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R O Z D Z I A Ł X X I I 

N O W O T W O R Y D O B R O T L I W E . N E O P L A S M A T A B E N I G N A 

Nowotworami dobrotliwymi nazywamy ograniczone przerosty pocho
dzące z rozmaitych tkanek; są one wyraźnie oddzielone od otoczenia, nie 
wykazują stanu zapalnego, nie przerastają tkanek głębszych i nie dają prze
rzutów. Utrzymują się one czas bardzo długi i mogą osiągnąć rozmiary 
bardzo znaczne, nie wykazując cech zwyrodnienia złośliwego. Niektóre z nich 
ulegają jednak zwyrodnieniu, stanowiąc w ten sposób przejście do nowo
tworów złośliwych. 

Istota zmian tkankowych w nowotworach dobrotliwych polega na 
przeroście, hiperplazji tkanki, bez cech metaplazji. Etiologia nowotworów 
dobrotliwych nie jest znana, powstawanie ich związane jest jednak z istnie
niem wady rozwojowej. Mimo że zbliża to je do znamion, ze względów 
praktycznych obydwie te grupy omawiane są zazwyczaj oddzielnie. Rozdział 
ten nie może być jednak ścisły, określenie „znamię" nie odpowiada bowiem 
ścisłemu pojęciu naukowemu. Zilustrować to można na przykładzie naczy-
niaków: naczyniaki przerosłe i guzowate uważać można za dobrotliwe nowo
twory, płaskie i kropkowate natomiast zazwyczaj zalicza się do znamion. 
Tymczasem między obu postaciami istnieje wiele odmian pośrednich. 

Łatwiej przeprowadzić granicę pomiędzy nowotworami dobrotliwymi 
i złośliwymi, mimo że i to nie zawsze powodzi się, nowotwory dobrotliwe 
mogą bowiem zwyrodnieć i przybierać cechy złośliwe; dotyczy to na przykład 
dermato-jibroma progresswum reddivans (Darier). 

Do nowotworów dobrotliwych nie zalicza się przerostów tkanki wy
wołanych przez czynnik zakaźny, a więc zmian takich jak brodawki, mięczak 
zakaźny i kłykciny kończyste, mimo że w istocie są to również nowotwory. 

W zależności od pochodzenia z takiej lub innej tkanki odróżniamy 
rozmaite odmiany nowotworów dobrotliwych. 
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Nowotwory dobrotliwe 

I , W Ł Ó K N I A K I . F I B R O M A 

Włókniaki polegają na przeroście komórek tkanki łącznej wykazujących 
zdolność wytwarzania włókien. W zależności od cech klinicznych i histolo
gicznych odróżniamy następujące ich odmiany. 

1. W ł ó k n i a k i g u z o w a t e , c z y l i z w y k ł e , dermato-
jibroma lenticulare durum s. simplex, są częstsze u kobiet; usadowione są 
zazwyczaj na kończynach, chociaż wystąpić mogą również i w innych okoli
cach skóry, bardzo rzadko na twarzy; częstsze są one w wieku średnim, 
zwłaszcza, jak mi się zdaje, u osobników gruźliczych. Rozwijają się niepo
strzeżenie i chorzy zazwyczaj przypadkowo stwierdzają ich obecność. Najczę
ściej mają one rozmiary grochu — dermałojibroma lenticulare — chociaż 
zdarzają się również wykwity znacznie większe, dochodzące do wielkości 
kilku centymetrów. Liczba ich jest rozmaita, najczęściej jest ich 4—5. 
Spoistość jest bardzo znaczna, są one chrząstkowato-twarde, dobrze odgra
niczone od otoczenia, tkwią w skórze, sięgając górnych warstw tkanki pod
skórnej. Powierzchnia ich może być gładka, barwy cielistej lub brunatnawa, 
wypukła, a na wykwitach bardzo starych, skutkiem bliznowatego kurczenia 
się tkanki, nieco zaklęśnięta. Nie sprawiają one dolegliwości, utrzymują się 
nieskończenie długo, nie wykazując tendencji do ustępowania samoistnego 
i nie wywołując powikłań. 

Budowa histologiczna tych guzów jest bardzo charakterystyczna: naskó
rek na wykwitach młodych jest zgrubiały we wszystkich warstwach, a więc 
akantotyczny; sople międzybrodawkowe bujają, są wydłużone i zagłębione 
w tkankę podścieliska. N a guzkach starszych i większych, skutkiem ucisku 
nowotworu, naskórek jest napięty i ścieńczały, a granica skórno-naskórkowa 
wyrównana. Pod naskórkiem znajduje się warstwa tkanki łącznej włóknistej, 
ubogiej w elementy komórkowe, oddzielająca naskórek od właściwego nowo
tworu. Ten nie ma torebki, złożony jest z licznych komórek łącznotkanko-
wych wrzecionowatych, o zarodzi jasnej, nieco kwasochłonnej. Przechodzą 
one bez granic widocznych we włókna tkanki łącznej. Zarówno włókna, 
jak i komórki mają układ koncentryczny i smugowaty i gubią się stopniowo 
w otoczeniu, przenikając doń w postaci wypustek palczastych. 

Rozpoznanie tych nowotworów jest łatwe, a w różnicowaniu należy 
uwzględnić blizny przerosłe oraz nacieki bliznowaciejące, powstające w oto
czeniu gmczołów łojowych i mieszków włosowych; w razie potrzeby roz
strzyga badanie histologiczne. 

2. H i s t i o c y t o m a jest odmianą włókniaków guzkowatych, od 
których różni się szczegółami morfologicznymi, pochodzeniem oraz odmienną 
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Nowotwory dobrotliwe 

budową histologiczną. Komórki tworzące ten nowotwór nie są bowiem, zda
niem niektórych autorów, zwykłymi komórkami tkanki łącznej, lecz pochodzą 
z układu siateczkowo-śródbłonkowego i wykazują zdolność żerną. Histio
cytoma jest zazwyczaj jedna, w postaci guzka rozmaitej wielkości, najczę
ściej o rozmiarach grochu lub fasoli, zazwyczaj kopulastego, barwy cielistej 
lub sinawobrunatnej. Kliniczny przebieg nowotworu jest dobrotliwy, przy-

Ryc. I . Dermatofibroma lenticulare. Guzek bar
wy cielistej lub brunatnawej, twardy, nie wyka

zujący cech stanu zapalnego. 

czyny powstawania nieznane, utrzymywanie się wieloletnie. Niekiedy, nie
zwykle jednak rzadko, nowotwory te powiększają się i przybierają cechy 
wzrostu postępującego. 

Zbudowane są one z licznych komórek wrzecionowatych o zarodzi bar
dziej obfitej niż w komórkach włókniaków guzkowatych; tkanki łącznej 
włóknistej w guzie jest natomiast mniej niż we włókniakach guzkowatych. 
Zarówno komórki, jak i włókna wykazują układ wirowały i smugowaty. 
Włókna sprężyste są bardzo liczne, grube i tworzą sploty gęste, grube. ' 
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Nowotwory dobrotliwe 

Główną cechą charakteryzującą te komórki jest ich zdolność żerna; 
fagocytują one barwnik, ciała tłuszczowate i hemosyderynę. Komórki te 
ulegać mogą niekiedy zwyrodnieniu lipoidowemu, a nawet nowotworowemu, 
co prowadzi do powstawania nowotworów takich, jak histiocyto-xanthoma 
i histiocyto-xantho-sarcoma; zdarzenia takie są jednak niezwykle rzadkie. 
Zdaniem moim wyodrębnienie tzw. histiocytoma niezupełnie jest słuszne, 
w istocie swej są to bowiem młode włókniaki. 

Ryc. 2 . Histiocytoma. Obraz histologiczny. W skórze właściwej znajdują się 
liczne komórki tkanki łącznej (fibrobłasty) oraz liczne młode komórki tkanki 

łącznej, włókna tkanki łącznej ułożone są w smugi i wiry. 

Leczenie włókniaków guzkowatych i komórkowych (histiocytoma) po
lega na wycięciu chirurgicznym, jeśli umiejscowienie i liczba ich na to po
zwalają. 

3. B l i z n y p r z e r o s ł e . Cicatrix hypertrophica. Blizny prze
rosłe powstają w miejscu odnowy ubytku tkanki i rozwijają się częściej pod
czas gojenia ubytków powstających po oparzeniu lub w razie istnienia czyn
ników drażniących ziarninę, jak to bywa na bliznach tocznia grużliaego, 
we wtórnym zakażeniu ziarniny, przewlekłym ropieniu. Jednakże również 
i uszkodzenia operacyjne gojące się przez rychłozrost mogą prowadzić do 
wytworzenia blizn przerosłych, co jest dowodem istnienia usposobienia 
ustroju. Blizny przerosłe dotyczą samego ubytku tkanek i nie przekraczają 
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Nowotwory dobrotliwe 

jego granic; są to zgrubienia barwy cielistej, elastyczne, o powierzchni guzo
watej. Po chirurgicznym ich usunięciu i zeszyciu rany operacyjnej zazwyczaj 
nie nawracają. 

4. B 1 i z n o w i e c. Keloid. Bliznowce są guzami łącznotkanko-
wymi włóknistymi; powstać mogą one bądź w miejscach urazu lub drażnie
nia skóry, bądź też bez widocznych przyczyn zewnętrznych — bliznowce 
samoistne. Możliwe jednak, że nawet tak zwane bliznowce samoistne po-

Ryc. 3. Blizna przerosła po oparzeniu. 

wstają W otoczeniu ognisk nieznacznego, niedostrzegalnego klinicznie, prze
wlekłego stanu zapalnego. 

Prócz bodźców zewnętrznych, wywołujących ich powstawanie, pewną 
rolę odgrywa niewątpliwie również i skaza ustrojowa, istota której nie jest 
jednak znana. Przypuszczenie, że rolę czynnika etiologicznego odgrywa za
każenie gruźlicze ustroju (Tilbury—Fox, Darier), oparte jest na częstym 
powstawaniu bliznowatej tkanki łącznej w nadmiarze na ogniskach gruźlicy 
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Nowotwory dobrotliwe 

rozpływnej oraz tocznia i nie powinno być uogólnione. Pautrier i jego szkoła 
stwierdzili nadmiar wapnia zarówno w tkance bliznowców, jak i we krwi 
tych chorych, co pozwala przypuszczać, że zaburzenia w przemianie mine
ralnej, a być może nieprawidłowości w czynności gruczołów przytarczycznych 

Ryc. 4. Bliznowiec pooperacyjny. 

są częste u tych chorych. Nie sądzę jednak, by uzasadniało to zbliżanie koloi
dów do grupy twardziny i zaniku skóry, jak to myśli Pautrier i jego szkoła. 

Bliznowce są częstsze u kobiet, u osób ze skórą jasną, łojotokową. Być 
może pewien wpływ na ich powstawanie wywierają zaburzenia czynności 
tarczycy. Istnieje również niewątpliwie skłonność miejscowa do bliznowców. 
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Nowotwory dobrotliwe 

czego dowodzi ta okoliczność, że okolicą zajętą najczęściej jest skóra nad 
mostkiem oraz okolica łopatkowa. 

Z punktu widzenia morfologicznego bliznowce są to guzy skórne roz
maitej wielkości i kształtu, najczęściej jednak okrągłe lub podłużne, na koń
cach rozwidlone lub nawet palczaste. Spoistość ich jest twarda, powierzchnia 
gładka, guzowata. Barwa ich zazwyczaj jest cielista, chociaż może być pur
purowa, brunatnawa lub sinicza. Najczęściej keloidy nie są bolesne, niekiedy 
jednak tkliwe, a nawet silnie bolesne pod wpływem zimna, dotyku i ucisku. 
Rozwój ich jest powolny, stopniowy; wyjątek stanowią bliznowce po ura
zach zewnętrznych, zwłaszcza zaś po oparzeniach. W tych razach począt
kowo rozwijają się one szybko, potem jednak, podobnie jak inne odmiany 
bliznowców, nader wolno, aż wreszcie wzrost ich ulega zatrzymaniu; bez 
zmian pozostają one w ciągu nieograniczonego czasu. Samoistnego ustępo
wania bliznowców nigdy nie spostrzegałem, chociaż podobno w przypad
kach niezwykle rzadkich może to nastąpić. Nie wrzodzieją one i nie ulegają 
zwyrodnieniu złośliwemu. Zazwyczaj są bardzo szpetne, a w razie umiej
scowienia nad stawami utrudniają ruchy i pracę. Wykazują też wybitną 
skłonność do nawrotów po usunięciu. 

Budowa histologiczna bliznowców jest bardzo charakterystyczna, zło
żone są one z włókien tkanki łącznej, często ułożonych w smugach falistych 
i równoległych, wśród których znajdują się liczne komórki o cechach mło
dych komórek łącznotkankowych oraz, co jest nader charakterystyczne, sporo 
komórek tucznych. Tkanka łączna tych guzów ma cechy młodej, a podług 
Pautriera embrionalnej; włókien sprężystych w niej nie ma. Naczynia, za
równo krwionośne jak i chłonne, są liczne, ścianki ich są cienkie, zbudo
wane z jednej warstwy komórkowej. 

R o z p o z n a n i e . Cechy morfologiczne bliznowców są tak charak
terystyczne, że rozpoznanie ustala się bez wszelkich trudności. Jedyna sub
telność polega na zróżnicowaniu bliznowców i blizn przerosłych — cicatrix 
hypertrophica. Aczkolwiek bliznowce rozwijają się również na bliznach, 
a więc w ogniskach odnowy i nowotworzenia tkanki, różnią się jednak od 
blizn przerosłych: bliznowce przekraczają bardzo wybitnie granice odnowy 
ubytku, tworząc wyrośla guzowate, a przy tym nawracają po usunięciu; blizny 
przerosłe dotyczą natomiast samego ubytku, a po usunięciu nie nawracają. 

L e c z e n i e . Zagadnieniem najtrudniejszym jest leczenie i usuwanie 
bliznowców. Wobec tego, że nie wpływają one na ogólny stan zdrowia cho
rych, wskazaniami do leczenia są względy kosmetyczne oraz zaburzenia czyn
nościowe związane z utrudnieniem ruchów kończyn, zamykaniem powiek itd. 
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Nowotwory dobrotliwe 

Leczenie środkami wewnętrznymi — fibrolizyną (thiosinamina), wy
ciągami z gruczołów dokrewnych, arsenem, jodem, siarką — zawsze zawodzi. 
Jedynym sposobem leczenia dającym niekiedy, nie zawsze jednak, wynik 
pomyślny jest leczenie fizykalne. 

Odmrażania śniegiem kwasu węglowego dają niekiedy wyniki bardzo 
dobre. Odmrażać należy silnie, tak by przemrożona została nie tylko tkanka 
guza, to nie wystarcza bowiem, lecz również jego podstawa. Używać na
leży przyrządu Lortat—]acoha z końcówką zmoczoną w acetonie, odmraża
jąc z uciskiem i — 2 minut, a nawet dłużej. Zazwyczaj zabieg należy powtó
rzyć wielokrotnie. 

Metoda nacięć krzyżowych polecana przez Yidala i Brocqa może mieć 
zastosowanie jedynie w keloidach powierzchownych i małych. Jest to postę
powanie bardzo żmudne, prowadzi jednak do dobrych wyników kosme
tycznych. 

Diatermokoagułacja, elektrokauteryzacja, ścinanie nożem lub pętlą 
elektryczną nie dają dobrych wyników, zawsze następuje bowiem odnowa 
bliznowca. 

Dobre wyniki uzyskuje się naświetlaniem radem, promieniami X i gra
nicznymi. Promieniami X należy naświetlać w ilości około 300 r na pole, 
powtarzając tę dawkę co 2—3 tygodnie 6—15 razy w ciągu 4—8 miesięcy. 
W zależności od grubości nowotworu używa się sączki aluminiowe do 6 mm 
grubości. Keloidy pokryte naskórkiem zdrowym, nie wykazujące objawów 
stanu zapalnego, nie pokryte przy tym siateczką rozszerzonych naczyń leczyć 
można dawkami większymi, stosowanymi w odstępach krótszych; w prze
ciwnym razie ostrożność powinna być większa, dawki mniejsze, a odstępy 
między nimi dłuższe. W leczeniu obserwować należy bacznie odczyn tkanek 
na naświetlania i przerwać je lub przedłużyć odstępy w razie wystąpienia 
zaczerwienienia i stanu zapalnego. Podczas leczenia bliznowców energią 
promienistą należy dokładnie osłaniać skórę otoczenia, zwłaszcza w bliznow-
cach po oparzeniach ciepłotą wysoką lub czynnikami chemicznymi. W lecze
niu tych bliznowców dawkowanie energii promienistej powinno być szcze
gólnie ostrożne. Tak zwane bliznowce samoistne i występujące po uszko
dzeniach chirurgicznych są mniej odporne na leczenie i znoszą większe dawki 
energii promienistej. Keloidy młode łatwiej dają się usunąć od starych. 

Wynik i najlepsze daje metoda mieszana — początkowo usuwa się 
nowotworowe wyrośla pętlą elektryczną, niezwłocznie zaś potem lub najpóź
niej po upływie 24 godzin naświetla się promieniami X w ilości 300—350 r 
używając sączka glinowego i — 6 mm. Naświetlania takie należy powtórzyć 
5—6 razy w odstępach lo-dniowych. 
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Nowotwory dobrotliwe 

Bliznowce usuwać można również chirurgicznie, po czym zeszyć brzegi 
rany operacyjnej i naświetlić ją 3—4 razy promieniami X , podając 
300—350 r, używając sączka glinowego i — 6 mm. 

Leczenie promieniami granicznymi również daje dobre wyniki; naświe
tlać należy po 400—500 r na pole, a w razie istnienia ognisk bardzo du
żych po 200—250, powtarzając naświetlania co 10—12 dni, kiedy odczyn 
zapalny ustąpi, aż do osiągnięcia dawki ogólnej w wysokości 5000—8000 r. 
Leczenie to skuteczne jest wyłącznie w leczeniu bliznowców powierz
chownych. 

I I . MIĘŚNIAKI. M Y O M A 

Nowotwory pochodzące z mięśni należą do rzadkości. Odróżnia się 
dwie ich odmiany, a mianowicie właściwe mięśniaki skóry — dermatomyoma 
oraz mięśniaki podskórne, pochodzące z błony kurczliwej, tunica dartos, 
i tworów pokrewnych, myoma dartos. 

Mięśniaki właściwe pochodzą z mięśni gładkich narządu włosowego — 
musculi erectores pHorum, rzadziej z włókien mięśniowych znajdujących 
się w otoczeniu gruczołów potowych, a niekiedy być może z komórek mię
śniowych ścianek naczyń (Gougerot). Są one częstsze u kobiet, występują 
bez widocznych przyczyn w rozmaitym okresie życia, niekiedy w dzieciń
stwie, częściej w wieku dojrzałym. Zazwyczaj są to guzki kopulaste, okrągłe 
lub owalne, wielkości ki lku milimetrów, rzadko większe, prawie zawsze 
zgrupowane, czasem ułożone linijnie lub w smugach, upodabniając się ułoże
niem do znamion; barwa ich jest cielista, niekiedy czerwonawa lub sinicza. 
Nowotwory, te wyróżniają się bolesnością, występującą pod wpływem ucisku 
i zimna. Ból ten jest bardzo ostry i zazwyczaj promieniuje w sąsiedztwie. 
T a właśnie okoliczność skierowuje chorych do lekarza. Niekiedy bolesność 
jest nieznaczna. Nowotwory te nie wykazują skłonności do wzrostu i trwale 
pozostają bez zmian. 

Ich budowa histologiczna jest nader charakterystyczna: w skórze właści
wej znajduje się skupienie gładkich mięśni, cały guz zbudowany jest z pęcz
ków przebiegających w rozmaitych kierunkach. Z zewnątrz jest on dobrze 
odgraniczony, a niekiedy nawet tkanka łączna w jego sąsiedztwie wytwarza 
poronną torebkę. Udało mi się udowodnić, że wśród włókien i pęczków 
mięśniowych znajdują się liczne włókna nerwowe, co też tłumaczy bolesność 
tych guzów. 
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Nowotwory dobrotliwe 

Mięśniaki pochodzące z błony kurczliwej mogą znajdować się w skórze 
worka mosznowego, dużych warg sromowych u kobiet, na brodawkach sutko
wych, a wreszcie na powiekach. 

Ryc. 5. Dermatomyoma. Liczne zgrupowane guzki barwy 
cielistej; są one bolesne przy ucisku. 

Nowotwory te są znacznie większe od poprzednich i osiągają wielkość 
śliwki, często są one uszypułowane, spoistość ich jest rozmaita, wykazują 
one zdolność do kurczenia się pod wpływem podrażnień. Guzy te mogą być 
zbudowane wyłącznie z włókien mięśniowych, czasem jednak mają budowę 
mieszaną i wtedy są to mięśniaki naczyniakowe, włókniako-mięśniaki lub 
włókniako-naczyniako-mięśniaki, angio-myoma, fibro-myoma, angio-fibro-
myoma. 
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Nowotwory dobrotliwe 

Rozpoznanie mięśniaków opiera się przede wszystkim na stwierdzeniu 
ich bolesności pod wpływem podrażnień zewnętrznych. Leczenie, wskazane 
w razie znacznych dolegliwości wywoływanych przez nie, polega na chirur
gicznym usunięciu nowotworów — elektrokauterem lub diatermokoagulacją. 

Ryc. 6. Dermatomyoma. Obraz histologiczny: w skórze właściwej 
znajdują się liczne wiązki mięśni gładkich. 

I I I . T Ł U S Z C Z A K I . L I P O M A 

I . T ł u s z c z a k i z w y k ł e występują niekiedy w okolicach uci
skanych przez odzież lub przedmioty używane w rozmaitych zawodach (tra
garze, flisacy i td . ) , często jednak związku takiego nie udaje się ustalić. 
Powstają one częściej u dorosłych, rzadko u dzieci. Są to guzy rozmaitej 
wielkości, okrągłe lub owalne, o powierzchni gładkiej lub zrazikowej, nie-
bolesne, przesuwalne razem ze skórą i tkanką podskórną nad powięzią. Zbu
dowane są one ze zwykłej tkanki tłuszczowej i zazwyczaj otoczone są torebką 
łąanotkankową. Komórki tłuszczowe tych guzów, zwłaszcza młodych, wy
kazują budowę piankowatą. Leczenie ich jest chirurgiczne. 

Prócz tłuszczaków odosobnionych lub licznych, jednak izolowanych, 
znane są uogólnione lub układowe schorzenia tłuszczakowate. Ten dział 
medycyny wciąż jeszcze nie jest dokładnie opracowany, przypadki takie są 
bowiem rzadkie. Należą one raczej do endokrynologii niż do dermatologii. 
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wobec tego jednak, że w klinikach i w praktyce dermatologicznej niekiedy 
zdarzają się, omówię je tu pokrótce. 

2. AdenoUpomatosis symmetrica polega na powstawaniu tłuszczaków 
w okolicach zajętych przez gruczoły chłonne; najczęściej zajęta jest szyja 
z boków i z przodu, rzadziej pachy i pachwiny, jeszcze rzadziej inne okolice. 
W miejscach opisanych powstają nagromadzenia tłuszczaków, tworzących 
duże guzy. Możliwe jest, że początek schorzenia polega na stanie zapalnym 
gruczołów chłonnych (gruźlica), ulegają one zwyrodnieniu i zostają zastą
pione przez tkankę tłuszczową. 

3. C h o r o b a D e r c u m a jest schorzeniem ogólnym, rozwija 
się ona stopniowo, bez przyczyny widocznej, polega niewątpliwie na zabu
rzeniach czyruiości gruczołów dokrewnych, najprawdopodobniej taraycy, 
jajników lub przysadki mózgowej. Jest ona częstsza u kobiet po czterdziestce; 
zmiany polegają na rozwoju olbrzymich pokładów tłuszczu, rozmieszczonych 
na tułowiu i przyśrodkowej części kończyn; twarz, szyja i odsiebne części 
kończyn są oszczędzone. 

Pokłady tłuszczu powstające w chorobie Dercuma mniej przypominają 
guzy niż nawarstwienia poduszeczkowate. Tylko w postaciach początkowych 
i słabo rozwiniętych istnieją skupienia przypominające właściwe guzy. Nader 
charakterystyczną cechą skupień tłuszczowych w chorobie Dercuma jest ich 
bolesność samoistna i uciskowa. 

Stan ogólny tych chorych może być dobry, jednakże nierzadko współ
istnieją zaburzenia psychiczne, apatia i astenia fizyczna i psychiczna. 

4. Lipomatosis symmetrica extremHatum. Choroba polega na obec
ności licznych (kilkaset, a nawet więcej) tłuszczaków rozmaitej wielkości, 
częściej małych, niekiedy jednak wielkości migdała lub śliwki, umiejscowio
nych na kończynach, na przedramionach po stronie wewnętrznej, w dolnej 
części ramion, górnej połowie ud, czasem w okolicy krzyżowej, na poślad
kach i w dolnej części brzucha. Choroba rozwija się u dorosłych bez przy
czyny widocznej; pewien wpływ etiologiczny przypisywano (Buschke) ura
zom rdzenia, jest to jednak wątpliwe; inni sądzą, że jest ona zbliżona do 
znamion, za czym przemawia linijny układ guzów, współistnienie objawów 
choroby Recklinghausena, choroby Pageta w kośćcu i rozmaitych znamion. 
N a podstawie spostrzeżeń własnych podzielam ten punkt widzenia. 

I V . N E R W I A K I . N E U R O M A 

Nerwiaki właściwe skóry, a więc guzy powstające skutkiem nowotworo
wego rozrostu tkanki nerwowej w skórze, należą do rzadkości. 
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Większość guzów skórnych związanych z układem nerwowym pochodzi 
z osłonki Schwanna, są to więc nerwiaki rzekome — Schwannoma lub neuri-
noma. Zostały one omówione w rozdziale o chorobie Recklinghausena. Jed
nakże udział włókien nerwowych jest niewątpliwy w niektórych nowotwo
rach, pochodzących z innych tkanek; wykazałem to w odniesieniu do mięśnia
ków, zdarza się to w tłuszczakach i w naczyniakach. Nowotwory takie są 
wyraźnie bolesne. 

Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu takich guzów. 

V . N A C Z Y N I A K I . A N G I O M A 

Guzy pochodzące z układu naczyniowego, zarówno krwionośnego, jak 
i chłonnego, omówione zostały w rozdziale o znamionach, tu poruszone będą 
niektóre szczególne odmiany nowotworów naczyniowych. 

N o w o t w o r y s p l o t u n e r w o w o - m i ę ś n i o w o - n a c z y -
n i o w e g o, tumores neuro-myo-artertdes. Guzy te rozwijają się bez widocz
nej przyczyny lub w związku z urazem. Najczęściej są one umiejscowione na 
paliczku paznokciowym pod płytką paznokciową. Opisywano jednak, a i sam 
przypadki takie widywałem, tuniejscowienia poza wskazaną okolicą. Podług 
Massona, który guzy te szczegółowo opisał, pochodzą one z naczyń krwio
nośnych opatrzonych w ścianki grube, zbudowane z dużej liczby komórek, 
mięśniowych i zakończeń nerwowych. Naczynia takie są szczególnie obfite 
na paliczkach paznokciowych. Objawem najbardziej charakterystycznym dla 
tych nowotworów jest bardzo silny ból występujący podczas dotyku, po ura
zach oraz samoistnie, często w postaci silnych paroksyzm ów; ból ten pro
mieniuje wzdłuż całej kończyny i jest tak silny, że uniemożliwia pracę i po
sługiwanie się kończyną, co doprowadza niekiedy do zaniku chorej kończyny. 
Guzki te rzadko przekraczają rozmiary ziarna grochu. Umiejscowione pod 
płytką paznokciową wywołują jej wygięcie i przeświecają przez nią barwą 
sinawoczerwoną; w skórze są one kopulaste, spoistości elastycznej, zabarwie
nia ciemnoczerwonego. Wytworzone, utrzymują się one czas nieskończenie 
długi, nie wykazując skłonności do ustępowania lub przerastania tkanek 
otoczenia. 

Ich budowa histologiczna jest bardzo charakterystyczna. Są to guzki 
otorbione, złożone ze splotu naczyń krwionośnych o światłach szerokich, 
ziejących, wyróżniających się ściankami bardzo grubymi. Ścianki tych na
czyń zbudowane są z komórek mięśniowych, licznych włókien nerwowych 
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oraz komórek nerwowo-mięśniowych, nadających tym naczyniom dużą wra
żliwość i kurczliwość. 

Rozpoznanie tych nowotworów jest bardzo łatwe dla tych, którzy pa
miętają o ich istnieniu, w przeciwnym razie wątpliwości rozpoznawcze trwają 
czas bardzo długi, wahając się pomiędzy nerwobólami, chorobą Raynauda, 
erytromelalgią, nowotworem złośliwym. Sam spostrzegałem przypadek 
o rozpoznaniu nieustalonym przez 3 lata, dotyczący chorego, ciężko cierpią
cego przez tak długi czas i już prawie pół inwalidy. 

Leczenie tych nowotworów jest bardzo proste — wyłuszczenie guzka 
prowadzi do natychmiastowego ustąpienia bolesności i do powrotu do pracy 
po upływie 5—10 dni. 

VI. TORBIELE. CYSTAE 

Torbiele rozwijające się w skórze, ściśle rzecz ujmując, nie należą do 
właściwych nowotworów, sprawa chorobowa polega tu bowiem na zatrzy
maniu wydzieliny gruczołów, a nie na rozplemie nowotworowym ich ko
mórek. 

Torbiele właściwe skóry — kaszaki, ateroma, pochodzą z gruczołów 
łojowych, umiejscowione są najczęściej w skórze głowy i na worku moszno-
wym. Są to guzy okrągłe, pokryte skórą białą lub różową, nie wykazującą 

,cech zapalnych; spoistość ich jest twarda, jednak elastyczna. Osiągać mogą 
one wielkość orzecha włoskiego, a nawet większą; na głowie mogą one uci
skiem swym wywoływać ubytek kostny; włosy na nich nie zostają uszkodzone. 

Pochodzenie ich niezupełnie jest jasne. Niewątpliwie powstają one 
skutkiem zastoju wydzieliny w gruczole, jednakże brak śladów przewodu 
gruczołowego oraz nieprawidłowości budowy mieszków i gruczołów pozwa
lają zaliczyć te zmiany do nieprawidłowości wrodzonych. Podług Siemensa 
w % przypadków istnieje wyraźna skłonność do dziedziczenia torbieli. 

Nierzadkim powikłaniem kaszaków jest ich ropienie, co występuje 
częściej z kaszakami umiejscowionymi na twarzy. Rozpoznanie takich ropie
jących kaszaków może nastręczyć duże trudności. W różnicowaniu wchodzi 
w rachubę gruźlica rozpływna wychodząca z naczynia chłonnego oraz ropnie 
podostre gronkowcowe, a wreszcie również promienica. W ustalaniu rozpo
znania zwrócić uwagę należy na wywiady, stan ogólny chorych oraz wykonać 
badanie mikroskopowe treści ropnia. 

Leczenie kaszaków jest chirurgiczne i polega na ich usunięciu razem 
z torebką. Wobec tego, że jest to dosyć trudne, Darier proponował klika
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krotnie wstrzykiwanie do kaszaka eteru z domieszką sublimatu, co wywołuje 
po kilku dniach oddzielenie torebki; dodam jednak, że towarzyszy temu 
długotrwałe ropienie i że stosowanie tego sposobu jest przeciwwskazane 
na twarzy. 

Najczęstszą odmianą torbieli pochodzących z gruczołów łojowych są 
zaskórniki; występują one u obu płci, częściej jednak u mężczyzn; zjawiać 
się zaczynają zazwyczaj w okresie dojrzewania płciowego, w wieku zaś 
25—28 lat liczba ich zmniejsza się; szczególną skłonność do nich wykazują 
jednostki z łojotokiem. Zmiany są ułożone symetrycznie i są szczególnie 
obfite na twarzy oraz w skórze klatki piersiowej z przodu i z tyłu. Polegają 
one na nadmiernym wydzielaniu łoju przez gruczoł i na zatrzymaniu w nim 
wydzieliny, skutkiem czego powstaje niewielki guzek, wypełniony treścią 
tłuszczowatą. Wydzielina wypełnia również przewód gruczołu łojowego oraz 
ujście mieszka włosowego i tkwi tu w postaci czarnego czopa. Uciskiem 
można usunąć tę wydzielinę. W zaskórnikach młodych jest to serowata, 
biaława, tłusta masa, mająca kształt robaczka z czarnym czubkiem; w przy
padkach zastarzałych łój ten przekształca się w twardy, żółty, przeświecający 
czop. Zazwyczaj zaskórniki mają wielkość ziarna maku, niekiedy jednak 
skutkiem szczególnie wybitnej produkcji łoju, zaskórniki sąsiadujące łączą 
się osiągając wielkość kilku milimetrów. Po usunięciu ich powstaje lejkowata 
blizna zanikowa. Niekiedy nagromadzenie wydzieliny w zaskórnikach jest 
szczególnie duże, jest ona mazista, cały zaś twór osiągnąć może rozmiary 
orzecha, zaskórniki takie często umiejscowione są na plecach, łatwo ulegają 
zakażeniu dodatkowemu i są punktem wyjściowym trądzika ropowicowego, 
acne phlegmonosa. 

Zaskórniki stanowią charakterystyczną część składową trądzika zwykłego, 
tam też zostanie omówiony sposób ich leczenia. 

P r o s a k. Milium. Wbrew utartej opinii prosak nie zawsze pochodzi 
skutkiem zatrzymania wydzieliny w gruczole łojowym. Wręcz przeciwnie, 
znacznie częściej jest to twór powstający skutkiem niedrożności przewodów 
gruczołów potowych lub mieszków włosowych i złuszczania komórek nabłon
kowych ich przewodów. Jedną z najbardziej typowych odmian prosaków 
są prosaki występujące w bliznach skutkiem kurczenia powłok. Nierzadko 
umiejscowione są one również na twarzy pod powiekami dolnymi, gdzie 
występują w postaci białych, kopulastych grudek wielkości maku. 

Torbiele w bliznach szczególnie często występują po oparzeniach oraz 
u osobników z dziedzicznym pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, epider-
molysis bullosa hereditaria. Są to małe, białe guzki, przypominające prosaki, 
czasem wypełnione rozpadem tkankowym, płynem wodnistym łub tłuszczo-
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watym. Rozwijają się one skutkiem niedrożności przewodów gruczołów poto
wych, łojowych łub mieszków włosowych. 

T o r b i e l e s k ó r z a s t e , cystae dermoides, osiągać mogą wiel
kość rozmaitą, umiejscowione są one najczęściej w warstwach głębokich 
skóry, często na pograniczu z tkanką podskórną łub wśród niej; wyczuwalne 
są w postaci twardych, okrągłych guzków; treść ich zawierać może rozmaite 
składniki powłok. Umiejscowione są one najczęściej na szyi, w otoczeniu 
gałek ocznych i na worku mosznowym. 

Leczenie torbieli, niezależnie od ich pochodzenia, polega na usunięciu 
chirurgicznym lub na zniszczeniu ich elektrokauterem lub diatermokoagulacją. 

V n . GRUCZOŁAKI. ADENOMA 

Gruczołaki pochodzić mogą z gruczołów łojowych i potowych. Pierwsze 
są najczęściej układowe, należą do zespołu choroby Pringle i tam zostały 
omówione. Gruczołaki odosobnione łub mnogie, lecz nie układowe, są mniej 
doniosłe pod względem klinicznym. Są to żółtawe plamki łub niewielkie 
guzki twardawej spoistości, nieco wyniosłe ponad otoczenie, występujące 
częściej na znamionach łub u osobników starszych, umiejscowione częściej 
na głowie, twarzy, na plecach i w innych okolicach obfitujących w gruczoły 
łojowe. Powierzchnia ich wykazuje drobne punkcikowate zagłębienia odpo
wiadające ujściom gruczołów łojowych. Nie wywołują one swędzenia i bólu 
i nie ulegają zwyrodnieniu złośliwemu, niemiłe być mogą tylko z punktu 
widzenia kosmetycznego. 

Szczególną odmianą gruczolaków łojowych są występujące na skrzy
dełkach nosa lub w owłosionej skórze głowy. Osiągać mogą wielkość orzecha 
laskowego lub też, zwłaszcza na głowie, tworzą ognisko nieregularne, poprze
dzielane licznymi bruzdami, przypominające powierzchnię mózgu. 

Wykwit ten może powiększać się, co skłoniło do nadania mu nazwy 
naevus epitheliamatosus (Friboes). W rzeczywistości nie jest to nabłoniak, 
lecz gruczołak łojowy gromadny lub znamię gruczołakowe. 

Budowa histologiczna tych gruczolaków jest bardzo prosta. Złożone są 
one z licznych gruczołów łojowych, często zbudowanych nieprawidłowo, 
niedokształconych i mających przewody wąskie. Odróżnienie ich od znamion 
jest trudne i powodzi się tylko w razie stwierdzenia komórek znamionowych. 
Leczenie polega na zniszczeniu elektrokauterem, odmrażaniem kwasem trój-
chłorooctowym łub innym sposobem. 
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G r u c z o l a k i p o c h o d z ą c e z g r u c z o ł ó w p o t o 
w y c h — hidradenoma należą do dwóch odmian. Jedne występują na 
powiekach, zwłaszcza dolnych. Są one częstsze u kobiet i występują po 
45 roku życia, rzadko wcześniej. N a ogół częstsze są one u osobników 
pochodzących z niższych warstw społecznych, często przebywających na 
wietrze. Są to guzki wiotkie, płaskie, wielkości ki lku milimetrów, barwy 
cielistej; po ucisku lub po przekłuciu wydziela się z nich płyn wodnisty. 
Jedynym sposobem leczenia jest elektrokauteryzacja lub elektroliza. 

Drugą odmianę stanowi tak zwany g r u c z o l a k p o t o w y r o z 
s i a n y , hidradenoma erupthum Darier—]acqmt. Występuje on prawie 
wyłącznie u dziewcząt i kobiet w wieku 12—25 lat, rozpoczyna się nagle, 
pozornie bez widocznej przyczyny, jednakże nierzadko w okresie dojrzewa
nia płciowego lub zaburzeń miesiączkowych. W okresie periodowym scho
rzenie nasila się lub też liczba wykwitów powiększa się; nie wpływa ono na 
ogólny stan zdrowia chorego, utrzymuje się nieskończenie długo, nie wyka
zując tendencji do samoistnego ustępowania, do przekształcania lub zwy
rodnienia. 

Zmiany skórne umiejscowione są na szyi z przodu i z boków, w skórze 
klatki piersiowej w górnej jej części, a niekiedy i na brzuchu, w szczególnie 
rzadkich przypadkach dotyczą one skóry wzgórka łonowego i pach. Zdaniem 
moim, przypadki takie wykazują pewną analogię do choroby Fox-Fordycea 
(patrz niżej). 

Osutka jest symetryczna i składa się z grudek wielkości ki lku milime
trów, owalnych lub okrągłych, lekko wyniosłych nad otoczeniem, barwy cie
listej lub nieco różowej, niebolesnych i nie wykazujących objawów stanu 
zapalnego. Grudki te powiększają się, stają się jak gdyby obrzęknięte, skóra 
nad nimi lekko różowieje w okresie periodowym i pod wpływem emocji. 

Rozpoznanie jest łatwe wobec nader charakterystycznych cech morfolo
gicznych schorzenia. Jedyną chorobą, z którą należy różnicować jest osutka 
grudkowa kiłowa, ta jednak dotyczy nie tylko okolic wymienionych powy
żej, jest wielopostaciowa, grudki są okrągłe i często złuszczają się, osutka 
kiłowa utrzymuje się kilka lub kilkanaście tygodni, po czym ustępuje, gru
czolak zaś potowy utrzymuje się trwale. 

Obraz histologiczny jest bardzo charakterystyczny: w skórze właściwej 
stwierdza się obecność licznych smug i torbieli zbliżonych budową do gru
czołów potowych. 

Leczenie tej nieprawidłowości polega na usunięciu guzków elektrolizą, 
jeśli nie są one liczne; osutki obfite są niedostępne leczeniu. 
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Nowotwory dobrotliwe 

Epithelioma adenoides cysticum Brooke; lub tńchoepHheUoma papu-
losum multiplex (Jarisch), acanthoma adenoides cysticum (Unna); nazwami 
tymi określa się guzy występujące bądź pojedynczo, częściej jednak 
mnogie, ułożone symetrycznie na twarzy i na plecach, często na skroniach, 
skrzydełkach nosa, na powiekach, a czasem na owłosionej skórze głowy. 

Ryc. 7. Hydradenoma eruptivum. Liczne cielistego zabarwienia grudki na szyi 
i skórze klatki piersiowej. 

przypominając chorobę Pringle'a. Są to guzki okrągłe, kopulaste, gładkie, 
twardawe w dotyku, zabarwienia cielistego lub czerwonawe, czasem otoczone 
rozszerzonymi naczyniami krwionośnymi; ich część środkowa może być pępko-
wato zagłębiona. Wielkość ich jest rozmaita — od wielkości ziarna piasku 
do rozmiarów ziarna grochu lub fasoli; mogą one sąsiadować ściśle, tworząc 
skupienia, nie wykazują jednak skłonności do zlewania się. Zmiany te są 
częstsze u kobiet, mogą wystąpić w rozmaitym wieku, zarówno w dzieciń
stwie, jak i u osób dorosłych. 

Zmiany występują w skórze pozornie zdrowej bez przyczyny widocznej,^ 
przy tym guzki nowe mogą zjawiać się przez długi okres czasu, pojedyncze 
guzki szybko osiągają wielkość stałą i nie wzrastają. Nie wykazują one skłon
ności do zwyrodnienia złośliwego, i to jednak spostrzegano. Schorzenie często 

18 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Nowotwory dobrotliwe 

jest rodzinne i dziedziczne, podług Cocayne'a dziedziczenie jest przeważa
jące. Pochodzenie tych guzków nie jest jasne, prawdopodobnie niejednolite. 
Szereg autorów, Kreibich, a z nowoczesnych Dohkevitch łączy je z gruczo
łami łojowymi, inni z mieszkami włosowymi (Brookc, Fordyce, Jariscb) 
lub komórkami resztkowymi, skutkiem płodowych nieprawidłowości rozwo-

Ryc. 8. Epithelioma adenoides cysticum Booke. Guzki 
cieliste, twarde o budowie gruczolaków; obraz przypo
mina chorobę Pringle, różni się jednak zmianami 

tkankowymi. , 

jowych. Co do mnie to widziałem przypadki pochodzące niewątpliwie z gru
czołów potowych. 

Budowa histologiczna jest rozmaita, w kilku moich przypadkach były 
to przerosłe gruczoły potowe, w innych zmiany przypominały chorobę 
Pringle'a. Zresztą szereg autorów uważa chorobę Pringle'a, epithelioma 
adenoides cysticum, a nawet gruczolaki potowe (syringoma) za odmiany 
tego samego zboczenia. 
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Nowotwory dobrotliwe 

Z punktu widzenia patologii ogólnej i genetyki zmian wrodzonych jest 
to pogląd prawidłowy, z punktu widzenia anatomo-klinicznego można mieć 
zastrzeżenia. 

Zmiany te rzadko wrzodzieją, a jeśli to nastąpi, podejrzewać należy zwy
rodnienie złośliwe. Leczenie tych zmian polega na niszczeniu przyżeganiem— 
elektrokauterem, termokauterem lub kwasem trój chlorooctowym. Niektórzy 

Ryc. 9. Epithelioma adenoides cysticum Booke. Obraz histologiczny z przypadku 
ryciny 8. Liczne drobne nowotwory pochodzące z gruczołów potowych. 

stosują naświetlania promieniami X ; w mojej praktyce leczenie to nie było 
uwieńczone powodzeniem. Wypróbować należy leczenie hormonalne. 

Prócz powyżej opisanych, w skórze występują rozmaite inne nowotwory, 
należą one jednak do rzadkości, ponadto nie mają zazwyczaj odrębnych 
cech klinicznych, rozpoznawane są na podstawie badania histologicznego 
i stanowią wąski dział interesujący jedynie miłośników tej dziedziny. Z uwagi 
na to w podręczniku niniejszym o celach klinicznych nie zostały one omó
wione. 
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R O Z D Z I A Ł X X I I I 

S T A N Y P R Z E D R A K O W E . D E R M A T O S E S P R A E C A N C E R O S A E 

Istota stanu przedrukowego oraz ogólna patologia zwyrodnienia nowo
tworowego tkanek nie są znane, a rozmaite teorie dążące do wyjaśnienia 
tych spraw nie mogą być przedmiotem niniejszego podręcznika. Z punktu 
widzenia klinicznego, nas interesującego, do stanów przedrakowych zaliczane 
są zmiany szczególnie często przekształcające się w raki lub też stanowiące 
podatne podłoże do ich rozwoju. Zmiany te są nader liczne i różnorodne 
zarówno z punktu widzenia klinicznego, jak i swej istoty. Zaliczane są tu 
schorzenia następujące: 

1) Niektóre odmiany powierzchownych nabłoniaków, w szczególności 
zaś tzw. karcinoidy Arninga. Wobec tego jednak, że zarówno z punktu 
widzenia anatomicznego, jak i klinicznego są to nieco odrębne przez swą 
powierzchowność, jednak niewątpliwe nabłoniaki podstawno-komórkowe, 
zostaną one omówione w rozdziale o nabłoniakach. 

2) Choroba Pageta sutka i pozasutkowa, choroba Bowena i erytropla-
zja były punktem wyjściowym dla stworzonego przez Dariera całego działu 
dyskeratozy przedrakowej. Jednakże w badaniach późniejszych wykazano, że 
wszystkie te trzy choroby są w rzeczywistości nabłoniakami, wprawdzie 
o szczególnej budowie histologicznej, a często o nieco odmiennych cechach 
klinicznych, jednak istotnymi nabłoniakami, nowotworami, a nie stanami 
przednowotworowymi. Z tych względów również i te schorzenia zostaną 
opisane w rozdziale o nabłoniakach. 

3) Wreszcie grupę trzecią stanowią właściwe stany przedrakowe, czyli 
schorzenia i nieprawidłowości skóry, w których raka nie ma, ale które są 
częstym podłożem do jego rozwoju. Ten dział jest najobszerniejszy, różno
rodny pod względem klinicznym i bardzo doniosły z punktu widzenia prak
tycznego. T e właśnie stany zostaną omówione poniżej. 

21 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Stany przedrakowe 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a s t a n ó w p r z e d r a k o w y c h . 
Termin „stan przedrakowy" po raz pierwszy użyty został, zdaje się, przez 
Dubreuilha w r. 1896 w odniesieniu do rogowacenia starczego, tak często 
poprzedzającego rozwój raka. Termin ten, często używany w dermatologii, 
dotąd nie znalazł definicji naukowej i nie jest znany w kancerologii ogól
nej; niektórzy, jak np. Borst, Murray i Sternberg, że wymienię kilku najwy
bitniejszych, odrzucają pojęcie stanu przedrakowego, jako nie odpowiada
jące treści ścisłej. Jeśli z punktu widzenia patologii ogólnej nowotworów 
pogląd ten Jest całkowicie zrozumiały, to jednak utrzymanie w dermatologii 
pojęcia stanu przedrakowego ma swe uzasadnienie praktyczne. Uchwycenie 
momentu, w którym komórka staje się nowotworową, jest wprawdzie nie
możliwe, jednak w dermatologii spostrzegamy najwcześniejsze okresy na
błoniaków, okresy, w których nie ma jeszcze zmian uzasadniających rozpo
znanie nowotworu, a jedynie cechy pozwalające przewidywać jego rozwój. 
Te to stany, o których doświadczenie uczy, że są częstym podłożem do roz
woju nabłoniaków, określamy nazwą stanów przedrakowych, a rozpoznawa
nie ich ma dużą doniosłość praktyczną. Przyczyny powstawania stanów przed
rakowych nie zostały wyjaśnione, a są prawdopodobnie bardzo łiczne; prze
bieg stanów przedrakowych jest przewlekły, wieloletni; nie wykazują one 
skłonności do samoistnego ustępowania. Stany przedrakowe dotyczyć mogą 
zarówno skóry, jak i błon śluzowych, niekiedy towarzyszą im zaburzenia 
w powstawaniu i rozmieszczeniu barwnika, zwyrodnienia naczyń krwio
nośnych, rogowacenia nadmierne łub zaniki skóry. Nowotwory powstające 
na nich mają rozmaitą budowę i stopień złośliwości. 

Aczkolwiek istota stanów przedrakowych nie została wyjaśniona, znane 
są okoliczności sprzyjające powstawaniu zwyrodnienia złośliwego. 

I . R A K I SKÓRY P O W S T A J Ą C E W N A S T Ę P S T W I E D Z I A Ł A N I A 

Ś W I A T Ł A S Ł O N E C Z N E G O 

Częste i nadmierne naświetlania promieniami słonecznymi prowadzić 
mogą do zwyrodnienia skóry, usposabiając ją do rozwoju nabłoniaków; w do
świadczeniach na zwierzętach działanie rakotwórcze promieni pozafiołkowych 
wykazał A. H. Roffo. Działają jednak przy tym również i inne czynniki, 
przede wszystkim konstytucja ustroju, usposobienie miejscowe i chemizm 
tkanek. 
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Stany przedrakowe 

I I . SKORA P E R G A M I N O W A T Ą B A R W N I K O W A . K E R O D E R M A P I G M E N T O S U M , 

jest schorzeniem wrodzonym, niekiedy rodzinnym, wykazującym cechy dzie
dziczenia ustępującego. Nierzadko rodzice tych osobników są spokrewnieni, 
sami zaś chorzy często wykazują wiele fizycznych i psychicznych cech roz-
zwoju nieprawidłowego, co uzasadnia zaliczanie tej choroby do stanów dege-
neracyjnych. 

W 75—80% przypadków zmiany chorobowe uwidoczniają się w pierw
szych trzech latach życia, niekiedy jednakże później, mianowicie w okresie 
dojrzewania płciowego. Pierwsze objawy schorzenia spostrzega się zazwyczaj 
na wiosnę lub latem, kiedy pod wpływem nasłonecznienia mniej lub bardziej 
intensywnego występują na odsłoniętych częściach skóry rumienie, począt
kowo przelotne, następnie zaś coraz bardziej trwale. W następstwie tych na
wracających stanów zapalnych skóra ulega ścieńczeniu, występują w niej 
wyraźne zaniki, staje się ona pstra skutkiem wytworzenia się licznych zna
mion i plam barwnikowych, które przypominają plamy soczewicowate (len-
tigines), piegi i znamiona barwnikowe. 

N a tej ścieńczalej skórze występować zaczynają liczne rozszerzone 
naczynia krwionośne, przeświecające przez ścieńczaly naskórek. Zanik doty
czyć może małżowin usznych, czubka nosa, powiek, które stają się blizno
wate, zniekształcone, nierzadko niedomykalne. Włosy, brwi i rzęsy wypadają. 

Z punktu widzenia morfologicznego dla schorzenia charakterystyczne 
jest umiejscowienie na odsłoniętych częściach powłok (twarz, szyja, ręce), 
ścieńczenie i zanik skóry, jej ogólne przebarwienie, wśród którego stwierdza 
się plamy odbarwione i przebarwione oraz obecność rozszerzonych naczyń. 

N a omawianych bliznach oraz z plam barwnikowych stopniowo rozwi
jają się nowotwory, budowa, wygląd i przebieg których są rozmaite. Najczę
ściej u tego samego chorego współistnieją nowotwory o budowie rozmaitej, 
tak więc widuje się nabloniaki płaskie bliznowaciejące, zbudowane z komó
rek podstawnych, nabloniaki wrzodziejące,' zbudowane z komórek kolczy
stych, wykazujących skłonność do rogowacenia (epHhelioma spinocellulare), 
a wreszcie czerniaki (melanoma). 

Należy przypuszczać, że istota schorzenia polega na istnieniu w tkan
kach ustroju wlonnych (autogennych) substancji rakotwórczych, uczulających 
skórę na światło. Doświadczalnie stwierdzono u chorych tych istnienie nad
wrażliwości na promienie chemiczne. 

Czas trwania schorzenia jest wieloletni, zazwyczaj jednak po 12—15 la
tach nowotwory są tak rozlegle, a przerzuty tak liczne, że następuje zejście 
śmiertelne; spostrzegano jednak przypadki trwające 20—40 lat. 

25 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Stany przedrakowe 

Rozpoznanie schorzenia jest łatwe ze względu na nader charaktery
styczne cechy kliniczne i morfologiczne. 

Rozpoznanie różnicowe ustalane bywa z zanikiem pstrym naczynia-
stym, poikilodermia atrophicans vasculare, to ostatnie schorzenie dotyczy 
nie tylko miejsc odsłoniętych, nie ma widocznych cech stanu wrodzonego 

Ryc. 1 0 . Xeroderma pigmentosum. Status praecancerosus. 
Zaniki, przebarwienia, rozszerzenie naczyń, znamiona, 
a w skórze nosa nabłoniak w początkowym okresie rozwoju. 

i rodzinnego, a wreszcie nie prowadzi do powstawania nowotworów. Rozpo
znanie różnicowe ze zmianami popromiennymi w następstwie naświetlania 
promieniami X , radem, promieniami granicznymi jest łatwe. Wprawdzie 
uszkodzenia porentgenowskie z punktu widzenia morfologicznego są bardzo 
podobne do skóry pergaminowatej barwnikowej; jednakże wywiady i umiej-

24 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Stany przedrakowe 

scowienie zmian dają wystarczającą podstawę do wyodrębnienia obu 
schorzeń. 

Największe trudności rozpoznawcze sprawić mogą poronne postacie 
zaniku pergaminowatego barwnikowego, a więc stany, w których zaznacza 
się lekki stopień nadwrażliwości na światło oraz liczne piegi i plamy socze
wicowate. Trudności rozpoznawcze są tym bardziej zrozumiale, że obydwa 
stany (xeroderma z jednej strony i liczne plamy soczewicowate z innej) 
polegają na skazie wrodzonej. Toteż ustalenie granicy oddzielającej oma
wiane stany przeprowadzane jest z niejaką dowolnością przez przedstawi
cieli rozmaitych szkól. Argumentem rozpoznawczym niewątpliwym jest usta
lenie obecności zaników, rozszerzonych naczyń i rumieni w następstwie dzia
łania światła. 

Leczenie skóry pergaminowatej barwnikowej polega na zaleceniu uni
kania słońca oraz lokali silnie oświetlonych światłem sztucznym, w razie po
trzeby należy osłaniać skórę maścią obojętną, przepis na którą przytaczam: 
Rp.: Chinini bisulfurid, Aesculini aa 1,5, Ung. lenientis 30,0. W razie 
rozwoju nowotworu należy przystąpić do usunięcia chirurgicznego lub do 
naświetlań radem; przy tym usuwać należy nawet niewielkie wyrośla bro-
dawkowate 

I I I . R O G O W A C E N I E S T A R C Z E , SKÓRA S T A R C Z A 

K E R A T O S I S SENILIS, C U T I S S E N I L I S 

Nabloniaki znacznie częściej rozwijają się u osobników w wieku po
deszłym, w skórze zaniklej, wykazującej cechy skóry starczej, niż w skórze 
młodzieńczej, jędrnej i żywotnej. W tym znaczeniu skóra starcza jest sta
nem przedrakowym; wobec tego jednak, że nie w każdym przypadku skóra 
taka jest podłożem do rozwoju raka, należy dodać pewne wyjaśnienia. Do 
powstawania raka usposobiona jest w stopniu większym skóra osobników 
lojotokowych, co zależy być może od dużej ilości w łoju cholesteryny, której 
rolę w procesach rakowacenia skóry naświetlanej promieniami pozafiolko-
wymi wykazał Roj jo. Również skóra naświetlana często i nadmiernie promie
niami słonecznymi, częściej ulega zwyrodnieniu złośliwemu. T y m też tłu
maczy się częstsze występowanie raków skóry u wieśniaków oraz u przed
stawicieli zawodów pracujących na wolnym powietrzu. 

Wreszcie trzeba podkreślić, że bardziej usposobiona do zwyrodnienia 
złośliwego jest skóra z licznymi znamionami barwnikowymi. Z tego opisu 
(zanik, wpływy słoneczne i zmiany barwnikowe) wynika pokrewieństwo 
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Stany przedrakowe 

skóry starczej ze skórą pergaminowatą barwnikową; istotnie, wypowiadano 
pogląd, że skóra starcza jest jak gdyby późną postacią tej ostatniej 
(Dubreuilh). Zdaniem moim kwestię należałoby odwrócić i uważać, że 
skóra pergaminowatą jest wyrazem przedwczesnego starzenia się ustroju 
i skóry. 

Wracając do skóry starczej można w sposób następujący ją opisać: jest 
ona ścieńczala, żółta, barwy woskowej, wiotka, mało elastyczna, naczynia 
krwionośne są silnie rozszerzone, a dotyczy to nie tylko dużych żył podskór
nych (okoliczność ta nie ma w tym razie znaczenia), lecz wlośniczek i żyłek 
drobnych, tworzących liczne siateczkowate rozszerzenia w powierzchni; wra
żliwość naczyniowo-ruchowa skóry starczej jest zmniejszona; stwierdza się 
w niej liczne znamiona barwnikowe i ogniska rogowacenia, z których właśnie 
powstają nabloniaki. 

Ogniskami rogowacenia starczego nazywamy brodawkowate wzniesie
nia rozmaitej wielkości o powierzchni szorstkiej, hiperkeratotycznej, nie
rzadko otoczone obwódką zapalną, nacieczoną, co zawsze jest dowodem roz
poczynającego się zwyrodnienia złośliwego. D l a rogowacenia starczego zna
mienne jest silne przyleganie warstw hyperkeratotycznych do podłoża, które 
krwawi podczas prób usuwania nawarstwień rogowych, sięgają one bowiem 
dosyć głęboko w tkankę podścieliska. Cecha ta odróżnia rogowacenie star
cze (keratosis seniUs), z którego rozwinąć się mogą nowotwory, od broda
wek lojotokowych (verruca seborrhoica lub verruca senilis), które nie sta
nowią punktu wyjścia dla nowotworów i nie są zatem stanami przedrakowymi. 

Nabloniaki powstające z ognisk rogowacenia starczego mają przebieg 
dobrotliwy i najczęściej należą do podstawno-komórkowych, rzadziej po
wstają z nich raki kolczysto-komórkowe. 

Postępowanie lekarskie w odniesieniu do chorych ze starczymi zmia
nami skóry polega na kontroli stanu skóry, zaleceniach higienicznych i uni
kaniu silnego i częstego nasłoneczniania. W razie stwierdzenia obecności 
nabloniaków lub ognisk brodawkujących podejrzanych o zwyrodnienie zło
śliwe, należy wykonać badanie histologiczne i zastosować odpowiednie do 
wyniku tego badania leczenie. Kierować się można przy tym wskazówkami 
następującymi. 

— w razie braku cech rozplemu nowotworowego można usunąć zmiany 
brodawkowate elektrokauterem lub odmrażaniem śniegiem kwasu węglo
wego; 

— w razie stwierdzenia nabloniaka podstawno-komórkowego należy 
zalecić naświetlanie promieniami X w ilości 5000—7000 r; 
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Stany przedrakowe 

— nabloniaki rogowaciejące najlepiej naświetlać radem lub promie
niami X przy użyciu techniki kontaktowej. Trudności powstają tylko w razie 
istnienia licznych ognisk nowotworowych oraz w daleko posuniętym zwy
rodnieniu starczym skóry. W tych razach dawki promieni X powinny być 
zmniejszone. 

Ryc. I I . Keratosis senilis. Naskórek żywy jest ścieńczaly, warstwy rogowe 
S4 zgrubiałe i sięgają głęboko w uchyłki naskórka. 

IV. S T A N Y P R Z E D R A K O W E W Y W O Ł A N E N A Ś W I E T L A N I E M P R O M I E N I A M I X 

I R A D U 

Naświetlania promieniami X i radu stosowane zarówno w celach lecz
niczych, jak również szczególnie często u osób stykających się z tymi promie
niami w pracy zawodowej, usposabiają do powstawania nabloniaków. Uszko
dzenia popromienne charakteryzuje zanik skóry, rozszerzenie naczyń oraz 
obecność plamistych zmian barwnikowych. Obraz morfologiczny jest zatem 
podobny do opisanego w skórze pergaminowatej barwnikowej i w skórze star
czej. W niektórych przypadkach na ognisku takim wytwarza się owrzodzenie; 
aczkolwiek nie zawsze owrzodzenia w tkankach uszkodzonych promieniami X 
i radu wykazują skłonność do zwyrodnienia nowotworowego, każde jest o to 
podejrzane, wskazana jest zatem w tych razach naj skrupulatniej sza kontrola 
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chorego. W razie zjawienia się na owrzodzeniu twardego, wałowatego 
brzegu lub brodawkowatych i guzowatych wyrośli w części środkowej lub 
na jego obwodzie, należy niezwłocznie wykonać badanie histologiczne. 
Obraz histologiczny raka rozwijającego się na uszkodzeniach popromiennych 
ma zazwyczaj cechy raka rogowaciejącego (EpHhelioma spinocellulare), 
a zatem raka złośliwego, stosunkowo szybko przerastającego tkanki i wcześnie 
dającego przerzuty. 

Leczenie tych nowotworów polega na naświetlaniu radem albo na 
wczesnym zastosowaniu metod chirurgicznych lub elektro-chirurgicznych 
(diatermo-koagulacja). 

V . S T A N Y P R Z E D R A K O W E I R A K I W B L I Z N A C H 

Niektórzy autorzy uważają każdą bliznę za stan usposabiający do raka, 
a zatem za stan przedrakowy; pogląd ten jest jednak niewątpliwie przesadny. 
Jedynie bowiem blizny, w których utrzymuje się stan zapalny, nawet słabo 
nasilony, lecz wieloletni, usposabiają do zwyrodnienia złośliwego komórek 
naskórka i do raka. Można zatem powiedzieć, że czynnikiem usposabiającym 
jest nie sama obecność blizny, lecz przewlekły stan drażnienia, wywierany 
przez sprawy zapalne odbywające się w bliźnie. Istnieje tu zatem analogia 
z rakami doświadczalnymi, wywołanymi przez rozmaite substancje drażniące. 
W związku z powyższym jasne jest, że blizny rozlegle, leżące nad ogniskami 
niecałkowicie wygojonymi lub też powstające w wyniku schorzeń przewlek
łych, w stopniu większym usposabiają do zwyrodnienia złośliwego. Przykła
dem mogą tu być blizny po rozległych oparzeniach, szczególnie często w ra
zie umiejscowienia ich w otoczeniu otworów naturalnych, a zatem w oko
licach często drażnionych; drugim przykładem są blizny powstające w oto
czeniu długotrwałych przetok i owrzodzeń. Wreszcie ogniska rozległego, 
przewlekłego tocznia gruźliczego również prowadzić mogą do zjawienia się 
nowotworu. Ostatni przykład najwymowniej dowodzi roli przewlekłego 
stanu zapalnego i długotrwałego drażnienia naskórka w powstawaniu raka. 
Wiadomo bowiem, że blizny w toczniu rzadko bywają ostateczne; najczęściej 
występują w nich stale odnowy swoistego stanu zapalnego, współdziałają
cego w złośliwym zwyrodnieniu komórek. Z uwagi na powyższe zbyteczny 
jest zbyt drobiazgowy podział nabloniaków tej grupy na rozmaite odmiany 
kliniczne. Tło ogólne procesów tych jest niewątpliwie wspólne tym wszyst
kim odmianom raka i polega na istnieniu niewygasłego stanu zapalnego 
łub przewlekłego drażnienia blizny. 
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Stany przedrakowe 

Rozpoznanie raków powstających na bliznach jest łatwe w razie istnie
nia dużych, kalafiorowatych, niebolesnych, twardych, łatwo krwawiących 
guzów; jednakże rozpoznanie nowotworów dużych jest już zazwyczaj spóź
nione z punktu widzenia możliwości uleczenia całkowitego lub długotrwa
łego. 

Natomiast rozpoznanie wczesne, mające dużą doniosłość, bywa bardzo 
tmdne; toteż w razie stwierdzenia na bliźnie lub na ognisku ulegającym 
przewlekłemu drażnieniu, obecności łatwo krwawiących, twardych, przera
stających otoczenie brodawek — należy wykonać badanie tkankowe. 

Nabloniaki powstające na bliznach wykazują najczęściej cechy nablo
niaków rogowaciejących, a przebieg ich jest złośliwy, toteż jeżeli sprawa 
dotyczy dużego nowotworu na narządzie, który można amputować — najle
piej zalecić operację doszczętną. W razie istnienia nowotworu w okresie 
początkowym — zastosować należy naświetlania promieniami X , rad lub 
diatermokoagulację. 

V I . R O G O W A C E N I E BIAŁE. L E U K O P L A K I A 

Jednym z najbardziej doniosłych pod względem klinicznym stanów 
przedrakowych są tak zwane leukoplakie, czyli rogowacenie białe. Nazwą 
tą określamy białe plamy o powierzchni szorstkiej, pokryte zgrubiałym na
błonkiem, powstające na błonach śluzowych jamy ustnej i narządów płcio
wych u kobiet. Rozmieszczenie ich na błonach śluzowych jamy ustnej jest 
następujące: najczęściej zajęta jest błona śluzowa policzków w sąsiedztwie 
kącików otworu ustnego, z kolei wymienić należy wewnętrzną powierzchnię 
warg, boczne części języka, a'wreszcie inne okolice języka, gdzie jednak 
występuje ono znacznie rzadziej. N a narządach płciowych kobiecych zmiany 
umiejscowione są na wewnętrznej powierzchni większych warg sromowych, 
na wargach małych, na napletku łechtaczki, a czasem na błonie śluzowej 
pochwy. 

Leukoplakie występują w dwóch odmianach: płaskiej i brodawkującej. 
W postaci płaskiej widzimy dobrze odgraniczone plamy, powierzchnia któ
rych wykazuje nasilenie normalnego rysunku, a więc bruzdowania normal
nego. Innych zmian na takim ognisku nie spostrzega się; nie jest ono bolesne, 
nie krwawi i nie wykazuje cech stanu zapalnego; spoistość jego może być 
jednak wzmożona. 

W postaci brodawkującej część lub całość ogniska jest mniej lub więcej 
zgrubiała, wyniosła, pokryta wyroślami brodawkowatymi, cale ognisko jest 
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wybitnie stwardniałe, na jego powierzchni nierzadko stwierdza się głębokie 
pęknięcia, w głębi których zalega śluz i pokarm, które rozkładają się i wy
wołują objawy podrażnienia. 

Rozwój nowotworu na takich ogniskach następuje w sposób rozmaity. 
Niekiedy wyrośla brodawkowate stają się coraz wybitniejsze i przerastają 
podłoże, w innych razach powstaje nacieczenie i zgrubienie podstawy wy
kwitu; wreszcie sprawa nowotworowa może rozpocząć się od zjawienia się 
pęknięcia łub owrzodzenia. Bardzo charakterystyczną cechą towarzyszącą 
zwyrodnieniu złośliwemu rogowacenia białego jest zjawienie się w jego 
otoczeniu obwódki zapalnej. 

Obraz anatomiczny ognisk leukoplakii nie wykazującej tendencji do 
zwyrodnienia złośliwego polega na zgrubieniu nabłonka, obecności znacz
nych nawarstwień rogowych powierzchni, na wydłużeniu brodawek i sopli 
międzybrodawkowych. Niekiedy występują nabłonkowe komórki monstrual
ne, co często jest dowodem rozpoczynającego się zwyrodnienia nowotwo
rowego. To samo powiedzieć należy o nacieku limfocytarnym i złożonym 
z komórek plazmatycznych pod zgrubiałym naskórkiem. Obecność takiego 
nacieku jest dowodem istnienia w naskórku zmian, na które tkanka reaguje. 
Istota tych zmian nie jest znana, nierzadko doprowadzają one jednak nabło
nek do zwyrodnienia złośliwego. Wreszcie w ognisku leukoplakii obecne 
być mogą wyraźne cechy bujania nowotworowego. 

Nabloniaki pochodzące z ognisk rogowacenia białego mają budowę 
raków kolczysto-komórkowych, charakteryzuje je przebieg złośliwy i pewna 
odporność na leczenie energią promienistą. 

Okoliczności wywołujące powstawanie rogowacenia białego są roz
maite; czynniki wlonne, a więc tkankowe i komórkowe, doprowadzające do 
powstawania ich, nie są znane; zauważono natomiast, jakie czynniki zew
nętrzne ułatwiają i sprzyjają ich rozwojowi. Widuje się je najczęściej 
u osobników starszych, z zaniedbanym stanem higieny jamy ustnej; szcze
gólnie często występują te zmiany u osobników kilowych, nie móg'bym jed
nak zgodzić się z tymi, którzy twierdzą, że leukoplakie widuje się wyłącznie 
u kilowych. Rolę doniosłą w powstawaniu tych zmian odgrywa alkohol, 
palenie tytoniu oraz drażnienia inne. W związku z tym ogniska leukcplakii 
często rozwijają się w miejscach drażnionych nieprawidłowo ustawioną pro
tezą lub ułamkiem zęba. 

Postępowanie lekarskie w razie stwierdzenia leukoplakii błony śluzo
wej jamy ustnej powinno być następujące: należy zbadać, czy chory nie 
przechodził kiły, by w razie potrzeby przepisać leczenie swoiste; jamę ustną 
należy doprowadzić do stanu należytego pod względem higieny, a protezy. 
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mostki, ułamki zębów naprawić w taki sposób, by nigdzie nie istniało draż
nienie przewlekłe; chory powinien porzucić spożywanie alkoholu i palenie 
tytoniu. Kontrola jamy ustnej powinna odbywać się często, następujące zaś 
okoliczności są wskazaniem do badania tkankowego: 

— zjawienie się w otoczeniu leukoplakii stanu zapalnego klinicznie 
dostrzegalnego; 

Ryc. 1 2 . Keratosis arsenicalis. Na stopach liczne grudki 
hiperkeratotyczne i twory brodawkowate. 

— stwierdzenie owrzodzenia, chociażby nawet wykazującego skłonność 
do gojenia; 

— szybki wzrost wykwitu lub nasilenie objawów brodawkowania na 
całym ognisku albo na jego części; 

— nacieczenie i stwardnienie podstawy i brzegów wykwitu. 
Leukoplakie na narządach płciowych u kobiet stanowią jeden z objawów 

marskości sromu. 
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Leczenie ogniska rogowacenia białego w razie stwierdzenia początków 
zwyrodnienia nowotworowego powinno być bardzo energiczne. W tym celu 
narządy dostępne zabiegom chirurgicznym (np. język, warga) powinny 
zostać amputowane, a blizna pooperacyjna naświetlona radem lub prom. X 
z użyciem techniki kontaktowej. 

V I I . S T A N Y P R Z E D R A K O W E W N A S T Ę P S T W I E Z A T R U Ć 

Rogowacenia na tle przewlekłego zatrucia arsenem należą do zjawisk 
rzadkich; spostrzega się je u pracowników niektórych gałęzi przemysłu oraz 
u chorych leczonych przez czas bardzo długi przetworami arsenu, jak to 
bywa w łuszczycy. Zmiany zajmują najczęściej dłonie i stopy, rzadziej twarz. 
Mogą to być hiperkeratotyczne ogniska, przypominające brodawki; towa
rzyszą im drobne przebarwienia, ścieńczenia naskórka i skóry oraz rozsze
rzenie naczyń. Są to więc raki powstające z ognisk rogowacenia w skórze 
zaniklej. 

V I I I . MARSKOŚĆ SROMU. K R A U R O S I S V U L V A E 

Marskość sromu, opisana przez Breiskiego, jest schorzeniem powstają
cym na tle nieprawidłowej czynności wydzielniczej jajników. Choroba roz
wija się stopniowo, w okresie przekwitania, w latach poprzedzających ten 
okres w razie niewydolności dokrewnej jajników, po usunięciu operacyjnym 
jajników, albo też po wytrzebieniu promieniami X . Objawami najwcześniej
szymi jest swędzenie, niekiedy bardzo silne, występujące w postaci paroksy-
zmów zwłaszcza nocnych oraz uczucie pieczenia i bólu. Zmiany obiektywne 
polegają na stopniowym, postępującym zaniku zewnętrznych narządów płcio
wych, potem zaś macicy i przydatków. Zanikowi najwybitniejszemu ule
gają wargi sromowe mniejsze, które w przypadkach zmian daleko posunię
tych ulegają całkowitemu wygładzeniu, łechtaczka i pochwa. T a ostatnia 
kurczy się tak wybitnie, że niekiedy niemożliwe jest wprowadzenie małego 
palca; ścianka jej zatraca elastyczność, a błona śluzowa staje się biała, matowa 
i szorstka. W okresach późniejszych ulegają zanikowi wargi większe i skóra 
wzgórka łonowego; stany bliznowacenia spostrzega się niekiedy nawet w oko
licy odbytu i cewki moczowej. N a błonie śluzowej warg, w otoczeniu łech
taczki i na pochwie zjawiają się plamy białe i zgmbienia nabłonka, nie 
różniące się od ognisk rogowacenia białego błony śluzowej jamy ustnej. 
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N a ogniskach tych mogą rozwinąć się nabloniaki. 
Marskość sromu nie jest jednakże sama w sobie stanem przedrakowym 

i spostrzega się nierzadko przypadki nie wykazujące żadnej tendencji do 
przemiany w tym kierunku; w innych postaciach powikłanie to występuje 
często, bo aż w 75—80% przypadków. Chodzi o to, że znane są dwie naj
ważniejsze postacie marskości sromu. Pierwszej towarzyszy wyraźny stan 
zapalny błony śluzowej pochwy i skóry narządów płciowych zewnętrznych; 
ten stan zapalny może być bardzo wybitny, wywołując dolegliwości nader 

ciężkie; jednakże w tej postaci, zwanej przez autorów francuskich „formę 
rouge", Kraurosis vuhae rubra, nie następuje zwyrodnienie złośliwe na
błonka. 

Postaci drugiej, opisanej na wstępie, nie towarzyszy stan zapalny; skóra 
i błony śluzowe narządów płciowych są blade, słabo ukrwione, ze skłonno
ścią do zgmbienia nabłonka. W tej postaci zwyrodnienie złośliwe jest bardzo 
częste, sięga ono 75—80%. 

Z punktu widzenia opisowego zmiany polegają na powstawaniu zgm-
bień nabłonka zupełnie identycznych do leukoplakii występujących na bło
nach śluzowych jamy ustnej. Umiejscowione są one najczęściej na wewnę-
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trznej powierzchni warg większych, na zanikłych wargach małych oraz na 
łechtaczce i jej napletku. Są to dobrze odgraniczone od otoczenia, szorstkie, 
białe, nieco stwardniałe plamy pozbawione cech stanu zapalnego. Z tych 
plam stopniowo rozwijają się nabloniaki w sposób podobny do tej samej 
sprawy w jamie ustnej. Należą one do nabloniaków rogowaciejących i mają 
przebieg złośliwy. 

Postępowanie lekarskie w przypadkach marskości sromu jest następujące: 
— chorym takim należy stosować przez czas dłuższy looo—2000 jed

nostek estryny dziennie, dawki większe nie są wskazane; jest to leczenie 
zastępcze, zmniejsza ono niewydolność jajników i osłabia swędzenie; 

Ryc. 14. Balanitis xerotica s. obliterans. 

— należy stosować leczenie objawowe mające na celu zmniejszenie 
swędzenia, częste bowiem drapanie, związane z tym drażnienie i uszkodze
nie nabłonka jest czynnikiem usposabiającym do rozwoju nowotworów; 

— w razie stwierdzenia cech świadczących o rozpoczynającym się zwy
rodnieniu złośliwym, należy zarządzić badanie histologiczne wycinka podej
rzanego. 

Leczenie nowotworów błony śluzowej pochwy i narządów płciowych 
winno być prowadzone z dużą stanowczością: okolice dostępne amputacji 
winny być usunięte, blizna lub nowotwór naświetlone radem lub promie
niami X z użyciem techniki kontaktowej. 

W związku z marskością sromu u kobiet omówić należy zmiany wy
stępujące niekiedy na napletku i żołędzi u mężczyzn i zwane Balanitis 
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Stany przedrakowe 

xerotica obliterans lub Kraurosis penis. Zmiany występują u osobników mło
dych, zarówno u nie obrzezanych jak i , co jest szczególnie ważne, u obrzeza
nych. W pierwszym przypadku bliznowacenie będące istotą procesu może 
być wytłumaczone przewlekłym, nawracającym stanem zapalnym, u obrze
zanych wytłumaczenie to jest niewystarczające, toteż przypuszcza się, że 
wchodzą w rachubę zaburzenia dokrewne. 

Zmiany polegają na bliznowaceniu napletka i żołędzi, stopniowym 
zwężeniu ujścia cewki, zjawieniu się ognisk rogowacenia białego i zmian 
przypominających twardzinę skóry lub liszaj twardzinowy (lichen sderosus). 
W przypadkach ciężkich bliznowacenie jest tak znaczne, że istnieją trudności 
w oddawaniu moczu, w innych rozwijają się nabloniaki. 
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R O Z D Z I A Ł X X I V 

N O W O T W O R Y ZŁOŚLIWE. N E O P L A S M A T A M A L I G N A 

Nowotwory złośliwe skóry pochodzić mogą z rozmaitych tkanek, 
w związku z czym odróżniamy kilka ich odmian; najdonioślejsze i najczęstsze 
wśród nich są następujące: 

— nabłoniaki, epithelioma, czyli nowotwory pochodzące z komórek 
naskórka; 

— czerniaki, melanoma, wyróżniające się obecnością barwnika; pocho
dzenie ich nie zostało wyjaśnione i wciąż jeszcze nie wiemy, czy rozwijają 
się one z komórek naskórka, tkanki łącznej, czy też osłonek nerwów; 

— mięsaki, sarcoma, rozwijające się z komórek tkanki łącznej. 
Inne nowotwory złośliwe należą do rzadkości i w podręczniku niniej

szym rozpatrywane nie będą. 

• 1. N A B Ł O N I A K I . E P I T H E L I O M A 

I . P a t o l o g i a o g ó l n a 

Nabłoniaki skóry należą do najczęstszych odmian nabłoniaków (ra
ków) ; Roussy oblicza, że około 20% wszystkich raków dotyay skóry. 
Ducuing zaś ocenia częstość ich na 31%. W cełu uniknięcia nieporozumień 
terminologicznych dodam, że nowotwory złośliwe, pochodzące z komórek 
nabłonkowych (epidermalnych) i dotyczące narządów wewnętrznych, najczę
ściej noszą nazwę raków — carcinoma, w skórze zaś nabłoniaków — epithe
lioma; pojęcia te są jednak równoznaczne, a te różnice terminologiczne 
mają uzasadnienie tylko zwyczajowe. 

Etiologia nowotworów złośliwych nie została wyjaśniona i , jak wia
domo, istnieje dużo teorii silących się ją wytłumaczyć. W patologii ogólnej 
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Nowotwory złośliwe 

nowotworów skóry znajdujemy potwierdzenie większości teoryj etiologicz
nych; wnosić z tego można, że patogeneza nowotworów tych jest złożona 
lub też że domniemane przyczyny mają charakter dodatkowych, pośrednio 
wpływających na przyczyny zasadnicze, wciąż jeszcze nieznane. 

U s p o s o b i e n i e w r o d z o n e do nabłoniaków jest bardzo 
wyraźne; najlepszym tego dowodem jest częstość powstawania nabłoniaków 
ze znamion lub z innych wrodzonych nieprawidłowości skóry. Niektóre 
okolice powłok, zwłaszcza zaś przejścia skóry w błonę śluzową, okazują przy 
tym skłonność większą od innych. Istnienia dyspozycji wrodzonej do raka 
skóry dowodzą również przypadki występowania nabłoniaków mnogich oraz 
choroby rodzinne wykazujące dużą skłonność do zwyrodnienia nowotworo
wego (xeroderma pigmentasum). Autorka amerykańska M. Slye wykazała, 
że wśród zwierząt odróżnić można jednostki podatne i oporne i że cechy 
te są dziedziczne; przy czym stopień odporności dziedziczy się podług praw 
Mendla. Zdaniem tej autorki usposobienie do raka ma cechy dziedziczenia 
przeważającego, odporność zaś—ustępującego. W dermatologii znamy jedną 
postać raka skóry, w której dziedziczenie jest zupełnie wyraźne — jest nią 
zanik pergaminowaty skóry; jednakże w tym razie, wbrew twierdzeniom 
M. Slye, usposobienie do raka ma cechy dziedziczenia ustępującego. 

R o l a w i e k u w występowaniu raków i większa skłonność do 
nich osobników starszych nie ulega wątpliwości, nie wiadomo jednak na 
czym polega usposobienie skóry do raka w miarę starzenia się ustroju. 
Możliwe, że zjawisko to związane jest z istotą rakowacenia tkanek i z biolo
gicznymi cechami komórek rozmaitych zwierząt; okazuje się bowiem, że 
okres wylęgania sprawy rakowacenia w sztucznym wywoływaniu raka zwią
zany jest z długowiecznością odmiany zwierzęcej; jest on krótki u zwierząt 
o życiu krótkim, długi u długowiecznych. 

C z y n n i k i z e w n ę t r z n e . Dużą rolę w powstawaniu nabło
niaków odgrywa drażnienie; może ono być wywołane przez czynniki nader 
rozmaite, chodzi tu jednak najprawdopodobniej nie o działanie swoiste 
środka drażniącego, lecz o powstające podczas drażnienia zmiany we właści
wościach biologicznych komórek naskórka. Wśród czynników drażniących — 
chemiczne wydają się mieć znaczenie największe. Wywołują one po pewnym 
aasie zgrubienie skóry, zjawienie się wyrośli brodawkowatych przekształ
cających się po pewnym czasie w nabłoniaki. Substancjami, które najczę
ściej mają działanie rakotwórcze, są produkty smołowcowe i dziegcie; znane 
są nawet odrębne typy kliniczne raków występujących u osób stykających 
się z tymi ciałami, są to raki worka mosznowego u kominiarzy, raki na 
skórze karku u tragarzy worków węgla; raki rąk i twarzy u betoniarzy 
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Nowotwory złośliwe 

i asfalciarzy. Najwybitniejszą jednak odmianą tych nowotworów są nowo
twory doświadczalne wywoływane u zwierząt przez pędzlowanie skóry roz
maitymi odmianami dziegciu. Aczkolwiek miejscowe działanie dziegciu 
i ciał pokrewnych odgrywa rolę pierwszorzędną w powstawaniu tych nabło
niaków, przetwory te wywierają również działanie ogólne, czego dowodem 
jest rozwój raków w miejscach odległych od okolic drażnionych. Prócz 
dziegciów, wyraźne działanie rakotwórcze wywiera wiele innych substancyj, 
jak arsen, anilina, parafina, niektóre oleje ziemne oraz ciała tłuszczowate. 

Anil ina i arsen działają przy tym nie tylko zewnętrznie, lecz również 
przez zatrucie ogólne ustroju podczas wdychania, spożywania lub używa
nia związków arsenowych w celach leczniczych. Zmiany występują najczę
ściej w miejscach o zwiększonym poceniu, a więc na dłoniach, na worku 
mosznowym, co być może zależy od wydzielania arsenu z potem. 

Z czynników fizycznych, działających zewnętrznie, na pierwszym miej
scu pod względem siły i częstości działania rakotwórczego wymienić należy 
energię promienistą, zarówno w postaci światła słonecznego, jak promieni 
pozafiołkowych, radu i promieni X . Działanie czynnika chorobotwórczego 
jest w tym razie miejscowe. Pod wpływem promieni skóra ulega pewnym 
zmianom wstępnym, które określa się często nazwą stanu przedrakowego 
(p. w . ) , usposabiającego do nowotworów. Pod wpływem promieni poza
fiołkowych powstaje zanik przypominający skórę starczą, szczególnie często 
spostrzegany na twarzy osobników pracujących na świeżym powietrzu, na 
słońcu i wietrze. Promienie X lub radu wywołują stan zapalny z wtórnym 
zanikiem skóry, na której powstają owrzodzenia wykazujące dużą skłonność 
do zwyrodnienia złośliwego. U osób ulegających wieloletniemu działaniu 
dawek bardzo małych, co zdarza się np. u rentgenologów i u osobników^ 
stykających się z promieniami X w pracy zawodowej, przebieg sprawy może 
być nieco odmienny, niekiedy nie powstają tu owrzodzenia, lecz pierwotne 
zaniki, a na nich wyrośla brodawkowate, powoli przekształcające się w nowo
twory złośliwe. 

Rola czynników termicznych w powstawaniu raków jest mniej wyraźna, 
jednakże spostrzegano przypadki nabłoniaków w miejscu działania wyso
kiej ciepłoty bezpośrednio po oparzeniu, najczęściej gorącymi ciałami smo-
łowcowymi, jak dziegciem, asfaltem lub mazutem (Ravmt, S. Laborde). 
Należy przypuszczać jednak, że pewną rolę odgrywa tu również i współ
udział czynnika chemicznego, smołowcowego. 

Nieco częściej rozwijają się nabłoniaki wskutek wielokrotnego dzia
łania ciepłoty nie wywołującej oparzeń, działającej jednak przez długi czas. 
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Nowotwory złośliwe 

Przykładem może tu być tak zwany rak Kangri, występujący u ludności 
Persji i Indii na brzuchu w miejscu noszenia garnka z gorącym węglem. 

Nieco odrębne są raki rozwijające się na bliznach po oparzeniu, w tym 
razie bowiem rolę odgrywa najprawdopodobniej nie samo oparzenie, lecz 
długotrwałe drażnienie wywołane przez obecność blizny. 

Urazy mechaniczne sporadyczne prawie nigdy nie odgrywają roli 
w powstawaniu nabłoniaków, urazy wielokrotne bywają jednak niekiedy 
jak gdyby związane z ich rozwojem, często wchodzi jednak w tym razie 
w rachubę etiologia mieszana, a więc współdziałanie czynnika mechanicz
nego z chemicznym lub innym. 

Należą tu nabłoniaki powstające na błonach śluzowych jamy ustnej 
w okolicach drażnionych przez protezy zębowe. 

C z y n n i k i b i o l o g i c z n e , zarówno bakteryjne, jak i zwierzęce, . 
wielokrotnie posądzane były o odgrywanie pewnej roli w rozwoju nabło
niaków. W skórze pewną rolę przypisywał Borrel obecności nużeńca ludzkie
go (Demodex foUkulorum) w mieszkach włosowych, a głównie w łoju 
gruczołów łojowych. Nasuwa się tu analogia z rolą odgrywaną w patologii 
ogólnej nowotworów przez pasożyty, takie jak sptroptera neopiąstka lub 
cysticercus fasciolaris. Rola pasożytów w powstawaniu nabłoniaków skóry 
jest jednak z pewnością przygodna i ogranicza się co najwyżej do roli jed
nego z czynników drażniących. 

Znacznie trudniej wytłumaczyć pochodzenie nabłoniaków na ogniskach 
tocznia; pominąwszy przypadki często i nadmiernie naświetlane promie
niami X , w których podejrzewać można rolę etiologiczną energii promie
nistej, istnieją przypadki inne, dotyczące chorych nie naświetlanych, gdzie 
ten czynnik nie wchodzi w rachubę. Wątpliwe jest, czy rolę odgrywa tu 
sam prątek, jako czynnik usposabiający do zwyrodnienia złośliwego, w tym 
bowiem razie zjawisko byłoby częstsze i występowałoby również w narzą
dach wewnętrznych — w szczególności w płucach u osobników gruźliczych, 
tak jednak nie jest. Należy przypuszczać raczej, że stan zapalny istniejący 
w ognisku tocznia i drażnienie wywoływane obecnością nacieku sprzyja 
nadmiernemu bujaniu, a potem zwyrodnieniu złośliwemu nabłonka. 

Niezależnie od rodzaju czynnika zewnętrznego wywołującego powsta
wanie nabłoniaków, stwierdza się zawsze istnienie okresu wylęgania trwa
jącego czas rozmaity. 

Nabłoniaki występują z jednakową częstością u obu płci, różnice zaś 
w ich częstości u mężczyzn i u kobiet, spostrzegane przez niektórych auto
rów, zależą od stosunku liczbowego obu płci w badanym materiale. Nabło
niaki skóry są schorzeniem wieku starszego i podeszłego, ich częstość naj-

39 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Nowotwory złośliwe 

większa przypada na okres po 60 roku życia, mogą one wystąpić jednak 
również u osobników młodych i w wieku średnim. Ich siedliskiem najczęst
szym jest twarz, tu bowiem znajduje się około 9 0 % wszystkich nabłoniaków 
skóry. Przebieg ich jest zawsze przewlekły, długoletni, przerzuty, zwłaszcza 
niektórych odmian, są rzadkie i występują w okresach późniejszych; po usu
nięciu nawracają one jednak i wykazują skłonność do przerastania podłoża, 
na czym głównie polega ich złośliwość. Ich cechy morfologiczne i k l iniane, 
wygląd, szybkość rozwoju, umiejscowienie oraz oporność na działanie energii 
promienistej bywają rozmaite. 

2. P a t o l o g i a s z c z e g ó ł o w a 

Klasyfikacja ścisła nabłoniaków jest bardzo trudna. Jedyną prawidłową 
podstawą byłaby ich histogeneza, a więc kryterium pochodzenia bądź z komó
rek warstwy podstawnej, bądź z mieszka włosowego, gruczołów potowych 
albo łojowych; taka klasyfikacja wciąż jeszcze jest niemożliwa, komórki 
nowotworu ulegają bowiem metaplazji i zatracają swe cechy pierwotne. K l a 
syfikacją wystarczającą do celów klinicznych jest klasyfikacja anatomo-
kliniczna. Najczęściej dzieli się nabłoniaki skóry na 

— podstawnokomórkowe, czyli nierogowaciejące, 
— kolczystokomórkowe, czyli rogowaciejące, 
— nabłoniaki o cechach klinicznych i anatomicznych specjalnych; na

leżą tu tak zwana choroba Pageta, choroba Bowena i erytroplazja. 

A . N a b ł o n i a k i p o d s t a w n o k o m ó r k o w e 

E p i t h e l i o m a b a s o c e 11 u 1 a r e 

Nabłoniaki podstawnokomórkowe są najczęstszą odmianą nabłoniaków 
skóry; około 80—85% nabłoniaków pierwotnych, czyli rozwijających się 
w skórze poprzednio nie zmienionej, należy bowiem do tej odmiany anatomo-
klinicznej. Najczęstszym ich umiejscowieniem jest skóra twarzy, 9 0 % na
błoniaków podstawnokomórkowych tu bowiem znajduje swe umiejscowie
nie; znacznie rzadziej widujemy je na tułowiu, bardzo rzadko w skórze 
głowy, prawie nigdy na kończynach. Rozwijają się one częściej u osobni
ków starszych, po 60 roku życia, chociaż widuje się je również w wieku 
średnim, a nawet i u młodych — w wieku 18—25 lat, należy to jednak do 
rzadkości. Rozwijać się one mogą ze skóry pozornie nie zmienionej, częściej 
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Nowotwory złośliwe 

jednak z ognisk rogowacenia starczego, a niekiedy z drobnych znamion 
barwnikowych, gruczołowych i komórkowych. Początek ich jest nieuchwytny, 
dalszy rozwój nader powolny, wieloletni; są to nabłoniaki dobrotliwe, gdyż 
nie dają one nigdy, lub prawie nigdy, przerzutów i nie uogólniają się; nie
które ich postacie wykazują jednak dużą dążność do przerastania podście-
liska i tkanek głębokich oraz do nawrotów przy niedoszczętnym usunięciu. 

Początek nabłoniaków bywa rozmaity w zależności od ich punktu wyj
ściowego. Ogniska rogowacenia starczego grubieją, podstawa ich staje się 

Ryc. 15. Skupienie perełek nabłoniakowych. Początkowy 
okres w r o z w o j u nabłoniaka podstawnokomórkowego. 

nacieczona, w otoczeniu zjawia się obwódka zapalna, a część środkowa ulega 
owrzodzeniu. Początek nabłoniaków powstających w skórze pozornie nie 
zmienionej jest najbardziej charakterystyczny; początkowo powstaje mały, 
prawie niedostrzegalny guzek, stopniowo powiększający się i osiągający 
rozmiary kilku milimetrów; barwa jego jest różowa, cielista, niekiedy jak 
gdyby prześwieca on i przypomina perłę; spoistość jego jest większa od oto
czenia, zarysy kopulaste, nie wykazuje on cech stanu zapalnego. Guzek taki 
nosi tradycyjną nazwę perełki rakowej; przestrzec należy jednak przed utoż
samianiem takiej perełki z terminem „perły rakowe", używanym w anatomii 
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patologicznej i określającym ogniska cebulaste spotykane w rakach rogowa-
ciejących. Guzki perełkowate, powyżej opisane, stanowią nader charaktery
styczny element morfologiczny raków skóry. Dalszy rozwój ich jest rozmaity, 
toteż nabłoniaki przybierać mogą nader różnorodne odmiany morfologiczne. 

Ryc. i 6 . O b r a z histologiczny guzka nabioniaka 
podstawnokomórkowego perełkowego. 

Niektórzy autorzy (Darier) opisali niepomierną ich liczbę, zdaniem moim, 
wszystkie je można sprowadzić do następujących trzech postaci zasadniczych: 

— nabłoniaki płaskie bliznowaciejące, epithelioma planum cicatrisans, 
— nabłoniaki wrzodziejące, epithelioma exulcerans, 
— nabłoniaki bujające, epithelioma uegetans. 
N a b ł o n i a k p ł a s k i b l i z n o w a c i e j ą c y , epithelioma 

planum cicatrisans. Jeśli guzek perełkowaty, stanowiący początek nabłonia-
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Nowotwory złośliwe 

ków, jest mały 1 powierzchowny, a w jego części środkowej rozwijają się 
zmiany wsteczne i bliznowacenie, na obwodzie zaś zjawiają się nowe guzki 
również ułożone powierzchownie i nie przerastające podłoża •— nabłoniak 
przybiera stopniowo cechy bardzo charakterystyczne, uzasadniające nazwę — 

Ryc. 17. E p i t h e l i o m a p l a n u m cicatrisans. Z w r ó c i ć u w a g ę na l i n i j n e 
wałowate obrzeże i blizne części środkowej w y k w i t u . 

nabłoniak płaski bliznowaciejący — epithelioma planum cicatrisans. Cechy 
te są następujące: rozmiary ogniska bywają rozmaite, na ogół po 2—3 latach 
trwania osiąga ono wielkość monety, po kilkunastu lub po kilkudziesięciu 
rozmiary jego mogą być bardzo duże, tak że niekiedy ogniska stare zajmują 
rozległe odcinki skóry. Kształt ich bywa rozmaity, zazwyczaj nieregularny, 
odgraniczenie od otoczenia wyraźne, całe ognisko jest powierzchowne, lekko 
stwardniałe i wyczuwalne w postaci tekturki wśród wiotkich tkanek otocze
nia. Część środkowa ogniska jest bliznowata, pokryta strupkami i łusecz-
kami, a niekiedy drobnymi owrzodzeniami o dnie ziarninującym, wyraźnie 
krwawiącym. Cechą najbardziej charakterystyczną jest brzeg tego wykwitu; 
złożony jest on z drobnych guzków perełkowatych o cechach powyżej opi
sanych, niekiedy ułożonych jeden przy drugim tak ściśle, że wytwarza się 
wałowate wzniesienie; w zależności od wielkości guzków może ono być 

45 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Nowotwory złośliwe 

Ryc. i 8 . E p i t h e l i o m a p l a n u m cicatrisans. 
T . zw. epithelioma pagetoides. 

Ryc. 19. E p i t h e l i o m a p l a n u m cicatrisans. T e n typ nabioniaka osiągać 
może wielkość bardzo znaczną. Z a w s z e utrzymany jest walowaty, 
Unijny brzeg, bliznowacenie części środkowej jest wyraźne; g u z k i 

naWoniakowe są liczne. 
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Nowotwory złośliwe 

bardzo wyraźne lub też tworzy wał niteczkowaty łub łinijny, pozbawiony 
cech zapalnych. 

Ognisko nabłoniaka płaskiego może pozostać w takim stanie nieskoń
czenie długo, stopniowo jednak powiększając się; niekiedy część jego środ
kowa wrzodzieje i wtedy cały wykwit przekształca się w nabłoniak 
wrzodziejący, w innych razach w jego części środkowej zjawiają się rozrosty 
nowotworowe, skutkiem czego powstaje nabłoniak bujający. Nabłoniak pod-
stawnokomórkowy płaski może wystąpić w postaci ki lku ognisk. Jako jego 

Ryc. 20. O b r a z histologiczny okresu początkowego w r o z w o j u nabłoniaka płaskiego 
bliznowaciejącego. 

odmianę wymienić należy tzw. cardnoidy Arninga. Są to nabłoniaki pod
stawnokomórkowe szczególnie powierzchowne, występujące w postaci licz
nych ognisk umiejscowionych zazwyczaj na tułowiu. Nabłoniaki płaskie bli
znowaciejące nie dają przerzutów do gruczołów chłonnych nawet po latach 
istnienia. 

N a b ł o n i a k p o d s t a w n o k o m ó r k o w y w r z o d z i e j ą 
c y — epithelioma basocellulare exulcerans — jest odmianą nieco częstszą 
od poprzedniej, umiejscowiony bywa on prawie zawsze na twarzy, niekiedy 
w skórze owłosionej głowy, prawie nigdy na tułowiu i kończynach; dawniej 
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ta odmiana nabłoniaka nosiła nazwę wrzodu żrącego — ulcus rodens. Nie
kiedy rozwija się on z nabłoniaka płaskiego; następuje to wówczas, gdy masy 
nowotworowe zaczynają wykazywać większą tendencję do przerastania pod
łoża i do rozpadu, niż do szerzenia się obwodowego, płaszczyznowego 
i przerastania bliznowaciejącą tkanką łączną. Częściej rozpoczyna się on ina
czej; początkowo zjawia się duży guzek perełkowaty, różniący się od wystę
pujących w nabłoniakach płaskich swym rozmiarem, część jego środkowa 

R y c . 2 1 . M a ł y nabłoniak wrzodziejący; brak o b j a w ó w 
zapalnych, owrzodzenie części środkowej, w a l obwo

dowy. U l c u s rodens. 

ulega wczesnemu owrzodzeniu, masy nowotworowe są skłonne do przera
stania tkanek głębszych i do rozpadu, skutkiem czego powstaje wykwit roz
miarów rozmaitych; w postaci najczęstszej i najcharakterystyczniejszej ma on 
wielkość talara, jest okrągły łub owalny, rzadziej kształtu nieregularnego. 
Część środkowa jego wytwarza głębokie owrzodzenie, z łatwością krwawiące, 
pokryte czerwoną, nierówną ziarniną i krwawiącymi masami nowotworo
wymi; podstawa tego owrzodzenia jest bardzo twarda, niekiedy zrośnięta 
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Z tkankami głębszymi, a nawet z kością. Brzeg owrzodzenia, stromy, wało-
waty, twardy, nie wykazuje objawów stanu zapalnego, często ma barwę cie
listą. Nabłoniaki te mogą wywołać bardzo znaczne zniszczenia i zniekształ
cenia twarzy — epithelioma mutilans. Mają one rozwój powolny, czas trwa
nia długi; przerzuty powstają bardzo późno. 

Ryc. 24. O b r a z histologiczny drążącego nabioniaka 
podstawnokomórkowego. 

N a b ł o n i a k p o d s t a w n o k o m ó r k o w y b u j a j ą c y — 
epithelioma vegetans — jest odmianą najrzadszą; w tych przypadkach masy 
nowotworowe wykazują dużą tendencję do przerastania podłoża i do bujania, 
nie wykazują jednak skłonności do rozpadu. Skutkiem tego powstają duże 
twarde guzy, bez objawów stanu zapalnego, o powierzchni zrazikowej, za
zwyczaj pozbawionej naskórka zrogowaciałego i dlatego sączące lub krwa
wiące. 
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Nowotwory złośliwe 

Nabłoniaki bujające mogą powstać również jako przerzuty nowotwo
rów narządów głębokich, w tym razie w skórze właściwej powstają guzki 
twarde, przesuwalne, dobrze odgraniczone, stopniowo zrastające się ze skórą 
i przerastające duże przestrzenie, wytwarzając odosobnione guzy, kopulaste, 
pokryte naskórkiem nie zmienionym lub owrzodziałym, albo też rozległe 
nacieczenia płaszczyznowe — cancer en ctiirasse — nabłoniak pancerzowaty. 

Ryc. 25. Nabłoniak bujający. E p i t h e l i o m a vegetans. 

O b r a z a n a t o m i c z n y nabłoniaków podstawnokomórkowych 
może być rozmaity, zawsze jednak tkanka podścieliska przerośnięta jest 
masami nowotworowymi złożonymi z komórek naskórkowych nie wykazują
cych skłonności do rogowacenia. Mogą mieć one cechy rozmaite — czasem 
przypominają komórki warstwy podstawnej lub mieszka włosowego, w innych 
razach gruczołów łojowych albo potowych, mogą być wrzecionowate lub 
wieloboczne. W związku z rozmaitymi cechami morfologicznymi ich punkt 
wyjściowy wywodzono z rozmaitych tkanek — z komórek podstawnych, gm-
czołów, mieszków włosowych itd. Również i układ ich może być rozmaity — 
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gruczołowy, koronkowaty łub lity, mogą one wytwarzać czopy duże lub 
twory torbielowate, okoliczności te nie mają jednak znaczenia dla klinicysty. 

Tkanka podłoża jest zazwyczaj nieco zeszkliwiała, bliznowata, a w oto
czeniu mas nowotworowych znajdują się nacieki złożone z limfocytów i ko
mórek plazmatycznych. Przerastanie podścieliska przez czopy nowotworowe 
nie jest wybitne i zazwyczaj granica skórno-naskórkowa jest dobrze utrzy
mana, czym też tłumaczy się dobrotliwość ich przebiegu. Jako szczególną 
odmianę histologiczną tych nowotworów wymienić należy tzw. postać cylin-
drowatą — cylindroma; w tych nowotworach zwyrodnienie szkliste tkanki 
łącznej w otoczeniu nowotworu jest szczególnie wybitne, części tej zwyrod
niałej tkanki zostają obrośnięte przez komórki nowotworowe i tu przeby
wają w postaci okrągłych ziaren. 

B. N a b ł o n i a k i k o l c z y s t o k o m ó r k o w e , 
c z y l i r o g o w a c i e j ą c e 

E p i t h e l i o m a s p i n o c e l l u l a r e 

Nabłoniaki kolczystokomórkowe skóry są znacznie rzadsze od podstaw
nokomórkowych, zdaje się, że nie stanowią one więcej od lo—15% wszyst
kich nabłoniaków skóry, natomiast na błonach śluzowych oraz w miejscach 
przejścia ich w skórę są bardzo częste, stanowiąc prawie 100% nabłoniaków 
tych okolic. Nabłoniaki kolczystokomórkowe mogą być pierwotne, czyli 
powstawać w skórze nie zmienionej, i wtórne, rozwijające się na innych zmia
nach chorobowych; najczęstszymi wśród nich są leukoplakie błon śluzo
wych, blizny po oparzeniach, ogniska tocznia gruźliczego, marskość sromu, 
rozmaite przetoki i owrzodzenia przewlekłe nie ulegające gojeniu, a wresz
cie ogniska rogowacenia starczego i zmiany porentgenowskie. 

Nabłoniaki rogowaciejące rozpoczynają się prawie zawsze od zjawienia 
się guzka brodawkowatego, stopniowo przybierającego cechy rozmaite: może 
on mieć szypułę wąską lub też, co zdarza się częściej, mieć podstawę sze
roką, przerastającą podścielisko; powierzchnia jego bywa chropawa, hiper-
keratotyczna, brodawkowata lub kalafiorowata; przy ucisku na jego części 
boczne wydobywają się białawe, robaczkowate czopy, złożone z komórek 
rogowaciejących i z treści gruczołów łojowych. Podstawa tych nabłoniaków 
jest twarda, otoczenie nie wykazuje stanu zapalnego, jednakże nabłoniaki 
powstające na błonach śluzowych często są otoczone obwódką zapalną. Stop
niowo powiększając się przerastają one podścielisko, część zaś ich środkowa 
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Nowotwory złośliwe 

Ryc. 26. Nabłoniak bujający i owrzodziały 
na żołędzi prącia. 

Ryc. 27. Nabłoniak rogowaciejący. Epithełioma spinocellulare vegetans 
et exulcerans. 
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ulega owrzodzeniu i cały nowotwór przybierać zaczyna cechy nader charak
terystyczne: jest to guz rozmiarów rozmaitych, nie wykazujący cech stanu 
zapalnego, jeśli zaś stwierdza się je, są one zależne od współistniejących 
zakażeń. Brzeg guza jest walowaty, a wal ten może mieć szerokość rozmaitą, 
czasem jest on kilkumilimetrowy, niekiedy szerokości palca; cały guz jest 
twardy, bardziej lub mniej przerasta podścielisko, jego część centralna jest 
owrzodziała, dno zaś owrzodzenia pokryte ziarniną krwawiącą i guzami 
nowotworowymi. Nabłoniak w tej postaci określany bywa niekiedy histo
ryczną nazwą kankroidu. 

Ryc. 28. Nabłoniak rogowaciejący. E p i t h e l i o m a spinocellulare. 

Prócz tej postaci najczęstszej nabłoniaki kolczystokomórkowe mogą wy
stępować w postaci brodawczaków, różniąc się od brodawczaków zwykłych 
przerastaniem podścieliska. Występują one często na narządach płciowych 
u mężczyzn. 

Wzrost nabłoniaków kolczystokomórkowych jest szybszy od wzrostu 
nabłoniaków podstawnokomórkowych, ale i tu jest on dosyć powolny, tak 
że do osiągnięcia rozmiarów wiśni nierzadko mija 2—3 lata; jednak pod 
wpływem drażnienia lub bez przyczyny widocznej mogą one ulec nagiemu, 
szybkiemu wzrostowi. 

Gruczoły chłonne, w odróżnieniu od zachowania się ich w nablonia-
kach podstawnokomórkowych, zawsze są powiększone, jednakże i to nie na-
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stępuje od samego początku zjawienia się nabłoniaka, a zazwyczaj dopiero 
po upływie i — 2 lat, niekiedy nawet później; stan ogólny chorych pozostaje 
dobry bardzo długo i nawet bardzo duże nabłoniaki kolczystokomórkowe 
nie wywołują objawów charłactwa. Przerzuty do narządów wewnętrznych 
następują stosunkowo późno. Nabłoniaki na błonach śluzowych jamy ustnej 
i na narządach płciowych kobiet i mężczyzn dają natomiast wczesne prze
rzuty do okolicznych gruczołów chłonnych. 

B u d o w a h i s t o l o g i c z n a . W skórze stwierdza się znaczne 
bujanie naskórka tworzącego masy nowotworowe zbudowane z komórek kol-

Ryc. 29. C h e i l i t i s glandularis. E p i t h e l i o m a . 

czystokomórkowych, niekiedy całkowicie zrogowacialych i ułożonych w cha
rakterystyczne twory cebulaste, niekiedy nie dochodzących do rogowacenia 
całkowitego i zachowujących jądra. Zraziki nowotworowe mogą mieć kształt 
rozmaity, czasem są to smugi lub czopy rozmaitej wielkości, w sąsiedztwie 
których stwierdza się obecność małych wysepek komórkowych lub nawet 
oddzielnych komórek nowotworowych. Komórki naskórkowe samego nowo
tworu wykazują liczne figury podziału, niektóre z nich nieprawidłowe, 
0 kilku jądrach, często zwyrodniałych i monstrualnych. W tkance podścieliska 
stwierdza się bardzo wyraźne objawy odczynowe; naczynia są rozszerzone 
1 przekrwione, nierzadko widuje się nowowytworzone naczynia krwionośne, 
w bezpośrednim zaś sąsiedztwie mas nowotworowych — strefę reakcyjną 
złożoną z komórek limfocytarnych i plazmatycznych. 
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R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie nabłoniaków dużych, guzowatych 
lub owrzodzialych jest łatwe i może być ustalone z odległości, wystarcza rzut 
oka, by nie popełnić omyłki rozpoznawczej. Cechy, na których rozpoznanie 

R y c . 30. E p i t h e l i o m a lahii . C o r n u cutaneum. 

zostaje ustalone są następujące: częstsze są one u osobników starszych, za
zwyczaj umiejscowione są w skórze twarzy, na narządach płciowych, na bło
nach śluzowych oraz na ich pograniczu ze skórą, częste są one na zmianach 
bliznowaciejących wywołanych przez inne schorzenia; przebieg ich jest dłu
gotrwały, rozwój powolny. Gruczoły chłonne przez długi czas nie są zmie
nione; stan ogólny chorych jest dobry. Wykwit ma cechy guza, owrzodzenia 
lub jest ogniskiem płaskim bliznowatym; nie wykazuje on zmian zapalnych, 
podstawa jego jest twarda, na brzegu stwierdza się obecność obwódki Unijnej 
lub bardziej wybitnej, walowatej, często złożonej z drobnych guzków. 

Znacznie ważniejsze od rozpoznania nowotworów dużych, co często 
jest spóźnione z punktu widzenia leczniczego, jest ustalenie rozpoznania 
wczesnego, niekiedy związanego z dużymi trudnościami. Dlatego jako regułę 
przyjąć należy badanie histologiczne każdego wykwitu podejrzanego o nowo
twór złośliwy. Nasuwa się to w następujących okolicznościach: 

— ogniska rogowacenia starczego są podejrzane o zwyrodnienie zło
śliwe, jeśli w otoczeniu ich zjawia się obwódka zapalna, jeśli krwawią one 
łatwo podczas dotyku i drapania, a podstawa ich staje się nacieczona, twar-
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dawa; również ogniska rogowacenia starczego ulegające nagłemu szybkiemu 
wzrostowi i brodawkowaniu powierzchni są podejrzane o rozpoczynające się 
zwyrodnienie złośliwe; 

Ryc. 31. E p i t h e l i o m a i n lupo. 

— guzki twarde, perelkowate lub erozje utrzymujące się czas dłuższy 
w skórze twarzy osobników starszych są zawsze podejrzane o zwyrodnienie 
złośliwe; jeśli zaś na obwodzie ich stwierdza się wal linijny — rozpoznanie 
Jdiniczne nabłoniaka jest pewne; 
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— Ogniska rogowacenia białego na języku, wargach oraz na narządach 
rodnych u kobiet winny być zbadane histologiczne, jeśli w otoczeniu ich 
występuje trwale utrzymujący się obrąbek zapalny, jeśli powierzchnia ich 
wrzodzieje, jeśli występują na niej szczelinowate pęknięcia, zwłaszcza zaś 
bujanie brodawkowate; 

— stare blizny, ogniska tocznia, oparzenia i zmiany porentgenowskie, 
na których występują nagle owrzodzenia lub wykwity bujające winny być 
również zbadane histologicznie. 

Ryc. 32. O b r a z histologiczny nabłoniaka rogowaciejącego—epithelioma spinocellulare. 

Przestrzeganie tych wskazówek zapewnia wczesne rozpoznanie nabło
niaka. 

W zakresie rozpoznania różnicowego nabłoniaków uwzględnić można 
następujące choroby; 

— ogniska twardziny skóry, sclerodermia, przypominać mogą niektóre 
odmiany nabłoniaka płaskiego bliznowaciejącego; jednakże ognisko twar
dziny nie ma linijnego wała obwodowego; zazwyczaj otoczone jest ono 
obwódką siniczą (lilac ring), nie ma dążności do rozpadu, nie jest pokryte 
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strupami i łuskami, a wreszcie umiejscowione jest częściej na tułowiu niż 
na twarzy; ogniska twardziny są zazwyczaj mnogie; 

— toczeń gruźliczy częstszy jest u osobników młodych, wśród błizny, 
a zwłaszcza na obwodzie widoczne są guzki toczniowe, różniące się od nowo
tworowych guzków perełkowatych powstających w nabłoniakach; 

— toczeń rumieniowaty jest częstszy u osobników młodych i w wieku 
średnim, rozwój jego jest szybszy, ułożenie na twarzy często jest symetryczne, 
nierzadko ogniska są łiczne; powierzchnia ich jest hiperkeratotyczna, nie 
wrzodzieją one, wał obwodowy jest naciekowy, zapałny, a nie nowotworowy, 
jak w nabłoniakach; 

— kiła trzeciorzędna pełzakowata ma rozwój szybki, wykazuje dużą 
skłonność do rozpadu, kształt wykwitu jest często łukowaty łub nerkowaty, 
część obwodowa złożona jest z guzków kiłowych; 

— kiłaki owrzodziałe mogą przypominać nabłoniak wrzodziejący, jed
nak rozwój ich jest znacznie szybszy, podstawa nie wykazuje tak wybitnej 
spoistości, kształt ich jest często nerkowaty; 

— objawy pierwotne wargi dolnej nierzadko rozpoznawane bywają 
jako nabłoniaki, tymczasem rozwój ich jest szybki, powstają one w ciągu 
2—4 tygodni, wykazują cechy podostrego stanu zapalnego, gruczoły chłonne 
podszczękowe powiększone są od początku istnienia wykwitu. 

R o k o w a n i e . Rokowanie w nabłoniakach zależy przede wszystkim 
od czasu ich rozpoznania i możliwości zastosowania leczenia, w mniejszym 
stopniu od ich postaci i umiejscowienia. Nabłoniaki małe, wcześnie rozpo
znane, nie zrośnięte z kością uleczalne są w i o o % przypadków; duże, prze
rastające kość łub z przerzutami w gruczołach chłonnych zazwyczaj już nie 
są do uleczenia. 

Lepsze rokowanie ze względu na większą podatność na działanie energii 
promienistej ustalić można w podstawnokomórkowych nabłoniakach skóry, 
trudniejsze do uleczenia są natomiast nabłoniaki kolczystokomórkowe, umiej
scowione na błonach śluzowych jamy ustnej, na ogniskach tocznia, zwłaszcza 
zaś porentgenowskie. Duże nabłoniaki błon śluzowych i narządów płciowych 
zazwyczaj nie poddają się współczesnym metodom leczenia. 

L e c z e n i e . Leczenie nabłoniaków polega na naświetlaniu ich ra
dem łub promieniami X ; o leczeniu radem mówić tu nie będę, nie mam 
bowiem doświadczenia z tą metodą. Naświetlania promieniami X winny 
być dokonywane niezwłocznie po ustaleniu rozpoznania, naświetlać należy 
nabłoniak i jego otoczenie na przestrzeni 0,5 cm, na nabłoniakach zaś dużych 
i.o cm. Im mniejszy jest nabłoniak, tym większą dawkę należy zastosować, 
na ogół zastosować należy 6000—8500 r, podzielonych na kilka dawek. 
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Jeśli nabłoniak jest mały i znajduje się wśród skóry zdrowej, podaję codzien
nie looo r; w nabłoniakach większych lub usadowionych nad chrząstką albo 
wśród skóry zanikłej podaję po 500—750 r, 2—6 razy w tygodniu. W za
leżności od głębokości nabłoniaka używa się sączka glinowego 0.5—4.0 mm 
grubości; gruczołów chłonnych zazwyczaj nie naświetla się. Prócz tej tech
niki naświetlań stosowane bywają również i inne. Z a metodę najlepszą uznać 
należy naświetlanie promieniami X metodą kontaktową. 

Wszelkie inne metody leczenia, jak przyżegania, odmrażania itd. uznać 
należy za nie wystarczające do uleczenia i z tego względu całkowicie prze
ciwwskazane. Leczenie nabłoniaków z przerzutami w gruczołach chłonnych 

•należy do rentgenologicznej terapii głębokiej. 

C. N a b ł o n i a k i s p e c j a l n e , tzw. d y s k e r a t o t y c z n e 

Nazwa raki łub stany dyskeratotyczne utraciła już obecnie rację bytu 
i używana jest raczej siłą tradycji, termin ten nie zawiera bowiem żadnej 
treści klinicznej lub ogólnopatologicznej, dlatego to schorzenie nowotworowe 
należące do tej grupy należałoby nazywać nabłoniakami specjalnymi, nie zaś 
dyskeratotycznymi. Terminy „dyskeratoza" i „dyskeratoza przedrakowa" po
chodzą z czasów, kiedy Darier spostrzegł pewne nieprawidłowości komórkowe 
w tych schorzeniach, których podówczas nie uważał jeszcze za raki, lecz za sta
ny usposabiające do nich. Z chwilą stwierdzenia, że są one od początku rakami, 
termin „stan przedrakowy" nie jest uzasadniony. Wobec tego zaś, że obec
ność wspomnianych nieprawidłowości komórkowych polega nie na niepra
widłowości rogowacenia, czyli nie na dyskeratozie, oraz od czasu gdy wiemy, 
że te nieprawidłowości komórkowe nie są najistotniejszą cechą tych nabło
niaków — termin „dyskeratoza" całkowicie utracił rację bytu. 

Do nabłoniaków specjalnych należą choroba Pageta, choroba Bowena 
i erytroplazja. 

C h o r o b a P a g e t a . Umiejscowieniem klasycznym tego schorze
nia jest brodawka sutka i jej otoczenie, zawsze jednostronnie; znacznie rza
dziej choroba występuje poza sutkiem, a nawet na błonach śluzowych. Do
tyczy ona kobiet po 40 roku życia. Choroba rozpoczyna się od zjawienia się 
na brodawce sutkowej dobrze odgraniczonej plamy różowej łub czerwonej, 
pokrytej łuskami łub strupkami. Plama ta powoli, łecz stale powiększa się, 
naskórek z niej złuszcza się, powierzchnia jej staje się żywoczerwona, często 
wilgotna, brzegi jej są ostro odgraniczone, czasem lekko wałowate, frędzłi-
ste łub zatokowate, podstawa wykwitu stopniowo wykazywać zaczyna stward-
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nienie pergaminowate; co zaś jest najbardziej charakterystyczne, brodawka 
sutkowa wygładza się łub nawet ulega zaciągnięciu. W tym stanie obraz 
kliniczny jest już zupełnie typowy; nierzadko po upływie 2—3 łat od po
czątku schorzenia w gruczole piersiowym wyczuwa się obecność guzków 
nowotworowych, gmczoły chłonne pachowe, początkowo nie zmienione, po 
kilku latach trwania choroby są również zajęte. Nieco później powstają 
przerzuty w płucach, wątrobie, nadnerczach i innych narządach wewnętrz
nych. 

O b r a z a n a t o m i c z n y . Naskórek jest zgrubiały, początkowo 
nieznacznie i równomiernie, potem zaś tworzy duże bujające czopy nowotwo
rowe zagłębione w tkankę podścieliska. Powierzchowne warstwy naskórka 
są złuszczone, warstwy zaś głębsze, a nawet szczyty brodawek, zostają odsło
nięte, czym też tłumaczy się sączenie i krwawienie powierzchni wykwitu. 
W naskórku stwierdza się łiczne komórki duże, jasne, różniące się wyraźnie 
od naskórkowych i nie złączone z nimi mostkami międzykomórkowymi; 
początkowo jest ich mało, stopniowo wytwarzają one duże skupienia i znaj
dują się również w przewodach gruczołowych i w jego miąższu. 

Istota choroby Pageta nie jest znana; Darier uważał, że polega ona na 
zjawieniu się komórek odrębnych (dyskeratotycznych) stopniowo przenika
jących w głąb; zgodnie z poglądami nowoczesnymi choroba rozpoczyna się 
w gmczole sutkowym, skąd też komórki przenikają do naskórka. 

Z tego punktu widzenia choroba Pageta nie jest pierwotnym rakiem 
skóry, łecz nowotworem gruczołu piersiowego z przerzutami w skórze. 

R o z p o z n a n i e . Wczesne rozpoznanie choroby Pageta jest trudne, 
toteż w razie istnienia na brodawce sutkowej uporczywych zmian wyprysko-
watych lub łuszczycowatych konieczne jest wykonanie badania histologicz
nego. W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy wyprysk i łuszczycę. 

— Zmiany wypryskowe są częstsze w świerzbie, u ciężarnych i karmią-
o/ch.; zazwyczaj są one obustronne; nie utrzymują się tak uporczywie w tej 
samej okolicy, nie są nacieczone, brodawka nie ulega wygładzeniu, obecne 
są pęcherzyki wypryskowe; 

— zmiany łuszczycowe rzadko umiejscowione bywają na sutku, zazwy
czaj choroba jest uogólniona, przeważa złuszczanie, a nie sączenie i krwa
wienie, brodawka sutkowa nie jest wygładzona. 

L e c z e n i e . Wskazane jest wczesne usunięcie gruczołu piersio
wego i okolicznych gruczołów chłonnych z następnym naświetlaniem pro
mieniami X . Metodyka naświetlań należy do rentgenologów, chodzi tu bo
wiem o naświetlania głębokie. 
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C h o r o b a B o w e n a . Choroba ta, zajmująca tak często szpalty 
piśmiennictwa naukowego dermatologicznego, zdaniem moim, jest wytwo
rem przesadnej drobiazgowości w ocenie szczegółów morfologicznych i k l i 
nicznych, co charakteryzowało szkoły dermatologiczne sprzed 20—30 lat, 
i właściwie nie zasługuje na wyodrębnienie. Ma się wrażenie, że tylko siłą 

Ryc. 33. M o r b u s Pageti. O b r a z histologiczny. Rozluźnienie 
łączności pomiędzy komórkami naskórka ( d e s m o l y s i s ) , 
nieprawidłowy układ komórek, obecność komórek o budo

w i e nieprawidłowej. 

tradycji i uznania, jakim wciąż cieszą się wielkie imiona dermatologiczne, 
uważana jest ona za odrębną postać nabłoniaka. W istocie jest to nabłoniak 
nie różniący się zasadniczymi cechami klinicznymi i morfologicznymi od 
innych odmian nabłoniaków podstawnokomórkowych i kolczystokomórko
wych. Jedynie obraz histologiczny wykazuje w tych razach pewne odrębności. 
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ale i te dotyczą szczegółów, a nie istotnych cech tego nowotworu. Podobnie 
jak wszystkie nabłoniaki, choroba Bowena występuje częściej u osobników 
starszych, na ogół należy jednak do rzadkich odmian nabłoniaków. Umiej
scowienie jej bywa rozmaite, nie wykazuje ona jednak szczególnej skłon
ności do zajmowania twarzy, może natomiast wystąpić również na błonach 
śluzowych. Cechy morfologiczne tego nabłoniaka bywają rozmaite; niekiedy 
nie różni się on od bujającego nabłoniaka podstawnokomórkowego lub kołczy-
stokomórkowego. Częściej są to wykwity o zarysach pełzakowatych, o pod
stawie nieco nacieczonej i o powierzchni parakeratotycznej łub bujającej, nie 
przypominające wyglądem zmian nowotworowych, a raczej wykwity łuszczy-

Ryc. 34. Morbus B o w e n i ; trzy przypadki. N a podstawie cech morfologicznych 
można by rozpoznać jedynie nabłoniak; rozpoznanie choroby B o w e n a może być 

ustalone n a podstawie obrazu histologicznego. 

cowate, od których różnią się nacieczeniem podstawy, obecnością nie tylko 
łusek, łecz i strupów, krwawieniem, a niekiedy skłonnością do owrzodze
nia, wreszcie częstym zgrupowaniem ki lku wykwitów w jednym miejscu. 
Na podstawie cech morfologicznych tych wykwitów oraz ich przewlekłego 
rozwoju można tylko podejrzewać sprawę nowotworową, ścisłe rozpoznanie 
może być ustalone dopiero na podstawie badania histologicznego. N a tę oko
liczność ostatnią kładę szczególny nacisk — pojęcie bowiem „Choroba 
Bowena" nie zawiera treści klinicznej, a tylko histologiczną. Nabłoniak ten 
został zresztą wyodrębniony przez Dariera, jako odmiana specjalna, nie na 
podstawie jego cech klinicznych, łecz histologicznych. Z tych to względów 
rozpoznawanie choroby Bowena bez badania histologicznego uważam za nad
użycie rozpoznawcze. Z tych samych względów odmawiam chorobie Bowena 
prawa do samodzielności, nieistotne bowiem szczegóły histologiczne nie są 
wystarczające do sprowadzania jej do samodzielnej odmiany nowotworu. 
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O b r a z h i s t o l o g i c z n y choroby Bowena jest charaktery
styczny; zmiany polegają na znacznym zgrubieniu i bujaniu naskórka, przy 
czym tkanka nowotworowa przypominać może zarówno podstawnokomór-
kowe jak i kolczystokomórkowe nabłoniaki. Cechą najbardziej charaktery
styczną jest obecność wśród komórek nowotwom szczególnie licznych komó
rek nieprawidłowych, o dużych jądrach, różniących się od innych komórek 
oraz komórek przypominających gruczołowe. Pochodzenie tego nabłoniaka 
nie jest jasne, najprawdopodobniej rozwija się on z komórek przewodów 
gmczołów potowych, a być może z komórek naskórkowych, które zacho
wały zdolność przekształcenia się w gruczołowe. 

R y c . 35. O b r a z histologiczny choroby B o w e n a w początkowym okresie 
r o z w o j u . Z g r u b i e n i e naskórka, liczne komórki jasne i o budowie niepra

w i d ł o w e j . 

R o k o w a n i e i l e c z e n i e w chorobie Bowena jest takie 
samo, jak w innych nabłoniakach; na ogół dają one jednak przerzuty wcze
śniej od nabłoniaków podstawnokomórkowych, zbliżając się pod tym wzglę
dem do kolczystokomórkowych i są nieco oporniejsze od innych na dzia
łanie promieni X . 

E r y t r o p l a z j a . Pod erytropłazją rozumiemy bardzo powierz
chowne nabłoniaki powstające na narządach płciowych u kobiet i u męż
czyzn, rzadziej na błonie śluzowej jamy ustnej. Zazwyczaj są to lekko nacie
czone ogniska pozbawione powierzchownych warstw naskórka i skutkiem 
tego lekko sączące i krwawiące. Swymi cechami morfologicznymi nie przy-
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pcminają one w niczym nowotworów i dopiero badanie histologiczne wy
kazuje zgrubienie i bujanie naskórka z licznymi komórkami zwyrodniałymi 
i nieprawidłowymi figurami podziału. 

Praktyczna doniosłość tej odmiany nabłoniaków polega na konieczności 
wczesnego rozpoznania tej zmiany w niczym nie przypominającej nowo
tworowej, a raczej zwykłe przeczosy, ogniska parakeratozy łuszczycowatej, 
a nawet grudki kiłowe. 

D . C z e r n i a k i . M e ł a n o m a 

Do aerniaków w szerokim ujęciu tej odmiany nowotworów zaliczyć 
należy wszystkie nowotwory, niezależnie od ich pochodzenia i siedliska, 
które zawierają barwnik-mełaninę łub komórki barwnikotwórcze łub barw-
nikochwytne, a zatem mełanobłasty i mełanofory. Należą tu zatem zarówno 
niektóre nowotwory opon, układu nerwowego, gałki ocznej, jak również 
i skóry; ostatnie jedynie mogą być przedmiotem naszego zainteresowania. 

Fizjologia wytwarzania barwnika nie została jeszcze zbadana wszech
stronnie, wiemy jednak, że może on powstawać i skupiać się w następują
cych częściach powłok: 

— w komórkach warstwy podstawnej naskórka oraz w niektórych 
komórkach opuszki włosa; 

— w komórkach gwiaździstych srebrochłonnych, znajdujących się po
między komórkami naskórka; 

— w niektórych komórkach tkanki łącznej skóry właściwej; 
— w komórkach specjalnych znajdujących się w niektórych znamio

nach, jak np. w plamie mongolskiej. 
Przyroda niektórych spośród tych komórek nie została zbadana; tak 

więc gwiaździste komórki naskórka uważane są przez jednych za komórki 
naskórkowe (Bloch), przez innych za nerwowe łub pochodzące z osłonek 
Schwanna (Masson). Z tych odmian komórkowych mogą powstać nowo
twory zawierające barwnik łub tkankę barwnikotwórczą; w związku z tym 
budowa i odmiany kliniczne czerniaków mogą być rozmaite. Podział ich jest 
tmdny, w zależności bowiem od rodzaju komórek, z których one pochodzą, 
należałoby zaliczyć je bądź do nabłoniaków czerniaczkowych, bądź do mię-
saków lub nerwiaków. Wobec tego jednak, że powyższe zagadnienia gene
tyczne nie zostały rozwiązane i dotąd wciąż nie wiemy ściśle, jakie jest po
chodzenie tych komórek, również i dokładna klasyfikacja czerniaków w do
bie obecnej nie jest jeszcze możliwa. 
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Ściśle rzecz biorąc do czerniaków zaliczyć należy również i znamiona 
barwnikowe, zaliczając je do czerniaków dobrotliwych; ta odmiana nowo
tworów zaliczana bywa jednak zazwyczaj do znamion, tam też została opi
sana. W tym miejscu wypada jednak wspomnieć o nich, z nich bowiem 
częstokroć powstają czerniaki złośliwe. W stosunku do czerniaków powsta
jących ze znamion nierzadko stosowane są terminy raków lub mięsaków 
czerniaczkowych — naevocarcinoma i naevosarcoma. 

Czerniaki złośliwe należą do nowotworów stosunkowo rzadkich, wy
stępują one u chorych w rozmaitym wieku, zdaniem moim jednakże, częściej 
u dzieci 2—y-łetnich i u osobników wyraźnie starszych, po przekroczeniu 
łat 50. Czerniaki powstają częściej na twarzy i na kończynach dolnych, a mia
nowicie na stopie; to ostatnie umiejscowienie jest tak typowe, że guzy tej 
okolicy zawsze są podejrzane o to, że są czerniakami. Rozwijają się one 
rzadko w skórze prawidłowej, często natomiast ze znamion. Przy tym więk
szą skłonność do zwyrodnienia złośliwego wykazują znamiona komórkowe 
i barwnikowe, mniejszą — owłosione i gruczołowe; szczególnie często roz
wijają się one z plam soczewicowatych (lentigo). Czynnikami sprzyjającymi 
zwyrodnieniu ich są urazy i rozmaitego rodzaju drażnienia środkami fizycz
nymi i chemicznymi. Z chwilą rozpoczynającego się zwyrodnienia złośliwego 
znamiona stają się lekko bolesne, w otoczeniu ich zjawia się obwódka za
palna odbarwiona łub przebarwiona; powiększają się one i krwawią z łatwo
ścią, co zaś jest najważniejsze, barwa ich staje się coraz ciemniejsza. 

Dodam, że niekiedy pierwszym objawem zwyrodnienia złośliwego zna
mienia barwnikowego jest zjawienie się przerzutu w okolicznych gruczołach 
chłonnych łub w narządach wewnętrznych, bez widocznych zmian w sa
mym znamieniu. W innych razach sprawa rozpoczyna się od zjawienia się 
w otoczeniu znamienia gwiaździsto ułożonych naczyń chłonnych występują
cych w postaci zaczerwienionych żyłek. W miarę wzrostu znamienia przy
biera ono coraz wyraźniejsze cechy nowotworu; wielkość guza bywa roz
maita: na początku ma on rozmiary grochu, po kilku miesiącach wielkość 
migdała łub nawet jaja kurzego; wzrost guza jest szybki, nie towarzyszą 
mu objawy podmiotowe. Barwa guza jest czarna łub sinawoczarna, nader 
charakterystyczna; powierzchnia może być pokryta naskórkiem nie zmienio
nym, co zdarza się na guzach małych, w początkowym okresie rozwoju, łub 
też sączy albo nawet jest owrzodziała. 

Gruczoły chłonne najbliższego sąsiedztwa są powiększone już bardzo 
wcześnie, stają się twarde, zazwyczaj są niebolesne, czasem jednak tkliwe; 
niekiedy rozwija się w jednym z nich duży guz nowotworowy przebijający 
się na zewnątrz. 

64 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Nowotwory złośliwe 

Przebieg czerniaków jest szybki i złośliwy, przerzuty w gruczoły chłonne 
i narządy wewnętrzne są wczesne, a od ich rozległości i umiejscowienia za
leży ogólny stan chorych. Przerzuty te mogą nie zawierać barwnika — me
łanoma achromtcum. Cechą nader charakterystyczną, chociaż niestałą, zwłasz
cza w początkowych okresach rozwoju czerniaków, jest mełanuria, nasilenie 
której bywa nader rozmaite. Jednocześnie powstawać może przebarwienie 
skóry — uogólnione i zlewne, przypominające przebarwienie w chorobie 
Addisona łub plamiste. W końcowych okresach występuje wyniszczenie. 

Ryc. 36. C z e r n i a k . Mełanoma. 

-czasem nerwobóle, niedokrwistość, obrzęki i zwiększenie liczby ciałek bia
łych wd krwi. N a ogół czas trwania czerniaków nie przekracza 2—3 łat. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y czerniaków bywa nader rozmaity, po
nadto zaś występują duże różnice w rozmaitych okolicach tego samego guza. 
Tłumaczy się to niewątpliwie pochodzeniem tych nowotworów z elementów 
komórkowych rozmaitych z punktu widzenia genetycznego i morfologicz
nego. N a ogół jednak odróżnić można odmianę przypominającą nabłoniaki 
i inną zbliżoną do mięsaków. W odmianie przypominającej nabłoniaki na
skórek powierzchowny jest zgrubbały i zawiera dużo komórek znamiono
wych, w warstwach głębszych komórki te stają się coraz bardziej podobne 
do naskórkowych, a nawet do gruczołowych, układają się czasem w wyraźne 
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Nowotwory złośliwe 

zraziki otoczone pasemkami tkanki łącznej, w innych razach komórki te uło
żone są w smugach lub w postaci dużych czopów. 

W odmianie przypominającej mięsaki, komórki znamionowe, postę
pując od powierzchni w głąb, stopniowo zatracają cechy znamionowych, przy
bierają kształt wrzecionowaty i nieregularny, przypominając komórki tkanki 
łącznej. Leżą one wśród włókien tkanki łącznej, często ułożone w smugi 
łub w wiry; naczynia krwionośne takich guzów często nie mają ścianek wła
snych, co tym więcej przypomina obrazy spostrzegane w mięsakach. 

Ryc. 37. B u d o w a tiistologiczna czerniaka o cechacti m i f s a k a . 

Barwnik znajduje się w nowotworach czerniaczkowych w nader roz
maitej ilości, zazwyczaj jest jego bardzo dużo, czasem mało, a nawet może 
nie być go wcale •— są to tak zwane czerniaki bezbarwne •— mełanoma 
achromtcum. Srebrzeniem łub odczynami specjalnymi wykazać można jednak 
w takich nowotworach obecność zaczynów barwnikotwórczych łub substancji 
przedbarwnikowych. Barwnik w czerniakach zabarwionych rozłożony jest 
bardzo nierównomiernie, miejscami jest jego tak dużo, że niewidoczne są 
granice poszczególnych komórek i zrazików, miejscami jest jego bardzo 
mało. 
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Nowotwory złośliwe 

R o z p o z n a n i e czerniaków dużych jest łatwe ze względu na ich 
charakterystyczną barwę; rozpoznanie w okresie początkowym może być na
tomiast trudne; opierać się tu należy na opisanych powyżej zmianach wy
stępujących w wyglądzie znamion. Najtrudniejsze jest rozpoznanie czer
niaków bezbarwnych; ustalone może ono być wyłącznie na podstawie bada
nia histologicznego i zastosowania metod histochemicznych, srebrowych i na 
obecność zaczynów barwnikotwórczych. 

L e c z e n i e . Leczenie czerniaków rokuje niejakie widoki powodze
nia wyłącznie w początkowych okresach ich rozwoju. Winno być nader ener
giczne, zmierzając do całkowitego zniszczenia tkanki nowotworowej. Można 
osiągnąć to diatermokoagułacją łub przez szerokie wycięcie nowotworu 
i jego otoczenia nożem elektrycznym. Naświetlania promieniami X metodą 
zwykłą nie dają wyników dobrych w leczeniu tych nowotworów. Wyniki 
najlepsze dają naświetlania promieniami X techniką kontaktową. W razie 
istnienia przerzutów leczenie nie rokuje powodzenia. 

I I . M I Ę S A K I . S A R C O M A 

Mięsaki skóry należą do rzadkości, z tego też względu ten rozdział 
patologii skóry jest żłe opracowany i nadaje się raczej do monografii specjal
nej, niż do podręcznika. 

Obecna klasyfikacja tych nowotworów opiera się na kryteriach ana
tomicznych, nie zadowalających ani klinicysty ani patologa, nie uwzględnia 
ona bowiem ani przebiegu nowotworów, ani ich histogenezy. 

Z punktu widzenia histologicznego odróżniamy mięsaki wrzecionowato 
komórkowe, czyli fibroblastyczne, okrągłokomórkowe, ołbrzymiokomór-
kowe, ponadto odmiany specjalne — xanthosarcoma, angiosarcoma, liposar-
coma, sarcoma polymorphum. 

Z punktu widzenia klinicznego odróżnić należy guzy nieliczne i mno
gie, czyli uogólnioną mięsakowatość skóry. Guzy pojedyncze mogą mieć 
umiejscowienie i wielkość rozmaitą — niektóre ich odmiany, jak np. mięsaki 
wrzecionowatokomórkowe powstają szczególnie często w bliznach i stano
wią przejście do błiznowców. Złośliwość mięsaków pojedynczych bywa bar
dzo rozmaita, niektóre z nich nie dają przerzutów, nie uogólniają się i nie 
sprowadzają wyniszaenia ogólnego. Inne złośliwością swą dorównują mię-
sakom narządów wewnętrznych. Mięsaki mnogie, a y ł i mięsakowatość uogól
niona stanowi szaegółnie zawiłą dziedzinę patologii skóry. Przypuszaać 
jednak należy, że te nowotwory pochodzą z układu siateczkowo-śródbłon-
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Nowotwory złośliwe 

kowego łub z zawiązków tkanki krwiotwórczej w skórze; są to zatem, ścisłe 
rzecz biorąc, nowotwory układu krwiotwórczego; ich związek z mięsakami 
limfatycznymi widoczny jest nawet w ich budowie. Przebieg tych nowotwo
rów jest zazwyczaj bardzo złośliwy. 

Ryc. 38. Sarcoma cutis p r i m a r i u m . 

I I I . C H O R O B A K A P O S I E G O , M O R B U S K A P O S I , A N G I O M A T O S I S K A P O S I 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Choroba Kaposiego, dawniej 
zwana mięsakowatością mnogą, krwotoczną i barwnikową — sarcomatosis 
muluplex, haemorrhagica pigmentosa, jest schorzeniem układowym o prze
biegu przewlekłym, na ogół nie wpływającym na stan ogólny chorych, a po
legającym na silnym nowotworzeniu naczyń krwionośnych i rozroście ich 
ścianek. 
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Nowotwory złośliwe 

O b r a z m o r f o l o g i c z n y . Zmiany chorobowe rozwijają się 
początkowo na kończynach górnych i dolnych, gdzie też są najliczniejsze 
i najczęstsze; rzadziej widujemy je na twarzy, na tułowiu i na błonach ślu
zowych; do wyjątków należy umiejscowienie ich w kośćcu i w narządach 
wewnętrznych. 

Ryc. 39. Choroba K a p o s i e g o ; sinawoczerwone plamy, 
zlewne nacieczenia i pojedyncze guzki częściowo ustę

pujące samoistnie z pozostawieniem b l i z n . 

Początkowo w skórze zjawiają się sinawoczerwone plamy, o odcieniu 
zastoinowym, o spoistości nieco wzmożonej, o ciepłocie powierzchni pod
wyższonej, niekiedy wywołujące uczucie pieczenia, mrowienia i nieco tkliwe. 
Zarysy tych plam są nieregularne, barwa ich stopniowo gubi się w otoczeniu, 
rozmiary ich są rozmaite. Pozostać mogą one w takim stanie nieskończenie 
długo, zazwyczaj jednak stopniowo ulegają przekształceniu. Niekiedy spoi
stość ich wzrasta, stają się one obrzęknięte, nacieczone i twarde, barwa ich 
może się zmieniać, stając się nader ciemną łub też brunatnawą, a nawet 
zupełnie żółtą: tłumaczy się to stopniową przemianą barwnika krwi w biłi-
werdynę i hemosyderynę. Powierzchnia ich może się pokrywać łuskami 
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Nowotwory złośliwe 

i bruzdami skutkiem zgrubienia naskórka i nasilenia normalnego poletko-
wania skóry. N a plamach tych łub w skórze niezmienionej zjawiać się mogą 
również guzy i guzki wielkości i kształtu rozmaitego, czasem kopulaste łub 
uszypułowane, częściej płaskie, a nawet nieco zakłęśnięte w części środkowej, 
podstawa ich jest twarda i sięga na kilka milimetrów w głąb skóry. 

Z punktu widzenia morfologicznego w skórze odróżnić można plamy, 
nacieczenia zlewne i guzy. Liczba ich bywa nader rozmaita, czasem — bar-

Ryc. 40. Choroba Kaposiego; g u z k i sinawoczerwone 
i brunatne, bardzo twarde. 

dzo jednak rzadko — są to zmiany izolowane, odosobnione; częściej są one 
liczne, ułożone symetrycznie, najobfitsze na częściach odsiebnych, mniej 
łiczne na przyśrodkowych. Zmiany rozwijają się powoli, niekiedy ustępują 
samoistnie, nie pozostawiając blizn, nie wykazują one również skłonności 
do rozpadu i wytwarzania owrzodzeń. Gruczoły chłonne okoliczne mogą być 
powiększone, nigdy objaw ten nie jest wybitny. 

O g ó l n y p r z e b i e g c h o r o b y . Choroba Kaposiego wystę
puje częściej u przedstawicieli rasy semickiej, u Włochów i u narodów 
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Nowotwory złośliwe 

wschodnich; dotyczy ona osobników dorosłych, rzadko starców, nigdy dzieci; 
rozwój jej jest powolny, wieloletni, trwać może ona 20—30 lat prawie nie 
wpływając na ogólny stan chorych. Jednakże w przypadkach znacznego roz
woju zmian występują obrzęki, a nawet sloniowacizna kończyn silnie utrud
niająca ruchy i sprawiająca dolegliwości podmiotowe. Niekiedy powstają 
rozszerzenia naczyń chłonnych, liczne pęcherzyki pękające i wydzielające 
obficie chlonkę. Guzy rozwijać się mogą w cewce moczowej i w pęcherzu 
wywołując trudności i bóle przy oddawaniu moczu; często powstają one na 
języku, w miąższu warg i na błonie śluzowej jamy nosowej. Guzy rozwija
jące się w szpiku kostnym wywołać mogą złamanie kości. Czasem zmiany 
chorobowe występują w narządach wewnętrznych, sprowadzając powikłania 
niebezpieczne dla życia. Niekiedy na kończynach powstają duże guzy przy
bierające przebieg złośliwy i wymagające amputacji; częściej zgon następuje 
z przyczyn przypadkowych. Zazwyczaj zmian w narządach wewnętrznych 
nie stwierdza się, opisano jednak przypadki, którym towarzyszył rozwój 
białaczki łimfatycznej; powikłania te, mimo swej rzadkości, mają duże zna
czenie teoretyczne dla oceny istoty schorzenia. 

O b r a z a n a t o m i c z n y . Zmiany anatomiczne polegają na bar
dzo silnym nowotworzeniu naczyń krwionośnych, głównie żylnych lub też 
nie wykazujących cech zróżnicowania. Naczynia te tworzą splot o rozmaitej 
rozległości i gęstości w zależności od okresu i stopnia nasilenia zmian; splot 
ten znajduje się głównie w środkowych i dolnych warstwach skóry właściwej 
i może być porównany do zmian występujących w naczyniakach. 

Cechą szczególną jest bardzo silne bujanie komórek ścianek tych na
czyń. Obecnie trudno powiedzieć, czy są to śródbłonki (endothelium), czy 
obłonki (perithelium), czy też — co jest najmniej prawdopodobne — 
komórki mięśniowe. Komórki nowotworowe przybierają cechy długich wrze
cionowatych komórek, mających zdolność wytwarzania nieznacznej ilości 
włókien klejorodnych. 

Skutkiem znacznego rozrostu tych komórek powstają duże guzy, całko
wicie wypełniające światła naczyń, skutkiem czego między poszczególnymi 
komórkami pozostają liczne czerwone ciałka krwi ; stopniowo ulegają one 
przemianie i przekształcają się w barwnik — hemosyderynę, nadającą guzom 
tak dla nich charakterystyczne zabarwienie sine, a potem brunatne, zielone 
i żółte. 

I s t o t a s c h o r z e n i a . Początkowo zaliczano zmiany występujące 
w chorobie Kaposiego do mięsaków, obecnie pogląd ten został przez więk
szość autorów porzucony. Autorzy nowocześni zaliczają chorobę Kaposiego 
do naczyniaków układowych, można nawet powiedzieć, że jest ona naczy-
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niowym odpowiednikiem choroby Recklinghausena, tam jednak rozplem 
komórek wychodzi z otoczek Schwanna pni nerwowych, tu — ze ścianek 
naczyniowych. Pautrier i szkoła strasburska porównują chorobę Kaposiego 
do nowotworów splotu nerwowo-mięśniowo-naczyniowego, obecnie jednak 
zbyt mało danych przemawia za uznaniem słuszności tego poglądu. 

R o z p o z n a n i e choroby Kaposiego jest łatwe, zmiany są tak typo
we, że popełnienie błędu w przypadkach typowych jest niemożliwe. W przy
padkach nietypowych, kiedy istnieją oddzielne, płaskie, brunatne guzki, zajść 

Ryc. 41. Choroba Kaposiego. Ścieńczenie naskórka, liczne nowowytworzone 
i rozszerzone naczynia; nagromadzenie komórek wrzecionowatych. 

może podobieństwo z sarkoidami skórnymi Boecka; w przypadkach począt
kowych, kiedy istnieją jedynie sinawe plamy, powstaje niekiedy podobień
stwo do tocznia odmrozinowego, a nawet do naczyniaków zwykłych. 

R o k o w a n i e . Rokowanie w chorobie Kaposiego jest proste i po
niekąd schematyczne: choroba nie wpływa na stan ogólny zdrowia i trwa 
czas bardzo długi; nie ustępuje jednak ani samoistnie ani pod wpływem obec
nie stosowanych sposobów leczenia. Opisano wprawdzie przypadki samoułecze-
nia zmian początkowych i zatrzymania się rozwoju choroby, należy to jednak 
do takich rzadkości, że nie może zmienić sądu ogólnego o losie tych chorych. 
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Nowotwory złośliwe 

Jeśli zmiany chorobowe nie są rozległe — choroba nie sprawia dolegliwości; 
w przeciwnym razie dolegliwości i cierpienia chorych mogą być znaczne; 
polegają one na obrzękach kończyn, trudnościach w oddawaniu moczu w ra
zie obecności zmian w cewce i w pęcherzu moczowym, a wreszcie wywołane 
są już nawet względami estetycznymi. 

L e c z e n i e . Leczenie ogólne choroby Kaposiego polega na poda
waniu przetworów arsenowych; w użyciu tu są płyn Fowlera, Natrium arse-
nicosum podług przepisu następującego: 

Rp.: Natrit arsenicosi 0.30, Aq. phenolatae 2% ad 30.0. M.D.S. Po 
0.5—1.0 ccm codziennie łub co drugi dzień przez 6 tygodni. 

Można podawać arsyłen w kołaczykach łub wstrzykiwaniach, sołarson, 
stcwarsoł i stovarsol sodowy, acetyłarsan i szereg innych. Trudno powie
dzieć, w jakim stopniu wpływają one na przebieg choroby, zdaje się nie 
ulegać jednak wątpliwości, że samopoczucie chorych polepsza się, a rozwój 
zmian ulega zwolnieniu. 

Guzy oddzielne mogą być usuwane chirurgicznie lub odmrażanierrt 
śniegiem kwasu węglowego; w tym celu stosować należy aparat z końcówką 
zmoczoną w acetonie, przyciskając dosyć mocno 45—90 sekund. Najlepsze 
wyniki miejscowe osiąga się naświetlaniami promieniami X ; na jedną serię 
naświetlań należy stosować 400—450 r podzielonych na 3 dawki; jeśli guzy 
i nacieki ustępują po dawkach mniejszych, nie należy dochodzić do ilości 
wskazanej, pamiętać bowiem należy, że schorzenie wykazuje dużą skłon
ność do nawrotów, zmiany zaś są rozległe, z czym również podczas naświe
tlania należy się liczyć, aby uniknąć zbyt dużej dawki ogólnej. 
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R O Z D Z I A Ł X X V 

C H O R O B Y SKÓRY Z W I Ą Z A N E Z U K Ł A D E M K R W I O T W Ó R C Z Y M 
I S I A T E C Z K O W O - Ś R Ó D B Ł O N K O W Y M 

H A E M A T O D E R M I A E 

W ustrojach dorosłych tkanka krwiotwórcza znajduje się w gruczołach 
chłonnych, w szpiku kostnym i w śledzionie; u płodów natomiast rozsiana 
jest w rozmaitych innych narządach, a również i w skórze. Stopniowo za
traca ona zdołność krwiotwórczą i pozostaje w stanie nieczynnym, wchodząc 
w skład układu siateczkowo-śródbłonkowego. Układ ten zachowuje jednak 
związek fizjologiczny z tkanką krwiotwórczą szpiku, śledziony i gruczołów 
chłonnych, toteż schorzenia tych narządów oddziaływać niogą na stan układu 
siateczkowo-śródbłonkowego skóry. Z innej strony, drzemiąca tkanka krwio
twórcza skóry może w niektórych okolicznościach chorobowych odzyskiwać 
zdołność krwiotwórczą i wytwarzać komórki charakterystyczne dla właści
wych narządów krwiotwórczych. Niekiedy schorzenie skóry rozwija się rów
noległe z chorobą narządów krwiotwórczych, a więc śledziony, szpiku 
i gruczołów chłonnych; w tych razach zmiany czynności właściwych narządów 
krwiotwórczych współistnieją ze zmianami skóry. Wreszcie schorzenie doty
czyć może wyłącznie skórnego odcinka układu siateczkowo-śródbłonkowego 
i przebiega z bardzo nieznacznym łub nawet bez udziału właściwego układu 
krwiotwórczego. 

Schorzenia układu krwiotwórczego i siateczkowo-śródbłonkowego za
równo w narządach krwiotwórczych jak i w skórze mogą być nader roz
maite; przybrać mogą one cechy odczynów zapalnych, przerostowych i nowo
tworowych. 

Przykładem o d c z y n u z a p a l n e g o jest ziarnica złośliwa, 
lymphogranulomatosis maligna, i ziarniniak grzybiasty — mycosis fungoides. 
Ziarnica złośliwa dotyczy zazwyczaj gruczołów chłonnych, śledziony łub na
rządów wewnętrznych, czasem jednak zmiany w skórze występują pierwot-
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

nie bez udziału narządów wewnętrznych; prócz tego istnieją postacie mie
szane, kiedy schorzenie skóry jest częścią uogólnionej ziarnicy złośliwej. 
Ziarniniak grzybiasty — mycosis fungoides — jest innym swoistym scho
rzeniem układu siateczkowo-śródbłonkowego i polega na rozwoju w skórze, 
niekiedy zaś również i w innych narządach ziarniny o cechach swoistych. 

Jeśli odczyn układu siateczkowo-śródbłonkowego ma c e c h y 
o d c z y n u p r z e r o s t o w e g o—hiperplastycznego i dotyczy składników 
krwiotwórczych, wytwarzają się ciałka krwi rozmaitego typu — limfocyty, 
leukocyty wiełojądrzaste, monocyty itd., przechodzące do krwiobiegu; pro
wadzi to do rozwoju rozmaitych odmian białaczek-łimfatycznych, szpikowych 
i innych. Hiperpłazji tej ulec może również i układ siateczkowo-śródbłon-
kowy skóry, skutkiem czego komórki jego odzyskują zdołność krwiotwórczą; 
nowowytworzone komórki mogą przechodzić do krwiobiegu łub pozostawać 
w skórze, wytwarzając guzy oraz nacieczenia zlewne; mówimy w tych razach 
o białaczkach łimfatycznych lub szpikowych skóry. Niekiedy przerostowi 
ulegają wyłącznie pochodne układu siateczkowo-śródbłonkowego skóry, wła
ściwe zaś narządy krwiotwórcze nie biorą udziału w schorzeniu; w tych ra
zach stosujemy paradoksalny termin białaczek aleukemicznych. Do schorzeń 
przerostowych układu siateczkowo-śródbłonkowego zaliczyć należy rów
nież i tak zwaną pokrzywkę barwnikową. Schorzenie to polega na 
przeroście komórek układu siateczkowo-śródbłonkowego i wytwarzaniu zło
gów komórek tucznych. 

Wreszcie schorzenia układu siateczkowo-śródbłonkowego skóry lub 
narządów wewnętrznych przybrać mogą cechy s p r a w y n o w o t w o r o 
w e j ; powstają wtedy nowotwory takie, jak mięsaki limfatyczne, siatecz-
kowe itd. — lymphosarcoma, reticulosarcoma, leukosarcoma, chloroma. 
Zmiany te zostały już rozpatrzone w rozdziale o nowotworach i tu omawiane 
nie będą. 

I . Z M I A N Y B I A Ł A C Z K O W E SKÓRY 

Udział skóry w białaczkach nie jest częsty i stanowi raczej objaw 
dodatkowy schorzenia zasadniczego, w którym przeważają objawy związane 
z ogólnym stanem zdrowia chorego i narządów wewnętrznych. Jeśli jednak 
choroba rozpoczyna się od objawów skórnych lub jeśli objawy skórne są 
dokuczliwe, mają one pewne znaczenie kliniczne. Znajomość ich potrzebna 
jest również do różnicowania ich z innymi pokrewnymi schorzeniami 
skóry, jak z ziarnicą złośliwą i ziarniniakiem grzybiastym, a wreszcie do 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

zrozumienia patologii ogólnej skóry i jej związku z patologią układu 
siateczkowo-śródbłonkowego. 

Zmiany skóry w przebiegu białaczek przybrać mogą postać nader 
rozmaitą i nałeżą do dwóch odmiennych zespołów objawowych. Do pierw
szego załiczane są zmiany naciekowe, występujące bądź w postaci złewnej, 
wytwarzające obraz erytrodermii białaczkowej, bądź w postaci ogniskowej, 
guzkowej łub guzowatej. Takie zmiany uważane są za właściwe, czyli 
swoiste zmiany białaczkowe. Do drugiego zespołu nałeźą zmiany nieswoiste, 
często zwane łeucemidami i przybierające postać pokrzywek, rumieni, osu-
tek krwotocznych łub zgorzełi. 

E r y t r o d e r m i e białaczkowe występują częściej u osobników 
starszych, zwłaszcza u mężczyzn; rozpocząć się mogą one od zmian ogni
skowych lub już od początku uogólnionych. W pierwszym przypadku zja
wiają się rozsiane łub pojedyncze ogniska rozmaitej wielkości, różowe, 
czerwone łub nieco sinicze albo brunatnawe, nieznacznie nacieczone, po
kryte naskórkiem zgrubiałym, złuszczającym się. Jeśli zmiany są uogólnione, 
rozpoczynają się one przede wszystkim w przegubach stawów oraz w oko
licach o skórze cieńszej, często na skórze twarzy, która grubieje i pokrywa 
się fałdami i bruzdami, szczególnie wyraźnymi na uszach i na czole. 
Skóra tułowia jest w całości zaczerwieniona, spoistość jej jest zwiększona, 
powierzchnia pokryta łuskami rozmaitej wielkości, łupieźowatymi, łuszczy-
cowatymi łub przymieszkowymi, co doprowadza do obrazu, znanego pod 
nazwą pityriasis rubra; niekiedy jest ona pokryta dużymi płatowymi łuska
mi, co stwarza typ morfologiczny znany pod nazwą erytrodermii złuszcza-
jącej Wilsona—Brocqa. 

Złuszczanie jest zazwyczaj bardzo wybitne i dotyczy głównie skóry 
głowy, twarzy i fałdów, gdzie nierzadko występuje również wyraźne sącze
nie. Swędzenie w przypadkach erytrodermii białaczkowych bywa bardzo 
silne i często jest pierwszym objawem rozpoczynającej się choroby skóry. 
W przypadkach trwających czas dłuższy zgrubienie i łichenizacja skóry są 
bardzo wybitne, elastyczność jej jest zmniejszona, fałdy skóry są bardzo 
wyraźne; skóra w całości jest sucha, w pachach i pachwinach pocenie jest 
natomiast wzmożone; skutkiem rozszerzenia naczyń skóry i nadmiernego 
ochładzania powierzchni chorzy stale odczuwają zimno. Włosy są suche, 
przerzedzone i często ułamane, paznokcie skutkiem bardzo intensywnego 
drapania krótkie, spiłowane na brzegu wolnym, gruczoły chłonne są po
większone bardzo znacznie. 

Nie zawsze jednak obraz tych erytrodermij jest równie charaktery
styczny, czasem istnieje bowiem wyłącznie zaczerwienienie i złuszczanie 

76 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

nie różniące się od występujących w erytrodermii łuszczycowej łub innej, 
toteż rozpoznanie na podstawie cech morfologicznych bywa niekiedy bardzo 
tmdne i zostaje ustalone na podstawie badania krwi i spostrzegania prze
biegu choroby. 

Stan ogólny chorych jest taki, jak w białaczkach i zależy od jej po
staci, nasilenia i przebiegu; na uwagę szczególną zasługuje w tych razach 
powiększenie gruczołów chłonnych. 

G u z y i n a c i e c z e n i a b i a ł a c z k o w e mogą przybierać 
postać rozmaitą. Niekiedy są to twory o rozmiarach od kilku milimetrów 
do orzecha laskowego lub śliwki; rozsiane są one nieregularnie lub z grub
sza symetrycznie, z przewagą zmian po stronie wyprostnej kończyn. Kształt 
tych guzów jest kopulasty, odgraniczenie od otoczenia wyraźne, przesuwał-
ność nad tkankami głębszymi całkowita; spoistość ich jest ciastowata, a cza
sem twarda, nie wykazują one stanu zapalnego i nie rozpadają się; wzrost 
ich jest powolny. Zabarwienie powierzchni bywa rozmaite — niekiedy 
różowe, czerwone lub brunatnoczerwone, częściej cieliste z domieszką bar
wy sinawej lub też zielonkawej, na powierzchni ich częstokroć widoczna 
jest siateczka rozszerzonych naczyń żylnych. Czasem nacieczenia te są zlew
ne, ułożone symetrycznie, zwłaszcza na twarzy. W tych przypadkach powstają 
duże guzowate zgrubienia całkowicie zniekształcające rysy twarzy i wytwa
rzające grube fałdy poprzedzielane głębokimi bruzdami. Nos, policzki 
i powieki są wówczas zgrubiałe i silnie powiększone, cała twarz przy
biera cechy znane pod nazwą facies leontina. Zmiany te rozwijają się 
powoli, wytworzone nie wykazują jednak tendencji do ustąpienia łub do 
rozpadu. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Budowa tych guzów jest charak
terystyczna: naskórek jest ścieńczały, a linia graniczna skórno-naskórkowa 
wyrównana. Skóra właściwa w warstwach górnych podbrodawkowych 
zmian nie wykazuje i jest wolna od nacieków; natomiast środkowe i dolne 
jej warstwy, a często również i tkanka podskórna są zajęte przez rozległy 
i zbity naciek, złożony z komórek okrągłych, limfoidałnych, ułożonych 
gęsto obok siebie, prawie bez tkanki łącznej włóknistej, pozostającej w po
staci szczątków. Skład cytologiczny nacieków jest jednopostaciowy, co jest 
dla zmian białaczkowych bardzo charakterystyczne; naczynia krwionośne 
nie są zmienione, wylewów krwawych w tkance nacieczeń nie stwierdza się. 

Nacieczenia i guzy te nie należą do objawów częstszych, a powstają 
na ogół w przypadkach białaczki o przebiegu ciężkim. Ogólny stan tych 
chorych zależy od okresu, postaci i przebiegu schorzenia zasadniczego. 
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N i e s w o i s t e z m i a n y s k ó r n e w przebiegu białaczek nie 
wykazują żadnych cech charakterystycznych i mogą być nader różnorcnlne. 
Czasem są to pokrzywki, rumienie łub osutki wybroczynowe, nie różniące 
się od tych zmian w innych schorzeniach. Najczęściej natomiast występuje 
swędzenie nie znajdujące wytłumaczenia w stanie klinicznym i anatomicz
nym skóry. Swędzenie to jest bardzo uporczywe i męczące, wywołuje po
trzebę drapania tak energicznego, że paznokcie chorych są starte na brzegu 
wołnym, skóra zaś pod wpływem drapania ułega zgrubieniu i łichenizacji. 
Włosy pod pachami oraz na wzgórku łonowym i meszek na tułowiu mogą 
być ułamane i przerzedzone łub brakuje ich całkowicie. 

Niekiedy swędzenie ustępuje lub ulega poprawie z chwiłą zjawienia 
się nacieczeń swoistych lub znacznego powiększenia gruczołów chłonnych. 
N a ogół ani swędzenie, ani zmiany pokrzywkowate, rumieniowate lub wy
broczynowe, występujące w przebiegu białaczek, nie wykazują cech swoistych, 
toteż rozipoznanie choroby może być ustalone dopiero na podstawie badania 
ogólnego i hematologicznego chorego, a nie na podstawie morfologicznych 
lub klinicznych cech samych osutek. 

Dodać należy, że swędzenie skóry może być pierwszym objawem cho
roby i niekiedy poprzedza wszystkie inne zmiany, zjawiając się już w okre
sie, kiedy inne zmiany kliniczne i hematologiczne jeszcze nie wystąpiły. 
Z tego też względu rozpoznanie ich jest trudne i zazwyczaj zostaje usta
lone po dłuższej obserwacji stanu zdrowia chorego i po wyłączeniu innych 
cierpień pokrewnych. 

Z m i a n y s k ó r y w b i a ł a c z k a c h o s t r y c h 

Zmiany skóry i błon śluzowych występujące w przebiegu białaczek 
ostrych wykazują zazwyczaj cechy nieswoiste; na błonach śluzowych są to 
wykwity zapalne, wysiękowe i wrzodziejące, umiejscowione na bocznych 
częściach języka, na błonie śluzowej policzków, dziąseł i warg, w szcze
gólności zaś na migdałkach i w gardzieli, gdzie nierzadko powstaje obraz 
wrzodziejącego zapalenia gardzieli; niekiedy owrzodzenia te rozwijają się 
również na błonach śluzowych, narządów rodnych u kobiet. 

Całość zmian na błonach śluzowych jest taka, jaką widuje się w za
paleniu gardła z zanikiem ciałek ziarnistych krwi (agranulocytosis). 
Zmiany w skórze przybierają najczęściej cechy osutek rumieniowatych i wy-
broczynowych. 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

Stan ogólny chorych i zmiany we krwi są charakterystyczne dla bia
łaczek ostrych. 

Z m i a n y s k ó r y w b i a ł a c z k a c h s z p i k o w y c h 

Zmiany skórne w białaczce szpikowej należą do rzadkości, stosunkowo 
najczęściej występują one w postaci mniej lub więcej licznych guzów roz
sianych nieregularnie; rzadziej występują osutki krwotoczne, najrzadziej 
zmiany przybierają postać erytrodermii. 

Z m i a n y s k ó r y w b i a ł a c z k a c h ł i m f a t y c z n y c h 

Ze wszystkich postaci białaczek zmiany skórne są najczęstsze w bia
łaczkach łimfatycznych; zazwyczaj przybierają one cechy erytrodermii lub 
guzów ułożonych symetrycznie, usystematyzowanych i zajmujących przede 
wszystkim twarz, nadając jej wygląd lwiej. 

I I . Z I A R N I C A Z Ł O Ś L I W A . L Y M P H O G R A N U L O M A T O S I S M A L I G N A 

Zmiany skórne w przebiegu ziarnicy złośliwej, podobnie jak zmiany 
występujące w białaczkach, przybierać mogą cechy swoiste i nieswoiste. 

P o s t a ć e r y t r o d e r m i c z n a jest najczęstszą odmianą zmian 
skórnych w przebiegu ziarnicy złośliwej; należy sądzić nawet, że jest ona 
znacznie aęstsza, niż się to ogólnie mniema. Jest ona znana już od dawna, 
jednak zaszeregowanie jej do tego lub innego schorzenia było bardzo 
trudne, a opinie autorów i szkół dermatologicznych o jej istocie były zmien
ne, w związku z czym też i nazwy, nadawane tej erytrodermii w rozmaitych 
epokach rozwoju dermatologii, były rozmaite. Wspomnę o nazwach, które 
utrzymały się w podręcznikach i w piśmiennictwie do czasów obecnych; 
sądzić należy, że lymphodermia perniciosa Kaposi, prurigo lymphadenica 
Duhreuilh, prurigo agria Hebra oraz adenia pruriginosa eosynophilica 
Favre są tą samą chorobą, a mianowicie erytrodermiczną postacią ziarnicy 
złośliwej. 

Erytrodermia w przebiegu ziarnicy złośliwej występuje wyłącznie 
u osobników starszych i dorosłych; sprawa rozpoczyna się od swędzenia, 
przebiegającego napadowo, stopniowo nasilającego się i dochodzącego do 
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napięcia tak znacznego, że chorzy drapią skórę już nie tylko paznokciami, 
lecz rozmaitymi przedmiotami, jak np. grzebieniami, szczoteczkami, a na
wet i widelcami. Po ataku takiego swędzenia, połączonego z drapaniem na
stępuje pewne odprężenie psychiczne i wyczerpanie nerwowe, toteż chorzy 
łeżą okryci potem w stanie całkowitego zobojętnienia i zmęczenia (pro
stracji). 

Skóra całej powierzchni jest zaczerwieniona, niekiedy bardzo znacznie, 
gorąca, sucha, pokryta łuskami łupieźowatymi; normalne poletkowanie jej 
jest zaznaczone wybitniej, niż w stanie prawidłowym, ełastyczność jej jest 
zmniejszona, niekiedy jest ona lekko nacieczona i obrzęknięta; czasem wy
stępują w niej guzki o typie świerzbiączkowych. Skutkiem drapania wi
doczne są liczne przeczosy linijne, ślady zakażeń wtórnych i przebarwienia 
ogniskowe i zlewne; na ogół jednak impetiginizacja, sączenia i zakażenia 
wtórne są w tych erytrodermiach słabo' wyrażone. 

Gruczoły chłonne są nieco powiększone, paznokcie spiłowane przez 
drapanie, włosy suche, ułamane, pokryte łuseczkami łupieźowatymi, owło
sienie pod pachami, na wzgórku łonowym i meszek są przerzedzone w roz
maitym stopniu, czasem bardzo znacznie, niekiedy brakuje go całkowicie. 

Stan fizyczny chorych początkowo jest dobry, cierpienia ich są jed
nak znaczne, toteż nerwowo są oni całkowicie wyczerpani; ciepłota ciała 
może być prawidłowa, często jednak występują okresy gorączkowe; po
nadto, podobnie jak we wszystkich erytrodermiach, skutkiem rozszerzenia 
naczyń skóry, chorzy odczuwają zimno i często miewają dreszcze. Wobec 
znacznej utraty ciepła chorzy ci, podobnie jak wszyscy chorzy z erytroder-
miami, wrażliwi są na zakażenia górnych dróg oddechowych, w związku 
z czym często rozwija się u nich zapalenie płuc. W e krwi stwier
dza się hiperłeukocytozę, dochodzącą do 8—20 tysięcy ciałek bia
łych w jednym milimetrze sześciennym; liczba ciałek kwasochłonnych 
jest powiększona, niekiedy nawet bardzo znacznie; wzór ciałek białych 
krwi przesunięty jest w stronę postaci młodocianych, postaci patologicz
nych nie stwierdza się jednak; ciałka czerwone zmian nie wykazują. 

Obraz histologiczny skóry wykazuje zmiany charakterystyczne dla ery
trodermii oraz powiększenie liczby ciałek kwasochłonnych w skórze; zmian 
znamiennych dla ziarnicy złośliwej w obrazie anatomicznym nie stwier
dza się. 

Przebieg schorzenia jest zawsze przewlekły, wiełołetni; zazwyczaj nie ^ 
występują inne objawy ziarnicy skóry, prócz opisanych, te natomiast stale 
i nieprzerwanie nasilają się. Niekiedy jednak do zmian erytrodermicznych 
dołączają się zmiany inne, typowe dla ziarnicy złośliwej, jak np. guzy 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

i zmiany w gruczołach chłonnych, co jest jedyną podstawą do zaliczenia 
opisanej erytrodermii do ziarnicy złośliwej. 

P o s t a ć g u z o w a t a . Guzy naciekowe o budowie typowej dla 
ziarnicy złośliwej mogą powstać w skórze skutkiem przechodzenia nacie-
a e ń z narządów głębszych, w szczególności z gruczołów chłonnych na 
skórę. Nie jest to jednak zjawisko częste, nacieki w ziarnicy złośliwej nie 
wykazują bowiem wybitniejszej tendencji do przerastania tkanek otacza
jących. Takie postacie zaliczyć należy do pierwotnej ziarnicy złośliwej na
rządów wewnętrznych, z wtórnymi, niejako przypadkowymi zmianami 
w skórze. Zmiany te polegają na obecności guza rozmaitej wielkości, nie
kiedy bardzo dużego, osiągającego wielkość główki dziecka, umiejscowio
nego w okolicy podszczękowej, pod pachami, w pachwinach i zrośniętego 
z gruczołami chłonnymi. Spoistość tego guza jest znaczna, powierzchnia 
nierówna, jak gdyby zrazikowa; skóra nad guzem jest ścieńczała, w środ
kowej części nieprzesuwałna, zabarwienie jej jest ciemnoczerwone, czasem 
bmnatnawe. Przebieg choroby i budowa anatomiczna guzów są charakte
rystyczne dla ziarnicy złośliwej gruczołów chłonnych. 

P o s t a ć g u z k o w a ziarnicy złośliwej, lymphogranulomatosis 
papulosa disseminata, połega na występowaniu guzków, początkowo ma
łych, o rozmiarze ki lku milimetrów, stopniowo wzrastających i osiągają
cych wielkość grochu, fasoli, czasem większą. Guzki te nie są bolesne, 
umiejscowione w skórze właściwej, rozsiane nieregularnie po skórze całego 
ciała, w liczbie większej łub mniejszej. Skóra nad nimi nie jest zmieniona; 
barwa ich jest cielista lub brunatnawa, odgraniczenie od otoczenia dobre, 
spoistość twarda; guzki te nie wrzodzieją, ale nie wykazują skłonności do 
samoistnego ustępowania. Stan ogólny chorych jest przez dłuższy czas bar
dzo dobry, w miarę rozwoju choroby staje się taki, jak w posuniętych po
staciach ziarnicy złośliwej —• wysoka ciepłota i osłabienie są przy tym 
objawami przeważającymi. Rozpoznanie tej postaci ziarnicy złośliwej jest 
szczególnie tmdne, schorzenie jest bowiem rzadkie, a guzki przypominać 
mogą sarkoidy rozsiane, zmiany kitowe, przerzuty nabłoniaków w skórze, 
włókniaki guzkowate i znamiona. W przypadkach, które miałem sposob
ność spostrzegać, rozpoznanie ustalone było na podstawie badania histolo
gicznego wycinka skóry. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y jest w tych przypadkach bardzo charak
terystyczny: w skórze właściwej, najczęściej w otoczeniu mieszka włosowego 
lub gmczołu potowego, znajduje się naciek dobrze odgraniczony, zbudo
wany z komórek ułożonych wśród delikatnej siateczki łącznotkankowej; 
złożony jest on z histiocytów rozmaitej wielkości i kształtu, limfocytów, 
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komórek kwasochłonnych oraz mniej lub więcej licznych, niekiedy odosob
nionych komórek wielojądrzastych Sternberga. 

P o s t a ć w r z o d z i e j ą c a ziarnicy złośliwej, ulcus lympho-
granulomatosum, polega na występowaniu nacieku rozległego, płaskiego, 
zawsze jednego, stosunkowo szybko wrzodziejącego. Wytwarza się przy 

Ryc. 42. Ziarnica alośliwa. 
Postać osutkowa, drobnogrudkowa, bardzo rzadka. 

tym owrzodzenie o dnie i brzegach nacieczonych, twardych, zrośnięte 
z podłożem, nie przedstawiające innych cech charakterystycznych. Owrzo
dzenie to powoli, lecz stale wzrasta, osiągając niekiedy wielkość bardzo 
znaczną i nie wykazując skłonności do gojenia samoistnego. Stan ogólny 
chorych na początku schorzenia jest dobry, w okresach późnych wykazuje 
cechy charakterystyczne dla ziarnicy złośliwej. Owrzodzenia te przypomi-
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nać mogą owrzodzenia gruźlicze, kiłowe lub nabłoniaki tak dalece, źe 
rozpoznanie ich kliniczne i morfologiczne jest niemożliwe; zostaje ono 
ustalone na podstawie badania histologicznego, które wykazuje zmiany 
charakterystyczne, opisane w ustępie o guzkowej postaci ziarnicy złośliwej. 

Jako odmianę ziarnicy wrzodziejącej opisać należy tzw. objaw pier
wotny w ziarnicy złośliwej (chancre lymphogranulomateux); należy on do 
rzadkości, osobiście spotkałem tę postać raz jeden. Połega ona na zjawieniu 
się owrzodzenia wielkości monety 20-groszowej, powierzchownego, o pod-

Ryc. 43. Ziarnica złośliwa, preparat z przypadku z ryc. 42. 
Naciek okrągłokomórkowy; pojedyncze komórki Sternberga. 

stawie nieco nacieczonej, przypominającego pierwotny objaw kiłowy; utrzy
muje się ono jednak czas długi — kilka miesięcy, po czym występuje 
uogólniona osutka guzkowa o cechach powyżej opisanych. Rozpoznanie 
oparte jest na badaniu histologicznym. 

Z m i a n y s k ó r n e nieswoiste są takie same jak w białaczkach. 
R o z p o z n a n i e z i a r n i c y z ł o ś l i w e j jest łatwe, jeśli 

istnieją zmiany w gmczołach chłonnych lub w razie obecności nacieków 
o budowie charakterystycznej. Erytrodermie i zmiany nieswoiste nastrę
czają zazwyczaj trudności nie do pokonania. Dlatego też nierzadko rozpo-
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znanie zostaje ustalone dopiero po długiej obserwacji chorego, a czasem 
pozostają do końca wątpliwości rozpoznawcze. 

L e c z e n i e zmian miejscowych polega na naświetlaniu ich promie
niami X . W zależności od rozległości zmian i liczby pól stosować należy 
po 100—250—500 r na pole i dawkę, powtarzając ją w odstępach lo-dnio-
wych ki lka razy. N a guzy pojedyncze dać należy dawkę zbliżoną do 
nowotworowej, to znaczy 5000—6000 r; nacieczenie zlewne — 
1500—1800 r. W zależności od głębokości zmian stosuje się sączki gli
nowe 0.5—4.0 mm. Prócz tego stosować należy leczenie związkami arse
nowymi. W celu zmniejszenia cierpień chorych stosować należy miejscowo 
leki zmniejszające swędzenie; skuteczność ich jest jednak w tych przypadkach 
nikła i korzystniej wpływają naświetlania promieniami X . 

Jeśli skóra w całości zajęta jest zmianami erytrodermicznymi, naświe
tlać należy całe ciało z przodu i z tyłu, dzieląc powierzchnię przednią 
i tylną na 4 pola i naświetlając z odległości 40 cm; jedna dawka wynosi 
100—150 r z użyciem sączka glinowego i — 2 mm; powtórzyć należy ją 
3—4 razy w odstępach 10—12-dniowych. 

I I I . Z I A R N I N I A K G R Z Y B I A S T Y . M Y C O S I S F U N G O I D E S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Ziarniniak grzybiasty jest scho
rzeniem układu siateczkowo-śródbłonkowego skóry, a czasem niektórych 
narządów wewnętrznych. Rozwój schorzenia może być rozmaity: niekiedy 
przypomina ono białaczki, w innych razach zbliżone jest do nowotworów 
lub też do ziarnicy złośliwej. Objawy kliniczne również są różnorodne: 
może to być swędzenie, stan zapalny skóry o typie erytrodermii lub też 
rozwój dużych guzów, przypominających nowotwory. Przebieg schorzenia 
jest zazwyczaj przewlekły, wieloletni, ze stopniowym, lecz stałym nasile
niem choroby, sprowadzającej zawsze zejście śmiertelne. W czasie choroby 
następować mogą okresy zwolnienia jej przebiegu, ustępowania objawów, 
a nawet pozornego uleczenia. Etiologia schorzenia nie jest znana. 

P r z e b i e g c h o r o b y . Ziarniniak grzybiasty jest chorobą wieku 
dorosłego i starszego, nie zdarza się on u dzieci i u młodzieży; występuje 
z częstością jednakową łub prawie jednakową u obu płci. Początek scho
rzenia bywa rozmaity. 

— Niekiedy rozpoczyna się ono od swędzenia, wyróżniającego się 
uporczywością i nasileniem; przebieg jego jest napadowy, a niekiedy jest 
ono tak silne, że zmusza chorych do rozdrapywania ciała nie tylko paznok-
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ciami, lecz rozmaitymi ostrymi przedmiotami; w tym stanie choroba pozo
staje czas rozmaity, czasem kilka lub kilkanas'cie lat, czasem znacznie kró
cej. Niekiedy okres ten nie występuje lub jest tak nieznaczny, że klinicz
nie jest prawie niedostrzegalny. Zmiany obiektywne skóry w tym okresie 
nie mają cech swoistych, a są raczej skutkami drapania i zakażeń wtórnych. 
Rozpoznanie schorzenia napotyka w tym czasie na trudności nie do prze
zwyciężenia i zazwyczaj nie zostaje ustalone aż do wystąpienia zmian 
swoistych. Jednakże troskliwa obserwacja wykazuje zmiany w gruczołach 
chłonnych, w owłosieniu, a niekiedy we krwi. Okres ten, zwany okresem 
przedziarniniakowym — stadium praemycoticum, czyli okresem zwiastunów, 
przekształca się stopniowo w okres następny — erytrodermiczny, noszący 
wyraźne cechy swoiste. 

— Okres erytrodermiczny rozwinąć się może z okresu poprzedniego, 
co jest najczęstsze, łub też choroba rozpoczyna się od razu od erytrodermii. 
W tym okresie skóra jest w całości łub prawie w całości zaczerwieniona 
i nieco nacieczona, powierzchnia jej złuszcza się, stopniowo nacieczenia 
stają się coraz wybitniejsze i wreszcie powstają guzy; swędzenie ma nasi
lenie rozmaite, zazwyczaj jest jednak silne; podobnie jak we wszystkich 
erytrodermiach, chorzy odczuwają zimno. 

— Niekiedy okresy poprzednie są tak krótkie lub być może nie po
wstają nawet zupełnie, a schorzenie rozpoczyna się od powstawania gu
zów — ziarniniak grzybiasty doraźny — mycosis fungoides a tumeurs 
d'emblee. 

— Czasem, zdaje się jednak rzadko, początek choroby połega na 
zjawieniu się owrzodziałego guzka wielkości monety 20-groszowej. Wykwit 
ten ma siedlisko rozmaite, stosunkowo często zajmuje jednak skórę twarzy, 
kształt jego jest okrągły, podstawa nacieczona, dno owrzodziałe, ziarninu-
jące, brzeg nieco wałowały; na ogół przypomina on pierwotny objaw 
kiłowy. Utrzymuje się on kilka miesięcy, po czym ustępuje bez pozosta
wienia blizny. Zmiana taka, opisana po raz pierwszy przez Hallopeau jest 
najprawdopodobniej objawem początkowym, być może występującym 
w miejscu wtargnięcia nieznanego dotąd zarazka tej choroby. Aczkolwiek 
taki początek choroby nie jest częsty, ma on dużą doniosłość zasadniczą, 
gdyż ziarnica złośliwa skóry również niekiedy rozpoczyna się w taki sposób. 
W dalszym ciągu będę wskazywał na niektóre cechy zbliżające obydwa te 
schorzenia, w tym miejscu podkreślę, że początek ich również może być 
jednakowy. 

Niezależnie od początku schorzenia czas jego trwania zazwyczaj jest 
długi i przebieg przewlekły, wiełołetni, przy tym występują okresy nasile-
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nia schorzenia i poprawy; niekiedy zmiany ustępują całkowicie lub prawie 
całkowicie, by po upływie niedającego się przewidzieć czasu nawrócić po
nownie. 

Przebieg schorzenia jest zupełnie nieregularny — zazwyczaj bardzo 
długi, czasem stosunkowo krótki. Początkowo stan ogólny chorych jest 
zupełnie dobry, a jedyną ich dolegliwością jest silne swędzenie. Jeśli jed
nak zmiany skóry są rozległe, zwłaszcza zaś, gdy istnieją liczne guzy 

Ryc. 44. Ziarniniak grzybiasty. Mycosis fungoides. 
Okres erytrodermii przypominającej łuszczycę. 

W okresie rozpadu, cierpienia chorych z powodu bólu w owrzodzeniach 
oraz z racji zakażeń wtórnych są bardzo znaczne. Jednocześnie rozwija się 
stopniowo nasilające się wyniszczenie tych chorych, doprowadzające do 
zejścia śmiertelnego z powodu przypadkowych powikłań, zakażeń wtór
nych lub charłactwa. 

S t a n s k ó r y . N a ogół w zależności od rodzaju zmian skórnych 
odróżnia się trzy okresy choroby; wykwity okresu początkowego, czyli 
przedziarniniakowego, stadium praemycoticum, nie mają cech swoistych; 
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zmiany erytrodermiczne występujące w okresie następnym mają charakter 
płaskich zlewnych nacieczeń i wreszcie w okresie trzecim występują wy
kwity guzowate, przypominające nowotwory. 

— O k r e s p r z e d z i a r n i n i a k o w y nacechowany jest swędze
niem; zazwyczaj trudno bywa uchwycić jego początek, chorzy zgłaszają się 
bowiem do lekarza już w okresie silnego swędzenia, kiedy pamięć o po
czątkach jego zatarła się i została przesłonięta cierpieniami aktualnymi. 
W nasileniu znaczniejszym uderza jego okresowość, przy czym napady 
swędzenia są niekiedy tak silne, że powstrzymanie się od drapania jest 
zupełnie niemożliwe, sprawia ono bowiem chorym swoistą ulgę i przynosi 
odprężenie nerwowe, tym większe, im silniejsze było swędzenie i moc
niejsze drapanie. Nic też dziwnego, że paznokcie chorych są wypolerowane 
od drapania, nierzadko zaś do drapania użyte bywają rozmaite przedmioty 
ostre i chropowate. 

Wskutek drapania powstają liczne przeczosy linijne, ułożone w oko
licach dostępniej szych drapaniu, a więc przede wszystkim na udach, na 
ramionach i na bocznych częściach tułowia. Do tego dołączają się objawy 
zakażenia zarazkami ropnymi, w postaci niesztowic, ropnego zapalenia 
mieszków i liszajca. Jednocześnie mogą występować osutki pęcherzykowe 
i wybroczynowe, pokrzywki, a zwłaszcza wykwity wypryskowate, prawie 
nie różniące się od pokrzywek i wyprysków zwykłych; jedyną cechą różni
cową jest ich uporczywość. Wykwitami częstszymi w tym okresie są jednak 
zmiany złuszczające i łuszczycowate — parakeratosis psoriasłformis. Są to 
ogniska rozmaitej wielkości, rozrzucone nieregularnie łub uogólnione, czer
wone, różowe, brunatnawe łub cieliste, wykazujące lekki obrzęk lub na
wet nieznaczne nacieczenie podstawy, pokryte na powierzchni łuskami 
w rozmaitej ilości. Jak długo naciek podstawy tych wykwitów jest niedo
stępny stwierdzeniu, nie różnią się one od wykwitów łuszczycy lub złuszcza-
nia łuszczycowatego i prawie nie ma możności ustalenia rozpoznania pra-
Y/idłowego. Jedynymi cechami swoistymi są w tych przypadkach stale utrzymu
jące się wykwity w tych samych miejscach, zajęcie twarzy, swędzenie, 
skłonność wykwitów do zakażeń wtórnych, a w dalszym ciągu naciek 
podstawy, co jest cechą rozpoznawczą rozstrzygającą. Znaczenie nieco mniej
sze ma pewien polimorfizm, czyli wielopostaciowość osutek tego okresu 
ziarniniaka grzybiastego (istnienie ognisk wypryskowatych, sączących, impe-
tiginizowanych itd.) , wobec znacznie bardziej wyrażonej jednopostacio-
wości łuszczycy i złuszczania łuszczycowatego. 

Prócz osutek złuszczających w okresie przedziarniniakowym ziarniniaka 
grzybiastego występują niekiedy zmiany podobne do liszaja czerwonego. 
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do pr2yłuszc2yqi oraz osutki krwotocznej. Zmiany te mogą być tak po
dobne do właściwego łiszaja czerwonego łub do przyłuszczycy, zwłaszcza 
zaś do tej ostatniej, że wciąż powstaje zagadnienie wzajemnego stosunku 
tych chorób (p. n . ) . 

— O k r e s e r y t r o d e r m i i charakteryzuje rozwój nacieków 
swoistych w skórze. Nierzadko okres ten rozwija się z poprzedniego 

Ryc. 45. Mycosis fungoides. Pojedyncze ogniska, zwłaszcza 
w lędźwiowej części, wykazują wyraźny naciek. 

skutkiem stopniowego nacieczenia wykwitów wypryskowatych i parakera-
totycznych, początkowo nie mających cech swoistych. W miarę powiększa
nia się nacieczenia zmiany przybierają wygląd nader charakterystyczny: 
są to okrągłe, dobrze ograniczone ogniska rozmaitej wielkości, najczęściej 
osiągające rozmiary dłoni, sąsiadujące i łączące się, skutkiem czego zajęte 
zostają rozległe odcinki skóry i powstają zmiany o zarysach festonowatych. 
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Ogniska te są płaskie, bardzo dobrze od otoczenia odgraniczone, nieco 
nacieczone, złuszczające w sposób rozmaity — łupieżowaty, łuszczycowaty 
łub płatowy. Pomiędzy ogniskami pozostają przez długi czas odcinki skóry 
niezmienione, ograniczone kolistymi zarysami wykwitów nacieczonych; są 
to tak zwane rezerwy skóry zdrowej, nader charakterystyczne dla erytro
dermii w ziarniniaku grzybiastym. 

Ryc. 46. Mycosis fungoides. Nacieki są zupełnie 
•wyraźne, mają układ festonowaty i wykazują tendencję 
do rozpadu. Zmiany te przypominają pełzakowatą kiłę 

trzeciorzędną. 

Barwa tych osutek jest cielista, czerwona, brunatna lub żółtawa; utrzy
mują się one czas rozmaity, po czym ustępują bez śladu albo pozostawiając 
plamy odbarwione lub przebarwione, a często lekko zanikłe lub pokryte 
naskórkiem wygładzonym i ścieńczałym. 

Zmiany chorobowe dotyczą głównie tułowia, chcKiaż kończyny i twarz 
również nie są oszczędzone; na dłoniach po stronie zginaczy skóra zazwy
czaj złuszcza się, czasem zaś występuje tu siłna brodawkowata hiperkera-
toza. Stopniowo zmiany rozszerzają się i wreszcie skóra w całości jest nimi 
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zajęta; wytwarza się erytrodermia złewna nie różniąca się od opisanej 
w ziarnicy złośliwej. Zajmuje ona twarz, tułów i kończyny, skóra jest 
gorąca, o elastyczności nieco zmniejszonej, nieco nacieczona; powierzdinia 
jej jest zlichenifikowana i złuszcza się; swędzenie jest bardzo siłne. 

— Z a o k r e s t r z e c i z i a r n i n i a k a grzybiastego uwa
żane są zmiany guzowate; najczęściej powstają one na osutkach erytroder-

Ryc. 47. Ziarniniak grzybiasty doraźny. Mycosis fun
goides a'tumeurs d'emblee. Guz w początkowym okresie 

rozpadu. 

micznych skutkiem powiększenia nacieku. Niekiedy guzy te powstają bar
dzo szybko w skórze pozornie nie zmienionej — ziarniniak grzybiasty 
doraźny — mycosis fungoides a tumeurs d'emhlee. W tym wypadku istnieją 
wyłącznie guzy, zazwyczaj mniej łiczne, imitujące mięsaki. Stanowisko tej 
postaci chorobowej niezupełnie jest jasne, nie został bowiem wyjaśniony 
stosunek jej do nowotworów; nie wiadomo również, czy jest to odmiana 
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ziarniniaka grzybiastego różniąca się od zwykłej cechami istotnymi, czy 
tylko szybkością rozwoju. 

Guzy powstające w ziarniniaku grzybiastym rozwijają się bardzo 
szybko, tak że w ciągu kiłkunastu dni mogą powstać wykwity wielkości 
śliwki, a nawet większe. Są to guzy okrągłe, dobrze od otoczenia odgrani
czone, jak gdyby na powierzchnię skóry nałożone, nie przerastające tkanek 

Ryc. 48. Mycosis fungoides. 
O w r z o d z e n i a po rozpadających się guzach. 

głębszych. Kształt ich porównywany bywa do połowy pomidora lub do 
czapki niektórych grzybów; podobieństwo to zależy od tego, że środkowa 
ich część jest nieco zaklęśnięta, brzeg zaś wałowaty (jak na rydzach). Nie
które guzy usadowione są podstawą szeroką, bez szypuły, inne wykazują 
wyraźne przewężenie podstawy; wobec zakłeśnięcia zaś i rozpadu części 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

środkowej powstają twory przypominające pękniętą purchawkę. Początkowo 
pokryte są one naskórkiem nie zmienionym, w tym czasie barwa ich jest 
ciełista, czerwona łub brunatna; stopniowo, kiedy w części środkowej wy
stępuje rozpad, barwa ich staje się sinawa, a nawet czarna i środkowa ich 

Ryc. 49. Mycosis fungoides. D u ż e zlewne guzy 
w skórze twarzy. Z w r ó c i ć uwagę na całkowity brak 
owłosienia skóry g ł o w y ; fotografia dotyczy kobiety. 

część przekształca się w owrzodzenie kraterowate, zgorzełinowe, nader 
bołesne, otoczone wałem naciekowym, pokryte tkanką martwiczą. Guzy te 
osiągnąć mogą wielkość pięści, a rozpadając się w części środkowej i wzra
stając ob wodo wo wytwarzają nacieczone, girlandowate wały ograniczające 
owrzodziałą część środkową. 

Guzy i nacieczenia te wystąpić mogą również na błonach śłuzowych 
jamy ustnej i gardzieli. 

Owrzodzenia te po pewnym czasie ulegają zagojeniu, wytwarzając 
powierzchowne blizenki. Czasem jednak przerastają one tkanki głębsze, 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

rozpadają się, skutkiem czego odsłonięte zostają kości, ścięgna, mięśnie 
lub opłucna. 

Niekiedy wykwity występujące w skórze w przebiegu ziarniniaka 
grzybiastego przybierają wygłąd bardzo szczególny, mogą to być rogowa-

Ryc. 50. Mycosis fungoides. Z m i a n y wielopostaciowe 
wszystkich okresów choroby: nacieczenia płaskie, guzy 

i owrzodzenia. 

cenią nadmierne dłoni i stóp lub wykwity brodawkowate; czasem są to 
zmiany przypominające zaniki oraz zaburzenia w rozmieszczeniu i ilości 
barwnika. Niekiedy występują wykwity pęcherzowe, przypominające pęche-
rycę lub chorobę Duhringa. Zazwyczaj jednak prócz tych wykwitów istnieją 

" inne, bardziej typowe, umożliwiające rozpoznanie. W późnych latach cho
roby zmiany wszystkich trzech okresów — przedziarniniakowego, erytro-
dermicznego i guzowatego najczęściej współistnieją; w miarę postępu scho-
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

rżenia liczba i wielkość wykwitów guzowatych wzrasta; niekiedy jednak 
przez cały czas trwania choroby przeważa jedna z opisanych odmian mor-
fołogicznych. 

Prócz tego w skórze występują również zaburzenia troficzne, wyra
żające się głównie uszkodzeniem owłosienia; objaw ten jest bardzo wczesny, 
początku jego chorzy zazwyczaj nie spostrzegają. W okresie zmian rozle
głych meszek oraz włosy pod pachami, w okołicy łonowej, na twarzy 
i głowie są silnie przerzedzone, a często okolice te są całkowicie pozba
wione owłosienia. Owłosienie głowy utrzymuje się najdłużej, jednakże 
jeśli na głowie powstają nacieczenia zlewne lub guzy, włosy zazwyczaj wy
padają, skutkiem czego powstają tu ogniskowe ubytki owłosienia. Zmiany 
w owłosieniu mają dużą doniosłość kłiniczną, występują bowiem nierzadko 
już w okresie zwiastimów (przedziarniniakowym), kiedy nie ma zmian 
swoistych, umożłiwiających rozpoznanie. 

N a r z ą d y w e w n ę t r z n e . Gruczoły chłonne są zawsze po
większone, nie dochodzą one wprawdzie do rozmiarów spotykanych w bia
łaczkach, osiągają jednak wielkość śliwki; kształt ich nie jest zmieniony, 
spoistość twarda, skóra nad nimi jest przesuwałna, nie zrastają się one ze 
sobą i z otoczeniem i nie są skłonne do rozpadu. Wielkość ich ulega waha
niom w przebiegu choroby, zmniejszają się one w okresach poprawy, po
większają się w okresie pogorszenia. W innych narządach wewnętrznych 
zmian chorobowych zazwyczaj nie stwierdza się. W rzadkich przypadkach 
wytwarzają się w nich, zwłaszcza zaś w wątrobie i w śledzionie, naciecze
nia, nie różniące się budową od powstających w skórze. Nie są one jednak 
rozległe, nigdy nie zostają rozpoznane za życia i są przypadkowym odkry
ciem sekcyjnym. 

K r e w . W e krwi zazwyczaj nie występują zmiany charakterystyczne 
dla schorzenia; niekiedy nie ma w niej żadnych zmian. Najczęściej jednak 
istnieje wyraźna eozynofilia, równoległa do nasilenia zmian w skórze; 
zazwyczaj wynosi ona 4 — 5 % , czasem jednak do 12—15%, a nawet osiąga 
poziom wyższy. Liczba ciałek białych najczęściej jest nieznacznie powięk
szona, dochodząc do 10—12 tysięcy w milimetrze sześciennym, czasem 
jednak jest wyższa, a niekiedy osiąga nawet 60—200 tysięcy. Przypadki 
takie, acz rzadkie, mają duże znaczenie teoretyczne, dowodzą bowiem 
pewnej łąaności tego schorzenia z białaczkami. Zazwyczaj istnieje mono-
cytoza i przesunięcie obrazu w łewo, wśród białych ciałek krwi istnieje 
stosunkowo dużo postaci młodocianych, nie ma jednak chorobowych. 
W ciałkach czerwonych krwi zmian nie ma, jednakże w okresach końco
wych liczba ich jest zmniejszona. 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y . Zmiany anatomiczne są rozmaite 
w zależności od okresu i postaci choroby. 

W okresie przedziarniniakowym istnieją zmiany w naskórku; może to 
być zgrubienie i lichenizacja, często warstwy powierzchowne złuszczają się 
i są parakeratotyczne, przypominając łuszczycę lub też powierzchnia na
skórka jest impetiginizowana, albo znowu obecne są w nim pęcherzyki wy-
pryskowe. Zmiany te prawie nie różnią się od lichenizacji, łuszczycy łub 
wyprysku zwykłego, jednakże niekiedy zwraca uwagę nieregularność zgru-

Ryc. 51. Mycosis fungoides. Erytrodermia mycotica incipiens. Parakeratoza powierzchni , 
zgrubienie naskórka, nieznaczne nacieki warstwy brodawkowej . 

bienia naskórka oraz silne i nieprawidłowe wydłużenie brodawek. Zmiany 
w skórze właściwej są w tym okresie nieznaczne, niekiedy liczba histio-
cytów i komórek kwasochłonnych w otoczeniu naczyń jest powiększona, 
a światła naczyń rozszerzone; innych zmian, umożliwiających rozpoznanie 
w tym okresie, dopatrzeć się trudno. 

W okresie erytrodermii ziarniniakowej, bądź uogólnionej, bądź zbliża
jącej się do uogólnienia, zmiany histołogiane są bardzo charakterystyczne 
i umożliwiają rozpoznanie nawet w przypadkach wątpliwych z punktu 
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widzenia klinicznego. Naskórek jest zgrubiały czasem bardzo znacznie; 
powierzchnia jego jest parakeratotyczna, impetiginizowana lub sączy, stwier
dza się w nim obecność licznych ciałek białych. Jako zmiany charaktery
styczne dla ziarniniaka grzybiastego opisał Darier obecność w naskórku 
ognisk złożonych z komórek naciekowych, o składzie charakterystycznym 
dla nacieków skóry właściwej. 

Zmiany najbardziej charakterystyczne dotyczą jednak skóry właściwej; 
brodawki jej są silnie wydłużone i nieregularne, często są one na szczycie 
rozdwojone. Cała skóra właściwa, zarówno warstwa brodawkowata, jak i pod-
brodawkowata, są wypełnione naciekiem mniej lub więcej obfitym, zlewnym 
lub skupionym w otoczeniu naczyń i przydatków skóry. Komórki nacieku uło
żone są wśród delikatnej siateczki łącznotkankowej, co obrazowi histolo
gicznemu nadaje cechy nader charakterystyczne. Skład nacieku jest wielo-
postaciowy, przeważają w nim histiocyty i limfocyty, między którymi znaj
dują się dosyć liczne oddzielne i zgrupowane komórki kwasochłonne oraz 
duże gwiaździste komórki o jądrze pęcherzykowym, zawierającym mało 
chromatyny. Są to szczególnie duże histiocyty o wybitnych właściwościach 
żernych; obecność ich jest bardzo charakterystyczna dla ziarniniaka grzy
biastego. Ponadto znajdują się w nacieku komórki tuczne, płazmatyczne 
i wielojądrzaste. 

W okresie guzowatym zmiany histologiczne w zasadzie są takie same, 
naciek jednak jest znacznie większy; skład jego pozostaje taki sam, jak 
w okresie erytrodermicznym, jednakże wykazuje wyraźną skłonność do 
rozpadu. Zdaniem moim, zauważa się pewną różnorodność cytologicznej 
budowy tych guzów od przypadku do przypadku: niekiedy, co zdarza się 
najczęściej, uderza polimorfizm ich budowy, obecność licznych histiocytów, 
limfocytów, komórek plazmatycznych i wspomnianych komórek o du
żym pęcherzykowym jądrze; w tych przypadkach obraz histologiczny przypo
mina ziarninę. Są to przypadki najczęstsze, najbardziej dla ziarniniaka 
grzybiastego typowe. Czasem natomiast, lub w niektórych okolicach, naciek 
jest bardziej jednopostaciowy, złożony prawie wyłącznie z łimfocytów, 
co nadaje obrazowi histologicznemu podobieństwo do mięsaka limfatycz-
nego lub do nacieków białaczkowych. W innych jeszcze przypadkach wśród 
komórek nacieku znajdują się liczne komórki płazmatyczne, czasem olbrzy
mie, zbliżone do komórek Sternberga, co zbliża takie przypadki do ziar
nicy złośliwej. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Etiologia ziarniniaka grzybia
stego nie jest znana; zarazka wywołującego schorzenie nie udało się 
dotąd wykryć. Przeniesienie choroby na zwierzęta nie udaje się, niełiczne 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

zaś przypadki, w których u zwierząt wystąpiły zmiany chorobowe po szcze
pieniu tkanki osobników dotkniętych ziarniniakiem grzybiastym, budzą duże 
zastrzeżenia. Wobec braku danych ścisłych o etiologii schorzenia ciekawe 
może być zbadanie związku tego schorzenia z innymi schorzeniami układu 
siateczkowo-śródbłonkowego. 

Istota zmian w ziarniniaku grzybiastym polega na przeroście elemen
tów komórkowych układu siateczkowo-śródbłonkowego, przy tym przerost 
ten dotyczy zarówno elementów siateczki, jak i komórek znajdujących się 

Ryc. 52. Mycosis fungoides. Stadium tumorosum. Scieńczenie naskórka, rozległy 
wielopostaciowy naciek w skórze właściwej . 

wśród niej. Wzajemny stosunek tych składników, jak również dałszy ich 
rozwój mogą być rozmaite. Tak więc, jeśłi przeważa rozpłem komórek 
siateczki i jeśłi przy tym następuje skupienie dużej liczby komórek właści
wych stanom zapalnym, powstaje obraz hiperplazji prostej lub zapalnej 
układu siateczkowo-śródbłonkowego, przypominający budową swą ziarninę. 

Jeśli natomiast przerost siateczki jest stosunkowo niewielki, wśród 
niej zaś skupiają się liczne limfocyty lub komórki wielojądrzaste, 
schorzenie zbliża się do białaczek, co szczegółnie wybitnie występuje w przy
padkach, w których istnieją zmiany w narządach wewnętrznych, liczba zaś 

7 97 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



I 

Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

białych ciałek krwi ulega wzrostowi. Przypadki takie, aczkolwiek nieliczne, 
świadczą, że odczyn tkanki w ziarniniaku grzybiastym może być zbliżony 
do odczynu występującego w białaczkach. 

Najbłiższym ziarniniakowi^rzybiastemu schorzeniem jest ziarnica zło
śliwa; w obydwóch istnieje przerost komórek siateczki i wytwarzanie tkanki 
zbliżonej do ziarniny. Wprawdzie w ziarnicy złośliwej powstają charakte
rystyczne dla niej komórki Sternberga, jednakże niekiedy jest ich mało na
wet w narządach wewnętrznych; w skórze zaś, gdzie komórki układu sia
teczkowo-śródbłonkowego nie wykazują tak wybitnej zdolności prolifera-
cyjnej, jak w narządach krwiotwórczych, ziarnina jest mniej wieloposta-
ciowa, nie wytwarza komórek zróżnicowanych w takim stopniu, jak w ziar
nicy złośliwej narządów wewnętrznych. Jeśli uwzględnimy skład cytoło-
giczny nacieku i ogólny przebieg obu schorzeń, dojść możemy do przypu
szczenia, że obydwa one są chyba tym samym schorzeniem, przybierającym 
jednak w skórze cechy nieco odrębne. Dawniej przypuszczano, że ziarniniak 
grzybiasty jest odmianą mięsaków skóry; ten pogląd, broniony swego czasu 
przez Kaposiego, opierał się głównie na istnieniu postaci guzowatych od 
początku, na szybkim powiększeniu guzów, a również na współistnieniu 
zmian w narządach wewnętrznych, ocenianych jako przerzuty. Obecnie 
pogłąd ten uległ zmianie, wiemy obecnie, że zmiany w narządach wewnę
trznych w przebiegu ziarniniaka grzybiastego połegają nie na powstawaniu 
przerzutów, łecz są wyrazem udziału w schorzeniu układu siateczkowo-
śródbłonkowego nie tyłko skóry, lecz i narządów wewnętrznych. 

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie ziarniniaka grzybiastego w później
szych okresach choroby jest łatwe, tak typowe są bowiem obraz morfoło-
giczny i przebieg schorzenia; czas trwania wielołetni, uporczywe, stop
niowo nasiłające się swędzenie, dobry stan ogólny utrzymujący się stosun
kowo długo, umiarkowane powiększenie gruczołów chłonnych, ubytki 
uwłosienia i meszka włosowego, eozynofilia we krwi ; w skórze zaś obec
ność zmian uogólnionych lub poszczególnych ognisk czerwonych, złuszcza-
jących się, nieco nacieczonych; obecność guzów szybko wzrastających, wy
kazujących dużą skłonność do rozpadu z wytworzeniem martwiczej tkanki 
w środkowej części ogniska. Jeśli rozpoznanie schorzenia w tym okresie 
jest łatwe i popełnienie błędu jest prawie niemożliwe — rozpoznanie 
w okresach początkowych jest tak trudne, że zazwyczaj nie zostaje ustalone 
nawet przez lekarzy bardzo doświadczonych. Nie można się temu dziwić, 
schorzenie w tym okresie nie ma bowiem cech swoistych, jedynie uporczywe 
swędzenie oraz zmiany wypryskowe i parakeratotyczne winny skłonić do 
uwzgłędnienia w rozważaniach rozpoznawczych również i tego schorzenia. 
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Z chwilą zjawienia się nacieku w chorych ogniskach oraz ubytków w owło
sieniu rozpoznanie można ustalić z większym prawdopodobieństwem. Jako 
zasadę postępowania należy uznać konieczność badania histologicznego 
w każdym przypadku przewlekłych erytrodermicznych łub rozsianych ognisk 
łuszczycowatych łub wypryskowatych o rozpoznaniu nieustałonym. Obec
ność nacieku wielopostaciowego może już w tym okresie wczesnym umo-
żłiwić ustałenie rozpoznania prawidłowego. 

W rozpoznawaniu różnicowym wczesnych okresów ziarniniaka grzy
biastego w rachubę wchodzą następujące schorzenia: 

— Ł u s z c z y c a jest najczęstszym źródłem błędu; zróżnicowanie obu 
schorzeń bywa istotnie bardzo trudne, zwłaszcza że czasem niewątpliwa 
łuszczyca poprzedza rozwój ziarniniaka grzybiastego. W różnicowaniu na
leży pamiętać, że swędzenie należy do rzadkości w łuszczycy; występuje ono 
jedynie w łuszczycy wysiękowej, najbardziej podobnej do ziarniniaka grzy
biastego. Zmiany łuszczycowe rzadziej są umieszczone na twarzy, wykazują 
(prócz postaci wysiękowych) znacznie mniejszą skłonność do zakażeń wtór
nych (do impetiginizacji) i są bardziej lotne od zmian występujących 
w ziarniniaku grzybiastym. 

— P r z y ł u s z c z y c a b l a s z k o w a t a—parapsoriasis en plaques; 
okresy przedziarniniakowe ziarniniaka grzybiastego mogą być tak dalece 
podobne do przyłuszczycy, iż wielokrotnie wypowiadano zdanie, że ta ostat
nia choroba (parapsoriasis en plaąues) jest jedną z wczesnych postaci 
ziarniniaka grzybiastego. Aczkolwiek podobieństwo obu tych chorób może 
być bardzo znaczne i zróżnicowanie jest możliwe dopiero po dłuższej obser
wacji — pogląd ten uznać należy, moim zdaniem, za błędny. Przyłuszczyca 
blaszkowata i ziarniniak grzybiasty są dwoma odrębnymi schorzeniami, 
początkowo są one wprawdzie do złudzenia podobne, w dalszym ciągu 
mają jednak przebieg odmienny. Zróżnicowanie obydwóch schorzeń 
możliwe jest na podstawie dłuższej obserwacji oraz badania histologicznego. 

— Z i a r n i c a z ł o ś l i w a w postaci erytrodermicznej nie różni 
się od erytrodermii w przebiegu ziarniniaka grzybiastego. Różnicowanie 
zostaje ustalone na podstawie przebiegu schorzenia i dalszego rozwoju 
zmian bądź w kierunku nacieków charakterystycznych^ dla ziarnicy złośliwej, 
bądź w kierunku znamionującym ziarniniak grzybiasty. 

— Z m i a n y w y p r y s k o w e rzadko tworzą ogniska tak dobrze 
odgraniczone od otoczenia, jak to widujemy w ziarniniaku grzybiastym; 
wykwity są bardziej lotne i rzadko zajmują twarz, gruczoły chłonne nie 
są powiększone, owłosienie nie wykazuje ubytków. 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

R o k o w a n i e w ziarniniaku grzybiastym jest zawsze złe; cho
roba trwa wprawdzie długo, a w przebiegu jej następować mogą okresy 
poprawy lub pozornego uleczenia, stopniowo następuje jednak nasilenie 
objawów, występują rozpadające się guzy, stan chorych pogarsza się i na
stępuje zejście śmiertelne wśród objawów charłactwa łub z powodu po
wikłań przypadkowych, z których najczęstszymi są zapalenie płuc i zakaże
nia drobnoustrojami ropotwórczymi — ropnie, ropowice itd. 

L e c z e n i e . Ułeczenie schorzenia jest obecnie niemożliwe, wszakże 
pomoc lekarska w zakresie zmniejszenia cierpień chorego i zwolnienia 
przebiegu choroby może być bardzo wydatna. 

Celem zmniejszenia swędzenia stosować należy rozmaite zewnętrzne 
środki znieczulające, jednak działanie ich jest w tych przypadkach mało sku
teczne. Owrzodzenia, ogniska sączące, zakażenia wtórne i zgorzeł łeczyć 
należy wedle zasad ogólnych, stosując środki przeciwzapalne i odkażające. 

Ze środków wewnętrznych zalecić należy przetwory arsenowe; przepi
sać można w tym celu pigułki azjatyckie, natrium arsenicosum, arsylen, 
acetyłarsan, neoarsenobenzol, stowarsol lub stowarsol sodowy oraz inne prze
twory opatentowane. Leki te stosować należy przez okres 8—lo tygodni, 
stosując dawki zwykłe; okresy takiego łeczenia powtarzać nałeży wielo
krotnie. 

Właściwe leczenie ziarniniaka grzybiastego polega jednak na możliwie 
wczesnym stosowaniu naświetleń promieniami X . Pod wpływem tego łecze
nia nacieki, objawy nieswoiste i swędzenie szybko ustępują, zazwyczaj 
jednak po pewnym czasie nawracają, co wymaga powtórzenia naświetlań. 
Dodać należy, że stopniowo tkanka nacieków i guzów zyskuje pewną opor
ność na działanie promieni X . Jeśli zmiany są uogólnione, naświetlać na
leży całe ciało z przodu i z tyłu, dziełąc powierzchnię na 4 pola poprzeczne. 
Jeśli istnieją zaledwie nieliczne guzy lub nacieczenia, ograniczyć się należy 
do naświetlania okolic zmienionych. 

Co do wysokości dawki istnieją dwa prądy; jedni uważają, że stoso
wać należy dawki małe 75—100 r na pole, a to z uwagi na wrażliwość 
tkanki na działanie promieni X , na długi przebieg choroby, konieczność 
wielokrotnego naświetlania tych samych okolic i obawę wywołania usz
kodzeń rentgenowskich. 

Inni zwracają uwagę na stopniowo rozwijającą się oporność tkanki 
nacieczeń i guzów i z uwagi na to podają jednorazowe dawki stosunkowo 
duże 450—600 r, podzielonych na 3—4 dawki stosowane co 10—15 dni. 

Sprawa dotąd nie jest rozstrzygnięta; należy, zdaniem moim, wypró
bować obydwie metody u tego samego chorego; guzy naświetlam dawkami 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

dużymi, zmiany erytrodermiczne — 75—100 r. Wybierając sączki kierować 
się należy głębokością nacieczenia. 

I V . P O K R Z Y W K A B A R W N I K O W A . U R T I C A R I A P I G M E N T O S A 

Pokrzywka barwnikowa nie ma i s t o t n y c h cech właściwych 
pokrzywce, zmiany bowiem w tej chorobie polegają na przeroście komórek 
układu siateczkowo-śródbłonkowego skóry i na wytwarzaniu skupisk komó
rek tucznych. Pokrzywki właściwe związane są natomiast ze sprawami aler
gicznymi i są wyrazem uczulenia skóry na pewne substancje. Z tych wzglę
dów nazwę nadaną temu schorzeniu — pokrzywka barwnikowa, urtkaria 
pigmentosa, uznać należy za nader nietrafną. 

Choroba rozpoczyna się zazwyczaj u niemowląt w wieku ki lku mie
sięcy lub u dzieci paroletnich; w przypadkach bardzo rzadkich początek jej 
ma miejsce u dorosłych; nasilenie objawów jest wtedy słabsze i choroba 
ma przebieg poronny. Czasem pokrzywka barwnikowa występuje u kilku 
członków tej samej rodziny, a niekiedy nawet w ki lku pokoleniach (Gros-
glik), co skłaniało do zbliżania jej do znamion. Pogląd ten jest jednakże 
błędny, z jednej strony istnieją bowiem niewątpliwe schorzenia rodzinne, 
nie zaliczane do znamion (łuszczyca), z innej zaś dziedziczenie pokrzywki 
barwnikowej bynajmniej nie jest udowodnione. 

Choroba rozpoczyna się wśród niezakłóconego zdrowia od zjawienia 
się plam różowych, nieco obrzękniętych, umiejscowionych zazwyczaj na 
tułowiu, zdaje się swędzących. Plamy te wkrótce, bo w ciągu kilku dni, 
zmieniają barwę i przekształcają się w wykwity guzkowe. 

W dalszym ciągu choroby występują, zazwyczaj w postaci nawałów, 
wykwity świeże. Po ki lku latach stałego występowania zmian świeżych, 
nawroty stają się coraz rzadsze i mniej obfite, wykwitów nowych jest 
coraz to mniej, istniejące zaś bledną i wygładzają się, a po kilkunastu 
latach całkowicie łub prawie całkowicie ustępują. Schorzenie nie wpływa 
na stan ogólny chorych, który pozostaje dobry przez cały czas choroby. 

S t a n s k ó r y . Zmiany umiejscowione są głównie na tułowiu, 
mniej obficie na kończynach, na twarzy i na głowie. Niekiedy zajmują 
one również błony śluzowe jamy ustnej, należy to jednak do rzadkości. 
Obfitość ich bywa rozmaita, czasem w skórze stwierdza się zaledwie kilka
naście wykwitów, w innych przypadkach jest ich bardzo dużo, niekiedy 
nawet kilkaset. Wielkość wykwitów bywa rozmaita, czasem osiągają one 
rozmiary zaledwie kilku milimetrów, w innych przypadkach są to ogniska 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

przekraczające wielkość talara; zazwyczaj są one okrągłe lub owalne, rozrzu
cone z grubsza symetrycznie, barwa ich jest żółtawobrunatna o zabarwieniu 
kawy z mlekiem; powierzchnia gładka, a tylko w przypadkach wyjątko
wych brodawkowata. Czasem są to wykwity płaskie, plamiste, zupełnie 
nie podniesione nad poziomem otaczającej skóry; częściej są one nieco 
wyniosłe i wykazują lekkie nacieczenie i zwiększoną spoistość. Zazwyczaj 

Ryc. 53. P o k r z y w k a barwnikowa. Urt icaria pigmentosa. 

swędzą one, zwłaszcza w okresie występowania. Czasem powstają duże 
guzy, osiągające rozmiary migdała; w miejscach urazów, zwłaszcza na 
dłoniach, objawy wysiękowe zawsze istniejące w tych zmianach mogą 
nasilić się do tego stopnia, że powstają pęcherze (Mc Leod). Nader cha
rakterystyczną cechą tych wykwitów jest ich wrażliwość na wszelkie bodźce 
mechaniczne, jak uderzenie, ucisk, zwłaszcza zaś tarcie, pod wpływem 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

czego czerwienieją i stają się obrzęknięte, przypominając pokrzywkę. 
W gmncie rzeczy jest to bardzo wybitny dermografizm, dotyaący jednak 
wyłącznie skóry zmienionej i nie występujący w okołicach nie zajętych 
wykwitami. T a cecha skłoniła do nadania chorobie błędnej nazwy — 
pokrzywki. 

Jak już wspomniałem, pokrzywka barwnikowa rozpoczyna się za
zwyczaj we wczesnym dzieciństwie, czasem jednak dopiero u dorosłych; 
w tych przypadkach zmiany są mniej wybitne, guzki małe, o zabarwieniu 

Ryc. 54. U r t i c a r i a pigmentosa. Skupienie komórek tucznych w skórze właściwej . 

jaśniejszym, dermografizm jest słabszy, a przebieg choroby łagodniejszy. 
Większość autorów odróżnia dlatego pokrzywkę barwnikową wieku dzie
cięcego i osobników dorosłych — urticaria pigmentosa juvenilis et adul-
torum. Zdaniem moim, podział taki jest zbyteczny, chodzi bowiem jedy
nie o różnice w nasiłeniu choroby, a nie w cechach istotnych. 

Z m i a n y h i s t o ł o g i c z n e . Zmiany histologiczne w wykwitach 
pokrzywki barwnikowej są nader charakterystyczne: naskórek zmian nie 
wykazuje, czasem jednak jest nieco zgrubiały; w jego warstwie podstawnej 
stwierdza się zwykle znaczne nagromadzenie barwnika, swymi cechami 
morfologicznymi i histologicznymi zbliżonego do melaniny. Zmiany istotne 
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Choroby skóry związane z układem krwiotwórczym 

dotyczą skóry właściwej, gdzie znajduje się nagromadzenie dużej liczby 
komórek tucznych, skupionych głównie w bezpośrednim otoczeniu naczyń. 
Czasem stwierdza się wyraźny obrzęk tkanki łącznej skóry właściwej. 

R o z p o z n a n i e pokrzywki barwnikowej jest łatwe, opiera się 
ono na stwierdzeniu plam lub grudek nieco wyniosłych, rozrzuconych 
na skórze z grubsza symetrycznie. Wykwity te mają charakterystyczną 
żółtawobrunatną barwę i wykazują silny dermografizm. Schorzenie roz
poczyna się we wczesnym dzieciństwie, rzadziej u dorosłych i trwa czas 
bardzo długi nie wpływając na stan ogólny zdrowia chorych. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy pokrzywkę zwykłą, 
pozostawiającą barwnik po ustąpieniu wykwitów — urticaria cum pig-
mentatione consecutwa. W tym wypadku schorzenie ma cechy pokrzywki 
występującej napadowo, trwającej czas krótki, pozostawiającej jednak lekkie 
przebarwienie w miejscu ustępujących bąbli pokrzywkowych. Zmiany wy
siękowe są wtedy zazwyczaj bardzo wybitne, wysięk częstokroć krwawy, 
barwnik zaś ma cechy krwiopochodnego. 

Niekiedy może zajść konieczność różnicowania pokrzywki barwniko
wej z rumiepiem nawracającym toksycznym polekowym — erythema 
jixum; w tym razie jednak wykwity nie są liczne i występują wyraźnie 
po zastosowaniu leku, najczęściej antypiryny i jej pokrewnych lub neoarse-
nobenzolu. 

R o k o w a n i e w pokrzywce barwnikowej jest dobre, choroba nie 
wpływa na stan ogólny chorych i wykazuje przy tym skłonność do 
samoistnej poprawy. 

L e c z e n i e nie odnosi skutku. 
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R O Z D Z I A Ł X X V I 

K R W O T O C Z N E S C H O R Z E N I A SKÓRY 

D E R M A T O S E S H A E M O R R H A G I C A E 

Wylewy krwawe w narządach wewnętrznych i w skórze powstają 
pod wpływem przyczyn rozmaitych, w przebiegu wielu chorób, zatruć 
i odczynów ustroju. Z uwagi na niejednolitą etiologię i różnorodność 
patogenezy tych chorób kwestionować można słuszność łączenia ich w dział 
odrębny i omawianie w podręczniku dermatołogii. Ściśle rzecz biorąc, pra
wie wszystkie schorzenia rozpatrywane w tym rozdziale są schorzeniami 
wewnętrznymi, omawianie zaś ich w podręcznikach dermatologii znaj
duje uzasadnienie jedynie w tym, że objawy skórne niekiedy są szcze
gólnie wyraźne i przez to opanowują obraz kliniczny, nie będąc w istocie 
objawami najistotniejszymi. 

Badając tych chorych nie należy ograniczać się wyłącznie do usta
lenia zespołu skórnego, lecz wykonać również badanie stanu krwi i układu 
naczyniowego. Ustalić należy obraz morfologiczny krwi, w szczególności 
zaś liczbę i stan płytek. Zmniejszenie ich łiczby bywa niekiedy bardzo 
znaczne, może ona bowiem spaść do lo—15000 w jednym milimetrze 
sześciennym, zamiast normalnych 250—300.000, co prowadzi do upośle
dzenia zdolności krwi do wytwarzania skrzepów przyściennych. Samo 
zmniejszenie liczby płytek zależeć może od przyczyn rozmaitych; niekiedy ^ 
związane jest ono z obniżoną czynnością szpiku kostnego, wytwarzającego 
megakariocyty, czasem natomiast zależy od wzmożonego rozpadu ich 
w śledzionie. Z uwagi na to konieczne jest również zbadanie szpiku kost
nego przez nakłucie mostka i ustalenie jego czynnościowego stanu. Scho
rzenia krwotoczne mogą przebiegać wśród objawów ciężkiej niedokrwi
stości, która miewa cechy zwykłej lub aplastycznej. Niedokrwistość zwykła 
załeżeć może od obfitości i częstości krwotoków i jest wynikiem choroby 
ogólnej, a więc objawem wtórnym. Niedokrwistość aplastyczna świadczy 
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Krwotoczne schorzenia skóry 

0 niewydolności układu krwiotwórczego i związana jest najczęściej z samą 
istotą schorzenia krwotocznego. 

Badanie czasu krwawienia, po raz pierwszy wprowadzone przez 
Duke, wykonywane bywa w taki sposób, że igłą Franka nakłuwa 
się opuszkę ucha i za pomocą bibuły ustala się co 1/2 minuty 
moment zaprzestania krwawienia; czas ten równy 3—4 minutom u osob
ników zdrowych, może być przedłużony do I/2 lub i godziny, a nawet 
1 więcej. Badaniem tym ustala się szybkość powstawania skrzepu czopują-
cego uszkodzone naczynia. Czas ten może zależeć zarówno od liczby płytek 
w krwi krążącej, jak i od stanu zaczynów w ściance naczynia, w otaczają
cych tkankach lub w samej krwi. Jeśli więc liczba płytek jest prawidłowa, 
przedłużenie czasu krwawienia załeży bądź od braku zaczynów we krwi 
lub w ściance naczyń, albo od nieprawidłowości w chemizmie krzepnie-
nia krwi. 

Roskam wykazał, że czas krwawienia może być rozmaity w rozmai
tych okolicach powłok, co załeży, zdaniem tego autora, od różnic 
w stopniu uszkodzenia naczyń krwionośnych, głównie ich śródbłonków i od 
rozmaitej iłości zaczynów tkankowych; zmniejszenie zaczynów we krwi 
krążącej sprowadza natomiast przedłużenie czasu krwawienia jednakowe 
we wszystkich okołicach skóry. 

Z tego wynika, że w razie stwierdzenia dużych różnic w czasie krwa
wienia w rozmaitych okołicach skóry, myśłeć nałeży o uszkodzeniu śród
błonków naczyń. W razie przedłużenia czasu krwawienia jednakowego 
w rozmaitych okolicach skóry, myśleć można o braku zaczynów w samej 
krwi. Do ustalenia braku zaczynów w tkankach otaczających naczynia 
krwionośne służy objaw Kocha. Polega on na zjawieniu się wylewu krwa
wego w miejscu nakłucia skóry i tkanki podskórnej igłą; wielkość tego 
wylewu określa czas krwawienia, tym razem jednak wewnątrztkankowego; 
wylew ten jest tym większy, im mniej zaczynów wywołujących krzepnienie 
znajduje się w tkankach. 

Objaw opaskowy, często zwany objawem Rumpel-Leeda, wywoływany 
bjTwa w taki sposób, że w dolnej I/3 ramienia zakłada się na przeciąg 
3—4 minut opaskę gumową z taką siłą, by utmdnić odpływ krwi żylnej, 
nie przerywając przypływu krwi tętniczej. W zależności od stopnia uszko
dzenia ścianek naczyń i ich śródbłonków, występują wyłewy krwawe 
w rozmaitej ilości i rozmaitych rozmiarów. Objaw ten świadczy o stanie 
przepuszczalności mechanicznej ścianek drobnych naczyń. T e same wnioski 
wysnuć można z metody bańkowej; jeśli zaś bańka związana jest z mano
metrem, jak to zaproponowali Górecki i Zahorski, metodyka staje się 
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Krwotoczne schorzenia skóry 

bardziej precyzyjna i pozwala na szeregowanie stopnia nasilenia zmian 
w naczyniach. 

Krzepliwość krwi ustala się w probówce lub metodą szeregu kropel 
na szkiełku. Łącznie z ustaleniem liczby płytek i stopnia krzepłiwości 
badanie to pozwała na wnioski w zakresie mechanizmu zaburzenia krze
pnięcia krwi , a więc czy zależy ono od zmniejszenia liczby płytek, czy 
też od zaburzeń chemizmu krzepnięcia, a przy tym, czy w stopniu więk
szym odgrywają tu rolę fermenty tkankowe, czy samej krwi. 

Kurczliwość i kmchość skrzepu ulegać mogą w chorobach krwo
tocznych wahaniom bardzo znacznym, zwłaszcza w przypadkach krwa
wień związanych ze sprawami anafilaktycznymi i alergicznymi. 

Z punktu widzenia morfologicznego zmiany występujące w skórze 
mogą być rozmaite; czasem są to małe, kropkowate wykwity noszące nazwę 
petoci — petechiae; jeśli są to wykwity duże, nadajemy im nazwę wylewów 
krwawych — ecchymoses; wylewy krwawe umiejscowione w tkance pod
skórnej i narządach głębszych noszą nazwę podbiegnięć krwawych — 
sujjusiones; płamom linijnym lub smugowatym nadawano dawniej nazwę— 
pihices. Nazwy te są już obecnie używane rzadziej, mniemamy bowiem, że 
kształt owalny, okrągły lub smugowaty wylewu krwawego ma mniejsze 
znaczenie od ustalenia jego patogenezy i całości obrazu klinicznego. Mimo 
że pogląd ten jest w znacznym stopniu słuszny, pewne wnioski wysnuć 
można również i z tych pozornie nieistotnych cech morfologicznych. Tak 
na przykład, jeżełi schorzenie przebiega z dużym uszkodzeniem ścianek 
naczyń, a przepuszczalność ich jest wybitnie powiększona—w miejscu ucisku 
przez fałd bielizny oraz w zgięciach powstają wylewy Unijne; w schorze
niach natomiast, w których krwotoki zależą od nieprawidłowości w krzep-
nieniu krwi, a naczynia zaś zmian nie wykazują, wylewy krwawe przybie
rają zazwyczaj kształt okrągły lub owalny. 

Jeśli wylewy krwawe wytwarzają się szybko i są obfite, powstać 
mogą pęcherze skórne lub podnaskórkowe, wypełnione krwawym płynem, 
niekiedy pękające i przekształcające się w owrzodzenia ropiejące lub 
zgorzelinowe. 

Sposób powstawania wylewów krwawych w tkankach bywa rozmaity; 
mogą powstawać one skutkiem pęknięcia naczynia krwionośnego albo 
przez przechodzenie krwinek przez ścianki naczyń, przez zwiększenie ich 
przepuszczalności, a zatem per rhexin lub per diapedesin; tym sposobom 
powstawania wylewów krwawych nie towarzyszą objawy wysiękowe lub 
zapalne. W innych przypadkach mechanizm powstawania wylewów krwa
wych jest odmienny, przeważa bowiem zespół wysiękowy lub zapalny; 
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jeśli przy tym płyn wysiękowy zawiera dużą domieszkę czerwonych ciałek 
krwi, powstaje wylew krwawy. W tych wypadkach jednak wylewom krwawym 
towarzyszą objawy zapalne w postaci rumienią lub pokrzywki. Niezależnie 
od sposobu ich powstawania ewolucja wykwitów krwotocznych w skórze 
polega na stopniowej przemianie barwnika krwi w bilirubinę, biliwerdynę 
i hemosyderynę, skutkiem czego wykwity, początkowo purpurowe, stają 
się sinawe, potem czarne, następnie zielonkawe i żółte. 

Osutki krwotoczne lub wylewy krwawe mogą być jedynym objawem 
klinicznym schorzenia, istotą którego są zmiany w naczyniach, w prze
puszczalności i budowie ich ścianek lub też zaburzenia w krzepliwości 
krwi. Osutki takie, niezależnie od sposobu powstawania, znamionujące się 
jednak brakiem krwawień z błon śłuzowych i wylewów w narządach 
wewnętrznych, zaliczane bywają często do plamic zwykłych — purpura 
simplex. 

Jeśli natomiast zmianom skórnym towarzyszą wylewy krwawe w narzą
dach wewnętrznych, stany gorączkowe lub toksyczne i krwawienia z błon 
śluzowych, określamy je nazwą plamic krwotocznych — purpura haem-
morrhagica. Podział taki nie jest jednak oparty na istotnych cechach 
schorzenia, lecz raczej na jego nasileniu. 

I . P L A M I C A G O Ś Ć C O W A . P U R P U R A R H E U M A T I C A . C H O R O B A S C H Ó N L E I N A 

Plamica gośćcowa jest najczęściej spostrzeganą w praktyce dermatolo
gicznej odmianą schorzeń krwotocznych. Dotyczy ona częściej osobników 
młodych i znajdujących się w wieku średnim. Przebieg schorzenia jest 
ostry, zazwyczaj dobrotliwy, najwybitniejsze zmiany przedmiotowe wystę
pują w skórze. 

Początek schorzenia jest nagły, mogą mu towarzyszyć objawy ogólne. 
Początkowo, podobnie jak w ostrych zakaźnych chorobach, zjawiają się 
lekkie bóle stawowe i mięśniowe, uczucie rozbicia i nieznaczne podwyższe
nie ciepłoty. Jednocześnie występuje osutka krwotoczna, rozłożona umia-
rowo, przeważająca na kończynach i na tułowiu; najobfitsza jest ona na 
kończynach dolnych, zwłaszcza zaś nad stawami i po stronie prostowników. 
Czasem zmiany występują również i na błonach śłuzowych, bardzo rzadko 
na twarzy, na dłoniach i na stopach. Osutka ta jest złożona z wykwitów 
okrągłych, rumieniowatych i pokrzywkowatych, wiełkości ki lku milime
trów lub centymetrów, rzadko większych, z wybroczynami w części środ
kowej. Czasem zjawiają się podskórne guzy wysiękowe, przypominające 
wykwity rumienią guzowatego, jednak z domieszką wysięku krwawego. 
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Krwotoczne schorzenia skóry 

Zabarwienie tych wykwitów jest różowe lub czerwone, mogą one być nieco 
nad otoczeniem wyniosłe, co zbliża wygląd ich do rumieni. Niekiedy są 
one otoczone wąskim obrąbkiem białym, co nadaje im wygląd pokrzywki 
(urticaria porcelanea). 

Istotną cechą morfologiczną tych wykwitów są objawy wysiękowe 
z towarzyszącymi wybroczynami. 

Ryc. 55. M o r b u s Schonleini . 

Poszczególne wykwity utrzymują opisane powyżej cechy zaledwie kilka 
dni, czasem krócej, po czym stan wysiękowy ustępuje, barwa zaś wykwitów 
ulega stopniowej zmianie, charakterystycznej dla przemiany hemoglobiny 
w bilimbinę, biliwerdynę, a wreszcie w hemosyderynę. 

Stan ogólny chorych jest dobry, czasem jednak występują bóle w jamie 
brzusznej, stolce mogą być krwawe, w moczu zaś zjawia się niekiedy białko 
i krwinki czerwone, stawy mogą być obrzęknięte i bolesne. Zmiany krwo
toczne mogą mieć przebieg nawałowy; przebieg choroby jest ostry, 
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8—14-dniowy, po czym chorzy powracają do zdrowia. Czasem jednak cho
roba trwa kilka miesięcy wśród zmian stale nawracających. Niekiedy na
wroty powtarzają się co pół roku, zwłaszcza w porze wiosennej, kiedy 
choroba jest na ogół częstsza. 

Bóle brzuszne i krwawe stolce są częstsze u starszych dzieci, niż u osób 
dorosłych; tej odmianie choroby Schonłeina nadawana bywa często nazwa 
choroby Henocha lub plamicy brzusznej — purpura abdominalis. Krwa
wienia jelitowe występują w tych wypadkach napadowo, wśród bólów 
o cechach kolki jelitowej, często towarzyszy im rozwolnienie, znacznie rza
dziej zaparcie stolca lub wymioty. 

Ilość krwi w stolcach bywa nader rozmaita, niekiedy jest to płyn pra
wie całkowicie krwawy. 

Z m i a n y k r w i w chorobie Schonleina nie są charakterystyczne, 
skład morfologiczny krwi nie jest zmieniony, czas krwawienia i krzepli
wość nie są przedłużone. Objaw opaskowy Kumpel—Leeda zazwyczaj jest 
ujemny. Zmiany istotne w tej chorobie polegają zatem nie na chorobie 
układu krwiotwórczego lub naczyń krwionośnych, lecz na wysiękowym sta
nie zapalnym z silną erytrodiapedezą w ogniskach zapalnych. 

E t i o l o g i a . Choroba Schonleina nie ma etiologii jednolitej, na
leży nawet sądzić, że nie jest to jednostka chorobowa, lecz odczyn na 
rozmaite zakażenia, zatrucia i samozatrucia. Nierzadko występuje on po 
zażyciu przetworów salicylowych, czasem w wyniku zaburzeń jelitowo-
pokarmowych lub nawet w przebiegu chorób zakaźnych; jeśli występuje on 
w związku z wstrzykiwaniem surowic i szczepionek leczniczych — choroba 
ma cechy odczynu alergicznego. 

L e c z e n i e . Leczenie należy uzależnić od domniemanej przyczyny, 
usuwając zatmcia lub zwalczając istniejące zakażenia. 

Unikać należy jednak hemoterapii i seroterapii nieswoistej oraz 
podawania związków salicylowych bez ścisłych wskazań. 

I I . PLAMICA PIORUNUJĄCA. PURPURA FULMINANS 

Plamica piorunująca lub choroba Henocha ma tak charaktrystyczny 
obraz kliniczny, że wciąż opisywana bywa jako choroba odrębna, mimo 
że istota schorzenia i stosunek jego do postaci pokrewnych wciąż jeszcze 
nie zostały ustalone. 

Jest to choroba dosyć rzadka, występująca prawie wyłącznie u dzieci 
poniżej 5—6 lat życia, u dorosłych z wyjątkiem nielicznych spostrzeżeń, 
budzących pewne wątpliwości, nie jest spostrzegana. 
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Krwotoczne schorzenia skóry 

Rozpoczyna się ona nagle, często wśród całkowitego zdrowia, bez 
przyczyny widocznej. Niektórzy twierdzą jednak, że jest ona szczególnie 
aęsta po rozmaitych ostrych chorobach zakaźnych, jak gośćcu, ospie, 
zapaleniu płuc, zwłaszcza zaś na początku trzeciego tygodnia rekonwale
scencji po płonicy. Początek i przebieg jej są bezgorączkowe, rozpoczyna 
się od silnych dreszczy, wymiotów i drgawek; jednocześnie zjawiają się 
wylewy krwawe w skórze i w tkance podskórnej. Są one bardzo rozległe 
i zajmują duże odcinki powłok, na przykład skórę kończyn w całości; 
barwa tych wylewów jest ciemnoczerwona, a często wkrótce przybiera 
odcień czarny. Skóra i tkanka podskórna aż do powięzi są przesiąknięte 
płynem krwawym; powstawać mogą duże, krwawe lub surowiczo-krwawe 
pęcherze, nie dochodzi jednak nigdy do zgorzeli; nie ma również krwa
wień z błon śluzowych. 

Ogólny stan chorych szybko się pogarsza i zejście śmiertelne nastę
puje w ciągu 4—8 dni od początku choroby. Obraz sekcyjny jest prosty, 
stwierdza się bowiem wyłącznie ogólną niedokrwistość bez wylewów 
krwawych w narządach wewnętrznych. 

E t i o l o g i a choroby Henocha nie jest wyjaśniona, najprawdo
podobniej nie jest ona jednolita; autorzy francuscy zwracają uwagę na 
częstość ogólnego zakażenia meningokokowego. 

Obraz hematologiczny choroby Henocha nie jest charakterystyczny, 
niektóre dane wskazują jednak na to, że istnieje w tych razach mało-
płytkowość. Sądzić należy również, że krzepnienie krwi w tkankach jest 
wypaczone i że oporność mechaniczna ścianek naczyniowych jest zmniej
szona, trudno bowiem inaczej wytłumaczyć rozległość tych wyłewów. 

Leczenie choroby Henocha nie rokuje powodzenia; należy jednak 
zalecić podawanie witaminy K i C, przetaczanie krwi lub heterohemo-
terapię z wzięciem krwi od osobników młodych. Jeśli są dane do przy
puszczenia, że istota choroby polega na zakażeniu meningokokami, zasto
sować należy surowicę przeciwmeningokokową. 

Wypróbować należy leczenie związkami sulfanilamidowymi i peni
cyliną. 

I I I . PLAMICA KRWOTOCZNA 

PURPURA HAEMORRHAGICA. MORBUS W E R L H O F I 

Plamica krwotoczna występuje nieco częściej u osobników młodych, 
zwłaszcza u kobiet, niż u dorosłych, czasem jest ona związana z okresem 
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dojrzewania płciowego. Widuje się ją jednak także i u osobników 
starszych i starych oraz u dzieci, niekiedy nawet jako skazę wrodzoną. 

Choroba rozpoczyna się nagle, wśród całkowitego zdrowia, od zja
wienia się krwawień w skórze i z błon śluzowych; niekiedy krwawienia 
w skórze występują po dwu—trzydniowym okresie krwawień z błon śluzo
wych jamy ustnej, pozornie wywołanych czyszczeniem zębów. U kobiet 

Ryc. 56. Morbus Werlhofi. 

są one czasem poprzedzone wyraźnie przedłużonym okresem krwawień 
macicznych. Osutka w skórze występuje nagle i jest ułożona symetrycznie; 
często, lecz nie zawsze, zmiany przeważają na kończynach dolnych. Krwa
wienia te pochodzą z włośniczek, a pod względem morfologicznym przy
bierają postać plam rozmaitej wielkości, niekiedy kropkowatych lub wiel
kości ki lku milimetrów, czasem osiągających rozmiary dłoni, a nawet 
i większe. Płamy te są zupełnie płaskie, nie towarzyszą im objawy wysię-
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kowe, barwa ich zależy od czasu trwania wylewu: początkowo jest ona 
purpurowosina, potem staje się sinawoczerwona, a wreszcie przechodzi 
przez wszystkie odcienie charakterystyczne dla wylewów krwawych w skó
rze. Plamy te dotyczą skóry właściwej, są powierzchowne, czasem jed
nak powstają pęcherze, wypełnione czarną, niecałkowicie skrzepniętą 
krwią lub płynem surowiczo-krwawym. 

Zmiany na błonach śluzowych są identyczne do występujących w 
skórze; rozmieszczone są one symetrycznie na policzkach, podniebieniu 
miękkim i twardym, na wargach, dziąsłach i na języku; występować mogą 
w postaci plam ciemnoczerwonych lub też tworzą pęcherze z łatwością 
pękające i doprowadzające do powstawania powierzchownych ubytków 
nabłonka. 

Dziąsła są obrzęknięte, pokryte krwawymi strupkami, często wi
doczne są na nich drobne owrzodzenia o dnie pokrytym tkanką mart
wiczą. Wylewy mają rozmiary rozmaite, niekiedy język lub wargi są zajęte 
w całości obszernym podbiegnięciem krwawym. Zmiany na błonach śłuzo-
wych narządów płciowych u kobiet w istocie swej są takie same, jednak 
zazwyczaj nie tak wybitne. Istnieją jednak przypadki, w których krwa
wienie dotyczy wyłącznie błon śluzowych; u kobiet mogą to być krwa
wienia maciczne w postaci miesiączkowania przedłużonego i przyspie
szonego; u obu płci mogą wystąpić krwawienia z błon śluzowych jamy 
ustnej pod wpływem urazów lub nawet i bez nich. Znacznie rzadziej 
występują krwawienia w przewodzie pokarmowym, w układzie nerwowym 
i w narządach moczowych. Urazy wyraźnie sprzyjają występowaniu wyle
wów krwawych i to zarówno w skórze, jak i na błonach śluzowych, co 
niewątpliwie ma związek ze zmianami w naczyniach krwionośnych i zmniej
szoną opornością mechaniczną ich ścianek. 

Stan ogólny chorych w przypadkach lekkich jest dobry, uderza jed
nak bladość i żółtawe zabarwienie powłok; w przypadkach ciężkich osła
bienie jest bardzo znaczne, stan jednak zazwyczaj bezgorączkowy. 

Przebieg choroby bywa rozmaity; czasem wylewy krwawe zjawiają 
się nagle, wśród całkowitego zdrowia, utrzymują się przez okres 2—3 
tygodni, po czym świeże przestają występować i następuje uleczenie. 
Niekiedy uleczenie to nie jest całkowite, badania wykazują bowiem, że 
czas krwawienia jest przedłużony, krzepliwość krwi zmniejszona, a liczba 
płytek krwi w dalszym ciągu obniżona. 

Dmgą postacią jest postać nawracająca — forma intermittens, w któ
rej krwawienia występują przeważnie po okresach bezobjawowych, trwają
cych czas rozmaity, niekiedy kilka tygodni, czasem kilka lub kilkanaście 
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miesięcy. Choroba trwa w tym wypadku bardzo długo, niekiedy, zdaje 
się, całe życie chorego. 

Wreszcie choroba może przybrać postać ciągłą, przewlekłą, kiedy 
przez kilka lub kilkanaście lat wciąż zjawiają się świeże wylewy krwawe. 

Obraz hematologiczny plamicy krwotocznej wciąż budzi pewne nie
jasności. Początkowo istniały tendencje (Frank) do wyodrębnienia tego 
schorzenia na podstawie jednej cechy hematologicznej, mianowicie zmniej
szenia liczby płytek krwi. Dzisiaj wiemy jednak, że zmiany we krwi są 
bardziej złożone; czas krwawienia przedłużony jest bardzo znacznie, nie
kiedy do —2 godzin, czasem bywa on rozmaity w różnych okolicach, 
co, zdaniem Roskama, tłumaczy się brakiem zaczynów tkankowych, wywo
łujących krzepnięcie krwi. Fermentów tych, pochodzących z śródbłonków 
naczyń jest, podług tego autora, mniej w okolicach, w których ścianki 
naczyń silniej ucierpiały. Krzepliwość krwi jest obniżona, co zależeć rńoże 
zarówno od zmniejszenia liczby płytek krwi, jak również i od braku zaczy
nów krwi, wywołujących jej krzepliwość. 

Objaw opaskowy Rumpel-Leeda jest prawie zawsze dodatni, a nasi
lenie jego do pewnego stopnia odzwierciedla stopień uszkodzenia śród
błonków naayń. 

Głównym zagadnieniem hematologicznym jest obniżenie liczby płytek 
krwi ; objaw ten wydawał się Dafee i Frankowi stałym do tego stopnia, 
że nazwali oni tę chorobę małopłytkowością — trombopenia. Obniżenie 
liczby płytek jest istotnie bardzo charakterystycznym objawem tego schorze
nia, może ono być bardzo znaczne, liczba płytek bowiem spada niekiedy do 
5—8.000 w jednym milimetrze sześciennym, skłonność zaś do krwawie
nia występuje już po spadku jej do 35.000 w jednym mm sześciennym. 
Często płytki są mniejsze niż w stanie prawidłowym i o barwliwości nie
prawidłowej. Okazało się jednak, że sprawa jest bardziej zawiła, niż pier
wotnie przypuszczał Frank, spostrzegano bowiem przypadki plamicy krwo
tocznej z prawidłową liczbą płytek, z innej zaś strony okazało się, że 
skłonność do krwawienia może ustąpić mimo utrzymującego się obniżenia 
liczby płytek. Tak i stan rzeczy skłonił Glanzmanna do upatrywania przy
czyny krwawień w czynnościowej niewydolności płytek — trombastenia. 
Obecnie jednak zbyt mało danych przemawia za możliwością uogólnienia 
tego sposobu tłumaczenia patogenezy plamicy krwotocznej. 

Przyczyny sprowadzające obniżenie liczby płytek krwi i mechanizm 
powstawania tego zjawiska również nie zostały wyjaśnione; brane są jednak 
pod uwagę dwie możliwości, a więc bądź zmniejszone ich wytwarzanie 
przez szpik kostny lub teź wzmożony ich rozpad w śledzionie. T o ostatnie 

114 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Krwotoczne schorzenia skóry 

przypuszczenie było podstawą do prób leczenia trombopenii naświetlaniami 
śledziony promieniami X lub chirurgicznym jej usunięciem. 

R o z p o z n a n i e choroby Werlhofa ustala się na podstawie obec
ności wylewów krwawych w skórze oraz w błonach śluzowych; krwawie
niom tym nie towarzyszą objawy wysiękowe i zapalne, co jest cechą nader 
ważną i odróżnia je od krwawień w chorobie Schonleina. W postaciach 
poronnych i nietypowych choroby Werlhofa mogą istnieć wyłącznie krwa
wienia z błon śluzowych. Z punktu widzenia hematologicznego objawem 
najbardziej charakterystycznym jest obniżenie liczby płytek — przedłużenie 
czasu krwawienia, obniżenie krzepliwości i dodatni objaw opaskowy. 

L e c z e n i e . W przypadkach ciężkich chory powinien przebywać 
w łóżku, wszelkie bowiem urazy i ruchy powiększają skłonność do krwa
wień. Dieta powinna być łatwo strawna, obfitująca w witaminy. Stosowa
nie przetworów wapniowych i żelatyny doustnie i dożylnie oraz wstrzy
kiwanie koagulenu wpływają w pewnym stopniu na zwiększenie krzepli
wości krwi, toteż w każdym przypadku należy to leczenie zalecić. Przetwory 
wapniowe można podawać doustnie w postaci chlorku wapnia i dożylnie 
w postaci 10% rozczynu Calcium chloratum, Calcium gluconatum, Calcium 
Sandoz lub jednego z innych licznych przetworów wapniowych. 

Żelatynę stosuje się w ilości 40 ml podskórnie lub domięśniowo, 
przepisywać należy żelatynę wyjałowioną, wobec możliwości zakażenia 
tężcem; przed wstrzyknięciem należy ją rozgrzać do 38OC, celem upłyn
nienia. Koagulen wstrzykuje się wielokrotnie w ilości i—20 ml dożylnie. 

Działanie korzystne wywierają domięśniowe wstrzykiwania krwi obcej 
w ilości 10—20 ml codziennie przez szereg dni; jako dawców wybierać 
należy ludzi zdrowych, młodych, ustalanie grupy krwi jest w tych 
razach zbędne. W przypadkach ciężkich zastosować należy przetaczanie 
krwi w ilości 100—200 ml od dawcy należącego do tej samej grupy 
krwi. Witamina C w ilości 200 mg dziennie, w ciężkich zaś przypadkach 
300 mg wywiera działanie korzystne nie tylko w razie istnienia wyraźnej 
awitaminozy, lecz również w przypadkach o innej etiologii; można ją po
dawać doustnie, podskórnie lub dożylnie. O działaniu witaminy K wypo
wiedzieć się nie mogę, jest ona jednak w tych razach niewątpliwie wska
zana. 

W przypadkach ciężkich należy zalecić naświetlanie śledziony promie
niami X lub nawet wykonać zabieg jej usunięcia; zabieg ten jest niebez
pieczny dla życia, zazwyczaj wpływa jednak bardzo korzystnie na przebieg 
choroby. 
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Krwotoczne schorzenia skóry 

W przypadkach lekkich działanie korzystne wywierają przetwory arse
nowe — płyn Fowlera, arsylen lub acetylarsan. 

Wynik leczenia zależy przede wszystkim od nasilenia choroby. 

IV . GNILEC. SCORBUTUS 

Występowanie gnilca związane jest z brakiem witaminy C w pokarmie, 
sprzyja temu brak świeżych jarzyn w diecie. Choroba jest częstsza na 
wiosnę, w okresie przed dojrzewaniem świeżych jarzyn oraz podczas dużych 
kryzysów społecznych, wojen, przesiedleń ludności, teroru i uwięzień 
masowych. 

Zespół skórny w tym schorzeniu bywa rozmaity, zmiany krwotoczne 
umiejscowione są zazwyczaj na kończynach po stronie wyprostnej, są to 
wybroczyny kropkowate, szczególnie często umiejscowione w otoczeniu 
mieszków włosowych. Mieszki są nieco obrzęknięte, w ujściu ich tkwi 
zazwyczaj czop rogowy; tułów zajęty jest znacznie rzadziej, twarz jest pra
wie zawsze wolna. Przypuszczenie wypowiadane przez przedstawicieli me
dycyny ogólnej, że nadmierne rogowacenie mieszków włosowych występuje 
zazwyczaj na tle awitaminozy, znajduje potwierdzenie częściowe, opisano 
bowiem dużo postaci nadmiernego rogowacenia mieszków, występujących 
oczywiście bez związku z awitaminozą; np. na tle skazy lub w związku 
z zakażeniem gruźliczym, albo innymi przyczynami. Jednak nagle występu
jące rogowacenie mieszków u osobnika niewystarczająco i nieprawidłowo 
odżywionego często związane jest z awitaminozą. Prócz petoci w przebiegu 
gnilca występują również obszerne podskórne wylewy krwawe, umiejsco
wione często w okolicy stawów i na twarzy, zdaniem zaś Aschoffa w są
siedztwie miejsc o wzmożonej czynności i obciążeniu mechanicznym. W zgo
dzie z tym są również częste krwawienia w mięśniach i w miejscach ich 
przyczepów, w chrząstkach i stawach. 

Bardzo częstym i charakterystycznym dla gnilca objawem jest krwa
wienie z dziąseł; nie występuje ono jednak u osób bezzębnych. Dziąsła są 
obrzęknięte i przekrwione, krwawią łatwo po najmniejszym urazie, często 
rozwijają się na nich owrzodzenia, zęby zaś ulegają rozluźnieniu w zębo-
dołach. 

Przyczyną krwawienia w gnilcu są zmiany w ściankach drobnych 
naczyń. 

Leczenie gnilca polega na podawaniu witaminy C doustnie i dożylnie 
w ilości 200—500 mg dziennie oraz na przepisaniu diety obfitującej 
w jarzyny świeże. 
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Krwotoczne schorzenia skóry 

V. PLAMICA Z ZATRUCIA. PURPURA T O X I C A 

Szereg ciał chemicznych wywołać może uszkodzenie układu krwiotwór
czego, zaburzenia krzepliwości krwi i występowanie wylewów krwawych 
w skórze. Szczególnie częste są one w przypadkach zatrucia benzolem, 
gazem benzynowym i ciałami pokrewnymi. Również i zatrucia arsenoben
zolowe wywołać mogą powstanie plamic o cechach tak zbliżonych do wy
stępujących po zatruciach benzolem, że przypuszczenie, iż ciałem czynnym 
jest benzol, nasuwa się samo przez się. Plamice arsenobenzolowe występują 
zawsze po ki lku dawkach tego leku, pod koniec okresu leczenia lub, co 
bywa najczęściej, po kilku okresach. Zatrucie to występuje zawsze u osob
ników wykazujących objawy nieznoszenia arsenobenzolu, takich więc jak 
wstrząsy azotynowe, odczyny naczynio-ruchowe, osutki, rumienie i inne. 

Szczególnie często w okresie zwiastunów stwierdza się przedłużenie 
i przedwczesne występowanie miesiączkowania u kobiet oraz lekkie krwa
wienia z dziąseł podczas żucia pokarmów twaraych i podczas czyszczenia 
zębów. Z uwagi na powyższe, objawy te powinny być troskliwie poszuki
wane podczas leczenia związkami arsenobenzolowymi. 

Zmiany w skórze i na błonach śluzowych występują nagle w postaci 
jednego, a częściej licznych nawałów; nasilenie i rozległość ich bywają 
rozmaite, czasem są to nieliczne drobne plamki, kiedy indziej bardzo 
rozległe i liczne wylewy. Obraz morfologiczny zmian w skórze i na bło
nach śluzowych jest taki sam jak w chorobie Werlhofa. Są to więc petocie, 
wylewy i podbiegnięcia krwawe, którym nie towarzyszą objawy zapalne 
i wysiękowe. 

Obraz hematologiczny bywa rozmaity. W przypadkach lekkich istnieje 
małopłytkowość bardziej lub mniej wyrażona oraz niedokrwistość niedo
barwliwa. Krzepliwość krwi jest obniżona, czas krwawienia przedłużony, 
niekiedy nawet bardzo znacznie; objaw opaskowy jest dodatni. W przy
padkach ciężkich dołącza się zmniejszenie liczby ciałek białych krwi z za
nikiem postaci ziarnistych; rozwija się obraz typowej agranulocytozy, 
aleukia haemorrhagica. Zaznaczę, że obraz kliniczny może być jeszcze bar
dziej zawiły skutkiem obecności zmian w gardzieli już na początku choroby. 
Przybierają one cechy zgorzelinowego lub martwiczego zapalenia mig-
dałków. 

R o z p o z n a n i e choroby jest łatwe z uwagi na typowy obraz kl i
niczny i wywiady. 

R o k o w a n i e jest zawsze poważne, wprawdzie przypadki lekkie 
mają przebieg pomyślny, jednakże do końca choroby istnieje możliwość 

117 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Krwotoczne schorzenia skóry 

nagłego pogorszenia i niekorzystnego obrotu sprawy; z uwagi na powyższe 
z ustaleniem rokowania należy być ostrożnym. W przypadkach ciężkich 
z rozległymi stale nawracającymi wylewami, a zwłaszcza w razie spadku 
liczby krwinek białych, zejście jest zawsze niepomyślne, przebieg zaś szybki, 
czasem kilkudniowy. 

L e c z e n i e jest takie samo, jak w chorobie Werlhofa. W razie 
uleczenia powstrzymać się należy czas dłuższy ze stosowaniem związków 
arsenobenzolowych. Należy zastosować leczenie B A L e m . 
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ROZDZIAŁ X X V I I 

C H O R O B Y SKÓRY Z W I Ą Z A N E Z E Z M I A N A M I 
W U K Ł A D Z I E N A C Z Y N I O W Y M 

Y A S C U L O D E R M I A E 

Rozdział ten omawia szereg chorób skóry związanych ze zmianami 
anatomicznymi i czynnościowymi w obwodowym układzie krążenia. Wpraw
dzie zmiany w skórze są tu wtórne i zależą od zaburzeń w krążeniu, nie
kiedy jednak przeważają w obrazie klinicznym, toteż pominięcie ich w pod
ręczniku dermatologii jest niemożliwe. Z innej strony zaliczenie tych cho
rób do zmian naczyniowych i traktowanie zmian skórnych, jako wtórnych, 
również nie znajduje uzasadnienia, zmiany naczyniowe z kolei zależą bo
wiem od zaburzeń zapalnych, dokrewnych, nerwowych, wegetatywnych 
i innych. Te zaś mogą być wywołane przez zakażenie ostre i przewlekłe, 
aynniki fizyczne, czyli że zależą od przyczyn niejednolitych i niestałych, 
a w wielu przypadkach nieznanych, co uniemożliwia klasyfikację etiolo
giczną lub patogenetyczną. Mimo że zmiany skóry mogą zależeć bądź od 
choroby tętnic, żył, włośniczek lub naczyń chłonnych, próby podziału ich 
na tej podstawie zawiodły, nierzadko bowiem są zajęte wszystkie odcinki 
układu naczyniowego. Skłania to do zastosowania podziału na podstawie 
danych klinicznych. 

I . SINICA KOŃCZYN. ACROASPHYXIA 

Sinica kończyn i części odsiebnych, jak nos i uszy, nie jest chorobą, 
lecz objawem towarzyszącym rozmaitym chorobom lub też cechą konstytu
cjonalną ustroju. T u zostanie omówiona sinica nie związana z innymi zna
nymi chorobami. Mimo swej pozornej błahości ta sinica samoistna może 
mieć znaczenie kliniczne w różnicowaniu z innymi schorzeniami; dodać 
należy, że skóra sinicza bywa podatna na rozmaite inne choroby. 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

Zmiany widoczne polegają na sinicy odsiebnych części kończyn dol
nych, a zwłaszcza górnych, w stopniu zaś mniejszym nosa i uszu. Stopień 
siności skóry bywa bardzo rozmaity, czasem skóra jest zaledwie sinawa, 
niekiedy jednak zmiany są bardzo wybitne, a skóra przybiera barwę ciem-
nosiną; na tym tle występują nierzadko plamy żywoczerwone, o odcieniu 
cynobrowym, nie wykazujące cech stanu zapalnego. Obecność ich zależy 
od przekrwienia czynnego niektórych okolic skóry. 

Nasilenie sinicy jest największe na odcinkach odsiebnych, granice jej 
przechodzą stopniowo w skórę prawidłową; na kończynach okolica zajęta 
sinicą zazwyczaj nie przekracza dolnej części przedramienia i podudzi. 
Tkanka podskórna jest częstokroć jak gdyby obrzęknięta, ciastowata, dłonie 
poduszeczkowate; ciepłota tych okolic jest wyraźnie obniżona, a pomiary 
wykazują różnicę 2—4 stopni; skutkiem wzmożcMiej potliwości jest ona 
przy tym wilgotna. 

Sinica kończyn jest częstsza u kobiet, zwłaszcza u młodych, o konsty
tucji limfatycznej. Nasila się ona w zimie i w wilgoci, jest wybitniejsza 
po opuszczeniu kończyn. Nie sprawia dolegliwości poważnych, jednakże 
chorzy skarżą się niekiedy na uczucie zimna, pieczenia albo drętwienia. 
W przypadkach bardzo wybitnej sinicy istnieć mogą zaburzenia troficzne 
w postaci zniekształcenia paznokci, a nawet zmiany kształtu palców, które 
stają się stożkowate albo płaskie, łopatkowate. 

Zmiany naczyniowe polegają na rozszerzeniu części żylnej pętlic 
włośniczkowych oraz na zwiotczeniu ich ścianek; często współistnieją przy 
tym skurcze drobnych tętnic i tętniczej części pętlicy włośniczkowej. Bada
nia całości układu krążenia wykazują, że serce i naczynia duże nie są 
zmienione, wskaźnik oscyłometryczny jest prawidłowy; ciśnienie żylne często 
jest podwyższone. Badanie neuronaczyniowe wykazuje wyraźną wagotonię 
ścianek naczyniowych. 

Sinica kończyn występować może w kilku niewątpliwie pokrewnych 
odmianach klinicznych, omówienie których jest korzystne dla wykazania 
zawiłości patogenezy tego stanu. 

Czasem występuje ona wyraźnie w związku z działaniem zimna, a obraz 
morfologiczny nie różni się wtedy od tak zwanych odmrozin — perniosis. 
Aczkolwiek wpływ zimna jest tu niewątpliwy, nie wyłącza to jednak obec
ności innych czynników etiologicznych. Przeciwnie, wówczas gdy odmroże
nie — congelatio, a więc reakcja tkanek na działanie ciepłoty poniżej zera, 
występuje u wszystkich osobników w jednakowych warunkach zewnętrznych, 
odmroziny — perniones — rozwijają się jedynie u usposobionych. Uspo-
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

sobienie to polega zaś na stanie sinicy samoistnej, acroasphyxia essentiaUs, 
która z kolei jest nerwicą naczyniowo-ruchową lub dokrewną. 

W innych przypadkach daje się zauważyć wyraźny związek pomiędzy 
zakażeniem gruźliczym ustroju a sinicą kończyn. Wpływ ten jest dwustronny, 
z jednej bowiem strony sinica samoistna jest niewątpliwie częstsza u osob
ników gruźliczych, wyczerpanych, astenicznych, z innej strony sinica kończyn 
i części odsiebnych usposabia do rozwoju rozmaitych nietypowych postaci 
gmźlicy, takich więc, jak rumień stwardniały Bazina, gruźlica guzkowo-
zgorzelinowa, gruźlica odmrozinowa i niektóre inne. 

Najczęściej jednak sinica samoistna kończyn powstaje bez widocznej 
przyczyny, zupełnie niepostrzeżenie, we wczesnej młodości; zmiany te, jak 
się obecnie sądzi, zależą od wpływów nerwowych i dokrewnych. Dotąd 
jednak nie ustalono przeważającego wpł)rwu takiego lub innego gruczołu 
dokrewnego. Najczęściej zwraca się uwagę na zaburzenia jajnikowe, przy
znać jednak należy, że nie zawsze są one wybitne, że czasem u osobników 
z bardzo wybitnymi nieprawidłowościami jajnikowymi nie stwierdza się 
ich i że występują one również u mężczyzn. Prawie to samo można powie
dzieć o nieprawidłowościach w czynnościach nadnerczy i tarczycy. Nierzadko 
sinica kończyn występuje u osobników wysokiego wzrostu i o nadmiernym 
rozwoju kośćca kończyn, co stwarza obraz zbliżony do akromegalii. Posta
ciami najrzadszymi, ale o największej doniosłości klinicznej są sinice koń
czyn, a niekiedy i twarzy, występujące po ostrych chorobach zakaźnych, jak 
grypa, paradur i niektóre stany infekcyjne o etiologii nieustalonej; po ustą
pieniu tych chorób rozwija się sinica początkowo nie różniąca się od po
staci opisanych powyżej, stopniowo jednak dołączyć się mogą rozmaite 
zaburzenia troficzne, jak zanik tkanki tłuszczowej, dystrofia paznokci, zaniki 
skóry, a nawet twardzina skóry i mięśni. W ten sposób ustala się przejście 
od łagodnych postaci sinicy do zaburzeń najcięższych, mających odrębne 
oblicze kliniczne. Przypadki te są tak różnorodne, że tmdno bliżej ustalić 
ich cechy wspólne, można jednak wysunąć przypuszczenie, że istota zmian 
polega na zaburzeniach w podkorowych ośrodkach życia wegetatywnego. 
Potwierdzeniem takiego punktu widzenia są przypadki sinicy rozwijające 
się u osobników dotkniętych chorobami ośrodkowego układu nerwowego — 
jamistością rdzenia, chorobą Parkinsona, wylewami krwawymi itd. 

Erythrocyanosis symmetrica extremitatum. Jako postać odrębną i dosyć 
częstą sinicy kończyn opisano zmiany występujące w dolnej części podudzi 
ponad kostkami u dziewcząt i u młodych kobiet. Jest to zjawisko bardzo 
częste, zwłaszcza u osobników o konstytucji limfatycznej, nie ma jednak 
większego znaczenia klinicznego i nie sprawia chorym dolegliwości, prócz 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

nieprzyjemności ze względów kosmetycznych. Stanowi temu nadano kilka 
nazw, z których najtrafniejszą jest erythrocyanosis symmetrica supra-
malleolaris. 

Zmiany polegają na obecności poduszeczkowatego, pulchnego zgrubie
nia, obrączkowate zajmującego dolną część podudzi na szerokości 
10—12 cm. Zgrubienie to przechodzi stopniowo w zarysy podudzia z góry 
i z dołu. Spoistość jego jest miękka, ucisk nie wywołuje powstawania za
głębienia trwałego, lecz tylko anemizację, znikającą dosyć wolno. Skóra 
tej okolicy jest nieco ciemniejsza od skóry otoczenia, zabarwienie jej jest 
sine. N a kończynach mieszki włosowe są szersze niż w stanie prawidło
wym, a w ujściach ich tkwią czopy rogowe. Zgrubienie tej okolicy polega 
na lekkim obrzęku tkanek, zwłaszcza warstwy podskórnej i na jej prze
roście z towarzyszącym zanikiem skóry właściwej. Naskórek jest często 
lśniący i lekko złuszcza się, co jest również wyrazem pewnego jego zaniku. 

Schorzenie, jeśli zasługuje ono na tę nazwę, ma przebieg przewlekły, 
nie wywołuje cierpień i powikłań, jednakże w przypadkach znacznego 
nasilenia po latach sprowadza zanik tej części powłok. Toteż sądzę, że 
kobiety w wieku podeszłym, u których skóra na podudziu nad kostką jest 
zanikła i cienka, a które nie mają żylaków, zawdzięczają ten stan erytro-
cyjanozie wieku młodzieńczego. 

Zdaniem moim, erytrocyjanoza występuje niekiedy również na twarzy, 
a mianowicie na policzkach i na nosie; zdarza się to wyłącznie u kobiet 
w wieku około 40 lat, dosyć otyłych, brunetek. W tych razach we wspom
nianych okolicach występują dosyć dobrze ograniczone poduszkowate zgru
bienia o zabarwieniu siniczym, morfologicznie nie różniące się od erytro-
cyjanozy kończyn dolnych. 

R o z p o z n a n i e tego stanu jest łatwe, a jedyną chorobą, z którą 
wypada niekiedy różnicować jest rumień stwardniały Bazina, w tym jednak 
razie w tkance podskórnej istnieją dobrze od otoczenia odgraniczone, bo
lesne, twarde guzy wykazujące wyraźną dążność do bliznowacenia lub do 
rozpadu; wreszcie są one umiejscowione raczej w środkowej części podudzia 
i nie opasują go obrączkowato. 

Podobnie jak i inne postacie sinicy kończyn, i ta również ulega nasi
leniu w pozycji stojącej, w zimie i w porze wilgotnej. Występuje ona 
częściej u dziewcząt z nieprawidłowościami w miesiączkowaniu i z nieco 
obniżoną przemianą materii, być może w związku z niewydolnością tarczycy. 
Prawie nigdy nie występuje u mężczyzn. 

Sinica kończyn sama w sobie nie jest stanem groźnym lub dokuczli
wym dla zdrowia, usposabia jednak do innych schorzeń, wśród których 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

riajczęstsze są odmrożenia i odmroziny, rozmaitego rodzaju nietypowe po
stacie gruźlicy skóry, jak na przykład gruźlica guzkowo-zgorzelinowa, 
rumień stwardniały Bazina i toczeń odmrozinowy. Skóra kończyn takich 
osobników jest szczególnie podatna na zakażenia ropne, w związku z czym 
niesztowice i owrzodzenia ropne są u tych chorych bardzo częste, a wszel
kie uszkodzenia skóry goją się u nich powoli i opieszale. Przebieg sinicy 
kończyn, niezależnie od jej postaci, jest przewlekły, ulega ona osłabieniu 
łatem, nasila się w zimie, u osobników dorosłych i starszych ulega po
prawie. Zmiany są zwykle najwybitniejsze w okresie dojrzewania płcio
wego. 

R o z p o z n a n i e jest łatwe i polega na stwierdzeniu umiarowej 
sinicy, której towarzyszy obniżenie ciepłoty kończyn, pocenie nadmierne, 
bez wyraźnych zmian podmiotowych. 

L e c z e n i e sinicy kończyn jest trudne, a wobec tego, że etiologia 
i patogeneza nie są jednolite, leczenie przyczynowe może być rozmaite. 

Jeśli zostały stwierdzone objawy niewydolności układu dokrewnego, 
winno być przepisane odpowiednie leczenie przyczynowe. T o samo powie
dzieć można o leczeniu chorych na sinicę kończyn z objawami kiły wro
dzonej lub gruźlicy. 

Leczenie objawowe polega na przepisaniu odpowiedniego trybu życia, 
w którym należy położyć nacisk na ruchliwe spędzanie czasu, uprawianie 
sportów, unikanie zimna, wilgoci i pozycji stojącej w bezruchu (praca den
tystów, konduktorów, szoferów, sklepowych i td.) . Polecić należy noszenie 
rękawiczek i skarpetek wełnianych ciepłych, masaże i rozcieranie rąk i nóg, 
kąpiele w wodzie o temperaturze zmiennej. 

Z metod leczenia fizykalnego korzyść przynoszą energiczne naświetla
nia lampą kwarcową, diatermia krótkofalowa, kąpiel czterokomorowa, 
kąpiele siarkowe i błotne. 

Promienie X natomiast rzadko są w tych przypadkach skuteczne. 
N a noc należy stosować maść ichtiolową Rp.: Ammonii sulfo-ichthyolici 
5.0—lo.o, Methyli salicyUd 3.0—5.0, Camphorae trhae 3.0—6.0, Lano-
Uni, Vdselini aa. ad 100.o lub przecieranie spirytusem kamforowym. 

I I . CHOROBA RAYNAUDA 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Choroba Raynauda jest ner
wicą naczyniową o etiologii niejednolitej i nieustalonej. Z punktu widze
nia klinianego zmiany polegają na okresowym lub trwałym skurczu na-
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

czyń kończyn lub części odsiebnych ciała, nierzadko doprowadzającym do 
zgorzeli. Zmianom tym towarzyszą objawy podmiotowe i troficzne. 

O b r a z k l i n i c z n y . Choroba Raynauda jest znacznie częstsza 
u kobiet w okresie pomiędzy 30 a 50 rokiem życia, rzadsza u mężczyzn, 
zwłaszcza zaś u młodzieży. Czasem występuje ona rodzinnie; nie można 
również wyłączyć pewnej skłonności dziedzicznej. 

Choroba rozpoczyna się zazwyczaj bez wyraźnej przyczyny, a dalszy 
jej przebieg bywa nader różnorodny. N a ogół odróżnia się trzy okresy jej 
rozwoju, jednak nie u wszystkich chorych one występują; czasem choroba 
zatrzymuje się na okresie pierwszym, kiedy indziej rozpoczyna się od dru
giego lub trzeciego. 

Jako okres pierwszy należy uznać okres czynnych zmian naczyniowo-
ruchowych, wyrażających się skurczem naczyń tętniczych. W okresie dru
gim przeważają zmiany troficzne oraz rozszerzenie żył, sprowadzające sinicę. 
W okresie trzecim wreszcie występuje mniej lub bardziej rozległa martwica 
tkanek. 

Początek choroby może być związany z działaniem zimna, wstrząsem 
nerwowym lub też chorobą zakaźną. Zmiany obiektywne bywają poprze
dzone objawami podmiotowymi w postaci uczucia pieczenia, kłucia, mro
wienia i innych parestezyj, nie ograniczonych do terytorium określonego 
nerwu. 

Zmiany symetryczne najczęściej dotyczą palców rąk i nóg; rzadziej 
są zajęte małżowiny uszne i nos, do zdarzeń zaś wyjątkowych należy umiej
scowienie ich w innych okolicach, jak np. na sutkach, na pośladkach, na 
narządach płciowych itd. N a początku choroby występuje silny skurcz 
naczyń, w wyniku czego skóra palców lub dotkniętej okolicy staje się blada, 
barwy kości słoniowej, przypominając tkanki na zwłokach, co też uzasadnia 
nazwę „palec martwy" — dead jinger, tak często używaną, jeśli zmiany 
występują na palcach. 

Chorzy odczuwają oniemienie i martwotę dotkniętej części ciała, cho
ciaż czucie i ruchy nie są zniesione, a tylko nieco utrudnione. Często współ
istnieje uczucie pieczenia, mrowienia, bólu lub inne parestezje. Nie są one 
jednak, co jest bardzo ważne, ograniczone do okolicy unerwianej przez 
określony nerw, lecz dotyczą całego odcinka dotkniętego zaburzeniami 
naczyniowo-ruchowymi. 

Skurcz naczyń — syncope localis — występuje nagle, często w związku 
z działaniem zimna, wzruszeniami lub bez przyczyny widocznej i powtarza 
się z rozmaitą częstością, czasem kilkanaście razy dziennie, nieraz co kilka 
dni lub tygodni. Dotyczy on zazwyczaj okolic niezbyt rozległych, na 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

przykład palców aż do ich nasady, niekiedy jednak rozszerza się na dłoń 
lub całą kończynę. Czas utrzymywania się skurczu bywa również roz
maity, najczęściej kilkunastominutowy, czasem jednak kilkugodzinny. Za
nurzenie do ciepłej wody lub też rozcieranie kończyny zazwyczaj sprzyja 
jego ustąpieniu; odwrotnie, pozycja podniesiona i zimno mogą wywo
ływać go lub przedłużać czas jego utrzymywania się. Po ustąpieniu skur
czu, kończyny mogą powrócić do stanu całkowicie normalnego, częściej 
jednak następuje sinica i przekrwienie bierne — asphyxia localis, uważane 
za dmgi okres choroby. Okres przekrwienia biernego może występować 
po okresie skurczowym, co jest zjawiskiem najczęstszym, niejako klasycz
nym, czasem jednak poprzedza go lub też występuje samorzutnie. Zmiany 
dotyczą tych samych części ciała, w których występuje okres skurczowy 
i polegają na lekkim zgrubieniu palców lub dotkniętej okolicy i na ich 
sinicy, zawsze bardzo wybitnej, a niekiedy dochodzącej do' zabarwienia 
prawie czarnego. Często okolice sinicze przybierają szczególną sinawoziemi-
stą lub popielatawą barwę. Pod uciskiem zabarwienie to ustępuje i skóra 
przybiera barwę bladą, charakterystyczną dla okresu skurczowego. Po usu
nięciu ucisku barwa sinicza powraca bardzo wolno. Podniesienie kończyny 
tylko bardzo powoli, a często wcale nie usuwa tej sinicy, co zależy od 
trudności odpływu krwi z rozszerzonych i zwiotczałych żył i włośniczek. 

Istnieje tu więc różnica z sinicą zwykłą — acroasphyxia, w której 
podniesienie kończyn szybko sprowadza jej przyblednięcie. 

Ciepłota okolic siniczych jest obniżona bardzo znacznie, tak że 
podług Hoesslina (cyt. podług Buergera) może być o 40 niższa od tem
peratury pokojowej. Jednocześnie utrzymują się utrudnienie ruchów i pa
restezje takie same, jak w okresie skurczowym. Sinica trwa czas rozmaity, 
na ogół utrzymuje się znacznie dłużej od okresu skurczowego, zawsze jed
nak przychodzi napadowo. W okresach między napadami tkanki mogą 
przybierać cechy zdrowych, jednakże w przypadkach ciężkich nawet w tym 
czasie utrzymuje się łekki stopień sinicy. 

Po ustąpieniu sinicy skóra może być silnie zaczerwieniona, wykazując 
nawet cechy przekrwienia czynnego, co niekiedy sprawia trudności w róż
nicowaniu z erytromelalgią. 

Okres zgorzeli jest końcowym i najcięższym okresem choroby. Zmiany 
występują w okolicach poprzednio wymienionych i zazwyczaj są poprze
dzone okresami skurczu i sinicy; są one najwybitniejsze w najbardziej 
odsiebnych częściach, a więc przede wszystkim na opuszkach palców. Uszy, 
nos, a najczęściej palce są sinicze; palce zazwyczaj w stanie przykurczu. 
W skórze zjawiają się, po urazie lub też nawet bez przyczyny widocznej. 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

pęcherze krwawe, przysychające, a częściej pękające z wytworzeniem owrzo-
dzeń, a potem kraterowatych blizenek; kiedy indziej wytwarzają się ogniska 
martwicy suchej. Zgorzel dotyczyć może całego palca lub nawet ki lku 
palców, przebiegając jak każda zgorzel z wytworzeniem linii demarkacyjnej 
i oddzieleniem tkanek obumarłych. Nad stawami palców, na nosie i na 
brzegu małżowin usznych wytwarzają się drobne, zaklęśnięte, białawe bli-
zenki wysoce przypominające obrazy spostrzegane w twardzinie skóry; 
paznokcie ulegają zmianom troficznym, cieńczeją, zniekształcają się, a na
wet wypadają. 

Ryc. 57. Morbus Raynaudi incipiens. 

Powstawanie owrzodzeń i blizn powtarza się przez czas rozmaity, 
zazwyczaj jednak długi, aż w końcu dłonie i palce są w całości sinicze 
i zimne. Pocenie jest na nich wzmożone, ustawienie ich jest szponowate, 
są one bliznowate i sztywne, ku obwodowi ścieńczałe, na paliczkach paznok
ciowych i nad stawami pokryte blizenkami i bliznami, skóra jest twarda, 
nie przesuwalna, paznokci brak lub też są one wybitnie zniekształcone. 
Zmiany dotyczą nie tylko skóry, lecz i tkanek głębszych, ścięgna stają się 
bliznowate, mało ruchome, otoczki ścięgniste zanikają, mazi jest mniej, 
niż w stanie prawidłowym, toteż ruchy bierne i czynne wywołują swoisty, 
charakterystyczny chrzęst. Zmianom ulega również i kościec, najwybitniej 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

na paliczkach paznokciowych, gdzie obok bujania okostnej, spostrzega się 
ogniska odwapnienia i oddzielania części kości w postaci martwaków. 
Odwapnieniu, lecz mniejszemu, ulegają również i inne paliczki, w tkan
kach zaś miękkich otaczających stwierdza się czasem nagromadzenie soli 
wapniowych. I w tym okresie również choroba przebiega w postaci napa
dów i okresów zwolnienia. 

Zaburzenia czucia mogą być objawem pierwszym lub też towarzyszyć 
jednemu z wymienionych okresów; nasilenie ich bywa bardzo rozmaite; 
na ogół przebiegają one równolegle do nasilenia zmian naczyniowo-rucho-

Ryc. 58. Morbus Raynaudi. Okres zmian troficznych. 

wych. Czasem osiągają takie nasilenie, że uzasadniają podanie morfiny, 
w innych przypadkach polegają raczej na niemiłych parestezjach. Ich cechą 
wspólną jest brak ograniczenia do określonego terytorium nerwowego. 
Czucie obiektywne wykazuje również zmiany zazwyczaj w postaci hiper-
stezji i anestezji, obniżenia uczucia dotyku, hipalgezji i termohiperestezji. 

P r z e b i e g c h o r o b y jest najczęściej przewlekły, przy tym 
cechą najbardziej charakterystyczną jest występowanie napadów o nasileniu 
i częstości rozmaitej. 

Stopniowo choroba przechodzi przez opisane okresy, chociaż, jak już 
powiedziałem, przebieg jej może być nietypowy i zgorzel może nie wy
stąpić. Czasem napady ulegają wyraźnie osłabieniu i choroba wchodzi 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

w stan przewlekły, co częściej zaznacza się w okresie zgorzeli i sinicy; 
w okresie skurczowym napadowość jej przebiegu jest wyrażona najwyraź
niej. Zazwyczaj choroba trwa szereg lat, wywołując znaczne cierpienia 
i utrudnienia w pracy, nie zagrażające jednak życiu. Czasem przebieg jej 
jest stosunkowo szybki, zgorzele występują już na jej początku. W tych 
razach czasem nie zaznacza się okresowości w jej rozwoju; przebieg tych 
przypadków jest ciężki z uwagi na nasilenie objawów bólowych, sinicy 
i zgorzeli, niekiedy jednak ulegają one samouleczeniu, rychlej nawet od 
przypadków o przebiegu przewlekłym. 

Z objawów ogólnych wspomnieć należy o współistniejących czasem, 
zwłaszcza w okresie zwiastunów, bólach głowy, upośledzeniu samopoczu
cia, nerwobólach w kończynach, parestezjach. Czasem występują wysięki 
w stawach, obrzęki, zaburzenia w poceniu, szczególnie zaś często potliwość 
wzmożona w okolicach chorych, nieprawidłowości w oddawaniu moczu, 
bezsok żołądkowy, hemoglobinuria, zmiany w paznokciach, zaniki mięśni, 
złogi wapnia w ścięgnach i w tkance podskórnej. 

P o s t a c i e n i e t y p o w e choroby Raynauda. Choroba Raynauda 
występuje często w postaci poronnej lub nietypowej, stanowiącej przejście 
do innych nerwic naczyniowych. Dosyć rzadką nietypowością jest jedno
stronne występowanie choroby Raynauda. Patogeneza tych przypadków 
z tego względu trudna jest do wyjaśnienia, gdyż na ogół przyjmuje się, 
że choroba Raynauda zależy od działania czynników ogólnych. Z uwagi 
na to przypuszczano nawet, że przypadki jednostronne są zespołami upo
dobniającymi się do choroby Raynauda, w istocie swej jednak odmiennymi. 

Najczęstsza postać nietypowa polega na występowaniu zmian, których 
przebieg jest przewlekły, napadowość jednak słabo wyrażona, przeważa 
natomiast bliznowacenie tkanek, zwłaszcza na palcach i na dłoniach, nie
kiedy tak wybitne, że odróżnienie tych zmian od uogólnionej twardziny — 
sclerodermia generdisata (sclerodactylia) staje się możliwe dopiero na 
podstawie spostrzegania dalszego przebiegu choroby. Zagadnienie, czy 
w tych przypadkach chodzi o współistnienie dwóch rozmaitych zespołów, 
czy też choroba Raynauda i twardzina uogólniona są schorzeniami pokrew
nymi, było rozpatrywane często i rozstrzygane w sposób rozmaity. Zdaje 
się jednak, że skłonić się należy do opinii tych, którzy zbliżają obydwa te 
schorzenia. Przemawia za tym nie tylko częstość przypadków pośrednich 
lub mieszanych, lecz również i rozważania dotyczące patogenezy obu scho
rzeń; w jednym i alrugim na czoło bowiem zmian wysuwa się skurcz drob
nych tętnic — okresowy i sprowadzający zgorzel obwodową w chorobie 

m 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

Raynauda, trwały i zajmujący obszary bardziej rozległe w twardzinie 
uogólnionej. 

Jako odrębną postać choroby Raynauda wymienię przynokcicę, 
0 następujących cechach klinicznych i morfologicznych: dotyczy ona prawie 
wyłącznie kobiet, ułożona jest symetrycznie, zazwyczaj na palcach dłoni. 
Otoczenie paznokcia jest zaczerwienione, obrzęknięte i tworzy mniej lub 
więcej wyniosły wał, wydzieliny ropnej lub surowiczej brak lub też jest 
jej bardzo mało. Płytka paznokciowa wykazuje rozmaite zmiany odżywcze, 
jak łamliwość, bruzdowanie, zmianę barwy zlewną lub plamistą, ubytki 
powierzchni oraz zmiany kształtu. N a ogół cechy te prawie nie różnią się 
od przynokcicy występującej w następstwie manicure łub rozpoznawanych, 
jako drożdżycowe lub ropne, te ostatnie rzadko są jednak całkowicie syme
tryczne. Najważniejsza i zasadnicza różnica polega jednak na sposobie 
ich powstawania i dalszym rozwoju; przynokcica w chorobie Raynauda 
poprzedzona jest atakami skurczu i sinicy; w dalszym ciągu niekiedy wy
stępują na paliczkach drobne ogniska martwicy, pozostawiające niewielkie 
zagłębione blizenki nader charakterystyczne dla choroby Raynauda. T a 
odmiana choroby Raynauda zazwyczaj nie jest omawiana w podręcznikach, 
spostrzegałem jednak takie przypadki, nie należą one do rzadkości i po
winny znaleźć miejsce w ramach choroby Raynauda. 

P a t o g e n e z a c h o r o b y R a y n a u d a jest ściśle związana 
ze stanem układu naczyniowego. Podczas okresu skurczowego drobne tętnice 
skóry Są w stanie bardzo silnego skurczu, jest on nieco słabszy we włośnicz-
kach, i tu jednak bardzo wyraźny. Badania oscyłometryczne dużych tętnic 
kończyn wykazują, że skurcz ten może się rozszerzać na tętnice przedramie
nia lub podudzia, za czym przemawia zmniejszenie wskaźnika oscylome-
trycznego w tych okolicach i zwiększenie w okolicach powyżej tej części 
ciała, a więc na udzie lub na ramieniu. Układ włośniczkowy również jest 
zmieniony, stwierdza się kurcz ich i niskie ciśnienie w okresie skurczowym 
1 rozszerzenie, niekiedy bardzo znaczne, pętłicy żyłnej w okresie sinicy. 

W okresie międzynapadowym układ naczyniowy pozornie nie wyka
zuje zmian, ciśnienie może być prawidłowe dla wieku chorego, tętnienie 
wyczuwalne, jednakże w przypadkach zmian daleko posuniętych stwierdza 
się trwałe zmniejszenie tętnienia i osłabienie wskaźnika oscylometrycznego, 
co jest związane ze stopniowym rozwojem zmian anatomicznych w ścian
kach tętnic. 

Stan naczyń krwionośnych w chorobie Raynauda zależy od jej okresu. 
W okresie początkowym przeważa silny skurcz tętniczek, istnieje jednak 
również skurcz żył i włośniczek; w okresie sinicy ścianki żył i włośniczek 
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są wiotkie, naczynia żylne są rozszerzone, przepływ krwi jest silnie zwol
niony. Jednocześnie współistnieje wyraźny skurcz tętniczek, co tym wybit
niej utrudnia przepływ krwi, sprzyja jej zastojowi i nawet krwi tętniczej 
nadaje cechy żylnej. Występowanie zgorzeli związane jest z upośledzonym 
odżywianiem tkanek oraz ze zmianami anatomicznymi w ściankach tętnic; 
okazało się bowiem, że prócz zaburzeń czynnościowych w postaci skurczu, 
w ściankach naczyń rozwijają się zmiany zapalne, a światła tętnic są zwę
żone; niekiedy zaś istnieje nawet obraz typowego zapalenia błony we
wnętrznej tętnic — endarteriitis. 

Zmiany w naczyniach nie wyczerpują mechanizmu powstawania zabu
rzeń w chorobie Raynauda, i niewątpliwie układ nerwowy odgrywa również 
bardzo dużą rolę w występowaniu skurczów naczyniowych. Wobec wyraźnej 
tendencji do układu symetrycznego, sądzić można, że zaburzenia w ukła
dzie nerwowym dotyczą nie zakończeń lub pni nerwowych, lecz mają po
chodzenie ośrodkowe. 

E t i o l o g i a choroby Raynauda nie jest jednolita, szereg bowiem 
czynników wpływać może na powstawanie w ustroju zmian, wywołują
cych wyżej opisane zaburzenia w czynności, a być może i w budowie 
naczyń. Sprawa przedstawia się zatem nie inaczej, niż z etiologią innych 
skurczowych schorzeń naczyń, jak na przykład dusznicy bolesnej. 

Wśród czynników, usposabiających do tego schorzenia, wymienić na
leży płeć, kobiety znacznie częściej zapadają bowiem na chorobę Raynauda, 
niż mężczyźni. Aczkolwiek ustalenie stosunków liczbowych może być 
li tylko przybliżone, zdaje się, że około 75—80% chorych na chorobę 
Raynauda przypada na kobiety. Nie zostało jednak wyjaśnione, z jaką 
cechą fizjologiczną ustroju kobiecego skłonność ta jest związana. 

Szczególną rolę etiologiczną przypisywano gruźlicy, a zwłaszcza kile. 
Należy jednak powiedzieć, że jedynymi dowodami może być współistnienie 
gruźlicy i choroby Raynauda oraz częstość sinicy kończyn u osobników 
gruźliczych. Częstość zakażenia gruźliczego u osobników dotkniętych 
chorobą Raynauda bynajmniej nie jest większa jednak od częstości zaka
żenia gruźliczego u osobników nie cierpiących na tę chorobę. Sinica koń
czyn u osobników gruźliczych polega na zwiotczeniu ścianek żyłek i części 
żylnych pętlicy włośniczkowej, ma więc patogenezę odmienną od sinicy 
w chorobie Raynauda, gdzie zmiany wywołane są skurczem tętnic. 

Co do kiły, to istotnie u szeregu chorych na chorobę Raynauda stwier
dzano przebyte zakażenie kiłowe, a niektórzy autorzy przytaczają nawet 
dosyć wysoki odsetek tego rodzaju osobników, jednakże zaledwie w nie
licznych przypadkach rozwój obu chorób lub wynik leczenia dostarczyły 
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dowodu przekonywającego o roli tego zakażenia w powstawaniu choroby 
Raynauda. 

To samo powiedzieć należy o roli innych zakażeń przewlekłych 
i ostrych, jak o zakażeniu gośćcowym, grypie, durze i innych. Wprawdzie 
niekiedy choroba Raynauda powstaje jak gdyby bezpośrednio lub wkrótce 
po ich przebyciu, nie są to jednak zdarzenia częste, co uzasadnia przy
puszczenie, że i one odgrywają raczej rolę przypadkowego czynnika uspo
sabiającego lub wyzwalającego działanie czynników istotnych, obecnie nie
znanych. Możliwe, że ostatnie polegają na zaburzeniach dokrewnych i do
tyczących unerwienia naczyń. Dotąd jednak nie udało się rozstrzygnąć, 
jakie gruczoły dokrewne wchodzą tu w grę. Na rolę jajników wskazy
wałyby poniekąd częstość tego schorzenia u kobiet oraz istniejący niekiedy 
związek napadów chorobowych z okresem miesiączkowania. Buerger 
zwraca uwagę na to, że choroba Raynauda nierzadko występuje w okresie 
rozkwitu życia płciowego, co do mnie, to widywałem chore, u których 
występowanie choroby było związane z kilkuletnią przerwą w miesiączko
waniu. 

Z kolei, opierając się jednak raczej na danych pośrednich, przypad
kowych i niestałych, wiązano powstawanie tego schorzenia z czynnością 
tarczycy i przysadki mózgowej; najwięcej jednak uwagi poświęcono nad
nerczom i hiperadrenalinemii (OppelJ, a to w mniemaniu, że nadczynność 
kory tego narządu sprowadza skurcz tętnic. W związku z tą koncepcją 
próbowano nawet leczyć chorobę Raynauda usuwaniem nadnerczy, osią
gając przy tym jednak wyniki niestałe. 

R o z p o z n a n i e typowych przypadków choroby Raynauda za
zwyczaj nie sprawia trudności. Przypomnę, że cechami podstawowymi scho
rzenia jest zajęcie części odsiebnych, symetria zmian, a wreszcie obecność 
zaburzeń naczyniowo-mchowych, polegających na skurczu naczyń, sinicy, 
a wreszcie rozwój zgorzeli. Choroba ma przebieg napadowy i często wy
wołuje zmiany podmiotowe i troficzne w okolicach dotkniętych. 

Rozpoznanie postaci nietypowych i ich zróżnicowanie z niektórymi 
stanami pokrewnymi jest natomiast niekiedy bardzo trudne. Najczęściej 
wchodzą w rachubę schorzenia następujące: 

— Niedrożność dużych tętnic rozmaitego pochodzenia, w szczegól
ności zaś thromboangtith obliterans, czyli choroba Buergera; występuje 
ona częściej u mężczyzn, zwłaszcza u Żydów w wieku 20—30 lat, czę
ściej jest jednostronna i dotyczy zazwyczaj kończyn dolnych; nie ma prze
biegu napadowego, charakterystycznego dla choroby Raynauda, bardzo 
często natomiast występuje chromanie przestankowe; kończyna jest zimna. 
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tętnienie w tętnicach dużych jest zniesione, wskaźnik oscyłometryczny obni
żony, zgorzel zaś obejmuje obszar znacznie większy, niż w chorobie Ray
nauda; podczas podniesienia kończyny występuje jej zblednięcie. Obraz 
jest zatem odmienny od spostrzeganego w chorobie Raynauda. Jeśli jednak 
do tej ostatniej dołączają się anatomiczne zmiany w tętnicach w postaci 
ich niedrożności, co w przypadkach ciężkich i w późnych okresach choroby 
Raynauda również może nastąpić, obraz staje się zawiły, a różnicowanie 
obu chorób bardzo trudne. 

— Erytromelalgia jest schorzeniem, objawy którego są wręcz odwrotne 
do objawów znamiennych dla choroby Raynauda; napady bólowe i zmiany 
naczyniowo-ruchowe są tu wywołane przez gorąco; przeciwnie, zimno 
sprawia ulgę i sprzyja zakończeniu napadu; zmiany polegają na gwał
townym rozszerzeniu naczyń tętniczych, z towarzyszącym silnym zaczerwie
nieniem skóry, tętnieniem naczyń i bolesnością; w schorzeniu tym rzadko 
dochodzi do owrzodzeń i do zgorzeli; w erytromelalgii zaczerwienie 
zmniejsza się lub znika podczas podniesienia kończyny; ból jest bardzo 
silny, czucie obiektywne jest zwiększone, ciepłota okolicy zaczerwienionej 
jest zwiększona bardzo znacznie. W chorobie Raynauda istnieje sinica, a po 
ustąpieniu jej zaczerwienienie nie dochodzące do stopnia tak wybitnego, 
jak w erytromelalgii, nie znika ono przy podniesieniu kończyny, objawy 
bólowe mogą mieć nasilenie rozmaite, jednocześnie jednak stwierdza się 
obiektywnie obniżenie czucia i obniżenie ciepłoty. Aczkolwiek obraz obu 
schorzeń jest odmienny, erytromelalgia często rozpoznawana bywa błędnie 
jako choroba Raynauda, co znajduje wytłumaaenie w jej rzadkości. Dodam, 
że opisano przypadki mieszane, w których współistniały lub kolejno po 
sobie następowały obrazy zbliżone bądź do erytromelalgii, bądź do cho
roby Raynauda; podobnież niekiedy po ustąpieniu skurczu lub sinicy 
w chorobie Raynauda, występuje przekrwienie czynne z silnym zaczerwie
nieniem i tętnieniem, co przypominać może erytromelalgię. 

•— Mam wrażenie jednak, że największe trudności istnieją w różni
cowaniu początkowych okresów choroby Raynauda z uogólnioną twardziną, 
a mianowicie z tą jej postacią, która rozpoczyna się na kończynach i doty
czy nie tylko skóry, lecz również ścięgien i mięśni, doprowadzając do 
obrazu sclerodaktylii. Różnica polega jednak na braku wyraźnego napa
dowego przebiegu twardziny oraz na braku w tym schorzeniu skłonności 
do zgorzeli. 

-— Sinica kończyn, acroasphyxia, nie ma przebiegu napadowego, nie 
wywołuje bolesności, a tylko czasem nieznaczne parestezje, nie występują 
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tu stany skurczowe, toteż błąd rozpoznawczy z chorobą Raynauda nie 
znajduje podstaw. 

Rozmaite schorzenia układu nerwowego mogą współistnieć z obja
wami zespołu Raynauda, jednak w tym razie uważać należy, że chodzi 
nie o właściwą chorobę Raynauda, lecz o zespół objawów podobnych. 

— Wrzód dziurawiący stopy, malum perforans pedis, nie jest samo
dzielnym schorzeniem, lecz objawem występującym bądź w związku z cho
robami układu nerwowego — wrzód neurotyczny, bądź z niedrożnością 
tętnic. Występuje on częściej u mężczyzn, zwłaszcza starszych, nierzadko 
jest umiejscowiony w miejscu ucisku, w związku z czym częstszy jest 
na stopie po stronie zginaczy, u nasady palucha i piątego palca, zazwyczaj 
jest jednostronny. Początkowo w miejscu przyszłego owrzodzenia rozwija 
się zgrubienie naskórka, przypominające odgniot; stopniowo ulega ono roz
padowi, w środkowej jego części występuje wydzielina surowicza lub suro-
wiczo-ropna i wytwarza się strup, po odpadnięciu którego powstaje owrzo
dzenie. Ubytek sięga na rozmaitą głębokość, dno jego jest nekrotyczne, 
brzegi wałowate i nieco bliznowate, wydzielina skąpa; owrzodzenie nie 
wykazuje skłonności do gojenia, kształt jego jest okrągły lub owalny. 

Wrzód ten nie jest bolesny, a otoczenie jego zazwyczaj wykazuje 
czucie zmniejszone. Cecha ta nie jest jednak stała; wrzody występujące na 
tle caikrzycy, thromboangnth obliterans i miażdżycy tętnic zazwyczaj są 
bolesne, powstające natomiast na tle zaburzeń w układzie nerwowym bólu 
nie wywołują. W większości przypadków współistnieją zmiany kostne 
w postaci odwapnienia, rozrzedzenia i zniszczenia substancji kostnej. 

L e c z e n i e choroby Raynauda jest trudne, najczęściej nie są bo
wiem znane jej przyczyny ani dokładny mechanizm powstawania. Przy 
ustalaniu wskazań leczniczych zbadać należy, czy wśród przyczyn nie 
odgrywa roli kiła, by w tym razie zastosować leczenie swoiste; podobnie 
ma się rzecz w razie wykrycia innej przyczyny; zdarza się to jednak nie
zmiernie rzadko i zazwyczaj leczenie przyczynowe jest niemożliwe. 

Lekiem najczęściej stosowanym jest acekolina, wywołująca rozszerze
nie drobnych tętnic; dawki powinny być jednak wysokie — 0.20 ace-
koliny dziennie lub więcej. Zachwalana przez niektórych autorów insu
lina wywiera działanie niestałe. Leczenie opoterapeutyczne również wy
wiera niekiedy korzystne działanie na przebieg choroby. Przede wszystkim 
należy tu wymienić tyreoidynę, estrynę i wyciągi z przedniego płata przy
sadki mózgowej. Leczenie fizykalne: unikanie zimna przez tych chorych 
jest wskazaniem zupełnie naturalnym; dużą ulgę przynosi stosowanie 
w okresie skurczowym ciepła we wszelkiej postaci. N a kończyny chore 
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należy stosować diatermię krótkofalową, a odpowiednie odcinki rdzenia 
kręgowego naświetlać promieniami X , stosując 450 r przez sączek gli
nowy 4 mm. 

Spośród zabiegów chirurgicznych stosowano usuwanie nadnerczy z wy
nikiem jednak niestałym i przemijającym, oraz zwojów nerwowych ścianki 
tętnic — sympaticectomia periarterialis — często z wynikiem korzystnym. 

I I I . E R Y T R O M E L A L G I A . E R Y T H R O M E L A L G I A 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Erytromelalgia, czyli choroba 
Weir-Mitchella jest schorzeniem rzadkim o etiologii niewyjaśnionej. Istota 
zmian polega na występowaniu gwałtownych zaburzeń naczyniowo-mcho
wych, wyrażających się bólem, zaczerwienieniem i obrzękiem chorej koń
czyny. 

O b r a z k l i n i c z n y . Zmiany są umiejscowione zazwyczaj na 
kończynach — częściej na dolnych, rzadziej na górnych; mogą one być 
obustronne, co jest nieco częstsze, lub jednostronne; znacznie rzadziej 
dotknięte są inne okolice. Choroba rozpocząć się może nagle lub, co zdarza 
się częściej, stopniowo nasilając się powoli, by po upływie kilku miesięcy 
osiągnąć punkt szczytowy. Objawami zasadniczymi choroby są ból, zaczer
wienienie oraz obrzmienie chorej części ciała. 

Ból jest zazwyczaj pierwszym objawem choroby, początkowo jest on 
tak lekki, że zmiany czuciowe zasługują raczej na nazwę parestezji. Tak 
więc chorzy skarżą się na uczucie ciepła, ukłucia szpileczkami, wrażenie 
przechodzenia prądu elektrycznego itd. Zaburzenia czucia nie są ograni
czone do miejsca unerwionego przez określony nerw, lecz dotyczą całego 
odcinka skóry, objętego zmianami naczyniowo-mchowymi. Stopniowo ból 
ten upodabnia się do uczucia pieczenia, przypalania, oblewania wodą wrzącą 
itd., dochodzi przy tym do takiego nasilenia, że zniesienie jego staje się 
prawie niemożliwe. Środki znieczulające wywierają przy tym działanie 
bardzo słabe, ulgę sprawia natomiast zimno we wszelkiej postaci. 

Zaczerwienienie, drugi kardynalny objaw erytromelalgii, jest słabe 
w postaciach poronnych i na początku schorzenia, dochodzi stopniowo do 
nasilenia bardzo znacznego. Okolice chore mają barwę purpurową, szkar
łatną, wywołaną silnym przekrwieniem czynnym. Tętniczki i tętnicza część 
pętli włośniczkowej są bardzo wyraźnie rozszerzone, a w przypadkach 
wybitniejszych już gołym okiem stwierdza się tętnienie. Czasem zaczerwie
nienie to ma barwę ciemnoczerwoną lub siniczą, co częstsze jest na koń-
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czynach dolnych, zwłaszcza w razie współistniejących żylaków. Zazwyczaj 
zaaerwienienie jest zlewne, rzadziej plamiste; zmniejsza się ono lub nawet 
znika całkowicie w czasie podniesienia końayny powyżej poziomu ciała. 

Obrzmienie jest równoległe do nasilenia bolesności i zaczerwienienia; 
ustępuje ono wolniej od innych zmian w okolicy chorej; obrzmiała okolica 
jest ciastowata, zarysy jej są wygładzone. 

Skóra w obrębie zaczerwienienia i obrzmienia wykazuje ciepłotę wy
raźnie podniesioną, czasem przewyższającą ciepłotę strony zdrowej o 3—5". 

Czas trwania takiego ataku bywa rozmaity, czasem nie dłuższy od 
kilku minut, niekiedy trwa on kilka tygodni bez przerwy. 

Obraz nie byłby całkowity bez opisu zaburzeń troficznych; nasilają się 
one podaas ataków erytromelalgicznych, są mniej wybitne w okresie przerwy. 
Objawem najwybitniejszym jest pocenie nadmierne. Dotyay ono głównie 
chorej kończyny, gdzie może dojść do takiego nasilenia, że pot obficie 
spływa po skórze; w stopniu znacznie mniejszym występuje ono w innych 
okolicach. Skóra na kończynie chorej zazwyczaj złuszcza się, czasem 
jest obrzmiała lub wykazuje zmiany charakterystyczne dla skóry 
lśniącej (glossy skin), meszek włosowy może być przerzedzony, czasem 
istnieją ogniska przebarwienia lub odbarwienia; płytki paznokciowe mogą 
być miękkie, kruche, łamliwe, wał paznokciowy jest obrzęknięty. Owrzo
dzenia należą do rzadkości, widywałem jednak przypadki niewątpliwej 
erytromelalgii z owrzodzeniami. Czy słuszne jest zdanie, że w tych przypad
kach współistnieje choroba Raynauda, wydaje mi się wątpliwe. Zmiany 
troficzne mogą dotyczyć również i kośćca, który wykazuje stan odwapnienia. 

W zakresie czucia obiektywnego zmiany są niejednolite, niekiedy 
stwierdza się bowiem niedoaulicę, w innych przypadkach lub w innych 
okolicach skóry — przeczulicę; czasem zmiany te rozrzucone są ogniskowo 
i sąsiadują; nigdy nie stwierdza się rozmieszczenia korzonkowego lub odno
szącego się do unerwienia przez określony nerw czuciowy. Czucie ciepła 
może być obniżone, nie stwierdza się jednak rozaepienia znamiennego 
dla jamistości rdzenia. W zakresie ruchowym opisano skurcze rozmaitego 
rodzaju, unikanie przez chorych pewnych ruchów i przymusowe ułożenie 
chorej kończyny. 

Ataki choroby mogą występować bez przyayn widoanych, aęsto 
jednak pod wpływem ciepła, zmęczenia chorej aęści ciała i niskiego jej 
ułożenia. Najwybitniejszy wpływ prowokujący wywiera ciepło w rozmaitych 
}X)staciach; dlatego to ataki tego cierpienia są częstsze latem i w porze gorącej 
oraz pod wpłjrwem rozgrzania nawet nieznacznego. Skutkiem tego chorzy 
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nie mogą trzymać chorej kończyny w nocy pod kołdrą i układają ją na 
zewnątrz, całkowicie odsłoniętą. 

Odwrotnie, zimno łagodzi i czasem przerywa ataki erytromelalgii, 
co jest nawet tak wybitne, że chorzy zanurzają chorą kończynę do lodowatej 
wody. Czasem jednak zarówno zimno, jak i ciepło wywołują występowanie 
opisanych zaburzeń naczyniowo-mchowych. 

Badania dodatkowe wykazują u tych chorych wagotonię, badaniem 
zaś kapilarów stwierdza się silne rozszerzenie części tętniczej pętli włośnicz
kowej, a czasem i żylnej, co jest najprawdopodobniej objawem wtórnym. 

Niekiedy stwierdzano poliglobulię, częściej wyłącznie w okolicy cho
rej, rzadziej ogólną; niekiedy jest ona tak wybitna, że widywano przejścia 
do erytremii (May i Hillermand), co ma pewne znaczenie w wyjaśnieniu 
patologii ogólnej erytromelalgii. 

O g ó l n y p r z e b i e g c h o r o b y jest przewlekły, wieloletni, 
przy tym cechuje go napadowość. Zazwyczaj choroba rozwija się stopniowo, 
znacznie rzadziej już od początku występują silne napady. Stopniowo po-
gorszając się, choroba dochodzi do nasilenia bardzo wybitnego, czyniąc 
chorych mało zdolnymi do pracy, a podczas ataków całkowitymi inwa
lidami. Stan chorych między atakami może być zupełnie dobry, toteż na 
stan moralny wpływa bardziej częstość ataków od ich nasilenia. Zazwyczaj, 
lecz nie zawsze, choroba stopniowo ulega samoistnej poprawie, ataki jak 
gdyby wyczerpują się i następuje uleczenie. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e w naczyniach obwodowych w ery
tromelalgii są stosunkowo częste; polegają one na zgrubieniu ścianki na
czyń, zwłaszcza zaś błony wewnętrznej; Hornowski i Rudzki spostrzegali 
znaczne zniszczenie włókien sprężystych i włókien Durcka. Zmiany ana
tomiczne ogólne są zbyt mało zbadane, by mogły dać podstawy do 
wniosków. 

R o z p o z n a n i e erytromelalgii nie jest trudne, jeśli się pamięta 
o kardynalnych cechach schorzenia, którymi są: przebieg napadowy, zajęcie 
kończyn, ataki bólowe, zaczerwienienie tętnicze i obrzęk, często pocenie 
nadmierne i zmiany troficzne. 

W rozpoznaniu różnicowym w rachubę wchodzą: 
— a k r o d y n i a — tu również występują bóle w kończynach i rumie

nie; choroba ta występuje jednak niekiedy jak gdyby nagminnie; towa
rzyszą jej gorączka, zaburzenia jelitowe, pokarmowe, bezsenność, niedo
włady i porażenia kończyn; 

— e r y t r o m e ł i a nie jest niczym innym, jak jedną z odmian 
postępującego, samoistnego zanikowego zapalenia skóry (dermatiiis atropbi-
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniov/ym 

cans); schorzenie to nie wykazuje cech wspólnych z erytromelalgią, za
mieszanie zaś wprowadza tylko podobieństwo nazw; 

— c h o r o b a R a y n a u d a jest zespołem w istocie swej 
całkowicie odmiennym od erytromelalgii; występuje tu skurcz naczyń, 
sinica i duża skłonność do owrzodzeń oraz zgorzeli. Sprawa postaci miesza
nych i przejściowych jeszcze nie znalazła rozstrzygnięcia, szereg autorów 
twierdzi jednak, że postacie takie istnieją. 

P a t o g e n e z a erytromelalgii nie jest wyjaśniona, jednakże istnie
jący przez pewien czas spór w zapatrywaniach z przypisywaniem przez 
jednych głównej roli zmianom w naczyniach, przez innych — układowi 
nerwowemu rozstrzygnął na korzyść tego drugiego poglądu. Wspomniane 
powyżej zmiany anatomiczne w naczyniach są niewątpliwie wtórne lub 
dodatkowe, przyczyna zaburzeń polega natomiast na zmianach w napięciu 
nerwów naczyniowo-mchowych. 

Początkowo przypuszczano, że chodzi tu o porażenie nerwu współ-
czulnego i porównywano erytromelalgię do stanu powstającego na uchu 
królika po przecięciu szyjnego nerwu współczulnego. Obecnie wiemy jed
nak, że sprawa nie przedstawia się tak prosto, okazało się bowiem, że nerw 
współczulny zawiera również włókna rozszerzające naczynia krwionośne 
i że wstrzyknięcie do zwojów nerwowych leków porażających te włókna, 
jak np. kokainy, łagodzi atak chorobowy; istnieje więc, zdaje się, zarówno 
niewydolność włókien zwężających, jak podrażnienie włókien rozszerza
jących naczynia krwionośne. Etiologia choroby Weir-Mitchella nie jest 
znana, niekiedy stwierdzano zmiany organiczne w układzie nerwowym lub 
też choroby ogólne (kiła, stwardnienie rozsiane, meningomyelHis), najczę
ściej jednak przyczyna samej choroby zostaje niewyjaśniona. 

L e c z e n i e . Jeżeli etiologia choroby została wyjaśniona, co zdarza 
się jednak rzadko, należy zastosować odpowiednie leczenie przyczynowe. 
Leaenie objawowe polega na stosowaniu środków znieczulających, jak 
cibalginy, pochodnych kwasu salicylowego i barbiturowego — motopiryny, 
yeramonu itd. Wobec dłuższego trwania choroby unikać należy morfiny 
i jej pochodnych. Czasem wyniki dobre, niestety przemijające, można 
otrzymać po epiduralnych wstrzykiwaniach novocainy lub stovainy. Nie
kiedy wyniki korzystne dawała opoterapia; nie można wprawdzie dać tu 
przepisów stałych, jednakże najczęściej uzyskiwano poprawę po stosowa
niu przetworów nadnerczowych. Fizykalna terapia może przynosić pewną 
korzyść, zwłaszcza podczas stosowania prądu galwanicznego. 

Leczenie chimrgiczne, a więc zarówno sympatektomia okołotętnicza, 
jak operacje na nerwach, przecinanie korzonków nerwowych, zdaniem 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

Lericha, zazwyczaj zawodzą. Szereg innych autorów uważa natomiast za 
metodę wyboru wycięcie lub przecięcie zwojów współczulnych szyjnych 
w przypadkach erytromelalgii dotyczącej kończyn górnych i lędźwiowych 
w razie zmian na dolnych. Najwartościowszym środkiem, jednak tylko 
objawowym, pozostaje zimno we wszelkiej postaci. 

Poniżej podana tablica, nieco zmieniona, wzięta od Browna i Hender
sona (Jotirn. of bone a. joint. surg. T . 8) może ułatwić rozpoznawanie 
różnicowe niektórych schorzeń pokrewnych chorobie Raynauda i erytro
melalgii. 

Thromboangiitis ! Miażdżyca 
obliterans ' 

Choroba 
iiV(i y 11 o. LICI o. 

Erytromelalgia 

Tętno 

Brak w 50% 
przypadków. 

Osłabienie w 
45% 

Brak w 50% 
przypadków. 

Osłabienie w 
45% 

Bez zmian w 
okresie mię

dzynapado
wym 

Bez zmian w 
okresie mię

dzynapado
wym 

Zaczerwienie
nie w czasie 

opuszczenia 
kończyny 

Występuje Występuje. Nie występuje Nie występuje 

Zblednięcie 
w czasie pod
niesienia koń

czyny 

Wybitne Wybitne Nie występuje Nie występuje 

Chromanie Przy chodzeniu Przy chodzeniu Nie występuje Nie występuje 

Zgorzel Często Często Niezawsze Nigdy 

Ból w spo
czynku Silny Słaby 

Podczas ata
ków 

Podczas ata
ków 

Typ zgorzeli Mokra, sącząca Sucha 
Częściej drob-

noogniskowa 

Wiek 24—45 lat 55—80 łat 17—35 lat 30—50 lat 

Płeć 90% M 90% M 90% K 50% M 

(Dalszy ciąg tabeli na stronicy następnej). 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

-T-l_ 1. 

Thromboangiitis 
obliterans 

Miażdżyca 
Choroba 

Raynauda Erytromelalgia 

Narodowość w 50% Żydzi 

tętnic Brak zmian Miażdżyca Brak zmian Brak zmian 

Wpływ 
ciepłoty 

Zimno wywo-
l u j c W 30 / C 

sinicę 

Zimno wywo-
11 ł I 0 TT. T C 

l u j e w 15— 
20% sinicę 

Zimno wywo
łuje sinicę, a 
często ataic 

skurczowy; 
ciepło łagodzi 

Ciepło wywo
łuje atak i 

przcKr Wlenie 
czynne; zimno 

łagodzi 

Ciepłota 
kończyny Obniżona Obniżona Obniżona 

Podwyższona, 
a podczas ata
ków bardzo 

znacznie 

Obrzęk Częsty Rzadko Nie występuje Podczas ataku 

Zapalenie po
wierzchownych 

żył 

W 30% Nie występuje Nie występuje Nie występuje 

I V . W R Z Ó D P O D U D Z I A . U L C U S C R U R I S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Wrzód podudzia występuje 
w związku z chorobami naczyń żylnych; szczególnie zaś często wikła żyla-
kowatość kończyn dolnych. Czynnikami sprzyjającymi jego powstawaniu 
są urazy, zakażenia i zmiany trofizmu skóry. Wrzód ten ma przebieg wie
loletni, przewlekły; wykazuje on dużą oporność na leczenie i skłonność 
do nawrotów. 

O b r a z k l i n i c z n y . Wrzód podudzia może być obustronny, czę
ściej jednak umiejscowiony jest na jednym podudziu; siedliskiem klasycz
nym jest wewnętrzna powierzchnia dolnej połowy podudzia; może być on 
jednak umiejscowiony w innych jego częściach. W zależności od wielkości 
i czasu trwania cechy morfologiczne wrzodu bywają rozmaite. Wrzody 
małe w początkowym okresie rozwoju nie wykazują cech charakterystycz
nych; w tym czasie są to ubytki wielkości jednego lub kilku centymetrów, 
okrągłe lub owalne, o brzegu stromym, o dnie ziarninującym lub ropieją-
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

cym, nie wykazujące skłonności do gojenia, nie wywołujące w otoczeniu 
odczynowego stanu zapalnego i zmian w okolicznych gruczołach chłonnych. 

Wrzód trwający długo wykazuje natomiast cechy bardzo charaktery
styczne. Wielkość i kształt bywają rozmaite, czasem zajmuje on znaczną 
część skóry podudzia; najczęściej jest to ognisko wielkości połowy dłoni, 
0 kształcie nieregularnym, owalne lub opasujące podudzie; czasem owrzo
dzeń jest kilka; umiejscowione są one osobno lub łączą się. Brzegi owrzo
dzeń są strome, dobrze odgraniczone, czasem wałowate, zarysy często festo
nowate, a to zazwyczaj skutkiem łączenia się owrzodzeń sąsiadujących; 
głębokość owrzodzeń jest rozmaita, czasem sięgają one aż do powięzi 
1 mięśni. Dno ich, pokryte nierówną, atoniczną ziarniną, wydziela obficie 
płyn surowiczo-krwawy, ropny lub posokowaty; nierzadko wykazuje ono 
objawy zgorzeli i martwicy. 

Pomocne w rozpoznawaniu wrzodów podudzi są zmiany w ich bliż
szym i dalszym otoczeniu. Często zmiany te są bardzo charakterystyczne. 
Tak więc, prawie zawsze współistnieją żylaki jednej lub obu kończyn dol
nych, co jest tak częste, że wrzód podudzia często był nazywany wrzodem 
na tle żylakowatości — ulcus varicosum. Zmiany w układzie żylnym mogą 
być mniej lub więcej rozległe; czasem żylaków powierzchownych nie stwier
dza się, istnieje natomiast rozszerzenie żył głębokich, co również prowadzi 
do zastoju krwi, zgrubienia chorej kończyny i do zmian troficznych. 

Otoczenie owrzodzeń zazwyczaj jest bliznowate, owrzodzenia większe 
i starsze są nieprzesuwalne względem podłoża; często widoczne są blizny 
po zagojonych owrzodzeniach. W innych razach skutkiem uszkodzeń tro
ficznych stopniowo rozwija się zanik bliznowaty skóry i tkanki podskórnej 
podudzia. Dolna część podudzia jest wtedy sklerotyczna, bardzo 
cienka, a odcinek dolny na przestrzeni lo—12 cm powyżej kostki wytwarza 
obrączkowate, bliznowate przewężenie i sprawia wrażenie kości obciągniętej 
skórą. Podudzie powyżej tego przewężenia nagle rozszerza się, przekracza
jąc rozmiary strony zdrowej. 

Zazwyczaj otoczenie owrzodzeń wykazuje zabarwienie żółtobrunatne 
lub sinawoczarne. Jest to następstwem przewlekłego stanu zapalnego drob
nych żył i naczyń włosowatych, wzmożonej przepuszczalności ich ścianek, 
przechodzenia krwinek czerwonych przez nie i powstawania złogów barw
nika krwiopochodnego. 

P r z e b i e g . Wrzód podudzia jest częstszy u kobiet, zwłaszcza 
po przekroczeniu pięćdziesięciu lat życia; zdarza się jednak również u męż
czyzn, nigdy natomiast nie występuje u dzieci i młodzieży. Praca fizyczna, 
zwłaszcza zaś w zawodach związanych z zajęciem stojącym, sprzyja jego 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

występowaniu. Częstszy jest on u osobników z żylakami podudzia. Sprawa 
rozpoczyna się rozmaicie; często po urazie lub w miejscu zakażenia skóry 
powstaje niesztowica przekształcająca się stopniowo w owrzodzenie; najczę
ściej jednak występowanie owrzodzenia poprzedzone jest stanem zapalnym 
ścianek żył, w otoczeniu których powstaje naciek. Miejsce to staje się 

Ryc. 59. Ulcus cruris varicosum. 

twarde, bolesne, skóra na nim jest zaczerwieniona. Żyła wyczuwalna w tym 
nacieku jest bolesna, a ścianki jej są zgrubiałe. 

W miejscu tym powstaje wylew krwawy lub martwica tkanek, stop
niowo sprowadzająca owrzodzenie. Kiedy indziej ścianki żył nie wykazują 
zgmbienia, przeciwnie, są one ścieńczałe, wiotkie, w otoczeniu ich nie 
stwierdza się objawów stanu zapalnego, jednakże ucisk wywoływany przez 
te rozszerzone żyły doprowadza do zaniku tkanek otoczenia, skutkiem czego 
na kości wytwarzają się głębokie bruzdy, skóra zaś cieńczeje bardzo znacz-
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nie; ułatwia to pękanie żył, powstawanie wylewu krwawego w tkance pod
skórnej, jego zakażenie i powstawanie owrzodzenia. 

Owrzodzenie, pcKzątkowo małe, powiększa się zazwyczaj bardzo 
szybko, a po osiągnięciu pewnej wielkości pozostaje w tym stanie bardzo 
długo, miesiące, a niekiedy i lata bez większych zmian, powoli powiększając 
się, w niektórych miejscach ulegając zabliźnieniu, w innych drążąc w głąb. 
Owrzodzenia te są zazwyczaj niebolesne, tak że niekiedy zdumienie wy
wołać może utrzymanie zdolności do pracy przy istnieniu owrzodzenia, 
zajmującego znaczną część podudzia. Owrzodzenia te nie wykazują skłon
ności do gojenia, po zagojeniu zaś dużą skłonność do odnowy. Dopro
wadza ono do bliznowacenia zarówno podstawy i dna owrzodzenia, jak 
również i jego otoczenia, przez to skłonność do gojenia staje się coraz 
mniejsza. 

P o w i k ł a n i a i z m i a n y w s p ó ł i s t n i e j ą c e . Najpospo
litszym powikłaniem wrzodu podudzia są zakażenia dodatkowe, z nich zaś 
najczęstsze jest zakażenie prątkiem ropy błękitnej. Prowadzi ono do obfi
tego wydzielania ropy zielonkawej silnie cuchnącej oraz do martwicy po
wierzchownych warstw ziarniny, nie ma jednak przebiegu groźnego i łatwo 
ustępuje pod wpływem leczenia odkażającego, wykazuje jednak dużą skłon
ność do nawrotów. Rola innych zakażeń, wśród których przeważają gron-
kowce, paciorkowce o rozmaitej zjadliwości, prątek zgorzeli skóry, dro
żdżowce i pleśnie, nie jest jeszcze wystarczająco zbadana. W związku 
z wrzodem podudzia powstaje niekiedy róża. Przebieg jej nie różni się 
od róży innych okolic skóry. Może ona przybrać charakter nawracający lub 
pełzakowaty, rozszerzając się na całą kończynę, a nawet na większe odcinki 
skóry. Gruczoły chłonne często są powiększone, rzadko jednak dochodzi 
do ich ropienia. 

Rozwój nabłoniaka jest niewątpliwie powikłaniem najgroźniejszym 
wrzodów podudzi, należy jednak do wyjątków. Nabłoniak na wrzodzie 
podudzia przybiera cechy nabłoniaka rogowaciejącego, ma przebieg dosyć 
szybki i złośliwy, wykazuje pewną oporność na działanie promieni X i jest 
wskazaniem do wczesnej amputacji. Objawem klinicznym świadczącym 
o istnieniu zwyrodnienia nowotworowego jest zjawienie się rozrostów kala-
fiorowatych, bardzo twardych, wykazujących mniejszą od ziarniny skłon
ność do krwawienia. 

Powikłaniem najczęstszym, a nawet prawie stałym, wrzodów podudzia 
jest stan zapalny żył; obydwa te zespoły, a więc zapalenie żył i wrzód 
podudzia wywierają nader niekorzystny wpływ wzajemny. Z jednej bowiem 
strony stany zapalne żył i żylaków sprzyjają powstawaniu wrzodów pod-
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udzia, z innej strony istniejące owrzodzenia ułatwiają zakażenia dodatkowe 
żył i wywołują powstawanie w nich nowych ognisk zapalnych. 

Niekiedy następuje pęknięcie ścianki żyły i krwotok łatwy do opa
nowania przez zwykły ucisk, czasem jednak bardzo obfity. Częstym, a wła
ściwie stałym objawem, towarzyszącym wrzodom podudzia są zmiany 
w kośćcu podudzia. Polegają one na bujaniu okostnej, czasem bardzo 
znacznym, oraz na odwapnieniu substancji kostnej i ubytkach kostnych. 
Zmiany te nie są jednak związane z istnieniem wrzodu podudzia, lecz. 
żylaków i stanu zapalnego żył głębokich. 

Utrudnienie w krążeniu żylnym i stany zapalne w otoczeniu żył głę
bokich sprowadzają nieprawidłowości w odżywianiu tkanek, zmiany zapal
ne, zastoinowe i bliznowate; wprawdzie nie wywołują one ciężkich na
stępstw, doprowadzają jednak nierzadko do ogólnego zgrubienia chorej, 
kończyny, do uczucia ciężaru i obrzmienia. 

Zmiany wypryskowate w otoczeniu wrzodu podudzia należą do obja
wów bardzo częstych; zazwyczaj w skórze podudzia, zarówno w bezpośred
nim otoczeniu owrzodzenia, jak i w okolicach bardziej odległych, stwierdza 
się wyraźny stan zapalny; granice jego są festonowate, naskórek na obwo
dzie tych ognisk oddziela się, cała zaś chora powierzchnia wykazuje stan 
zapalny wysiękowy, rumieniowaty i jest obficie pokryta łuskami, obraz 
ten ma zatem cechy powierzchownego ropnego rumieniowato^ złuszczają-
cego zapalenia skóry; dawniej był on rozpoznawany, jako wyprysk za
kaźny — eczema mycoticum. Obecnie nazywamy go pyodermia erythemato-
squamosa. 

R o z p o z n a n i e . W rozpoznaniu wrzodu podudzia nie może cho
dzić o stwierdzenie owrzodzenia na podudziu, fakt ten nie budzi bowiem 
żadnych wątpliwości, lecz o ustalenie jego etiologii. Następujące wska
zówki mogą ułatwić rozwiązanie tego zadania. 

— Wrzód na tle żylaków częstszy jest u kobiet po 50 roku życia, 
zajmuje zazwyczaj część dolną i wewnętrzną podudzia; rozwój jego jest 
powolny, czas trwania wieloletni, otoczenie i podstawa bliznowate, zawsze 
istnieją żylaki, niekiedy jednak głębokie, nie dające się stwierdzić badaniem 
zwykłym. 

— Owrzodzenia w następstwie rumienią stwardniałego — erythema 
induratum dotyczą osób młodych, są częściej obustronne, umiejscowione 
są raczej na powierzchni tylnej podudzia, owrzodzenia te są głębokie, a oto
czenie ich jest wybitnie nacieczone. 

— Owrzodzenia na tle zakażenia rozmaitymi grzybami — sporotry-
chowym, drożdżyca wrzodziejąca itd. są bardzo rzadkie; wytwarzają się-
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przy tym niegłębokie zrastające się z tkankami głębokimi owrzodzenia, 
lecz bardziej powierzchowne, wykazujące dużą skłonność do brodawko-
watości. Rozstrzygające są jednak w tych przypadkach badania mikroskopowe 
lub wykrycie grzybów chorobotwórczych metodą hodowłi. 

— Wyłączenie tła kiłowego owrzodzeń podudzia może być bardzo 
trudne i nawet teoretycznie jest kwestią zawiłą. Z jednej bowiem strony 
kiła usposabia do stanów zapalnych w układzie naczyniowym, nie tylko 
tętniczym, ale i żylnym, na tle zaś stanów zapalnych może rozwinąć się 
owrzodzenie w istocie swej niekiłowe, nie wykazujące morfologicznych 
cech zmiany kiłowej, powstałe jednak na podłożu kiłowym. Z innej strony 
owrzodzenia niekiłowe, powstające z innej przyczyny mogą u osobników 
kiłowych przybrać cechy zmian kiłowych lub też wykazywać szczególną 
oporność i skłonność do nawrotów. Etiologii tego rodzaju zmian miesza
nych zazwyczaj nie udaje się wyjaśnić bez próby leczniczej, a zatem bez 
przeprowadzenia leczenia swoistego. Tło mieszane, a więc kiłowe i zwią
zane z obecnością żylaków, nie należy zdaje się do rzadkości; zdaniem 
niektórych zaś autorów, zwłaszcza francuskich, należy do reguły. 

— Wreszcie wypada zróżnicować niekiłowy wrzód podudzia z owrzo-
działym kilakiem; punktem wyjścia kilaków często jest okostna kości 
piszczelowej, rozwój ich jest znacznie szybszy, gdyż w ciągu 6—8 tygodni 
osiągnąć mogą one wielkość dłoni. Zarysy owrzodzenia kiłowego są często 
festonowate, brzegi wałowate, nacieczone, dno gładkie, czyste, rzadko 
pokryte tkanką zgorzelinową. 

L e c z e n i e wrzodów podudzia jest zadaniem ciężkim i niewdzięcz
nym. Jeśli zakażenie kiłowe zostało stwierdzone lub jeśli z tych lub innych 
względów jest ono prawdopodobne, wskazane jest leczenie mieszane prze-
ciwkiłowe, a zatem stosowanie bizmutu, związków arsenowych i jodowych, 
w przypadkach wrzodów podudzia u osobników niekiłowych można sto
sować leczenie bizmutowe, wywołuje ono bowiem pewien wpływ korzystny 
na zapalne zmiany w układzie żylnym nawet u osobników niekiłowych. 

Przebywanie przez dłuższy czas w pozycji stojącej lub siedzącej jest 
u chorych z wrzodami podudzia przeciwwskazane; chodzenie jest nato
miast korzystne, sprzyja ono bowiem prawidłowemu krążeniu krwi w ży
łach. 

Kończyna chora powinna być obandażowana, tak by istniał stały 
i równomierny ucisk na układ żylny. Wszystkie te środki i zabiegi najczę
ściej nie wystarczają jednak, toteż do osiągnięcia zabliźnienia owrzodzenia 
konieczne jest stosowanie leczenia miejscowego. 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

Jeśli wrzód wykazuje objawy zapalne lub jest wtórnie zakażony, na
leży stosować płukania odkażające, przede wszystkim wodą utlenioną i roz-
aynem 1:4000 nadmanganianu potasowego lub płynem Dakina, potem 
zaś okłady z kwasu borowego, płynu Aliboura 1:10 lub z i — 2 % re
zorcyny. 

Jeśli dno owrzodzenia oczyści się, objawy zaś zapalne ustąpią, należy 
stosować maści obojętne, sprzyjające ziarninowaniu i epitelizacji. Może 
to być zwykła maść cynkowa lub cynkowa z dodatkiem 5% kwasu boro
wego lub 2—3% ichtiolu, może to być również maść dermatolowa, kse-
roformowa, oftalmolowa, tranowa lub każda inna lekko odkażająca i nie 
drażniąca. 

Największe trudności wyłaniają się jednak w leczeniu owrzodzeń 
o przebiegu przewlekłym, o dnie, brzegach i otoczeniu bliznowatym; liczba 
sposobów zalecanych w tych razach jest nieskończona. Jednym ze środków 
najczęściej stosowanych jest azotan srebrowy bądź w rozczynie i — 3 % , bądź 
w maści Mikulicza; mogą być stosowane również rozmaite maści rtęciowe, 
w szczególności zaś szamcha na okres 2—3 dni. Stosowane mogą być 
również okłady odkażające, maść tranowa lub maści z wyciągami tkanek 
płodowych, nie przypuszczam jednak, by dawały one wynik lepszy otl 
innych maści obojętnych, są nimi bowiem w istocie. T o samo można po
wiedzieć o maściach z bakteriofagiem, szczepionkami, zaczynami i wita
minami. 

Okłady z 4 % rozczynu chlorku sodowego ożywiają natomiast niekiedy 
bardzo szybko ziarninę. 

Dobre wyniki uzyskuje się niekiedy pędzlowaniem insuliną, jest to 
jednak leczenie bardzo kosztowne; tańsze są okłady z 4,5—5% rozczynu 
cukru gronowego. 

Wyniki bardzo dobre, jak przekonałem się na chorych K l i n i k i Der
matologicznej U . W . , daje posypywanie powierzchni owrzodzeń sproszko
wanym dagenanem lub innymi związkami sulfanilamidowymi; ropienie 
zmniejsza się przy tym bardzo szybko, powierzchnia owrzodzenia pokrywa 
się zdrową ziarniną, a pokrywanie się naskórkiem niekiedy jest wyraźnie 
przyspieszone. 

Bardzo cenne przysługi oddaje półstały opatrunek kleinowy; po 
dokładnym oczyszczeniu otoczenia owrzodzenia, posypuje się owrzodzenie 
pudrem odkażającym lub obojętnym (vioform, dermatol), pokrywa się 
płatkiem gazy jałowej i bandażuje się całe podudzie opaską muślinową, 
tak by nie powstały grube fałdy. Opaskę tę smaruje się cienką warstwą 
kleiny uprzednio podgrzanej aż do jej upłynnienia, po czym bandażuje się 

10 145 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

bandażem kleinowym, przesmarowując go kleiną. Opatrunek taki można 
zostawić 3—5 dni, po czym należy usunąć i założyć nowy. Skutkiem trwa
łego ucisku, krążenie krwi w kończynie chorej polepsza się i gojenie 
owrzodzenia niekiedy szybko postępuje. Opatrunków takich nie należy 
jednak zakładać przed opanowaniem ropnych i zgorzelinowych zakażeń 
wtórnych. 

Niektórzy autorzy chwalą opatrunki uciskowe, wykonywane przez 
przykładanie cienkich warstw metalu, np. miedzi, srebra lub ołowiu. 
Owrzodzenia szczególnie oporne można wyłyżeczkować po uprzednim znie
czuleniu ich chlorkiem etylu lub w uśpieniu (soneryl). 

Leczenie fizykalne w postaci naświetlań promieniami pozafiołko-
wymi i nadczerwonymi oraz stosowanie gorącego powietrza przynosi nie
kiedy dużą korzyść. 

Przeszczepianie naskórka, szczepienie owodni, zabiegi operacyjne na 
nerwach i naczyniach należą do metod chirurgicznych i tu omawiane nie 
będą'. 

Omówię jednak wskazania do stosowania metod wywołujących nie
drożność żył przez wstrzykiwanie środków drażniących ich błonę wew
nętrzną. Ustalając wskazania należy zbadać stan krążenia żylnego w cho
rej kończynie. Jeśli objaw Trendelenburga, czyli wypełnianie się żył koń
czyn dolnych w pozycji stojącej, jest dodatni — przyczyną występowania 
żylaków jest niewydolność zastawek żyły udowej, vena saphena, i wsteczne 
krążenie krwi w niej. W tych razach stosowanie środków wywołujących 
niedrożność żył nie może prowadzić do uleczenia, postępowanie zaś pra
widłowe polega na podwiązaniu żyły udowej. Niektórzy odróżniają w roz
woju żylaków trzy okresy: phlebectasiae, varices compensatae, mrices non 
compensatae; tu należałoby powiedzieć, że leczenie środkami wywołują
cymi zarośnięcie żył wskazane jest jedynie w pierwszych dwóch okresach. 
Zapobieżenie owrzodzeniem w przypadkach żylaków podudzi polega nie 
tyle na usunięciu samych żylaków, ile na przywróceniu prawidłowego krą
żenia krwi w kończynach dolnych. W razie zastoju jej i niewydolności 
zastawek krew pozbawiona jest tlenu, zawiera nadmiar kwasu węglowego, 
odżywianie tkanek jest upośledzone, co sprzyja zakażeniom, zmniejsza 
żywotność tkanek i ich odporność. 

V. S Ł O N I O W A C I Z N A . E L E P H A N T I A S I S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Słoniowacizna wywołana jest 
przez zastój chłonki i polega na silnych rozrostach tkanki łącznej chorej 
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okolicy; narządy dotknięte słoniowacizną swymi cechami zewnętrznymi 
przypominają kończyny słonia. 

E t i o l o g i a słoniowacizny nie jest jednolita, toteż nie może ona 
być uważana za odrębne schorzenie, lecz za objaw towarzyszący innym cho
robom lub za stan zejściowy. Siłą tradycji odróżnia się zazwyczaj i opisuje 
oddzielnie słoniowaciznę krajów zwrotnikowych — elephantiasis Arabum, 
i swojską, czyli spostrzeganą w naszej strefie — elephantiasis nostras. 
Wobec tego jednak, że sam nie spostrzegałem nigdy pierwszej i że przy
puszczam, że większość czytelników tej książki nie będzie miała z nią do 
czynienia, pozwolę sobie na wyłom w tej tradycji i omówię wyłącznie sło
niowaciznę występującą u nas. 

C e c h y k l i n i c z n e i m o r f o l o g i c z n e . Słoniowacizna 
dotyczy najczęściej kończyn dolnych, jednej lub, co bywa rzadziej, obu. 
Dalej w kolejności pod względem częstości wymienić należy kończyny 
górne, prącie i narządy płciowe zewnętrzne u mężczyzn, srom, wargi, 
zwłaszcza górną, nos, okolicę odbytu, a wreszcie małżowiny uszne. Słonio
wacizna może rozwinąć się szybko, w przeciągu krótkiego czasu, częściej 
jednak powstawanie jej jest powolne, wieloletnie, gdyż zmiany anatomiczne 
doprowadzające do słoniowacizny rozwijają się powoli. Niezależnie od 
szybkości rozwoju, przebieg jej nacechowany jest okresami zwolnienia 
i nasilenia objawów, tak że zawsze mówić można o okresach spokoju 
i obostrzenia sprawy chorobowej. Częstość, nasilenie i czas trwania tych 
okresów bywają rozmaite. Zmianą istotną, sprowadzającą słoniowaciznę 
tkanek, jest przewlekły, nawracający stan zapalny, w wyniku którego nastę
puje utrudnienie krążenia krwi , a zwłaszcza chłonki, jej zastój, a wreszcie 
silny rozwój tkanki łącznej wykazującej dużą skłonność do bliznowacenia. 
W związku z tym głównymi cechami morfologicznymi i klinicznymi sło
niowacizny są stan zapalny, obrzęk, rozwój tkanki łącznej i zmiany w na
skórku. 

Stan zapalny, stanowiący początek zmian tkankowych i przyczynę sło
niowacizny, może mieć pochodzenie rozmaite; najczęściej wywołany jest 
jednak przez różę nawracającą lub przez inne zakażenia nieswoiste, często 
paciorkowcowe, nie osiągające jednak tak znacznego nasilenia, jak w róży. 
Rzadziej powstawanie słoniowacizny związane jest z innymi zakażeniami 
(gmźlica, kiła i td .) . Ten stan zapalny nigdy, z wyjątkiem róży, nie do
chodzi do nasilenia znacznego, niekiedy zaś jest bardzo słaby, prawie nie
dostrzegalny. 

— Obrzęk początkowo jest nieznaczny i ustępuje pod uciskiem, skut
kiem czego w miejscu uciśniętym wytwarza się zagłębienie stopniowo zni-
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kające; w miarę powiększania się trudności w odpływie chłonki, obrzęk 
powiększa się, co doprowadza do znaczngo zniekształcenia chorego na
rządu. Naczynia chłonne mogą być wyczuwalne wśród tych obrzękniętych 
tkanek w postaci grubych, twardych smug; niekiedy powstają na nich 
miejsca rozszerzone, podobne do żylaków. Ścianka naczynia chłonnego 
i pokrywająca je skóra mogą ulec znacznemu ścieńczeniu, skutkiem czego 
naczynie chłonne pęka, wytwarzając przetokę, przez którą sączy się lub try
ska chłonka przez czas niekiedy bardzo długi. 

— W miarę przedłużania się zastoju chłonki, powiększania trudności 
w krążeniu i utrzymywania się stanu zapalnego, następuje rozrost tkanki 
łącznej skóry właściwej oraz tkanek głębszych. Początkowo tkanka nowo-
wytworzona wykazuje cechy tkanki łącznej wiotkiej, stopniowo jednak 
organizuje się i bliznowacieje; możliwość wywołania zagłębienia przez 
ucisk znika, chory zaś narząd zatraca elastyczność i staje się deskowato 
twardy. 

— Przewlekający się stan zapalny, zastój krwi i chłonki, a wreszcie 
zaburzenia w odżywianiu wywołują zmiany w naskórku. Początkowo złusz-
cza się on otrębowato, potem gromadzą się nawarstwienia o cechach łuski 
rybiej, wreszcie w fałdach i w miejscach drażnionych następuje bardzo 
znaczny, brodawkowaty rozrost naskórka. 

W zależności od stopnia nasilenia zmian, od ich umiejscowienia, a po 
części i od etiologii, słoniowacizna przybierać może nieco odmienne cechy 
kliniczne. 

— Słoniowacizna kończyn jest ze wszystkich umiejscowień najczęstsza; 
wywołana jest ona przez przewlekłe zakażenia, często paciorkowcowe (Sabou-
raud, Gougerot), niekiedy gruźlicze. 

Kończyna może być zgrubiała kilkakrotnie w porównaniu do swej 
szerokości prawidłowej, co szczególnie wybitnie występuje na kończynie 
dolnej. Kształt jej jest zmieniony, grubieje ona stopniowo ku obwodowi; 
wyrównane zostają przy tym normalne zarysy kończyny, która upodabnia 
się skutkiem tego do słupka. Fałdy skórne zaznaczone są bardzo wyraźnie, 
a nad stopą często powstaje głębokie przewężenie, nad którym zwisają 
obrzmiałe i zgrubiałe tkanki. Cała kończyna jest twarda, pozbawiona ela
styczności, naskórek na niej jest chropowaty, brudnoszary, brodawkujący. 
Stopa i dłoń przybierają wygląd poduszek, palce wydają się skrócone, 
a u ich nasady i w fałdach międzypalcowych rozwijają się rozległe, kala-
fiorowate rozrosty; naskórek w fałdach jest zmacerowany, pokryty cuchnącą, 
ropną wydzieliną. Paznokcie są zniekształcone i szponowate. Mimo tak 
znacznych zniekształceń, kończyny zachowują zadziwiająco długo swą war-
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tość użytkową. Gruczoły chłonne okoliczne są zazwyczaj powiększone, nie 
ulegają jednak ropieniu. 

— Słoniowacizna męskich narządów płciowych dotyczy zarówno prą
cia, jak i worka mosznowego; rozmiary tych narządów powiększają się 
bardzo znacznie, prącie jest zazwyczaj skręcone lub przypomina buławę, 
skóra jego jest obrzęknięta, pofałdowana, twarda, często wyczuwalne są 
w niej zgrubiałe naczynia chłonne ; niekiedy na ich przebiegu wytwarzają 
się twarde guzki. Mimo że zmiany nie przechodzą na ciała jamiste, wzwody 
są utrudnione, oddawanie moczu jest jednak prawidłowe. N a worku mosz-
nowym słoniowacizna sprowadza znaczne ciastowate jego zgrubienie, często 
rozszerzenie naczyń chłonnych i brodawkowate bujanie naskórka. 

Etiologia tej postaci słoniowacizny nie zupełnie jest jasna; niekiedy 
powstaje ona w związku z zakażeniem kiłowym, w następstwie objawu 
pierwotnego lub zmian trzeciorzędnych, umiejscowionych na prądu. Być 
może działają tu czynniki skojarzone, swoiste i nieswoiste. 

Tym się też tłumaczy ta okoliczność, że zmiany nie zawsze ustępują 
pod wpływem leczenia swoistego. Niekiedy słoniowacizna narządów płcio
wych rozwija się w związku z tak zwaną czwartą chorobą weneryczną, czyli 
ziarnicą pachwin (Ijmphogranulomatosis inguinalis) lub bez przyczyny 
widocznej. 

— Słoniowacizna narządów płciowych kobiecych dotyczy głównie 
warg sromowych małych i większych, które dochodzą niekiedy do wiel
kości potwornej, są twarde, obrzmiałe, często mają na swej powierzchni 
wewnętrznej owrzodzenia nie wykazujące skłonności do gojenia. Jako 
odmianę słoniowacizny kobiecych narządów płciowych wymienić należy 
postać występującą u kobiet, przez długi okres czasu uprawiających nierząd. 
W tych razach pochwa jest częstokroć bliznowata, zwężona, na ściankach 
jej widoczne są blizny po owrzodzeniach zagojonych, jak również i owrzo
dzenia nie gojące się. Wargi sromowe wykazują zmiany już poprzednio 
opisane, całe zaś krocze, fałdy udowo-pachwinowe i pachwiny mogą być 
zajęte przez naciek o, cechach słoniowacizny; w jakim stopniu słuszna jest 
opinia wiążąca tę postać z ziarnicą pachwin, obecnie rozstrzygnąć jeszcze 
nie można. 

— Słoniowacizna odbytu i krocza pod względem klinicznym i morfo
logicznym identyczna jest z poprzednio opisaną postacią słoniowacizny 
sromu. Powstaje ona częściej u prostytutek lub homoseksualistów bier
nych, prowadzi do znacznego zwężenia odbytu i nacieczenia ścianek odbyt
nicy, na których mogą być liczne owrzodzenia, przetoki, rozrosty brodawko
wate i kalafiorowate. T a postać również łączona jest pod względem etio-
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logicznym z ziarnicą pachwin. Dawniej zaliczano ją do zespołu, opisanego 
przez Fourniera pod nazwą syphiloma ano-rectde. Obecnie wiadome jest, 
że nieliczne tylko przypadki tego rodzaju mają pochodzenie kiłowe. 

— Słoniowacizna nosa i warg najczęściej rozwija się w następstwie 
róży nawracającej; niekiedy jest ona związana z nacieczeniem kiłowym 
w otoczeniu naczyń chłonnych wargi, nosa i podniebienia i występuje 

Ryc. 60. Elephantiasis labii. 

W kile późnej. Zmiany te znane były już Fournierom, który opisał ją pod 
nazwą syphiloma naso-labiale. 

— Słoniowacizna w następstwie róży obejmuje zazwyczaj całą dolną 
część twarzy, a czasem nawet powieki i małżowiny uszne. Powłoki są w tym 
razie obrzęknięte, ciastowate, zgrubiałe, nie wyczuwa się w nich jednak 
nacieczeń charakterystycznych dla zmian kiłowych. 

— Jako postać odrębną wymienić należy słoniowaciznę wargi górnej 
lub dolnej u osobników młodych. Są one obrzękłe, ciastowate, wywinięte 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

na zewnątrz, na czerwieni ich widoczne są liczne fałdy i pęknięcia, nie
kiedy dosyć głębokie. Rozwój zmian jest stopniowy, rozpoczynają się one, 
zdaje się, od stanu zapalnego warg — cheilitis; etiologia tej postaci sło
niowacizny nie jest znana. Czasem stwierdza się w tkance warg, zwłaszcza 
w pokładach głębokich obecność rozległych nacieków złożonych z komórek 
nabłonkowatych i otoczonych wałem limfocytarnym. Zbliża to te przy-

Ryc. ć i . Elephantiasis scroti et penis. 

padki do sarkoidozy. Miescher opisał podobne zmiany pod nazwą macro-
cheilitis granulomatosa. 

A n a t o m i a p a t o l o g i c z n a . Zmiany anatomiczne w słonio-
waciżnie są proste, polegają one na silnym rozszerzeniu naczyń chłonnych, 
których światła są szerokie, ziejące, czasem wypełnione małymi skrzepami. 
Światła żył mogą wykazywać te same zmiany w stopniu jednak mniejszym. 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

Tkanka łączna skóry właściwej, warstwy podskórnej i warstw głębszych 
wykazuje rozrost bardzo wybitny, w przypadkach zaś trwających czas 
dłuższy — wyraźne bliznowacenie. 

W miejscach bujania brodawkowatego brodawki skóry właściwej są 
wydłużone bardzo wybitnie, naskórek jest zgrubiały i wykazuje rogowa
cenie nadmierne. Często stwierdza się prócz tego obecność nacieków o ce
chach gruźliczych, kiłowych lub komórek nowotworowych, nie są to jed
nak zmiany właściwe słoniowaciźnie, lecz wynikające z istoty schorzenia 
doprowadzającego do słoniowacizny. 

P r z e b i e g i p o w i k ł a n i a . Przebieg słoniowacizny jest 
zawsze przewlekły; początek, jak już wsponmiałem, bywa ostry lub niepo-
strzeżony. W dalszym przebiegu występują, zwłaszcza jeżeli chodzi o sło
niowaciznę wywołaną zakażeniami ziarniakami ropotwórczymi, okresy na
silenia i zwolnienia zmian zapalnych. Słoniowacizna w zasadzie nie wpływa 
na stan ogólny chorych, jednakże zmiany mogą być tak wybitne, że posłu
giwanie się chorym narządem staje się niemożliwe. 

Najczęstszym powikłaniem są rozmaitego rodzaju zakażenia wtórne, 
w związku z czym mogą powstawać owrzodzenia atoniczne, wypryski, 
sączenie i liszajce. Niekiedy dochodzi do bardzo znaanego rozszerzenia 
powierzchownych naczyń chłonnych, które mogą pękać, wytwarzając prze
toki, wydzielające chłonkę. Często na narządach dotkniętych słoniowacizną 
rozwija się róża, trudno ją jednak zaliczyć do powikłań, jest ona bowiem 
w istocie często przyczyną tego stanu. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Do uwag powyżej już przed
stawionych mało dodać można o etiologii i patogenezie słoniowacizny. 

Rozmaite sprawy chorobowe wywołujące trudności w odpływie 
chłonki sprowadzić mogą jej zastój, a potem zmiany w tkance łącznej z jej 
przerostem i bliznowaceniem. Mogą to być nowotwory, wyrośla kostne, 
zmiany w gmczołach chłonnych lub brak ich po usunięciu operacyjn)^!, 
przerzuty nowotworów, a wreszcie rozmaite stany zapalne swoiste i nie
swoiste. Rolę niepoślednią wśród przyczyn wywołujących słoniowaciznę 
odgrywa zakażenie gruźlicze, kiłowe, lub nawet zarazkiem ziarnicy 
pachwin, zwłaszcza zaś zakażenie paciorkowcowe. W ostatnich czasach 
coraz bardziej ustala się pogląd, że zakażenie paciorkowcowe jest czynni
kiem nieodłącznym, wikłającym rozmaite inne stany zapalne, jak np. kiłowe 
i gruźlicze i że ono właśnie jest istotnym i stałym czynnikiem etiologicznym 
wywołującym przewlekły stan zapalny naczyń chłonnych, a potem słonio
waciznę. 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

R o z p o z n a n i e . Cechy morfologiczne słoniowacizny są tak zna-
mienne i uderzające, że stan ten zostaje rozpoznany za pierwszym rzutem, 
oka na chorą część ciała. Nie jest to jednak rozpoznanie całkowite, lecz 
tylko ujmujące stronę opisową zmian; dopiero przez ustalenie etiologii 
słoniowacizny zbliżamy się bardziej do rozpoznania. W tym celu należy 
rozpatrzyć prawdopodobieństwo istnienia tła kiłowego, gruźlicy, ziarnicy 
pachwin, ucisku przez nowotwory itd. W celu wyłączenia etiologii kiłowej 
potrzebne są wywiady wszechstronne, wykonanie odczynu Wassermanna 
w surowicy krwi, a niekiedy wynik leczenia próbnego. Najpewniejszą 
metodą ustalenia zmian gruźliczych jest badanie anatomiczne wycinka 
tkanki, ustalenie bowiem obecności nacieków o budowie gmźliczej ma 
rozstrzygającą doniosłość. 

Ustalenie rozpoznania ziarnicy pachwin jako przyczyny wywołującej 
słoniowaciznę jest szczególnie trudne; pomocne są wywiady i poprzedni 
tryb życia chorego, w szczególności pobyt w krajach południowych, obfi
tujących w ziarnicę pachwin, uprawianie nierządu lub stosunków homosek
sualnych. Wynik odczynu Freia polegającego na doskórnym wstrzyknięciu 
antygenu otrzymanego z gruczołów chłonnych osobników dotkniętych ziar
nicą pachwin, zdaniem wielu autorów, ma znaczenie rozstrzygające. 

Ustalenie roli paciorkowców dokonywa się na zasadzie częstego wy
stępowania róży oraz na podstawie wykrycia ziarenkowców tych w prepa
ratach tkankowych. 

L e c z e n i e . Jeśli przyczyna wywołująca słoniowaciznę została wy
kryta, leczenie powinno dążyć do jej usunięcia, a od istoty jej zależy sku
teczność zabiegów leczniczych. Jeśli przyczyną słoniowacizny jest kiła, na
leży stosować leczenie swoiste, w przypadku gruźlicy wskazane jest leczenie 
klimatyczne, wapniowe, calciferolem, a niekiedy operacyjne. Nie należy 
jednak, zwłaszcza w przypadkach wczesnych, stosować naświetlań i masaży, 
natomiast kąpiele i leczenie wysoką ciepłotą w tej lub innej postaci odnosi 
pewien skutek. W razie domniemanego tła zakaźnego paciorkowcowego, 
gronkowcowego, pneumokokowego itd., stosować należy leczenie przeciw-
zakaźne szczepionkami, lekami sulfanilamidowymi, a nawet penicyliną. 
Wszystkie te sposoby odnoszą jednak skutek wyłącznie w okresach począt
kowych choroby; w końcowych zaś, kiedy nastąpił już znaczny rozrost 
i bliznowate przekształcenie tkanki łącznej, usunięcie słoniowacizny lecze
niem farmaceutycznym staje się niemożliwe. Skutku nie odnoszą również 
naświetlania promieniami X . Jedyną nadzieję poprawy daje tu leczenie 
chimrgiczne, mające na celu ułatwienie odpływu chłonki przez zastosowa
nie tej lub innej metody sączkowania. 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

V I . S C H O R Z E N I A N A C Z Y Ń W Ł O S O W A T Y C H . C A P I L L A R I T I S 

Zmiany w naczyniach włosowatych towarzyszą bardzo wielu chorobom 
skóry; są one zmienione na przykład we wszystkich wykwitach kiłowych, 
w rozmaitych zapalnych schorzeniach skóry, niezależnie od ich etiologii, 
a więc w erytrodermiach rozmaitego pochodzenia, w łuszczycy, w zanikach 
zapalnych, w odmrozinach, a nawet w niektórych znamionach. T o samo 
należy powiedzieć o osutkach, występujących w przebiegu zatruć, ostrych 
chorób zakaźnych, jak duru plamistego, płonicy, odry i bardzo wielu innych. 
Zrozumiałe jest, że omawianie w tym miejscu wszystkich chorób, w których 
naczynia włosowate są zmienione, nie znajduje uzasadnienia. Do działu 
niniejszego zaliczyć natomiast należy schorzenia, w których zmiany naczyń 
włosowatych są pierwotne i przeważają w obrazie klinicznym. Stanami 
takimi są plamica obrączkowa Majocchiego — purpura annularis telan
giectodes Majocchi, choroba Schamberga i postępujące przebarwienie skóry 
podudzi, czyli choroba Favra. Zmiany samej skóry w tych przypadkach są 
wtórne, toteż wszystkie te choroby nie zasługują właściwie na miano odręb
nych schorzeń skóry, są bowiem tylko zmianami zejściowymi lub towarzyszą
cymi chorobie naczyń włosowatych. Z punktu widzenia morfologicznego są 
one jednak odrębne i to właśnie uzasadnia ich stanowisko we wsipółczesnej 
dermatologii, wciąż jeszcze w wielu dziedzinach opartej na kryteriach 
morfologicznych. 

I . P l a m i c a o b r ą c z k o w a M a j o c c h i e g o , purpura annu
laris telangiectodes Majocchi, należy do schorzeń rzadkich; jest ona częstsza 
u mężczyzn niż u kobiet, nie zdarza się natomiast u dzieci. Zmiany umiej
scowione są częściej i w większej liczbie na kończynach dolnych, rza
dziej zaś na tułowiu i na kończynach górnych, nie występują na 
twarzy i na głowie; oszczędzone są zazwyczaj również stopy i dło
nie; niekiedy bywają zajęte błony śluzowe jamy ustnej. Zmiany rozwi
jają się niepostrzeżenie i nie sprawiają dolegliwości przez cały czas trwania 
choroby. Początkowo są to plamki sinawoczerwone, wielkości jednego lub 
kilku milimetrów, okrągłe lub owalne, złożone z drobnych wykwitów krop-
kowatych, ułożonych w otoczeniu mieszków włosowych. Wykwity te pole
gają na obecności rozszerzonych naczyń krwionośnych i na początku cho
roby znikają od ucisku, nie pozostawiając śladu. 

Plamki te stopniowo, lecz bardzo wolno powiększają się, w środko
wej zaś części mogą ustępować, skutkiem czego niekiedy powstają wykwity 
obrączkowate. N a wykwitach starszych prócz rozszerzonych naczyń skóry 
widoczne są wybroczyny, nadające wykwitom zabarwienie żółtawe lub bru-
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

natnawe, szczególnie wyraźne w środkowej ich części; niekiedy występują 
tu nawet objawy zaniku, skutkiem czego skóra cieńczeje, a meszek wło
sowy wypada. Wykwity takie utrzymują się czas rozmaity, zawsze jednak 
długo, kilka miesięcy, a nawet parę lat, po czym stopniowo znikają. W ten 
sposób w przebiegu choroby odróżnić można okres początkowy, w którym 
jedyną zmianą jest rozszerzenie naczyń, często przybierające kształt obrącz
kowaty, w okresie drugim zjawiają się wybroczyny i przebarwienie żółtawo-
brunatne, wreszcie w okresie końcowym wykwity bądź ustępują, bądź też 

Ryc. 62. Purpura annularis telangiectodes Majocchi. 

rozwijają się zmiany zanikowe. Schorzenie nie wpływa na ogólny stan 
zdrowia i nie sprawia dolegliwości prócz przykrości związanych z kosme
tyczną stroną cierpienia. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e stwierdzone w tkance wykwitów 
są następujące: naczynia krwionośne, zwłaszcza tętnice są rozszerzone, wy
pełnione krwią, w otoczeniu ich stwierdza się nieznaczne nacieki. 

Zmiany najwybitniejsze dotyczą ścianek naczyń krwionośnych: są one 
zgrubiałe, ich błona wewnętrzna buja, skutkiem czego naczynie może być 
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niedrożne, mięśniówka jest zgrubiała, jednocześnie jednak obecne są w niej 
drobne pęknięcia lub szczelinki, przez które krwinki przechodzą do tkanek 
otoczenia. Wszystkie te zmiany są wybitniejsze w naczyniach głębszych. 
W skórze właściwej stwierdza się większą lub mniejszą ilość barwnika 
krwiopochodnego, w zmianach zaś starszych objawy zaniku. 

P o g l ą d y n a e t i o l o g i ę i p a t o g e n e z ę tak zwanej 
choroby Majocchiego nie zostały uzgodnione, chociaż w ostatnich latach 
poczyniono w tym kierunku duże postępy. Swego czasu najwięcej zwolen
ników zyskał pogląd Balzera, zgodnie z którym schorzenie to ma etiologię 
gruźliczą, za czym przemawiałyby jednak tylko stosunkowa częstość gruźlicy 
narządów wewnętrznych u tych chorych. Wobec tego jednak, że niejedno
krotnie spostrzegano chorych na plamicę obrączkową, u których nie wy
kryto objawów gruźlicy czynnej, sądzić należy, że inne czynniki również 
odgrywać mogą pewną rolę. Znajduje to potwierdzenie w przypadkach, 
w których zmiany w skórze ustępowały po usimięciu migdałków lub zro-
piałych gruczołów chłonnych. W ostatnich czasach zwrócono uwagę na 
stan układu krążenia w tej chorobie, podług Gottrona i innych mechanizm 
powstawania zmian w skórze jest związany z nadciśnieniem, które podług 
autora jest główną przyczyną wywołującą zmiany w naczyniach krwio
nośnych i w skórze. 

Widywałem chorobę Majocchiego u osobników młodych z ciśnieniem 
prawidłowym, toteż pogląd Gottrona nie przekonał mnie. 

Zdaniem moim choroba występuje stosunkowo często po schorzeniach 
zapalnych naczyń, np. po durze i innych chorobach zakaźnych. 

Leczenie choroby Majocchiego polega na stosowaniu środków obni
żających ciśnienie krwi , jeśli jest ono wysokie. Miejscowo radzę zastosować 
odmrażanie wykwitów śniegiem kwasu węglowego 45—50 sekund, przy
rządem o końcówce zmoczonej acetonem; leczenie to może dać dobre 
wyniki kosmetyczne. 

2. C h o r o b a S c h a m b e r g a , czyli postępujące barwnikowe 
zapalenie skóry. Pod nazwą szczególnego postępującego barwnikowego za
palenia skóry opisał Schamberg w roku 1901 zmiany, które zarówno 
z punktu widzenia klinicznego, jak i morfologicznego są zbliżone do cho
roby Majocchiego, a być może nawet są z nią identyczne. 

Choroba Schamberga nie jest częsta, powstaje ona stopniowo, trwa 
bardzo długo, nie sprawiając chorym dolegliwości i nie wpływając na stan 
ogólny ich zdrowia. Zmiany polegają na obecności ognisk wielkości monety 
lub talara, czasem większych, rozsianych na kończynach i na tułowiu; cza-
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

sem występują one również i na twarzy. Ogniska te, początkowo różowe, 
stają się stopniowo żółtobnmatne, widoczne są na nich rozszerzone naczy
nia oraz liczne kropkowate i większe rozszerzenia naczyń (tętniaki). Zmia
ny te różnią się od choroby Majocchiego brakiem skłonności do wzrostu 
obwodowego, zanikania w części środkowej i wytwarzania figur obrączko-

Ryc. 63. Morbus Schambergi. Capillaritis. 

wych. Są one jednak najprawdopodobniej tylko odmianą choroby Majoc
chiego. 

Wyodrębnianie tych zmian i sprowadzanie ich do szeregu odrębnych 
chorób skóry jest dowodem wypaczenia pojęć, jakie wciąż jeszcze panuje 
w dermatologii skutkiem przeceniania nieistotnych szczegółów morfolo
gicznych. 
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3. Angiodermhis haemosiderotica crurum. Pod zbliżoną nazwą opi
sał Favre zmiany występujące na podudziach u osobników z żylakami koń
czyn dolnych. W razie obecności na kończynach dolnych rozległych i za
palnych żylaków skóra stopniowo ulega zmianom charakterystycznym; prócz 
ścieńczenia i zaniku, co zdarza się nie zawsze, wykazuje ona wybitną 
zmianę zabarwienia. Zabarwienie skóry bywa bardzo rozmaite, czasem ma 
ono odcień żółtawy i przypomina kawę z mlekiem; w innych przypadkach 
są to plamy ciemnobrunatne z odcieniem sinawym lub stalowym. Zmiana 
zabarwienia występuje początkowo w postaci plamek odosobnionych lub 
ułożonych siateczkowato; stopniowo plamy te łączą się, tworząc po
wierzchnie zlewne i zajmują w całości dolną część podudzia. Niekiedy 
zmiany te występują również i na udach. Wśród tych plam przebarwio
nych widoczne są rozszerzone naczynia, a to nie tylko żyły duże, lecz 
nader liczne, siateczkowato ułożone żyły cienkie o krętym przebiegu. 

Badanie uważne początkowych okresów rozwoju tych zmian wykazuje, 
że w otoczeniu naczyń i w bezpośrednim związku z nimi powstają drobne 
wybroczyny, początkowo barwy purpurowej lub purpurowosinawej. Stop
niowo, skutkiem przemiany hemoglobiny zmieniają one barwę i przekształ
cają się w plamy brunatne i żółte. Ten sposób powstawania omawianych 
zmian tłumaczy ich istotę i patogenezę. Przebarwienie jest stanem zejścio
wym i wynikiem przewlekłego stanu zapalnego drobnych żyłek i naczyń 
włosowatych skóry. Temu stanowi zapalnemu towarzyszą zmiany w ścian
kach naczyniowych i wytwarzanie wybroczyn. W dalszym ciągu trwania 
schorzenia, zwłaszcza jeśli zmiany w układzie żylnym są rozległe i wy
bitne, rozwija się zanik wiotki lub bliznowaty skóry podudzia, skłonność 
do zakażeń ropnych staje się bardzo wybitna, co sprzyja powstawaniu 
owrzodzeń znamiennych dla żylakowatości podudzi. 

Jak z powyższego opisu wynika, stan ten nie jest odrębną chorobą, 
lecz tylko jednym z objawów towarzyszących przewlekłemu stanowi zapal
nemu żył kończyn dolnych. 

Stan ten nie wymaga leczenia odrębnego, zapobieganie jego występo
waniu polega na leczeniu stanu zapalnego żył i żylaków kończyn dolnych. 

V I I . P E R I A R T E R I I T I S N O D O S A 

W postaci najczęstszej, opisanej przez Kusmaula i uważanej za kla
syczną tzw. periarteriitis nodosa jest schorzeniem ogólnym, o cechach cho-
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

roby zakaźnej. Objawy choroby zależą od siedliska zmian i zazwyczaj są 
ostre; zmiany często sadowią się w narządach jamy brzusznej lub mózgu. 
Przebieg choroby jest szybki, ostry, zwykle następuje zejście śmiertelne. 
Wprawdzie w tej postaci również mogą wystąpić zmiany w skórze, jednak 
usuwają się one na plan dalszy wobec całego obrazu chorobowego i zmian 
w narządach wewnętrznych. Prócz postaci ostrej istnieje również mało 
znana skórna postać tzw. periarteriitis nodosa, wykazująca przebieg prze
wlekły lub podostry. Choroba częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet (4:1) 
zwykle w wieku średnim, może jednak wystąpić również u dzieci. Objawy 
zwiastunowe nie są charakterystyczne i przypominają grypę lub schorzenia 
reumatyczne. Stan ogólny chorych początkowo jest dobry, w miarę postępu 
i trwania choroby rozwija się stan podgorączkowy, osłabienie ogólne i bóle 
mięśniowe, często współistnieje eozynofilia. Przebieg choroby jest prze
wlekły, w razie wystąpienia zmian w narządach wewnętrznych często na
stępuje zejście śmiertelne, czasem choroba ustępuje. Zmiany skórne są 
różnorodne, najczęściej występują rumienie lub dobrze od otoczenia odgra
niczone guzki wielkości grochu, fasoli; mogą występować zmiany o cechach 
rumienią guzowatego lub wielopostaciowego, pokrzywki, a w późniejszych 
okresach choroby wykwity wybroczynowe. Wspomniane guzki są jednak 
najbardziej charakterystyczne, sadowią się one na kończynach, zabarwienie 
ich jest cieliste, sinicze, czasem w części środkowej powstaje ognisko mart
wicy; w konsekwencji wytwarza się krostka lub skupienie płynu surowiczo-
krwawego, a potem owrzodzenie. T e wszystkie zmiany nie wykazują cech 
charakterystycznych; cechy bardziej charakterystyczne polegają na ułożeniu 
groniastym, zwłaszcza zaś smugowatym wymienionych guzków. Elementem 
rozstrzygającym o rozpoznaniu jest występowanie smugowatych zgrubień, 
odpowiadających zmienionym naczyniom tętniczym i żylnym. Takie zgru
bienia występują bez przyczyny widocznej lub pod wpływem urazów, czę
ściej na kończynach i wyczuwalne są w tkance podskórnej lub w skórze. 
Są to stwardniałe, nieco bolesne, smugowate zgrubienia szerokości ki lku 
milimetrów, przesuwalne ze skórą lub tkanką podskórną. Badanie histolo
giczne wykazuje, że są to zmienione tętnice i żyły; zmiany polegają na 
zgmbieniu wszystkich warstw, ogniskach martwicy w ściance naczynia 
i bujaniu warstwy wewnętrznej wywołującym niedrożność naczynia. Ogniska 
martwicy są ograniczone i dotyczą warstwy wewnętrznej zarówno żył, jak 
i tętnic. Toteż ściśle biorąc zmiany powinny być określone jako peri, meso-
i endo arteriitis et phlebitis nodosa. W otoczeniu ich stwierdza się napływ 
komórek wielojądrzastych, czasem nacieki wykazujące tendencję do blizno
wacenia. 
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Choroby skóry związane ze zmianami w układzie naczyniowym 

Etiologia choroby nie została wyjaśniona, prawdopodobnie ma ona 
pochodzenie zakaźne, wątpliwe jest jednak, czy zostaje wywołana przez 
zarazek swoisty. 

Leczenie jest trudne; polega ono na stosowaniu leków przeciwbakteryj-
nych (chemoterapeutycznych, antybiotyków). Widziałem poprawę po zasto
sowaniu penicyliny. 
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R O Z D Z I A Ł X X V I I I 

S C H O R Z E N I A PĘCHERZOWE. D E R M A T O S E S B U L L O S A E 

W dermatologii dawniejszej zaliczano do pęcherzyc wszystkie scho
rzenia, w których dochodziło do powstawania pęcherzy. Obecnie pod wpły
wem postępów w poznaniu istoty cierpień skórnych dział ten zwęził się 
bardzo wybitnie, usunięto z niego bowiem schorzenia, w których powsta
wanie pęcherzy nie jest stałe, lecz raczej przygodne, jak np, pokrzywkę 
pęcherzową, liszaj czerwony pęcherzowy, postacie pęcherzowe kiły, rumień 
wysiękowy pęcherzowy oraz szereg innych. Ponadto w rozdziałach o pęche
rzycach nie są już obecnie omawiane schorzenia pęcherzowe, etiologia któ
rych została wyjas'niona. Wymienić tu można pęcherzowe osutki lekowe, 
pęcherzyce zakaźne noworodków i dorosłych, oddzielanie się pęcherzowe 
naskórka. 

Do pęcherzyc właściwych zaliczamy obecnie zaledwie kilka schorzeń 
0 etiologii niewyjaśnionej, • w których powstawanie pęcherzy jest stałym 
1 głównym objawem. Chorobami tymi są: pęcherzyca ostra, pęcherzyca 
przewlekła, bujająca i liściasta, ponadto zaś zapalenie skóry opryszczkowate, 
czyli choroba Duhringa i opryszczki ciężarnych. 

Stosunek wzajemny tych chorób, zwłaszcza niektórych z nich, nie 
został wyjaśniony, toteż wciąż jeszcze brakuje podstawy uzasadniającej 
rozpatrywanie ich łącznie. W szczególności nie wiemy, czy choroba 
Duhringa i pęcherzyca są chorobami pokrewnymi lub też nawet identycz
nymi, czy przeciwnie, są to dwie choroby odmienne. 

Zagadnienia te zostaną rozstrzygnięte dopiero po wyjaśnieniu istoty 
i etiologii tych schorzeń; obecnie zaś podczas ustalania takiego lub innego 
podziału tych chorób jesteśmy skazani na posługiwanie się dowodami po
średnimi, a nade wszystko względami praktycznymi i kryteriami k l i 
nicznymi. 
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Schorzenia pęcherzowe 

I . P Ę C H E R Z Y C A P R Z E W L E K Ł A . P E M P H I G U S C H R O N I C U S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Pęcherzyca przewlekła jest cięż
kim, zazwyczaj śmiertelnym schorzeniem o etiologii niewyjaśnionej, praw
dopodobnie zakaźnej. Charakteryzuje ją przebieg przewlekły, z zaznaczonym 
niekiedy okresowym zwalnianiem i nasilaniem objawów, występowanie 
pęcherzy o zawartości surowiczej, a wreszcie brak innych zmian charak
terystycznych w skórze i narządach wewnętrznych. 

Występować może ona w rozmaitych odmianach morfologicznych 
i klinicznych, a mianowicie w postaci zmian pęcherzowych — pemphigus 
vulgaris, w postaci erytrodermicznej — pemphigus foliaceus, a wreszcie 
w postaci zmian bujających — pemphigus vegetans. Wszystkie te trzy po
stacie są najprawdopodobniej odmianami, a czasami nawet okresami w roz
woju tego samego schorzenia, a mianowicie pęcherzycy przewlekłej — 
pemphigus chronicus. 

I . P ę c h e r z y c a z w y k ł a . P e m p h i g u s v u l g a r i s 

Z m i a n y s k ó r n e . Zmiany w skórze sadowią się głównie na 
tułowiu, nieco mniej obficie na kończynach; największe skupienia ich znaj
dują się w fałdach — pod pachami, w pachwinach i na szyi. Skóra twarzy 
i głowy może być również zajęta, głównie jednak pod koniec choroby lub 
też w postaciach cięższych. Osutka wyróżnia się jednopostaciowością, zło
żona jest z pęcherzy wielkości rozmaitej, od kilku milimetrów do ki lku 
lub kilkunastu centymetrów. Kształt ićh jest okrągły lub owalny, znacznie 
rzadziej nieregularny, zarysy kopulaste, pokrywa dobrze napięta, jednak 
w pęcherzach utrzymujących się od dłuższego czasu, skutkiem wysychania 
treści, jest ona pomarszczona i wiotka. Pęcherze te są jednokomorowe, 
treść ich jest płynna, cytrynowożółta, surowicza, zawiera mało włóknika, 
toteż po pęknięciu pęcherze opróżniają się całkowicie. Znajdują się one 
na skórze niezmienionej, to znaczy na ogół nie poprzedza ich występowa
nie rumieni, wykwitów pokrzywkowych i plam zaczerwienionych. Rozwój 
pęcherza bywa rozmaity w zależności od okresu choroby i od jej nasilerua. 
Zazwyczaj pęcherze zjawiają się nagle i w przeciągu krótkiego czasu, np. 
ki lku godzin, osiągają spore rozmiary, po czym w dalszym ciągu powięk
szają się już wolno. Zjawienie się ich nie jest poprzedzone objawami pod
miotowymi, takimi jak swędzenie, ból lub pieczenie. Grubość powłoki 
na pęcherzach, a w związku z tym i oporność ich na urazy, bywa rozmaita. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Pęcherze małe oraz występujące w początkowych okresach choroby i w lżej
szych jej postaciach są umiejscowione głębiej, w związku z czym wyka
zują większą oporność na urazy mechaniczne. 

Treść pęcherzy po pewnym czasie mętnieje, a czasem nawet zmienia 
się w surowiczo-ropną lub nawet ropną; niekiedy ciałka ropne opadają na 
dno pęcherza, skutkiem czego dolna część zawartości pęcherza jest ropna, 
górna zaś surowicza i przezroczysta. Pęcherze takie stopniowo przysychają, 
po odpadnięciu zaś wytworzonego strupa pozostaje plama zaczerwieniona 
lub nieznacznie przebarwiona. 

Ryc. 64. Pemphigus vulgaris. Pęcherze i wtórna lichenizacja w następstwie 
przewlekłego stanu zapalnego. 

Pęcherze większe, bardziej powierzchowne, zwłaszcza zaś znajdujące 
się w fałdach, pękają łatwo, odsłaniając powierzchnię sączącą, żywoczerwo-
ną, bardzo silnie bolesną, niekiedy krwawiącą, pokrytą strzępami pokrywy 
naskórkowej. Powstające w ten sposób ubytki wydzielają płyn surowiczo-
ropny o silnej, nader niemiłej woni; gojenie ich postępuje z rozmaitą 
szybkością, na początku schorzenia i w postaciach łagodniejszych — szybko, 
w okresach końcowych i w przypadkach ciężkich — nie wykazują one 
skłonności do gojenia. 

Mimo że skóra nie pokryta pęcherzami nie wykazuje zmian widocz
nych, i w niej również zachodzą zmiany chorobowe, polegające na obrzęku 
naskórka i zmniejszeniu jego spoistości mechanicznej. Skutkiem tego mocne 
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Schorzenia pęcherzowe 

pociągnięcie palcem po skórze, a to nawet w okolicach pozornie zdrowych, 
wywołuje oddzielanie, niejako spełzanie naskórka na całej jego grubości 
lub też jego warstw powierzchownych (epidermolysis). Objaw ten, zwany 
objawem Nikolskiego, nie zawsze występuje w pęcherzycy zwykłej, jeśli 
jednak już powstał — jest bardzo charakterystyczny. Obecność jego świad
czy o ciężkości i rozległości sprawy chorobowej. 

Ryc. 65. Pemphigus Yulgaris, obraz typowy. 

Wszystkie te zmiany składają się na następujący obraz: osutka jest 
z grubsza symetryczna, najwybitniejsza na tułowiu i w fałdach, jest ona 
jednopostaciowa, złożona z pęcherzy, brak tu rumieni i innych zmian; 
pęcherze nie wykazują skłonności do grupowania się. Mają one rozmiary 
rozmaite, treść płynną, przezroczystą, pęcherze starsze i zropiałe mogą 
być otoczone wąską odczynową obwódką zapalną. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Po pęknięciu pęcherzy, zwłaszcza w miejscu urazów, ucisku i w fał
dach, powstają powierzchnie sączące, czerwone, ograniczone strzępkami 
naskórka. Całość obrazu chorobowego żywo przypomina oparzenia drugiego 
stopnia. Pęcherze goją się bez pozostawienia blizn, niekiedy z wytworze
niem przebarwionych plam, w innych razach drobnych torbieli gruczo
łowych, identycznych ze spostrzeganymi w oddzielaniu dziedzicznym na
skórka. 

Zmiany na błonach śluzowych w pęcherzycy zwykłej są tak częste, 
że można uważać je za jeden z najstalszych i najbardziej charakterystycz-

Ryc. 66. Objaw Nikolskiego: oddzielanie sig naskórka 
pod wpływem nieznacznego urazu, np. pociągnięcia 

palcem. 

nych objawów. Niekiedy choroba rozpoczyna się od zmian na błonach 
śluzowych, częściej występują one w jej przebiegu. Zazwyczaj zajęta jest 
błona śluzowa jamy ustnej, przełyku, gardzieli i jamy nosowej, nieco 
rzadziej zmiany są na spojówkach powiek i gałek ocznych lub na błonach 
śluzowych narządów płciowych. Zmiany te w zasadzie są takie same jak 
zmiany w skórze, jednak skutkiem cienkości nabłonka, pokrywa pęcherzy 
pęka natychmiast po ich wytworzeniu się, co prowadzi do powstawania 
dużych ognisk pozbawionych nabłonka i przypominających oparzenia. 
Miejsca te są niezwykle bolesne, utrudniają mowę i przyjmowanie po
karmów. Przypuszczać należy, że błony śluzowe żołądka i jelit wykazują 
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Schorzenia pęcherzowe 

zmiany takie same, czym tłumaczymy nudności i biegunki występujące 
u tych chorych. 

Erozje na błonach śluzowych mogą goić się, pokrywając się przy tym 
nabłonkiem białawym, cienkim, łatwo spełzającym po urazach. Inne erozje 
ulegają owrzodzeniu lub pokrywają się wyroślami bujającymi; niekiedy 
w miejscach stykania się erozyj ułożonych w fałdach błon śluzowych wystę
pują zrosty upośledzające bardzo wybitnie czynność narządu; szczególnie 
często zdarza się to na gałce ocznej. 

P r z e b i e g c h o r o b y . Choroba wystąpić może nagle, i to 
bywa najczęstsze, u osobników całkowicie zdrowych, bez przyczyny dostrze
galnej i bez objawów zwiastunowych. Niekiedy jednak początek choroby 
poprzedzony jest okresem niedomagania, rozbicia, zdenerwowania, nie
znacznego podniesienia ciepłoty lub" innymi objawami pozbawionymi cech 
charakterystycznych. 

Czasem, jak to sam widywałem, choroba występuje po spożyciu dużej 
ilości alkoholu, po silnym zaziębieniu, wstrząsach nerwowych lub psy
chicznych; niekiedy, jest to jednak zdarzenie rzadkie, schorzenie wystę
puje po skaleczeniu lub po urazie. 

Pierwsze zmiany mogą być umiejscowione zarówno na skórze, jak 
na błonach śluzowych. W skórze już od początku mogą one być obfite, 
rozsiane na tułowiu i kończynach. Niektórzy autorzy, zwłaszcza R. Lesz
czyński, utrzymują, że początkowo zjawia się jeden wykwit, rodzaj objawu 
pierwotnego, wielokrotnie nawracający w tym samym miejscu, po czym 
dopiero zmiany uogólniają się. Zdaniem moim, tego rodzaju początek cho
roby nie jest częsty; nierzadko jednak wykwity początkowo są nieliczne, 
skupione w jednej okolicy, czego nie należy jednak utożsamiać z istnie
niem pewnego rodzaju okresu pierwotnego pęcherzycy. Czasem zmiany 
pierwsze występują na błonach śluzowych jamy ustnej, gardzieli lub na 
spojówkach gałek ocznych, gdzie utrzymują się czas długi, po czym dopiero 
uogólniają się. Niekiedy choroba pozostaje przez długi czas umiejscowiona, 
potem zmiany ustępują i następuje uleczenie: pemphigus localisatus. Tego 
rodzaju przebieg należy jednak do rzadkości, a niektórzy powątpiewają 
nawet, czy przypadki takie można zaliczyć do pęcherzycy właściwej. Zaz
wyczaj zmiany stopniowo uogólniają się i przybierają cechy bardzo cha
rakterystyczne. 

Przebieg choroby jest zawsze przewlekły, trwa ona czas rozmaity, 
czasem 4—6 miesięcy, niekiedy 1I/2—2 lata, w zależności od nasilenia 
objawów, a głównie od wieku i stanu ogólnego chorych. W tym czasie 
w skórze występują stale pęcherze nowe; daje się zauważyć przy tym 
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Schorzenia pęcherzowe 

pewna okresowość w ich występowaniu. Jest ona zupełnie nieregularna, 
niekiedy bardzo wyraźna, tak że wykwity świeże nie występują i myśleć 
można o poprawie zasadniczej lub nawet o uleaeniu, częściej okresowość 
ta jest zaledwie zaznaczona. W ciągu długiego trwania choroby zmiany 
w skórze stopniowo stają się coraz bardziej obfite, a ich cechy zewnętrzne 
zmieniają się; pęcherze są coraz większe, pękają łatwiej, odsłonięte po
wierzchnie goją się coraz wolniej i trudniej. Same pęcherze stają się 
mniej napięte i słabiej wypełnione, naskórek zaczyna się oddzielać na 
przestrzeniach bardzo obszernych, pozbawionych pęcherzy, skutkiem czego 
choroba przybiera cechy charakterystyczne dla tak zwanej pęcherzycy 
liściastej — pemphigus foliaceus, czyli że zmiany nie są już ograniczone, 
lecz uogólnione, o typie erytrodermii wysiękowej. 

S t a n o g ó l n y . Początkowo stan ogólny chorych jest dobry, mimo 
że chorzy odczuwają szereg dolegliwości; czasem występują bóle głowy 
i nudności, co tłumaczy się prawdopodobnie stanem samozatrucia ustroju, 
jaki zawsze istnieje w tych przypadkach. Nierzadko ciepłota jest nieco pod
wyższona, początkowo jednak nie ma ona cech charakterystycznych; w okre
sach późniejszych przybiera stopniowo cechy hektycznej. N a początku cho
roby czynności narządów trawienia są prawidłowe, często jednak chorzy 
skarżą się na brak łaknienia. 

Cierpienia największe, a są one bardzo silne, wywołują u tych 
chorych ogniska powstające po pęknięciu pęcherzy; miejsca te, pozba
wione naskórka i wykazujące stan zapalny, sprawiają chorym tak znaczne 
dolegliwości, że pęcherzycę przewlekłą należy zaliczyć do najcięższych 
chorób skóry. 

W miarę postępu choroby występują nader męczące biegunki — 
zwiastuny poważnego obrotu sprawy chorobowej. Biegunki te zależą 
nie tylko od objawów samozatrucia, lecz spowodowane są również 
zmianami na błonach śluzowych przewodu pokarmowego. Narząd krą
żenia zmian nie wykazuje, gruczoły chłonne i śledziona są powięk
szone. Stopniowo stan chorych pogarsza się i wreszcie zawsze lub 
prawie zawsze następuje zejście śmiertelne, bądź z powodu wyniszczenia, 
charłactwa i objawów samozatrucia, bądź z powikłań przypadkowych, 
wśród których na pierwszym miejscu wymienić należy zapalenie płuc 
i zaburzenia jelitowo-pokarmowe. Stan psychiczny chorych jest dobry, 
w postaciach cięższych i w okresach końcowych występuje zobojęt
nienie; apetyt do końca bywa dobry. Zdolność do pracy jest zmniej
szona w stopniu rozmaitym w zależności od rozległości zmian na 
skórze. 
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Schorzenia pęcherzowe 

W układzie nerwowym i dokrewnym zmian nie stwierdza się, jed
nakże w późnych okresach choroby periody u kobiet ustają. Krew zmian 
charakterystycznych nie wykazuje, wszakże liczba krwinek czerwonych 
i hemoglobiny powoli, lecz stale zmniejsza się, często istnieje leukocytoza 
umiarkowana; eozynofilia zarówno we krwi, jak i w treści pęcherzy nie 
występuje lub też jest nieznaczna, rzadko przewyższając 2—3%. W narzą
dzie moczowym zmian charakterystycznych nie stwierdza się, ilość moczu 
jest jednak zmniejszona; zawiera on liczne fosforany i moczany i zazwy
czaj jest silnie wysycony i cuchnący; często istnieje nieznaczny białkomocz. 

P o s t a c i e n i e t y p o w e i p o w i k ł a n i a . Jedyną postacią 
nietypową jest ta, w której zmiany nie uogólniają się, a pozostają ograni
czone do pewnej okolicy, stale w niej nawracając w postaci pęcherzy 
0 cechach powyżej opisanych. Stan tych chorych jest dobry przez cały czas 
choroby, przebieg której jest zazwyczaj dobrotliwy. 

Przynależność tej postaci do pęcherzycy nie jest jeszcze pewna, a nie
którzy sądzą, że jest to choroba odrębna. 

T o samo odnosi się do zmian występujących wyłącznie na błonach 
śluzowych jamy ustnej lub gałek ocznych, zaliczanych obecnie do pęche
rzycy. Polegają one na występowaniu ubytków powierzchownych warstw 
nabłonka, powstających najprawdopodobniej wskutek szybko pękających 
pęcherzy. Prowadzą one do bliznowacenia błony śluzowej, zrostu powiek 
itd. Przynależność tego schorzenia do pęcherzycy również nie jest jeszcze 
udowodniona. 

Najczęstszym powikłaniem pęcherzycy są rozmaite zakażenia ropne, 
zarówno błahe, jak liszajec i zakażenia prątkiem ropy błękitnej, jak 
1 cięższe, wśród których należy wymienić ropowicę tkanki podskórnej oraz 
różę. Powikłania te nie wykazują cech odrębnych, jednakże w okresie 
wyniszczenia chorych i pod koniec choroby wyróżniają się przebiegiem 
przewlekłym i są trudne do uleczenia. 

Stanowisko odrębne wśród powikłań pęcherzycy zajmują wykwity 
brodawkowate i bujające, podobne do pęcherzycy brodawkującej 
występujące w fałdach skóry. Aczkolwiek patogeneza tych wyrośli nie jest 
jasna, najsłuszniejsze jest utożsamianie ich z pęcherzycą brodawkującą. 
Prawidłowe ustałenie istoty tych zmian łączy się z rostrzygnięciem zagad
nienia stosunku wzajemnego pęcherzycy zwykłej, brodawkującej i liściastej. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Zmiany histologiczne w skórze osob
ników chorych na pęcherzycę zwykłą są bardzo charakterystyczne i w 
zasadzie jednolite; w szczegółach są one jednak rozmaite w zależności od 
nasilenia i okresu choroby. Istota zmian tkankowych polega na skupianiu 
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Schorzenia pęcherzowe 

się w naskórku płynu surowiczego. Komórki naskórka i przestrzenie mię
dzykomórkowe skutkiem tego są obrzęknięte, łączność pomiędzy komórkami 
ulega rozluźnieniu, w naskórku zjawiają się rozstępy, szparki, przebiega
jące równolegle do powierzchni i ułożone na rozmaitej jego głębokości. 
Początkowo oraz w przypadkach bardziej dobrotliwych — głęboko, 
w przypadkach o przebiegu cięższym oraz w późnych okresach choroby — 
bardziej powierzchownie. T y m osłabieniem spoistości mechanicznej po
między komórkami naskórka i wytwarzaniem wymienionych odwarstwień, 

Ryc. 67. Obraz histologiczny pęcherzycy zwykłej; pęcherz usadowiony jest 
w naskórku i ma tendencję do szerzenia się obwodowego. 

oraz skupieniem płynu wysiękowego tłumaczy się występowanie objawu 
Nikolskiego. Wykazał to falowy. 

Nagromadzenie płynu staje się stopniowo coraz większe, skutkiem 
czego pomału powstają nie tylko szczelinki mikroskopowe, lecz prawdziwe 
pęcherze. Pokrywa ich zazwyczaj jest słabo napięta, treść surowicza; wi 
doczne są w niej nieliczne leukocyty i komórki naskórka. Dno pęcherza 
wytworzone jest przez komórki warstwy kolczystej, a czasami, jeśli pęcherz 
powstał na granicy skóry i naskórka, przez brodawki skóry właściwej. 
Jeśli pęcherze są duże, rozwija się obraz pęcherzycy zwykłej, jeśli natomiast 
są one bardzo płaskie, albo też w naskórku istnieją wyłącznie wymienione 
wyżej szparki — obraz kliniczny jest taki, jak w pęcherzycy liściastej. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Jeśli brodawki dna pęcherza wykazują wydłużenie, szczyty ich rozwidlają 
się i tworzą rozrosty brodawkowate, powstaje obraz charakterystyczny dla 
pęcherzycy brodawkującej. Zmiany w skórze właściwej są stosunkowo nie
znaczne, jej tkanka łączna jest nieco obrzęknięta, w otoczeniu naczyń 
elementy komórkowe są liczebnie powiększone. 

Zmiany w narządach wewnętrznych, stwierdzone na sekcjach, cech 
charakterystycznych nie wykazują. 

E t i o l o g i a p ę c h e r z y c y nie jest znana; wszystkie prace wy
konane w celu jej wyjaśnienia nie przyniosły dotąd rozstrzygnięcia. 

Schorzenie to jest częstsze u przedstawicieli rasy semickiej, nie wiemy 
jednak, czy skłonność ta polega na skazie konstytucjonalnej, czy na mniej
szej odporności tej rasy na działanie niektórych czynników zakaźnych. 
Najwięcej zwolenników zyskał pogląd upatrujący w pęcherzycy chorobę 
zakaźną, mimo że zarazka wywołującego dotąd nie wykryto. Bezcelowe 
byłoby wymienianie wszystkich drobnoustrojów pomawianych o odgrywa
nie roli etiologicznej, w stosunku do żadnego -Z nich nie przytoczono 
bowiem dowodu rozstrzygającego. 

Słuszniejsze wydaje się przytoczenie danych ogólnych, przemawiają
cych za etiologią zakaźną schorzenia. Dowodów bezpośrednich etiologii 
zakaźnej pęcherzycy nie ma, nie został bowiem wykryty jej zarazek, nie 
stwierdzono zakaźności osobników chorych, a doświadczalnie nie udało 
się przenieść choroby na zwierzęta. Mimo to pogląd ten wciąż ma zwolen
ników i wciąż istnieje przypuszczenie, że chorobę wywołuje niewykryty 
zarazek. Najpoważniejszymi dowodami, skłaniającymi do tego przypu
szczenia są kliniczne cechy schorzenia, a mianowicie stan gorączkowy roz
wijający się u tych chorych, przybierający czasem cechy charakterystyczne 
dla posocznicy, ostry lub podostry przebieg choroby, ze zwolnieniami tak 
charakterystycznymi dla szeregu chorób zakaźnych, a wreszcie objawy 
ogólne toksyczno-infekcyjne częste towarzyszące chorobie. 

Wątpliwe jest jednak, czy czynnik zakaźny znajduje się w treści 
pęcherzy, jest ona bowiem zazwyczaj jałowa lub też zawiera drobnoustroje 
mające znamiona zakażeń przypadkowych; większe widoki na powodzenie 
mają poszukiwania zarazka we krwi, w tkankach i sokach ustroju. I te 
badania jednak nie zostały dotąd uwieńczone powodzeniem. Badania bak
teriologiczne mózgu i płynu mózgowo-rdzeniowego tych chorych nie dają 
podstaw do przypuszczenia, że zarazek znajduje się w tkance nerwowej. 

Przyczyny choroby dopatrywano się również w nieprawidłowościach 
układu dokrewnego. Mimo że badania w tym kierunku przeprowadzono 
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Schorzenia pęcherzowe 

Z dużą starannością, wciąż jeszcze zbyt mało przemawia na korzyść tego 
poglądu. Dodać można, że gwałtowny przebieg choroby, jej częsta okre
sowość, brak stałych charakterystycznych zmian w narządach dokrewnych 
— wszystko są to dane przemawiające raczej przeciwko temu poglądowi. 
Dowodów niewątpliwych w postaci stałych zaburzeń lub zmian anatomicz
nych w gruczołach dokrewnych nie wykryto. 

Przypuszczenie, że istotą choroby jest samozatrucie, również nie znaj
duje oparcia. Dotąd nie stwierdzono stałego lub charakterystycznego dla 
pęcherzycy zaburzenia przemiany materii; nie wykryto również żadnej sub
stancji toksycznej w płynach lub tkankach ustroju, która mogłaby tłumaczyć 
występowanie choroby i jej przebieg. Odnosi się to również do stwierdzo
nego przez szereg autorów zatrzymania chlorków u chorych na pęcherzycę, 
zwłaszcza w okresie nasilania zmian. Badania chemiczne narządów osobni
ków zmarłych na pęcherzycę wykazały powiększenie w nich ilości wody, 
ilość soli kuchennej powiększona jest natomiast wyłącznie w skórze i w 
tkance podskórnej. Aczkolwiek przemiana wodna jest w pęcherzycy nie
prawidłowa i łączy się z zaburzeniami w przemianie chlorków, niepra
widłowości te są jednak najprawdopodobniej objawem cierpienia, a nie 
jej przyczyną. 

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie pęcherzycy zwykłej na początku 
schorzenia, zwłaszcza zaś jeśli zmiany ograniczają się do obecności na 
skórze kilku małych pęcherzy, jest bardzo trudne. Najczęściej w tych razach 
nie istnieją jeszcze podstawy do rozpoznania i postępowanie lekarza po
winno być wyczekujące. Należy jednak zalecić unikanie pokarmów nad
miernie słonych, wzruszeń oraz wyczerpujących zajęć i przeżyć, a nade 
wszystko należy wystrzegać się przetworów jodowych oraz bromowych 
zarówno doustnie jak i zewnętrznie. Jeśli początek schorzenia dotyczy błon 
śluzowych jamy ustnej, rozpoznanie może być ustalone już prawie na 
początku choroby. Oparte jest ono na stwierdzeniu na podniebieniu lub 
w gardzieli, rzadziej w innych okolicach mniej lub bardziej rozległych 
ubytków nabłonka. 

W pełni rozwoju rozpoznanie choroby jest łatwe i zostaje ustalone 
już w czasie pierwszego badania. Oparte jest ono na stwierdzeniu osutki 
jednopostaciowej, złożonej z pęcherzy utrzymujących się dobrze, a po 
pęknięciu pozostawiających rozległe powierzchnie pozbawione powierz
chownego naskórka. Stan ogólny chorych jest stosunkowo dobry, bezgo
rączkowy; choroba dotyczy prawie zawsze Żydów. 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić przede wszystkim cho
robę Duhringa, czyli zapalenie skóry opryszczkowate. Aczkolwiek stosunek 
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wzajemny pęcherzycy i choroby Duhringa nie został jeszcze ostatecznie 
ustalony, różnicowanie ich jest ze względów praktycznych nieodzowne. 

Choroba Duhringa częściej niż pęcherzyca występuje również nie 
u Żydów, przebieg jej jest dobrotliwy, zmiany zajmują raczej kończyny, 
sama osutka jest wielopostaciowa, złożona z pęcherzy przeważnie drobnych, 
często zgrupowanych. Prócz nich stwierdza się rumienie i wykwity po-
krzywkowate, otaczające pęcherze lub też ułożone bez związku z nimi. 
Chorzy odczuwają ból i pieczenie skóry. Przebieg choroby jest wybitnie 
napadowy; we krwi i w treści pęcherzy stwierdza się dużą eozynofilię; 
objaw Nikolskiego jest ujemny. 

Zatrucia lekowe lub pokarmowe sprowadzać mogą niekiedy wystę
powanie osutek pęcherzowych, na pierwszy rzut oka przypominających 
pęcherzycę. Mają one jednak przebieg ostry, często udaje się wykazać 
przyczynę wywołującą je, toteż trudności w różnicowaniu zazwyczaj nie 
występują. 

W ostatnich czasach w piśmiennictwie amerykańskim opisano 
pod nazwą zespołu Senear-Ushera zmiany pęcherzowe, mogące nastręczyć 
trudności różnicowania z pęcherzycą. Zespół ten należy do rzadkości, wystę
puje częściej u kobiet i kojarzy się z obecnością na twarzy i na głowie 
zmian o cechach tocznia rumieniowatego lub zluszczania luszczycowatego; 
jednocześnie na tułowiu i na kończynach występują zmiany pęcherzowe. 
Choroba ta nastręczyć może bardzo poważne trudności rozpoznawcze i tylko 
dłuższe spostrzeganie ustala rozpoznanie prawidłowe. 

L e c z e n i e . Leczenie pęcherzycy jest zadaniem trudnym i nie
wdzięcznym;, zazwyczaj nie udaje się bowiem ani zatrzymać sprawy choro
bowej, ani przynieść istotnej ulgi choremu, którego cierpienia są bardzo 
ciężkie. N a ogół powiedzieć można, że współczesne sposoby leczenia pęche
rzycy wciąż jeszcze nie wyszły poza granice prób leczniczych, tym trud
niejszych, że nie istnieją podstawy do wyboru zasad postępowania 
lekarskiego. Nie znamy bowiem przyczyny choroby i nie wiemy, czy 
polega ona na zaburzeniach układu dokrewnego, czy ma pochodzenie 
zakaźne, a w tym ostatnim razie, gdzie znajduje się punkt zaczepny działa
nia zarazka i jaka jest jego przyroda. 

Mimo niepowodzenia dotychczasowych metod leczniczych, przegląd 
ich jest konieczny, chociażby w celu wyboru nowych dróg postępowania. 
Pod tym względem wszystkie próby nowe, nawet związane z dużym ryzy
kiem dla chorego, są całkowicie uzasadnione, choroba bowiem najczęściej 
ma rokowanie niepomyślne. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Powyższe nie powinno jednak skłonić do całkowitego pesymizmu 
i biernos'ci leczniczej, wiemy bowiem, że mimo braku metod leczenia 
swoistego i pewności powodzenia tej lub innej metody leczenia, niektóre 
z nich okazały się korzystne. Z tych względów aż do ostatka nie należy 
tracić zapału leczniczego. 

Opoterapia rozmaitymi przetworami gruczołowymi zazwyczaj nie daje 
wyników wartościowych. Opisywano wprawdzie odosobnione przypadki 
pomyślne, ze względu jednak na ich rzadkość i niestałość, metoda ta nie 
może być uznana obecnie za rokującą powodzenie. Zdaje się, że wyniki 
najlepsze uzyskiwano przez naświetlanie jajników promieniami X , z zasto
sowaniem dawek wywołujących kastrację; i tu jednak powodzenie lecznicze 
należy do wyjątków. 

Leczenie bodźcowe, jak na przykład wstrzykiwanie propidonu, mleka, 
yatren-kazeiny, krwi własnej lub obcej itd., nie sprowadza uleczenia, naj
wyżej niekiedy następuje pewne zwolnienie sprawy chorobowej. Wyniki 
najlepsze daje powtarzane kilkakrotnie przetaczanie krwi w ilości 150—• 
200 m l ; widywałem przy tym bardzo znaczne, niestety jednak szybko 
przemijające poprawy. Przetaczanie krwi konserwowanej wywołać może, 
jak przekonałem się, silne, groźne dla życia wstrząsy. Leczenie uodpornia
jące, z użyciem rozmaitych szczepionek, paciorkowcowej, gronkowcowej, 
prątka okrężnicy itd. lub produktów bakteryjnych, takich jak np. tuber-
kulina, nie daje wyników dodatnich. 

Chemoterapia jest obecnie, zdaje się, metodą najlepszą i ona jednak 
sprowadza zaledwie przemijającą poprawę, a i to nie zawsze. Środki stoso
wane tu są bardzo liczne: 

— chinina podawana może być doustnie począwszy od 0.25, 3—4 razy 
dziennie, aż do 2—4 g dziennie i do 50—70 gramów na okres leczenia; 
za radą Leszczyńskiego, który widywał przy tym wyniki niezwykle dobre, 
można chininę stosować również dożylnie, przepisując ją w sposób na
stępujący: 

Rp.: Chinini hydrochl. 5.0, Sol. Natrii chlorati physiol. 0.75% 100.o 

S. Po 5—10 ml dożylnie lub domięśniowo. 

Rp.: Chinini hydrochl. 5.0, Urethani 2.5, Aq. dest. aa 50.0. S. Po 
5—10 ml domięśniowo; 

— plasmochina jest pochodną chinoliny, wywiera ona bardzo silne 
działanie trujące na plazmę żywą oraz na pierwotniaki zimnicy; w leczeniu 
pęcherzycy najlepiej używać plasmochinum compositum; jedna tabletka za
wiera o.oi plasmochiny i 0.125 siarkanu chininy; podawać należy 4—5 razy 
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dziennie po jednej tabletce; wyniki tego leczenia nie są stałe, widywano 
jednak poprawę, a nawet uleczenie choroby; plasmochinę zwykłą podaje 
się w ilości 0.02, 2—4 razy dziennie, przez okres 3—5 dni, po czym na
stępuje kilkudniowa przerwa, i nowy okres leczenia, aż do osiągnięcia 
ogólnej liczby 50—60 pastylek na okres leczenia; 

— przetwory złotowe stosowane są rzadko, chociaż w piśmiennictwie 
opisywano przypadki korzystnego wpływu tego leczenia; stosować można 
aurosan w ilości o.i—0.2 dożylnie, alochryzynę — o.i—0.2 domięśniowo 
lub lopion 0.01—0.1, 0.2—0,3; jeśli 2—3 pierwsze dawki nie dadzą 
poprawy, leczenie to należy przerwać, dawki większe okazują się bowiem 
również bezskuteczne; 

— związki arsenowe mają wielu zwolenników w leczeniu pęcherzycy; 
zdaniem moim, wywierają one działanie wyłącznie w przypadkach lżejszych 
lub na początku choroby; stosowane mogą tu być środki rozmaite: 

neoarsenobenzol należy podawać w dawkach małych, w przeciwnym 
razie widuje się nawet pogorszenie; 

germanina, czyli Bayer 205, lub Moranyl Fourneau 309, jest amino-
benzolowym siarkowanym związkiem; stosowany jest on dożylnie w ilości 
0.30—i.o, co drugi dzień w rozczynie wodnym 10%; 

— niezłe wyniki daje niekiedy natrium arsenicosum (Rp. : Natrii 
arsenicosi 0.20, Aq. phenalatae 2% 20.0) w ilości 0,1—i.o, a nawet 
2.0 m l codziennie lub co drugi dzień podskórnie lub domięśniowo; to 
samo można powiedzieć o kakodylanie sodowym — natrium kakodylicum, 
w postaci 50% rozczynu, w ilości 0.20—2.0 ml dożylnie lub domięśniowo; 
prócz tego stosować można solu-salvarsan, stovarsol lub stovarsol sodowy, 
acetylarsan i inne związki arsenowe. 

Ze związków arsenowych podawanych doustnie należy wspomnieć 
o płynie Fowlera, od 3 do 10 kropli, 4 razy dziennie, arsylenie i stowar-
solu w ilości 0.25—0,5 dziennie; wszystkie te przetwory winny być poda
wane początkowo' w dawkach małych, stopniowo wzrastających; przestrzec 
należy przed dawkami dużymi, te bowiem mogą pogarszać stan skóry, 
a często wywołują przy tym rozwolnienie stolca; 

•— związki sulfanilamidowe wyników korzystnych zazwyczaj nie dają. 
Mimo spostrzeganych niekiedy wyników korzystnych przy stosowaniu wy
mienionych środków, przyznać należy, że wszystkie one zazwyczaj zawodzą, 
toteż poszukiwanie i stosowanie coraz to nowych środków jest niewątpliwie 
zupełnie uzasadnione. 

Penicylina wywołuje czasem poprawę przemijającą, poprawy trwałej 
lub uleczenia środkiem tym osiągnąć nie udaje się. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Wobec braku metod leczenia przyczynowego dużą doniosłość zyskują 
środki miejscowe działające objawowo. Stosowane tu metody są bardzo 
liczne; co do mnie, to stoję w tym wypadku na stanowisku leczenia możli
wie prostego, opatrunki skomplikowane są trudne technicznie i wykony
wane najczęściej niedokładnie. Zresztą leczenie miejscowe ma charakter 
pomocniczy i nie może wpłynąć na bieg schorzenia. Celem leczenia miej
scowego jest utrzymanie czystości i uśmierzenie bólów na miejscach pozba
wionych naskórka. W tym celu należy stosować kąpiele; są one zazwyczaj 
dobrze znoszone na początku choroby, później osłabiają chorych bardzo, 
toteż wypada stosować je coraz rzadziej. Jak długo naskórek powierzchowny 
jest utrzymany dobrze, korzystne jest stosowanie przed kąpielą przetworów 
dziegciowych, najlepiej w postaci następującej: 

Rp.: Ol. Rusci lo.o—-jo.o, Saponts vtridis lo.o, Ol. Lini lub Ol. Oli-
varum ad loo.o. 

Jeśli kąpiele są niemożliwe ze względu na osłabienie chorych, używać 
można maści lub półpasty z dodatkiem lo—15% proderminy lub innego 
dziegciu (Ol. Rusci; Ol. Fagi, Ol. Lithanthracis i td . ) . 

U chorych cierpliwych i w razie dobrego utrzymania powierzchow
nych warstw naskórka, pędzlować można skórę nalewką dziegciową lub 
proderminową, np. Rp.: Prodermini 20.0, Aetheris sulf., Spir. vini 7 0 % 
ad loo.o. 

Niektórzy zalecają dodawanie do kąpieli płynu Vlemingkxa albo taniny. 
Po kąpieli skórę należy osuszyć i zrobić opatrunek osłaniający. Czasem 

chorzy dobrze znoszą posypki, na przykład talku z dodatkiem 5—10% 
kwasu borowego; u chorych ze znacznym sączeniem opatrunek taki wywo
łuje jednakże nasilenie zakażeń wtórnych. W tych przypadkach korzystniejsze 
bywają maści obojętne, lekko odkażające lub mazidła. Tułowia i kończyn 
nie należy bandażować, jest to bowiem zbyt kłopotliwe i męczy chorych, 
lepiej owijać chorych w prześcieradło. Papki wysychające i pasty są zazwy
czaj źle znoszone, a przy tym stosowanie ich jest trudne. 

Niektórzy zalecają przekłuwanie dużych pęcherzy dla opróżnienia tre
ści; co do mnie, to nie robię tego, zauważyłem bowiem, że wchłanianie 
treści ich wywiera pewien wpływ dodatni na gojenie. Wszakże pęcherze 
o treści zropiałej winny być opróżniane. Pędzlowanie powierzchni obnażo
nych 1% rozczynem trypaflawiny (spirytusowym lub wodnym) niekiedy 
wywiera wpływ dodatni, działa odkażająco i przyspiesza gojenie nadżerek. 

Dieta chorych na pęcherzycę powinna zawierać mało soli, niektórzy 
zalecają nawet dietę bezsolną, nie przynosi ona jednak korzyści zasadni
czych. Z uwagi na częstość zaburzeń jelitowo-pokarmowych i duże nasile-

175 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia pęcherzowe 

nie spraw gnilnych w przewodzie pokarmowym, ilość pokarmów białko
wych powinna być zmniejszona, korzystne są natomiast węglowodany. 

Tak zwane łoże wodne, czyli kąpiel trwała, ściśle mówiąc, nie jest 
metodą leczenia, lecz rodzajem opatrunku; wobec tego, że w Polsce nie 
istnieją takie urządzenia, omawianie ich na tym miejscu uważam za zby
teczne, dodam jednak, że uleczenie chorych przez trzymanie ich w łożu 
wodnym jest niemożliwe. 

W razie istnienia wykwitów na błonach śluzowych jamy ustnej, po
lecić należy częste płukanie jamy ustnej 3 % ciepłym rozczynem kwasu 
borowego, pędzlowanie 2% rozczynem nowokainy, a wreszcie spożywanie 
wyłącznie pokarmów płynnych przez słomkę lub szklaną rurkę. Czasem 
posypka sproszkowaną anestezyną przynosi na pewien czas dużą ulgę. 

2. P ę c h e r z y c a l i ś c i a s t a . P e m p h i g u s f o l i a c e u s 

Pęcherzyca liściasta nie jest chorobą odrębną, lecz szczególną postacią 
pęcherzycy przewlekłej lub okresem w jej rozwoju. Właściwie jest to erytro-
dermia pęcherzycowa, czyli uogólniona, erytrodermiczna postać pęcherzycy. 

Ryc. 68. Pemphigus foliaceus. Pojedynczy pęknięty pęcherz. 

Początek choroby bywa rozmaity, może ona rozwinąć się stopniowo 
z pęcherzycy zwykłej, albo z choroby Duhringa, lub też od początku 
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Schorzenia pęcherzowe 

powstaje obraz morfologicznie odmienny od obu schorzeń powyższych, 
a charakterystyczny dla pęcherzycy lis'ciastej. 

W razie stopniowego przekształcania się pęcherzycy zwykłej w liściastą 
pęcherze wykazywać zaczynają dużą skłonność do zlewania się i do wzrostu 
obwodowego, stają się bardzo liczne i stopniowo zajmują skórę w całości. 
Jednocześnie stają się one coraz to płytsze, zawierają bardzo mało treści. 

Ryc. 6y. Początek pęcherzycy liściastej. Są to pęcherze 
przypominające liszajec, początkowo nie wykazujące cech 

pęcherzycy. 

pokrywa ich staje się wiotka, słabo napięta, aż wreszcie nie dochodzi już 
do wytwarzania właściwych pęcherzy, łecz do rozległego oddzielania roz
miękłego naskórka w postaci dużych płatów. 

Jeśli natomiast choroba od początku wykazuje cechy charakterystyczne 
dla pęcherzycy liściastej, w skórze klatki piersiowej z przodu lub w okolicy 
międzyłopatkowej, krzyżowej albo na głowie, rzadziej w innych okolicach 
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ciała, zjawia się pęcherz podobny do liszajca, szybko szerzący się i wyróż
niający się opornością na leczenie, co zwracać zaczyna uwagę lekarza. 
Kiedy indziej zjawia się obtarcie naskórka — pozornie zwykłe, lecz ku 
zdumieniu chorego i lekarza nie wykazujące skłonności do gojenia, lecz 
szerzące się obwodowo. 

Istota zmian tkankowych już na początku choroby polega na tak znacz
nym obniżeniu mechanicznej spoistości naskórka, że nie dochodzi do wy-

Ryc. 70. Z m i a n y w przegubach dużych stawów 
w przebiegu pęcherzycy liściastej. 

twarzania pęcherzy przez płyn wysiękowy, lecz powstaje nawadnianie całego 
naskórka, który skutkiem tego pęcznieje i oddziela się. 

Obraz morfologiczny zmian w skórze jest bardzo charakterystyczny. 
Zajęta jest skóra w całości, nie wyłączając skóry twarzy i głowy. N a dło
niach i na stopach, gdzie naskórek jest grubszy, tworzą się odosobnione, 
płaskie pęcherze, rozszerzające się obwodowo i pokryte naskórkiem roz
miękłym, białym. N a skórze tułowia i kończyn obraz może być rozmaity 
w zależności od okresu i nasilenia zmian. Czasem istnieją obszerne okolice 
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pozbawione naskórka zrogowaciałego powierzchownego, żywo czerwone, 
wilgotne, sączące, a nawet krwawiące, pokryte strzępami rozmiękłego na
skórka, czyli obraz prawie nie różniący się od spostrzeganego w oparzeniu 
dmgiego stopnia. Różnice polegają na braku skłonności ubytków naskórka 
do gojenia się, na obecności objawu Nikolskiego w okolicach pozornie 
jeszcze zdrowych, oraz na swoistym zapachu słodkawym a gnilnym, tak cha-

Ryc. 71 . O b r a z rozwiniętej pęcherzycy liściastej. 

rakterystycznym dla pęcherzycy, że nawet pielęgniarze rozpoznają chorobę 
już na tej podstawie. 

Znacznie częściej obraz chorobowy jest inny: zmiany są uogólnione, 
skóra w całości jest obrzęknięta i czerwona; czasem obrzęk dotyczy rów
nież i tkanki podskórnej, zwłaszcza zaś w okolicach niżej położonych, 
a zatem na podudziach i na stopach, u chorych zaś leżących — na plecach. 
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Powierzchnia skóry w całos'ci pokryta jest przesiąkłymi surowicą i przez 
to grubymi łuskami, ułożonymi jedne przy drugich, jak gdyby łuski na 
żółwiu. Często oddzielone są one pęknięciami, na brzegach zazwyczaj nieco 
wygiętymi ku górze, po oderwaniu zaś ich ukazuje się powierzchnia wilgotna, 
wkrótce pokrywająca się nową łuską. Paznokcie i włosy nie są zmienione, 
często jednak schodzą z łatwością. 

Ryc. 72. Pęcherzyca liściasta o przebiegu przewlekłym. 

Objawy podmiotowe w spokoju i po nasmarowaniu skóry tłuszczem 
obojętnym są nieznaczne, chorzy odczuwają jednak okresy swędzenia 
i pieczenia. 

Ruchy, odsłonięcie skóry i jej wysychanie sprawiają chorym dolegli
wości bardzo znaczne; podobnie jak w innych erytrodermiach, chorzy odczu
wają przy tym silne ziębnięcie. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Błony śluzowe rzadko bywają zmienione, jednak brzegi powiek i warg 
wykazują zazwyczaj lekkie objawy zapalne, złuszczanie, a nawet sączenie. 

Stan ogólny tych chorych, początkowo zupełnie dobry, stopniowo 
pogarsza się. Ciepłota początkowo wykazuje wahania nieznaczne i nie-
charakterystyczne, stopniowo dochodzi do 39 i 40.5o, przybierając cechy 
trawiącej. 

Podobnie jak w pęcherzycy zwykłej, zmiany w narządach wewnę
trznych nie wykazują cech swoistych. Przebieg choroby jest przewlekły, 
wielomiesięczny albo nawet kilkuletni, zakończony jednak zawsze niepo
myślnie, z wycieńczenia lub z powodu powikłań przypadkowych, takich 
jak ropowica, róża, zapalenie płuc, lub wśród objawów niewydolności 
nerek, bezmoczu i mocznicy. 

Zmiany anatomiczne stwierdzane na sekcjach w narządach wew
nętrznych są takie same, jak w pęcherzycy zwykłej. Zmiany histologiczne 
w skórze są następujące: naskórek jest zgrubiały, obrzęknięty, a w po
wierzchni impetiginizowany lub pozbawiony naskórka zrogowaciałego. 
W naskórku są liczne przestrzenie szczelinowate, sprowadzające odwarst-
wienie naskórka na dużej przestrzeni. 

R o z p o z n a n i e pęcherzycy liściastej w przypadkach trwających 
czas dłuższy, kiedy zmiany są rozległe, jest łatwe i nie może budzić 
wątpliwości. N a początku choroby jest ono trudne, należy ją różnicować 
z liszajcem paciorkowcowym, z jodzicą, a wreszcie ze zmianami wystę
pującymi w skórze w przebiegu jamistości rdzenia. Oprzeć różnicowanie 
należy nie tylko na obrazie morfologicznym, lecz również na przebiegu 
choroby, na ogół stale nasilającym się w pęcherzycy, oraz stwierdzeniu 
objawu Nikolskiego. 

W zakresie etiologii, patogenezy i leczenia pęcherzycy liściastej 
powtórzyć należy powiedziane w rozdziale o pęcherzycy zwykłej. 

3. P ę c h e r z y c a b r o d a w k u j ą c a . P e m p h i g u s v e g e t a n s 

Pęcherzyca brodawkująca jest najrzadszą i najzłośliwszą postacią prze
wlekłych pęcherzowych chorób skóry. Występuje ona częściej, a być może 
nawet wyłącznie u Żydów, ma przebieg przewlekły i kończy się zazwyczaj 
zejściem śmiertelnym. 

Poglądy na stanowisko tego schorzenia wśród innych schorzeń pęche
rzowych nie zostały jeszcze uzgodnione. Jeśli jedni, zwłaszcza przedstawi
ciele starszej szkoły francuskiej, skłaniają się do uznawania jego odrębności, 
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większość autorów współczesnych uważa pęcherzycę brodawkującą za 
odmianę pęcherzycy zwykłej. Podobnie jak pęcherzyca liściasta, pęcherzyca 
brodawkująca może rozwinąć się z pęcherzycy zwykłej lub też od początku 
zmiany są brodawkujące. 

Niezależnie od początku choroby cechy morfologiczne wykwitów oraz 
ich umiejscowienie są jednakowe. Początkowo wykwity występują w oto
czeniu narządów płciowych i jamy ustnej, często w fałdach pachowych, 
pachwinowych i w otoczeniu pępka, w okolicy podsutkowej oraz w oto-

Ryc. 73. Pęcherzyca brodawkująca. 
Pemphigus vegetans. 

czeniu otworów naturalnych, a więc w miejscach o zwiększonym poceniu 
i rozmiękaniu naskórka, w okolicach ulegających tarciu i rozmaitym zaka
żeniom. Prócz tych miejsc wybiórczych zmiany usadowić się mogą w innych 
okolicach skóry, czasem w skórze owłosionej i w otoczeniu paznokci. Błony 
śluzowe mogą być zajęte przez ubytki naskórka o cechach takich samych, 
jakie powstają w pęcherzycy zwykłej; rzadziej na błonach śluzowych widuje 
się wykwity brodawkowate. Zazwyczaj jednak błony śluzowe pozostają nie 
zmienione przez długi czas. 
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Sposób powstawania wykwitów brodawkujących jest następujący; po
czątkowo zjawia się pęcherz lub grudka wysiękowa. Naskórkowa pokrywa 
takiego pęcherza lub grudki jest cienka, szybko rozmięka, pęka i spełzła, 
odsłaniając głębsze warstwy naskórka, który jest obrzęknięty, zgrubiały 
i sączący. Brodawki skóry właściwej na takiej erozji wydłużają się i bujają 
bardzo znacznie, sople międzybrodawkowe ulegają wydłużeniu i rozwidlają 
się na szczycie, prowadząc do powstawania gąbczastych i brodawkujących 
wykwitów charakterystycznych dla pęcherzycy brodawkującej. Cechy ich są 
następujące: wielkość ich jest rozmaita, czasem jest to grudka wielkości 
kilku milimetrów, niekiedy są to twory rozległe, zajmujące przestrzeń 
wielkości dłoni; powierzchnia tych wykwitów sączy, często pokryta jest 
grubymi strupami, pod którymi zalega płyn surowiczo-ropny, nader zło-
wonny. Cechy ogólne takiej grudki przypominają kłykciny kiłowe, a po 
przyschnięciu — brodawki zwykłe. Grudka taka jest otoczona obwódką 
zapalną oraz resztkami pękniętej pokrywy pęcherza w postaci kołnierzyka 
otaczającego grudkę. Początkowo grudki są nieliczne, stopniowo jest ich 
coraz więcej, powiększają się one przy tym obwodowo i łączą się ze sobą, 
skutkiem czego powstają brodawkujące i ropiejące powierzchnie o zary
sach łukowatych i frędzlistych; nierzadko ognisko takie otoczone jest 
obwódką barwnikową. Opisane wykwity mogą się utrzymywać w takim 
stanie czas dłuższy lub też stopniowo przysychają, przypłaszczają się i złusz-
czają, pozostawiając plamy przebarwione, w sąsiedztwie i na obwodzie 
których powstają wykwity świeże, choroba nie ma bowiem tendencji do 
uleczenia samoistnego. 

Przebieg pęcherzycy brodawkującej jest przewlekły, wielomiesięczny, 
znacznie rzadziej choroba ma przebieg ostry. W czasie jej trwania wciąż 
powstają wykwity świeże, o cechach opisanych; prócz tego jednak istnieją 
zazwyczaj wykwity znamienne dla pęcherzycy liściastej lub zwykłej. Stan 
ogólny chorych jest taki jak w pęcherzycy zwykłej i liściastej. Zejście śmier
telne następuje wśród postępującego charłactwa lub od powikłań płucnych, 
ropnych, jelitowych lub nerkowych, rzadziej innych. 

O b r a z a n a t o m i c z n y wykwitów skórnych jest bardzo zna
mienny: brodawki skóry właściwej są bardzo znacznie, niekiedy 15—20 
krotnie wydłużone; kształt ich jest zmieniony, są one kolbowate, pal-
czaśtc i rozdwojone; naskórek jest zgrubiały w całości, szczególnie zaś 
wybitnie sople międzybrodawkowe, które również mają kształt nieprawid
łowy. Obrzęk naskórka jest bardzo znaczny, w wielu miejscach istnieją 
szczelinki międzykomórkowe, świadczące o zniszczeniu włókien naskór
kowych; w naskórku stwierdza się napływ licznych ciałek białych, często 
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tworzących drobne ropnie naskórkowe. Powierzchnia naskórka bywa obna
żona lub impetiginizowana. Naczynia skóry właściwej są liczne i rozsze
rzone, tkanka łączna obrzęknięta. W skórze właściwej stwierdza się nagro
madzenie komórek kwasochłonnych, wypełniających czasem pole widzenia 
mikroskopu. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a pęcherzycy brodawkującej nie 
zostały wyjaśnione; wobec bliskości pęcherzycy zwykłej i brodawkującej, 
wszystko powiedziane o pierwszej odnosi się również i do drugiej. Prawdo-

Ryc. 74. Pęcherz pęcherzycy liściastej: naskórek jest w całości obrzęknięty, 
n a brzegu preparatu i n a dnie pęcherza widoczne są drobne szczelinki między

komórkowe; i c h obecność tłumaczy występowanie o b j a w u N i k o l s k i e g o . 

podobieństwo etiologii zakaźnej pęcherzycy brodawkującej jest duże, za
razek wywołujący ją nie jest jednakże znany. Nie wiadomo również, czy 
chorobę wywołuje zarazek odrębny, wspólny dla pęcherzycy brodawkującej, 
zwykłej i liściastej, a zmiany brodawkujące są dodatkowe, niejako przypad
kowe, wywołane przez rozmaite zarazki nieswoiste (gronkowce, pacior
kowce, prątek ropy błękitnej i td . ) . Z a istnieniem specjalnej skłonności, 
niejako odrębnego terenu osobniczego, przemawia ta okoliczność, że 
pęcherze wywołane sztucznie (plastry, przyżegania itd.) przekształcają się 
u tych chorych w wykwity brodawkujące. 
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Schorzenia pęcherzowe 

R o z p o z n a n i e pęcherzycy brodawkującej jest łatwe, jeśli zmiany 
charakterystyczne dla niej dołączają się do pęcherzycy zwykłej lub liścia
stej; jeśli jednak sprawa rozpoczyna się od początku jako pęcherzyca bro
dawkująca, rozpoznanie może być bardzo trudne. Myśleć należy o tym roz
poznaniu w każdym przypadku zmian sączących i brodawkujących w fał
dach skóry i w otoczeniu otworów naturalnych. 

Ryc. 75. Początek z m i a n w pęcherzycy brodawkującej : pokrywa pęcherza jest 
jeszcze utrzymana, b r o d a w k i dna pęcherza silnie jednak bujają; skutkiem tego sople 
międzybrodawkowe są zagłębione w tkankę podścieliska. W naskórku obecne są 

liczne szczelinki charakterystyczne dla pęcherzycy liściastej. 

Podstawą do rozpoznania jest przewlekły, oporny na leczenie przebieg 
choroby, powstawanie wykwitów brodawkowatych, trwałe ich utrzymywa
nie się mimo leczenia, wytwarzanie barwnika, a wreszcie dodatni objaw 
Nikolskiego. Mimo uwzględnienia tych wskazówek, rozpoznanie często 
jest trudne bez wyłączenia szeregu chorób: 

— Wykwity kiłowe brodawkujące, a więc kłykciny kiłowe, z punktu 
widzenia morfologicznego do złudzenia przypominają wykwity występu
jące w pęcherzycy brodawkującej, toteż błędy rozpoznawcze należą do 
reguły. Rozpoznanie różnicowe powinno być oparte na stwierdzeniu innych 
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Schorzenia pęcherzowe 

wykwitów kiłowych lub charakterystycznych dla pęcherzycy, na wyniku 
odczynu Wassermanna, na poszukiwaniu krętków bladych, z czym należy 
być jednak bardzo ostrożnym, w wykwitach pęcherzycy istnieją bowiem 
krętki bardzo podobne do kiłowych; wreszcie można wziąć w rachubę rów
nież i wynik łeczenia swoistego. 

— Jodzica i osutki bromowe, jododerma et bromoderma vegetans, na 
pierwszy rzut oka mogą przypominać pęcherzycę brodawkującą, jednakże 
osutki bromowe i jodowe częstsze są u dzieci, pęcherzyca brodawkująca 
u dorosłych; wykwity w pierwszej sadowią się częściej na twarzy i nie 

Ryc. 76. Pęcherzyca bujająca: silne zgrubienie naskórka skutkiem bujania 
i wydłużenia sopli międzybrodawkowych i brodawek dna pęcherza. Pęcherz jest 

już pozbawiony pokrywy, przestał więc być właściwym pęcherzem. 

wykazują tak wybitnej dążności do zajmowania fałdów, wreszcie pomocne 
są wywiady, a czasem inne zmiany charakterystyczne dla pęcherzycy. 

— Przewlekłe przerostowe zapalenie warg na tle zakażenia pacior
kowcem — cheilitis hypertrophica streptogenes w okresie początkowym 
może przypominać pęcherzycę brodawkującą, jednakże brak skłonności wy
kwitów do szerzenia się i do dalszego rozwoju, nade wszystko zaś ogólny 
stan chorych, ustalają rozpoznanie. 

— Najtrudniejszym zagadnieniem jest zróżnicowanie pęcherzycy bro
dawkującej i bujającego ropnego zapalenia skóry — pyodermia regetans; 
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Schorzenia pęcherzowe 

trudności te są tak znaczne, że niektórzy utożsamiają obydwie te choroby. 
Co do mnie, to odróżniam je; różnicowanie jest jednak bardzo trudne 
i zostaje ustalone na podstawie spostrzegania przebiegu choroby, stwierdze
nia postępującego, złośliwego jej przebiegu w pęcherzycy i dobrotliwego 
w brodawkującym zapaleniu ropnym. Drugą podstawą rozpoznawczą jest 
stwierdzenie obecności wykwitów charakterystycznych dla pęcherzycy zwykłej 
lub liściastej, w tej liczbie objawu Nikolskiego. 

R o k o w a n i e w pęcherzycy brodawkującej jest złe, choroba ma 
bowiem przebieg przewlekły, zmiany chorobowe stopniowo rozszerzają się, 
stan ogólny chorych ulega pogorszeniu i po 6—18 miesiącach następuje 
zejście śmiertelne wśród powikłań przypadkowych. 

L e c z e n i e jest takie samo, jak leczenie pęcherzycy zwykłej; wy
kwity brodawkujące przyżegać można kwasem trójchlorooctowym lub że-
gadłem Paquelina. Dobre wyniki daje także naświetlanie tych wyrośli pro
mieniami X w ilości 250 r. na pole, przy użyciu sączka glinowego 
2—3 mm, w razie potrzeby dawkę tą powtórzyć można raz lub dwa 
w odstępach 10—12-dniowych. Wypróbować należy leczenie związkami 
sulfanilamidowymi i penicyliną. 

I I . P Ę C H E R Z Y C A O S T R A . P E M P H I G U S A C U T U S 

Pęcherzyca ostra jest schorzeniem bardzo rzadkim; etiologia jej nie 
jest wyjaśniona, najprawdopodobniej jednak istota choroby polega na po
socznicy, w przebiegu której występują pęcherzowe zmiany w skórze. 
Dotąd nie rozstrzygnięto, czy chorobę wywołuje zarazek swoisty, czy prze
ciwnie, może być ona wywołana przez zarazki rozmaite. Pewne jest nato
miast, że pęcherzyca ostra, petnphigus acutus, i zwykła o przebiegu prze
wlekłym — pemphigus fulgaris chronicus są chorobami odrębnymi; czyli 
że pęcherzyca ostra nie jest złośliwą, szybko przebiegającą odmianą pęche
rzycy przewlekłej zwykłej. 

Pęcherzyca ostra zdarza się częściej u rzeźników, kucharzy, masarzy, 
oprawców; nierzadko rozwija się ona w następstwie skaleczenia. Początek 
jej jest gwałtowny, charakterystyczny dla ostrych chorób zakaźnych. Chorzy 
odczuwają dreszcze i bóle głowy, ciepłota osiąga szybko 39—40O; roz
wija się osłabienie, zjawiają się nudności. Stan taki utrzymuje się przez 
cały czas choroby, stopniowo potęgując się. 

W skórze zjawia się osutka, czasami poprzedzona swędzeniem, nie 
jest to jednak objaw stały i nigdy nie dochodzący do znacznego nasilenia. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Zmiany dotyczą zarówno skóry kończyn jak tułowia i błon śluzowych jamy 
ustnej; skóra twarzy i głowy jest natomiast zazwyczaj oszczędzona. Zmiany 
skórne są uogólnione, ułożone z grubsza symetrycznie, o rozległości i na
sileniu rozmaitym, czasami nieliczne, niekiedy bardzo obfite. Są to pęcherze 
rozmaitej wielkości, okrągłe, dobrze napięte, wypełnione płynem surowi
czym, a w przypadkach o przebiegu szczególnie ciężkim — surowiczo-
krwawym. Pęcherze te mogą pękać, odsłaniając naskórek sączący i bro
czący, lub powoli przysychać; w tym przypadku treść ich stopniowo mętnieje 

Ryc. 77. Pemphigus acutus. Rozległy rumień wybroczynowy, pojedyncze 
pęcherze o typie pęcherzy pęcherzycy przewlekłej. 

i staje się surowiczo-ropna. Po przyschnięciu i odpadnięciu strupów powstaje 
w miejscu pęcherza plama brunatna. Niekiedy dno pęcherza przekształca 
się w owrzodzenie o cechach zgorzelinowych, pemphigus gangraenosus, co 
jest objawem szczególnie niepomyślnego przebiegu choroby. Prócz pęcherzy 
pojawić się mogą w skórze rumienie wysiękowe i wybroczynowe o roz
ległości rozmaitej, czasem zajmujące prawie całą skórę; mogą one poprze
dzić występowanie pęcherzy lub też być jedynym objawem skórnym. Zmiany 
na błonach śluzowych polegają na obecności rozległych, łatwo broczących 
ubytków nabłonka, powstających, rzecz jasna, po pękniętych pęcherzach. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Zarówno pęcherze, jak i rumienie występują w kolejnych, częstych 
nawałach. Stan chorych szybko pogarsza się, leżą oni w stanie całkowitej 
obojętności i wyczerpania. 

Mocz jest silnie wy sycony i zawiera niewielką ilość białka; pod ko
niec choroby rozwija się bezmocz. W e krwi stwierdzono wzrost liczby 
komórek wielojądrzastych bez eozynofilii; komórek kwasochłonnych nie 
ma również w treści pęcherzy; liczba ciałek czerwonych krwi jest nieco 
zmniejszona. Gruczoły chłonne nie są powiększone. Chorzy tracą przytom
ność, ciepłota zaś przybiera cechy hektycznej z silnymi spadkami wieczor
nymi. Choroba trwa lo—20 dni, po czym następuje zejście śmiertelne 
wśród objawów postępującego osłabienia mięśnia sercowego, zapalenia 
płuc lub w stanie ciężkiego zatrucia. 

Zmiany stwierdzane na sekcji zwłok tych chorych nie wykazują cech 
charakterystycznych; najczęściej stwierdza się zwyrodnienie miąższowe na
rządów wewnętrznych, przekrwienie mózgu i opon mózgowych. Stan za
palny błony śluzowej jelit i zmiany charakterystyczne dla zapalenia płuc 
i oskrzeli nie należą, ściśle mówiąc, do obrazu anatomicznego pęcherzycy 
ostrej, lecz zależą od powikłań przypadkowych. 

Dodać jednak należy, że rzadkie to schorzenie, zarówno pod wzglę
dem klinicznym, jak anatomicznym nie jest jeszcze należycie zbadane. 

E t i o l o g i a . Zdaniem wszystkich autorów, którzy spostrzegali 
ostrą pęcherzycę, choroba ta ma etiologię zakaźną i w swej istocie jest po-
soczniczą. Poszukiwania czynnika swoistego wywołującego chorobę nie 
zostały jednak dotąd uwieńczone wynikiem pomyślnym. Wyhodowano jed
nak z krwi rozmaite bakterie, swoistość których nie jest prawdopodobna; 
są to gronkowce, paciorkowce, prątek duru, prątek okrężnicy, rozmaite 
dwoinki, ziarniaki, a nawet grzyby. Przedwczesne byłoby jednakże twier
dzenie, że pęcherzyca ostra może wystąpić w przebiegu rozmaitych chorób 
posocznicowych, a nie jest wywołana przez zarazek swoisty. Bakteriologiczne 
badania treści pęcherzy również nie dały wyników rozstrzygających, a wy
nik ich, podobnie jak i w innych chorobach pęcherzowych, winien być 
oceniany ze szczególną oględnością, zanieczyszczania są tu bowiem bardzo 
częste. Wyniki szczepień zwierzętom są zbyt nieliczne, by można je było 
omawiać w podręczniku takim, jak niniejszy. 

Wczesne rozpoznanie pęcherzycy ostrej jest bardzo trudne, w tym 
czasie nie istnieją bowiem jeszcze objawy charakterystyczne; po upływie 
kilku dni staje się jednak jasne, że sprawa chorobowa przybiera obrót ciężki, 
co ustala rozpoznanie. W rozpoznaniu różnicowym wchodzi w rachubę 
liszajec pęcherzowy — impetigo bullosa, tu jednak stan chorego jest dobry. 
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Schorzenia pęcherzowe 

bezgorączkowy, pęcherze pękają z łatwością i częściej są zgrupowane 
w pewnej okolicy. Pęcherzyca zwykła — pemphigus pulgaris ma przebieg 
przewlekły, stan ogólny chorych początkowo jest dobry, bezgorączkowy. 

Pewne trudności rozpoznawcze wynikają niekiedy w różnicowaniu 
z osutkami pęcherzowymi polekowymi, tu jednakże pomocne są wywiady 
oraz przebieg choroby. 

Ryc. 78. P e m p h i g u s arteficialis hystericus. 

R o k o w a n i e w pęcherzycy ostrej w zasadzie jest złe, mimo że 
około 20—25% chorych wyleczą się. Leczenie objawowe polega na utrzy
maniu skóry w czystości i stosowaniu opatrunków z maści obojętnych, dla 
osłony powierzchni pozbawionych naskórka. Podtrzymanie czynności serca, 
przepisanie diety łatwo strawnej z przewagą węglowodanów, leczenie za
burzeń jelitowo-pokarmowych i dróg oddechowych jest zrozumiałe. Ponadto 
należy wypróbować leki stosowane w posocznicach lub podnoszące stan 
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Schorzenia pęcherzowe 

odporności ustroju; wskazane jest więc przepisanie witaminy C, przetacza
nie krwi, podawanie chininy, związków sulfanilamidowych (antystreptina, 
dagenan, cibazoi), szczepionek i surowic. Zasadą postępowania jest czy
nienie prób coraz to nowych, dotychczasowe bowiem najczęściej zawodzą. 
Wypróbować należy leczenie penicyliną. 

I I I . Z A P A L E N I E SKÓRY O P R Y S Z C Z K O W A T E . D E R M A T I T I S H E R P E T I F O R M I S 

C H O R O B A D U H R I N G A . M O R B U S D U H R I N G I 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Zapalenie skóry opryszczko-
wate, czyli choroba Duhringa, jest jednym z częstszych schorzeń pęcherzo
wych. Zarówno jego stosunek do pęcherzycy, jak również etiologia nie 
zostały wyjaśnione. Choroba ma cechy następujące: przebieg przewlekły, 
dobry stan ogółny chorych, napadowy przebieg schorzenia, występowanie 
osutek wielopostaciowych, rumieniowato-pęcherzowych; wyraźne, a czasem 
bardzo silne objawy podmiotowe, ogólny przebieg schorzenia jest najczę
ściej dobrotliwy. 

P r z e b i e g s c h o r z e n i a . Choroba rozpoczyna się prawie 
zawsze nagle, wśród zdrowia prawie niezakłóconego; niekiedy ex post 
zwraca się uwagę na poprzedzające ją zwiastuny w postaci bólów głowy, 
dreszczy, stanów podgorączkowych, niedomagania ogółnego i braku łaknie
nia. Objawy te nigdy nie są wybitne, nie mają cech swoistych, tak że 
w okresie zwiastunów nikt by nie mógł podejrzewać rozwoju sprawy cho
robowej. Objawy choroby ograniczają się prawie wyłącznie do zmian 
w skórze; zmiany zaś w narządach wewnętrznych są wtórne, zmienne łub 
też o tak słabym nasiłeniu, że wymykają się spod spostrzegania klinicznego. 
Zmiany w skórze polegają na występowaniu osutek rumieniowato-pęcherzo
wych—i pokrzywkowato-pęcherzowych i mają przebieg napadowy, czyli że po 
okresach zmian rozległych i wybitnych następuje zmniejszenie nasilenia zmian 
w skórze lub też całkowite ich ustępowanie. Czas trwania jednego okresu, 
nasiłenie i rozległość zmian, częstość i łiczba tych okresów, jak również 
czas trwania okresów bezobjawowych ułegają bardzo znacznym wahaniom. 
Niekiedy, co zdarza się jednak rzadko, istnieje zaledwie jeden nawał cho
roby, co bardzo utrudnia rozpoznanie; czasem okresy czynne są bardzo 
liczne i przedzielone wybitną poprawą lub nawet pozornym uleczeniem; 
najczęściej jednak występuje tylko okresowe osłabienie i nasiłenie zmian 
w skórze. W ten sposób wśród stałych wahań w nasiłeniu choroba może 
trwać bardzo długo, przeciągając się na miesiące, a czasem na łata; przy 
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Schorzenia pęcherzowe 

tym poszczególne okresy, zarówno objawowe, jak i bezobjawowe, trwać 
mogą po kilka lub kilkanaście miesięcy. Stan ogólny chorych pozostaje 
najczęściej dobry, choroba nie sprowadza wyniszczenia, a zejście następuje 
od chorób innych lub od powikłań przygodnych, pośrednio tylko zwią
zanych z chorobą. 

Ryc. 79. Choroba Duhringa: rozległe rumienie i pęcherze 
zgrupowane na obwodzie rumieni. 

Z m i a n y w s k ó r z e . Zmiany skóry, stanowiące widcKzną istotę 
choroby, mają cechy następujące: są one wielopostaciowe, złożone z pęche
rzyków opryszczkowatych i rumieni, towarzyszy im bołesność, a wreszcie 
mają one przebieg napadowy. Skłoniło to Brocqa do nadania chorobie na
zwy — dermatitis herpetijormis polymorpha dolorosa recidwans. Wielo-
postaciowość schorzenia polega na obecności w tym samym lub w roz
maitych napadach, a więc niekoniecznie jednocześnie, zmian mieszanych — 
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Schorzenia pęcherzowe 

rumieni, wykwitów pokrzywkowatych, pęcherzyków i pęcherzy, a wreszcie 
i krost. 

Zmiany podmiotowe polegają na uczuciu swędzenia, pieczenia lub 
bólu; czasem poprzedzają one objawy przedmiotowe, zazwyczaj towarzyszą 
im, w przypadkach wyjątkowych nie występują wcale. Zazwyczaj nasilenie 

Ryc. 80. Choroba Duhringa. Szczegół zmian z przypadku 
poprzedniego. 

ich jest równoległe do rozległości objawów przedmiotowych i ulega tym 
samym wahaniom; na ogół są one silniejsze u kobiet, u neuropatów 
i u osobników starszych. 

Z punktu widzenia morfologicznego rumienie i wykwity pokrzyw-
kowate w chorobie Duhringa nie różnią się od występujących w rumieniu 
wielopostaciowym wysiękowym i w pokrzywce. Obfitość ich bywa rozmaita, 
zazwyczaj są one zgrupowane, często uwidocznia się ich układ festonowaty. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Pęcherze są małe, często o rozmiarach ziarna fasoli lub grochu, zdarzają 
się jednakże i znacznie większe, co jest jednak pewną nietypowością. Zna j - ' 
dują się one na wspomnianych rumieniach i wykwitach pokrzywkowatych, 
zazwyczaj są zgrupowane, ułożone graniasto lub girlandowato; są kopulaste, 
dobrze wypełnione płynem i skutkiem tego twarde; zawartość ich jest 
surowicza. Są one dosyć oporne na urazy i dłatego utrzymują się długo. 
Stopniowo przysychając, pokrywają się one strupami, po odpadnięciu 
których widoczne są plamy przebarwione, ustępujące bardzo wolno. Część 
tych pęcherzy ulega zakażeniu wtórnemu, zawartość ich mętnieje, a cały 
wykwit przekształca się w krostę. Wprawdzie autorzy amerykańscy twier
dzą, że niekiedy występują wykwity już od początku mające cechy krost, 
przez większość autorów pogląd ten nie jest jednak podzielany. 

Wygląd osutki w pełni rozwoju jest następujący: zmiany są uogól
nione, rozłożone symetrycznie. Zdarzają się jednak przypadki, w których 
są one niełiczne i zgrupowane na niewiełkiej okołicy. Przeważają one na 
kończynach, mniej obfite są natomiast na tułowiu, twarzy i na głowie, 
chociaż w przypadkach ciężkich nie oszczędzają również i tych okolic. 
W przypadkach typowych osutki te złożone są z rumieni, wykwitów po
krzywkowatych i pęcherzy, co nadaje im tak charakterystyczną dla nich 
wielopostaciowość. Wykwity powstają szybko, początkowo w postaci 
rumieni, pokrywających się wkrótce pęcherzami, które utrzymują się czas 
rozmaity, stopniowo pękają, przysychają lub ulegają ropieniu, po czym 
ustępują z pozostawieniem zabarwionych plam. Błony śłuzowe są zazwyczaj 
wołne od zmian. 

S t a n o g ó l n y tych chorych jest dobry, tak że niektórzy nawet 
w okresie zmian rozległych nie porzucają zajęć; w okresach późniejszych 
depresja duchowa wywołana przez cierpienie długie i oporne na łeczenie, 
bóle dokuczliwe i obecność licznych pęcherzy i przestrzeni sączących, zmu
szają chorych do przebywania w łóżku mimo braku zmian w narządach 
wewnętrznych. Ciepłota ciała jest zazwyczaj prawidłowa, istnieją jednak 
postacie łub okresy gorączkowe, kiedy dochodzi ona do 39OC, a nawet do 
poziomu wyższego, nie wykazując jednak cech charakterystycznych. W na
rządach wewnętrznych zmian stałych łub swoistych nie stwierdza się. 
W okresach końcowych choroby rozwija się charłactwo; chorych trawią 
biegunki, a stan ogółny jest taki, jak w pęcherzycy przewłekłej. 

O b j a w y t o w a r z y s z ą c e . Bardzo charakterystycznym i nie
zwykłe stałym objawem towarzyszącym chorobie Duhringa jest wzrost łiczby 
ciałek kwasochłonnych zarówno we krwi, jak w treści pęcherzy i w skórze. 
Eozynofilia we krwi ma nasilenie rozmaite, najczęściej waha się w grani-
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cach od 10% do 2 0 % , czasem jednak jest znacznie wyższa i osiąga' 
40—50%, a nawet więcej. Innych zmian charakterystycznych we krwi 
nie stwierdza się. Liczba ciałek białych we krwi obwodowej nie ulega 
wzrostowi wybitniejszemu i zbliżona jest do liczb prawidłowych. Nadmie
nić nałeży, że eozynofiłia zazwyczaj jest równołegła do nasiłenia choroby, 
a zwłaszcza do rozłegłości zmian w skórze i z tego względu ma niejakie 
znaczenie prognostyczne. Pochodzenie jej nie jest znane, najczęściej jest 
ona tłumaczona bądź zespołem uczułeniowo-anafiłaktycznym istniejącym 
w chorobie Duhringa, bądź domniemaną etiologią pierwotniakową, wysu
waną przez niektórych autorów. Liczba komórek kwasochłonnych w treści 
samych pęcherzy jest również bardzo wysoka i dochodzi tu do 50—80%. 
Również w tkance łącznej skóry właściwej badaniem histologicznym wy
kryć można bardzo dużo tych komórek, ułożonych nie tyłko w wykwitach 
mmieniowatych i pod pęcherzami, ałe również i w okolicach pozornie 
zdrowych. 

Wielokrotnie zwracano uwagę na związek choroby Duhringa z zespo
łami uczuleniowymi; dowodem istnienia uczulenia alergicznego jest 
zachowanie się tych chorych wobec przetworów bromowych, a zwłaszcza 
jodowych. Podanie doustnie łub dożylnie tych leków wywołuje zazwyczaj 
obostrzenie objawów chorobowych, a nierzadko prowokuje nawet wystę
powanie wykwitów świeżych; w okresie bezobjawowym może ono sprowa
dzać nawrót choroby. Niekiedy choroba od początku jest jak gdyby wywo
łana przez jod lub brom, rozpoczyna się bowiem u osobników pozornie 
zupełnie zdrowych po zażyciu jednego z tych przetworów. Podobnież przy
kładanie doskórnie związków jodowych łub bromowych wywołuje nasiłe
nie zmian istniejących i występowanie rumienią lub pęcherzy w miejscu 
ich zastosowania. Okoliczności te świadczą o istnieniu u tych chorych stanu 
uczulenia i zostały wykorzystane do celów diagnostycznych; w tym celu 
na skórę zostaje przyłożona na przeciąg 24 godzin maść jodowa (Rp. : 
Kalii jodati 10,0—20,0—30,0—50,0; Lanolini, Vaselini jl. aa ad 100,0). 

P o w i k ł a n i a i o d m i a n y . Mimo obecności licznych pęcherzy 
i ubytków naskórka ułatwiających zakażenia wtórne, są one w rzeczywistości 
bardzo rzadkie, toteż powikłania takie, jak róża, ropowice, zapalenie na
czyń i gruczołów chłonnych nie są częste w chorobie Duhringa. 

Choroba Duhringa ma tak stałe cechy morfologiczne i kliniczne, że 
trudno mówić o odmianach tego schorzenia, niekiedy jednak przebieg jego 
i zmiany morfologiczne odbiegają od naszkicowanych powyżej. Tak więc 
choroba może mieć przebieg krótki, ograniczając się do jednego tylko wy
buchu; można w tym razie mówić o poronnej chorobie Duhringa. Rozpo-
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'znanie takich przypadków i zróżnicowanie z liszajcem pęcherzowym lub 
rumieniem wielopostaciowym pęcherzowym jest jednak bardzo trudne. 

T o samo powiedzieć należy o tych rzadkich postaciach choroby 
Duhringa, w których zmiany skórne ograniczone są do jednego niewiel
kiego odcinka skóry, gdzie przybierają jednak postać typową zarówno pod 
względem morfologicznym, jak i przewlekłego, nawracającego przebiegu. 

Ryc. 8 i . Rumieniowata postać choroby Duhringa: obecne 
nawracające rumienie, brak pęcherzy. 

Wreszcie jako odmianę choroby Duhringa wymienić nałeży tę postać, 
w której nie występują pęcherze, zmiany zaś ograniczają się wyłącznie łub 
prawie wyłącznie do wykwitów rumieniowatych. Zróżnicowanie tej postaci 
choroby Duhringa z rumieniem wielopostaciowym i z rumieniem odśrod
kowym Dariera — erythema centrijugum — jest zazwyczaj trudne. Toteż 
nie brak głosów utożsamiających obydwa schorzenia. 
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Z e j ś c i e . Zazwyczaj choroba Duhringa trwa bardzo długo, prze
biegając w postaci mniej łub bardziej wybitnie napadowej. Niekiedy koń
czy się ona całkowicie; nierzadko jednak zmiany w skórze stają się coraz 
obfitsze; okresowy przebieg choroby jest coraz mniej wyraźny, rumieni jest 
coraz mniej, przeważać zaczyna natomiast zespół pęcherzowy, przez co cho
roba coraz bardziej przypomina pęcherzycę. Wreszcie rozwinąć się może 
obraz charakterystyczny dla pęcherzycy liściastej. 

Ryc. 82. Drobnoobrączkowa, pełzakowata postać 
choroby Duhringa. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Zmiany histologiczne w wykwitach 
rumieniowatych i pokrzywkowatych są pozbawione cech swoistych. Polegają 
one na silnym obrzęku skóry właściwej, a miejscami na obecności niewiel
kich przestrzeni (szparek tkankowych) wypełnionych płynem surowiczym. 
W szczegółach jednakże rumienie te różnią się od zmian histologicznych 
w rumieniu wielopostaciowym oraz od pokrzywki zwykłej; w obrazie histo
logicznym choroby Duhringa stwierdza się bowiem silną eozynofilię tkan-
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kową, a czasem nawet gromadki komórek kwasochłonnych; ponadto nacieki 
okołonaczyniowe są znacznie mniejsze niż w rumieniu wielopostaciowym, 
nie stwierdza się w nich przy tym tak licznych komórek wielojądrzastych, 
jak w rumieniu wielopostaciowym. 

Pęcherze występujące w chorobie Duhringa mają siedlisko podnaskór-
kowe, znajdują się one na pograniczu skórno-naskórkowym; w przypad
kach o przebiegu szczególnie ciężkim, zbliżonych do pęcherzycy mogą one 
jednak znajdować się w samym naskórku. Głębokim umiejscowieniem 
tych pęcherzy tłumaczy się ich oporność na urazy mechaniczne i ich długie 

Ryc. 83. Obraz histologiczny pęcherza w chorobie Duhringa; 
pęcherz usadowiony jest pod naskórkiem. 

utrzymywanie się. Naskórkowe mostki międzykomórkowe zmian nie wy
kazują, czym się tłumaczy brak objawu Nikolskiego. 

Zmiany w narządach wewnętrznych pozbawione są cech swoistych, 
jeśli zaś zdarzają się, zależą raczej od powikłań przypadkowych; nie stwier
dzono natomiast zmian stałych i charakterystycznych w gruczołach dokrew-
nych; układ nerwowy zbyt niewystarczająco został zbadany, by można było 
wysnuwać wnioski. 

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie typowych przypadków choroby Duh
ringa nie nastręcza żadnych trudności; oparte jest ono na stwierdzeniu 
osutki uogólnionej, wielopostaciowej, rumieniowato-pęcherzowej, na obec-
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ności rumieni pełzakowatych i skłonności pęcherzy do grupowania się. 
Zmiany te wywołują uczucie swędzenia, pieczenia lub bołesność; schorzenie 
ma przebieg napadowy. Stan ogółny chorych jest dobry, we krwi i w treści 
pęcherzy stwierdza się eozynofiłię; u chorych tych istnieje wyraźna nad-
wrażłiwość na przetwory jodowe i bromowe. W rozpoznaniu różnicowym 
uwzględnić należy następujące choroby: 

— Pęcherzyca; przebieg jej nie wykazuje tak wyraźnej okresowości, 
często zajęte są błony śłuzowe, zmiany w skórze są bardziej jednopostaciowe, 
brakuje objawów podmiotowych poprzedzających występowanie zmian 
w skórze, zazwyczaj nie ma eozynofilii we krwi, nie istnieje stan nad
wrażliwości w stosunku do jodu i bromu, stan ogólny chorych jest cięższy. 

— Osutki pęcherzowe w następstwie zażywania jodu lub bromu — 
jododerma et hromoderma bullosum, różnicowanie ich z chorobą Duhringa 
może być trudne już nawet z tego względu, że ostatnia zostaje niekiedy 
sprowokowana przez zażywanie tych leków. Z punktu widzenia morfo
logicznego zmiany jodowe i bromowe mogą być identyczne z występu
jącymi w chorobie Duhringa. Różnicowanie utrudnione jest przez to, że 
ani eozynofilia, ani nadwrażliwość na jod i brom nie mogą być pomocne, 
istnieją bowiem w obu tych stanach; o rozpoznaniu rozstrzyga dalszy prze
bieg schorzenia. 

— Rumień odśrodkowy Dariera — Erythema centrijugum Darieri — 
nastręczyć może trudności rozpoznawcze nie do przezwyciężenia; jednakże 
zazwyczaj objawy podmiotowe, okresowość przebiegu, eozynofilia i nad
wrażliwość na jod i brom są wybitniejsze w chorobie Duhringa. Dodam, 
że obraz histologiczny rumienią odśrodkowego przypomina raczej zmiany 
spostrzegane w rumieniu wielopostaciowym, a nie w chorobie Duhringa. 

— Rumień wielopostaciowy w przypadkach typowych nie nastręcza żad
nych trudności rozpoznawczych, zazwyczaj jest to ostre, dobrotliwe scho
rzenie, rzadko uogólniające się. Przypadki rumienią wielopostaciowego 
nawracającego, o przebiegu ostrym, doprowadzającego do zmian pęcherzo
wych mogą być nie do odróżnienia pod względem klinicznym od choroby 
Duhringa. Najlepszym dowodem tych trudności jest ta okoliczność, że 
niektóre szkoły przez długi czas utożsamiały obydwa te schorzenia. 

Zdaniem moim, najpewniejszą podstawę różnicową daje badanie 
tkankowe. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Etiologia choroby Duhringa nie 
jest znana, na ogół w sprawie tej powtórzyć można powiedziane o etio
logii pęcherzycy, a to tym więcej, że odrębność obu tych schorzeń bynaj
mniej nie jest udowodniona. 
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Etiologia dokrewna wielokrotnie była rozpatrywana, podkreślano przy 
tym rolę odgrywaną przez ten lub inny gruczoł. 

Najczęściej wysuwano rolę etiologiczną tarczycy, za czym przemawia
łyby nadwrażłiwość tych chorych na jod, oraz jajników u kobiet, co znaj
dowałoby potwierdzenie we wpływie, jaki wywiera na przebieg choroby 
okres ciąży, jej przerwanie, okres periodowy itd. Pogląd ten oparty jest 
jednak na luźnych spostrzeżeniach i nie uwzględnia całości obrazu k l i 
nicznego i większości przypadków tej choroby. Tymczasem okresowy jej 
przebieg, obecność w skórze zmian o typie zapalnym, brak zmian odżywczo-
troficznych i ogólnoustrojowych — wszystko to przemawia przeciwko etio
logii dokrewnej choroby Duhringa; dodać należy, że wyniki sekcyjne nie 
dostarczyły argumentów dła tej teorii. 

Teoria zakaźna choroby Duhringa zgodna jest z ogólnym jej prze
biegiem i dlatego jest najbardziej przekonywająca, mimo że dotąd nie 
wykryto zarazka wywołującego ją; wszystkie zaś zarazki dotąd opisane 
uznać należy za zanieayszczenia wtórne, bądź za mikroby przypadkowe 
i niestałe. Obecnie nie wiadomo nawet, czy czynnik zakaźny znajduje się 
we krwi , czy w tkankach, czy też, co jest najmniej prawdopodobne, 
w treści pęcherzy. 

Teoria alergiczna. T a okoliczność, że w chorobie Duhringa istnieje 
stan uczulenia na jod i brom oraz rozwija się eozynofilia, tak często 
towarzysząca stanom anafilaktycznym, skłoniła do przypuszczenia, że scho
rzenie to tłumaczy się zjawiskami uczułeniowymi; zdaje się jednak, że na 
potwierdzenie tej teorii zebrano zbyt mało materiału dowodowego. 

L e c z e n i e choroby Duhringa jest takie samo, jak leczenie pęche
rzycy. Dodać można jednak, że penicylina niekiedy daje w leczeniu tej 
choroby przemijającą poprawą. 

I V . O P R Y S Z C Z K I C l i Ż A R N Y C H . H E R P E S G E S T A T I O N I S 

Opryszczki ciężarnych są schorzeniem dosyć rzadkim, występującym 
wyłącznie w związku z okresem ciąży. Z punktu widzenia morfologicznego 
zmiany skórne są takie same, jak w chorobie Duhringa, co nie wystarcza 
jednak do utożsamiania obydwu schorzeń. 

Choroba występuje wyłącznie u kobiet, zazwyczaj w drugiej połowie 
ciąży, znacznie rzadziej w pierwszej. Niekiedy, jest to jednak pewna nie
typowość, schorzenie rozpoczyna się dopiero po połogu. Choroba rozpocząć 
się może już w pierwszej ciąży i w tym wypadku powtarza się w każdej 
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następnej, stopniowo przy tym nasilając się; kiedy indziej występuje ona 
dopiero w ciążach dalszych. Zazwyczaj ustępuje ona szybko po porodzie, 
nawracając niekiedy w okresie karmienia; w przypadkach wyjątkowych 
rozpoczyna się ona dopiero podczas okresu karmienia. W każdym razie 
występowanie jej jest związane ściśle z zaburzeniami w przebiegu ciąży 
lub okresu karmienia; ustępuje ona z powrotem miesiączkowania. Choroba 
ta nie występuje nigdy u nieciężarnych w związku z brakiem miesiączko
wania, wywołanym przez przyczyny inne niż ciąża. 

Choroba rozpoczyna się bez widocznych przyczyn, najczęściej od 
uogólnionego lub lotnego, lecz nader silnego i uporczywego swędzenia. 
Niekiedy swędzenie to utrzymuje się tygodnie lub miesiące bez obiektyw
nych zmian w skórze. Jeśli choroba ogranicza się do tego jednego objawu, 
czyli do tak zwanego swędzenia ciężarnych — prurHus gestationis, mamy 
do czynienia z postacią poronną opryszczek ciężarnych. Częściej dołączają 
się rumienie, wykwity pokrzywkowate i pęcherze, cała zaś osutka przy
biera cechy charakterystyczne dła choroby Duhringa. 

Podobnie jak w chorobie Duhringa, również i w opryszczkach ciężar
nych istnieje eozynofiłia we krwi i w zawartości pęcherzy, jest ona jednak 
w tym ostatnim schorzeniu nieco słabsza. Podług ]adassohna istnieje rów
nież nadwrażliwość na jod i brom. 

Stan ogólny chorych w tym czasie jest zupełnie dobry, cierpią one 
jednak bardzo z powodu silnego swędzenia i zmian skórnych w postaci 
pęcherzy, ognisk pozbawionych naskórka i sączących, a wreszcie od zakażeń 
wtórnych. Niekiedy występują bóle głowy, osłabienie, brak łaknienia 
i uczucie rozbicia ogólnego, ciepłota zaś ciała może być podwyższona. 
Czasem rozwijają się również inne objawy charakterystyczne dła zatruć 
ciążowych, jak wymioty, obrzęki, białkomocz, cukromocz i żółtaczka. 

Choroba ma jednak przebieg dobrotliwy, ponieważ niezwłocznie po 
porodzie lub wkrótce po nim następuje samouleczenie. Inaczej ma się 
rokowanie dla płodu; często następuje bowiem poronienie. Nawet jeśli 
ciąża zakończona jest porodem prawidłowym, noworodek zazwyczaj wkrótce 
ginie z powodu biegunek i wycieńczenia ogólnego, nie znajdujących jeszcze 
obecnie ścisłego wytłumaczenia. 

Patogeneza opryszczek ciężarnych nie może ulegać wątpliwości — 
jest to zatrucie ciążowe; nie wiadomo jednak, czy tłumaczy się ono nie
prawidłową czynnością gruczołów dokrewnych i przechodzeniem do 
krwi ciał wydzielanych przez łożysko, czy też do krwiobiegu przechodzą 
komórki kosmków, w następstwie czego odbywają się zjawiska reakcyjne 
i obronne, wytwarzanie produktów rozkładu tych komórek i przeciwciał. 
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Przyczyny wywołujące chorobę mają jednak również i podłoże konstytu
cjonalne, tkwiące w cechach samego ustroju, inaczej bowiem nie można 
wytłumaczyć powtarzania się choroby w każdej ciąży następnej. 

Kwestia odrębności opryszczek ciężarnych jako schorzenia była poru
szana wielokrotnie, dotąd jednak nie została rozstrzygnięta; niektórzy 
autorzy, na czele z samym Duhringiem, uważają je za odmianę choroby 
Duhringa, inni są zwolennikami odrębności obu schorzeń. Obecnie nie 
ma danych do rozstrzygnięcia tej kwestii. Jeśli uzna się jednak, że kryteria 
czysto morfologiczne są wystarczające, przyznać należy, że choroba Duhringa 
i opryszczki ciężarnych są tym samym schorzeniem. Wobec tego jednak, 
że większość szkół współczesnych nie zadowala się wyłącznie kryteriami 
morfologicznymi i sądzi, że choroba Duhringa ma pochodzenie zakaźne, 
opryszczki zaś ciężarnych niewątpliwie związane są z zaburzeniami dokrew-
nymi, zagadnienie należy uznać za otwarte. 

Zastanawiające jest przy tym, że niewątpliwa pęcherzyca lub choroba 
Duhringa u ciężarnych nie ulegają uleczeniu po porodzie, co świadczy 
o tym, że schorzenia te różnią się od opryszczek ciężarnych. T o samo 
powiedzieć można porównując przebieg tych chorób; choroba Duhringa 
u ciężarnych przybiera niekiedy cechy pęcherzycy zwykłej, liściastej lub 
bujającej, nie zdarza się to nigdy z opryszczkami ciężarnych, co również 
jak gdyby odróżnia obydwa te schorzenia. 

Rozpoznanie opryszczek ciężarnych nie jest trudne, wymaga jednak 
dłuższego spostrzegania choroby; oparte jest ono na stwierdzeniu u kobiety 
ciężarnej osutki wielopostaciowej, rumieniowato-pęcherzowej; o cechach 
morfologicznych znamiennych dla choroby Duhringa. Jeśli zmiany ustąpią 
po porodzie lub też z wywiadów wynika, że powtarza się ono w kilku 
ciążach — rozpoznanie nie może ulegać wątpliwości. 

L e c z e n i e . Aczkolwiek choroba ta nie zagraża życiu chorej i ustę
puje samoistnie, leczenie jej jest konieczne już chociażby ze względu na 
znaczne cierpienia wywołane przez nią oraz wobec konieczności usunięcia 
zmian skórnych z wielką łatwością ulegających zakażeniu, co tak bardzo 
jest niepożądane w okresie ciąży. 

Najlepszą metodą leczenia jest wstrzykiwanie dożylnie surowicy zdro
wych ciężarnych. Niekiedy po jednokrotnym lub dwukrotnym wstrzyknię
ciu 5—20 ml takiej surowicy choroba ulega uleczeniu. Zaznaczyć jednak 
należy, że niekiedy i surowica mężczyzn lub końska wywiera wpływ 
taki sam. 

Niektórzy polecają wstrzykiwania dożylne lub domięśniowe płynu 
Ringera w ilości 100.o—200.0 ml (Rp. : Nairii chlorati 1.8, Calcii chlo-
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Schorzenia pęcherzowe 

rati 0.048, Kalii chlorati 0.084, IKatrii bicarbonici 0.06, Aq. destill. ad 
200.0), zabieg ten jest jednak mniej skuteczny. W razie niepowodzenia 
tych metod przepisać należy leczenie takie samo jak w chorobie Duhringa 
i pęcherzycy. 

Leczenie miejscowe ma na celu utrzymywanie czystości, zmniejszenie 
zakażeń wtórnych i okazanie ulgi chorym, cierpienia których mogą być 
bardzo ciężkie. 

Wskazówki do tego znajdzie czytelnik w rozdziale o leczeniu pęche
rzycy. Nie należy zapominać, że opryszczki ciężarnych nie są wskazaniem 
do przerwania ciąży. 

V . L I S Z A J E C O P R Y S Z C Z K O W A T Y . I M P E T I G O H E R P E T I F O R M I S 

Liszajec opryszczkowaty jest chorobą bardzo rzadką; występuje on 
najczęściej u kobiet ciężarnych, ma przebieg ciężki, w większości przypad
ków kończy się śmiertelnie. Zmiany w skórze polegają na występowaniu 
drobnych zgrupowanych krostek, otoczonych obwódką zapalną. Choroba 
rozpoczyna się od objawów zwiastunowych, takich jak uczucie rozbicia, 
bóle głowy, osłabienie ogólne, nudności, wymioty, bezsenność, brak łak
nienia, bładość powłok, wychudzenie, a czasem podniecenie psychiczne, 
któremu może towarzyszyć wzmożenie odruchów. Już w okresie zwiastu
nów w skórze mogą występować rumienie, pokrzywki, a chorzy odczuwają 
dosyć silne swędzenie. 

Po upływie pewnego czasu — kilku dni, tygodni, lub nawet paru 
miesięcy — występują nagle, wśród objawów pogorszenia ogólnego stanu 
zdrowia osutki typowe dla tego schorzenia. Zmiany skórne mają układ 
bardzo charakterystyczny: najwcześniej i najwybitniej zajęte są powierzchnie 
wewnętrzne ud, skóra pod pachami i w otoczeniu sutków. Stopniowo 
zmiany rozszerzają się na inne okołice, a niekiedy uogólniają się i mogą 
przybrać nawet cechy erytrodermii. 

Wykwitem pierwotnym jest krostka powierzchowna wielkości 
I — 2 milimetrów, wypełniona gęstą ropą. Krostki te są zgrupowane 
w medaliony wielkości monety 2—5-złotowej; otoczone są one 
czerwoną obwódką zapalną, podstawa ich wykazuje wyraźny obrzęk, 
toteż całe ognisko sprawia wrażenie nacieczonego, a przy wymacywaniu 
wykazuje wyraźnie stwardnienie podstawy. Krostki te rozszerzają się obwo-
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Schorzenia pęcherzowe 

dowo, w otoczeniu dawniejszych zjawiają się świeże, ułożone zaś w środ
kowej części ogniska przysychają i pokrywają się grubym liszajcowatym 
strupem, pod którym skupia się sporo gęstej ropy. Całość osutki przybiera 
stopniowo cechy następujące: osutka ma rozmieszczenie symetryczne, naj
większe skupienie zmian stwierdza się w pobliżu dużych fałdów skóry, 
zwłaszcza w okołicy pachwinowej i udowej; skutkiem występowania coraz 
to nowych zmian zajęta zostaje skóra brzucha, klatki piersiowej, pleców, 
rzadziej głowy i otoczenie paznokci. Twarz oraz dłonie i stopy są zazwy-

Ryc. 84. Impetigo herpetiformis. Typowe umiejscowienie i układ drobnych 
naskórkowych krostek. 

czaj oszczędzone, również i błony śluzowe jamy ustnej i narządów płcio
wych oraz spojówki gałek ocznych prawie zawsze są wołne, czasem jednak 
i tu powstają drobne, szybko pękające pęcherzyki łub krostki. Osutka 
złożona jest z ognisk okrągłych łub owalnych, wielkości talara, rzadko 
większych; często rozszerzają się one obwodowo i łączą się w girlandy 
i festony o rozmaitych zarysach. Każdy z wymienionych medalionów 
w części środkowej pokryty jest grubym niesztowicowym strupem, w obwo
dowej złożony jest z drobnych krosteczek, które mogą się zlewać, podmino-
wując naskórek. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Całe takie ognisko jest zaczerwienione i obrzęknięte. Zlewając się 
i szerząc się obwodowo zmiany te mogą zająć całą skórę; w fałdach 
powstają niekiedy rozrosła przypominające pęcherzycę brodawkującą. 

Stan ogólny tych chorych jest ciężki, muszą oni przebywać w łóżku, 
gorączkują do 39—ąi^C, ciepłota jednak nie wykazuje cech charaktery
stycznych. Często dołączają się wymioty, nudności i biegunki; chorzy są 
niespokojni, czasem występują drgawki, niepokój ruchowy i psychiczny. 
Objawy Chvostka i Trouseau są dodatnie, odruchy ścięgniste i okostnowe 
są wzmożone. Początkowo chorych męczy bezsenność, stopniowo, w miarę 

Ryc. 85. Impetigo herpetiformis, skupienie kropkowatych krostek na ognisku rumieniowatym. 

pogarszania się ich stanu, zjawia się senność, osłabienie ogółne i śpiączka. 
Gruczoły chłonne i śledziona mogą być powiększone, we krwi stwierdza 
się leukocytozę, dochodzącą do 15—18 tysięcy ciałek białych w i mm 
sześciennym, często występuje białkomocz i objawy nerczycy. 

Choroba trwa zazwyczaj 2—3 miesiące, stan ogólny chorych stop
niowo pogarsza się i w połowie przypadków następuje zejście śmiertelne 
wśród objawów ogólnego wyczerpania, śpiączki lub od powikłań przy
padkowych. Jeśli następuje wyzdrowienie, stan chorych ulega bardzo po
wolnej poprawie, krostki świeże przestają występować, stan zapalny skóry 
zmniejsza się, strupy odpadają, pozostawiając przebarwienia, nigdy zaś 
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blizny lub zaniki. Włosy na skórze głowy, w okołicy łonowej i pod pa
chami mogą ulec znacznemu przerzedzeniu, paznokcie niekiedy wypadają. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Zmiany w skórze są bardzo proste, 
w naskórku obecne są liczne krostki, umiejscowione zazwyczaj w warstwie 
kolczystej, rzadziej na pograniczu naskórka zrogowaciałego i żywego. Wy
pełnione są one ciałkami ropnymi, komórkami kwasochłonnymi i złoszczo
nymi nabłonkami. W skórze właściwej stwierdza się objawy siłnego stanu 
zapałnego, nie wykazującego jednak cech swoistych. Tkanka łączna skóry 
właściwej jest obrzęknięta, łiczba ełementów komórkowych w niej jest 
powiększona, komórki wielojądrzaste i kwasochłonne są tu, jak również 
i w naskórku, bardzo liczne. Naczynia krwionośne są rozszerzone, w oto
czeniu ich stwierdza się nacieki komórkowe. 

Zmiany stwierdzane na sekcjach zwłok chorych na liszajec opryszczko
waty są znacznie ciekawsze, mimo że niektóre z nich pozbawione są cech 
swoistych. Autorzy dawniejsi zwracali uwagę na częstość zmian zapal
nych, w szczególności gruźliczych w przymaciczu i w narządach płciowych 
u tych chorych; badania dalsze wykazały jednak przypadkowość tych 
stwierdzeń. N a błonach śluzowych przewodu pokarmowego (przełyk, jelita) 
nierzadko są ubytki nabłonka, a nawet powierzchowne owrzodzenia; zmiany 
te są najprawdopodobniej analogiczne do występujących w skórze i nie 
dostarczają podstaw do wniosków. Ponadto stwierdza się zmiany zależne 
od stanu ogólnego chorej i od powikłań kładących kres życiu; stosunkowo 
najczęściej stwierdzano nerczycę lub śródmiąższowe zapalenie nerek. Gru
czołom dokrewnym poświęcono uwagę szczególną, wykryto przy tym 
zmiany uzasadniające wnioski etiologiczne; w kilku przypadkach zauwa
żono, że gruczoły przytarczyczne były zwyrodniałe albo niedorozwinięte, 
niekiedy brakuje ich całkowicie; spostrzeżenia te, acz niełiczne, są bardzo 
ważne do ustalenia etiologii liszajca opryszczkowatego (Walter). 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . W początkowym okresie badań 
nad liszajcem opryszczkowatym łączono istotę schorzenia z ciążą; w związku 
z tym przypuszczano, że przyczyną choroby jest zatrucie ciążowe łub też, 
zgodnie z zapatrywaniem Hebry, nieprawidłowy przebieg odruchów, zwią
zanych ze stanem macicy, nie tłumaczono przy tym szczegółowiej mecha
nizmu tych odruchów. Kiedy jednak okazało się, że liszajec opryszczko
waty występuje również u nieciężarnych, u kobiet po okresie przekwitania, 
u dziewic, a nawet u mężczyzn, teoria zatrucia ciążowego uznana została 
za niewystarczającą, mimo że większa częstość tego schorzenia u ciężarnych 
niewątpliwie nie jest przypadkowa i najprawdopodobniej ma związek 
z istotą choroby. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Teoria zakaźna, popierana przez wielu autorów, nie znajduje pod
staw i obecnie prawie przez wszystkich została porzucona. Istotnie, badania 
wykazały, że zawartość krostek świeżych jest zazwyczaj jałowa, a obecność 
drobnoustrojów takich, jak paciorkowce i gronkowce w wykwitach star
szych, tłumaczy się niewątpliwie zakażeniem wtórnym; krew tych chorych 
jest jałowa, przeszczepianie zaś zawartości krostek i krwi zwierzętom nie 
wykazało zakaźności tych płynów. 

Obecnie większość dermatologów upatruje w łiszajcu opryszczkowa
tym schorzenie zależne od zaburzeń w czynności gruczołów dokrewnych, 
a dużo danych wskazuje, że główną rolę odgrywają w tym wypadku gru
czoły przytarczyczne. Dowodzi tego znaczne obniżenie poziomu wapnia 
we krwi, tak częste w tych przypadkach, obecność objawów Trousseau 
i Chvostka oraz częste drgawki, co razem składa się na obraz tężyczki 
mniej lub bardziej wyraźnej. Ponadto spostrzegano również inne objawy 
niewydolności gruczołów przytarczycznych, jak np. rozmiękczenie kości 
i zaćmę. Dodać nałeży, że liszajec opryszczkowaty występuje czasem po 
zabiegu operacyjnym na tarczycy, kiedy przypadkowo usunięto gruczoły 
przytarczyczne. Niewątpliwie inne gruczoły dokrewne mogą również współ
działać w powstawaniu schorzenia; największą rolę odgrywają jajniki, a być 
może przedni płat przysadki. Wiadome jest, że ciąża może przyczynić się 
do ujawnienia utajonej dysfunkcji gruczołów przytarczycznych, a możliwe, 
że ten wpływ wywiera ona w powstawaniu liszajca opryszczkowatego. 

W omawianiu etiologii liszajca opryszczkowatego konieczne jest 
rozpatrzenie stosunku tego schorzenia do łuszczycy. Aczkolwiek obecnie 
uważać należy obydwa te schorzenia za odrębne, to jednak nie jest wyłą
czone, że pewien związek między nimi istnieje. Zastanawiające jest np., 
że liszajec opryszczkowaty szczególnie często występuje u osobników łuszczy
cowych oraz że łuszczyca krostową (psoriasis pustulosa) pod względem 
morfologicznym bardzo jest podobna do liszajca opryszczkowatego; znany 
jest przy tym wpływ wywierany przez ciążę również i na przebieg łusz
czycy. Wszystko to wydaje się potwierdzać przypuszczenie R. Leszczyń
skiego, że pomiędzy tymi stanami istnieje związek istotny. Co do mnie, 
to nie zdziwiłbym się, gdyby okazało się, że liszajec opryszczkowaty jest 
łuszczycą krostową. W obecnym stanie wiedzy jest to jednak tylko przy
puszczenie oparte na intuicji klinicznej, nie zaś na dowodach. 

R o k o w a n i e . Rokowanie w liszajcu opryszczkowatym jest niepo
myślne ze względu na ciężki przebieg choroby, kończącej się zejściem 
śmiertelnym co najmniej w połowie przypadków. Jest ono tym gorsze, że 
choroba ma skłonność do powtarzania się w ciążach dalszych, nasilając się 
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przy tym stale. Czasem powtarza się ona w okresach między ciążami. Na 
ogół przebieg choroby jest cięższy w przypadkach rozpoczynających się 
we wczesnych okresach ciąży, chociaż z innej strony w tych razach istnieje 
możliwość jej przerwania. Ciąże kobiet chorych na liszajec opryszczkowaty 
bardzo często kończą się poronieniem, jeśli zaś dochodzi do urodzenia 
płodu zdolnego do życia, często stwierdza się zmiany skórne w postaci 
rumieni, pokrzywki łub erytrodermii; nierzadko niemowlęta te giną 
w pierwszych miesiącach życia. 

R o z p o z n a n i e l i s z a j c a o p r y s z c z k o w a t e g o oparte 
jest na stwierdzeniu osutki krostkowej o cechach morfologicznych wyżej 
opisanych, na ciężkim stanie ogólnym chorych, a najczęściej również na 
współistniejącej ciąży. 

W rozpoznaniu różnicowym w rachubę wchodzi przede wszystkim: 
— ł u s z c z y c a k r o s t k o w a , różnicowanie oparte jest na wy

wiadach oraz współistnieniu innych objawów łuszczycy; powyżej przyto
czyłem względy, dła których różnicowanie to może się okazać bardzo 
trudne; 

•— l i s z a j e c z w y k ł y i z a p a l e n i e r o p n e m i e s z 
k ó w w ł o s o w y c h — stan ogólny chorych jest dobry, schorzenie 
łatwo ulega wyleczeniu, osutka nie wykazuje rozmieszczenia charaktery
stycznego dła liszajca opryszczkowatego; 

— C h o r o b a D u h r i n g a , p ę c h e r z y c a i o p r y s z c z k i 
c i ę ż a r n y c h —• są chorobami, w których wykwitem podstawowym jest 
pęcherz, a nie krostka naskórkowa. 

L e c z e n i e . Jeśli choroba występuje w pierwszych miesiącach ciąży, 
a stan skóry pozwała na to, nałeży przerwać ciążę, choroba jest bowiem 
niebezpieczna dła życia matki, a prawdopodobieństwo poronienia jest 
bardzo duże. 

Leczenie przeszczepianiem gruczołów przytarczycznych w kilku przy
padkach dało wyniki dobre, chociaż niekiedy choroba po pewnym czasie 
nawraca. Metoda ta wymaga dalszego stosowania i ulepszenia. Leczenie 
wyciągami gruczołów przytarczycznych najczęściej zawodzi, chociaż z braku 
innej metody winno być wypróbowane. 

Wyniki dobre widywałem po stosowaniu przez czas dłuższy ( 6 — 8 ty
godni) wyciągów z przedniego płata przysadki. Z innych metod leczenia 
zastosować należy wielokrotne wstrzykiwania dożylne lub domięśniowe 
surowicy zdrowych kobiet ciężarnych — w ilości 5.0—20.0 ml. Daje ono 
niekiedy wyniki bardzo dobre. Leczenie bodźcowe wstrzykiwaniami mleka, 
szczepionek, propidonu itd. zdaniem moim zawodzi. 
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Schorzenia pęcherzowe 

Wobec prawdopodobieństwa zakażeń w etiologii liszajca opryszczko
watego, leczenie związkami sulfanilamidowymi i penicyliną znajduje nie
wątpliwe wskazania. Leczenie to ma jednak charakter pomocniczego. 

Zachodzenie w ciążę po przebyciu liszajca opryszczkowatego jest prze
ciwwskazane. Leczenie miejscowe polega na utrzymaniu czystości i stoso
waniu opatrunków z maści obojętnych lub słabo odkażających; można 
opierać się tu na wskazówkach przytoczonych w rozdziale o pęcherzycy. 
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R O Z D Z I A Ł X X I X 

S C H O R Z E N I A T W A R D Z I N O W E I Z A N I K O W E . 
T W A R D Z I N A . S C L E R O D E R M I A 

Rozdział ten zawiera kilka schorzeń, wzajemne pokrewieństwo któ
rych bynajmniej nie jest udowodnione. Rozpatrywane są one wspólnie, po
nieważ niektóre z nich współistnieją niekiedy u tych samych chorych i mają 
cechę wspólną, a mianowicie szczególne stwardnienie skóry, a często 
i tkanek głębszych. 

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

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Pod twardziną skóry rozu
miemy schorzenie o etiologii całkowicie niewyjaśnionej, o przebiegu prze
wlekłym; w schorzeniu tym następuje bardzo znaczne stwardnienie tkanki 
łącznej, być może wywołane zmianami w jej stanie fizyko-chemicznym. 
Dotyczy ono zarówno skóry, jak i narządów głębszych. 

Zazwyczaj odróżnia się twardzinę uogólnioną — sderodermia gene-
ralisata i ogniskową — sderodermia drcumscripta; aczkolwiek obydwa te 
schorzenia niekiedy współistnieją u tego samego osobnika, ich stosunek 
wzajemny wciąż jeszcze nie jest jasny. Objawy kliniczne obydwu tych 
schorzeń są odmienne. 

I . T w a r d z i n a u o g ó l n i o n a p o s t ę p u j ą c a 

S d e r o d e r m i a d i f f u s a p r o g r e s s i v a 

Twardzina uogólniona jest chorobą nie samej tylko skóry, lecz ogólno-
ustrojową; początkowo dotyczy ona tkanki łącznej skóry, potem warstwy 
podskórnej, a wreszcie mięśni, kośćca i narządów wewnętrznych. Choroba 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

rozpoczyna się od objawów prawie niedostrzegalnych; zmiany występują 
przede wszystkim na częściach odsiebnych, najczęściej na palcach kończyn 
górnych, skąd rozszerzają się na dłonie, przedramiona i na ramiona; rza
dziej rozpoczynają się one na twarzy, w skórze klatki piersiowej i na 
brzuchu. Ułożone są one prawie zawsze symetrycznie i mają jednakowe 
lub prawie jednakowe nasilenie po obu stronach; przypadki o jednostron
nym umiejscowieniu zmian wykazują zawsze pewne nietypowości morfo
logiczne i kliniczne. 

W opisie zmian występujących w skórze odróżnia się zazwyczaj trzy 
okresy, a mianowicie okres obrzękowy — stadium oedematosum, okres 
stwardnienia — stadium induratiuum i wreszcie okres zaniku — stadium 
atrophicum. Jednakże wobec nader powolnego rozwoju zmian, słabo wy
rażonych objawów obrzękowych i współistnienia prawie od początku za
równo stwardnienia jak i zaniku, podział choroby na te okresy znajduje 
uzasadnienie raczej dydaktyczne, ma natomiast mniejszą doniosłość k l i 
niczną. 

Zdaniem moim, bardziej odpowiada przebiegowi klinicznemu sprawy 
odróżnianie okresu początkowego z przewagą zmian naczyniowo-rucho-
wych, przypominających chorobę Raynauda, oraz okresu drugiego, który 
należałoby nazwać okresem stwardnienia i bliznowacenia. Wreszcie w okre
sie końcowym przeważają zmiany troficzne. 

Zmiany w skórze poprzedzone są zwykle objawami ogólnymi, okre
ślanymi przez niektórych autorów jako zwiastunowe. Polegają one na upo
śledzeniu samopoczucia ogólnego, stanach podgorączkowych, osłabieniu, 
uczuciu zmęczenia, chudnięciu, bólach stawowych, bezsenności, zdenerwo
waniu i braku łaknienia, bladości palców (dead finger), a czasem na wy
stępowaniu przelotnych rumieni, pokrzywek i innych odczynów naczyniowo-
mchowych. 

Prawie jednocześnie z tymi objawami ogólnymi na odsiebnych czę
ściach kończyn górnych i na twarzy występuje lekkie zaczerwienienie 
i obrzmienie tkanek, pocenie jest wzmożone, a chorzy odczuwają w tych 
okolicach uczucie mrowienia, zimna lub gorąca i rozmaite inne parestezje. 
Zmiany obiektywne polegają na stwardnieniu skóry i tkanki podskórnej, 
które stają się napięte, trudno dają się ująć w fałd, przesuwalność ich na 
tkankach głębszych zmniejsza się. Jednocześnie ulega zmianie barwa skóry, 
zatraca ona swój normalny odcień cielisty i staje się brunatnawa i żółtawa. 
Zmiany spoistości i zabarwienia powłok stopniowo postępują i doprowa
dzają do obrazu typowego. 

211 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

— N a kończynach zmiany są najwybitniejsze na częsćiach odsieb
nych. Palce dłoni są zgięte, szponowate; palce stóp są zazwyczaj w stanie 
nadmiernego wyprostowania, co najwybitniej występuje na paluchu; tłu
maczy się to bliznowaceniem i przykurczem ścięgien. 

•— Zabarwienie skóry jest w przypadkach typowych woskowożółte, 
jednak palce i dłonie, zwłaszcza podczas opuszczenia ich stają się sine; 
to samo występuje pod wpływem obniżenia ciepłoty otoczenia. 

— Ciepłota kończyn jest obniżona, skóra dłoni jest często wilgotna, 
nadmiernie potliwa, w innych okolicach sucha; kończyny w całości są ścień-
czałe, skóra, tkanka podskórna i mięśnie są twarde, przesuwalność ich 

Ryc. 86. S d e r o d e r m i a et sderodactylia. 

jest zmniejszona, skóra fałduje z trudnością, tkanki miękkie kończyn 
w dotyku sprawiają wrażenie mało elastycznego kauczuku. 

— Ruchy zginania i rozginania są ograniczone skutkiem przesuwania 
się ścięgien w zwężonych, pozbawionych mazi pochewkach; w czasie 
ruchów powstaje nader charakterystyczny chrzęst suchy. Wreszcie w sta
nach bardzo daleko posuniętych ruchy są zupełnie niemożliwe, kończyny 
górne są zgięte w stawach łokciowych, ustawienie palców jest szpono
wate, stawy palców mogą być w stanie nadwichnienia. Opuszki palców 
są twarde, sinicze, często widoczne są na nich blizenki małe, zaciągnięte, 
zupełnie przypominające spostrzegane w chorobie Raynauda. 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

— Tętnienie w tętnicach jest słabo wyczuwalne, żyły często prześwie
cają przez ścieńczałą skórę. 

— Mimo zmian tak znacznych, ani czucie powierzchowne — bólu, 
ciepła i dotyku, ani głębokie nie jest osłabione ani wypaczone. 

— Pocenie skóry może być prawidłowe, a w początkowych okresach 
nawet powiększone, w końcowych skóra jest sucha skutkiem braku pocenia 
w okolicach bliznowatych; jest ona bardzo cienka, a mimo to skutkiem 
znacznego stwardnienia nie daje się ująć w fałd. N a dłoniach i na stopach 
może istnieć rogowacenie nadmierne. 

Ryc. 87. Uogólniona powierzchowna twardzina skóry. 

— Zmiany na twarzy są niemniej charakterystyczne; skutkiem stward
nienia skóry i tkanki podskórnej oraz zmniejszenia ich przesuwalności 
twarz przybiera wyraz maskowaty; jest ona nieruchoma, mimika twarzy 
jest bowiem znacznie upośledzona. Szpary oczne są rozszerzone, skutkiem 
czego wytwarza się wytrzeszcz rzekomy. Nos i małżowiny uszne cieńczeją, 
na skórze nosa i na policzkach występuje cienka siateczka rozszerzonych 
naczyń. Wargi również są stwardniałe i zesztywniałe, często widoczne są 
na nich liczne, drobne, promienisto ułożone fałdy lub blizenki; skutkiem 
zmian w wargach oraz z powodu bliznowacenia żwaczy otwieranie ust jest 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

utrudnione i ograniczone. Barwa skóry jest żółta, woskowa, często jednak 
występują na niej przebarwienia symetrycznie ułożone. 

— Skóra tułowia przybiera barwę brunatną, stopniowo nasilającą się 
w miarę postępu choroby; przebarwienia te mogą być zlewne, siatkowate 
lub plamiste, niekiedy kropkowate, ułożone przymieszkowo; jednocześnie 
z tymi przebarwieniami powstają plamki białe, ałabastrowate, również przy-
mieszkowe, co nadaje skórze wygląd pstry. 

—• Owłosienie zazwyczaj również cierpi, włosy są matowe, łamliwe, 
przerzedzone, a meszek włosowy wypada całkowicie. 

Ryc. 88. Z m i a n y troficzne n a palcach w przebiegu twardziny skóry. 

— Paznokcie zatracają połysk, stają się kruche, na powierzchni ich 
znajdują się liczne bruzdy; wzrost ich zatrzymuje się, są one coraz mniej
sze, aż wreszcie przybierają wygląd maleńkich zanikłych płytek lub też 
stają się szponowate. 

— Błony śluzowe narządów płciowych u kobiet są blade, błona ślu
zowa przedsionka przypomina swym wyglądem skórę; na bocznych czę
ściach języka występują niekiedy drobne zaklęśnięte blizenki, barwa pod
niebienia jest żółta, woskowa, niekiedy i tu powstają plamy przebarwione. 
Błony śluzowe jamy ustnej i języka są blade, ruchy jego są utrudnione, 
na bocznych częściach występują białawe bliznowate smugi, na które zwró
cił uwagę profesor K. Orzechoioski. Takie same zmiany są widoczne rów
nież na wargach i na dziąsłach, które są białawe i blade. 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

— Skutkiem bliznowatych zmian na dziąsłach, szyjki zębów są czę
stokroć odsłonięte, przez co zęby są jak gdyby wydłużone, ustawienie ich 
zmienia się, zostają one bowiem wypchnięte ku przodowi, a w okresach 
końcowych wypadają. Powieki bliznowacieją, rozwija się ich niedomykal
ność z wtórnymi zmianami na spojówkach i rogówce. 

O b j a w y t o w a r z y s z ą c e . Zmiany chorobowe w twardzinie 
dotyczą nie tylko samej skóry, lecz również mięśni, ścięgien i stawów. 
W mięśniach i w ścięgnach rozwija się tkanka łączna błiznowaciejąca, 
skutkiem czego zatracają one swą elastyczność, stają się twarde, stawy sztyw
nieją, ruchy w nich są coraz bardziej ograniczone. Kości, zwłaszcza twarzy 
i palców, cieńczeją, czasem rozwijają się na nich drobne ubytki, przypo
minające obrazy spostrzegane w chorobie Raynauda. Stają się one coraz 
węższe, cieńsze i mniejsze; ścięgna i torebki stawowe kurczą się, skutkiem 
czego szpary stawowe zwężają się, kręgi zbliżają się, przez co całe ciało 
jak gdyby zmniejsza się. W kościach powstawać mogą martwaki, dopro
wadzające niekiedy do dużych ubytków, oddzielać się mogą przy tym całe 
paliczki; jednocześnie rozwijają się zgrubienia okostnej (hyperostosis) 
zniekształcające kości. W mięśniach rozwijają się objawy zapalne, prowa
dzące do ich zaniku i bliznowacenia — myositis, myoatrophia, myosclerosis. 
Z mięśni małych zmiany najwybitniejsze dotyczą dłoni, gardzieli i mięśni 
międzyżebrowych; wśród dużych najsilniej dotknięte są mięsień dwugłowy, 
naramienny, a wreszcie mięśnie przywodzące uda. 

W stawach stwierdza się objawy gośćca przewlekłego, z zanikiem 
i bliznowaceniem torebek stawowych i pochewek ścięgnistych, co dopro
wadza do obrazu, określanego nazwą arthńtis sicca. Ten stan zapalny ma 
przebieg przewlekły z okresami zwolnienia i nasilenia, czasem 2 objawami 
podostrymi; jednocześnie następuje silne zniekształcenie stawów i nasad 
kości, co prowadzi do obrazów charakterystycznych dla gośćca zniekształ
cającego. 

Zmiany w układzie naczyniowym u chorych na twardzinę są jednym 
z najwcześniejszych objawów i jedną z głównych przyczyn bliznowatego 
zaniku tkanek. 

Badania kapilaroskopowe wykazują, że naczynia włosowate są silnie 
zmienione, przy czym ich część żylna jest kręta i bardzo wyraźnie rozsze
rzona, tętnicza zaś jest wąska, prawie niedostrzegalna. 

Serce u tych chorych wyróżnia się małymi rozmiarami. Ciśnienie mak
symalne jest zazwyczaj niskie, minimalne nie wykazuje odchyleń od normy; 
wskaźnik oscylometryczny jest niski; jednakże kurczliwość naczyń jest utrzy
mana aż do okresów bardzo późnych, co wyraźnie występuje przy ucisku. 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

podczas podnoszenia i opuszczenia kończyn oraz pod wpływem ciepła 
i zimna. 

Zarówno zmiany barwnikowe jak i naczyniowe są ułożone symetrycz
nie, wykazują jednak pewną niezałeżność rozłożenia, gdyż nasilenie ich 
jest największe bynajmniej nie w okolicach największego nasilenia sprawy 
twardzinowej; podobnież i zmiany kostne i stawowe mogą wykazywać 
największe nasilenie w okolicach bardziej oszczędzonych przez twardzinę 
skóry i tkanki podskórnej. 

Wszystko to składa się na obraz zmian bardzo ciężkich. Skutkiem 
bliznowacenia skóry i mięśni chorzy leżą niekiedy prawie nieruchomo, 
ruchy kończyn, zwłaszcza w dużych stawach przysiebnych są ograniczone, 
same zaś kończyny są zgięte i silnie przykurczone. Oddychanie jest utrud
nione, chorzy czują się jak gdyby w pancerzu, jest to rodzaj mumifikacji 
za życia. Stan psychiczny tych chorych nie jest upośledzony, toteż ich cier
pienia moralne są bardzo duże. 

P o s t a c i e n i e t y p o w e i m i e s z a n e . Prócz postaci po
wyżej opisanej, stanowiącej obraz klasycznej twardziny, nie budzącej 
wątpliwości rozpoznawczych, występują nierzadko obrazy trudne do skla
syfikowania ścisłego. Zazwyczaj są to przypadki, w których współistnieją 
cechy twardziny oraz innych schorzeń pokrewnych. 

— Niekiedy, podobnie jak w chorobie Raynauda, zmiany umiejsco
wione są na palcach i polegają na sinicy i zaburzeniach naczyniowych. 
Nie występują jednak okresy skurczów naczyniowych, przeważa natomiast 
wybitne stwardnienie tkanek miękkich na palcach i zmiany kostne w po
staci rozrzedzenia i zaniku tkanki kostnej. Jeśli współistnieje twardzina 
ogólna, obraz nie różni się od zmian wyżej opisanych, jeśli jednak zmiany 
ograniczają się do palców, mamy do czynienia z twardziną palców — 
sderodactylia, w okresach początkowych trudną do zróżnicowania z cho
robą Raynauda. 

— Niekiedy początek twardziny uogólnionej jest ostry; w takim 
razie wśród towarzyszących objawów ogólnych w stosunkowo krótkim cza
sie rozwija się stwardnienie skóry i tkanki podskórnej; wprawdzie objawy 
ostre szybko przemijają, a choroba przybiera obraz charakterystyczny dla 
twardziny uogólnionej przewlekłej, początek jej jednak przypomina twar
dzinę obrzękową — sderoedema (patrz niżej). 

— Twardzina uogólniona współistnieć może z ogniskami twardziny 
ogniskowej, występującej bądź w postaci ognisk linijnych, bądź plamistych; 
przypadki takie nie są częste, jednakże doniosłe ze względów zasadniczych, 
dla ustalenia wzajemnego związku rozmaitych odmian twardziny skóry. 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

— T o samo należy powiedzieć o przypadkach, w których prócz 
objawów twardziny stwierdza się zmiany charakterystyczne dla postępują
cego zanikowego zapalenia skóry; w tych przypadkach części odsiebne koń
czyn, zwłaszcza zaś palce, dłonie i stopy wykazują objawy twardziny, natomiast 
w częściach górnych, na udach, na pośladkach lub na ramionach stwierdza 
się szeroką smugę zaczerwienioną z zanikiem skóry, jej wzmożoną wiot-

Ryc. 89. O g n i s k o powierzchownej twardziny skóry. 

kością i rozszerzeniem sieci żył podskórnych. Takie zmiany szczegółnie 
często dotyczą jednej kończyny, pozbawione są cech zmian układowych, 
a rozpoznanie ich jest bardzo trudne. 

— Przypadki, w których występuje nadmierne przebarwienie plami
ste i znaczne rozszerzenie drobnych naczyń powierzchownych mogą być 
podobne do zaniku pstrego naczyniastego, poiktlodermia atrophicans, w któ
rym współistnieją zmiany mięśniowe, a więc do tzw. poikilodermatomyositis. 
Nadmienić należy, że wzajemny stosunek obu tych schorzeń nie jest jeszcze 
wyjaśniony, co bardzo utrudnia prawidłowe ich rozpoznanie. 
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— Do pewnych nietypowości zaliczyć należy powstawanie wśród tka
nek miękkich smug i guzków stwardniałych wyczuwalnych w skórze, 
w tkance podskórnej oraz w powięziach; są to twory bliznowate, które na
leżałoby porównać do włókniaków lub bliznowców. 

— W tkance podskórnej, w skórze i w przegrodach łącznotkankowych 
mięśni mogą powstawać złogi soli wapniowych w postaci guzków twardej 

Ryc. 90. T w a r d z i n a skóry stnugowata i plamista. 

konsystencji, rozmaitej wielkości, niekiedy bardzo licznych. Czasem są to 
drobne guzki, jak gdyby włożone w skórę, przesuwalne razem z nią nad 
tkankami głębszymi, prawie niebolesne. Umiejscowione są one najczęściej 
na palcach dłoni po stronie prostowników, nierzadko w okolicy łokcia 
i rzepki; zresztą spotyka się je również i w innych okolicach. Przypominają 
one złogi moczanów (tophi urici), są twarde, skóra nad nimi nie wykazuje 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

objawów zapalnych, zabarwienie ich jest żółtawe, woskowe. Niekiedy 
złogi te zostają wydalane, po uprzednim przebiciu skóry z towarzyszącym 
odczynowym stanem zapalnym. 

— Do powikłań miejscowych zaliczyć należy powstawanie owrzo-
dzeń; rozwijają się one w okresach końcowych i w przypadkach ciężkich, 
przede wszystkim zaś jeśli zaburzenia naczyniowo-ruchowe są bardzo wy
bitne, a więc w przypadkach zbliżonych do choroby Raynauda. Są one 
częstsze na kończynach dolnych, nie mają cech swoistych; wyróżniają się 
jednak szczególną opornością na leczenie i skłonnością do nawrotów w ra
zie zagojenia. 

P r z e b i e g o g ó l n y c h o r o b y . Twardzina skóry występuje 
zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet, u kobiet jednak nieco częściej. Zdarza 
się ona w każdym wieku, nawet u małych dzieci. Początek polega zazwy
czaj na objawach naczyniowo-ruchowych, do których dołączają się stop
niowo zmiany twardzinowe i zanikowe. Przebieg choroby jest zawsze prze
wlekły, wieloletni, rozwój jej jest postępujący, zawsze dochodzi przy tym 
do całkowitego zesztywnienia kończyn i stwardnienia mięśni twarzy i tuło
wia. Stan ogólny chorych jest początkowo dobry, bezgorączkowy, przez 
długi czas są oni zdolni do pracy. Zmian wyraźnych i stałych w narządach 
wewnętrznych nie stwierdza się, zwraca jednak uwagę wyraźna, stała astenia. 
Poziom wapnia we krwi jest wysoki, przemiana podstawowa obniżona. 
Badanie rentgenologiczne kośćca wykazuje niekiedy odwapnienie bardzo 
znaczne, przypominające nawet rozmiękczenie kości. 

Czynności płciowe są u tych chorych prawidłowe, kobiety rodzą nor
malnie; zdaniem moim jednak daje się zauważyć pewne obniżenie popędu 
płciowego u tych chorych, z jednocześnie utrzymaną zdolnością do spółko-
wania i do rozrodu. Zaburzenia w miesiączkowaniu u kobiet z twardziną 
są częste w okresach końcowych choroby, na początku choroby miesiącz
kowanie jest zazwyczaj prawidłowe; dlatego to raczej przypuszczać należy, 
że zależą one od postępu choroby i zmian w narządach wewnętrznych, nie 
są zaś dowodem pierwotnych i wczesnych zaburzeń w układzie dokrewnym. 

Niekiedy z twardziną współistnieją zmiany w soczewce w postaci 
zaćmy o cechach charakterystycznych dla zaćmy w myotonii i tężyczce; jest 
to zaćma obustronna ze zmianami na powierzchni przedniej i tylnej 
soczewki, z oszczędzeniem jej części środkowej. Jednocześnie istnieją wy
bitne zmiany w mięśniach gardzieli i objawy troficzne w postaci zmian 
zanikowych, zaburzeń w owłosieniu i niedorozwoju fizycznego; zespół ten 
nosi nazwę zespołu Rothmunda. Choroba kończy się wśród objawów char
łactwa lub skutkiem powikłań przypadkowych. W innych przypadkach 
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powstaje zespół Hornera {tnyosis, ptosis, zaburzenia naczyniowo-ruchowe 
i pocenie nadmierne). 

Niekiedy istnieją zaburzenia żołądkowe w postaci nadkwaśnosći, bez-
soku lub niedokwaśnosći. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Zmiany skóry w twardzinie postępu
jącej uogólnionej są bardzo proste, tak przynajmniej należy sądzić na pod
stawie wyników uzyskiwanych obecnie stosowanymi metodami badania 
histologicznego. Przyznać jednak należy, że stwierdzone zmiany nie tłu
maczą obrazu klinicznego, toteż sądzić trzeba, że istota zmian rozgrywa 

Ryc. 9 1 . O b r a z histologiczny. Początkowy okres twardziny skóry: nieznaczne 
nacieki w przebiegu naczyń, homogenizacja tkanki łącznej skóry. 

się nie w płaszczyźnie zmian strukturalnych obecnie dających się stwierdzić, 
lecz w fizykalno-chemicznym stanie tkanek, dotąd prawie zupełnie jeszcze 
nie zbadanym. Zmiany morfologiczne są zależne od okresu choroby. 

Naskórek cieńczeje juź od początku i stopniowo przekształca się 
w cienką błonkę, złożoną niekiedy z 4—6 rzędów komórek; powierzchnia 
jego może być hiperkeratotyczna i wykazywać wzmożone złuszczanie war
stwy zrogowaciałej; ścieńczenie naskórka zależy nie tylko od zmniejszenia 
liczby warstw komórkowych, lecz również, na co, zdaje się, nie zwrócono 
dotąd uwagi, od zmniejszenia, powiedziałbym, skurczenia samych komórek. 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

Komórki warstwy podstawnej i Maipighiego są 2—4-krotnie mniejsze od 
normalnych, zawierają jądro ciemno barwiące się barwnikami zasadowymi 
i bardzo mało zarodzi. W warstwie podstawnej naskórka stwierdza się 
dużo barwnika o cechach melaniny. 

Granica skórno-naskórkowa stopniowo się wygładza, aż wreszcie 
w przypadkach daleko posuniętych staje się całkowicie wyrównana 
lub lekko falista. Skóra właściwa jest siedliskiem zmian najwybitniej-

Ryc. 92. O b r a z histologiczny. Proces twardzinowy w skórze właściwej jest 
daleko posunięty; zmiany czynne wygasają, stwierdza się natomiast homoge
nizację tkanki łącznej, równoległy układ włókien, nieliczne rozszerzone 
naczynia. Proces czynny w postaci nieznacznych nacieków przesunął się na 
tkankę podskórną, skąd stopniowo przesunie się na powięzie i mięśnie. 

szych. Warstwa brodawkowa w całości jest zanikła; stan zakończeń 
nerwowych w zanikłych brodawkach nie został zbadany, przypuszczać 
jednak należy, że i one ulegają zanikowi. W przypadkach wcze
snych w otoczeniu naczyń krwionośnych stwierdza się wyraźne nacieki 
zapalne złożone z limfocytów oraz z histiocytów, ściśle związanych z ich 
ściankami. Nacieki znajdują się zarówno w otoczeniu żył, jak i tętnic. 
W przypadkach zmian daleko posuniętych w otoczeniu naczyń nacieków 
tych zazwyczaj już nie stwierdza się. 
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Zmiany najcharakterystyczniejsze dotyczą skóry właściwej, która już 
od początku choroby jest w całości znacznie ścieńczałą, w jej wy
glądzie uderza jednopostaciowość; elementów komórkowych pomiędzy 
włóknami tkanki łącznej jest bardzo mało, same zaś włókna są wy
prostowane i lekko zeszkliwiałe. Metodami zwykłymi nie daje się 
wykazać w nich objawów zwyrodnienia, barwieniami specjalnymi można 
jednak stwierdzić obecność śluzu oraz wapnia. Włókna sprężyste w przy
padkach typowych nie wykazują zmian ani w barwliwości, ani w uło
żeniu, są jednak zbłiżone do siebie, co nałeży tłumaczyć ścieńczeniem 
i zanikiem włókien klejorodnych, wśród których znajdują się włókna sprę-

Ryc. 93 . K o ń c o w y okres r o z w o j u twardziny skóry. 

żyste. W okresach końcowych spostrzega się niekiedy znaczne ścieńczenie 
włókien sprężystych, szczątki których pozostają wreszcie w postaci nader 
delikatnej siateczki. W przypadkach nietypowych, wykazujących cechy po
średnie z postępującym zanikowym zapaleniem skóry włókna sprężyste są 
zwyrodniałe, barwliwość ich jest nieprawidłowa, często wytwarzają one 
grube nieprawidłowe sploty. 

N a ogół zmiany wybitniejsze dotyczą naczyń i tkanki klejorodnej, 
która jest wyraźnie zanikła i ścieńczałą. Skutkiem stopniowego zwężenia 
świateł — naczyń jest mało; w większych tętnicach stwierdza się zgrubie-
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nie ścianek, zwłaszcza zaś warstwy średniej i bujanie błony wewnętrznej, 
sprowadzające nawet niedrożność naczyń. 

Przydatki skóry, a więc mieszki włosowe, gruczoły łojowe i potowe 
już dosyć wcześnie wykazują objawy zanikowe, a w okresach końcowych 
pozostają w postaci resztek. 

Dużo uwagi poświęcono zmianom w nerwach, stwierdzono przy tym, 
że często w otoczeniu ich stwierdza się obecność nacieków podobnych do 
otaczających naczynia; włókna osiowe mają czasem przebieg nieprawidło
wy; czasem widoczne są drobne przerwy ich ciągłości. Obecnie trudno 
jednak powiedzieć, czy są to zmiany pierwotne, czy też wtórne, wywołane 
bliznowaceniem tkanek otaczających. 

Zmiany w narządach wewnętrznych polegają na przeroście tkanki 
łącznej, wykazującej skłonność do bliznowacenia (sderosis). Nasilenie tej 
sprawy bywa rozmaite w poszczególnych narządach, trudno jednak mówić 
o narządach zmienionych częściej lub w stopniu wybitniejszym od innych. 

Zmiany w mięśniach są p<xiobne do spostrzeganych w narządach 
wewnętrznych, prócz tego jednak stwierdza się zawsze wyraźne zwyrod
nienie włókien mięśniowych. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a twardziny postępującej nie jest 
wyjaśniona; można jednak powiedzieć, że jest to schorzenie układowe, po
legające na zaburzeniach w przemianie materii tkanki łącznej, co sprowadza 
jej bliznowacenie i zwyrodnienie. Choroba występuje w każdym wieku, 
częściej u kobiet, niż u mężczyzn; rasa, dziedziczność i usposobienie rodzinne 
nie odgrywają roli w jej powstaniu. 

Obecnie sądzi się, że zmiany twardzinowe powstają skutkiem zabu
rzeń w układzie nerwowym i dokrewnym, mimo że dotąd nie wiadomo 
ani jaki odcinek tego układu stanowi primum movens, od którego zależą 
zmiany dalsze, ani też jaka przyczyna sprowadza zmiany w samym ukła
dzie nerwowo-dokrewnym. Powszechnie uważa się jednak, że bliznowacenie 
tkanki łącznej występuje nie w następstwie stanu zapalnego, spostrzega
nego niekiedy w zmianach świeżych, lecz skutkiem trwałego skurczu 
naczyń lub zwężenia ich światła. 

W układzie dokrewnym, któremu poświęcono dużo uwagi, nie zau
ważono zmian stałych. Opisane przez niektórych autorów zmiany sklero
tyczne w jajnikach nie mogą być uważane za przyczynę zmian w skórze 
i w innych narządach, lecz za zjawisko współrzędne. W e wszystkich narzą
dach bowiem w stopniu większym lub mniejszym zaznacza się rozwój 
bliznowaciejącej tkanki łącznej. Łączenie etiologii twardziny ze zmianami 
w nadnerczach opiera się na przebarwieniach skóry, tak częstych w tej 
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chorobie, oraz na ogólnej astenii tych chorych; zmian anatomicznych 
w nadnerczach u tych chorych nie stwierdza się, lub też w okresach póź
nych, kiedy występuje w nich rozwój bliznowaciejącej tkanki łącznej. 
Czynność tarczycy nie wykazuje zaburzeń charakterystycznych i stałych, 
zazwyczaj podstawowa przemiana materii jest obniżona, zdarza się jednak, 
że jest ona prawidłowa lub nawet podwyższona. Wobec tego jednak, że 
wyraźne zaburzenia tarczycy i rozmaite odmiany wypaczenia jej czynności 
zazwyczaj nie wywołują twardziny, nawet wyraźne zaburzenia jej czyn
ności nie wyjaśniają patogenezy choroby, istnieć niewątpliwie muszą 
ogniwa dodatkowe i czynniki pośrednie. 

Najwięcej danych przemawia za istnieniem związku etiologicznego 
pomiędzy twardziną i czynnością gruczołów przytarczycznych. Poziom 
wapnia we krwi tych chorych jest podwyższony, niekiedy bardzo znacznie, 
przemawiają za tym również wspomniane powyżej zmiany w soczewce oraz 
wynik operacji usunięcia przy tarczyc. 

Zmiany stwierdzone w układzie nerwowym nie są stałe, nie mają 
cech charakterystycznych i nie upoważniają do wysnuwania wniosków etio
logicznych; polegają one na parestezjach; niekiedy ułożenie zmian jest 
połowicze lub dotyczy terytorium określonego nerwu; czasem zmiany 
twardzinowe powstają w wiądzie i zapaleniu rdzenia, w zwojach nerwo
wych spostrzegano zmiany anatomiczne, pozbawione jednak cech swoistych. 
Jednak mimo dużego prawdopodobieństwa istnienia pierwotnych zmian 
w ośrodkach życia wegetatywnego oraz w obwodowym układzie nerwo
wym, badania dotychczasowe nie dostarczyły dowodów bezpośrednich ner
wowego pochodzenia twardziny. 

Jak przekonałem się na chorych K l i n i k i Dermatologicznej U . W . , 
badania płynu mózgowo-rdzeniowego nie wykazują zmian, co zaprzeczało
by przypuszczeniu o zajęciu układu nerwowego sprawą zapalną. Badania 
nad ośrodkami życia wegatywnego nie zostały przeprowadzone w sposób 
upoważniający do wysnucia wniosków; to samo należy powiedzieć o bada
niach interferrometrycznych i chemicznych krwi. Można jednak powiedzieć, 
że całość obrazu chorobowego, stała obecność tych lub innych objawów 
czynności wypaczonej (dysfunkcji), niewydolności lub nadczynności roz
maitych odcinków układu dokrewnego, zaburzenia troficzne dotyczące 
barwnika, owłosienia i czynności skóry, a wreszcie zmiany naczyniowo-
ruchowe, pozwalają na zaliczenie twardziny skóry do nerwic współczulnych 
i dokrewnych. 

Odnośnie przyczyn wywołujących powstanie zmian w narządach wew
nętrznych, doprowadzających ostatecznie do twardziny skóry, wypowie-
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dziano szereg przypuszczeń, kładąc nacisk na rolę przebytych chorób 
zakaźnych. Zauważono, że niekiedy twardzina rozpoczyna się po chorobie 
gorączkowej, w innych przypadkach stwierdzono objawy kiły nabytej łub 
wrodzonej albo istnienie zakażenia gruźliczego. Mimo że niekiedy łączność 
ta występuje bardzo wybitnie, a nawet zostaje potwierdzona przez odpo
wiednie leczenie, spostrzeżeń takich nie należy uogólniać, najczęściej bo
wiem choroba rozpoczyna się bez przyczyn widocznych. Niekiedy twar
dzina skóry powstaje po urazie, po wstrzyknięciu szczepionki przeciwduro-
wej, surowic leczniczych, pod wpływem silnego ochłodzenia ciała, a nawet 
po wstrząsach moralnych i psychicznych. I to są również spostrzeżenia nie 
dające podstaw do uogólnienia wniosków i nie wyjaśniające sposobu pow
stawania choroby. 

R o z p o z n a n i e twardziny w okresie pełnego rozwoju zmian jest 
łatwe i nie może budzić wątpliwości. Oparte jest ono na przewlekłym, 
postępującym przebiegu choroby, na jej charakterze układowym, na po
czątku w okolicach odsiebnych, a wreszcie na rozwoju charakterystycznej 
żółtobrunatnej barwy skóry i na stwardnieniu tkanek miękkich. 

W różnicowaniu należy uwzględnić następujące choroby: 
Choroba Raynauda nastręczyć może bardzo duże trudności w okresie 

początkowym, kiedy nie wystąpiło jeszcze stwardnienie tkanek miękkich 
i kiedy zmiany chorobowe ograniczają się do skurczu naczyń, sinicy, 
parestezyj i obniżenia ciepłoty części odsiebnych; w tym okresie oprzeć się 
należy głównie na istnieniu wyraźnej okresowości skurczu naczyń i sinicy 
w chorobie Raynauda i braku tych objawów w rozpoczynającej się twar
dzinie; dalszy przebieg choroby ustala rozpoznanie; w chorobie Raynauda 
okresy skurczu są coraz wybitniejsze i często dochodzi do zgorzeli, w 
twardzinie rozwijać się zaczyna charakterystyczne stwardnienie tkanek 
miękkich. 

Jamistość rdzenia. W chorobie tej występuje czasem sinica palców 
i zmiany troficzne podobne do twardziny; jednakże cechą charakterystyczną 
jest stopniowo rozwijające się zgrubienie palców; ponadto istnieją cha
rakterystyczne zmiany czucia z niedoczulicą na ciepło, tkanki zaś zacho
wują swą ełastyczność. 

Największe trudności istnieją, zdaniem moim, w różnicowaniu z tą 
postacią zaniku naczyniastego siatkowatego (poiktlodermia atrophicans 
cascularis), której towarzyszą zmiany w mięśniach; trudność przekracza 
jednak granice zagadnienia diagnostycznego i jest natury zasadniczej, wy
maga bowiem rozstrzygnęcia, czy są to choroby odrębne, czy też różniące 
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się w szczegółach odmiany tego samego schorzenia; omawianie tej sprawy 
uważam za przekraczające zadania niniejszego podręcznika. 

R o k o w a n i e w twardzinie jest poważne i niepomyślne, choroba 
ma bowiem przebieg postępujący i stopniowo doprowadza do bardzo 
znacznych zniekształceń i całkowitego inwałidztwa. Rozwija się ona jednak 
z rozmaitą szybkością, niekiedy bardzo wolno, a czasem, ulega nawet 
całkowitemu zatrzymaniu. ]adassohn twierdzi, że zmiany okresu począt
kowego (obrzękowego) mogą ustąpić bez pozostawienia zmian. Chociaż 
nie spostrzegałem takiego przypadku, nie mogę pominąć opinii tak doś
wiadczonego autora. 

L e c z e n i e . Wobec braku danych o etiologii twardziny skóry oraz 
wobec postępującego, nieodwracalnego charakteru schorzenia leczenie jego 
jest trudne i nie doprowadza do uleczenia, a co najwyżej do pewnej 
poprawy lub zwolnienia dalszego postępu choroby. 

Dotychczasowe metody leczenia oparte są bądź na danych empirycz
nych, bądź na teoriach etiologicznych i patogenetycznych, mających w 
danym okresie lub w pewnej szkole większe powodzenie. 

Szkoła francuska, kładąca szczególny nacisk na rolę kiły, jako czyn
nika etiologicznego, gorąco poleca leczenie przeciwkiłowe; przyznać jednak 
należy, że zazwyczaj zawodzi ono, a to nawet w przypadkach, w których 
zakażenie kiłowe, nabyte lub wrodzone, nie ulega wątpliwości. Jest to 
zupełnie zrozumiałe, jeśłi się zważy, że w tkankach stwardniałych (sklero
tycznych) nie ma swoistych nacieków kiłowych, na które wszakże mogło
by działać łeczenie przeciwkiłowe, że zmiany twardzinowe mogą być naj
wyżej odległym skutkiem zmian wywołanych przez kiłę w innych narzą
dach (gruczołach dokrewnych, ośrodkach wegetatywnych i td.) . Wyniki 
uzyskiwane niekiedy łeczeniem przeciwkiłowym ograniczają się do prze
mijającego zmniejszenia stwardnienia skóry i mięśni. Odnoszę wrażenie, 
że skuteczniejsze działanie wywiera w tych przypadkach bizmut, mniej wy
raźne arsen i rtęć. 

Z innych metałi ciężkich pewne wyniki spostrzega się po podawaniu 
przetworów złotowych. Zachwalano tu solganal B , w ilości 2.0—3.0 g 
na okres leczenia, krysolgan i aurosan; co do mnie, to widywałem lekką 
poprawę po alochryzynie ( 0 . 5 0 — i . o , co tydzień w liczbie 10—12 wstrzyk
nięć domięśniowych) i po myochryzynie. 

Stosowanie środków wywołujących rozszerzenie światła naczyń znaj
duje uzasadnienie w konieczności poprawy krążenia krwi w tkankach ule
gających twardzinie. Wynik i najlepsze daje acetylcholina; stosować należy 
ją jednak w dawkach dużych, tzn. 0 . 2 0 — 0 . 4 0 dziennie przez kilka mie-
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sięcy; pilokarpina, atropina, histamina, ergotyna, chinina i ich pochodne 
wywierają działanie znacznie słabsze, a najczęściej zawodzą całkowicie. 
T o samo zdanie mam o przetworach jodowych, bromowych, krzemowych, 
0 fibrołizynie (thiosinamina). Fibrołizynę wstrzykuje się po 2 ml , a thio-
sinaminę w rozczynie 15% w ilości 0.3—0.5 ml co drugi dzień podskór
nie. Przetwory arsenowe, salicylany (salol) i leczenie bodźcowe i wita
minowe zazwyczaj zawodzą. Czasem dobre wyniki uzyskuje się przez 
wstrzykiwanie codziennie 10 ml 10% rozczynu soli kuchennej. 

Opoterapia znajduje największe uzasadnienie teoretyczne, twardzina 
bowiem związana jest niewątpliwie ze stanem gruczołów dokrewnych. 
Zdaje się, że najskuteczniejsze działanie wywierają: insulina, wyciągi 
z trzustki pozbawione insuliny oraz wyciągi z jajników i tarczycy; prócz 
tego stosowano z wynikiem zmiennym wyciągi z wątroby i z błony śluzo
wej żołądka, jełit i z gruczołów krezkowych. Przypomnieć tu należy, że 
dobre wyniki daje usuwanie chirurgiczne części gruczołów przytarczycznych; 
jest to jednak zabieg ciężki, związany z dużym niebezpieczeństwem dla 
chorych, toteż dokonywany bywa zazwyczaj w przypadkach tak cięż
kich, że możliwość poprawy prawie już nie istnieje. 

Naświetlanie gruczołów dokrewnych promieniami X nie przekroczyło 
obecnie jeszcze ram leczenia próbnego; jak dotąd nie można nawet ustalić 
wysokości dawek, słuszniejsze wydają się jednak dawki pobudzające czyn
ność gruczołów, w twardzinie ma bowiem miejsce przerastanie gruczołów 
dokrewnych tkanką łączną, a w następstwie tego obniżenie ich czynności. 
Próby leczenia naświetlaniami robiono z tarczycą, przysadką mózgową 
1 grasicą. Aczkolwiek w ustaleniu wskazań do leczenia tarczycą określić 
należy podstawową przemianę materii, leczenie to należy uznać za empi
ryczne i nigdy z góry nie można przewidzieć, czy zostanie ono uwieńczone 
powodzeniem, czy też zawiedzie. Dlatego to nierzadko są używane kolejno 
wyciągi z rozmaitych gruczołów dokrewnych lub też leczenie wielo-
gmczołowe. 

Leczenie fizykalne zazwyczaj jest zaniedbywane w przypadkach 
twardziny, tymczasem ono właśnie daje, zdaniem moim, wyniki najlepsze. 
Skuteczny jest energiczny masaż, najlepiej mechaniczny, bądź elektro-
wibracyjny, bądź na specjalnych przyrządach. Z innych metod należy 
stosować przegrzewanie diatermią krótkofalową i długofalową, naświetla
nia lampą sollux, częste kąpiele o temperaturze 38—40OC; kąpiele błotne, 
solankowe i jodowe. Wszystkie inne metody wywołujące rozszerzenie 
naczyń znajdują również uzasadnienie teoretyczne i przynoszą korzyść 
istotną. Zalecano również stosowanie okładów zawierających pepsynę (Rp. : 
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Pepstni I . o , Acidi bońci 3.0, Aq. destil. ad 100.o) lub i — 5 % maści 
pepsynowej. Wyniki tego leczenia są raczej skromne. Naświetlania mięśni 
i pni nerwowych oraz kręgosłupa promieniami X nie dały wyników, które 
uzasadniałyby załiczenie tej metody leczenia do wartościowych zdobyczy 
terapeutycznych. Rzecz inna, że dalsze próby w tym kierunku, zwłaszcza 
zaś naświetlanie promieniami X ośrodków życia wegetatywnego z użyciem 
rozmaitych dawek i odmiennej techniki są całkowicie uzasadnione. 

Elektroliza zachwalana przez autorów francuskich polega na stosowa
niu nakłuć biegunem ujemnym, o sile prądu i — 1 0 mA. ; odległość poszcze
gólnych miejsc wkłucia wynosi około 8—12 mm. Jontoforezę stosuje się 
z 5 % rozczynu jodku potasowego o siłe prądu 2 5 — 3 0 mA. przez 
30 minut, 2 0 — 3 0 codziennych seansów; wyniki tego leczenia nie są zbyt 
zachęcające. 

Wobec niepowodzeń w leczeniu lekowym i opoterapii przystąpiono 
do prób leczenia chirurgicznego. Idą one w dwóch kierunkach. Z jednej 
strony zastosowano wycinanie zwojów lub przecinanie nerwów współczul
nych oraz wycinanie splotów okołotętniczych, a to w nadziei uzyskania 
trwałego rozszerzenia naczyń. Z innej strony w mniemaniu, że istota cho
roby związana jest z nadczynnością gruczołów przytarczycznych przystą
piono do ich usuwania. Obydwie te metody dały w niektórych przypad
kach wyraźne polepszenie stanu choroby, a niekiedy nawef uleczenie. Jed
nakże usuwanie włókien współczulnych daje zazwyczaj poprawę przemija
jącą; usuwanie zaś gruczołów przytarczycznych jest zabiegiem ciężkim 
i niebezpiecznym. Mimo to próby leczenia chirurgicznego twardziny skóry 
winny być stosowane i opracowywane w dalszym ciągu. 

U w a g a . Przypadki opisane pod nazwą sderodermia generalisata 
lub też sderema są obecnie trudne jeszcze do sklasyfikowania, zdaje się 
jednak, że są one identyczne z tak zwaną twardziną obrzękową, sder
oedema. 

2. T w a r d z i n a o b r z ę k o w a d o r o s ł y c h 

S d e r o e d e m a a d u l t o r u m 

Twardzina obrzękowa jest schorzeniem bardzo rzadkim, jej stosunek 
do twardziny uogólnionej postępującej (sderodermia diffusa progressiva) 
dotychczas niezupełnie jest jasny, obecnie jednak więcej danych wskazuje 
na to, że są to choroby odrębne. Jest ona natomiast identyczna z tak 
zwaną twardziną uogólnioną (sderodermia generalisata). 
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Twardzina obrzękowa rozpoczyna się prawie zawsze nagle, często po 
ostrej chorobie gorączkowej, po wstrzykiwaniu surowic leczniczych, czasem 
po urazie moralnym lub fizycznym lub w następstwie zaziębienia; rzadziej 
początek choroby jest powolny bez przyczyny widocznej. Objawy zwiastu
nowe nie mają cech charakterystycznych; ograniczają się one do uczucia 
rozbicia, bólów nerwowych i gośćcowych, stanów podgorączkowych, nie
znacznych parestezyj i rumieni. Objawy chorobowe polegają na szybko 
rozwijającym się i osiągającym stopień bardzo wybitny stwardnieniu skóry, 
a zwłaszcza tkanki podskórnej szyi, górnej części klatki piersiowej, sutków, 
ramion i karku, rzadziej innych okolic. Stwardnienie to jest bardzo znaczne, 
tak że okolice dotknięte przybierają spoistość deskowatą, skóra i tkanka 
podskórna nie dają się ująć w fałd i są nieprzesuwalne względem podłoża. 
Chorzy odczuwają utrudnienie ruchów, skutkiem czego oddychanie, poru
szanie szyją, połykanie, mowa i żucie są ograniczone i utrudnione niekiedy 
w dużym stopniu. Barwa skóry ulega zmianie, staje się ona żółta, woskowa, 
jak gdyby przeświecająca, często powstają na niej przebarwienia przypo
minające ostudę — chloasma. Zarysy mięśni są wygładzone, sutki przy
bierają kształt stożkowaty, spoistość ich jest bardzo znaczna; szyja jest 
gmba, nieforemna. Brak mimiki twarzy i nieruchomość tułowia upo
dabniają chorych tych do posągów. Stwardnienie to rozszerza się szybko 
i przechodzi na brzuch i pośladki, znacznie rzadziej i później na koń
czyny i twarz. 

Stwardniałe i obrzęknięte okolice zupełnie niepostrzeżenie przechodzą 
w tkanki zdrowe, tak że tylko wymacywaniem można ustalić granicę 
stwardnienia. Zazwyczaj skóra i tkanka podskórna nie są bolesne, opisy
wano jednak przypadki znacznej przeczulicy skóry i bólów mięśniowych, 
co całkowicie mogę potwierdzić. Ucisk nie wywołuje dołeczka w tkan
kach zmienionych, ciepłota ich jest nieco obniżona. Stwardnienie jest 
większe w głębokich warstwach tkanki podskórnej, niekiedy przechodzi 
ono na powięzie i na mięśnie i wówczas tkanki miękkie tworzą jednolitą, 
twardą masę. Stwardnienie jest stosunkowo najmniejsze w powierzchow
nych warstwach skóry, na których niekiedy można wywołać nawet drobne 
fałdy, wówczas gdy tkanki głębsze są znacznie bardziej twarde. Stwardnie
nie przechodzi na błony śluzowe i mięśnie jamy ustnej, języka i gardzieli, 
sprawiając trudności w mówieniu i połykaniu pokarmów; wysuwanie zaś 
lub pociąganie języka wywoływać może uczucie bólu. Pocenie jest często 
powiększone, jak również wydzielanie łoju, skutkiem czego skóra może 
być lśniąca, a w fałdach nosowo-policzkowych i innych okolicach łojotoko-
wych powstawać mogą duże nawarstwienia łusek tłustych. Zmian w narzą-

229 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

dach wewnętrznych nie stwierdza się. Stan ogólny chorych początkowo jest 
zupełnie dobry, bezgorączkowy, chorzy skarżą się jednak na męczące uczucie 
ucisku powłok, w których czują się tak, jak w zbyt wąskim pancerzu; cza
sem występują jednak przemijające okresy stanu podgorączkowego. Choroba 
utrzymywać się może w takim stanie czas rozmaity, zazwyczaj jednak ma 
przebieg dobrotliwy, po ki lku miesiącach lub latach zmiany cofają się i na
stępuje całkowity powrót do zdrowia. 

Ryc. 94. Sderoedema adultorum; maskowaty wygląd 
twarzy, symetrycznie ułożone przebarwienia. 

Znacznie rzadziej choroba przedłuża się i doprowadza stopniowo do 
zaniku okolic poprzednio stwardniałych; w innych znowu przypadkach stan 
ogólny chorych powoli pogarsza się, zmiany przechodzą na mięśnie głębokie 
i wreszcie następuje zejście śmiertelne z przypadkowych powikłań. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e , wciąż jeszcze mało zbadane, są na
stępujące: skóra właściwa jest nieco obrzęknięta, włókna kłejorodne zeszkli
wiałe i jak gdyby pokruszone, między nimi stwierdza się skupienie substancji 
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przypominającej śluz; w otoczeniu naczyń i nerwów tworzą się nacieki zło
żone z limfocytów; ścianki naczyń krwionośnych są częstokroć zgrubiałe, 
a ich błona wewnętrzna buja. 

Etiologia twardziny obrzękowej nie jest znana, choroba występuje czę
ściej w następstwie innych chorób gorączkowych lub zakaźnych, w związku 
z czym powstają zmiany w narządach regulujących przemianę materii i stan 
fizykalno-chemiczny tkanki łącznej. Czy punktem pierwotnie zmienionym 
są gruczoły dokrewne, w szczególności tarczyca i przysadka mózgowa, na 
które zwrócono uwagę, czy też podkorowe ośrodki życia wegetatywnego —-
nie zostało wyjaśnione. 

R o z p o z n a n i e typowych przypadków twardziny obrzękowej jest 
łatwe dła każdego, kto chociaż raz jeden przypadek taki spostrzegł lub też 
obraz jej zna z opisu. Przypadki nie zupełnie typowe nastręczają największe 
tmdności nawet dła wyrobionych. 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić następujące choroby: 
— Ropowicę, w tym wypadku jednak chorzy gorączkują, a tkanki 

wykazują objawy ostrego stanu zapalnego. 
— Obrzęk śluzakowaty dotyczy przede wszystkim twarzy i kończyn; 

skóra i tkanka podskórna są wiotkie. 
— Twardzina skóry rozpoczyna się na częściach odsiebnych kończyn 

górnych i szybko prowadzi do zaniku bliznowatego, rzadko występującego 
w twardzinie obrzękowej. Nadmieniłem jednak już wyżej, że stosunek wza

jemny obu tych schorzeń nie został wyjaśniony, a przypadki twardziny obrzę
kowej, w których dochodzi do zaniku bliznowatego, są szczególnie trudne 
do zróżnicowania z twardziną postępującą. Różnicowanie zostaje ustalone 
na podstawie różnic w rozmieszczeniu zmian i w przebiegu choroby. 

— Włośnica wywołuje obrzęki twarzy, bolesność i ograniczenie ruchów 
i dlatego na pierwszy rzut oka wykazuje pewne podobieństwo do twardziny 
obrzękowej, jednakże stan gorączkowy, zaburzenia jelitowe, niekiedy jedno
czesne zapadanie kilku członków rodziny, eozynofilia we krwi , brak charak
terystycznego stwardnienia tkanki podskórnej odróżniają ją od twardziny 
obrzękowej. Ponadto zmiany dotyczą poszczególnych grup mięśniowych, 
często rozwijają się przykurcze dużych stawów, objawem bardzo charakte
rystycznym są zmiany w mięśniach gałki oc^rjej, co nie występuje w twar
dzinie obrzękowej. 

— Zapalenie skóry i mięśni, dermatomyositts, jest schorzeniem ostrym, 
przebiega ono ze znacznym podwyższeniem ciepłoty, towarzyszą mu silne 
bóle mięśniowe, obrzęk i zaniki skóry bez stwardnienia tkanki podskórnej; 
obydwa schorzenia są niewątpliwie pokrewne, a udało mi się wykazać, że 
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w skórze i w tkance łącznej mięśni również i w tych przypadkach skupia 
się substancja zbliżona do śluzu. 

R o k o w a n i e w twardzinie obrzękowej jest prawie zawsze dobre, 
zazwyczaj następuje bowiem powrót do zdrowia, zdaje się jednak, że nie
kiedy schorzenie przybiera obrót ciężki i kończy się śmiertelnie lub też 
rozwija się zanik bliznowaty. Czas trwania choroby jest jednak zazwyczaj 
długi. 

L e c z e n i e twardziny obrzękowej nie wyszło z okresu poszukiwań 
metod postępowania. Niektórzy polecają stosowanie opoterapii; wobec tego 
jednak, że nie wiemy, jakie gruczoły dokrewne wywołują chorobę, metoda 
ta wciąż jeszcze jest czysto empiryczna. 

Stosowanie leczenia fizykalnego w postaci miesienia, gorących kąpieli, 
solanek, kąpieli błotnych — przynoszą niewątpliwą ulgę chorym. Z metod 
leczenia farmaceutycznego stosować należy salicylany, przetwory złotowe, 
wstrzykiwanie dożylne l o — 2 0 % rozczynu soli kuchennej, alkalizację i za
kwaszenie ustroju. 

Zdaniem moim, bardzo dobre wyniki uzyskuje się prZez stosowanie 
moczopędnych środków rtęciowych, takich jak salirgan, neptal i innych. 

3. T w a r d z i n a n o w o r o d k ó w . S c l e r e m a n e o n a t o r u m 

M i a n o w n i c t w o . W celu uniknięcia nieporozumień z racji nie
zupełnie trafnego mianownictwa dodam, że twardzina postępująca — sde
rodermia diffusa progressha, może wystąpić również u dzieci, a nawet 
u noworodków. Przebieg tego schorzenia jest zazwyczaj ostry, niepomyślny. 
Swymi cechami nie różni się ona w zasadzie od twardziny uogólnionej po
stępującej u osobników dorosłych. Tę postać należałoby nazwać t w a r 
d z i n ą u n o w o r o d k ó w — sderodermia neonatorum, w odróż
nieniu od t w a r d z i n y n o w o r o d k ó w — sderema neonatorum, 
która jest schorzeniem odrębnym od twardziny postępującej. Występuje ona 
wyłącznie u noworodków i przebiegać może w dwóch postaciach różniących 
się w szczegółach. 

O b r a z k l i n i c z n y . T w a r d z i n a n o w o r o d k ó w — 
sderema neonatorum — jest schorzeniem bardzo rzadkim; rozpoczyna się 
ono na początku pierwszego tygodnia życia pozapłodowego, rzadko później. 
Niektórzy twierdzą jednak, że choroba rozpocząć się może nawet po upły
wie kiłku miesięcy po urodzeniu, nałeży to jednak do rzadkości. Jest to 
choroba noworodków niedonoszonych, wykazujących objawy dystroficzne. 
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zaburzenia jelitowe, stany zatrucia i niedożywienia. Ciepłota ciała tych cho
rych jest obniżona bardzo znacznie, a niekiedy spada do 28—29OC, wskutek 
czego ciało ich jest zimne i w dotyku sprawia wrażenie zimna trupiego. 
Zmiany rozpoczynają się na kończynach dołnych i polegają na stwardnieniu 
podudzi, spoistość których staje się deskowata. Stwardnienie to rozwija się 
szybko i wkrótce obejmuje całe ciało z wyjątkiem narządów płciowych, 
dłoni i stóp. Skóra okolic chorych ma zabarwienie białe, żółtawe lub sinicze; 
razem z tkanką podskórną tworzy ona deskowato-twardą, zbitą masę, utrud
niającą do tego stopnia ruchy czynne i bierne, że zginanie kończyn, wszelkie 
mchy, nawet oddychania i połykania stają się niemożliwe. 

Uciskiem na okolicach stwardniałych zazwyczaj nie udaje się wywołać 
dołeczka, a wymacywanie wskazuje, że stwardnienie jest znacznie wybitniej
sze w pokładach głębszych. Niekiedy jednak jest ono mniej wybitne, raczej 
ciastowate, a ucisk pozostawia dołeczek, podobny do występującego w razie 
ucisku na tkanki obrzęknięte (obrzęki nerkowe, krążeniowe, słoniowacizna 
i td.) . W związku z powyższym istnieje dążność do odróżnienia dwóch po
staci twardziny noworodków — jednej o większej spoistości, zwanej 
t w a r d z i n ą t k a n k i t ł u s z c z o w e j — sclerema adiposum, oraz 
dmgiej o spoistości bardziej wiotkiej tzw. t w a r d z i n y o b r z ę k o 
w e j n o w o r o d k ó w — sclerema oedematosum neonatorum. Zdaje 
się jednak, że tak daleko posunięte różnicowanie jest przesadą wynikającą 
z przeceniania nieistotnych różnic morfologicznych. 

Noworodki z twardziną przestają przyjmować pokarm, leżą nieru
chomo, ich stan ogólny szybko pogarsza się i po upływie ki lku dni nastę
puje zejście śmiertelne w hipotermii, wśród objawów całkowitego wyni
szczenia lub od powikłań przypadkowych. Czy, jak to niektórzy twierdzą, 
choroba może przewlec się, ulec poprawie, a nawet uleczeniu, tmdno 
obecnie ustalić. 

Istota choroby nie jest znana; podobnie jak we wszystkich stanach 
0 etiologii niejasnej, brano w rachubę możliwość etiologii dokrewnej; obec
nie jest to przypuszczenie nie oparte na żadnym materiale dowodowym. 
Badania kliniczne są bardzo tmdne w tej ostrej, ciężkiej, szybko kończącej 
się zejściem śmiertelnym chorobie; badania zaś sekcyjne nie dostarczyły 
danych potwierdzających to przypuszczenie. 

Badania anatomiczne i histochemiczne wykazują daleko posunięte 
zmiany w tkance tłuszczowej podskórnej: punkt topliwości tłuszczu jest w tych 
przypadkach znacznie podwyższony, co być może zależy od zmian w jego 
stanie chemicznym i przewagi kwasu stearynowego nad oleinowym. Darier 
1 Ferrand w jednym przypadku twardziny obrzękowej stwierdzili znaczne 

233 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

nawodnienie tkanki; w innych przypadkach stwierdza się rozrost tkanki 
łącznej między zrazikami tłuszczu. 

W przypadku, który miałem sposobność zbadać, istniały złogi tłuszczo-
watych ciał dwułomnych, chołesteryny lub jej pochodnych. Aczkolwiek te 
dane dostatecznie tłumaczą stwardnienie tkanek, całkowicie nie zbadane są 
przyczyny wywołujące zmiany w topliwości tłuszczu. 

Leczenie twardziny noworodków nie rokuje powodzenia; zastosować 
należy jednak wstrzykiwanie podskórne lub dożylne rozczynów soli kuchen
nej w ilości 50—100 m l dziennie, lub stężonego rozczynu soli kuchennej 
dożylnie w ilości 2.0—8.0 ml . Niektórzy zalecają wstrzykiwanie płynu 
Ringera; wskazane jest stosowanie wyciągów z trzustki, błony śluzowej 
żołądka oraz leczenie witaminowe. Chorego należy trzymać w cieple, wśród 
rozgrzanych poduszek elektrycznych lub innych termoforów; w razie nie
możliwości ssania — pokarm podawać należy do odbytnicy. 

4. T w a r d z i n a o g n i s k o w a 

S c l e r o d e r m i a c i r c u m s c r i p t a 

Pod nazwą twardziny ogniskowej rozumiemy szereg postaci chorobo
wych, w których występują odosobnione lub liczne ogniska, dobrze ogra
niczone, znamionujące się stwardnieniem skóry, a czasem, również i tkanek 
głębszych. Choroba ma przebieg dobrotliwy i sprowadza zanik skóry. Sto
sunek jej do twardziny uogólnionej nie został wyjaśniony. Wprawdzie nie
kiedy obydwie te postacie twardziny współistnieją u tego samego chorego, 
prawdopodobniejsze jest jednak, że są to choroby odrębne. 

Zazwyczaj choroba rozpoczyna się bez przyczyny widocznej, czasem 
jednak w miejscu albo w związku z urazem lub z urazami nieznacznymi, 
lecz powtarzającymi się często, a więc np. na plecach w miejscu noszenia 
ciężarów itd. Wśród niezakłóconego ogólnego stanu zdrowia, w miejscu 
przyszłych wykwitów skórnych występują przelotne rumienie, nieznaczne 
swędzenie, dermografizm wzmożony i inne podobne objawy, pozbawione 
jednak cech swoistych. Zazwyczaj chorzy spostrzegają chorobę dopiero 
wówczas, gdy wytwarza się ognisko stwardniałe, zwracające uwagę swą 
barwą lub spoistością. W tym stanie zgłaszają się oni do lekarza, a zmiany 
skórne mają już cechy typowe. 

Są to ogniska liczne lub odosobnione, ułożone częściej na tułowiu, 
czasem na głowie lub na kończynach; wielkość ich bywa rozmaita, najczę
ściej nie przekraczają one ki lku lub kilkunastu centymetrów; kształt ich 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

może być okrągły lub owalny, odgraniczenie od otoczenia wyraźne, spoistość 
znacznie większa od spoistości otoczenia, w którym tkwią one, robiąc wra
żenie chrząstki lub tekturki włożonej do skóry. Barwa ich jest bardzo 
charakterystyczna, część środkowa początkowo wykazuje charakterystyczny 
połysk, jest porcelanowo biała, na ogniskach starszych jest ona żółta, a na
wet bmnatna. Normalny rysunek skóry jest wygładzony, czasem 
na takiej powierzchni widoczne są kropkowate skupienia barwnika, nie-

Ryc. 95. Twardzina ogniskowa lub kartonowata, 
często zwana lichen sclerosus. 

rzadko ułożone przymieszkowo; w innych przypadkach w otoczeniu mieszków 
stwierdza się plamki odbarwione. Całe to ognisko otoczone jest obwódką 
sinawoczerwoną, którą za autorami angielskimi nazywamy „lilac ring"; 
szerokość jej jest rozmaita, większa na ogniskach świeższych, i tu jednakże 
nie szersza od ki lku milimetrów. Jest to strefa zapalna, wykazująca zmiany 
czynne, stanowiące istotę choroby. W przypadkach świeżych i szerzących 
się szybko jest ona wybitniejsza, w zmianach ustalonych i już nie rozsze-
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

rzających się znika całkowicie. Pocenie na ogniskach twardziny może być 
zmniejszone lub nawet ustaje całkowicie; meszek i włosy ulegają przerze
dzeniu. Czasem powierzchnia tych ognisk złuszcza się, kiedy indziej ma 
budowę mozaikową lub hiperkeratozę ujść mieszków włosowych. Czasem 
stwardnienie sięga głęboko i przechodzi na tkankę podskórną, powięzie 
i mięśnie. 

Twardzina ograniczona (sclerodermia circumscripta) jest częstsza u ko
biet. Zmiany ułożone są zazwyczaj na tułowiu, z grubsza umiarowo, ogniska 
podłużne układają się przy tym równolegle do przebiegu żeber; nierzadko 
umiejscowione są one w skórze klatki piersiowej, oszczędzają jednak zawsze 
brodawkę sutkową. 

Często twardzina skóry ma ułożenie linijne, pasmowate. T a postać 
jest szczególnie częsta na kończynach, na głowie, przebiegając po linii 
środkowej lub zbliżonej do niej i przechodząc na nos (Sclerodermia en coup 
de sabre). W tej odmianie obwódka sinawa nie występuje, a zmiany 
bliznowate sięgają głębiej, dochodząc niekiedy do kości, które wykazywać 
mogą objawy rozrzedzenia. Z postaciami umiejscowionymi na głowie mogą 
współistnieć zaniki bliznowate mięśni gałki ocznej, powiek oraz zmiany 
na dnie oka. Czasem ogniska twardziny umiejscowione są symetrycznie, 
jak gdyby w związku z przebiegiem nerwów. W rzeczywistości nie odpo
wiadają one okolicom unerwionym przez określony netw; nie można jed
nak wyłączyć pewnego ich związku z układem nerwowym, spostrzegano 
bowiem w twardzinie ograniczonej utajone rozszczepienie kręgosłupa. 

Zmiany twardzinowe mogą wystąpić również i w błonach śluzowych 
jamy ustnej, w szczególności na podniebieniu, gdzie wytwarzają się ogniska 
żółtawe, bliznowate, w otoczeniu przedsionka pochwy, na prąciu, a nawet 
w przełyku. 

Przebieg twardziny ogniskowej, niezależnie od jej postaci, jest prze
wlekły, wielołetni, zazwyczaj jednak zmiany po pewnym czasie ustępują, 
pozostawiając mniej lub bardziej wyraźny zanik, odbarwienia, przebarwie
nia lub rozszerzenie naczyń powierzchownych; rzadziej wykwity ustępują 
bez wszelkiego śladu. W czasie ustępowania wykwitów starych zjawiać 
się mogą świeże. 

Choroba nie wpływa na stan ogólny zdrowia osobników dotkniętych 
nią i nie sprowadza powikłań, czasem jednak na ogniskach twardzinowych 
występuje tendencja do owrzodzeń, zwłaszcza tam, gdzie ogniska twardziny 
ściśle przylegają do kości. Niekiedy całe ognisko twardzinowe ulega znacz
nemu zgrubieniu, powierzchnia jego staje się nierówna, zrazikowa, a cały 
wykwit przypomina twardy guz lub bliznowiec; jest to tak zwana twar-
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

dżina guzowata, sclerodermia tuberosa, nie różniąca się przebiegiem i inny
mi cechami klinicznymi od ognisk twardziny płaskiej. 

Jako odrębną postać twardziny ogniskowej opisano tak zwaną „white 
spot disease". Zmiany są w tych przypadkach drobnoogniskowe i wyróżniają 
się białą, porcelanową barwą, często są ułożone na klatce piersiowej, na szyi, 
w okolicy krzyżowej i na wargach sromowych u kobiet. Wykwitem pier-

Ryc. 96. Twardzina smugowata — sclerodermia linearis. 

wotnym jest grudka, często wieloboczna z hiperkeratozą powierzchni lub 
ujść mieszków włosowych. Zagadnienie istoty tego schorzenia, jego stano
wiska klasyfikacyjnego i stosunku do innych postaci twardziny nie zostało 
jeszcze ostatecznie wyjaśnione; nie jest jednak wyłączone, że należą tu 
przypadki różnorodne: zarówno twardzina, jak liszaj czerwony (lichen 
sclerosus). 

237 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e w twardzinie ogniskowej są nie
jednolite, czasem spostrzega się zgrubienie, niekiedy nawet bardzo znaczne, 
naskórka; w innych przypadkach jest on ścieńczały lub prawie niezmieniony. 
Tkanka łączna wykazuje wyraźną homogenizację; w okresie początkowym 
w otoczeniu naczyń mogą istnieć duże nacieki łimfocytarne, w końcowych— 
elementów komórkowych jest mało. Naczynia są jak gdyby uciśnięte, a ich 
światła zwężone. 

R o z p o z n a n i e twardziny ogniskowej jest łatwe w przypadkach 
typowych. Oparte jest ono na stwierdzeniu obecności ognisk okrągłych 
lub smugowatych, barwy żółtej lub porcelanowej, wyraźnie twardych, czę
sto ograniczonych obwódką sinawoczerwoną. W przypadkach nietypowych 
i mieszanych mogą istnieć niezwykłe trudności rozpoznawcze. W rachubę 
wchodzić mogą nabłoniaki płaskie, blizny przerosłe, zaniki skóry, przebar
wienia i odbarwienia rozmaitego rodzaju, sarkoidy oraz rozmaite postacie 
gruźlicy, liszaj rumieniowaty, wyłysienie plackowate rzekome, uszkodze
nia rentgenowskie, znamiona łącznotkankowe, zanik bliznowaty sromu 
i prącia (kraurosis vulvae et penis) oraz liszaj czerwony zanikowy. 

Z uwagi na rzadkość schorzenia i obfitość chorób skóry, do których 
twardzina ogniskowa może się upodobnić, szczegółowe ustalanie wskazówek 
rozpoznawczych uważam za bezcelowe, jednak nierzadko wypada oprzeć 
rozpoznanie na badaniu tkankowym. 

R o k o w a n i e ogólne jest w twardzinie ogniskowej dobre, choroba 
nie wpływa bowiem na stan zdrowia chorych; ustalenie zaś rokowania w za
kresie przebiegu zmian miejscowych jest bardzo trudne, nierzadko bowiem 
wciąż występują ogniska świeże i choroba przeciąga się na lata. W innych 
przypadkach zmiany ograniczają się do jednego małego ogniska, wszelkie 
zaś przewidywania dotyczące dalszego przebiegu zawodzą całkowicie. 

L e c z e n i e jest takie samo, jak w twardzinie uogólnionej, wszakże 
nacisk szczególny należy kłaść na zabiegi miejscowe, jak np. miesienie, 
naświetlanie promieniami X i granicznymi w ilości looo—1500 r na 
dawkę, powtarzaną 4—8 razy; jontoforeza, maści resorbujące, termoterapia 
znajdują tu duże wskazania. 

I I . Z A N I K S K O R Y . A T R O P H I A C U T I S 

Pod zanikiem skóry rozumiemy taki jej stan, w którym wszystkie lub 
niektóre jej części składowe ulegają zmniejszeniu ilościowemu lub liczeb
nemu. Zanikłą jest więc nie tylko taka skóra, w której ścieńczałe są za-
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

równo skóra jak i naskórek, naczynia, nerwy, barwnik, gruczoły i mieszki 
włosowe, tkanka kłejodajna i sprężysta. Skóra zanikowa zazwyczaj jest 
zwiotczała i ścieńczałą, co zależy od zmniejszenia jej masy, blada, co znaj
duje wytłumaczenie w zaniku naczyń krwionośnych i barwnika; jej nor-
małny rysunek (poletkowanie) jest wygładzony, co tłumaczy się zanikiem 
naskórka, fałdowanie którego jest natomiast wzmożone. Wreszcie skóra, 
zanikła ma zazwyczaj obniżone czucie i czynności wydziełnicze. 

Zdarzają się jednak niewątpliwie zaniki nie wykazujące jednej lub 
kilku spośród wymienionych cech. Tak więc spoistość skóry zanikłej może 
być wzmożona, występuje to na przykład w twardzinie, która nie jest 
wszakże niczym innym, jak szczególną odmianą zaniku skóry. Barwa jej 
skutkiem rozszerzenia naczyń i skupienia nadmiernej ilości barwnika może 
być brunatna i czerwona, co widujemy w zaniku naczyniastym, poikilo-
dermia atrophłcans; niektóre zaniki wykazują wyraźne wzmożenie wydzie
liny z gruczołów, przykładem czego może być zanik skóry głowy u męż
czyzn w następstwie łojotoku. 

Wszystko to może niepomiernie utrudnić rozpoznanie zaniku skóry 
i ustalenie kryteriów stanu zanikowego. Dlatego to wobec braku stałych 
cech zaniku skóry oraz różnorodności stanów zanikowych, bardziej celowe 
wydaje się ustalenie wskazówek do rozpoznawania rozmaitych odmian 
zaniku skóry. 

Zaniki skóry są tak różnorodne i liczne, że rozpatrywanie wszystkich 
w tym samym rozdziale nie jest ani możliwe, ani celowe. Dlatego rozdziały 
o zanikach skóry nie omawiają zaników występujących w związku z inną 
odrębną chorobą skóry. Tak więc zaniki skóry w skórze pergaminowatej 
barwnikowej (xeroderma pigmentosum), w oddzielaniu naskórka dzie
dzicznym (epidermolysis bullosa), w liszaju rumieniowatym {lupus erythe-
matodes), w woszczynie (favus) lub w łysieniu łojotokowym (dopecia 
seborrhoica), uważane są za zaniki wtórne i omawiane w innych rozdzia
łach. Podobnież i twardzina skóry, mimo że w istocie swej nie jest niczym 
innym, jak szczególnym zanikiem skóry, stanowi dział odrębny. 

W ten sposób, po wyłączeniu zaników wtórnych łub mających piętno 
odrębne, do zaników właściwych zaliczane są schorzenia, w których zanik 
ma cechy zaniku wiotkiego i występuje pierwotnie, czyli bez związku 
z inną poprzedzającą go chorobą skóry. W rzeczywistości w tych chorobach 
stan zanikowy również jest zjawiskiem wtórnym, zanik, jako stan zejścio
wy, nie może być bowiem sprawą pierwotną. Możemy jednak powiedzieć, 
że w obecnej nauce przypadki, w których nie dostrzegamy przyczyn spro
wadzających zanik, zaliczamy do zaników pierwotnych. 
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I . Z a n i k s t a r c z y . A t r o p h i a c u t i s s e n i l i s 

Skóra osobników starszych wykazuje zmiany zanikowe o cechach bardzo 
charakterystycznych. Cieńczeje ona, staje się sucha, elastyczność jej jest 
zmniejszona, jest ona wiotka, pozbawiona napięcia i jędrności tkanek mło
dych; barwa jej jest żółta, brunatnawa; jest ona pomarszczona i pokryta 
bruzdami. Przez skórę przeświecać mogą naczynia i ścięgna; powierzchnia 
jej jest szorstka, często widoczna jest na niej siateczka rozszerzonych na
czyń krwionośnych. W wielu miejscach tworzą się skupienia barwnika, 
w innych ogniska odbarwione. Zmiany o cechach zaniku starczego mogą 
rozwinąć się nie tylko u osobników starych, lecz również u młodych. 
W związku z tym odróżniać należy właściwą skórę starczą oraz zwyrodnie
nie charakterystyczne dla skóry starczej. Czynnikami etiologicznymi odgry
wającymi rolę w powstawaniu zwyrodnień skóry u osobników młodych są 
zaburzenia dokrewne, wrodzona skłonność tkanki łącznej skóry do zwyrod
nienia oraz wpływy atmosferyczne. Wobec tego że morfologiczne cechy 
skóry starczej i zwyrodniałej pod wpływem czynników atmosferycznych —• 
działanie wiatru, słońca w nadmiarze, zimna i wilgoci — są jednakowe, 
różnicowanie ich na podstawie cech zewnętrznych jest niemożliwe. 

Zanik starczy, zwyrodnienie starcze skóry osobników młodych i zwy
rodnienie atmosferyczne (skóra żeglarzy) usposabiają do rozwoju nowo
tworów złośliwych. Rozpoczynają się one od zjawienia się ognisk rogowa
cenia umiejscowionych najczęściej na twarzy. Są to wykwity rozmaitej 
wielkości, twarde, pokryte brodawkowatym, hiperkeratotycznym naskórkiem, 
trudno dającym się usunąć. Podstawa tych ognisk silnie krwawi po usu
nięciu warstw rogowych. Od rogowacenia starczego należy odróżnić bro
dawki łojotokowe, czyli starcze, występujące również częściej u osobników 
starszych. Umiejscowione są one nie tylko na twarzy, lecz bardzo często 
również w skórze pleców; są to gmdki żółtobrunatne, zazwyczaj bardzo 
liczne, nie wykazujące tak wybitnego stwardnienia i szorstkości, jak ogniska 
rogowacenia starczego. Powierzchnia tych brodawek pokryta jest grubą, pa-
rakeratotyczną i jak gdyby tłustawą warstwą, podczas zdrapywania której 
zazwyczaj nie występuje krwawienie. Różnicowanie brodawek starczych, 
czyli łojotokowych i ognisk rogowacenia starczego z tych względów jest 
doniosłe, że w odróżnieniu od ostatnich brodawki łojotokowe nie ulegają 
zwyrodnieniu złośliwemu. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e w skórze starczej są bardzo cha
rakterystyczne. Naskórek we wszystkich warstwach jest ścieńczały, w wielu 

.-miejscach występują jednak ogniskowe jego zgrubienia, częstokroć w po-
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staci nieregularnego bujania sopli międzybrodawkowych. W warstwie pod-
stawnej stwierdza się dużo barwnika i często rozmaitego rodzaju zwyrod
nienia komórkowe. Skóra właściwa jest ścieńczałą, tkanka klejorodna 
i włókna sprężyste wykazują duże nieprawidłowości, układ włókien jest 
nieprawidłowy, barwliwość ich jest zmieniona, powstają produkty zwyrod
nienia zwane elacyną, kollacyną i koUastyną. 

R o z p o z n a n i e z a n i k u starczego nie może nastręczać żad
nych trudności, tak charakterystyczne są jego cechy morfologiczne. 

L e c z e n i e zaniku starczego w tym sensie, by istniała możność 
nadania tkankom zwiotczałym i zanikłym cech młodych jest, rzecz jasna, 
niemożliwe. Jednakże racjonalna higiena skóry w postaci unikania nad
miernych wpływów atmosferycznych, w szczególności nadmiernego działa
nia promieni chemicznych światła słonecznego, zimna i wilgoci oddala 
moment wystąpienia zwyrodnienia. Z zabiegów leczniczych działanie korzyst
ne wywiera niewątpliwie masaż skóry. 

G e r o d e r m a . Tą nazwą oraz nazwą geroderma genito-dystrophi-
cum określamy szczególny stan skóry polegający na utracie przez nią cech 
skóry młodej. Skóra takich osobników staje się żółta, jak gdyby nalana, 
co jest szczególnie wyraźne na twarzy, fałdy twarzy są bardzo wyraźne, jest 
ona pomarszczona, gra naczyniowo-ruchowa jest w skórze takiej osłabiona 
bardzo znacznie. W postaci najbardziej typowej widuje się skórę taką 
u osobników takich jak u eunuchów, skopców i w przypadkach niedo
rozwoju gruczołów płciowych. Również osobnicy ze świerzbiączką wyka
zują zazwyczaj takie same cechy skóry. 

2. S k ó r a l ś n i ą c a . „ G l o s s y s k i n " — C u t i s n i t i d a 

T a bardzo szczególna odmiana zaniku skóry, zwana niekiedy zanikiem 
pochodzenia nerwowego, atrophodermia neuńtica, jest jeszcze mało zbadana. 
Większe zainteresowanie wzbudza ona wśród neurołogów, dermatolodzy 
natomiast znacznie mniej poświęcają jej uwagi. 

Tak zwana skóra lśniąca występuje wyłącznie jako powikłanie lub 
skutek schorzeń obwodowego lub ośrodkowego układu nerwowego. W przy
padkach uszkodzeń dużych pni nerwowych, w wiądzie, jamistości i stward
nieniu wieloogniskowym rdzenia, a wreszcie w chorobie Parkinsona 
i w schorzeniach ośrodków życia roślinnego nierzadko występuje ta postać 
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zaniku skóry. Zmiany występują na częściach odsiebnych kończyn, szcze
gólnie zaś często na palcach. Skutkiem zaniku kośćca palce stopniowo 
cieńczeją, rozwija się utmdnienie i ograniczenie ich ruchów, palce i dło
nie przybierają ułożenie przymusowe, niekiedy dziwaczne. Zazwyczaj 
istnieją zaburzenia czucia, częściej w postaci przeczulicy i parestezyj, rza
dziej niedoczulicy; pocenie chorych okolic jest wzmożone, paznokcie są 
cienkie, pofałdowane, łamliwe. Sama skóra w przypadkach typowych jest 
różowa lub sinoczerwona, gładka, lśniąca, bibułkowata, bardzo cienka. 
Fałdy większe są na niej wygładzone, powierzchnia pokryta jest natomiast 
bardzo licznymi drobnymi fałdzikami. Skutkiem zaburzeń troficznych 
w skórze w ten sposób zmienionej często występują pęcherze, niesztowice 
i drobne owrzodzenia. Leczenie tej postaci zaniku skóry polega na usunię
ciu lub złagodzeniu cierpienia zasadniczego oraz stosowaniu środków sprzy
jających żywotności skóry. Można zatem przepisać kąpiele ciepłe, ostrożne 
naświetlania promieniami pozafiolkowymi lub podczerwonymi; korzystne 
jest podawanie witaminy B i C, smarowanie maściami witaminowymi oraz 
ogólne leczenie wzmacniające. 

3. Z a n i k p o ł o w i c z y t w a r z y 

H e m i a t r o p h i a f a c i a l i s p r o g r e s s i v a 

Zanik połowiczy twarzy jest schorzeniem bardzo rzadkim, częstszy jest 
on u kobiet, może być wrodzony lub powstać po urodzeniu. Czynnikiem 
etiologicznym lub wywołującym chorobę częstokroć jest uraz. 

Sprawa dotyczy nie tylko skóry, lecz również i tkanki podskórnej, 
mięśni i kośćca, zazwyczaj przechodzi ona również i na błonę śluzową 
policzka, podniebienia i języka. Skóra twarzy cieńczeje, przybiera zabarwie
nie żółtawe, naczynia krwionośne są dobrze widoczne, przeświecając przez 
ścieńczałą skórę. Niekiedy zmiany te są obustronne, częściej jednostronne; 
wystąpić mogą one również i na kończynach, przypadki takie są jednak 
mało zbadane. Co do istoty zaniku połowiczego, zdania są podzielone 
i jeśli jedni (Oppenheim) skłonni są zbliżać go do twardziny skóry, inni 
(Jadassohn) zdania tego nie podzielają; co do mnie, to skłonny jestem 
zbliżać ją do twardziny. 

Etiologia choroby nie jest znana; leczenie jest w okresie próbnym; 
stosować należy metody podane w rozdziale o twardzinie skóry. 
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4. Z a n i k r o b a k o w a t y . A t r o p h i a v e r m i c u l a t a 

T a szczególna pod względem morfologicznym postać zaniku skóry jest 
nader rzadka. Poglądy o jej istocie nie są jeszcze uzgodnione, toteż obec
nie trudno jeszcze powiedzieć, czy zasługuje ona na wyodrębnienie. Zmiany 
występują u osobników młodych, 8—20-łetnich, umiejscowione są syme
trycznie w skórze policzków, podbródka, a czasem na skroniach. Chorzy 
zgłaszają się do łekarza już ze zmianami daleko posuniętymi, dlatego uchwy
cenie zmian wczesnych i wykwitów pierwotnych jest niemożliwe. T y m się 
tłumaczą rozbieżności istniejące w zapatrywaniach na istotę choroby. 

W pełni rozwoju choroby na twarzy obecne są ogniska nie wykazu
jące zapalnych zmian ostrych lub przewlekłych, wyraźnie bliznowate, o po
wierzchni nierównej, beleczkowatej, usianej zagłębieniami kropeczkowatymi 
i rowkowatymi, co uzasadnia porównanie tych zmian do kory drzewa uszko
dzonej przez robaki. Często na ogniskach tych widoczne są zaskórniki, 
czopy rogowe łub drobne krostki, w innych przypadkach nie ma ich. Wreszcie 
spostrzegano przypadki z lekkimi zmianami zapalnymi o typie rumienio
watych (Pcmtrier, Karwowski). W związku z tym odróżnia Oppenheim aż 
cztery postacie tego rzadkiego schorzenia: 

— postać typową z zaskórnikami i rogowaceniem mieszków (odmiana 
Dariera); 

— postać z krostkami, odpowiadająca trądzikowi Brocq—Besnier — 
acne termulata; 

— postać pozbawioną powyższych tworów — odmiana Oppenheima, 
a wreszcie 

— postać z towarzyszącym lekkim stanem zapalnym. 
Sądzę jednak, że ujęcie ewolucyjne, a nie czysto opisowe lepiej wy

tłumaczy obraz: na początku choroby powstają czopy rogowe w mieszkach 
włosowych w postaci hiperkeratozy ujść i w gruczołach łojowych (trądzik 
1 zaskórniki), początkowo towarzyszą im czynne zmiany zapalne; stopniowo 
ustępują one pozostawiając blizenki i ogniska zanikowe, pochodzenia któ
rych nie da się wytłumaczyć w inny sposób. W okresie końcowym istnieją 
już same blizny, bez wykwitów pierwotnych w postaci wymienionych two
rów rogowych i zaskórników. 

Że taki sposób tłumaczenia patogenezy tych zmian jest słuszny, wynika 
2 objawów towarzyszących i z obrazu anatomicznego. 

Do objawów towarzyszących zaliczam bardzo wybitne rogowacenie 
mieszków włosowych na kończynach u tych chorych. Często w otoczeniu 
niektórych mieszków stwierdza się stan zapalny, ropienie, prócz tego wi-
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doczne są mniej lub bardziej liczne blizenki po zmianach przebytych; 
obraz jest zatem analogiczny do spostrzeganego na twarzy. Zmiany anato
miczne polegają na ścieńczeniu naskórka, zwyrodnieniu włókien sprężystych 
o cechach spostrzeganych w zanikach bliznowatych. Rozszerzenie ujść miesz
ków włosowych, część których jest wypełniona czopami rogowymi, zanik 
gruczołów łojowych, rozszerzenie ich przewodów, a często obecność w ich 
ujściu nawarstwień rogowych i skupień łoju uzupełniają obraz anatomiczny. 
Gruczoły potowe zmian nie wykazują. Często widoczne są nieznaczne na
cieki zapalne w otoczeniu przydatków skóry. Brak zmian anatomicznych 

Ryc. 97. Atrophodermia vermiculata. 

charakterystycznych dla znamion. Z tego względu zaliczanie tej niepra
widłowości skóry do schorzeń znamionowych, jak tego chcą Bruck i Oppen
heim, nie jest, zdaniem moim, uzasadnione. T a okoliczność, że schorzenie 
jest niekiedy rodzinne lub też istnieje pewna skłonność wrodzona do niego, 
nie jest ku temu wystarczającą podstawą; wiemy wszakże, że bardzo dużo 
schorzeń skóry wykazuje tę cechę, nie możemy jednak na tej podstawie 
zaliczyć ich do znamion, do znamion bowiem należałoby zaliczyć również 
łojotok, łysienie łojotokowe, łuszczycę, oddzielanie naskórka pęcherzowe 
(epidermolysis bullosa) i szereg innych. 
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Leczenie tej nieprawidłowości w okresie, kiedy już istnieją blizny, 
zmiany zaś czynne już ustąpiły, nie rokuje powodzenia. Jeśli jednak stwier
dza się obecność rogowacenia mieszkowego i zaskórników, stosować na
leży leczenie złuszczające. Przepisać tu można pędzlowanie płynem Dariera 
lub mieszanką Kumerfelda. Zwrócić należy również uwagę na higienę 
skóry twarzy, odżywianie ogólne, podawanie witaminy A i C. Wreszcie 
należy zastosować naświetlanie promieniami X ; naświetlać należy 3—4 razy 
w odstępach lo-dniowych, podając po 200 r na dawkę, przez sączek gli
nowy 0.5 mm. 

5. P r ę g i z a n i k o w e . S t r i a e a t r o p h i c a e 

Skutkiem stopniowo powiększającego się rozciągania skóry powstają 
pęknięcia tkanki łącznej, w szczególności włókien sprężystych, sprowadza
jące powstawanie tzw. rozstępów lub pręg zanikowych. Najczęściej są one 
umiejscowioiie w skórze brzucha u kobiet, gdzie powstają w następstwie 
ciąży. Jednak inne przyczyny wywołujące nadmierne rozciąganie skóry, jak 
np. nowotwory, skupienie płynu w jamie brzusznej, rozwój nadmierny 
tkanki tłuszczowej, sprowadzają takie same zmiany. Pręgi skóry mają dłu
gość rozmaitą — kilku lub kilkunastu centymetrów, szerokość i — 2 cm; 
kształt ich jdst z łekka łukowaty, wężykowaty, ułożone są one równolegle 
jedne do drugich, zabarwienie ich początkowo jest sinawoczerwone, na 
pręgach starych natomiast białe, lśniące, o odcieniach masy perłowej. Skóra 
na nich jest wiotka, co zaś jest najbardziej charakterystyczne, wymacywa
nie ich sprawia wrażenie ubytku głębszych pokładów skóry właściwej. 

Dokładniejszy ich opis uważam za zbyteczny, należą one bowiem do 
zmian powszechnie dobrze znanych, łatwych do rozpoznania. 

Częstsze po ciąży, striae gravtdarum, występują one również w roz
maitych okolicznościach; czasem u szybko rosnących dzieci, zwłaszcza po 
przebyciu ostrej choroby zakaźnej", występują na kończynach dolnych, nad 
rzepką pręgi ułożone poprzecznie do osi długiej kończyny. 

W obrazie histologicznym pręg zanikowych stwierdza się ścieńczenie 
naskórka oraz rozległe ubytki włókien sprężystych, których na odcinku 
odpowiadającym rozstępowi brak jest prawie całkowity; w miejscu tym 
widoczne są jedynie cieniutkie, z pewnością świeżo wytworzone włókienka; 
włókienka elastyczne są poza tym ułamane, a końce ich kolbowato zgru
białe. Objawów zapalnych i zwyrodnienia tkanki łącznej skóry właściwej 
nie stwierdza się. 
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Dawniej przypuszczano, że mechaniczny czynnik wystarcza do wywo
łania rozstępów skóry; okazało się jednak, że usposobienie osobnicze i nie
które choroby zakaźne, w szczegółności czerwonka i dur, również odgrywają 
dużą rołę w ich powstawaniu. 

Ponadto niektóre nieprawidłowości w układzie dokrewnym mogą rów
nież odgrywać pewną rolę. Wymownym dowodem jest choroba Cushinga— 
gruczolak przedniego płata przysadki, w przebiegu której powstawanie 

Ryc. 98. Pręgi skóry w chorobie Cushinga. 

pręg skóry jest szczególnie wybitne. Z tych wszystkich względów przy
puszcza się obecnie, że prócz czynnika mechanicznego w powstawaniu roz
stępów skóry rolę usposabiającą odgrywa wrodzone upośledzenie rozwo
jowe tkanki sprężystej, zboczenia czynności gruczołów dokrewnych, w szcze
gólności przysadki i nadnerczy oraz rozmaite zatrucia w przebiegu chorób 
zakaźnych. 

Leczenie rozstępów nie rokuje powodzenia. 
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6. P o s t ę p u j ą c e z a n i k o w e z a p a l e n i e s k ó r y 

D e r m a t i t i s a t r o p h i c a n s p r o g r e s s i v a 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Postępujące zanikowe zapalenie 
skóry jest przewlekłym stanem zapalnym skóry o etiologii niewyjaśnionej; 
zajmuje ono rozległe okolice skóry i sprowadza wybitny zanik skóry i tkanki 
podskórnej. Schorzenie to nie wpływa na ogólny stan zdrowia chorych. 

Ryc. 99. Początkowy rumieniowaty okres w rozwoju 
zanikowego zapalenia skóry. Zwrócić uwagę na wyraźne 
odgraniczenie rumieniowato-siniczych odcinków skóry na 

kończynach dolnych. 

S t a n s k ó r y . Najczęściej choroba bywa umiejscowiona na koń
czynach, zwłaszcza na dolnych; zmiany są najwybitniejsze po stronie wy-
prostnej kończyn, w szczególności nad stawami kolanowymi, łokciowymi, 
na grzbietach dłoni i w okolicy stawów skokowych. 
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Z tych okolic schorzenie postępuje dośrodkowo i zająć może rozległe 
odcinki skóry kończyn i tułowia. Rzadziej rozpoczyna się ono na brzuchu-
lub na grzbiecie; najrzadziej zajęta bywa skóra głowy, twarzy oraz błony 
śluzowe jamy ustnej. Zmiany są zazwyczaj symetryczne, chociaż mogą być 
jednostronne lub jedna połowa ciała zajęta zostaje wcześniej i w stopniu 
wybitniejszym. 

Choroba rozpoczyna się prawie niepostrzeżenie, a jedyną dolegliwością 
są rozmaite parestezje w postaci pieczenia, mrowienia, uczucia zimna, 
gorąca lub ciężaru w zajętych okolicach skóry; objawy te mogą jednak nie 
wystąpić lub też być tak słabe, że chorzy nie zaliczają ich do niepokojących 
i męczących. W związku z tym zgłaszają się oni do lekarza dopiero w okre
sie, kiedy zmiany są wybitne. 

Jeśli zaś uda się je spostrzegać od początku, widzi się, że polegają 
one na obecności ognisk rozmaitej wielkości, zazwyczaj jednak obszernych, 
o umiejscowieniu wskazanym powyżej. Barwa ich jest sinawoczerwoną, na
silająca się w czasie opuszczenia kończyny, mniej wyraźna podczas jej 
podniesienia. Granice tych plam są wyraźne, w okresie początkowym nie 
ma jednak wybitnej różnicy w zabarwieniu skóry zdrowej i zmienionej;; 
zarysy plam siniczych są festonowate lub łukowate. Bardzo często na koń
czynach dolnych sięgają one do połowy pośladków, a z przodu dochodzą 
do pachwin. Powierzchnia tych ognisk początkowo nie wykazuje zmian, 
jednakże wprawne oko spostrzega nieco wzmożone, bardzo subtelne fałdo
wanie powierzchni i jej charakterystyczny połysk. Zmiany zanikowe rozwi
jają się z rozmaitą szybkością, zazwyczaj jednak powoli, szerząc się obwo
dowe i nasilając się w miejscach zajętych; zazwyczaj po upływie i — 2 lat 
od zjawienia się pierwszych objawów choroba wykazuje już cechy bardzo 
charakterystyczne. 

Skóra zajętych okolic jest ciemnoczerwona, sinawa lub brunatnawa, 
o zabarwieniu słabszym na obwodzie okolic zmienionych, z wyraźnym 
odgraniczeniem okolic chorych. 

Powierzchnia miejsc chorych może być pokryta łuskami, a nawet ogni
skami rogowacenia nadmiernego; znacznie częściej jest ona sucha i lśniąca. 
Skóra w całości jest bardzo cienka, silnie pomarszczona i pofałdowana, 
co zależy od zaniku i ścieńczenia podściółki tłuszczowej podskórnej, na co 
niedostateczną zwraca się uwagę. Skóra pokrywająca tę zanikłą i ścieńczałą 
tkankę podskórną staje się dła niej jak gdyby zbyt obszerna, co prowadzi 
do wytwarzania licznych fałdów. Przez wymacywanie stwierdza się szcze
gólną wiotkość zarówno skóry, jak i tkanki podskórnej. Pozbawione są one 
całkowicie prawidłowego napięcia i ełastyczności tkanek zdrowych, podczas 
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ujęcia w palce dają się ująć w duże fałdy wykazujące zmniejszoną zdolność 
wygładzania. Cała skóra i tkanka podskórna wyróżniają się przy tym kon
systencją ciastowatą. Przez skórę ścieńczałą przeświecają rozszerzone, kręte 
żyły, a czasem i ścięgna. Włosy w okolicach chorych wypadają, pocenie 
jest zmniejszone, czucie obiektywne nie jest zmienione, chorzy odczuwają, 
ponadto w okolicach chorych darcie, pieczenie, uczucie gorąca lub ziębnię-

Ryc. 100. Dermatitis atrophicans. 

cia. Okolice te są bardzo wrażliwe na działanie zimna; ciepłota ich zazwy
czaj jest nieco podwyższona. Gmczoły chłonne okoliczne zmian nie wy
kazują. 

Do tych objawów, które można uważać za zasadnicze i stałe, dołączyć 
się mogą inne, również bardzo charakterystyczne, lecz mniej stałe. Tak 
więc na przedramionach i na podudziach mogą powstać twarde smugi prze
biegające wzdłuż kości łokciowej lub piszczelowej w okolicy o najcieńszej; 

249 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

tkance podskórnej; powstają tu twarde, bliznowate smugi zrośnięte ze 
skórą i z okostną. Te, tak zwane smugi łokciowe lub piszczelowe, pow
stają skutkiem nadmiernego rozwoju tkanki łącznej skóry i jej bliznowa-
•cenia. W innych przypadkach wśród skóry zanikłej, szczególnie zaś często 
nad stawami kolanowymi i łokciowymi, powstają włókniaki, osiągające 
rozmiary grochu, fasoli, a nawet orzecha. Znacznie rzadziej powstają 

Ryc. l o i . Dermatitis atrophicans; okres końcowy. 

tłuszczaki, złogi chołesteryny i wapnia lub też następuje złośliwe zwy
rodnienie wspomnianych włókniaków, przeobrażających się w mięsaki. 

P o s t a c i e n i e t y p o w e i p o w i k ł a n i a . Postępujące zani
kowe zapalenie skóry zarówno pod względem morfologicznym, jak i k l i 
nicznym wyróżnia się cechami tak stałymi, że trudno mówić o postaciach 
nietypowych. 
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Wystarcza zobaczyć tę chorobę raz jeden, by rozpoznać ją bez wszel
kich trudności. Jedyną nietypowością sprowadzającą duże trudności roz
poznawcze, zwłaszcza zaś dającą dużo podstaw do rozważań teoretycznych, 
są przypadki zmian przejściowych i mieszanych z twardziną skóry, takie 
zatem, w których prócz zmian zanikowych wiotkich stwierdza się również 

Ryc. 102. Obraz histologiczny okresu końcowego twar
dziny skóry. Rozlegle nacieki, silne rozszerzenie i zwiot
czenie ścian naczyń. Zniszczenie włókien sprężystych. 

stwardnienie skóry i mięśni. W obecnym stanie wiedzy o zanikach 
i twardzinie skóry dokładne wytłumaczenie powstawania takich zmian nie 
jest możliwe, nie znamy bowiem ani etiologii, ani patogenezy obu tych 
schorzeń. Wprawdzie twardzina skóry po okresie stwardnienia może przejść 
w okres zaniku, nie wiemy jednak, czy zanik ten jest identyczny z postę
pującym zanikowym zapaleniem skóry, czy — co jest prawdopodobniej sze 
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— stanowi schorzenie odrębne. Nie wiadomo również, czy stwardnienia 
występujące w przebiegu postępującego zanikowego zapalenia skóry, są 
identyczne z twardziną, czy tylko upodabniają się do niej. 

Jedni sądzą, że obydwa te stany, a więc zanik skóry i twardzina, są 
tylko odczynami tkanki łącznej na zaburzenia ogólnoustrojowe. W zależ
ności od czynników dodatkowych, przeważnie nieznanych, przybierają one 
cechy zaniku lub twardziny. Wbrew temu, przypuszczają inni, że obydwa 
te schorzenia są odmienne nie tylko pod względem swych cech klinicznych, 
lecz również i swej istoty. Wyznaję, że jestem stronnikiem tego dragiego 
zapatrywania, uważam bowiem, że zbyt wiele cech odróżnia twardzinę 
skóry — schorzenie układowe, dotyczące tkanki łącznej całego ustroju i cha
rakteryzujące się zaburzeniami troficznymi od postępującego zanikowego 
zapalenia skóry, choroby dotyczącej wyłącznie części powłok i wykazującej 
cechy stanu zapalnego. 

P r z e b i e g . Postępujące zanikowe zapalenie skóry ma przebieg 
nader jednostajny, schematyczny, nie towarzyszą mu żadne powikłania; 
jedyną nietypowością lub powikłaniem jest powstawanie owrzodzeń. 
Tworzą się one zawsze w okolicach twardzinowych (bliznowatych), nie 
wykazują cech charakterystycznych; wielkość ich jest rozmaita, kształt nie
regularny, brzegi i otoczenie bliznowate, dno ziarninuje i ropieje. 

Choroba występuje u obu płci, zdaniem większości autorów, częściej 
u mężczyzn, z czym zgodzić się nie mogę; podzielam pod tym względem 
zdanie R. Bernhardta, że w Polsce schorzenie jest częstsze u kobiet. Cho
roba ta wykazuje pewne swoiste rozmieszczenie geograficzne: częstsza 
w Europie środkowej, należy ona do rzadkości na Zachodzie, zwłaszcza 
zaś w krajach, południowych. Częściej występuje u osobników w wieku 
średnim i starszym, chociaż dotyczyć może również i młodocianych. 

Ma ona przebieg przewlekły, wieloletni, przy czym zmiany stopniowo 
szerzą się dośrodkowo, nie wpływając jednak na ogólny stan zdrowia cho
rych, który może być dobry. Choroba przez czas bardzo długi nie upośledza 
zdolności chorych do pracy. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Wobec tego że choroba ma za
zwyczaj przebieg dobrotliwy, materiał sekcyjny dotyczący zanikowego postę
pującego zapalenia skóry jest bardzo szczupły. Dotąd nie wykryto w narzą
dach wewnętrznych i w układzie nerwowym tych chorych zmian stałych 
lub charakterystycznych. Odwrotnie, zmiany skóry są dobrze zbadane i wy
kazują cechy znamienne, przy czym należy odróżnić okres początkowy, 
który można by nazwać naciekowym, od okresu zanikowego. 
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Już w okresie początkowym naskórek wykazuje ścieńczenie, dotyczące 
głównie warstwy naskórka żywego; warstwa zrogowaciała może być nato
miast nawet nieco zgrubiała łub parakeratotyczna. Komórki warstwy pod-
stawnej są zazwyczaj małe, jak gdyby wyschnięte lub wykazują większą 
zawartość barwnika, czasami są one skurczone. Skutkiem spłaszczenia łub 
zaniku brodawek, granica skórno-naskórkowa jest wygładzona. W skórze 
właściwej stwierdza się obecność nacieków, niekiedy tak rozległych, że jest 
ona niekiedy całkowicie nimi wypełniona, czasem są one jednak znacznie 
mniejsze, skupiając się głównie w otoczeniu naczyń. Złożone są one z his-
tiocytów, a przede wszystkim z limfocytów i licznych komórek plazmatycz-
nych; nacieki te nie wykazują tendencji do rozpadu ani też do organizo
wania się. Naczynia krwionośne są liczne i , jak mi się zdaje, często 
0 cechach naczyń nowowytworzonych. Ścianki naczyń większych są grube, 
nacieczone, światła ich są ziejące. Tkanka kłejorodna wykazuje objawy 
zwyrodnienia szklistego, włókna sprężyste już w początkowym okresie są 
połamane, zanikłe, barwliwość i kształt ich są zmienione. 

W okresie zanikowym naskórek jest wybitnie ścieńczały, niekiedy 
złożony załedwie z ki lku warstw komórek naskórkowych. Skóra właściwa 
jest w całości ścieńczała, w wielu miejscach zraziki tłuszczu wrastają do 
zanikłej skóry. Zeszkłiwienie i zwyrodnienie włókien klejorodnych jest 
bardzo wybitne, główne zmiany dotyczą jednak włókien sprężystych, które 
pozostają w postaci zwyrodniałych resztek, ułożonych często w zwoje 
1 sploty o barwliwości nieprawidłowej. Nacieki są znacznie mniejsze, 
głównie łimfocytarne. Zarówno w skórze właściwej, jak i w naskórku 
stwierdza się dużo barwnika o cechach melaniny. 

E t i o l o g i a postępującego zanikowego zapalenia skóry jest całko
wicie nieznana. Rozmaite możliwości zostały wzięte w rachubę; najczęściej 
wypowiadane jest przypuszczenie o rołi gruczołów dokrewnych w etio-
łogii tego schorzenia, nie dostarczono jednak dowodu na poparcie tego 
poglądu; przeciwnie, uderzające jest, że mimo rozległości zmian i długiego 
trwania choroby stan ogółny tych chorych jest zawsze dobry, co nie bardzo 
zgadza się z istnieniem zaburzeń w gruczołach dokrewnych. Odżywianie 
ogólne, przemiana materii, czynności płciowe są u tych chorych pra
widłowe. Nadmienić należy, że dowodów bezpośrednich, wskazujących na 
istnienie zaburzeń w gruczołach dokrewnych nie dało się nagromadzić. 
Również łączenie tej choroby z bezpośrednim lub pośrednim (poprzez 
układ nerwowy łub gruczoły dokrewne) wpływem zakażenia gruźliczego 
lub kiłowego nie znajduje obecnie potwierdzenia. Badania anatomiczne 
wykazują, że schorzenie polega na stanie zapalnym przynaczyniowym, co 
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naprowadza na przypuszczenie, że chodzi o czynnik toksyczno-infekcyjny, 
szerzący się drogą krwionośną. Rola zimna w powstawaniu tego scho
rzenia nie ulega wątpliwości. 

R o z p o z n a n i e postępującego zanikowego zapalenia skóry jest 
łatwe ze względu na bardzo charakterystyczne cechy morfologiczne zmian 
skórnych. 

Ryc. 103. P o i k i l o d e r m i a atrophicans vascularis. 

W rozpoznaniu różnicowym niekiedy wchodzi w rachubę zanik 
w następstwie naświetlań promieniami X , jednakże wywiady oraz brak 
obwodowego rozszerzania się tych zmian z łatwością ustałają rozpoznanie 
prawidłowe. 

Trudności istotne nastręczają przypadki współistnienia zmian zaniko
wych i twardzinowych; rozstrzygnięcie, czy chodzi tu o istotną twardzinę, 
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czy też o zanik bliznowaty, upodobniający się do twardziny, wymaga wzię
cia w rachubę wszystkich cech zarówno klinicznych, jak i morfologicznych 
schorzenia, ale i wtedy napotkać można na trudności nie do przezwy
ciężenia. 

R o k o w a n i e . Wobec tego że schorzenie nie wpływa ujemnie na 
stan ogólny zdrowia chorych, nie zagraża życiu, rokowanie ogólne jest 
dobre. Jednakże zmiany zanikowe nie mogą cofnąć się, dalszego zaś roz
woju schorzenia zazwyczaj nie daje się powstrzymać, toteż rokowanie 
dotyczące zmian w samej skórze nie jest pomyślne. 

L e c z e n i e . Uleczenie zmian zanikowych skóry jest, rzecz jasna, 
zadaniem niemożliwym. Najwyżej dążyć można do zatrzymania postępu 
schorzenia, co również zwykle nie powodzi się. N a ogół nałeży powiedzieć, 
że leczenie zanikowego zapalenia skóry znajduje się w okresie próbnym 
i badawczym. 

Zastosować należy miesienie wibracyjne okolic chorych, ponadto przez 
zakładanie gumowej opaski uciskającej codziennie na I/2—i godz. wywo
ływać należy przekrwienie bierne. N a noc należy przepisać wcieranie maści 
ichtiolowej. 

Niekiedy korzystne działanie wywierają kąpiele ciepłe i okłady boro
winowe. 

Jako leczenie lekarstwowe polecić należy przetwory bizmutu i prze
twory złotowe. Leczenie przetworami gruczołów dokrewnych oraz usuwanie 
splotów nerwowych przynaczyniowych (sympaticectomia periarterialis), jak 
przekonałem się zawodzą całkowicie. 

7. Z w i o t c z e n i e t k a n k i p o d s k ó r n e j 

D e r m a t o c h a l a s i s 

Pod tą nazwą opisano wybitne zwiotczenie tkanki tłuszczowej pod
skórnej ze znacznym zwisaniem jej w postaci dużych fałdów. Szczególnie 
wyraźnie występuje to na ramionach, brzuchu i na pośladkach u otyłych, 
starszych kobiet. Stan ten, nie można go bowiem nazwać chorobą, nie 
wywołuje zaburzeń ogólnych, a jest niemiły dla chorych ze względów 
kosmetycznych. Pochodzenie jego nie jest znane, leczenie zaś nie rokuje 
widoków powodzenia. Związek jego z zanikowym postępującym zapale
niem skóry nie jest wyjaśniony, chodzi w nim jednak o skazę tkankową, 
nabytą (układ dokrewny?) lub wrodzoną. 
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8. Z a n i k s k ó r y p s t r y n a c z y n i a s t y 

P o i k i l o d e r m i a a t r o p h i c a n s v a s c u l a r i s 

Rzadkie to schorzenie skóry jest mało zbadane i obecnie wciąż jeszcze 
trudno wypowiedzieć się, czy jest to odmiana postępującego zanikowego 
zapalenia skóry, czy schorzenie odrębne. Wiemy jednak, że może ono 
występować w rozmaitych odmianach, o których również nie wiemy, a y 
nie są i one chorobami odrębnymi. 

W obecnym stanie wiedzy należy zatem ten dział dermatologii uwa
żać za przejsaowy, w miarę postępów poznania etiologii i patogenezy 
zostanie ustalone, czy dział ten jest skazany na rozczłonkowanie i włączenie 
do innych rozdziałów, czy też odrębność jego zostanie zachowana. 
Schorzenie to występuje w postaci zmian, dotyczących wyłącznie skóry i błon 
śluzowych — poikilodermia typu Jacobiego, oraz w postaci mieszanej, 
skórno-mięśniowej, poikilodermato-myositis typu Petges-Clejat. 

Dodać należy, że niektóre inne schorzenia skóry, jak liszaj rumie
niowaty, liszaj czerwony, zapalenia lekowe, sprowadzać mogą występo
wanie zaników pstrych, morfologicznie nie różniących się od pierwotnego 
pstrego, naczyniastego zaniku skóry. 

P o i k i l o d e r m i a J a c o b i e g o . Początek choroby jest nie-
postrzeżony przez chorego, lekarze zaś widzą ją już w pełni rozwoju. 
Przyczyn wywołujących powstawanie zmian nie zauważono. W okresie 
zwiastunów niekiedy występuje swędzenie, stany podgorączkowe, bółe 
mięśniowe i nerwobóle, bardzo słabo jednak wyrażone. Pozwala to przy
puszczać, że przyczyną wywołującą jest choroba zakaźna. 

Zmiany rozpoczynają się na twarzy, szyi i na górnej części tułowia, 
ogarnąć mogą jednak również i kończyny, wykazując tu nasilenie słabsze. 

Początek choroby polega na lekkim obrzęku i rumieniu skóry; twarz 
staje się skutkiem tego jak gdyby nalana, chorzy odczuwają w policzkach 
i powiekach uczucie napięcia i ściągania. 

Zmiany już od samego początku ułożone są w postaci siateczki złożonej 
z rumieni i lekko rozszerzonych naczyń krwionośnych, na których widoczne 
są łiczne rozszerzenia kropko wate. Schorzenie rozwija się z rozmaitą szyb
kością, zazwyczaj jednak powoli; po upływie wszakże 2—3 lat zmiany są 
już zupełnie typowe. Rozłożenie ich jest takie, jak wskazałem powyżej, 
a więc z przewagą w skórze górnej części tułowia. Skóra w okolicach 
zmienionych jest pstra, co jest najbardziej uderzającą i charakterystyczną 
cechą morfologiczną. Ten jej pstry wygląd zależy od obecności rozszerzo-
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nych naczyń, licznych plam odbarwionych i przebarwionych, ognisk rumie
niowatych i zaczerwienionych oraz zmian zanikowych, ułożonych głównie 
w oczkach siateczki naczyniowej, co tym bardziej powiększa wieloposta-
ciowość obrazu. W przypadkach daleko posuniętych zanik skóry jest 
zlewny, a przez ścieńczałą skórę przeświecają duże pnie naczyniowe; po-

Ryc. 104. Z a n i k plamisty w okresie czynnym: rumieniowate 
plamy i rozszerzenie naczyń, z a n i k i plamiste części 

środkowych. 

wierzchnia okolic zanikłych jest lśniąca, fałduje mniej lub więcej, co 
sprawia wrażenie obecności licznych drobnych grudek. Sprawa oszczędza 
skórę dłoni i stóp; na głowie może wystąpić przerzedzenie włosów, meszek 
i włosy pod pachami i w okolicy łonowej zazwyczaj wypadają; paznokcie 
mogą być łamliwe, zniekształcone. Zmiany mogą dotyczyć również błon 
śluzowych jamy ustnej i narządów płciowych u kobiet; powstają tu siatecz-
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kowato ułożone przebarwienia, zaniki, rozszerzenia naczyń i zgrubienia 
nabłonka (leukoplakia). 

Nie mają one cech charakterystycznych i rozpoznanie ich ustala się 
na podstawie współistnienia zmian typowych na skórze. 

P o i k i l o d e r m a t o m y o s i s ( P e t g e s - C l e j a t ) . Zmiany 
skóry nie różnią się od występujących w czysto skórnej postaci poikilo-
dermii, są jednak zazwyczaj wybitniejsze i rozleglejsze. Prócz zmian 
w skórze występują jednak schorzenia układu mięs'niowego, najwybitniejsze 
na szyi, na kończynach oraz w mięśniach międzyżebrowych. Nierzadko 
choroba rozpoczyna się od objawów podostrych, takich jakie widujemy 
w twardzinie, a więc bólów, ograniczenia ruchów i obrzęków. 

Wkrótce potem, skutkiem znacznego rozwoju tkanki łącznej i jej 
bliznowacenia, występuje bardzo znaczne stwardnienie mięśni, dopro
wadzające do obrazu twardziny mięśni — scleromyositis. Ruchy kończyn 
stają się coraz bardziej ograniczone, kończyny przybierają ułożenie przy
musowe, są zgięte w dużych stawach. Same stawy zmian nie wykazują,) 
w końcu rozwijają się objawy odwapnienia, mające jednak cechy odwap-
nień wtórnych, powstających z nieczynności. 

P r z e b i e g obu tych postaci zaniku pstrego naczyniastego jest prze
wlekły, wieloletni; postać skórna nie wpływa na stan ogólny zdrowia, 
który pozostaje dobry; postać skórno-mięśniowa sprowadza wyniszczenia 
ogólne, konieczność pobytu w łóżku, a w końcu obraz nie różniący się od 
twardziny uogólnionej. Powikłań związanych z istotą schorzenia nie spo
strzega się; jednak postać mięśniowa doprowadza w końcu do zejścia śmier
telnego wśród charłactwa lub w związku z powikłaniami przypadkowymi. 
Mac Kenna podaje, że osobniki dotknięte poikilodermią szczególnie często 
zapadają na białaczkę i raka narządów wewnętrznych. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Obraz histologiczny skóry jest taki 
sam, jak w zapaleniu skóry postępującym zanikowym, jednakże zmiany na
czyniowe, w postaci znacznego rozszerzenia, zgrubienia i wybitnego zniszcze
nia włókien sprężystych w ścianach tętnic i żył, są znacznie wyraźniejsze. 
Również i zmiany barwnikowe są wybitniejsze. Zmiany w mięśniach są takie 
same, jak w twardzinie. 

E t i o l o g i a . Trudno mówić obecnie o jednolitej etiologii zaniku 
pstrego naczyniastego. Dla tych, którzy w poikilodermii upatrują tylko 
odmianę postępującego zanikowego zapalenia skóry — etiologia obu scho
rzeń jest taka sama. 
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Jeśli jednak przeważy zdanie o odrębności tego schorzenia, wypadnie 
doszukiwać się jego przyczyn, obecnie całkowicie nie zbadanych. 

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie zaniku pstrego naczyniastego oparte 
jest na jego charakterystycznych cechach morfologicznych. 

Trudności rozpoznawcze mogą być jednak liczne. 

— Jeśli zmiany barwnikowe i plamy odbarwione nie są wybitne, 
a układ siateczkowaty słabo zaznaczony, zanik zaś skóry bardziej zlewny 
niż plamisty, powstać mogą obrazy tak dalece przypominające postępujące 
zanikowe zapalenie skóry, że rozpoznanie ostateczne jest niemożliwe. D l a 
tych jednak, którzy w zaniku pstrym naczyniastym widzą tylko odmianę 
zanikowego postępującego zapalenia skóry — sprawa różnicowania obu 
chorób nie jest istotna. 

— Bardziej zawile przedstawia się różnicowanie postaci skórno-mięś
niowej z twardziną i z zapaleniem mięśni — dermatomyosHis; w tych przy
padkach jednak raczej dążyć należy do gromadzenia materiałów dla zasadni
czego rozstrzygnięcia sprawy wzajemnego związku tych schorzeń, niż do 
ustalenia rozpoznania różnicowego na podstawie cech dotąd znanych. 

— Szereg schorzeń skóry, w szczególności zaś liszaj rumieniowaty 
rozsiany, liszaj czerwony i zapalenia skóry polekowe, zwłaszcza poarseno-
we, wywołują niekiedy zmiany barwnikowe, zanikowe i naczyniowe o typie 
poikilodermii; rozpoznanie ustala się tu bądź na podstawie współistnienia 
zmian typowych dła wymienionych schorzeń, bądź opierając się na wywia
dach i na stwierdzeniu braku postępującego charakteru schorzenia. Zagad
nienie natomiast, czy wymienione schorzenia prowokują właściwą poikiło-
dermię, czy występują obrazy imitujące ją, nie da się obecnie rozstrzygnąć; 
prawdopodobnie zdarzyć się mogą przypadki obu kategorii. 

— Wreszcie wspomnieć nałeży, że w czasie pierwszej wojny świa
towej opisał Ktehl swoiste pozapalne przebarwienie skóry twarzy i szyi 
z towarzyszącym zanikiem skóry tzw. melanosis Riehl; zdaniem jednych 
autorów schorzenie to jest odmianą poikilodermii, zdaniem innych różni 
się od niej przede wszystkim swym przebiegiem dobrotliwym, choroba 
przemija bowiem bez śladu, a przy tym nie doprowadza do zaniku naczy
niastego. 

W leczeniu postaci skórnych kierować się należy wskazówkami poda
nymi w rozdziale o leczeniu postępującego zanikowego zapalenia skóry; 
w leczeniu postaci skórno-mięśniowej — wskazówkami podanymi dla 
leczenia twardziny. Ponadto wszelkie próby leczenia nowymi środkami lub 
metodami znajdują tu całkowite uzasadnienie. 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

9. Z a n i k s k ó r y p l a m i s t y s a m o i s t n y 

D e r m a t i t i s a t r o p h i c a n s m a c u l o s a 

Zanik skóry plamisty najprawdopodobniej jest postacią plamistą po
stępującego zanikowego zapalenia skóry. Występuje on prawie wyłącznie 
u kobiet; przyczyny wywołującej powstawanie zmian zanikowych zazwy
czaj nie udaje się ustalić. Zmiany występują w liczbie rozmaitej i częściej 
bywają ułożone na tułowiu, na szyi, czasem na twarzy, znacznie rzadziej 
na kończynach. 

Ryc. 105. Anetodermia maculosa, stadium terminale. 

PcKzątkowo zjawiają się plamy różowe, sinawe lub czerwonobrunatne, 
stopniowo powiększające się i osiągające rozmiary grosza, monety dwuzło-
towej, rzadko większe. Jednocześnie z wzrostem obwodowym, w środko
wej części ogniska występują objawy zaniku; skóra w tym miejscu blednie, 
cieńczeje, staje się wiotka, tak że przy wymacywaniu powstaje wrażenie 
ubytku tkanek w głębokich warstwach skóry właściwej. Rumieniowata 
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Schorzenia twardzinowe i zanikowe 

obwódka otaczająca zanikłą część środkową utrzymuje się przez cały czas 
wzrostu ogniska, znika natomiast na zmianach starych, które przestały się 
już powiększać. Zjawianie się wykwitów nowych trwać może czas rozmaity, 
niekiedy kilka lat, czasem natomiast okres ten jest bardzo krótki. Wykwity 
raz powstałe przechodzą zawsze całkowity cykł rozwojowy, w którym 
odróżnić można okres rumieniowaty, kiedy istnieją naciekowe ogniska wiel
kości ki lku centymetrów, okres obrączkowaty, kiedy część środkowa wyka
zuje zmiany zanikowe i wreszcie okres końcowy, w którym powstaje zanik 
wiotki bez zmian czynnych na obwodzie wykwitu. 

Wytworzone zaniki nie wykazują tendencji do ustępowania i utrzy
mują się bez zmian nieskończenie długo. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y jest rozmaity w zależności od okresu 
badania. Początkowo naskórek większych zmian nie wykazuje, w skórze zaś 
właściwej obecne są nacieki w otoczeniu naczyń i przydatków skóry; nie są 
one jednak tak rozległe i nie mają cech tak charakterystycznych, jak nacieki 
w postępującym zapaleniu zanikowym. W okresie zaniku uderza bardzo 
wyraźne zniszczenie włókien sprężystych; niekiedy na przestrzeni odpowia
dającej zanikowi brak ich całkowicie. 

Obraz ten przypomina raczej rozstępy skóry, niż zmiany w postępu
jącym zapaleniu zanikowym. 

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie zaniku plamistego w okresie czyn
nym, kiedy istnieją wiotkie ogniska poduszeczkowate, otoczone obwódką 
zapalną lub rumieniowatą, jest bardzo łatwe ze względu na charaktery
styczne cechy morfologiczne tych zmian. W okresie zejściowym rozpozna
nie może być natomiast bardzo trudne, rozmaite bowiem zmiany zapalne, 
w szczególności zaś nacieki kiłowe, gruźlicze, zmiany naczyniowe itd. do
prowadzić mogą do zniszczenia włókien sprężystych i do wytworzenia się 
błizny w samej skórze. Niekiedy badanie najbardziej wszechstronne nie 
wystarcza do ustalenia, czy chodzi o zmiany o etiologii niewyjaśnionej, 
które zaliczymy do zaniku plamistego, czy o bliznę w następstwie innej 
choroby (kiły, gruźlicy). 

Jak widzimy, omawiane schorzenie znajduje podstawy do samodziel
ności tylko skutkiem nieznajomości jego etiologii. 

L e c z e n i e jest przyczynowe, gdy przyczyna choroby została wy
jaśniona, w przeciwnym razie zastosować trzeba sposoby podane w roz
dziale o leczeniu postępującego zanikowego zapalenia skóry. 
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R O Z D Z I A Ł X X X 

I . Ł U S Z C Z Y C A . P S O R I A S I S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Łuszczyca jest odrębną chorobą 
skóry o etiologii nieznanej, o przebiegu przewlekłym, okresowym, o bardzo 
charakterystycznych zmianach skórnych, polegających na występowaniu wy
kwitów wykazujących objawy lekkiego stanu zapalnego wraz ze zgrubieniem 
i silnym złuszczaniem naskórka. Z punktu widzenia morfologicznego są to 
grudki naskórkowe. 

Dużą rolę w powstawaniu choroby odgrywają czynniki dziedziczne. 
Stan ogólny chorych jest zazwyczaj dobry. 

G r u d k a ł u s z c z y c o w a . Wykwitem najwcześniejszym jest 
plamka kropkowata lub wielkości milimetra, różowa lub czerwona, oto
czona niekiedy obwódką bladawą. W razie zadrapania powierzchnia tej 
plamki złuszcza się. Czasem plamka taka od początku pokryta jest łuską, 
po usunięciu której powstaje łekko wilgotna, różowa powierzchnia. Plamka 
ta zazwyczaj nie wywołuje objawów podmiotowych, podstawa jej nie wy
kazuje nacieku, znika ona całkowicie przy ucisku szkiełkiem (diaskopia). 
W tym stanie wykwit rzadko jest dostępny spostrzeganiu, zazwyczaj bo
wiem powiększa się on szybko, a powierzchnia jego szybko pokrywa się 
łuskami i już po upływie kilku dni powstaje charakterystyczna dla łuszczycy 
grudka, papula psorratica. Istnieje ona w każdym przypadku łuszczycy i jest 
charakterystycznym dla tej choroby wykwitem. 

Grudka łuszczycowa ma wielkość rozmaitą, początkowo jest ona krop
kowata, stopniowo powiększając się osiąga wielkość monety lub nawet 
rozmiary znacznie większe. Wykwitów bardzo dużych zazwyczaj nie na
zywamy jednak grudkami, lecz ogniskami lub tarczkami łuszczycowymi, 
mimo że różnią się one od grudek typowych jedynie rozmiarami. Cechy 
grudki łuszczycowej nie powikłanej innymi zmianami są następujące: kształt 
jej jest okrągły łub owalny, odgraniczenie od otoczenia wyraźne, ostre, pod-

262 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



, Łuszczyca 

stawa jej nie jest nacieczona, powierzchnia zaś pokryta łuskami, obfitość 
których bywa rozmaita. Łuski te są białe, srebrzyste, suche, dają się z łatwo
ścią zdrapać, pokrywają wykwit w całości lub też pozostawiają zewnętrzną 
jego część wolną; w tym razie jest ona lekko zaczerwieniona, drapaniem 
można jednak wywołać złuszczanie jej powierzchni. Podczas drapania łuski 

Ryc. i o 6 . Łuszczyca kropkowata, a częściowo 
monetowata. Psoriasis punctata et n u m m u l a r i s . 
W y r a ź n i e widoczne są liczne zluszczające się 

grudki . 

schodzą z łatwością, uderza przy tym ich suchość i śnieżna białość, co na
daje zadrapanej powierzchni wygląd plamy stearyny usuwanej skrobaniem. 
Po usunięciu łusek drapaniem, podczas mycia lub skutkiem złuszczania 
samoistnego, powstaje powierzchnia gładka, żywo czerwona, lśniąca, jak 
gdyby pokryta błonką przyschniętego kolodionu. Powierzchnia ta wykazuje 
nieznaczny stan zapalny, niewspółmierny jednak do zaczerwienienia, zawsze 
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Łuszczyca-

bardzo wybitnego. Dalszym zadrapaniem powierzchni udaje się z łatwością 
usunąć tę błonkę, okazuje się przy tym powierzchnia wilgotna z licznymi 
wybroczynami kropkowatymi, powstającymi skutkiem uszkodzenia naczyń 
włosowatych w szczytowych częściach brodawek skóry właściwej. Objaw 
ten, zwany objawem Auspitza lub objawem krwawienia kropkowatego, 
może być pomocny w ustaleniu rozpoznania łuszczycy. 

Ryc. 107. Łuszczyca kropelkowata, psoriasis guttata. D l a zróżni
cowania z kiłą łuszczycowatą należy zwrócić uwagę n a jedno-

postaciowość osutki. 

Dalszy rozwój grudek łuszczycowych bywa rozmaity. Mogą one pozo
stać czas dłuższy bez zmian lub też powiększają się obwodowo i przekształ
cają się w ogniska duże, wielkości dłoni, a nawet większe, zlewające się 
z sąsiednimi, skutkiem czego zostają zajęte rozległe odcinki skóry. Ogniska 
takie, nawet największe, zachowują jednakże wszystkie cechy typowych 
grudek łuszczycowych. W załeżności od wielkości wykwitów odróżniamy 
osutkę kropkowatą — psoriasis punctata, złożoną z wykwitów wielkości 
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Łuszczyca 

—2 milimetrów, kropelkowatą — psoriasis guttata, złożoną z wykwitów 
nieco większych, monetowatą — psoriasis nummularis, złożoną z wykwi
tów wielkości talara i większych — psoriasis discoides. T e różnice w wiel
kości wykwitów nie mają znaczenia zasadniczego, a tylko opisowe. W innych 
przypadkach, jednocześnie ze wzrostem obwodowym wykwitu, zmiany łusz
czycowe ustępują w jego częściach środkowych, skutkiem czego powstają wy-

Ryc. i o 8 . G r u d k i łuszczycowe z wybitnym 
nawarstwieniem łusek. 

kwity obrączkowate lub koliste, a po złączeniu się sąsiadujących — figury 
festonowate i girłandowate. Koła te mogą być bardzo łiczne i duże, psoriasis 
gyrata seu figurata. Obwódka ich wykazuje zawsze cechy typowych grudek 
łuszczycowych. 

Wreszcie zmiany łuszczycowe mogą się uogólnić zajmując skórę tuło
wia i kończyn w całości — erythrodermia psoriatica. I tu jednak 
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Łuszczyca 

skóra zmieniona wykazuje na całej swej powierzchni cechy charaktery
styczne dla typowej grudki łuszczycowej, a więc zaczerwienienie, zgrubie
nie naskórka, złuszczanie powierzchni z wytwarzaniem licznych białych 
łusek, krwawienie kropkowate. Po ustąpieniu wykwitów łuszczycowych 
skóra przybiera wygląd prawidłowy. Niekiedy jednak bywa ona lekko za-

Ryc. 109. O s u t k a łuszczycowa złożona z w y k w i t ó w dużych. 
Z w r ó c i ć nałeży uwagę na umiarowość układu, jednoposta-

ciowość osutki i silne złuszczanie w y k w i t ó w . 

czerwieniona, przebarwiona lub odbarwiona, nigdy natomiast nie powstają 
w miejscu zmian łuszaycowych owrzodzenia, zaniki lub blizny. 

C e c h y o s u t k i ł u s z c z y c o w e j t y p o w e j . Aczkolwiek 
wykwity łuszczycowe mogą być pozornie nader rozmaite, w istocie jednak 
ich cechy zasadnicze są stałe. Różnice w wyglądzie osutki łuszczycowej 
załeżą od rozłożenia, wiełkości i dałszego rozwoju wykwitów tworzących 
osutkę. 
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Łuszczyca 

Typowa osutka łuszczycowa ma cechy nader znamienne: zazwyczaj 
jest ona ułożona umiarowo, osutki natomiast złożone z wykwitów rozrzu
conych nieregułarnie są znacznie rzadsze. Aczkolwiek zmiany łuszczycowe 

Ryc. n o . Psoriasis gyrata. 

mogą sadowić się we wszystkich okolicach skóry, niektóre z nich nawie
dzane są częściej; przede wszystkim wymienić tu należy skórę łokci 
i kolan, następnie całą powierzchnię wyprostną kończyn górnych i dolnych, 
czasem jednak zmiany przeważać mogą po stronie zginaczy kończyn, two-

267 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Łuszczyca 

rząc tzw. ułożenie odwrócone, typus inrersus. Z kolei pod względem czę
stości zmian wymienić należy skórę głowy, okolicę krzyżową oraz skórę 
klatki piersiowej z przodu i z tyłu wzdłuż linii środkowej. 

W e wszystkich wymienionych okolicach zmiany łuszczycowe występują 
znacznie częściej niż w pozostałych, toteż rzadko widuje się osutkę obfitą. 

R y c . I I I . Erytrodermia łuszczycowa w łuszczycy zadawnionej . 
N a l e ż y zwrócić uwagę n a słabe nasilenie stanu zapalnego 

i złuszczanie. 

oszczędzającą okołice wyżej wymienione. Często widuje się natomiast przy
padki, w których zmiany ograniczają się wyłącznie do tych okolic lub też 
utrzymują się tu po ustąpieniu zmian innych. Osutka łuszczycowa jest jedno-
postaciowa, czyli złożona z wykwitów jednakowych z punktu widzenia 
swej istoty, a mianowicie z grudek łuszczycowych, różniących się jedynie 
wielkością i ułożeniem, w zależności od czego morfologiczne cechy osutek 
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Łuszczyca 

łuszczycowych bywają rozmaite. Najczęściej jednak osutki łuszczycowe zło
żone są z wykwitów rozmaitych pod względem wielkości i ułożenia, przy 
tym młodsze z nich mają cechy grudek kropkowatych lub kropelkowatych, 
starsze przybierają wygląd kół łub tarczek. Odchyłenia od tych cech są 

Ryc. 1 1 2 . O s u t k a łuszczycowa ze słabym nasiłeniem 
złuszczania; zmiany przypominają złuszczanie łuszczy-

cowate. 

bardzo łiczne, skutkiem czego powstają osutki odrębne, a niekiedy niety
powe. Poniżej zostaną omówione najważniejsze z nich. 

O s u t k i ł u s z c z y c o w e n i e t y p o w e . Niekiedy nasiłenie 
zmian łuszczycowych jest bardzo nieznaczne, naskórek wcale lub prawie 
wcale nie jest zgrubiały, łusek zaś jest bardzo mało. Są to przypadki po
ronne, przypominające złuszczanie łuszczycowate — parakeratosis psońasi-
formis — powstające na tle rozmaitych innych schorzeń, najczęściej w łojo-
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Łuszczyca 

toku. Zmiany takie są umiejscowione szczególnie często na twarzy oraz 
w okolicy mostka i międzylopatkowej. 

— Odwrotnie, zdarza się niekiedy, że zgrubienie naskórka i nawar
stwienie łusek jest tak wybitne, że cały wykwit sprawia wrażenie nacie-
czonego — psoriasis injiltrata. Często zjawiają się na nim mniej lub więcej 
głębokie pęknięcia, dochodzące niekiedy do warstwy brodawkowej i wywo
łujące krwawienie. Zmiany takie częstsze są na ogniskach łuszczycy zadaw
nionej — psoriasis inveterata. Towarzyszy im nierzadko wyraźniejsze niż 
w stanie prawidłowym poletkowanie (normalny rysunek powierzchni). Wy
kwity takie przypominają ognisko liszajowacenia — lichenisatio. Częściej 

Ryc. 113. O g n i s k a łuszczycy na dłoni. 

umiejscowione są one na podudziach, w okolicy krzyżowej, na łokciach, 
a czasem na worku mosznowym u mężczyzn. 

— Czasem brodawki skóry właściwej są znacznie wydłużone, skutkiem 
czego powierzchnia wykwitu staje się nierówna, brodawkowata — psoriasis 
verrucosa; zmiany takie nie są częste; są one dalszym nasileniem zmian 
występujących na ogniskach łuszczycy zadawnionej. 

— Jeśłi nawarstwienie łusek jest bardzo duże, a przy tym dołączają 
się objawy wysiękowe i zapałne, powstają wykwity przypominające brudż-
ce — psoriasis rupioides seu ostracea. 

Objawy wysiękowe mogą być tak wybitne, że wykwity łuszczycowe 
sączą, powierzchnia ich zostaje pokryta łuskami dużymi, przesiąkłymi suro-
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Łuszczyca 

wicą i przypominającymi strupy, po usunięciu których okazuje się naskórek 
wilgotny, żywoczerwony, psoriasis exsudativa. Osutki wykazujące zmiany 
wysiękowe zazwyczaj są bardzo rozległe, często oporne na leczenie. Nie 
oszczędzają one dłoni i stóp, paliczki paznokciowe mogą być obrzęknięte, 
płytki paznokciowe zgrubiałe, zniekształcone i pokryte bruzdami. Łuszczyca 

R y c . 114. W i e l k o p l a t o w e złuszczanie w eryttodermii 
łuszczycowej z współistniejącym zespołem wysiękowym. 

wysiękowa jest jedną z najcięższych odmian tej choroby. Nierzadko współ
istnieją w tych przypadkach zmiany stawowe. 

— Niekiedy objawy wysiękowe i zapałne są jeszcze wybitniejsze. 
Napływ leukocytów wielojądrzastych do naskórka jest tak znaczny, że 
powstają w nim drobne krostki, początkowo widoczne wyłącznie w bada
niu mikroskopowym, potem dostrzegalne nawet gołym okiem. Skutkiem 
dalszego nasilenia zmian zapalnych powstają duże krosty, a pod strupami 

271 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Łuszczyca 

i w otoczeniu ognisk łuszczycowych skupia się płyn ropny — psoriasis 
pustulosa. 

W zależności od umiejscowienia wykwitów łuszczycowych i od dzia
łania czynników ubocznych, cechy osutek ulegać mogą zniekształceniu. 

Ryc. 115. Z m i a n y niesztowięowate, psoriasis rupioides. 

— W skórze głowy zmiany łuszczycowe występują w dwóch posta
ciach: mogą to być pojedyncze grudki i tarczki łuszczycowe pokryte grubą 
warstwą łusek, białych i kruchych. Tak bywa u osobników ze słabym stop
niem łojotoku, w razie zaś silnego łojotoku lub dołączenia się objawów 
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Łuszczyca 

wysiękowych łuski są żółte i tłuste. W innych przypadkach zajęta jest skóra 
głowy w całości zmianami zlewnymi, przekraczającymi zazwyczaj o k i l 
ka milimetrów granicę skóry owłosionej z przodu na czołe i nad uszami, 
cała głowa jest wtedy czerwona, złuszczanie zaś może być bardzo nieznaczne; 
niekiedy łusek nie ma zupełnie. 

— N a łokciach, na kolanach i w okolicy krzyżowej zmiany przybie
rają zwykle cechy ognisk łuszczycy zadawnionej. Zgrubienia naskórka i pa-

Ryc. i i 6 . Łuszczyca wysiękowa, psoriasis exsudativa, 
z wyraźnymi zmianami w prawym stawie łokciowym. 

rakeratoza są tu bardzo wybitne, łuski są białe lub szare, stosunkowo mocno 
przylegają do podłoża, objawy wysiękowe i zapalne są natomiast wyrażone 
bardzo słabo. 

— Zmiany łuszczycowe na dłoniach i na stopach nie są częste, daw
niej przypuszczano nawet, że okołice te posiadają pewną oporność na 
łuszczycę. Wykwity łuszczycowe na dłoniach i na stopach przybierają 
wygląd plam o zarysach festonowatych barwy czerwonej, nie wykazują-
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Łuszczyca 

cych prawie żadnego zgrubienia naskórka, wyraźnie złuszczających się 
zwłaszcza zaś na obwodzie wykwitów. 

— Sprawa występowania wykwitów łuszczycowych na błonach śluzo
wych wciąż jeszcze jest sporna, większość autorów powątpiewa o istnieniu 
tego umiejscowienia, w każdym razie należy ono do rzadkości. Tak więc 
Darier i Jadassohn twierdzą, że nigdy nie spostrzegali zmian łuszczyco-

Ryc. 117. Zlewne zmiany łuszczycowe w skórze głowy. 

wych na błonach śluzowych, z czym całkowicie się zgadzam, niezgodność 
zaś zapatrywań tłumaczę błędnym rozpoznawaniem rogowacenia białego ^ 
leukoplakia, jako zmiany łuszczycowej. 

N a czerwieni warg natomiast zmiany łuszczycowe mogą wystąpić, 
czerwień warg nie jest jednak ściśle mówiąc błoną śluzową. Przybierają 
tu one cechy złuszczania zwykłego, nie mającego cech charakterystycznych 
dla łuszczycy. 
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Łuszczyca 

— Zmiany łuszczycowe w fałdach skóry przybierają postać wyprze-
nia. Całe ognisko łuszczycowe jest silnie zaczerwienione, stan zapalny na 
nim jest jednak stosunkowo nieznaczny. Złuszczanie powierzchni takich 
wykwitów łuszczycowych jest nieznaczne; różnią się one od wyprzenia 
brakiem największego nasilenia zmian zapalnych w głębi fałdu i szcze-
gółnie wyraźnym odgraniczeniem, ponadto na brzegu wykwitu brak kolnie-

Ryc. i i 8 . Zmiany łuszczycowe na kolanach: grube nawarstwienia 
białych, srebrzystych łusek. Psoriasis inveterata. 

rzykowato złuszczającego się naskórka charakterystycznego dla wyprzenia 
zakaźnego, intertrigo microhica. 

— N a twarzy wykwity łuszczycowe występują rzadko i przybierają 
tu postać zmian bardzo powierzchownych, nieznacznie złuszczających się; 
takie same cechy przybierają wykwity łuszczycowe na żołędzi prącia i na 
worku mosznowym. 

O b j a w y p o d m i o t o w e . N a ogół zmiany łuszczycowe nie 
wywołują objawów podmiotowych; niekiedy jednak są one wyraźne, 
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Łuszczyca 

a nawet dosyć dokuczliwe. W okresie występowania wykwitów świeżych, 
zwłaszcza jeśli są one obfite i przybierają charakter wysiękowych, może 
istnieć dosyć silne swędzenie; nierzadko występuje ono na ogniskach 
łuszczycy zadawnionej — psoriasis inveterata, zwłaszcza zaś umiejscowio
nych na podudziach, przedramionach, w okolicy krzyżowej i na głowie. 
Największe swędzenie wywołują jednak postacie erytrodermiczne. Prócz 
swędzenia chorzy odczuwają niekiedy w wykwitach łuszczycowych uczucie 
gorąca, palenia, silniejsze w postaciach wysiękowych. Wszystkie te dolegli-

Ryc. 119. Zlewne zmiany łuszczycowe z nieznacznym zluszczaniem, 
z przewagą zgrubienia naskórka i zaczerwienienia. 

wości podmiotowe są częstsze i silniejsze u osobników nerwowych, wy
czerpanych, otyłych oraz u cierpiących na cukrzycę. 

W ł o s y w łuszczycy nie ulegają zmianom, sprawa łuszczycowa nie 
sprowadza bowiem blizn. Długotrwałe jednak zmiany łuszczycowe w 
skórze głowy, zwłaszcza wówczas, kiedy dołącza się wtórny zapalny stan 
wysiękowy, prowadzić mogą do bardzo znacznego przerzedzenia owło
sienia. 

P a z n o k c i e . Zmiany paznokci w łuszczycy nie należą do rzad
kości; mogą one przybrać cechy następujące: 
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Łuszczyca 

— najczęściej są to drobne, okrągłe ubytki kropkowate, dosyć po
wierzchowne, ułożone w szeregach poprzecznych. Występują częściej na 
paznokciach palców rąk, rzadziej stóp. Zazwyczaj są one symetryczne 
i dotyczą ki lku, a niekiedy wszystkich palców, znacznie rzadziej natomiast 
występują na jednym lub dwóch palcach. Wygląd ich przypomina dołeczki 
na naparstku i jest tak charakterystyczny, że popełnienie błędu rozpo
znawczego jest niemożliwe; 

— znacznie rzadziej zmiany dotyczą miąższu płytki paznokciowej. Po
wierzchnia jej wykazuje natomiast jedynie zmianę zabarwienia, przybie
rając odcień żółtawy lub popielaty; prócz tego na płytce paznokciowej 

Ryc. 120. Zmiany płytek paznokciowych w postaci zgrubienia 
i rozpułchnienia miąższu. 

widoczne są liczne bruzdy podłużne. Sama płytka paznokciowa jest wy
raźnie zgrubiała, rozwłókniona i rozpulchniona; najwybitniej zaznaczone 
jest to na wolnym brzegu paznokcia, dotyczy jednakże całej płytki, aż do 
jej macierzy. 

Najrzadszą odmianą łuszczycowych zmian płytki paznokciowej jest 
jej ścieńczenie i zanik, bez innych cech swoistych; zmiany te są wtórne, 
występują zazwyczaj w łuszczycy wysiękowej i są wynikiem stanu zapal
nego w otoczeniu płytki. Prócz tych zmian najczęstszych zdarzyć się mogą 
następujące: w wysiękowych postaciach łuszczycy i w gośćcu łuszczycowym 
płytki paznokciowe niekiedy wypadają; czasem płytka paznokciowa przy
biera kształt nieprawidłowy, znajdują się na niej bruzdy, staje się ona 
szponowata, łódkowata itd.; wreszcie czasami zmiany najwybitniejsze są 
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widoczne w otoczeniu płytki paznokciowej, gdzie rozwija się silna para-
keratoza — perionyxis psoriatica. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e w grudce łuszczycowej są bardzo 
charakterystyczne i tłumaczą całkowicie obraz kliniczny zarówno postaci 
typowych, jak i nietypowych. Naskórek jest w całości zgrubiały, akanto-
tyczny. Akantoza ta jest nieznaczna na wykwitach świeżych, bardzo wy
bitna natomiast na zadawnionych, psoriasis inveterata, czym też tłumaczy 
się ich znaczne zgrubienie. W warstwie podstawnej oraz w warstwie 

Ryc. 121. Zmiany histologiczne grudki łuszczycowej: zgrubienie naskórka, 
parakeratoza powierzchni. 

Malpighiego widoczne są liczne figury podziału komórek, co świadczy 
o ich intensywnym nowotworzeniu i jest jedną z najistotniejszych zmian 
tkankowych w łuszczycy. Warstwa ziarnista częstokroć nie istnieje' zupełnie 
lub też jest ścieńczała albo zachowana zaledwie częściowo. Nieprawidło
wość ta jest wynikiem przyspieszonego rogowacenia komórek naskórko
wych, skutkiem czego niektóre etapy rogowacenia komórek naskórkowych 
zostają opuszczone lub też są tak słabo wyrażone, że prawie nie wystę
pują. Brakiem warstwy ziarnistej tłumaczy się silne zaczerwienienie wy-
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Łuszczyca 

kwitów łuszczycowych po usunięciu łusek, wiadomo bowiem, że warstwa 
ta skutkiem obecności w niej licznych ziarenek eleidyny jest stosunkowo 
mało przejrzysta i dlatego odgrywa jak gdyby rolę szybki matowej, tłumią
cej czerwone zabarwienie tkanek głębszych, silnie ukrwionych. Naskórek 
zrogowaciały wykazuje również zmiany nader wybitne: skutkiem znacznego 
przyspieszenia rogowacenia sprawa ta nie zostaje zakończona i komórki 
pozostają w stanie rogowacenia niecałkowitego, zachowując swe jądra; to 
rogowacenie nieprawidłowe i niecałkowite nosi nazwę parakeratozy. 

Jeśli akantoza i parakeratoza są nieznaczne, wykwity łuszaycowe są 
powierzchowne i występują w postaci plam czerwonych, pokrytych nie
znaczną ilością łusek; w przeciwnym razie powstają zmiany o cechach 
wykwitów zadawnionych. Naskórek na takich wykwitach jest silnie zgru
biały, powierzchnia zaś pokryta grubą warstwą łusek parakeratotycznych. 

Skutkiem istnienia stanu zapalnego naskórek na wykwitach łuszczy
cowych jest zawsze nieco obrzęknięty, czym tłumaczy się ich soczystość 
i łekka wilgotność powierzchni po usunięciu łusek. Jeśli stan zapalny jest 
bardzo silny, na powierzchnię przedostaje się płyn wysiękowy, łuski para-
keratotyczne zostają przesiąknięte płynem zapalnym i przypominają 
strupy. Prowadzi to do powstawania wysiękowych i brudźcowych postaci 
łuszczyqr, psoriasis exsudativa <et rupioides. 

Prócz wysięku w naskórku stwierdza się większą niż w stanie pra
widłowym liczbę leukocytów wielojądrzastych. Szczególnie wybitnie wystę
puje to w przypadkach łuszczycy z dużą akantozą i silnymi objawami 
wysiękowymi; w naskórku powstawać mogą małe skupienia komórek wie
lojądrzastych przypominające ropnie mikroskopowe, tzw. mikroabscesy 
łuszczycowe. 

Jeśli sprawa ta jest bardzo wybitna, a ropnie powiększają się, powstać 
mogą krostki dostrzegalne nawet gołym okiem, cały zaś wykwit przybiera 
cechy łuszczycy krostkowej, psoriasis pustułosa. 

Zmiany w skórze właściwej w łuszczycy polegają na znacznym wy
dłużeniu brodawek, które przekraczają niekiedy lo—15-krotnie długość 
normalną. Zazwyczaj wydłużenie to jest równomierne, brodawki sąsiadu
jące są jednakowe, kształt ich jest kolbowaty z rozszerzeniem części szczy
towej. Naczynia krwionośne są w nich rozszerzone i wypełnione krwią. 
W przypadkach bardzo siłnego wydłużenia brodawek ulegają one rozwidle
niu, skutkiem czego dochodzi do powstawania zmian znanych pod nazwą 
łuszczycy brodawkującej, psoriasis verrucosa. 

W otoczeniu naczyń krwionośnych skóry właściwej stwierdza się nie
znaczny pozbawiony cech swoistych stan zapalny, przekrwienie oraz wzrost 
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liczby elementów komórkowych. W przypadkach łuszczycy zadawnionej 
tkanka łączna skóry właściwej wykazuje wyraźne zwyrodnienie szkliste, 
a czasem nawet lekką sklerozę, nie należy to jednak do objawów stałych 
i charakterystycznych, a jest wynikiem długotrwałego stanu zapalnego. 
Tkanka sprężysta i przydatki skóry zmian anatomicznych nie wykazują. 

P r z e b i e g ł u s z c z y c y . Łuszczyca może wystąpić po raz 
pierwszy w rozmaitym wieku chorych, najczęściej jednak pomiędzy 14—20 
rokiem życia. Spostrzegano jednak początek jej już u dzieci kilkuletnich. 

Ryc. 122. Zmiany na ognisku łuszczycy zadawnionej. 

jak również u osobników starszych, a nawet starych. Początek choroby 
bywa rozmaity: niekiedy występują ogniska pojedyncze, usadowione naj
częściej na łokciach i na kolanach, gdzie utrzymują się one przez długi 
czas, po którym choroba może rozszerzyć się, a nawet uogólnić; kiedy 
indziej od początku występuje ona w postaci osutki mniej lub więcej 
uogólnionej. Cechy morfologiczne zmian początkowych bywają bardzo 
rozmaite, trudno jednak ustalić, jaka odmiana jest najczęstsza. Nie wiemy 
również, od jakich czynników zależy taki lub inny początek i dalszy prze
bieg choroby. 
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Łuszczyca 

Nierzadko zmiany łuszczycowe występują po raz pierwszy w okresie 
dojrzewania płciowego lub w czasie zbliżonym do niego. Niekiedy czyn
nikiem wywołującym chorobę są wstrząsy psychiczne, fizjologiczne (ciąża), 
choroby lub zabiegi lekarskie, naświetlania, szczepionki, surowice, leki 
podawane wewnętrznie, w szczególności arsen, lub stosowane zewnętrznie, 
zwłaszcza jeżeli wywołują one stan zapalny, po którym pozostają mniej 
lub więcej rozległe zmiany łuszczycowe. 

Występowaniu osutek łuszczycowych nie towarzyszą żadne objawy 
ogólne, czasem jednak, zwłaszcza jeżeli sprawa chorobowa przybiera prze
bieg ostry, chorzy odczuwają swędzenie skóry, łamanie w stawach oraz 
nieznaczne podniesienie ciepłoty. 

Aczkolwiek przebieg łuszczycy bywa rozmaity i nie ma stałego . 
związku pomiędzy początkiem choroby i jej dalszym przebiegiem, to 
jednak można powiedzieć, że postacie rozpoczynające się wcześniej mają 
przebieg cięższy, szybciej uogólniają się, częściej nawracają i są opor-
niejsze na leczenie. 

Niekiedy daje się zauważyć wyraźny wpływ pory roku na przebieg 
łuszczycy, przy tym u niektórych chorych osutka nawraca lub ulega nasi
leniu co roku w tym samym czasie. N a ogół nawroty są częstsze w zimie 
i na jesieni, chociaż niekiedy choroba pogarsza się z nastaniem wiosny lub 
lata. Postacie wysiękowe i gośćcowe ulegają nasileniu na jesieni. Nie widy
wałem pogorszeń tych postaci łuszczycy latem i w porze gorącej. 

Dalszy przebieg łuszczycy nacechowany jest okresowością rozwoju, 
przy tym okresy nasilenia i zwolnienia zmian następują zupełnie nieregu
larnie i trwają czas rozmaity, same zaś zmiany łuszczycowe mogą przy
bierać u tego samego chorego rozmaite cechy morfologiczne. 

Niekiedy na przebieg choroby wywierają wpływ wstrząsy ustrojowe, 
w szczególności zaś związane z życiem płciowym u kobiet. T a k na przy
kład ciąża nierzadko jest okresem ustępowania zmian łuszczycowych, często 
zjawiają się one ponownie po zakończeniu okresu karmienia. Aczkolwiek 
nie można przewidzieć, kiedy nastąpi okres czynnych zmian łuszczyco
wych, jak długo będzie się on utrzymywał i jaką postać przybiorą wykwity, 
to jednak ogniska nieliczne, umiejscowione na łokciach i na kolanach 
mają tendencję do utrzymania się czas dłuższy w tym samym stanie, nato
miast osutki rozległe i obfite, na przykład kropkowate lub wykazujące 
skłonność do pełzakowatości i objawy podostre utrzymują się krócej, lecz 
szybciej nawracają. 

U większości chorych po mniej lub więcej licznych nawrotach nastę
puje jak gdyby wyczerpanie choroby i ustępowanie większości wykwitów. 
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W stosunkowo mniej licznych przypadkach choroba z wiekiem nasila się 
i przybiera postać erytrodermiczną, nader uporczywą. 

Wykwity łuszczycowe ustępują nie pozostawiając zmian trwałych, 
takich jak blizny lub zaniki, mogą natomiast pozostawić plamy przebar
wione lub odbarwione; ostatnie są częstsze u brunetów, zwłaszcza zaś 
w okresie zwiększonego nasłonecznienia, a więc na wiosnę i latem. Pewną 
rolę w ich powstawaniu odgrywa obecność łusek chroniących wykwity 
przed działaniem promieni. Prócz tego jednak istnieje niewątpliwie 
osłabienie zdolności barwnikotwórczej w miejscach chorych. Odbarwione 
plamy zwane bielactwem łuszczycowym, leucoderma psoriaticum, nastrę
czyć mogą trudności rozpoznawcze z bielactwem kiłowym. Powstawaniu 
bielactwa u łuszczycowych sprzyja energiczne leczenie arsenem oraz stoso
wanie silnie drażniących środków zewnętrznych, w szczególności chryzaro
biny i cignoliny. 

S t a n o g ó l n y i p o w i k ł a n i a . Stan ogólny chorych na 
łuszczycę jest zazwyczaj dobry. W narządach wewnętrznych nie stwierdza 
się zmian charakterystycznych. Jednakże w przypadkach zmian rozległych 
i opornych chorzy bywają wyczerpani nerwowo i psychicznie swą długą 
i , zdaniem ich, nieuleczalną chorobą. Rzeczą uderzającą jest wpływ depry
mujący wywierany przez łuszczycę na niektórych chorych. Spostrzegałem 
młode kobiety, a nawet mężczyzn mówiących o samobójstwie z powodu 
zmian łuszczycowych, wprawdzie rozległych i niemiłych, jednak nie 
odrażających. Jest to szczególnie zastanawiające w porównaniu z nastawie
niem psychiczym chorych na toczeń twarzy, zazwyczaj bardzo odpornych 
moralnie, mimo zmian rozległych, a niekiedy naprawdę zniekształcających. 

W postaciach erytrodermicznych i wysiękowych oraz w łuszczycy po
wikłanej zapaleniem stawów ciepłota ciała bywa podwyższona, nie wykazując 
jednak cech charakterystycznych. Czasem, zwłaszcza u osobników starszych, 
rozwija się wyraźne wyniszczenie, we krwi zaś stwierdza się leukocytozę 
umiarkowaną i wzrost ciałek wielojądrzastych obojętnochłonnych. 

Łuszczyca przebiega zazwyczaj bez powikłań, zaliczanie zaś do 
powikłań — łuszczycy krostowej, wysiękowej oraz gośćca łuszczycowego, 
nie jest słuszne, nie są to bowiem ściśle mówiąc powikłania, lecz postacie 
łuszczycy o szczególnym przebiegu. 

G o ś c i e c ł u s z c z y c o w y . Łuszczyca ze zmianami w stawach, 
psoriasis arthropatica, jest najcięższą, lecz stosunkowo rzadką postacią 
łuszczycy. Gościec łuszczycowy częstszy jest u kobiet niż u mężczyzn. 
Podług Nageliego stosunek kobiet chorych na łuszczycę ze zmianami w sta-
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Łuszczyca 

wach do mężczyzn wynosi 3:1 lub 2:1, wówczas gdy stosunek łuszczycy 
u kobiet do częstości jej u mężczyzn wynosi 2:1 lub 4:3. 

Trudno ustalić częstość gośćca łuszczycowego, sądzę jednak, że liczby 
niektórych autorów, szacujące występowanie jego na i — 5 % przypadków 
łuszczycy są nadmiernie wysokie; w Klinice Dermatologicznej U . W . sta
nowi on 0,3% przypadków łuszczycy. 

Najczęściej zajęte są stawy dłoni i stóp, a to zarówno międzypa-
liczkowe, śródręcza i śródstopia. Stawy nadgarstkowe, łokciowe, kolanowe 
i skokowe bywają zajęte nieco rzadziej. W przypadkach szczególnie cięż-

Ryc. 123. Zniekształcenie stawów migdzypaliczkowych w łuszczycy. 

kich mogą być zajęte również i inne stawy, jak mostkowo-żebrowe, żuch
wowe, międzykręgowe itd., jak również mięśnie i ścięgna. 

Gościec łuszczycowy może poprzedzić występowanie zmian w skórze 
łub też rozwinąć się równocześnie z nimi. Dalszy jego przebieg bywa 
rozmaity, najczęściej jest on podostry, może jednak przybrać cechy choroby 
ostrej, gorączkowej. Zawsze zaznacza się pewna okresowość jego przebiegu, 
przy tym okresy nasilenia występują w odstępach nieregularnych. Pogor
szenie zazwyczaj następuje na jesieni, równocześnie z nasileniem zmian 
w skórze; znacznie rzadziej objawy stawowe polepszają się w okresie 
nasilenia osutki. 
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Łuszczyca 

Zmiany w stawach wykazują cechy gośćca stawowego zniekształca
jącego. Nasady kości są zgrubiałe i zniekształcone, torebka stawowa obrzę
knięta, zgrubiała i nacieczona. Początkowo, skutkiem obecności wysięku, 
zarysy stawu są wygładzone, a szpara stawowa rozszerzona; stopniowo, 
skutkiem zniszczenia chrząstek stawowych i kości oraz zjawienia się narośli 
okostnowych stawy ulegają zniekształceniu, ruchy ulegają ograniczeniu, 
szpara stawowa zwęża się, a tkanki miękkie zanikają. 

Gościec łuszczycowy przebiegać może pod rozmaitymi postaciami: 

— może on przybierać cechy przewlekłego gośćca, a zmiany po
czątkowe polegają wtedy na zgrubieniu torebki stawowej i stanie zapalnym 
maziówki, potem następuje okres następny ze zniszczeniem nasad kości 
i chrząstek, wreszcie w okresie ostatnim następuje zrost kości, zwichnięcie 
lub inne zniekształcenia; 

— kiedy indziej zmiany dotyczą części miękkich przystawowych 
mają przebieg przewlekły i przybierają bądź postać zapalenia torebki 
(periarthritis) lub ścięgien (monotendinitis); 

— może on przebiegać w postaci zapalenia jednego stawu ostrego 
lub przewlekłego, 

— niekiedy przeważa skupienie płynu w stawie bez towarzyszących 
objawów zapalnych, bólowych lub przedmiotowych — hydrops articula-
tionis; 

— gościec łuszczycowy przybierać może postać ostrego zapalenia wie-
lostawowego (polyarthritis acuta febńlis); 

— w razie zmian w kręgach dochodzi do zapalenia zrostowego — 
spondylhis ankylotica — odmiana Strumpell-Marie. 

Obraz rentgenowski nie jest charakterystyczny. W okresie początko
wym prócz rozszerzenia szpary stawowej rentgenogramy zmian nie wyka
zują. W przypadkach trwających czas dłuższy mogą one być bardzo wy
bitne, nie wykazują jednak cech swoistych. Stwierdza się jedynie znaane 
odwapnienie plamiste oraz zatarcie prawidłowego rysunku kostnego, nie 
wykazujące cech charakterystycznych. W okresach późniejszych następuje 
znaczne zwężenie szpary stawowej, zniszczenie chrząstek i tkanki kostnej 
oraz bujanie okostnowe. 

Gościec łuszczycowy zazwyczaj współistnieje z wysiękowymi posta
ciami łuszczycy, obecnie jednak trudno powiedzieć, czy jest to zwykły 
zniekształcający gościec, przypadkowo współistniejący i wikłający łuszczycę, 
czy też zmiany stawowe występują w następstwie działania tych samych 
przyczyn, które wywołują sprawę łuszczycową. Patogeneza jego nie jest 
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znana. Wspomnę, że w ostatnich czasach kilkakrotnie stwierdzono w płynie 
wysiękowym, otrzymanym z chorych stawów, prątki Kocha (Wetssenbach 
i Martineau, Margarot). 

Ł u s z c z y c a w y s i ę k o w a , psoriasis exsudativa. Jak już po
wiedziałem, prócz nieprawidłowości rogowacenia w wykwitach łuszczyco
wych stwierdza się zawsze mniej lub więcej wyraźny zapalny stan wysię
kowy. Zazwyczaj jest on zaledwie zaznaczony, niekiedy jednak tak silny, 
że przeważa w obrazie klinicznym, objawy zaś wadliwego rogowacenia 
ustępują na plan dalszy. Osutki takie są zazwyczaj bardzo rozległe, często 
zajmują skórę w całości, przekształcając się w erytrodermię łuszczycową. 
Rozmieszczenie ich jest zazwyczaj nieco odmienne od łuszczycy typowej, 
wykwity bowiem przeważają w zgięciach i w fałdach, u kobiet zaś pod 
sutkami i w okolicy łonowej, powierzchnie wyprostne kończyn są również 
zajęte, często jednak w stopniu mniejszym. Złuszczanie jest płatowe, łuski 
są grube, wielowarstwowe, przypominające strupy brudźców. W zgięciach 
stawowych i w fałdach złuszczają się one, odsłaniając powierzchnię silnie 
czerwoną, wilgotną, a nawet sączącą. Bardzo charakterystyczne zmiany 
występują w otoczeniu paznokci: wał paznokciowy, a często skóra całego 
paliczka paznokciowego jest silnie zaczerwieniona, obrzęknięta, pokryta 
dużymi i grubymi łuskami; płytki paznokciowe również wykazują wybitne 
zmiany. Najczęściej są one silnie zgrubiałe i pofałdowane, czasem w ich 
otoczeniu skupia się płyn wysiękowy, sama zaś płytka wypada, paronychia 
et anonychia psoriatica. 

Zmiany wysiękowe mogą być przemijającym okresem w rozwoju cho
roby, częściej jednak w każdym nawrocie osutka łuszczycowa przybiera 
cechy opisane. Samopoczucie chorych jest bardzo złe, skarżą się oni na 
bóle stawowe i mięśniowe, a to nawet jeśli w stawach nie stwierdza się 
zmian przedmiotowych. Ilość dobowa moczu zmniejsza się, chorzy gorącz
kują, niekiedy nawet bardzo wysoko. Czasem, następuje to jednak bardzo 
rzadko, stan ich szybko pogarsza się i następuje zgon z powodu powikłań 
nerkowych lub płucnych. 

Ł u s z c z y c a k r o s t o w a , psoriasis pustulosa. T a postać łusz
czycy jest bardzo zbliżona do poprzedniej, zmiany w niej są jednak mniej 
rozległe, skupione w niektórych okolicach, lecz bardziej nasilone. Po
czątkowo osutka nie wykazuje żadnych cech odrębnych i tylko w dalszym 
jej przebiegu, stopniowo lub nagle, na zwykłych wykwitach łuszczycowych 
występują krostki. Początkowo są one małe, kropkowate, stopniowo mogą 
się powiększać i łączyć, skutkiem czego wykwit przekształca się w krostę 
płaską, pokrytą grubym brudźcowym strupem; niekiedy cały wykwit ma 
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cechy zwykle, a otoczony jest wianeczkiem krost pojedynczych lub zlewają
cych się. 

Jeśli osutka łuszczycy krostowej występuje nagle i jest rozległa, 
towarzyszyć jej może znaczne podwyższenie ciepłoty o cechach stałej lub 
zwalniającej, przebieg zaś choroby może przypominać ostrą chorobę 
zakaźną. 

Tej postaci łuszczycy często towarzyszą zmiany płytki paznokciowej 
i jej otoczenia. Łuszczyca krostowa występuje szczególnie często w przy
padkach łuszczycy ze zmianami stawowymi. 

Istota łuszczycy krostowej nie jest znana, podkreślić jednak należy, 
że nie chodzi w tym wypadku o wtórne zakażenie zarazkiem ropotwórczym 
zwykłej osutki łuszczycowej, krostki bowiem łuszczycy krostowej począt
kowo są jałowe. Wytwarzanie krost jest tu pierwotne, związane z istotą 
choroby. 

Rozpoznanie łuszczycy krostowej może nastręczyć duże trudności. Do
dać należy, że ustalenie zasadniczego stosunku łuszczycy krostowej od nie
których innych schorzeń, jak np. impetigo herpetijormis, acrodermatitis 
continua, napotyka na duże trudności i nie jest zagadnieniem uzgodnionym. 

Oddzielne wykwity tej osutki mogą być bardzo podobne do liszajca 
opryszczkowatego, impetigo herpetijormis, i do przewlekłego krostkowego 
zapalenia kończyn, acrodermatitis continua. Wprawdzie w liszajcu oprysz-
czkowatym zmiany szczególne często są umiejscowione girlandowato na 
podbrzuszu i na wewnętrznej stronie ud, jednakże cecha ta nie jest stała, 
nie może więc być wystarczającą podstawą do różnicowania; wobec tego 
zaś, że wykwity obu chorób są identyczne, rozpoznanie ustala się na pod
stawie przebiegu choroby i cech dodatkowych (ciąża w liszajcu opryszczko-
watym, poprzednie zmiany łuszczycowe w łuszczycy). Sprawa wikła się 
jeszcze przez to, że obydwie choroby mogą współistnieć u tego samego 
osobnika. 

Przewlekłe krostkowe zapalenie kończyn z punktu widzenia morfo
logicznego nie różni się od łuszczycy krostowej, umiejscowionej na pal
cach i na dłoniach; jedynie wykwity dodatkowe w innych okolicach umożli
wiają rozpoznanie. Dodać należy, że wciąż jeszcze wypowiadane są przy
puszczenia, (fessner, Nageli, Grzybowski), że obydwie choroby są iden
tyczne. 

Ł u s z c z y c a z a d a w n i o n a , psoriasis inveterata. Postać tę 
widuje się częściej u osobników starszych, z łuszczycą wieloletnią, jeśli 
wykwity rozsiane ustępują, a zmiany na łokciach i w okolicy krzyżowej. 
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na podudziach, na głowie, na dłoniach i na stopach ulegają dużemu 
nasileniu. 

Wszystkie te wykwity mają zgrubiały i zlichenifikowany naskórek; skóra 
właściwa wykazuje zmiany polegające na zeszkliwieniu tkanki łącznej 
i silnym przekrwieniu wykwitów, skutkiem czego podstawa ich jest jak 
gdyby nacieczona; brodawki skóry właściwej są bardzo wydłużone, tak że 
powierzchnia wykwitu jest nierówna, brodawkowata. Łusek na tych wykwi
tach zazwyczaj jest bardzo dużo, tworzą one grubą, srebrzystą skorupę, na 
której powstają głębokie pęknięcia, często dochodzące do skóry właściwej. 
N a podudziach łuszczyca zadawniona przybrać może cechy bardzo szcze
gólne, parakeratoza może tu być bardzo nieznaczna, przeważa natomiast 
silne zgrubienie naskórka, na powierzchni którego wytwarzają się grudki 
kopulaste, przypominające liszaj zwykły lub czerwony. 

Taka łuszczyca łiszajowata może sprawić duże trudności rozpoznawcze, 
jeśli zmiany ograniczają się do jednego lub nielicznych ognisk. Zmiany 
na dłoniach i na stopach również mogą być bardzo trudne do rozpoznania. 
Naskórek jest tu w całości zgrubiały, hiperkeratotyczny, co naj wybitniej 
występuje na bocznej części pięt, na stopach w miejscach oparcia, na 
dłoniach zaś w środkowej ich części. Naskórek jest woskowy, widoczne 
są na nim liczne głębokie pęknięcia; prócz tego istnieć może mniej lub 
więcej wybitne złuszczanie płatowe. Zazwyczaj zmiany te błędnie roz
poznawane bywają jako wyprysk rogowaciejący, eczema tylotkum. 

P a t o l o g i a o g ó l n a ł u s z c z y c y . Łuszczyca jest częstą 
chorobą skóry. Etiologia jej wciąż jeszcze nie jest wyjaśniona, a żadna 
z dotąd wysuniętych teorii nie została oparta na przekonywającym mate
riale dowodowym. Mimo to szereg okoliczności rzuca pewne światło na 
jej patologię ogólną. 

Rolę pierwszorzędną w występowaniu łuszczycy odgrywa dziedziczenie. 
Zebranie nie budzącego wątpliwości materiału liczbowego jest niezmiernie 
tmdne, jednak większość autorów zgodna jest z tym, że w dużej części 
przypadków łuszczycy udaje się stwierdzić usposobienie dziedziczne. Jak 
trudno jednak oprzeć się na materiale liczbowym, świadczy wynik ankiety 
przeprowadzonej przez Ayersa w Stanach Zjednoczonych, liczby krańcowe 
wskazują bowiem od 6 % do 50% usposobienia dziedzicznego. Rozpiętość 
taka zależy, rzecz jasna, przede wszystkim od środowiska, z którego 
pochodzą dane liczbowe; zdaniem moim, wśród chorych, pochodzących 
z warstw inteligentniejszych, uświadomionych o stanie zdrowia swych 
bliskich, dziedziczny charakter schorzenia udaje się stwierdzić co najmniej 
w połowie przypadków. Dziedziczenie przenoszone bywa przez ojca i przez 
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matkę z jednakową częstością. Jest ono zupełnie nieregularne i ma cechy 
dziedziczenia przeważającego, lecz nieprawidłowego. Wpływ każdego 
z rodziców na częstość występowania choroby wynosi i : 8 jeśli dotknięci są 
oni łuszczycą: gdy rodzice są zdrowi, lecz obciążeni dziedzicznie — 1:20; 
liczba chorego potomstwa może dojść do 4 0 % , gdy zarówno ojciec, jak 
i matka chorują na łuszczycę. Ten stan rzeczy powinien skłaniać do unika
nia małżeństwa pomiędzy osobnikami łuszczycowymi. Niekiedy choroba 
opuszcza jedno lub dwa pokolenia, by pojawić się w dalszych; nie stwier
dzono skłonności choroby do nasilania się lub do osłabienia w pokoleniach 
dalszych. Często występuje ona u ki lku spośród licznego rodzeństwa lub też 
przenosi się na linie boczne. 

E t i o l o g i a z a k a ź n a , wielokrotnie podnoszona, obecnie nie 
znajduje zwolenników, wszystkie bowiem zarazki rzekomo wywołujące 
chorobę okazały się zanieczyszczeniem przypadkowym, a rola ich nie
swoistą. Inną sprawą jest rola niektórych ogólnych chorób zakaźnych 
w powstawaniu łuszczycy. Szereg autorów, zwłaszcza francuskich, dopatry
wało się w zakażeniu kiłowym, w szczególności wrodzonym, przyczyny 
wywołującej powstawanie łuszczycy. Przypuszczano, że zakażenie kiłowe 
wywołuje zmiany w układzie nerwowym roślinnym lub w gruczołach 
dokrewnych i w ten sposób pośrednio wpływa na występowanie łuszczycy. 
Sądzić należy jednak, że ten punkt widzenia jest błędny,' w rzeczywistości 
bowiem objawy kiły wrodzonej u osobników łuszczycowych bynajmniej 
nie są częstsze, niż u innych ludzi. Przypuszczać należy, że kiła nie wy
wiera stałego wpływu etiologicznego na powstawanie łuszczycy, a co naj
wyżej w niektórych nielicznych przypadkach odgrywa rolę podrzędną. 
Wątpliwe jest również, czy zakażenie gruźlicze odgrywa rolę w powsta
waniu łuszczycy; koncepcja ta, wysuwana przez niektórych autorów, opiera 
się na spostrzeganym niekiedy współistnieniu łuszczycy i gruźlicy, na 
dodatnim odczynie tuberkulinowym u niektórych chorych na łuszczycę, na 
wynikach leczenia przetworami złota oraz na innych objawach pośrednich, 
nie upoważniających do ostatecznych wniosków. 

Z w i ą z e k ł u s z c z y c y z c h o r o b a m i p r z e m i a n y 
m a t e r i i został szczegółowo zbadany, jednak zdobyte przy tym dane 
pozwalają jedynie na stwierdzenie braku stałych i charakterystycznych 
zboczeń w tym kierunku u osobników łuszczycowych. 

Bardzo szczegółowe badania, prowadzone przez Schamberga i jego 
szkołę, wykryły zaburzenia w przemianie ciał białkowych z zatrzymaniem 
azotu; badania Griitza stwierdzają zaburzenia w przemianie ciał tłuszczo
wych. Wszystkie te badania nie są jednak wolne od zarzutów metodycznych. 
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nie biorą bowiem w rachubę udziału samego naskórka w przemianie ma
terii i nie uwzględniają ilości ciał białkowych i tłuszczowych oddzielanych 
z łuskami. 

R o l a g r u c z o ł ó w d o k r e w n y c h . Nie może ulegać wątpli
wości, że czynność gruczołów dokrewnych wywiera duży wpływ na skórę 
i jej choroby. Nie znaczy to jednak, że powstawanie rozmaitych schorzeń 
skóry o etiologii nieznanej, w tej liczbie łuszczycy, związane jest wyłącznie 
lub bezpośrednio z czynnością gruczołów dokrewnych. Pantiiętać o tym 
należy oceniając doniosłość rozmaitych zaburzeń w czynności gruczołów 
dokrewnych w patogenezie łuszczycy. 

Dła przykładu rozpatrzyć można wielokrotnie stwierdzony wpływ 
miesiączkowania, ciąży oraz okresu karmienia na przebieg łuszczycy 
u kobiet. Najczęściej choroba ulega pewnemu nasileniu w okresie periodo-
wym, niekiedy występuje ona po raz pierwszy lub nawraca w tym czasie. 
Często ustępuje ona w ciąży, a zjawia się ponownie po zakończeniu okresu 
karmienia; rzadziej stany te nie wywierają wpływu na przebieg choroby 
lub też odwrotny do wskazanego. Ze spostrzeżeń tych nie należy jednak 
wnosić, jak to czyniono niejednokrotnie, że zwiększona czynność jajników 
i nasilona produkcja estryny jest czynnikiem odgrywającym rolę etiolo
giczną w powstawaniu łuszczycy. Raczej sądzić należy, że w tych okresach 
zachodzą w ustroju zaburzenia, odgrywające rolę czynników nieswoistych, 
prowokujących występowanie osutek łuszczycowych. 

T o samo należy powiedzieć o wpływie innych g m a o ł ó w dokrewnych 
na powstawanie łuszczycy. Wielokrotnie stwierdzono na przykład, że poda
wanie wyciągów rozmaitych gruczołów dokrewnych, zabiegi fizyczne łub 
chirurgiczne, wykonywane na nich, a wreszcie przypadkowe choroby gru
czołów dokrewnych, wpływają na przebieg łuszczycy, sprzyjając ustępo
waniu zmian łub też odwrotnie wywołując ich szerzenie się. Mimo tych 
spostrzeżeń, niekiedy nawet bardzo sugestywnych, układu dokrewnego nie 
można uznać za czynnik etiologiczny, lecz tylko za usposabiający i zmienia
jący teren chorobowy. 

Za słusznością tego twierdzenia przemawia okoliczność, że nie 
stwierdzono s t a ł y c h i c h a r a k t e r y s t y c z n y c h zaburzeń 
w gruczołach dokrewnych w łuszczycy oraz że w większości przypadków 
łuszczycy nie stwierdza się zmian w układzie dokrewnym. Dodać należy, 
że zaburzenia w czynności tego samego gruczołu dokrewnego mogą 
u szeregu lub nawet u tego samego chorego wywołać zmiany niestałe, 
a często wręcz odwrotne, niekiedy nasilając zmiany, w innych razach 
sprzyjając ich ustępowaniu. Z powyższych względów w zaburzeniach 

19 289 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Łuszczyca 

układu dokrewnego dopatrywać się należy raczej roli wstrząsu nieswoistego, 
niż stałego działania przyczynowego. 

T ł u m a c z e n i e e t i o l o g i i ł u s z c z y c y b r a k i e m w i t a 
m i n nie znajduje oparcia w badaniach dotychczasowych; doświadzenia 
zaś ostatniej wojny, kiedy wskutek drożyzny, braków żywności i warunków 
obozowych brak witamin był bardzo znaczny, wykazały, że nie nastąpił 
ani wzrost liczby przypadków łuszczycy, ani obostrzenie choroby u osobni
ków już poprzednio nią dotkniętych. Nielicznych i niestałych przypadków, 
w których osiągnięto poprawę zmian skórnych pod wpływem podawania 
tej łub innej witaminy, nie można uważać za podstawę wystarczającą do 
zaliczania łuszczycy do awitaminoz; raczej przypuszczać należy, że również 
witaminy spełniać mogą rolę czynnika bodźcowego nieswoistego, tak 
ważnego w patogenezie łuszczycy. 

Badania nad poziomem witamin u osobników łuszczycowych są zaledwie zapoczątko
wane; Weleker (Klin. Woch. 1940) na podstawie badania 28 chorych stwierdził wy
raźne zwolnienie wydalania witaminy C w 30% przypadków, a u chorych z ciężką łuszczycą 
bardzo wybitne jej zatrzymanie, w badaniach tych zupełnie nie jest jednak uwzględniony 
zasób kwasu askorbinowego, wydalany z łuskami, toteż nie są one przekonywające. 

Niektóre badania wskazują jednak na to, że w przemianie witamin zachodzą u osob
ników łuszczycowych pewne zaburzenia; tak więc stwierdzono wysoki poziom witaminy 
Ba (lactoflavina) w łuskach wykwitów łuszczycowych. Być może działanie lecznicze środ
ków redukujących tłumaczy się ich zdolnością przeprowadzania lactofIaviny w biologicznie 
nieczynną leukoflavinę; również i działanie lecznicze promieni pozafiołkowych mogłoby 
znaleźć wytłumaczenie w dużej wrażliwości na nie lactoflaviny (Preux. Scbweiz. med. 
Woch. 1942). 

S t r e s z c z a j ą c najważniejsze poglądy na etiologię i patogenezę 
łuszczycy, pragnąłbym podkreślić, że podczas rozpatrywania tej sprawy 
często popełnia się zasadniczy błąd, przez brak rozgraniczenia pomiędzy 
objawami choroby i jej istotą. 

Istota łuszczycy polega na skazie wrodzonej i wyraża się skłonnością 
skóry do powierzchownego stanu zapałnego, w następstwie czego komórki 
naskórka ulegają przyspieszonemu rozrodowi; skutkiem zaś zmniejszonej 
żywotności obumierają one przedwcześnie, czyli w okresie rogowacenia 
niekompletnego, nie osiągając stanu rogowacenia ostatecznego. O istnieniu 
takiej skazy świadczy możliwość sztucznego wywołania łuszczycy u osobni
ków usposobionych do niej przez drażnienie skóry mechaniczne, che
miczne itd. Zjawisko to, często określane nazwą odczynu Kobnera, 
świadczy o szczególnej zdolności reakcyjnej skóry tych chorych i jest 
cechą trwałą. Nie bez znaczenia dla zrozumienia skazy łuszczycowej jest 
sposób reagowania skóry tych osobników na rozmaite bodźce bakteryjne 
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Łuszczyca 

i czynniki uczulające. Wprawdzie Samberger wpada w przesadę, twierdząc, 
że u osobników łuszczycowych zakażenie bakteriami ropotwórczymi nie 
prowadzi do ropienia, słuszne jest natomiast, że zmiany ropne przybierają 
u nich cechy łuszczycowe. Niemniej sze znaczenie ma ta okoliczność, że 
wyprysk zdarza się u osobników łuszczycowych bardzo rzadko, co pozwala 
przypuszczać, że istnieją dwie odrębne, wrodzone odmiany reakcyjne — 
jedna łuszczycowa, druga wyprysk owa. 

Wrodzona zdolność do łuszczycowego reagowania na rozmaite 
bodźce jest istotą łuszczycy, a przyczyny tego stanu są całkowicie nieznane. 

Natomiast takie lub inne schorzenia układu dokrewnego, bodźce 
zewnętrzne, zatrucia itd. nie są czynnikami etiologicznymi, a sprzyjają
cymi występowaniu objawów choroby. 

Wszystko ma się zatem tak samo, jak w wyprysku, w którym istotą 
choroby jest stan alergiczny, rozmaite zaś bodźce zewnętrzne lub wew
nętrzne sprzyjają występowaniu objawów choroby. 

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie typowej osutki łuszczycowej jest 
bardzo łatwe i nawet mało doświadczony zazwyczaj nie napotyka na 
większe trudności. Pamiętać jednak należy, że rozpoznanie łuszczycy po
winno być ustalane nie tylko na podstawie danych morfologicznych, lecz 
również i ogólnoklinicznych. Opiera się ono na następujących cechach 
choroby: nierzadko jest ona rodzinna, nie wpływa na stan ogólny zdrowia; 
osutka łuszczycowa nie wywołuje swędzenia, jest ułożona umiarowo, 
z przewagą zmian na wyprostnej stronie kończyn i w okolicach łojotoko-
wych. Wykwitem pierwotnym jest grudka naskórkowa, charakteryzuje ją 
zgrubienie wszystkich warstw naskórka i łuski parakeratotyczne, suche, 
białe, srebrzyste, łatwo dające się usunąć z wytworzeniem plamy białawej, 
podobnej do zadrapanej stearyny. Po usunięciu łusek często powstaje 
krwawienie kropkowate; grudka łuszczycowa nie wykazuje nacieku pod
stawy. Przebieg choroby jest wieloletni, okresowy. 

Łuszayca n i e t y p o w a nastręczyć może bardzo duże trudności 
w rozpoznaniu i w różnicowaniu. Wobec istnienia nader licznych odmian 
osutek łuszczycowych omówienie rozpoznania wszystkich postaci łuszczycy 
jest rzeczą niemożliwą, niektóre z nich wymagają jednakże szczególnej 
uwagi: 

-— ogniska łuszczycowe w skórze głowy sprawiać mogą duże trud
ności, jeśli nie stwierdza się zmian typowych w innych okolicach skóry; 
różnicować wykwity takie należy z grzybicą strzygącą, zluszczaniem łojo-
tokowym, parakeratosis psoriasiformis, i z ogniskami liszaja rumienio
watego. Grzybica strzygąca częstsza jest u dzieci; złuszczanie ognisk cho-
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rych jest mniejsze niż w łuszczycy, łuski są łupieżowate i nie mają cech 
srebrzystych, suchych, grubych nawarstwień, jak w łuszczycy; włosy są 
w grzybicy ułamane łub zmienione, badanie mikroskopowe wykrywa 
w nich grzyby chorobotwórcze; zróżnicowanie łuszczycy i złuszczania łojo-
tokowego jest zazwyczaj bardzo trudne, opiera się ono w mniejszym 
stopniu na kryteriach morfologicznych niż na ogólnoklinicznych, przy 
tym dla łuszczycy charakterystyczne są cechy następujące: łuszczyca często 
jest chorobą rodzinną, o przebiegu nawracającym, o umiejscowieniu za
zwyczaj charakterystycznym, cechy te obce są złuszczaniu łuszczycowatemu; 
ogniska liszaja rumieniowatego wywołują bliznowacenie i ta cecha wy
starcza do zróżnicowania jego z łuszczycą; 

— osutkę łuszczycową uogólnioną w odmianie kropelkowatej, pso
riasis guttata, różnicuje się z osutką kiłową łuszczycowatą, z uogólnionymi 
postaciami gruźlicy liszajowatej, z łupieżem różowym Giberta, z osutkami 
łuszczycowatymi lekowymi i z przyłuszczycą grudkową. Grudkowa osutka 
kiłowa jest wielopostaciowa, grudki są nacieczone, umiejscowienie zmian 
jest inne niż w łuszczycy, osutce tej towarzyszą zmiany kiłowe w gruczołach 
chłonnych, w błonach śluzowych i w otoczeniu otworów naturalnych; 

— gruźlicę łiszajowatą charakteryzuje obecność grudki przymieszko-
wej, wielkości łebka szpilki, zgrupowanie tych grudek w tarczki i trwałe 
utrzymywanie się tych zmian; łupież różowy Giberta jest chorobą ostrą, 
przeważają zmiany zapalne rumieniowate i złuszczanie łupieżowate, nasi
lające się w obwodowej części wykwitu. Osutka umiejscowiona jest głów
nie na tułowiu, na kończynach zaś przeważa po stronie zginaczy; w roz
poznawaniu różnicowym łuszczycy i osutek łękowych kierować się należy 
wywiadami, charakterystycznymi ogólnoklinicznymi cechami łuszczycy oraz 
mniejszym nasileniem zespołu łuszczycowego w zatruciach lekowych; 
różnicowanie z przyłuszczycą opiera się na trwałym utrzymywaniu się 
osutki w przyłuszczycy, wówczas gdy zmiany w łuszczycy w znacznie 
większym stopniu ustępują w jednych okolicach i zjawiają się w innych. 
Złuszczanie w przyłuszczycy jest nieznaczne, łupieżowate, wszystkie wy
kwity mają rozmiary jednakowe i są grudkami wielkości i — 2 mm; 

— zmiany łuszczycowe na czerwieni warg wymagają różnicowania 
z liszajem rumieniowatym oraz ze zluszczaniem zapalnym (cheilitis); 
różnicowanie jest tu bardzo trudne i opiera się na obecności typowych 
zmian w innych okolicach, na obecności hiperkeratozy i bliznowacenia 
w liszaju rumieniowatym i zespołu zapalnego, wysiękowego w zapaleniu 
czerwieni warg; 
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— zmiany łuszczycowe w fałdach wymagają różnicowania z wyprze-
niem, z grzybicą pachwin, a wreszcie z zapaleniem skóry na tle zakażeń 
ropnych — intertrigo microhica; wyprzenie jest chorobą ostrą, a nawet 
jeśli zmiany utrzymują się długo, tkankowa ich istota polega na ostrym 
stanie zapalnym, w łuszczycy przeważa natomiast agranuloza, a więc rogo
wacenie nieprawidłowe, nie sprowadzające ostrego stanu zapalnego, lecz 
zaczerwienienie niezapalne; często, zwłaszcza w fałdach międzypośladko-
wych stwierdza się obecność akantozy. Różnicowanie z grzybicą oprzeć 
można na zbadaniu mikroskopowym; 

— słabo nasilone osutki łuszczycowe należy różnicować ze zluszcza
niem łuszczycowatym na tle łojotoku (parakeratosis psoriasiformis), 
z rumieniowato złuszczającymi postaciami zakażeń ropnych oraz z osut
kami lekowymi, 

— zmiany na dłoniach i na stopach wymagają różnicowania z grzy
bicą naskórkową (epidermophytiasis), z wypryskiem modzelowatym 
(eczema tyloticum) oraz ze zmianami kiłowymi; pęcherzykowe i krostkowe 
wykwity na dłoniach można rozpoznać, jako łuszczycowe tylko w razie 
stwierdzenia niewątpliwych wykwitów łuszczycowych w innych okolicach. 

L e c z e n i e . Leczenie łuszczycy jest bardzo trudne, ze względu 
zaś na częstość nawrotów i zniechęcenie chorych do leczenia często 
niewdzięczne. Mimo to osiąga się wyniki nader cerme, a często nawet 
efektowne. Leczenie jest konieczne nawet w przypadkach opornych, 
zaniedbanie jego bowiem prowadzi do utrwalenia się zmian chorobowych, 
do przejścia ich w postać zadawnioną, psoriasis inneterata, szczególnie 
trudną do usunięcia. Leczenie łuszczycy, pozornie niewdzięczne, wpływa 
na przedłużenie okresów bezobjawowych i zmniejsza oporność wykwitów 
na działanie leków. 

Leczenia przyczynowego łuszczycy nie znamy, toteż wszystkie metody 
obecne uważać należy za leczenie objawowe i dlatego należy uwzględnić 
rozmieszczenie, rozległość i osobnicze cechy wykwitów łuszczycowych, 
a że są one nader różnorodne, leczenie łuszczycy jest również bardzo 
rozmaite. 

Leczenie zewnętrzne środkami farmaceutycznymi pozostaje wciąż 
jeszcze podstawową metodą postępowania. 

Stosowane tu środki należą do redukujących, drażniących i keratołi-
tycznych. Wymienić tu można kwas salicylowy i pirogalusowy, chryza-
robinę i cygnolinę, dziegcie, rezorcynę, siarkę, mydło i szereg innych; 
mechanizm działania tych środków w łuszczycy nie jest jasny, wątpliwe 
jest jednak, czy Nageli prawidłowo ujmuje sprawę, zwracając uwagę na 
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ich przeciwpasożytnicze właściwości. Prawdopodobniej sze jest, że zachodzi 
proces chemiczny, w wyniku którego żywotność komórek naskórka, w szcze
gólności ich zdolność rozrodcza ulega osłabieniu. 

W leczeniu łuszczycy środkami zewnętrznymi przestrzega się pow
szechnie zasady ich stopniowania; należy zatem rozpocząć leczenie od środ
ków o działaniu słabym, przejść do coraz silniejszych, powoli powiększać 
ich stężenie, tak jednak, by uniknąć podrażnienia skóry. Istotnie, w razie 
zastosowania już od początku środków silnie drażniących, sprawa choro
bowa może uogólnić się, przekształcając się w erytrodermię łuszczycową. 
Z innej strony jednak należy pamiętać, że osutka uogólniona, występująca 
w wyniku podrażnienia skóry, zazwyczaj utrzymuje się czas krótki, szybko 
ustępuje pod wpływem leczenia łagodzącego, a jednocześnie ustępują przy 
tym również i zmiany łuszczycowe. Dlatego też niemiłe powikłanie, jakim 
jest uogólnienie osutki łuszczycowej pod wpływem leczenia zbyt ener
gicznego, nie jest groźne. 

Leczenie środkami miejscowymi rozpocząć należy od przygotowania 
skóry do zabiegu. Przygotowanie polega na usunięciu łusek i rozpułchnie-
niu wykwitów. Można to osiągnąć kąpielami alkalicznymi, mydlanymi albo 
dziegciowymi, smarowaniem wykwitów po kąpieli maścią salicylową lub 
salicylowo-rezorcynową. Kąpiel powinna być gorąca, czas jej trwania 
można przedłużyć do 1^—^ godziny, przed kąpielą można namydlić skórę 
na 20—30 minut. Ogniska pokryte obfitą warstwą łusek ścierać należy 
podczas mycia kawałkiem pumeksu lub szczoteczką. Spośród maści złusz
czających najczęściej bywa w użyciu 10% wazelina salicylowa, stężenia 
wyższe kwasu salicylowego ( 15—20%) można stosować wyłącznie w przy
padkach zmian niezbyt rozległych. Zazwyczaj wystarza 2—4-dniowe stoso
wanie kąpieli i maści salicylowej; jeśli jednak nawarstwienia wykazują 
oporność w stosunku do tej metody, do wazeliny salicylowej dodać można 
5—10% rezorcyny. Wobec możliwości podrażnienia skóry przez tę maść, 
winna być ona bardzo dokładnie przygotowana, a więc nie powinna 
zawierać nierozpuszczonych kryształów rezorcyny; należy ją przygotować 
na tłuszczu hygroskopijnym (lanolina z wazeliną lub smalec świński) 
z użyciem dobrego gatunku rezorcyny. Przepis na taką maść głosi: 

Rp. : Acidi salicyl. 0,5—10,0, Resorcini albi opt. 3,0—10,0, Axungii 
por ci benzoati ąd 100,0, łub Lanolini, Yaselini jlavi opt. aa 
ad 100,0. 

W drugim okresie leczenia należy przejść do przetworów dziegcio
wych i kwasu pirogalusowego, szczególnie jeśli objawy wysiękowe są 
wyraźne, przekrwienie i rozpulchnienie wykwitów silne, a agranuloza, 
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czyli brak warstwy ziarnistej, wybitna. Wynik i najlepsze osiąga się tymi 
środkami w osutkach świeżych, nieco podrażnionych, o powierzchni lekko 
wilgotnej. 

Kąpiel jest jednym z bardzo skutecznych zabiegów w leczeniu łusz
czycy, toteż winna ona być częsta. Jeśli skóra nie jest podrażniona, należy 
używać mydła ałkalicznego, najłepiej potasowego, posługując się do zmy
wania skóry dosyć szorstką gąbką łub szczotką w celu usunięcia łusek. 

Większość zewnętrznych środków przeciwłuszczycowych wywiera dzia
łanie złuszczające; pod względem skuteczności i właściwości złuszczają
cych można je ułożyć w szereg, począwszy od najsłabszych i kończąc na 
najsilniejszych. Środkami o działaniu najsłabszym są przetwory rtęciowe, 
w szczególności rtęć strącona biała i kalomeł, potem następują siarka, 
przetwory dziegciowe. Zazwyczaj większość tych łęków stosuje się w połą
czeniu z innymi. Im świeższe są zmiany łuszczycowe i silniejsze objawy 
zapalne oraz wysiękowe, tym ostrożniejsze winno być leczenie zewnętrzne. 

Siarka i połączenia siarkowe, dawniej często stosowane w łeczeniu 
łuszczycy, dzisiaj mają wzięcie znacznie mniejsze. Najskuteczniejsze działa
nie wywierają one w leczeniu łuszczycy skóry głowy, ognisk w otoczeniu 
odbytu oraz wykwitów ze słabą akantozą i parakeratozą, a więc o słabo 
nasilonym zespole łuszczycowym. Prócz tego siarka wywiera działanie 
wybitniejsze w postaciach drobnoobrączkowych, exanthema psoriaticum 
microorbiculare fadassohna, oraz w erytrodermiach łuszczycowych, bez 
silnej parakeratozy. W przypadkach o akantozie słabej stosuję często obmy
wania lub kąpiel z dodatkiem płynu Vłemingkxa. 

Z preparatów siarkowych można używać siarkę strąconą, sulfur prae-
cipitatum lub rozmaite przetwory siarki koloidalnej, sulfidal, sulfur collo-
idde, sulfoform itd. Stosować je można w zawiesinach lub w maści 
i pomadzie. Jako zaróbki dla maści na głowę używa się najczęściej maść 
łagodzącą, ung. leniens, smalec świński, axungium porci, eucerynę lub 
olej kakaowy i sezamowy (O/. Cacao io,o, Ol. Sesami 20 ,0) . 

Kąpiele siarczane korzystne są w leczeniu postaci uogólnionych, ustę
pują jednak dziegciowym. Leczenie zdrojami siarczanymi (Solec, Busko, 
Lubień Wielki , Niemirów, Truskawiec) wywiera działanie, bardzo słabe 
i wymaga zbyt długiego okresu łeczenia, by mogło zadowolić chorego; 
4—6 tygodni leczenia, czyli okres czasu, którego chorzy zazwyczaj nie 
mogą przekroczyć, nie dają spodziewanych wyników. 

Przetwory dziegciowe należą do bardzo skutecznych i często używa
nych w leczeniu łuszczycy; w postaci kąpieli są one szczególnie wskazane 
w osutkach uogólnionych i stosunkowo świeżych, częściej bywają one prze-
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pisane w postaci różnych maści. Przetwory dziegciowe są szczególnie cenne 
w leczeniu osutek podrażnionych i wykazujących objawy stanu zapalnego, 
obrzęku i wysięku. Wywołują one skurcz naczyń i zmniejszają swędzenie, 
sączenie i zakażenia wtórne. Wadą tego leczenia jest niemiła woń tych 
przetworów oraz niszczenie bielizny; podzielają one pod tym względem 
wadę wszystkich metod leczenia zewnętrznego, nie ma bowiem maści przy
jemnych w użyciu. Zastosowanie znajdują zarówno dziegcie pochodzenia 
roślirmego, jak i otrzymane z węgla kamiennego lub syntetyczne; trudno 
przy tym dopatrzyć się zasadniczych różnic w ich działaniu. Często są one 
używane w połączeniu z kwasem salicylowym, pirogalusowym, z ichtiolem, 
siarką, chryzarobiną oraz z innymi środkami złuszczającymi. 

Kąpiele dziegciowe należy stosować w sposób wskazany w części ogól
nej. W tym miejscu wymienię przetwory, które sam przepisuję szczególnie 
aęsto: 

Rp.: Ol. Rusci ioo,o, Spir. Sapon. Kalini., Aq. font. aa 75,0. M.D.S. 
Porcja na jedną kąpiel. 

Dobrym środkiem dziegciowym do kąpieli jest następujący: 

Rp.: Ol. Rusci, Nałrii carbon., Gelatinae alb., Aq. dest. aa 50,0 
M . D . S. na kąpiel dla dorosłego. 

Przepisy na maści dziegciowe są bardzo liczne, na ogół należy stoso
wać dość wysokie stężenie dziegciu, przy tym ważne jest używanie maści 
dobrze przylegających. 

W razie potrzeby stosowania mniej brudzącego przetworu dziegcio
wego, wypisać można Lithantral, przepisywany w tych samych stężeniach, 
co i inne przetwory dziegciowe. 

Kwas pirogalusowy, często stosowany w leczeniu łuszczycy, ma cha
rakter środka pomocniczego. Nie należy go stosować na przestrzenie roz
ległe; jednak w leczeniu szpitalnym, kiedy chory bywa badany codziennie, 
można być mniej rygorystycznym, toteż w Klinice Dermatologicznej U . W . 
stosuje się maści dziegciowo-pirogalusowe na przestrzenie bardzo rozległe. 
Stężenie kwasu pirogalusowego wynosić powinno 2—10%; do stoso
wania na powierzchnie rozległe dodatek kwasu pirogalusowego nie po
winien przekraczać 5%, na poszczególne ogniska 10%. N a ogół ilość 
użytego kwasu pirogalusowego nie powinna przekraczać 5,0 gramów dzien
nie. Często bywa on stosowany w leczeniu łuszczycy głowy, ale zawsze 
w połączeniu z dziegciem, rtęcią lub siarką; nie należy stosować go 
u blondynów, wywołuje on bowiem szpetne, brunatnorude zabarwienie 
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włosów. Podobnie jak w leczeniu chryzarobiną i cygnoliną, częste kąpiele 
i obmywania są przeciwwskazane w leczeniu kwasem pirogalusowym. 

Jednym ze środków naj energiczniej szych i szczególnie często stosowa
nych w leczeniu łuszczycy jest chryzarobiną. "Wobec silnego podrażnienia 
i dużego zniszczenia bielizny, towarzyszących nierzadko łeczeniu chryzaro
biną, jest ono stosowane częściej w szpitalach, mniej nadaje się natomiast 
do łeczenia domowego. Działanie przeciwłuszczycowe chryzarobiny polega 
na stopniowym utlenianiu się jej i na utracie skutkiem tego tlenu przez 
komórki naskórka, które zatracają przez to swoją żywotność i zdolność 
rozrodczą. Wobec takiego sposobu działania chryzarobiny, częste kąpiele 
podczas jej stosowania są przeciwwskazane; zbyteczne jest również co
dzienne smarowanie wykwitów świeżą maścią; bardziej celowe jest pozosta
wienie okolic nasmarowanych chryzarobiną na czas dłuższy bez zmywania, 
ułatwia to bowiem jej utlenianie i wzmaga działanie. 

Przepisy na leki zawierające chryzarobinę są bardzo liczne, zostały one 
podane w rozdziałe o lekach redukujących; obecnie dodam, że istnieją dwa 
kierunki, jedni stosują stosunkowo niskie stężenie chryzarobiny, inni szybko 
dochodzą do wysokich. 

Stosowanie chryzarobiny jest przeciwwskazane na skórze owłosionej, na 
twarzy, w okolicach o skórze cienkiej, delikatnej, o poceniu wzmożonym; 
nie należy więc stosować tego środka w fałdach i na narządach płciowych; 
w okolicach tych szczególnie łatwo powstaje stan zapalny, rozszerzający 
się na całą skórę, jednocześnie z tym wykwity łuszczycowe mogą się roz
szerzyć bardzo znacznie, przekształcając się w erytrodermię łuszczycową. 

Cygnoliną, przetwór zbliżony do chryzarobiny, od której różni się 
brakiem grupy CH3, jest wygodniejsza w użyciu, drażni jednakże silniej. 
Może ona być stosowana również na twarzy, w postaci zawiesin, zawie
rających 0,1% cygnoliny, oraz na skórze owłosionej, a to nawet u blon
dynów. 

Dosyć wygodnym przepisem na cygnolinę jest lakier Unny: 
Rp.: Cignolini 0,30—1,0—1,5, Eucerini anhydr. 10,0, Ung. Casetni 

ad 100,0. 
Podczas leczenia chryzarobiną lub cygnoliną korzystne jest dożylne 

wstrzykiwanie 20% salicylanu sodowego; na pierwszą dawkę podaje się 
10 ccm, na następną po upływie 2—3 dni 15 ccm, a po dalszych 2—3 
dniach 20 ccm, aż do ogólnej dawki 25,0—30,0 salicylanu sodowego. 

Maści lub płyny zawierające chryzarobinę lub cygnolinę używa się 
w sposób następujący: nasmarować nimi należy ognisko chore, pozostawić 
24 godziny, po upływie których dosmarować miejsca, skąd lek został starty. 
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Postępuje się w ten sposób codziennie aż do wystąpienia lekkiego odczynu 
zapalnego lub zabarwienia w otoczeniu wykwitów łuszczycowych. Naj
częściej wystarcza siedmiodniowe smarowanie, po którym zaleca się kąpiel 
i powtórzenie leczenia. Z chwilą wystąpienia obok wykwitów łuszczyco
wych zapalnej obwódki purpurowoczerwonej stosowanie chryzarobiny po
winno być przerwane aż do ustąpienia stanu zapalnego. 

Streszczając powiedzieć można, że najczęściej używanymi środkami 
w leczeniu łuszczycy są kwas salicylowy, dziegcie i chryzarobina; rzadziej 
przetwory rtęciowe i siarka. Leczenie miejscowe często łączy się z naświetle
niami promieniami pozafiołkowymi. 

Leczenie wewnętrzne łuszczycy jest niewątpliwie metodą przyszłości, 
obecnie jednak wciąż jeszcze nie znamy skutecznych sposobów takiego 
leczenia. Niejednokrotnie stwierdzano wprawdzie działanie korzystne nie
których środków leczniczych, dotąd jednak nieznany jest środek o działaniu 
swoistym i niezawodnym, wszystkie zaś z dotychczasowych w większości 
przypadków zawodzą. Wobec tego, że korzystne działanie wywierają nie
kiedy środki nader rozmaite zarówno z punktu widzenia ich farmakody-
namiki, jak i składu chemicznego, sądzić należy, że działają one raczej 
bodźcowo, działania zaś swoistego, nawet najsłabszego, żaden z nich nie 
wywiera. Poniżej zostaną omówione jedynie najczęściej używane środki 
wewnętrzne. 

Połączenia siarkowe: stosowane bywają one per os — ichtiol, podsiar-
czyn sodowy i o % — 2 0 % , wody mineralne siarkowe, siarka oczyszczona, 
sulfur lotum; we wstrzykiwaniach — podsiarczyn sodowy 10% dożylnie; 
zawiesina Boryego. Zmieniony przepis na mieszankę Boryego jest nastę
pujący: 

Rp.: Sulfur ppti 0,03, Eucdyptoli 0,20, Ol. Sesami 1,0 M.D.S. po 
0,3—4,0 ccm. co 5 dni. 

Metodami tymi nie uzyskuje się wyników stałych i trwałych, a jedynie 
przemijającą poprawę w niektórych przypadkach. 

Arsen od dawna jest używany do leczenia łuszczycy, przy tym są 
w użyciu: płyn Fowlera: 

Rp.: Liq. arsenkdis Fo-wleri, Trae Chtnae comp. aa M.D.S. po 
5—20 kropli 3 razy dziennie przed jedzeniem; 

tak zwane pigułki azjatyckie zawierające kwas arsenowy: 

Rp.: Acidt arsenicosi 0,10, Extr. Feacis 4,0, Piperis nigri 3,0, Glyce-
rini 3,0, Aq. destil 1,0 M. f. pili. Nr. C. Zażywać je należy 
początkowo trzy razy dziennie po jednej pigułce; potem, powięk-
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szając dawkę o jedną pigułkę co drugi dzień, dojść można do 
5 pigułek trzy razy dziennie; dawkę tę stosuje się przez 
okres lo—14 dni, po czym stopniowo należy zmniejszyć l i abę 
zażywanych pigułek w taki sam sposób, jak początkowo po
większano. 

Leczenie to bardzo szeroko stosowane dawniej w okresie podostrym 
i w czasie szerzenia się zmian łuszczycowych, obecnie ma mniej zwolen
ników, ze względu na swą małą skuteczność. N a ogól leczenie arsenowe 
daje wyniki w łuszczycy świeżej i podostrej, znacznie gorsze lub żadne 
w postaciach zadawnionych. Od leczenia tego nie można oczekiwać wyniku 
szybkiego, przeciwnie, arsen należy stosować przez długi bardzo okres, 
dążąc do osiągnięcia najwyższych dobrze znoszonych dawek. Niekiedy nadu
żywanie tego leczenia prowadzi do przewlekłego zatrucia arsenowego i wy
wołuje przebarwienia, nadmierne rogowacenie, drżenia mięśniowe, osła
bienia, a nawet nabłoniaki arsenowe. 

Wyniki lepsze osiąga się neoarsenobenzolem lub acetylarsanem; pierw
szy należy wstrzykiwać dożylnie co 5 dni w ilości 0,3 g; drugi domię
śniowo w ilości 3,0—5,0 ml . Stosować także można różne inne przetwory 
arsenowe. 

Wszystkie inne metody leczenia, dające się zaliczyć do leczenia bodźco
wego, jak wstrzykiwanie szczepionek nieswoistych, krwi własnej łub obcej, 
tuberkuliny, mleka, przetworów wapniowych itd. zazwyczaj zawodzą. 

Wpływ odżywiania na przebieg sprawy łuszczycowej był niejedno
krotnie rozpatrywany, nie doszło jednakże do uzgodnienia poglądów. N a 
ogół można powiedzieć, że żaden z dotąd zalecanych przepisów dietetycz
nych nie doprowadza do uleczenia łuszczycy, wpływ zaś rozmaitych syste
mów dietetycznych na objawy choroby jest nader niestały i występuje w nie
których tylko przypadkach. Spośród zalecanych przepisów dietetycznych 
wspomnę o następujących: 

— Schamberg i jego szkoła zalecają, dietę bezmięsną, ubogą w związki 
azotowe, szereg innych autorów, w tej liczbie i Unna nie spostrzegali jed
nak większych korzyści z jej stosowania; co do mnie, to uważam, że dieta 
ta nie daje spodziewanych wyników; 

— Brocq i autorzy francuscy polecają dietę jarską i mleczną, inni 
bezwęglowodanową, skuteczność ich należy jednakże zakwestionować; 

— dieta bezsolna zawodzi w leczeniu łuszczycy, pewną korzyść odnosi 
się jedynie w przypadkach łuszczycy wysiękowej; 

— dieta mało tłuszczowa Griitza nie wykazała, zdaniem moim, war
tości większej od wymienionych powyżej, chociaż szereg autorów wciąż 
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jeszcze zachwala ją. Okres wojny z przymusowym znacznym zmniejszeniem 
tłuszczu nie wpłynął korzystnie na przebieg łuszczycy u większości chorych. 

Streszczając można powiedzieć, że rozmaite sposoby odżywiania mogą 
niekiedy wpływać korzystnie na stan zmian skórnych, nie doprowadzają 
jednak do uleczenia łuszczycy. Nie możemy również nigdy przewidzieć, 
czy zalecana dieta wywrze wpływ pomyślny, czy też okaże się bezskuteczna. 
Przypuszczać należy, że leczenie dietetyczne łuszczycy wywiera wpływ przez 
wywołanie wstrząsu i nieswoistych zaburzeń ogólnoustrojowych, skutkiem 
nagłej zmiany sposobu odżywiania; dlatego diety jednostronne i bardzo 
rygorystyczne częściej są korzystne. Z tych samych względów systemy 
dietetyczne wręcz odwrotne mogą wywrzeć skutek korzystny nawet u tego 
samego chorego. 

W ten sam sposób należy tłumaczyć przemijające działanie lecznicze 
głodówki, diety bezwodnej lub bezsolnej. 

Leczenie gorączkowe — pyrifer, dmelcos itd. wskazane jest wyłącznie 
w przypadkach o przebiegu ciężkim, wykazującym skłonność do zmian 
wysiękowych. 

Stosowanie środków uczulających skórę na światło (trypaflawina, 
gonakryna) i jednoczesne naświetlanie promieniami pozafiołkowymi jest 
obecnie mało stosowane, naświetlanie lampą kwarcową na ogół bowiem 
zawodzi w łuszczycy. 

Leczenie łuszczycy witaminami całkowicie zawiodło. 

Opoterapia wskazana jest w razie obecności wyraźnych zaburzeń 
w układzie dokrewnym, a kierunek jej zależy od stwierdzonych zmian; nie 
istnieje natomiast swoista opoterapia łuszczycy, czyli wskazana i korzystna 
w każdym przypadku. Amerykańska ankieta Ayersa wykazuje, że tamtejsi 
lekarze kojarzyć lubią leczenie tyroidyną i pilokarpiną; zdaniem moim 
i tej metody nie należy stosować bez ścisłych wskazań. 

Wyniki najlepsze dawało stosowanie insuliny, wywołuje ono jednak 
jedynie zmniejszenie nasilenia zmian łuszczycowych, nie zapobiega nato
miast nawrotom i rzadko doprowadza do całkowitego zniknięcia zmian 
w skórze. 

Wyciągi i tkanka tarczycy, nadnerczy, jajników, gruczołu krokowego, 
przysadki mózgowej, trzustki, grasicy nie dają wyników uzasadniających 
masowe ich stosowanie w łuszczycy. 

]adassohn, autor znany z ostrożności i krytycyzmu, poleca stosowanie 
folikuliny w łuszczycy ze zmianami stawowymi, osobistego doświadczenia 
z tą metodą nie mam. 
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E n e r g i a p r o m i e n i s t a jest bardzo często stosowana w lecze
niu łuszaycy. Umiejętne jej dawkowanie jest jedną z najlepszych metod 
leczenia, wymaga jednak dużej ostrożności w ustalaniu wskazań i dawko
wania. 

Promienie pozafiolkowe. Chociaż niejedno skłania do przypuszczenia, 
że promienie te wywierać mogą działanie lecznicze w łuszczycy, doświad
czenie potwierdza to przypuszczenie zaledwie częściowo. Jedynie u osobni
ków, u których przebieg choroby wykazuje nasilenia albo nawroty zimowe 
i poprawę latem, naświetlania promieniami pozafiołkowymi są korzystne, 
zwłaszcza w przypadkach osutek świeżych, nie wykazujących jednak cech 
wyraźnego stanu zapalnego. Stosując te naświetlania unikać należy dawek 
wywołujących odczyny silne, mogą one bowiem sprowadzać uogólnienie 
zmian. 

Promienie graniczne znalazły w ostatnich czasach duże zastosowanie 
w leczeniu łuszczycy, leczenie to ma jednakże strony ujemne. Niekiedy 
odczyn skóry jest tak silny, że w)wołuje uogólnienie sprawy chorobowej. 
Zdarza się to szczególnie często w okresie rozszerzania się zmian łuszczyco
wych oraz w przypadkach zmian podostrych, dlatego to w tych przypadkach 
naświetlanie promieniami granicznymi jest przeciwwskazane. Ponadto tech
niczne warunki naświetlań są bardzo niewygodne, naświetlane pole jest 
bowiem bardzo małe, toteż w przypadkach rozległych zabieg jest trudny 
do przeprowadzenia. Wreszcie w następstwie naświetlania promieniami 
granicznymi powstają szpetne przebarwienia, utrzymujące się czas dosyć 
długi. Dodać należy, że odczyn na promienie graniczne ulega dużym waha
niom osobniczym i często trudno przewidzieć, czy użyta dawka nie wywoła 
podrażnienia. Wskazania do stosowania promieni granicznych są następu
jące: zmiany łuszczycowe w skórze głowy, ogniska poprzednio naświetlane 
promieniami X w ilościach uniemożliwiających dalsze ich stosowanie, 
a wreszcie odosobnione ogniska łuszczycy umiejscowione w okolicach zasło
niętych. Wysokość jednej dawki wynosi 400 r na pole; powtórzyć ją należy 
2—5 razy, w odstępach 10—14-dniowych, ale nie przed ustąpieniem 
odczynu wywołanego przez naświetlanie poprzednie. Przeciwwskazania do 
stosowania promieni granicznych są następujące: zmiany na twarzy, osutki 
uogólnione, osutki w okresie szerzenia się oraz postacie zapalne i wysię
kowe łuszczycy; nie należy naświetlać również okolic wykazujących objawy 
uszkodzenia w następstwie naświetlań promieniami X lub granicznymi. 

Promienie X. Korzyść i wskazania do stosowania promieni X w lecze
niu łuszczycy wciąż jeszcze niejednolicie są oceniane przez rozmaitych 
autorów. Jedni powstrzymują się od tego leczenia, sądząc że w leczeniu 
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choroby przewlekłej i nawracającej wielokrotne naświetlania mogą dopro
wadzić do niebezpiecznej kumulacji podanych dawek i do uszkodzeń 
popromiennych. 

Z innej jednak strony leczenie to pod względem objawowym jest 
tak skuteczne, że trudno pozbawić chorego tego wygodnego, a zazwyczaj 
również i bardzo skutecznego sposobu leczenia. 

Co do mnie, to chętnie stosuję tę metodę, zwłaszcza w przypadkach 
łuszczycy zadawnionej, niezbyt rozległej oraz opornej na inne sposoby 
leczenia. 

Dawkowanie jest rozmaite w zależności od rozległości zmian, nasi
lenia choroby, objawów zapalnych i stopnia akantozy na wykwitach. N a 
ogół, im bardziej zmiany są zbliżone do typu łuszczycy zadawnionej, tym 
wyższą należy zastosować dawkę pojedynczą i ogólną. W zmianach powie
rzchownych należy podać 50—100 r, używając sączka glinowego 0,5 mm 
i powtórzyć tę dawkę 3—4 razy w odstępach 10—14-dniowych. Zmiany 
łuszczycowe paznokci oraz łuszczycowe zniekształcenia płytki paznokciowej 
poddają się naświetlaniu promieniami X (3—4 razy po 100—150 r ) . 

P r z e p i s y l e c z n i c z e s z c z e g ó ł o w e . Nie ulega wątpli
wości, że w przyszłości leaenie łuszczycy będzie polegało na stosowaniu 
środków wewnętrznych o działaniu ogólnym. Obecnie jednak leczenie 
wewnętrzne łuszczycy ma charakter pomocniczy. Wprawdzie środki wew
nętrzne doprowadzają niekiedy do szybkiego ustąpienia zmian łuszczyco
wych, nie wykazują jednak ani trwałości działania, ani skuteczności we 
wszystkich przypadkach. Leczenie wewnętrzne pełne jest niespodzianek 
i lekarz nigdy nie może z góry przewidzieć, jaka będzie jego skuteczność, 
a nawet, czy nie wywoła ono pogorszenia. Środki zewnętrzne nie wyka
zują działania tak szybkiego, jak się to niekiedy widuje w czasie stosowania 
leczenia wewnętrznego, lecz pewniejsze i skuteczniejsze w większej liczbie 
przypadków. 

W przepisywaniu leczenia ogólnego należy opierać się na stanie ogól
nym chorych, a do pewnego stopnia ponawiać próby w celu znalezienia 
środka istotnie skutecznego; prowadzi to do leczniczego eksperymentowa
nia w ramach dopuszczalnych. 

Przepisy leczenia miejscowego rozmaitych postaci łuszczycy są bardzo 
trudne do ustalenia, należy bowiem uwzględniać nie tylko skuteczność 
i celowość stosowanego leczenia, lecz również okoliczności uboczne, jak 
stan materialny, warunki mieszkaniowe (brak lub obecność wanny lub 
łazienki), stan kulturalny chorego itd. Mimo tych trudności postaram 
się zestawić pewne przepisy w sposób półschematyczny. Leczenie łuszczycy 
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Łuszczyca 

w okresie zmian podostrych, szybko rozszerzających się: unikać należy 
środków drażniących, podawać środki uspokajające układ nerwowy. Na j 
lepsze są tutaj przetwory bromowe i leki ziołowe, np.: passiflorina; mniej 
wskazane są pochodne kwasu barbiturowego. Przepisać można leczenia 
arsenem w postaci płynu Flowera doustnie. Miejscowo należy stosować 
kąpiele alkaliczne. Dawkując ostrożnie przepisać można maść salicylową 
i salicylowo-ichtiolową. Z chwilą ustąpienia objawów zapalnych, można 
przejść do leczenia energicznego. W leczeniu klinicznym i szpitalnym 
można stosować kąpiele dziegciowe, po kąpielach smarować skórę waze
liną salicylową; w razie dobrego znoszenia takiego leczenia przejść można 
na maść cynkowo-ichtiolową: 

Rp.: Acidi sedicylici 3,0—5,0, Ammonii suljo-ichthyolici 4,0—6,0, 
IJng. Zinci ad 100,0, 

potem ichtiolowo-pyrogalusowej: 

Rp.: Acidi sedicylici 2,0—5,0, Acidi pyrogallici 3,0—5,0, Ammonii 

suljo-ichthyolici 4,0—8,0, IJng. Zinci ad 100,0, 

Rp. : Acidi sdicylici 3,0—5,0, Acidi pyrogdlici 4,0—8,0, Ol. Lit-
hantracis 10,0—15,0, Ung. Zinci ad 100,0. 

W leczeniu ambulatoryjnym można zastosować kąpiele z balnacidem 
oraz smarowanie maścią rtęciowo-dziegciową. 

Rozległa osutka łuszczycowa z silną akantozą i parakeratozą bez skłon
ności do rozszerzania się zmian, bez podrażnienia wykwitów może być 
leczona znacznie energiczniej. W pierwszym okresie leczenia należy sto
sować kąpiele ciepłe, przedłużone, z bardzo energicznym ścieraniem wykwi
tów szaotką lub pumeksem, smarowanie skóry po kąpieli wazeliną sali
cylową lub maścią diachylonową z dodatkiem 5% kwasu salicylowego. 
Po 3—4 dniach należy przystąpić do właściwego leczenia; początkowo 
można stosować maść pirogalusowo-dziegciową, potem zaś chryzarobino-
wą lub cygnolinową, począwszy od stężeń niskich, szybko przechodząc do 
wysokich. Można tu polecić następujące wzory recept: 

Rp.: Acidi sdicylici 2,0—5,0, Chrysarobini 1,0—10,0, Picis betulinae 
10,0—15,0, Saponis Kdini, Adipis lanae aa. ad 50,0, 

można również stosować chryzarobinę w chloroformie od 0,5 do 5%, 
a cygnolinę w mieszaninie benzolu i traumatycyny w częściach równych. 

Rp.: Cignolini 0,5—3,0, Benzoli, Traumaticini aa ad 100,0. 
Przepisów na te maści jest bardzo dużo, część ich została przytoczona 

w rozdziale o lekach redukujących. Należy pamiętać, że rozpoczynamy 
od wazeliny salicylowej, potem zaś dodajemy dziegieć, kwas piro-
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Łuszczyca 

galusowy, chryzarobinę i mydło potasowe w stężeniach wzrastających 
i zależnych od znoszenia maści przez skórę. 

Oddzielne ogniska łuszczycy zadawnionej z silną akantozą i parakera
tozą najlepiej jest leczyć chryzarobiną 2—10% lub cygnoliną i — 3 % 
w chloroformie lub rozczynie benzolu z traumatycyną. 

Dobrym przepisem na ogniska łuszczycy zadawnionej jest następujący: 

Rp.: Acidi salicylici, Naphtoli, Ol. rusci aa 5,0, Saponis virid., 
Ichthyoli aa. 10,0, Spir. Vini ad 100,0. 

Do leczenia łuszczycy w skórze twarzy nadaje się maść następująca: 
Rp.: AnthrasoU, Hydrarg. ppti albi aa. 5,0—20,0, Resorcini, Thige-

noli aa 1,0—2,5, Ung. Cerei, Ung. lenientis aa ad 100,0. 
Do leczenia ognisk zastarzałych, psoriasis inveterata, polecić można 

maść Dreuwa lub kolodion z cygnoliną: 
Rp.: Cignolini 1,0, Cyclofarmii, Acid. salicylici aa 10,0, Collodii 

elast. ad 100,0. 
Dobre wyniki daje również mieszanka Eichhoffa: 
Rp.: Acidi salicylici, Betanaptholi, Ol. Rusci aa 5,0, Saponis viridis, 

Ichthyoli aa 10,0, Spirit. vini ad 100,0; 
Rp.: Ol. Rusci 10,0, Sulfur. ppti 20,0, Saponis piridis 30,0, Eucerini 

C. aqua ad 100,0. 
Najlepiej wszakże leczyć ogniska zastarzałe promieniami X lub gra-

.nianymi. 
Do leczenia ognisk łuszczycy w okolicach odsłoniętych i na głowie 

polecić można maści rtęciowe lub rtęciowo-bizmutowe: 
Rp.: Hydrarg. ppti albi, Bismuti subnitrici aa 10,0, Ung. lenientis 

ad 100,0; najlepiej nasmarować chore miejsca tą maścią na noc, 
rano zaś umyć głowę. 

Dobrym przepisem do leczenia łuszczycy skóry owłosionej jest: 
Rp.: Resorcini 2,0, Mentholi, Guajacoli aa 5,0, Ol. cadini, Sulfuris 

ppti aa 15,0, Boracis 36,0, Camphorae trit., Ol. ricini aa 40,0, 
Glycerini 54,0, Acetoni 80,0, Eucerini cum aąua 100,0. Jest to 
tzw. balsam Dureta. 

W leczeniu łuszczycy twarzy i skóry owłosionej szczególnie cenne są 
przetwory rtęci strąconej białej lub kalomelu. 

N a głowie należy przede wszystkim usunąć łuski zmywaniem i oliwą 
salicylową, do mycia można używać płynu następującego: 

Rp.: AnthrasoU, Ol. Petrae aa 7,5, Spir. sapon. kalini. Aąua destill. 
aa ad 150,0. 
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Przyłuszczyca 

W leczeniu gośćca łuszczycowego osiąga się czasem bardzo dobre wy
niki przez podawanie dużych dawek jodku potasowego, 5,0—8,0 gramów 
dziennie. 

I I . P R Z Y Ł U S Z C Z Y C A . PARAPSORIASIS 

Przyłuszczyca stanowi jeden z najbardziej niejasnych rozdziałów der
matologii; schorzenia złączone pod tą nazwą w roku 1902 przez Brocąa 
we wspólną grupę nie stanowią jednolitej całości, wręcz przeciwnie, szereg 
okoliczności wskazuje na to, że jest to dział niejednolity, skazany na roz
członkowanie. Obecnie jednak badanie tych rzadkich schorzeń nie zostało 
ukończone i wciąż jeszcze brakuje materiału do opracowania tego rozdziału 
na nowych podstawach. 

Podobnie jak z innymi, rzadko spotykanymi schorzeniami s k ó r y , 
tak też i z przyłuszczycą, zwraca uwagę mnogość nazw nadanych temu 
schorzeniu przez rozmaitych autorów i obfitość jej odmian — z nich 
w podręczniku niniejszym zostaną omówione tylko główne. Zdaniem moim 
istnieją tylko dwie główne odmiany przyłuszczycy, jedna drobnogrudkowa 
lub drobnoogniskowa, lub też liszajowata — parapsoriasis papulosa seu 
guttata seu lichenoides oraz druga wielkoogniskowa, zlewna lub erytroder-
miczna, nazwana przez Brocąa parapsońasis en paląues, przez Crokera 
xantho-erythrodermia perstans. 

Odmiana pierwsza drobnogrudkowa, parapsortasis papulosa, zawiera 
z kolei szereg odmian innych, z których najważniejsze są: przyłuszczyca 
kroplista — parapsoriasis guttata, przyłuszczyca liszajowata — pityriasis 
lichenoides chronica Juljusherga, przyłuszczyca ostra ospicowata — para
psoriasis acuta parioliformis. Wobec tego jednak, że w obecnym stanie 
wiedzy, różnice wymienionych odmian są oparte wyłącznie na szczegółach 
morfologicznych i na nasileniu objawów, uważam za możliwe łączne ich 
omówienie. 

Wypowiedzenie się ostateczne o postaci opisanej przez Brocąa pod nazw^ parapsoriasis 
lichenoides jest jeszcze trudniejsze; ta bardzo rzadka odmiana nazwana była parakeratosis 
rariegata (Unna, Pollitzer, Santi), lichen rariegatus (Crocker). W tym schorzeniu zmiany 
S4 bardziej rozległe, często mają skłonność do uogólnienia się i czasem zbliżają się do 
erytrodermii. Choroba występuje wyłącznie u osobników dorosłych; często są to plamy 
ułożone siatkowato łub zlewające się, skóra jest zaczerwieniona, nieco ścieńczała, z łatwo
ścią powierzchownie fałduje, po zadrapaniu czasem złuszcza się łupieżowato. Miejsca zmie
nione złożone są z drobnych, łśniących, ściśle sąsiadujących grudek, a właściwie poletek. 
Niektórzy utrzymują, że postać ta jest zbliżona do zaniku pstrego naczyniastego (ustne 
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Przyłuszczyca 

oświadczenie Civatte'a), w każdym razie ta właśnie odmiana przyłuszczycy szczególnie często 
przekształca się w ziaminiak grzybiasty. Dzisiaj bardzo jeszcze trudno wypowiedzieć się 
0 istocie tej odmiany przyłuszczycy. 

Przyłuszczyca wielkoogniskowa, parapsoriasis en plaąues, a lepiej 
xantho-erythrodermia perstans (Crocker), jest jeszcze mniej znana i zba
dana od odmiany drobnogrudkowej, parapsoriasis papulosa, a w ostatnich 
czasach coraz to częściej przypuszcza się, że nie jest ona schorzeniem 
odrębnym i że zmiany charakterystyczne dla niej mogą powstać w prze
biegu rozmaitych innych schorzeń: zaniku skóry, ziarniniaka grzybiastego 
1 innych. 

A . P r z y ł u s z c z y c a g r u d k o w a 

P a r a p s o r i a s i s g u t t a t a 

Przyłuszczyca grudkowa jest schorzeniem dosyć rzadkim, etiologia jego 
jest zupełnie nieznana; dotąd nie zebrano poważniejszego materiału uza
sadniającego wysnuwanie jakichkolwiek wniosków w tym kierunku, 
w każdym razie wysuwana przez Miliana koncepcja etiologii gruźliczej 
przyłuszczycy nie znajduje jeszcze oparcia w niewątpliwych faktach. 

Choroba może wystąpić w każdym wieku: widywałem ją u dzieci 
8-letnich, spostrzegano ją u osób w wieku podeszłym; najczęściej dotyczy 
ona jednak osobników w wieku 25—45 lat. Powstaje ona bez przyczyny 
widocznej, wśród zdrowia niczym niezakłóconego i w dalszym ciągu nie 
wpływa na stan ogólny chorych. Jedyna ich skarga dotyczy swędzenia, 
występującego jednakże nie zawsze i nie osiągającego nigdy znacznego 
nasilenia. 

Wszystko co wiemy o tej chorobie, ogranicza się do stanu skóry, 
a więc do zespołu morfologicznego. Zmiany w skórze są ułożone syme
trycznie i dotyczą głównie tułowia i kończyn; na tułowiu, zwłaszcza 
w okolicy żeber, zmiany te niejednokrotnie wykazują skłonność do układu 
smugowatego wzdłuż ich przebiegu, na kończynach są skupione raczej po 
stronie zginaczy i w fałdach stawów, nigdy zaś nie zajmują okolic charak
terystycznych dla wykwitów łuszczycowych. Niekiedy osutka rozszerza się 
na skórę twarzy, a nawet i na błony śluzowe jamy ustnej, ostatnie należy 
jednakże do rzadkości. Zmiany w tych okolicach pozbawione są cech 
swoistych i rozpoznawane są na podstawie współistnienia z typowymi dla 
przyłuszczycy wykwitami na tułowiu. 
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Przyłuszczyca 

Wykwitem charakterystycznym jest grudka wielkości łebka szpilki lub 
2 — 3 mm, okrągła lub wieloboczna, nieznacznie zluszczająca się przy dra
paniu, jednak bez cech charakterystycznych dla łuszczycy, nie stwierdza się 
zatem objawu zadrapanej stearyny, obecności błonki łuszczycowej i krwa
wienia kropkowatego. 

Ryc. 124. Przyłuszczyca grudkowa. Należy zwrócić uwagę 
na obecność grudek o kształcie nieprawidłowym, z zazna
czonym układem sraugowatym i nieznacznym złuszczaniem. 

Barwa tych grudek bywa rozmaita: różowa lub nawet czerwonawa 
na początku ich powstawania i w ostrym okresie choroby, jest ona cielista 
lub brunatnawa w osutkach utrzymujących się od dłuższego czasu; u pod
stawy tych grudek nie wyczuwa się nacieku, nie mają one związku z mie
szkami włosowymi lub gruczołami potowymi. Czasem występują na nich 
drobne, kropkowate wybroczynki; powierzchnia ich może być plaska, jed-
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nakże bez połysku charakterystycznego dla grudek liszaja czerwonego, lub 
też kopulasta. 

Czasami objawy wysiękowe w grudce są znaczniejsze, w związku 
z czym łuska pokrywająca ją staje się grubsza i twardsza, częściej łuseczki 
są łupieżowate. Jeśli jest ich dużo, co zdarza się na osutkach ustępujących, 
powstają wykwity przypominające złuszczanie łuszczycowate, której to 
okoliczności choroba zawdzięcza swoją nazwę. 

Czasem objawy zapalne nasilają się tak znacznie, że na grudkach 
wytwarzają się drobne krostki; na szczycie grudek skupia się wtedy płyn 
ropny lub też rozwija się ognisko martwicy, pokrywające się wkrótce stru
pem i otoczone obrąbkiem zapalnym; nadaje to osutce wygląd przypomi
nający kiłową osutkę krostkową lub ospę wietrzną lub naturalną •— stąd 
nazwa parapsoriasis parioUformis acuta. Przypadki takie należą jednak do 
rzadkości. Najczęściej osutka złożona jest z grudek o cechach powyżej 
opisanych, oraz z drobnych plamek złuszczających się, przebarwionych, 
a czasem odbarwionych (leucoderma parapsoriałicum), powstających 
w okresie ustępowania i nadających osutce cechy wielopostaciowości (poli
morfizmu) nader charakterystycznej. 

Oddzielne wykwity utrzymują się od 3 do 10 tygodni, wciąż jednak 
występują świeże, skutkiem czego wielopostaciowość osutki jest wciąż wy
bitniejsza, sama zaś ona trwa czas bardzo długi, kilka lub kilkanaście lat. 

Streszczając w sposób następujący można ująć główne i stałe cechy 
osutki przyłuszczycowej grudkowej (parapsoriasis guttata): czas trwania 
bardzo długi, nieraz wieloletni, niekiedy nieznaczne swędzenie, układ 
osutki umiarowy z przewagą zmian na tułowiu i na kończynach, bez skłon
ności do skupiania się w okolicach charakterystycznych dla łuszczycy; osutka 
ma cechy grudkowo-złuszczającej {exanthema papulosąuamosum); poszcze
gólne grudki mogą przypominać grudki kiłowe, liszaja czerwonego lub 
poronne grudki łuszczycowe. Wszystkie cechy charakteryzujące grudki tych 
schorzeń znajdujemy w osutce przyłuszczycy, jednakże w nasileniu znacznie 
słabszym. Osutka nie pozostawia zmian stałych, czasem jednakże prze
barwienie lub odbarwienie utrzymujące się bardzo długo. Niekiedy pow
stają małe, kropkowate zaniki — parapsoriasis atrophicans, lub rozszerze
nia naczyń. 

Obraz histologiczny przyłuszczycy jest mało zbadany, nie zawiera on 
jednak cech charakterystycznych. Zmiany polegają na obrzęku i parakera-
tozie naskórka oraz na silnym obrzęku skóry właściwej ze sporymi nacie
kami w otoczeniu naczyń. Początkowo są one złożone z komórek wie-
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lojądrzastych, stopniowo jednak zmieniają swój skład, przeważać zaczy
nają bowiem limfocyty i bistiocyty. 

Stan ogólny chorych na przyłuszczycę pozostaje dobry przez cały okres 
choroby. 

Rozpoznanie przyłuszczycy grudkowej opiera się na cechach morfo
logicznych osutki oraz na przebiegu choroby, nierzadko jednak zostaje ono 
ustalone dopiero na podstawie dłuższego spostrzegania przebiegu choroby 
i wyniku badań pomocniczych. 

Ryc. 125. Obraz histologiczny grudki przyłuszczycy. Nieznaczne zgrubienie naskórka, 
zaznaczona parakeratoza powierzchni; obrzęk naskórka, nieswoiste objawy zapalne 

w skórze właściwej. 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić choroby następujące: 
— osutka kiłowa grudkowa lub grudkowo-krostkowa. Czas jej trwa

nia jest krótszy, grudki mają wyraźny naciek podstawy, zmiany na błonach 
śluzowych są znacznie częstsze. Doświadczone oko spostrzega szereg cech 
morfologicznych, wprawdzie drobnych, jednakże wystarczająco typowych 
dla natychmiastowego zróżnicowania. Niedoświadczony powinien pamię
tać, że pomocnicze badania, jak obecność krętków w wykwitach i wynik 
odczynu Wassermanna z łatwością ustalają rozpoznanie w przypadkach 
wątpliwych; 
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Przyłuszczyca 

— osutki lekowe, w szczególności złotowa, mogą przybrać cechy przy
łuszczycy; wywiady, ostty przebieg schorzenia, objawy towarzyszące, a wśród 
objawów morfologicznych przewaga zmian wysiękowych w osutkach leko
wych — są głównymi cechami do zróżnicowania, nie zawsze jednak 
łatwego; 

— łuszczyca: umiejscowienie osutki jest inne, nie spostrzega się gru
dek wielobocznych, płaskich, nasilenie parakeratozy jest duże, objawy 
zadrapanej stearyny, krwawienia kropkowatego i błonki łuszczycowej są 
dodatnie; przebieg schorzenia jest okresowy; 

— liszaj czerwony: swędzenie jest zazwyczaj wyraźne, osutka jest 
jednopostaciowa, na błonach śluzowych jamy ustnej istnieją częste zmiany 
0 cechach nader charakterystycznych; osutka nie jest w takim stopniu 
umiarowa, jak przyłuszczyca, grudki liszaja czerwonego charakteryzuje 
wyraźny, wieloboczny kształt oraz łśniąca powierzchnia. 

Leczenie przyłuszczycy nie rokuje powodzenia, znajduje się ono wciąż 
jeszcze w okresie poszukiwania środków skutecznych. Niektórzy spostrze
gali korzystne działanie wstrzykiwań pilokarpiny, inni soli złotowych 
1 tuberkuliny. Naświetlania promieniami pozafiołkowymi i X nie dają 
wyników dodatnich. 

B. P r z y ł u s z c z y c a o g n i s k o w a 
P a r a p s o r i a s i s e n p l a q u e s . 

X a n t h o - e r y t h r o d e r m i a p e r s t a n s 

W całej dermatologii nie znam obrazu chorobowego równie nie
jasnego, o interpretacji tak trudnej i dowolnej, jak przyłuszczyca ogniskowa; 
tłumaczy się to rzadkością tego schorzenia i brakiem cech stałych, wybit
nych i charakterystycznych. 

Choroba rozwija się zupełnie niepostrzeżenie, nie wpływając na 
ogólny stan chorych. Swędzenie zwykle nie występuje, w niektórych przy
padkach jest ono bardzo nieznaczne. Osutka jest umiejscowiona na tułowiu 
i na kończynach, zwłaszcza na dolnych. Twarz, głowa, dłonie i stopy 
zawsze są oszczędzane, paznokcie zmian nie wykazują. W miejscach wska
zanych powstają wykwity wielkości talara lub nawet większe, o kształcie 
nieregularnym, najczęściej owalne, ułożone na tułowiu wzdłuż przebiegu 
żeber, na kończynach — wzdłuż ich osi. Brzegi wykwitów są wyraźne, nie 
mają jednak obwódki, i są zwykle lekko zazębione. Powierzchnia wykwitu 
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Przyłuszczyca 

jest jednolita, niekiedy zmiany są nieco wybitniejsze na obwodzie. Jest ona 
pokryta drobnymi, łupieżowatymi łuseczkami, barwę ma ciemnawożółtawą 
lub też brunatnawą, czasem widoczne są na niej drobne wybroczyny krop
kowate; podstawa wykwitów nie jest nacieczona, utrzymują się one nie
skończenie długo, niekiedy kilkanaście lat, nie ulegając zmianom. 

Ryc. 126. Przyłuszczyca plamista. 
Parapsoriaris en plaques. 

Opisano wprawdzie powstawanie zaniku lub przekształcenie się tych 
wykwitów w ziaminiak grzybiasty, zdaje się jednak, że spostrzeżenia takie 
świadaą tylko o tym, że w przebiegu wymienionych schorzeń powstawać 
mogą zmiany morfologiczne podobne lub identyczne z przyłuszczycą ogni
skową. 

Obraz histologiczny nie wykazuje cech charakterystycznych, w gór
nych pokładach skóry właściwej stwierdza się rozszerzenie naczyń krwio
nośnych, które są otoczone naciekami pozbawionymi cech swoistych, skóra 
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Acrodermatitis continua 

właściwa i naskórek są obrzęknięte. W naskórku stwierdza się ogniska 
wakuołizacji i parakeratozę. Jednak obraz histologiczny schorzenia nie 
został dostatecznie opracowany. Rozpoznanie choroby jest trudne i jest 
zadaniem najbardziej wyszkolonych dermatologów; w różnicowaniu należy 
uwzględnić wszystkie rumieniowato-złuszczające schorzenia, zaniki skóry, 
ziaminiak grzybiasty i białaczki, wreszcie zatmcia skóry. 

Leczenie nie rokuje powodzenia, należy jednak zastosować silne środki 
złuszczające, wstrzykiwanie przetworów złotowych i arsenowych. Widzia
łem poprawę po calciferolu. 

I I I . Z A P A L E N I E C I Ą G Ł E D R O B N O K R O S T K O W E SKÓRY K O Ń C Z Y N . 

C H O R O B A HAŁLOPEAU. A C R O D E R M A T I T I S C O N T I N U A H A Ł L O P E A U 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Ciągłe drobnokrostkowe zapa
lenie skóry kończyn jest schorzeniem rzadkim. Zmiany usadowione są na 

Ryc. 127. Charakterystyczne dla choroby Hałlopeau 
kropkowate krostki w otoczeniu paznokci. 

dłoniach, a najczęściej na paliczkach paznokciowych i polegają na prze
wlekłym, wieloletnim stanie zapalnym, któremu towarzyszy występowanie 
drobnych krostek naskórkowych i zanik kośćca kończyn. Stan ogólny cho
rych jest dobry, etiologia schorzenia nie jest znana. 

Z m i a n y s k ó r n e . Wykwitem podstawowym jest krostka na
skórkowa, drobna, kropkowata, wielkości ziarna maku; stopniowo powięk-
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Acrodermatitis continua 

szając się dojść ona może do rozmiarów i — 2 mm. Krostki małe nie 
zawierają prawie żadnej wydzieliny, większe treść ropną, nieco lepką, 
ciągnącą się. Krostka jest dobrze od otoczenia odgraniczona, umiejsco
wiona w naskórku, przez który prześwieca żółtą barwą. Krostki najmniejsze 
występują w postaci brunatnych, nieco wzniesionych kropek, zupełnie nie 
przypominających krostek. Stopniowo powiększając się, krostki dochodzą 
do powierzchni, którą nieznacznie wypuklają. Trwają one dosyć długo, 
stopniowo jednakże przysychają, wytwarzając strupek, po odpadnięciu 
którego powstaje gładka, czerwona, lśniąca plamka. Znacznie rzadziej 

Ryc. 128. Acrodermatitis continua Hałlopeau. 
Zmiany na paznokciach palców. 

krostki te pękają, ukazując ubytki sączące i ropiejące, często łączące się 
i tworzące ogniska o zarysach łukowatych. W przypadkach typowych i trwa
jących czas dłuższy — krostki te umiejscowione są na paliczkach paznokcio
wych, w otoczeniu paznokci, na początku choroby na jednym palcu, w przy
padkach trwających od dłuższego aasu — na ki lku, zazwyczaj symetrycz
nie; częściej zajęte są palce dłoni, rzadziej stóp; niekiedy zmiany są usado
wione zarówno na stopach, jak i na rękach. N a palcach krostki zjawiają 
się początkowo w sąsiedztwie płytek paznokciowych, wał paznokciowy jest 
obrzęknięty i zaczerwieniony. Krostki są początkowo nieliczne, stopniowo 
coraz lianiejsze. 
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Acrodermatitis continua 

Przypadki, w których pęcherzyki o wyglądzie podanym powyżej 
umiejscowione są na paliczkach paznokciowych w otoczeniu płytki, nie 
budzą wątpliwości klasyfikacyjnych i rozpoznawczych, należą one do kla
sycznej postaci choroby Hałlopeau. Prócz nich istnieją jednak inne, prze
kraczające wprawdzie granice zakreślone przez Hałlopeau dla tej choroby, 
niewątpliwie do niej jednak należące. Nie można się temu dziwić, jest 
bowiem rzeczą zwykłą, że początkowo uwagę badaczy zwracają przypadki 
najwybitniejsze i te są wyodrębnione jako klasyczne i niewątpliwe, potem 

Ryc. 129. Acrodermatitis continua. 

zaś ramy schorzenia rozszerzają się i obejmują zmiany mniej typowe. Nie 
inaczej sprawa się ma z chorobą Hałlopeau, tu również prócz postaci 
„klasycznych" (bo dojrzałych i wykazujących wszystkie cechy opisane przez 
twórcę tego działu) poznaliśmy odmiany poronne lub powikłane, albo też 
z innych względów nietypowe. Przynależność tych postaci do choroby 
Hałlopeau jest wprawdzie kwestionowana przez niektórych autorów, z po
glądami tymi nie mogę jednak zgodzić się, w żadnej dziedzinie i żadnej 
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Acrodermatitis continua 

chorobie nie można bowiem uważać odkrycia lub opisu początkowego za 
ostatecznie ustalający stan rzeczy. 

Dlatego to zaliczyć należy do choroby Hałlopeau również i następującą 
postać drobnokrostkowego zapalenia skóry. Zmiany umiejscowione są na dło
niach i na stopach po stronie zginającej, w środkowej ich części; zazwyczaj 
są one symetryczne, częściej zajmują stopy, gdzie umiejscowione są na 

Ryc. 130. Acrodermatitis continua, postać abortiva. 

szczytowej części sklepienia, przechodząc na powierzchnię wewnętrzną 
stopy. Widzi się tu ognisko rozmaitej wielkości, początkowo usiane wy
łącznie drobnymi, kropkowatymi, najczęściej przyschniętymi pęcherzykami. 
Zlajęte ognisko jest zaczerwienione, obrzęknięte, pokryte łuskami i strupami 
przyschniętych krostek i złuszczające się skutkiem istnienia stanu zapalnego 
naskórka. 
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Acrodermatitis continua 

Po usunięciu tych strupów okazuje się powierzchnia czerwona, usiana 
drobnymi ubytkami po pękniętych lub uszkodzonych krostkach. 

Wobec długiego trwania choroby, krostki starsze przysychają, a jedno
cześnie wciąż występują świeże. Skutkiem tego naskórek ulega zmianom 
pozapalnym, a być może i troficznym, staje się suchy, cienki, powierzchnia 
jego jest gładka, lśniąca, marszczy się z łatwością. Jednocześnie paliczki 

Ryc. 131. Acrodermatitis continua, zmiany daleko 
posunięte z zanikiem paliczków i całkowitym zniszcze

niem paznokci. 

paznokciowe są w całości obrzęknięte, zgrubiałe, przybierając kształt pałecz-
kowaty. W okresach jeszcze późniejszych cieńczeją one i przybierają kształt 
stożkowaty. Paznokcie już bardzo wcześnie ulegają zmianom, tracą połysk, 
na powierzchni ich powstaje bruzdowanie, tworzą się ubytki kropkowate; 
w posuniętych okresach choroby wypadają one. Grubieją one na początku 
choroby, potem cieńczeją i stają się listeczkowate. 
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Acrodermatitis continua 

Palce dłoni są zesztywniałe, ustawione w półzgięciu, ruchy ich są 
ograniczone. W niektórych przypadkach cechy schorzenia bardzo znacznie 
odbiegają od opisanych. Zmiany mogą być usadowione nie na kończynach, 
lecz mogą uogólnić się, co należy jednak do rzadkości i wtedy całe lub pra
wie całe ciało jest zaczerwienione, złuszcza się, a pod łuskami stwierdza 
się drobne krostki o cechach powyżej opisanych. Kiedy indziej zmiany 
ograniczają się do dużych fałdów i zgięć pachowych, udowo-pachwinowych 
i innych, wreszcie, jak już wspomniałem, mogą one znajdować się w środ
kowej części skóry dłoni i stóp. Odmiany te wymagają jednak szczegóło
wego opracowania na podstawach nowych i ustalenia ich przynależności. 

P r z e b i e g c h o r o b y . Zapalenie ciągłe drobnokrostkowe wy
stąpić może w każdym wieku, częściej jednakże u dorosłych; niekiedy 
powstaje ono po urazie lub po schorzeniach ropnych, częściej bez przy
czyny widocznej, ze zmian nietypowych, pozornie błahych. Zmiany rozsze
rzają się powoli i najczęściej, jak już wskazałem, nie przekraczają skóry 
nadgarstków i stawu skokowego na kończynach dolnych. Często w prze
biegu choroby występuje pewna, zupełnie jednakże nieregularna okresowość, 
zmiany bowiem samoistnie ulegają poprawie, po czym następuje ponownie 
okres nasilenia i szerzenia się. Trwanie tych okresów bywa nader rozmaite. 
W innych przypadkach przebieg choroby jest istotnie ciągły, ze stopniowym 
powolnym szerzeniem się zmian. Choroba jest zawsze wieloletnia, prze
wlekła, nierzadko trwa ona przez całe życie chorego. 

Stan ogólny chorych pozostaje dobry, mimo że cierpią oni bardzo 
z powodu swej choroby, a zdolność do pracy jest wybitnie zmniejszona. 
W przypadkach rozległych, choroba może spowodować całkowite inwa
lidztwo. Niekiedy w okolicach zajętych chorzy odczuwają swędzenie, pie
czenie, nie jest ono jednakże silne; czasem występują w kończynie chorej 
nerwobóle. 

W narządach wewnętrznych zmian nie stwierdza się. Zmiany spostrze
gane w czynności gruczołów dokrewnych nie wykazują cech swoistych, są 
niestałe i bardzo słabo wyrażone. W moczu nie stwierdza się składników 
nieprawidłowych. Obraz morfologiczny krwi nie wykazuje nieprawidłowości. 
Zazwyczaj jest jednak umiarkowany wzrost liczby ciałek białych z przewagą 
komórek wielojądrzastych obojętnochłonnych. 

Zmiany w kośćcu kończyn nie są charakterystyczne; w obrazie rent
genowskim stwierdza się jedynie odwapnienie kośćca palców i dłoni; 
możliwe jest jednak, że jest ono wtórne i tłumaczy się nieczynnością. Cho
roba przebiega zazwyczaj bez powikłań, w szczególności bez zakażeń rop-
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Acrodermatitis continua i 

nych w narządach odległych; zmian takich jak ropowice, zapalenie gruczo
łów i naczyń chłonnych zazwyczaj nie widuje się. 

W postaciach uogólnionych występują zmiany na błonach śluzowych 
jamy ustnej i pochwy. Są to grudki sączące i pęcherze szybko pękające 
1 odsłaniające głębokie pokłady naskórka; często wykazują one układ 
pełzakowaty. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Naskórek jest obrzęknięty, w okre
sach początkowych zgrubiały, po dłuższym zaś trwaniu choroby — wyraźnie 
ścieńczały. Widoczny jest w nim duży napływ leukocytów wielojądrzastych, 
w niektórych zaś miejscach wytwarzają się krostki śródnaskórkowe; w okre
sie początkowym przypominają one ropnie mikroskopowe, charakterystyczne 
dla łuszczycy (micraabscessus). Powierzchnia naskórka, w zależności od 
okresu i postaci, może być pokryta strupami, warstwami hiperkeratotycz-
nymi lub parakeratotycznymi. 

W skórze właściwej występuje ostry stan zapalny, naczynia krwio
nośne są rozszerzone, ścianki ich otoczone są naciekami pozbawionymi jed
nakże cech charakterystycznych. Liczba elementów komórkowych w skórze 
właściwej jest wyraźnie wzmożona; w okresach końcowych tkanka łączna 
jest wyraźnie zeszkliwiała. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a zapalenia ciągłego drobnokrostko-
wego nie jest znana. Na ogół ścierają się dwa przeważające poglądy: jedni 
(Krzyształouficz, Barher, Oltamarre i inni) hołdując poglądom Hdlajzeau 
zaliczają zapalenie ciągłe drobnokrostkowe do zakażeń ropnych skóry; nie
którzy z nich przypisują przy tym rolę etiologiczną zakażeniu gronkowco-
wemu (Barber), inni paciorkowcom lub zakażeniom mieszanym. Istotnie 
stwierdzić należy, że rozmaite ziarniaki były wielokrotnie z tych zmian 
wyhodowane. Dodać należy jednak, że z uwagi na brak jałowości skóry, 
wykrycie bakterii nieswoistych w zmianach skórnych winno być oceniane 
2 największą ostrożnością i nie może być uważane za dowód rozstrzyga
jący. Poszukiwania te należałoby uzupełnić zbadaniem odczynów alergicz
nych na wyciągi z otrzymanych zarazków, badaniami serologicznymi i do
świadczalnymi. 

Wszystkie te zastrzeżenia skłaniają innych autorów do porzucenia 
teorii zakaźnej i do przypisywania roli patogenetycznej czynnikom innym. 
Zwraca się przy tym uwagę na możliwość istnienia zaburzeń dokrewnych 
(Kwiatkowski) oraz zmian w trofizmie skóry. Jednak zebranie poważnego 
materiału dowodowego, jak dotąd, nie powiodło się, wykazano bowiem 
jedynie istnienie różnorodnych, niestałych i słabo wyrażonych odchyleń od 
stanu prawidłowego. 
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Acrodermatitis continua 

W czasach ostatnich kwestionowana jest przez niektórych autorów 
odrębnos'ć tego schorzenia. Barber uważa np., że nie wszystkie przypadki, 
rozpoznawane jako ciągłe zapalenie drobnokrostkowe, są jednakowe, i że 
jedne polegają na zakażeniu gronkowcowym skóry, inne są identyczne 
z łuszczycą krostową, psoriasis pustulosa. Różnicowanie opiera on na wy
niku badania bakteriologicznego: w łuszczycy krostowej treść ropni jest 
jałowa, w zapaleniu ciągłym wyhodowuje się gronkowce. Co do mnie, to 
uważam, że część przypadków choroby Hallopeau jest blisko spokrewniona, 
a być może identyczna z łuszczycą krostową. Zdanie to opieram przede 
wszystkim na częstym współistnieniu choroby Hallopeau i łuszczycy oraz 
na podobieństwie obrazu histologicznego, zwłaszcza w przypadkach począt
kowych. 

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie ciągłego zapalenia drobnokrostko-
wego jest bardzo łatwe w przypadkach typowych i ze zmianami daleko po
suniętymi; opiera się ono na obrazie morfologicznym, powyżej już opisa
nym. Przypadki początkowe nastręczają duże trudności i nie są rozpozna
wane aż do czasu zjawienia się drobnych krostek w otoczeniu paznokci;! 
potwierdza rozpoznanie przewlekły przebieg schorzenia i oporność jego na 
leczenie. 

Rozpoznanie postaci nietypowych jest bardzo trudne, a zakres scho
rzeń rozpoznawanych jako zapalenie ciągłe zależy od zapatrywań roz
poznającego. Jedni stoją tu na stanowisku niewzruszalnego klasycyzmu 
i zaliczają do choroby tej wyłącznie przypadki ściśle odpowiadające opi
sowi Hallopeau; inni sądzą natomiast, a jestem ich zdania, że prócz 
postaci opisanych przez tego autora, istnieją, podobnie jak we wszystkich 
innych schorzeniach, postacie nietypowe, zniekształcone, poronne i przej
ściowe. Omawianie sprawy tej przekracza jednakże ramy niniejszego pod
ręcznika. 

R o k o w a n i e jest dobre co do stanu ogólnego chorych; w zakresie 
możliwości uleczenia choroby jest ono natomiast niekorzystne, zapalenie 
ciągłe drobnokrostkowe skóry należy bowiem do najuporczywszych i naj
trudniej poddających się wpływom leczniczym chorób skóry. 

L e c z e n i e . Leczenie ciągłego zapalenia drobnokrostkowego jest 
bardzo trudne; wyniki lepsze, a niekiedy zupełnie dobre, uzyskuje się 
w przypadkach początkowych oraz w okolicach innych, niż otoczenie 
paznokci. Leczenie jest zawsze bardzo długie, wieloletnie, o czym z góry 
należy uprzedzić chorych. Wytrwałość i postępowanie konsekwentne są 
jednak zawsze nagrodzone wynikiem leczniczym. 
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Łupież mieszkowy czerwony 

Leczenie choroby Hallopeau jest obecnie empiryczne, leczenia przyczy
nowego nie znamy. Wyniki lepsze osiąga się środkami zewnętrznymi, 
a mianowicie przez stosowanie rozmaitych przetworów dziegciu, siarki 
i chryzarobiny w rozmaitych postaciach. Znoszenie tego lub innego prze
tworu dziegciowego lub sposobu jego stosowania (kąpiele, maści, pasty 
itp.) bywa rozmaite, toteż z dużą cierpliwością należy dobierać środek 
leczniay i metodę najskuteczniejszą i stosować ją przez długie miesiące. 

Środki odkażające, redukujące, przyżegające nie odnoszą, zdaniem 
moim, wyniku, jednakże wobec uporczywości schorzenia i one również po
winny być wypróbowane. Leczenie wewnętrzne obecnie nie rokuje wido
ków powodzenia, jednak wszelkie nowe i stare metody leczenia należy 
w)rpróbować, aby ostatecznie odrzucić jedne i obrać drogi nowe. Stosować 
należy zatem chemoterapię — sidfonamidami, przetwory złotowe, arsen, 
chininę; leczenie bodźcowe i uodporniające — szczepionki, tuberkulinę, 
która również ma swoich zwolenników, penicylinę. 

Z metod leczenia fizykalnego, skuteczne mogą być naświetlania pro
mieniami X , jednakże należy je stosować w dawkach małych, 5 0 — 7 5 r, 
przeciwwskazane są one w przypadkach, w których objawy zapalne są silne. 

I V . ŁUPIEŻ M I E S Z K O W Y C Z E R W O N Y . P I T Y R I A S I S R U B R A P I L A R I S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Łupież mieszkowy czerwony jest 
schorzeniem bardzo rzadkim, o etiologii nieznanej, o przebiegu przewlekłym, 
długotrwałym, zazwyczaj jednak dobrotliwym. Zmiany skóry są uogólnione, 
rzadziej ograniczone do niektórych tylko okolic; polegają one na rozległym 
zaczerwienieniu skóry, na rogowaceniu mieszkowym w postaci grudek stoż
kowatych i silnym złuszczaniu łupieżowatym. 

Z m i a n y s k ó r n e . Zmiany skórne charakteryzują dwa zjawiska 
pierwotne i jedno wtórne. Zjawiska pierwotne — to zaczerwienienie skóry 
i wytwarzanie grudek rogowych, stożkowatych, polegających na nadmier
nym rogowaceniu ujść mieszków włosowych. Zjawiskiem wtórnym jest 
złuszczanie łupieżowate, niekiedy tak wybitne, że schorzeniu nadano nazwę 
ł u p i e ż u mieszkowego czerwonego. 

W zależności od rozmieszczenia i nasilenia zmian, obraz może być 
pozornie rozmaity, w rzeczywistości jest on nader jednolity. 

W przypadkach poronnych zmiany mogą się ograniczyć do rogowa
cenia ujść mieszków włosowych w miejscach typowych, a więc skóra dłoni 
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Łupież mieszkowy czerwony 

po stronie grzbietowej, grzbietowa powierzchnia palców dłoni, powierzchnia 
wyprostna kończyn górnych i boczne części szyi. W miejscach tych rozwi
jają się bez objawów podmiotowych, czasem jednak wśród nieznacznego 
swędzenia, grudki wielkości łebka szpilki, twarde, rogowe, o kształcie stoż
kowatym, po dłuższym czasie ulegające złuszczeniu i skutkiem tego płaskie. 

Ryc. 132. Pityriasis rubra pilaris, czopy rogowe 
w ujściach mieszków włosowych w początkowych lub 

poronnych okresach choroby. 

Barwa tych grudek jest cielista lub różowa, środkowy zaś czop rogowy, 
początkowo biały, stopniowo, skutkiem zanieczyszczenia i utleniania komó
rek rogowych, staje się popielaty. Często w tym czopie tkwi włos nieuszko
dzony lub ułamany, widoczny w postaci czarnej kropki. Po odpadnięciu 
tych czopów rogowych powstają nieznaczne zagłębienia, nie sączące i wkrótce 
wypełniające się nowymi złogami rogowymi. 
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Łupież mieszkowy czerwony 

W przypadkach typowych łupieżu mieszkowego czerwonego obraz 
ulega znacznemu nasileniu: zmiany nie ograniczają się do miejsc wymie
nionych, lecz są uogólnione; grudki są większe, często ułożone w smugach 
(zwłaszcza na szyi), oraz zgrupowane, co spostrzega się szczególnie często 
na łokciach i na kolanach. W okolicach tych są one tak liczne i sąsiadują 
tak ściśle, że powstają chropowate, pokryte grubą łuską ogniska zlewne. 

Ryc. 133. Pityriasis rubra pilaris; obraz typowy z licznymi grudkami 
przymieszkowymi ułożonymi w smugach. 

wśród których nie widać poszczególnych wykwitów w postaci grudek koń
czystych, które są wyłącznie na obwodzie ognisk większych. Skutkiem 
obecności wymienionych kończystych grudek rogowych, powierzchnia skóry 
jest szorstka, jak gdyby tarkowata. Jednocześnie w przypadkach zmian 
rozległych i o dużym nasileniu, skóra jest zaczerwieniona, niekiedy wyłącz
nie w otoczeniu grudek, w innych przypadkach jest ona w całości silnie 
zaaerwieniona, purpurowa, nieco obrzęknięta i ciastowata, skutkiem czego 
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Łupież mieszkowy czerwony 

elastyczność jej jest nieco zmniejszona. Są to przypadki, w których zmiany 
przybierają cechy erytrodermiczne i osiągają nasilenie największe. 

Kolejność powstawania wymienionych zmian jest rozmaita. Niekiedy 
początkowo powstają grudki, stopniowo coraz liczniejsze i większe, potem 
w ich otoczeniu rozwija się powoli nasilający się stan zapalny i zaczerwie
nienie. Nieraz choroba rozpoczyna się od zaczerwienienia zlewnego, nie 

Ryc. 134. Pityriasis rubra pilaris; zmiany erytro
dermiczne ze złuszczaniem łupieżowatym; na szyi 

widoczne są pojedyncze grudki rogowe. 

wykazującego cech charakterystycznych, potem zaś dołącza się złuszczanie 
łupieżowate i rozwijają się grudki mieszkowe. 

W erytrodermiach tego rodzaju powierzchnia naskórka zawsze się 
złuszcza, czym też tłumaczy się nadana schorzeniu nazwa — łupież miesz
kowy czerwony. Złuszczanie to ma charakter otrębowaty na poszczególnych 
grudkach; na większych skupieniach natomiast, zwłaszcza na łokciach i na 
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Łupież mieszkowy czerwony 

kolanach, wytwarzają się grube, srebrzyste nawarstwienia, przypominające 
złuszczanie łuszczycowe. Szczególnie charakterystyczne jest ono na twarzy, 
która jest pokryta grubą warstwą łusek suchych, srebrzystych, mocno zwią
zanych z podłożem i tworzących jak gdyby warstwę azbestu lub gipsu. 

Ryc. 135. Pityriasis rubra pilaris. Zmiany przy^ 
pominają łuszczycowe; na obwodzie wykwitów— 
pojedyncze, typowe grudki hiperkeratotyczne. 
Fotografia dotyczy chorego przedstawionego na 

ryc. 133. 

Skutkiem obrzęku skóry twarzy i obecności wymienionych łusek, często 
powstaje lekkie wywinięcie powiek, warg, mimika zaś twarzy jest utrudniona. 

W zależności od umiejscowienia zmian, skóra wykazuje pewne różnice, 
dlatego też omówię kolejno obraz chorobowy rozmaitych okolic skóry i jej 
przydatków. 

— Skóra tułowia i kończyn jest obrzęknięta, ciastowata, wybitnie 
czerwona, zaczerwienienie to jest zlewne, a w okresach początkowych nie-
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Łupież mieszkowy czerwony 

kiedy plamiste; w skórze występują grudki stożkowate, rogowe, szczegól
nie liczne na grzbietach dłoni i palców, często ułożone w smugach, na 
łokciach i na kolanach skupiające się w ogniska zlewne. 

— Skóra twarzy jest czerwona, pokryta grubą warstwą białych azbesto
wych łusek, niekiedy rozwija się wywinięcie powiek i warg, małżowiny 
uszne zatracają elastyczność, brwi i rzęsy mogą być przerzedzone, włosy 
brody u mężczyzn zmian jednakże nie wykazują. 

— Skóra głowy pokryta jest grubą warstwą suchych, łupieżowatych 
łusek, włosy początkowo nie są zmienione, w okresach końcowych są one 
matowe, łamliwe, czasem przerzedzone. 

— Skóra dłoni i stóp jest zgrubiała, pokryta warstwami hiperkerato-
tycznymi, bruzdowanie normalne jest wzmożone, warstwy rogowe mocno 
przylegają do podłoża; czasem w ujściach gruczołów potowych tworzą się 
czopy rogowe. 

— Paznokcie są matowe, łamliwe, pokryte bruzdami poprzecznymi 
i podłużnymi, często przybierają one kształt szponowaty; sama płytka jest 
zgrubiała, miąższ jej jest rozpulchniony i rozwłókniony; wzrost ich jest 
przyspieszony. 

— Pocenie skóry jest zmniejszone, jest ona sucha, a chorzy odczu
wają ściąganie jej. 

— Meszek włosowy początkowo nie jest zmieniony, po dłuższym zaś 
trwaniu choroby jest on przerzedzony skutkiem ułamywania się. 

— Błony śluzowe zazwyczaj zmian nie wykazują, jednakże w przy
padkach szczególnie rzadkich w błonie śluzowej jamy ustnej i przewodów 
nosowych rozwijają się drobne grudki, przypominające zmiany w liszaju 
czerwonym (E. Gilchrist, Hoffmann, Bloch) w spojówkach gałek ocznych 
i w otoczeniu rogówki mogą powstać drobne, białawe grudki. 

P r z y p a d k i n i e t y p o w e . W schorzeniach tak rzadkich, jak 
łupież mieszkowy czerwony, bardzo trudno mówić o odmianach nietypo
wych, należą one bowiem do niezwykłych rzadkości. Wydaje się jednakże, 
że następujące postacie istotnie mogą być zaliczane do nietypowego łupieżu 
mieszkowego czerwonego: 

— niekiedy zmiany ograniczają się wyłącznie do grzbietowych po
wierzchni palców rąk, gdzie widoczne są charakterystyczne stożkowate grudki 
rogowe; przypadki takie można zaliczyć do poronnych; 

— w innych razach zmiany ograniczają się do skóry głowy, polegają 
one na bardzo obfitym złuszczaniu, z wytwarzaniem nawarstwień zajmu
jących skórę głowy częściowo lub w całości; zmiany takie przypominają 
tzw. złuszczanie azbestowate, różnią się jednakże od niego mocnym przyle-
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Łupież mieszkowy czerwony 

ganiem łusek do podłoża i ich suchością. Nie bez znaczenia jest ta oko
liczność, że zmiany w łupieżu mieszkowym utrzymują się trwale i są oporne 
na leczenie, w złuszczaniu azbestowatym — ustępują łatwo. Zmiany te 
rozszerzać się mogą na twarz i na tułów, gdzie stają się typowe; 

— czasem istnieje erytrodermia łupieżowata, przy czym złuszczanie 
może być wyraźne lub utajone, występujące dopiero po zadrapaniu po
wierzchni, nie stwierdza się natomiast grudek mieszkowych; ta postać 
również może być uważana za poronną; 

— wreszcie zmiany ograniczyć się mogą do dłoni i do stóp, gdzie 
istnieje rogowacenie płatowe lub drobnogrudkowe, zmiany te nie wykazują 
cech łupieżu mieszkowego czerwonego, a że należą istotnie do tego scho
rzenia — świadczy ich rozwój dalszy. 

P r z e b i e g c h o r o b y . Łupież czerwony mieszkowy jest, jak się 
zdaje, nieco częstszy u mężczyzn, jednakże wobec jego znacznej rzadkości 
uważam za zbyteczne przytaczanie liczb, są one bowiem oparte na przy
padkach zbyt nielicznych i są niewątpliwie nieścisłe. Na ogół jest to cho
roba wieku średniego, chociaż widuje się ją niekiedy u młodocianych, spo
strzegałem ją u dzieci w wieku lat 2 — 3 , a również u starców. Najczęściej 
rozpoczyna się ona bez przyczyny widocznej, tak było przynajmniej we 
wszystkich przypadkach, spostrzeganych przeze mnie. Dalszy jej przebieg 
bywa najczęściej przewlekły, zmiany stopniowo nasilają się, trwają mie
siące i lata, niekiedy występuje przy tym pewna kolejność okresów nasila
nia i zwalniania choroby; nie dochodzi przy tym jednakże nigdy do całko
witego ustąpienia zmian, a tylko do ich osłabienia. Znacznie rzadziej prze
bieg choroby jest ostry. Zmiany skórne rozpoczynają się w rozmaitych oko
licach powłok, najczęściej jednak na dłoniach i na stronach wyprostnych 
kończyn, czasem na głowie, skąd rozszerzają się na inne okolice skóry 
z rozmaitą szybkością. 

Postacie o przebiegu szczególnie ostrym rozpoczynają się od rozległego, 
zlewnego zaczerwienienia tułowia i twarzy i w ciągu kilku tygodni rozsze
rzają się na powłoki w całości. Początkowo istnieje wyłącznie zaczerwie
nienie, potem złuszczanie łupieżowate przy zadrapaniu skóry, wreszcie zaś 
zjawiają się grudki mieszkowe i zmiany przybierają obraz typowy. 

Występowaniu osutek tych nie towarzyszą objawy ogólne, wszakże 
uczucie napięcia skóry, zjawiające się w postaciach erytrodermicznych, jest 
dla chorych nader niemiłe; w postaciach ostrych występuje niekiedy uczucie 
osłabienia i rozbicia, czasem wymioty i stany podgorączkowe; w przypad
kach poronnych lub ograniczonych do przestrzeni niewielkich (łokcie, 
kolana, dłonie, skóra głowy) objawy te nie występują. 
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Łupież mieszkowy czerwony 

Stan chorych na łupież mieszkowy czerwony pozostaje zazwyczaj zupeł
nie dobry, wobec tego jednak, że cierpienie ich jest nieprzyjemne z punktu 
widzenia estetycznego, wywołuje ono stan nerwowości i przygnębienia. 

Niekiedy choroba przybiera obrót niekorzystny, chorzy tracą na wadze 
i stopniowo ulegają znacznemu wyniszczeniu, ciepłota ciała może być pod
wyższona, nie wykazując przebiegu charakterystycznego. Wśród postępują
cego wyniszczenia, biegunek i objawów toksycznych następuje zejście śmier
telne wskutek powikłań przypadkowych. Przypadki takie są jednakże bardzo 
rzadkie i sam ani razu nie spostrzegłem łupieżu czerwonego mieszkowego 
o równie złośliwym przebiegu, toteż zgadzam się z tymi, którzy zaliczają 
chorobę tę do dobrotliwych. 

Z objawów towarzyszących wymienić należy powiększenie gruczołów 
chłonnych i eozynofilię, są to jednakże zmiany towarzyszące wszelkim ery-
trodermiom. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Naskórek jest zgrubiały w całości, 
jednakże niezbyt wybitnie, a w przypadkach długotrwałych spostrzega się 
jego ścieńczenie. Warstwa rogowa naskórka wykazuje zmiany najwybitniej
sze: w otworach mieszków włosowych tkwią duże czopy rogowe, mniejsze 
znajdują się w ujściach gruaołów potowych, a czasem bez związku z przy
datkami (Unna); naskórek zrogowaciały na powierzchni jest niejednolity, 
obok ognisk hiperkeratotycznych znajdują się parakeratotyczne, przypomi
nające zmiany łuszczycowe. W miejscach tych warstwa ziarnista zazwyczaj 
nie istnieje. Brodawki skóry właściwej są wydłużone, w związku z czym 
sople międzybrodawkowe sięgają dosyć głęboko w skórę właściwą. W skórze 
właściwej znajdują się dosyć wybitne nacieki okołonaczyniowe, pozbawione 
jednak cech swoistych. 

W przypadkach długotrwałych przydatki skóry, a więc gruczoły po
towe i mieszki są zanikłe, tkanka zaś łączna skóry właściwej wykazuje, po
dobnie jak we wszystkich erytrodermiach, zwyrodnienie szkliste. 

E t i o l o g i a . Etiologia łupieżu czerwonego mieszkowego jest całko
wicie nieznana, medycyna obecna nie ma nawet danych do wysnuwania 
przypuszczeń opartych na poważnym materiale dowodowym. Należy jednak
że rozpatrzeć wypowiedziane poglądy rozmaitych autorów, dotyczące jego 
etiologii. Zapatrywanie Miliana o związku łupieżu mieszkowego czerwo
nego z gmźlicą podstaw nie znajduje; wprawdzie autor ten stwierdził 
w 5 2 % przypadków obciążenie lub teren gruźliczy, chodziło jednak o zmia
ny gruźlicze nieczynne. Należy zgodzić się całkowicie z Pautrierem, że 
w przeważającej części przypadków chorzy nie wykazywali objawów czyn
nych zakażenia gruźliczego. 
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Łupież mieszkowy czerwony 

Danych do łączenia łupieżu czerwonego mieszkowego z kiłą lub 
z innymi zakażeniami również nie ma, a nieliczne przypadki tego rodzaju 
można tłumaczyć tylko jako istnienie bodźców różnorodnych, wyzwala
jących przyczyny istotne, obecnie nieznane. 

Ostatnio wypowiedziano przypuszczenie, że choroba polega na awita
minozie A, a Brunsting i Sheard stwierdzili u tych chorych poronną kurzą 
ślepotę. 

Za istnieniem skazy wrodzonej przemawiają przypadki rodzinnego 
występowania łupieżu mieszkowego, przypadków takich jest jednakże mało 
i nie można wysnuwać z tych spostrzeżeń wniosków ogólnych. 

Poglądy o znamionowym jej pochodzeniu nie znajdują oparcia w zmia
nach tkankowych, które mają cechy zapalnych, toteż co do mnie, nie mogę 
zgodzić się z tym poglądem. Można by najwyżej mówić, obecnie brak 
jednak na to dowodu, że łupież czerwony mieszkowy polega na zaburze
niach rozwojowych. 

Wobec niejasności etiologii i patogenezy tej choroby, ciekawe i ważne 
byłoby rozpatrzenie jej związku z innymi schorzeniami skóry. Sporna przez 
czas długi kwestia jej stosunku do liszaja czerwonego kończystego została 
obecnie wyjaśniona; nie ulega żadnej wątpliwości, że są to choroby całko
wicie odrębne. O. Naegeli skłonny jest zbliżać łupież czerwony mieszkowy 
do choroby Dariera, inni do rybiej łuski i erytrodermii ichtiotycznej wro
dzonej; poglądowi temu nie można odmówić podstaw. Osobiście skłaniam 
się do zapatrywania tych autorów, którzy w schorzeniu tym upatrują odmianę 
łuszczycy, przemawia za tym jej przebieg, obraz histologiczny i niekiedy 
morfologiczny. Tego poglądu nie należy jednak uogólniać. 

R o z p o z n a n i e . Rozpoznanie łupieżu czerwonego opiera się na 
przewlekłym przebiegu choroby i na jej cechach morfologicznych, a więc 
na obecności stożkowatych, rogowych grudek mieszkowych, na stwierdzeniu 
erytrodermii złuszczającej łupieżowato, zwłaszcza na twarzy i na głowie, na 
hiperkeratozie dłoni i stóp. 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić następujące schorzenia: 
— liszaj czerwony kończysty, lichen ruber acuminatus; w schorzeniu 

tym istnieją typowe dla liszaja Wilsona grudki wieloboczne, lśniące; rzadko 
rozwija się właściwa erytrodermia, zmiany są mniej asymetryczne, twarz 
i głowa są zazwyczaj wolne; niekiedy jednakże wypada oprzeć rozpoznanie 
na badaniu histologicznym; 

— łuszczyca; rozpoznanie różnicowe bywa niekiedy bardzo trudne. 
Obecność grudek stożkowatych na obwodzie ognisk większych o wyglądzie 
łuszczycowym (na łokciach i na kolanach), obecność na twarzy łusek azbe-
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Łupież mieszkowy czerwony 

stowatych, mocno przylegających do podłoża, skłania do rozpoznania łupieżu 
mieszkowego czerwonego; 

— największe trudności rozpoznawcze istnieją w przypadkach zmian 
ograniczonych wyłącznie do stóp i dłoni; w tych razach istnieć może duże 
podobieństwo do rogowca dziedzicznego. Różnicowanie opiera się na nasi
leniu zmian, większym w rogowcu dłoni i stóp, mniejszym w łupieżu 
mieszkowym czerwonym; w rogowcu istnieje hiperkeratoza, w łupieżu 
mieszkowym czerwonym zmiany mieszane hiperkeratotyczne i parakerato
tyczne, ograniczenie ich od otoczenia jest mniej wyraźne; często istnieje 
poronna erytrodermia lub rogowacenie nadmierne ujść torebek włosowych. 

Rokowanie w łupieżu czerwonym mieszkowym jest dobre w zakresie 
stanu ogólnego chorych. Przypadki ciężkie, prowadzące do stanu wyniszcze
nia i zgonu, należą do wielkich rzadkości. Rokowanie co do możliwości 
uleczenia choroby jest mniej pomyślne, nie podzielam jednakże głębokiego 
pesymizmu niektórych autorów, spostrzega się bowiem niekiedy dużą po
prawę, którą udaje się utrzymać przez długi czas. 

L e c z e n i e . Leczenie łupieżu mieszkowatego czerwonego wymaga 
szczególnej cierpliwości i wytrwałości ze strony lekarza i chorego; stosować 
należy zewnętrzne środki złuszczające i redukujące, jak w leczeniu łuszczycy, 
można przy tym kierować się wskazówkami, zawartymi w rozdziale o łusz
czycy. 

Ponadto okolice chore należy naświetlać promieniami X , po loo—150 r 
na pole przy użyciu sączków glinowych i — 2 mm; dawkę należy powtarzać 
2 — 3 razy; jeśli zmiany są uogólnione lub bardzo rozległe, konieczna jest 
ścisła kontrola stanu krwi. 

Najważniejsze jest podawanie dużych ilości witamin, w szczególności 
witaminy A oraz witaminy C i D. 

Wbrew opinii wielu autorów, uważam, że leczenie związkami arseno
wymi przynosi tym chorym pewną poprawę; najczęściej polecam acetylarsan, 
można jednak używać inne środki. 

Dodać należy, że po ustąpieniu zmian skórnych występować mogą 
nawroty oraz niekiedy następuje poprawa samoistna. 

Keratosis jollicularis contagiosa Morrow—Brooke. W związku z łupie
żem mieszkowym czerwonym, mającym pewien związek z awitaminozami, 
omówić należy tzw. zakaźne rogowacenie mieszków włosowych, stan opisany 
przez Brooke'a. W dermatologii klasycznej istnieje pogląd, że choroba jest 
częstsza u dzieci; wbrew temu widywałem takie przypadki u dorosłych, 
zwłaszcza w okresie okupacji, u więźniów, u żołnierzy po wyczerpujących 
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Łupież mieszkowy czerwony 

okresach służby. Sprawa dotyczy częściej osobników wynędzniałych, widy
wałem ją jednak również u zupełnie zdrowych. 

Ryc. 136. Keratosis follicularis Morrow—Brooke, 
false contagiosa. 

Zmiany rozwijają się stopniowo i polegają na występowaniu dużych czo
pów rogowych w ujściach mieszków włosowych, umiejscowione są one 
w większej liczbie na bocznych powierzchniach tułowia, na powierzchniach 
wyprostnych kończyn, w otoczeniu pępka i w okolicy krzyżowej. Skóra tych 
okolic może złuszczać się nie wykazując jednak zmian zapalnych. 

Zmiany utrzymują się bardzo długo. Od choroby Dariera różnią się 
one tym, że nie zajmują fałdów, nie mają tłustawych, łojotokowych nawar
stwień, oraz szczegółami budowy histologicznej. Odróżnienie od rogowace
nia mieszków wrodzonego opiera się na obecności zmian już od dzieciństwa. 
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Liszaj Wilsona 

Leczenie polega na dobrym odżywianiu, odpowiedniej higienie ciała 
i stosowaniu witamin. 

Ryc. i } 7 . Keratosis follicularis Morrow—Brooke, 
false contagiosa. 

V . L I S Z A J W I L S O N A . L I C H E N W I L S O N l 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Liszaj Wilsona jest jedną z cho
rób skóry o najbardziej wyrazistych cechach klinicznych i morfologicznych. 
Dlatego też mimo etiologii niewyjaśnionej, uważany jest za odrębną jed
nostkę chorobową. Jest to choroba skóry i naskórka, nieraz błon śluzowych. 
Zmiany wewnętrzne, jeżeli istnieją, są tak nieznaczne, że dotąd nie zostały 
uchwycone ani przez badania kliniczne, ani pracowniane. Choroba ma 
zwykle przebieg przewlekły, rzadko ostry, nie wpływa ona na stan ogólny 
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Liszaj Wilsona 

zdrowia. Zmiany skórne polegają na obecności osutki złożonej z grudek 
skórno-naskórkowych o nader charakterystycznych- cechach morfologicznych 
i histologicznych. Prócz postaci typowej choroby Wilsona istnieje szereg 
odmian nietypowyh. 

Z a g a d n i e n i a t e r m i n o l o g i c z n e związane z liszajem 
Wilsona nastręczały duże trudności i niejasności; obecnie są one wprawdzie 
w znacznym stopniu wyjaśnione, niekiedy jednak wciąż jeszcze występują 
nawet w piśmiennictwie nowoczesnym. 

Autorzy dawniejsi nadawali nazwę liszaja, lichen, wszystkim zmianom 
skóry, w których występowały grudki stożkowate pozbawione cech zapal
nych, zwłaszcza jeśli towarzyszyło im swędzenie. Dlatego to mówiono 
o liszaju mieszkowym — lichen pilaris, kiłowym — lichen syphiliticus, 
gruźliczym — lichen scrophulosorum, swędzącym — lichen agrius, zwyk
łym — lichen simplex i szeregu innych. Obecnie nazwę liszaja odnosimy 
do choroby wyodrębnionej przez Wilsona i noszącej tradycyjną i prawie 
powszechnie uznaną nazwę — liszaja czerwonego płaskiego — lichen 
ruber planus. I ta nazwa jednakże nie zupełnie jest trafna, niektóre bowiem 
odmiany tej choroby polegają na obecności wykwitów stożkowatych, okrą
głych lub brodawkujących; dlatego to najodpowiedniejsze byłoby nadawanie 
chorobie nazwy najprostszej, mówiąc zwyczajnie „liszaj" lub liszaj Wilsona. 

Nazwa „liszaj czerwony płaski" pochodzi stąd, że Wilson wyodrębnił 
początkowo tylko tę odmianę omawianej choroby, w której wykwity były 
istotnie płaskimi, czerwonymi grudkami. W tym czasie nazwa choroby 
zawierała jej zasadnicze cechy, mjała zatem charakter opisowy. Obecnie, 
kiedy ramy choroby rozszerzyły się, nazwą tą objęte są postacie, w których 
grudki nie są ani płaskie, ani czerwone; pozostaje zatem bądź zmienić 
nazwę choroby, bądź zgodzić się, źe nie zawiera ona cech opisowych. 

Wszystkie inne stany, zaliczane dawniej do liszaja, nazywamy obecnie 
osutkami liszajowatymi, a nie liszajem, lub też nadajemy nazwy odpowia
dające istocie choroby. Zgodnie z tym dawniejszy liszaj mieszkowy nazy
wamy rogowaceniem ujścia torebki włosowej — keratosis suprafollicularis, 
liszaj kiłowy i gruźliczy — osutką liszajowatą w przebiegu tych schorzeń. 
Znikła lub znika również nazwa liszaja zwykłego — lichen simplex; 
zmiany zaś odpowiednie nazywamy liszajowaceniem — lichenisatło, a więc 
podkreślamy jedynie podobieństwo morfologiczne obu schorzeń — liszaja 
Wilsona i dawnego liszaja zwykłego. 

Z m i a n y s k ó r n e . Zmiany skórne w typowych przypadkach 
liszaja Wilsona są następujące: wykwitem pierwotnym jest grudka, po-
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Liszaj Wilsona 

czątkowo bardzo mała, kropkowata, powiększająca się jednakże dosyć 
szybko i wkrótce osiągająca rozmiary stałe i cechy charakterystyczne: 

—• wielkość grudek w osutce wykształconej ulega dużym wahaniom; 
większość z nich nie przekracza i — 3 mm, chociaż niektóre grudki mogą 

Ryc. 138. Grudki liszaja Wilsona; mają one cechy 
płaskich, lśniących, wielobocznych grudek. 

być znacznie większe; grudki młode są prawie niedostrzegalne, potem 
kropkowate; 

— zabarwienie ich jest czerwone lub cieliste, ulega jednak znacznym 
wahaniom w zależności od czasu trwania osutki, różnic osobniczych w za
barwieniu skóry, a wreszcie od umiejscowienia i właściwości samej osutki. 
Grudki młode mają nierzadko odcień czerwonawy, starsze stają się sinawe, 
brunatnawe i popielate; 
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Liszaj Wilsona 

— kształt grudek jest bardzo charakterystyczny, ulega jednakże znacz
nym wahaniom; czasem widuje się wykwity owalne lub okrągłe, najczęściej 
są one wieloboczne i o zarysach nieregularnych; 

— powierzchnia grudek typowych jest gładka, płaska, często w części 
środkowej pępkowato zaklęśnięta; nya ona nader charakterystyczny połysk, 
szczególnie wyraźny w oglądaniu ukośnym, a nie prostopadłym. Niekiedy 

Ryc. 139. Liszaj Wilsona; niektóre grudki pokryte 
są strupkami po przyschnięciu pęcherzyków: lichen 

bullosus. 

na powierzchni grudek większych i starszych jest delikatna siateczka barwy 
białawej, lekko opalizująca, skutkiem domieszki odcienia sinawego; sia
teczka ta, zwana siateczką Wickhama, polega na zwyrodnieniu komórek 
naskórka w pokładach głębszych; widoczna jest ona nie na wszystkich grud
kach, a tylko na większych i starszych, w razie istnienia jest jednak bardzo 
charakterystyczna; 
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Liszaj Wilsona 

— wzajemny stosunek grudek liszaja bywa rozmaity, mogą one być 
odosobnione, często zlewają się, tworząc ogniska o średnicy kilku centyme
trów; czasem są one obrączkowate, lichen annularis, układ grudek może być 
smugowaty, lichen striatus, linijny, lichen linearis, lub zlewny, lichen con-
jluens; 

Ryc. 140. Duże grudki liszaja Wilsona; 
częściowo liszaj pęcherzowy. 

— grudki liszaja są wyraźnie nacieczone, co najwybitniej występuje 
na wykwitach dużych, jest jednak uchwytne nawet i na małych; 

— grudki starsze, znajdujące się w okresie ustępowania, mogą być 
pokryte minimalnymi łuseczkami, spadającymi w postaci subtelnego pyłku 
w razie zadrapania; 
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Liszaj Wilsona 

— otoczenie grudek i okoliczne gruczoły chłonne zmian chorobowych 
nie wykazują. 

Osutka złożona z takich grudek ma cechy bardzo charakterystyczne, jest 
ona jednopostaciowa, tzn. złożona z gmdek takich, jak opisano powyżej 
lub mniej typowych, zawsze jednak wyłącznie z grudek. 

Wywoływać ona może swędzenie mniej lub więcej nasilone, zazwy
czaj wyraźne i dokuczliwe, czasem bardzo silne i męczące chorych. Swędze-

Ryc. 141. Zlewne grudki liszaja Wilsona; 
obecność siateczki Wickhama. 

nie to nie wywołuje potrzeby drapania, czasem jednak pocierania skóry, 
toteż w skórze osobników dotkniętych liszajem Wilsona zazwyczaj nie 
stwierdza się śladów drapania, nawet jeśli chorzy skarżą się na dokuczliwe 
swędzenie. Wyjątek stanowi liszaj ostry, lichen acutus, w którym zadrapa
nie skóry może być bardzo wybitne. Zazwyczaj osutka jest z grubsza umia
rowa, często jednak zmiany są porozrzucane nieregularnie. Niektóre okolice 
zajęte są częściej, inne znaanie rzadziej; z punktu widzenia częstości zajęcia 
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Liszaj Wilsona 

można w następujący przybliżony sposób uszeregować rozmaite okolice 
skóry: okolica stawów nadgarstkowych po stronie zginaczy, gdzie zmiany 
są najczęstsze, boczne powierzchnie tułowia w okolicy pasa, podudzia po 
stronie prostowników, narządy płciowe, inne okolice tułowia, dłonie i stopy, 
a wreszcie skóra twarzy i głowy owłosionej, która zajęta jest najrzadziej. 

Ryc. 142. L i s z a j przerosły i obrączkowaty, 
l ichen hypertrophicus et orbicularis. 

O d m i a n y p o s t a c i o w e . W zależności od umiejscowienia, 
grudki liszaja Wilsona ulec mogą pewnym zniekształceniom, utmdniającym 
ich rozpoznanie: 

•— na narządach płciowych męskich, a mianowicie na skórze prącia 
i worka mosznowego powstają zazwyczaj postacie obrączkowate i koliste, 
przypominające obrączkowate wykwity kilowe, ostatnie wykazują jednak 
wielopostaciowość, polimorfizm, mają skłonność do sączenia, utrzymują się 
czas krótszy od liszaja; 
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Liszaj Wilsona 

— na skórze warg sromowych mniejszych, na łechtaczce przybierają 
one postać smugowatą i drzewkowatą, przypominającą zmiany w błonach 
śluzowych jamy ustnej; 

— w fałdzie mosznowo-udowym oraz na bocznej powierzchni uda 
najczęściej powstają duże półkoliste grudki barwy białej, o powierzchni 
rozpulchnionej; przypominają one bardzo klykciny kilowe; 

— na dłoniach i na stopach wygląd zmian bywa rozmaity, czasem są 
to odosobnione, bardziej lub mniej liczne grudki kopulaste, barwy wosko-

Ryc. 143. G r u d k a olbrzymia, obrączkowata. 

wej, przypominające przysychające pęcherzyki o grubej rogowej pokrywie; 
w innych razach zajęta jest powierzchnia dłoni w całości; jest ona zaczer
wieniona, zgrubiała, na powierzchni zaś jej widoczne są bardzo liczne krop-
kowate zagłębienia, wykwity brodawkujące i hiperkeratotyczne; 

— na powierzchniach przednich podudzi gmdki liszaja czerwonego 
pokrywają się częstokroć gmbą warstwą rogową, przybierając wygląd bro-
dawkowaty; 

— na głowie powstawać mogą również guzki hiperkeratotyczne, bro-
dawkowate lub też ogniska obrączkowate, wybitnie czerwone, nieco zanikłe 

338 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Liszaj Wilsona 

w części środkowej, wyniosłe na obwodzie, o powierzchni lekko złuszcza-
jącej się, pozbawione włosów w stopniu rozmaitym, zależnym od nasilenia 
i głębokości zaniku. 

B ł o n y ś l u z o w e . W większości przypadków zmiany występują 
nie tylko na skórze, lecz również na błonach śluzowych; zgodnie z bada
niami lat ostatnich, znajdować się one mogą w błonie śluzowej nie tylko 
jamy ustnej, gdzie znane są od dawna, lecz również w błonie śluzowej 
żołądka (Chevdier) i pęcherza moczowego, a być może również i innych 

Ryc. 144. G r u d k i obrączkowate i (iszaj rogowy, lichen corneus. 

narządów wewnętrznych. Dostępne badaniu klinicznemu są one wyłącznie 
w błonach śluzowych narządów płciowych kobiecych i jamy ustnej, gdzie 
przybierają cechy szczególnie charakterystyczne. Umiejscowione są najczę
ściej na policzkach w środkowej ich części, odpowiadającej l ini i zetknięcia 
zębów; ułożone są one tutaj linijnie, począwszy od sąsiedztwa ostatnich 
trzonowców, aż do kącika jamy ustnej, mogą one być jednostronne lub obu
stronne. Nieco rzadziej zajęte są boczne powierzchnie i grzbiet języka oraz 
podniebienie, jeszcze rzadziej błony śluzowe warg. N a policzkach są to 
cienkie smugi nitkowate, krzyżujące się w najrozmaitszym kierunku i ukła
dające się w figury drzewkowate łub koronkowe. Zabarwienie ich jest białe. 
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Liszaj Wilsona 

nieco opalizujące, z odcieniem masy perłowej; w otoczeniu tych zmian nie 
stwierdza się zmian zapalnych. N a innych błonach śluzowych liszaj Wilsona 
może przybrać cechy takie same, jak na policzkach; na grzbiecie języka 
częstokroć zostają zajęte obszerne odcinki zmianami zlewnymi, barwy sina
wej, o powierzchni nieco zgrubiałej, złożone jednak z gmdek pojedynczych, 
nader blisko sąsiadujących. N a błonach śluzowych narządów płciowych u ko
biet są to bądź rozgałęzione drzewkowato łub koronkowo ułożone smugi, 
bądź powierzchnie zlewne, złożone z białych płaskich grudek przypomina
jących rogowacenie błon śluzowych (leucoplakia). Zmiany na błonach śluzo-

Ryc. 145. L i c h e n corneus. 

wych jamy ustnej zazwyczaj nie wywołują wyraźnych objawów podmioto
wych, często jednak chorzy skarżą się na osłabienie smaku, uczucie piecze
nia, mrowienia oraz zmniejszonego czucia okolic dotkniętych zmianami. 

Zmiany chorobowe mogą ograniczyć się do wykwitów na błonach ślu
zowych, częściej współistnieją grudki typowe w skórze; przypuszcza się, że 
w około 2/̂  przypadków liszaja Wilsona stwierdza się zmiany również i na 
błonach śluzowych; na ogół częstsze jest to w osutkach rozległych i obfi
tych, mających przy tym przebieg ostrzejszy, czasem jednak towarzyszą one 
nieznacznym zmianom w skórze. 
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Liszaj Wilsona 

Zimiany na błonach śluzowych utrzymują się czas rozmaity, zazwy
czaj jednak długo, ustępują bez pozostawienia śladów; rozległe zmiany 
języka mogą sprowadzić jednak zanik błony śluzowej. W okolicznościach 
szczególnie rzadkich, w razie nader rozległych zmian na błonach śluzowych, 
może dojść w miejscach drażnionych do powierzchownych owrzodzeń lub 
do rozległego oddzielania się nabłonka, skutkiem czego powstają po
wierzchnie sączące i krwawiące, bardzo bolesne i oporne na leczenie. 

Ryc. 146. L i c h e n corneus et striatus. 

P a z n o k c i e . Zmiany narządu paznokciowego w liszaju Wilsona 
nie mają cech charakterystycznych. Jeśli osutka jest skąpa, są one zazwyczaj 
oszczędzane, w przypadkach ciężkich paznokcie są łamliwe, czasem zgru
białe; na powierzchni ich widoczne są bruzdy i ubytki kropkowate, nie 
wykazujące jednak cech znamiennych; rozpoznaje się je na podstawie 
istnienia liszaja w skórze. 

B u d o w a h i s t o l o g i c z n a typowej grudki liszaja Wilsona 
jest bardzo charakterystyczna; jest to grudka skómo-naskórkowa, polega
jąca na nacieku w górnych warstwach skóry właściwej i na zgrubieniu 
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Liszaj Wilsona 

naskórka. Zmiany rozpoczynają się od obrzęku ki lku sąsiadujących broda
wek, które zmieniają swój prawidłowy kształt, stają się kopulaste, kołbo-
wate, ich naczynia krwionośne są rozszerzone, wypełnione krwią, a w oto
czeniu ich zaczyna powstawać naciek komórkowy. Już w bardzo wczesnych 
okresach zmianom tym towarzyszy obrzęk i objawy zwyrodnienia komórek 
naskórka, skutkiem czego sople międzybrodawkowe ulegają ścieńczeniu 
i zanikowi. W grudkach wykształconych naciek jest-bardzo obfity, złożony 
z limfocytów i histiocytów, zajmuje warstwę brodawkową i górną część 

Ryc. 147. L i s z a j W i l s o n a błony śluzowej języka. 
Z w r ó c i ć uwagę na obecność plamek białych 

i jednopostaciowość zmian. 

skóry właściwej. Od dołu jest on ograniczony bardzo ostro linią poziomą, 
w pokładach górnych styka się bezpośrednio z naskórkiem, skutkiem czego 
granica skórno-naskórkowa jest zatarta i niewyraźna. Wśród tego nacieku, 
zwłaszaa w grudkach starych, znajdują się liczne bryłki barwnika o cechach 
mełaniny. 

Naskórek jest zgrubiały we wszystkich swych warstwach, zwłaszcza 
zaś w warstwie dolnej; sople międzybrodawkowe, podobnie jak i brodawki 
skóry, są wydłużone, tkwią w nacieku. Kształt ich jest zmieniony, zwężają 
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Liszaj Wilsona 

się one wyraźnie w warstwach głębszych otoczonych naciekiem; czasem 
część naskórka zostaje oddzielona przez komórki nacieku i tworzy wysepkę 
nie złączoną z resztą naskórka. Skutkiem kopulastego' rozszerzenia szczytów 
brodawek i zaniku sopli międzybrodawkowych, linia graniczna skórno-
naskórkowa ma kształt bardzo charakterystyczny, dobrze uwidoczniony na 

Ryc. 148. L i s z a j W i l s o n a języka; -wykwity zlewne, 
przypominające rogowacenie białe, leucoplakia. 

mikrofotografii. W całym naskórku, na rozmaitej jego głębokości, stwier
dza się zwyrodnienie komórek, bryłki hiałiny, zatarcie granic międzykomór
kowych i zniszczenie włókien naskórkowych międzykomórkowych. Możliwe, 
że te właśnie zwyrodniałe odcinki naskórka przeświecają przez powierzchnię 
w postaci już wspomnianej siateczki Wickhama. Warstwy ziarnista i rogowa 
są zazwyczaj wyraźnie, lecz niezupełnie równomiernie zgrubiałe, w gmd-
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kach ustępujących lub naświetlanych promieniami X spostrzega się drobne 
ogniska parakeratozy. 

N a grudkach świeżych lub podrażnionych stwierdza się nieznaczne 
skupienie płynu wysiękowego na pograniczu skórno-naskórkowym. T e obja
wy, zazwyczaj słabo wyrażone, mogą się nasilić bardzo wydatnie; wówczas 
stwierdza się nie tylko obrzęk naskórka i nieznaczne skupienie płynu wysię
kowego na pograniczu skórno-naskórkowym, lecz rozległe pęcherze, wy
pełnione płynem surowiczym (lichen bullosus). 

Ryc. 149. G r u d k a l iszaja W i l s o n a . Zgrubienie naskórka, zniekształcenie brodawek; 
obecność nacieku w górnych pokładach skóry w ł a ś c i w e j . 

Naciek, ułożony w gmdkach typowych w warstwie brodawkowej bez 
związku z przydatkami skóry, może skupić się w otoczeniu przewodów gru
czołów potowych, zwłaszcza zaś mieszków włosowych; w tych razach w ujściu 
ich, skutkiem przemian reakcyjnych, stwierdza się czopy rogowe; jest to 
tzw. liszaj czerwony kończysty — lichen ruber acuminatus. 

Naciek, zazwyczaj złożony z limfocytów i histiocytów, wykazywać 
może pewne cechy nietypowe; czasem widoczne są w nim liczne komórki 
olbrzymie i plazmatyczne. Czy opinia Pautriera i Dissa, którzy stwierdzili 
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Liszaj Wilsona 

zmiany w zakończeniach nerwów czuciowych, jest słuszna, osądzić obecnie 
jest jeszcze zbyt trudno. 

P r z e b i e g l i s z a j a W i l s o n a . Liszaj Wilsona jest chorobą 
ludzi młodych i dojrzałych, występuje on wprawdzie również u dzieci 
i u starców, jest to jednak zjawisko znacznie rzadsze. 

Zazwyczaj choroba rozpoczyna się bez przyczyn widocznych, a jeśli 
w niektórych przypadkach poprzedzają ją rozmaite zaburzenia fizyczne lub 
psychiczne, nie mają one cech stałych i są nader różnorodne. Wymienić 

Ryc. 150. G r u d k a l iszaja W i l s o n a utrzymująca się od dłuższego czasu. Naskórek 
jest ścieńczaly, sople międzybrodawkowe uległy z a n i k o w i , w skórze właściwej 
obecny jest rozległy naciek komórkowy. Z w r ó c i ć u w a g ę n a ostrą dolną granicę 

nacieku. 

tu można zatmcia, podrażnienia skóry, urazy fizyczne i psychiczne, odgry
wające raczej rolę wstrząsów nieswoistych, wyzwalających działanie przy
czyn stałych, swoistych, obecnie nieznanych. Najczęściej choroba rozpoczyna 
się wśród zdrowia niezakłóconego i w dalszym ciągu nie wpływa na fizyczny 
i psychiczny stan chorych, który pozostaje dobry. Jeśłi choroba powstaje 
bez przyczyny widocznej, początek jej może być zupełnie niepostrzeżony, 
powstają bowiem grudki, początkowo nie zwracające uwagi chorych, stop
niowo coraz łiczniejsze, wywołujące swędzenie i pewien niepokój. W innych 
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przypadkach wybuch choroby jest ostry i wtedy zmianom skórnym towa
rzyszy silne swędzenie, a stan ogólny chorych jest upośledzony, są oni ner
wowi i wyczerpani. 

Czas trwania choroby bywa rozmaity, zazwyczaj jednak długi. Prze
bieg jej jest rozmaity, niekiedy przez cały czas utrzymują się wykwity nie
liczne, bez skłonności do szerzenia się, czasem natomiast zmiany starsze 
ustępują, jednocześnie jednak wciąż zjawiają się świeże w rozmaitej ilości' 
o rozmaitym nasileniu. Temu szerzeniu się zmian nie towarzyszą żadne obja
wy ogólne, prócz swędzenia, nasilenie którego bywa bardzo różne, niekiedy 
jest ono bardzo słabe lub nawet nie istnieje wcale, czasem —• bardzo 
silne. N a ogół osutki rozległe oraz w okresie początkowym swędzą silniej, 
nie zawsze tak jednakże bywa; swędzenie to nie wykazuje skłonności do 
nasilania się wieczornego i prócz postaci ostrych (lichen acutus) nie po
woduje drapania. 

Z innych objawów wspomnieć należy o nieznacznym wzroście liczby 
limfocytów we krwi. Narządy wewnętrzne nie wykazują nieprawidłowości. 
Płyn mózgowo-rdzeniowy, jak przekonałem się na materiale K l i n i k i Der
matologicznej U . W . , nie jest zmieniony. 

Niekiedy po ki lku miesiącach, czasem po ki lku latach, choroba ustę
puje bez przyczyny widocznej; nie wykazuje ona żadnej prawidłowości lub 
okresowości rozwoju, toteż nie zgadzam się z opinią Du Bois, który twier
dzi, że zwykle trwa ona l o — ^ i i tygodni. 

Czasem po ustąpieniu zmian następuje nawrót po upływie kilku lat. 
P o s t a c i e n i e t y p o w e l i s z a j a W i l s o n a . Prócz po

wyżej opisanych zmian, które uznać można za typowe lub klasyczne dla 
liszaja Wilsona, osutki przybrać mogą wygląd i cechy nader odmienne od 
opisanych. Zazwyczaj są one również bardzo charakterystyczne, a nazywamy 
je nietypowymi tylko z uwagi na to, że różnią się od drobnych, płaskich,-
wielobocznych, lśniących grudek, opisanych przez Wilsona, pod nazwą 
l i s z a j a c z e r w o n e g o p ł a s k i e g o . Nietypowości te mogą być 
bardzo rozmaite, a polegają bądź na przewadze jednej z typowych cech 
grudek zwykłych, bądź na zniekształceniu grudek, skutkiem działania czyn
ników dodatkowych i ubocznych. 

Odróżnić należy przy tym dwie możliwości: niekiedy wśród licznych 
grudek typowych, nadających piętno całemu schorzeniu, widoczne są nie
liczne grudki, różniące się wyglądem, pirzebiegiem lub zejściem od gmdek 
typowych; w tych razach przyczynę nietypowości należy upatrywać w oko
licznościach dodatkowych (umiejscowienie) lub przygodnych (drażnienie), 
rozpoznanie zaś zostaje ustalone na podstawie istnienia gmdek typowych. 
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Liszaj Wilsona 

W innych przypadkach osutka w całości odbiega od zwykłej, co załeży 
najczęściej od cech osobniczych chorego lub właściwości choroby, rozpozna
nie której może być bardzo tmdne. 

Poniżej zostaną omówione najgłówniejsze postacie nietypowe z punktu 
widzenia morfołogicznego łub klinicznego. 

L i s z a j r o g o w y , lichen corneus, występuje najczęściej na pod
udziach, w części ich dolnej, po stronie prostowników, rzadziej w innych 

Ryc. 151. L i s z a j W i l s o n a w typowej postaci. 

okolicach, np. na udach, w okolicy krzyżowej, na dłoniach i stopach, 
wreszcie na głowie. W tej postaci liszaja płaskiego powstają duże grudki, 
czasem wiełkości monety 5-groszowej, często zgrupowane i łączące się 
w wykwity większe. 

Kształt tych grudek jest kopulasty lub płaski, barwa bmnatnoszara, 
powierzchnia chropowata, hiperkeratotyczna, usiana łicznymi, drobn)'mi, 
nader charakterystycznymi zagłębieniami kropkowatymi, powstającymi po 
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odpadnięciu czopów rogowych. Grudki te przypominają z grubsza brodawki 
zwykłe, nie mają jednak budowy zrazikowej i nigdy nie są uszypułowane, 
podstawa ich jest wyraźnie nacieczona, otoczenie nie wykazuje objawów 
stanu zapalnego, często jest natomiast silnie przebarwione. Zmiany skórne 
mogą się ograniczyć do omawianych grudek rogowych lub też współistnieją 

Ryc. 152. L i s z a j W i l s o n a wytwarzający zmiany zlewne; 
jedynie na obwodzie ogniska, zwłaszcza w lewej jego części 

widoczne są grudki typowe. 

grudki typowe (wieloboczne, płaskie i lśniące), co znacznie ułatwia rozpo
znanie. 

L i s z a j z a n i k o w y lub t w a r d z i n o w y — lichen atrofhicus 
seu sderosus, lichen albus. T a odmiana liszaja Wilsona należy do najrzad
szych, a jej stanowisko klasyfikacyjne i stosunek do twardziny ogniskowej 
nie zupełnie jest jasny. Wobec tego jednak, że należę do tych, którzy 
w schorzeniu tym upatrują odmianę liszaja Wilsona — umieszczam je 
w rozdziale niniejszym. 
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Liszaj Wilsona 

W podręczniku Kaposiego znajdujemy wzmiankę o tym schorzeniu, 
opis dokładny zawdzięczamy jednak autorowi francuskiemu Hallopeau, 
który nadaje mu nazwę lichen planus atrophicus seu sderosus; v. Zumbusch 
nazywa go lichen albus. Zmiany są umiejscowione częściej na karku, w oko
licy nadłopatkowej, krzyżowej, rzadziej w innych okolicach zajmowanych 
zazwyczaj przez liszaj Wilsona typowy. Początkowo powstają pojedyncze 
lub zgrupowane w ogniska wielkości monety — grudki porcelanowo-
białe. Grudki te są wieloboczne, często w środkowej ich części tkwią duże 
czopy rogowe, ogniska zaś złożone z tych grudek mają zarysy nieregularne. 

Ryc. 153. Z l e w n y liszaj W i l s o n a ; w okolicy łokciowej widoczne są pod 
lupą pojedyncze grudki . W razie dalszego uogólnienia zmian rozwinąć się 

może erytrodermia. 

często w środkowej ich części powstają zmiany bliznowate. Otoczenie ich 
może być nie zmienione lub też stwierdza się tu obecność obwódki sinawej 
lub różowej, podobnej do opisanej w twardzinie ogniskowej. Całe takie 
ognisko ma nader charakterystyczną spoistość kartonowatą, powierzchnia 
jego z łatwością jednakże fałduje. Czasem, skutkiem dołączenia się obja
wów wysiękowych, pokryta jest ona grubymi strupami, po usunięciu któ
rych ukazuje się powierzchnia wilgotna. Ogniska te mają zarysy niepra
widłowe, często wyraźnie zygzakowate. Przez łączenie się grudek i ognisk 
mniejszych w wykwity większe, powstają niekiedy wykwity wielkości dłoni. 
W sąsiedztwie ich widoczne są czasem grudki pojedyncze, małe, białe, pła-
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skie, •wieloboczne, różniące się •wyłącznie barwą od grudek typowych. Zmia
nom w skórze towarzyszyć mogą objawy typowego liszaja na błonach ślu
zowych jamy ustnej. 

Przebieg tej postaci liszaja Wilsona jest wieloletni, nader przewlekły. 
Rozpoznanie oparte jest na cechach morfologicznych schorzenia. 

W różnicowaniu należy uwzględnić niektóre postacie twardziny ognisko
wej, sclerodermia circumscripta. Obecność wyraźnej obwódki siniaej, brak 
czopów rogowych, brak odosobnionych grudek wielobocznych na obwodzie 
ogniska głównego — przemawia na korzyść twardziny; przyznać jednak 

Ryc. 154. L i c h e n scierosus s. 'albus. Przynależność tej odmiany bądź do 
liszaja, bądź do twardziny wciąż jeszcze jest sporna. 

nałeży, iż nierzadko trudności w różnicowaniu są znaczne, toteż dotąd nie 
został wyjaśniony wzajemny stosunek obu schorzeń. 

L i s z a j c z e r w o n y p r z y m i e s z k o w y . Lichen ruber peri-
pilaris; inna nazwa tego schorzenia: łiszaj czerwony kończysty — lichen 
ruber acuminatus jest mniej trafna i powinna być usunięta z podręczników. 

T a odmiana liszaja Wilsona sprawiła dużo trudności klasyfikacyjnych, 
odbijających się wciąż jeszcze na terminologii, czasem zaś wywołujących 
jeszcze obecnie zamęt w poglądach. W rzeczywistości sprawa jest prosta 
i nie daje powodów do wątpliwości. Wskazałem już, że typowa postać 
liszaja Wilsona złożona jest z płaskich gmdek, powstających bez związku 
z mieszkami włosowymi. Jeśli natomiast nacieki sadowią się głównie w oto-
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Liszaj Wilsona 

czeniu mieszków włosowych, powstają grudki przymieszkowe. Skutkiem 
odczynowego zgrubienia naskórka w ujściach mieszków, powstają tu duże 
czopy rogowe, same zaś grudki stają się stożkowate. Grudki te są małe, 
wielkości łebka szpiłki, barwa ich jest rozmaita, w zależności od właści
wości osobniczych skóry i większej lub mniejszej ilości barwnika w niej 
oraz czasu trwania osutki. Początkowo jest ona różowa, później cielista. 

Ryc. 155. L i c h e n ruber peripilaris . 

a wreszcie brunatnawa; kształt stożkowaty, powierzchnia sucha, hiperkera
totyczna. Gmdki te mogą leżeć pojedynczo, częściej jednak tworzą skupie
nia rozmaitej wiełkości; miejscami typowymi dła nich jest fałd między-
pośładkowy i okolica krzyżowa. Osutka może być złożona wyłącznie z wy
kwitów stożkowatych lub też, co zdarza się częściej, jest mieszana i prócz 
elementów stożkowatych znajdują się typowe gmdki płaskie. Przebieg tej 
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postaci liszaja Wilsona na ogół nie różni się od przebiegu odmiany typo
wej. Liszaj Wilsona, występujący po zatruciach arsenowych, szczególnie 
często przybierać może postać stożkowatą; być może, tłumaczy się to skłon
nością zatruć arsenowych do wywoływania hiperkeratozy. Dodać nałeży, 
że łiszaj czerwony stożkowaty jest oporniejszy na leczenie od odmiany typo
wej i utrzymuje się czas bardzo długi. 

Rozpoznanie liszaja czerwonego stożkowatego może napotkać na duże 
tmdności, jeśłi istnieją wykwity wyłącznie przymieszkowe. Jeśłi natomiast 
współistnieją zmiany na błonach śluzowych i grudki typowe, rozpoznanie 
ustala się Z łatwością. W przeciwnym razie różnicować należy z 

— osutką kiłową łiszajowatą — lues lichenoides, która jest zazwyczaj 
wielopostaciowa, złożona nie tylko z grudek stożkowatych, lecz również 
i z plam kiłowych; aęsto istnieją inne odmiany grudek, a więc gmdki 
zwykłe kiłowe, przerosłe i sączące; gmczoły chłonne są powiększone, 
współistnieć mogą inne objawy zakażenia kiłowego; dodać nałeży, że 
hiperkeratoza na gmdkach kiłowych liszajowatych nigdy nie bywa tak 
wybitna jak w liszaju stożkowatym; czas utrzymywania się osutki kiłowej 
jest znacznie krótszy; 

— osutką gmżłiczą łiszajowatą — tuherculosis lichenoides; ułożona 
jest ona wyłącznie na tułowiu, złożona z grudek stożkowatych o nieznacz
nej keratozie, zazwyczaj złuszczających się, a nie zaopatrzonych w twardy 
rogowy czop, charakterystyczny dła liszaja stożkowatego; 

— dużo spom wywołała w dermatologii dawniejszej sprawa tzw. 
łupieżu mieszkowego czerwonego — pityriasis rubra pilaris, który utożsa
miano z liszajem czerwonym kończystym — lichen ruber acuminatus. Obec
nie łupież mieszkowy czerwony jest uważany za schorzenie odrębne, zmiany 
w nim są uogólnione, erytrodermiczne, grudki zaś mieszkowe są szczegól
nie liczne, szorstkie, bardzo charakterystyczne na grzbietowych po
wierzchniach paliczków. 

L i s z a j k o l c z a s t y •— lichen spinulosus. W związku z lisza
jem kończystym omówić należy liszaj kolczasty — lichen spinulosus; polega 
on na obecności nitkowatego czopa rogowego tkwiącego w ujściu mieszka 
włosowego. Najlepiej widoczne są te zmiany na bocznych częściach tułowia, 
występują jednakże również i w innych okolicach. W tych razach dotknięta 
okolica skóry usiana jest drobnymi, cienkimi kolcami, długości 0 .5—i.o mm, 
przypominającymi włoski pokrzywy. 

Liszaj kolczasty nie jest jednak odmianą łub nietypową postacią liszaja 
czerwonego, lecz tylko jego powikłaniem. Zmiany tego rodzaju — spinu-
lositas, polegają na skazie wrodzonej skóry i mogą uwidaczniać się w roz-
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Liszaj Wilsona 

maltych sprawach chorobowych, przebiegających z rogowaceniem ujść 
mieszków włosowych, a więc w zwykłym rogowaceniu mieszków — kera-
tosis suprafollicularis, w gruźlicy liszajowatej — tbc. lichenoides, w kiło
wych osutkach liszajowatych — lues lichenoides, a wreszcie i w liszaju 
czerwonym przymieszkowym, czyli kolczastym — lichen acuminatus. 

L i s z a j l ś n i ą c y — lichen nitidus. Od czasu wyodrębnienia 
tej postaci przez Pinkusa, powstało dużo sporów w piśmiennictwie; obec-

Ryc. 156. L i c h e n nitidus, liszaj lśniący. 

nie dyskusje na temat jego odrębności ustały i można śmiało uważać go 
jedynie za rzadką odmianę liszaja Wilsona. Zmiany umiejscowione są naj
częściej na skórze prącia, nadgarstków, czasem na bocznej części tułowia 
i na stopach; grudki mogą być nieliczne i rozsiane lub zgrupowane. N a 
ogół przypominają one bardzo grudki typowego liszaja Wilsona, odróż
niają się jednak szczególnie wybitnym połyskiem, czym się też tłumaczy 
nadana im nazwa; są one małe, wiełkości łebka szpiłki, często płaskie, po-
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Liszaj Wilsona 

zbawione wklęśnięcia w części środkowej i siateczki Wickhama; barwa 
ich jest cielista, różowa lub żółtawa, zazwyczaj nie wywołują one swędze
nia. Niekiedy na błonach śluzowych jamy ustnej widoczne są zmiany przy
pominające liszaj Wilsona błon śluzowych. Obraz histologiczny przypomina 
wielce zmiany występujące w typowym liszaju płaskim; jedyną cechą odrębną 
jest budowa nacieku, złożonego nie tylko z limfocytów i histiocytów, jak 

Ryc. 157. O b r a z histologiczny l iszaja lśniącego; dobrze 
odgraniczony naciek w różnych pokładach skóry właści
w e j . Złożony jest on 2 limfocytów i poronnych komórek 

olbrzymich. 

to bywa w liszaju Wilsona typowym, lecz również z komórek nabłonko
wych i olbrzymich, co nadaje jej cechy zmian gruźliczych. Nie jest to 
jednak wystarczające do wyodrębnienia liszaja lśniącego i raczej trzeba 
zgodzić się z opinią Chatte, który w zjawisku tym upatruje zmianę na
cieku pod wpływem rozmaitych okoliczności dodatkowych, takich jak 
współistniejące zakażenia gruźlicze, czas trwania nacieku itd. 
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Liszaj Wilsona 

E r y t r o d e r m i a w p r z e b i e g u l i s z a j a W i l s o n a . 
Niekiedy liszaj czerwony uogólnia się tak bardzo, że nie pozostawia miejsc 
wolnych, przybiera więc postać erytrodermiczną. Nie należy ona do czę
stych, jest jednak trudna do rozpoznania; częściej widuje się ją w przypad
kach liszaja występującego po zatruciu arsenem, złotem itp. W przypadkach 
tych zajęta jest skóra w całości, nie wyłączając twarzy, dłoni i skóry owło
sionej, nierzadko zajęte są również błony śluzowe. 

Ryc. 158. Erytrodermia w przebiegu l iszaja W i l s o n a . 

N a okolicach zmienionych mogą być widoczne grudki typowe, częściej 
jednak skóra wykazuje zaczerwienienie zlewne, czerwone lub brunatnoczer-
wone. Zazwyczaj w niektórych okolicach widoczne są grudki o cechach 
mniej lub bardziej typowych, ułatwiające rozpoznanie. Błony śłuzowe zajęte 
są prawie zawsze. Czas trwania tej postaci łiszaja jest zawsze bardzo długi. 

— L i s z a j p ę c h e r z o w y — lichen bullosus, nałeży do jednej 
z najbardziej rzadkich odmian tego schorzenia. Zazwyczaj osutka na skórze 
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Liszaj Wilsona 

ma cechy typowego rozległego liszaja Wilsona, prócz którego występują 
pęcherze rozmaitej wielkości. Niekiedy są one małe i nie przekraczają 
I — 2 mm, czasem osiągają rozmiary bardzo znaczne, dochodząc do wielkości 
jaja kurzego. Z punktu widzenia morfologicznego nie mają one żadnych 
cech odrębnych, są kopulaste, dobrze wypełnione, zawierają treść surowiczą, 
zazwyczaj nie są zgrupowane, ustępują pozostawiając plamy silnie przebar-

Ryc. 159. L i s z a j W i l s o n a pęcherzowy; widoczne są typowe 
g r u d k i oraz pęknięte i przysychające pęcherze. 

wionę. Niekiedy pęcherze te są umiejscowione na grudkach liszaja, czasem 
są zgrupowane i luniejscowione głównie na kończynach, nieraz istnieją 
rumienie i wykwity pokrzywkowate, co składa się na obraz przypominający 
zmiany spostrzegane w chorobie Duhringa. Nie stwierdza się jednak w tych 
razach nadwrażliwości na przetwory jodowe i bromowe. Schorzenie pęche
rzowe trwa zazwyczaj kilka tygodni, po czym liszaj Wilsona ma swój prze
bieg typowy. Przyczyna występowania zmian pęcherzowych jest całkowicie 
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Liszaj Wilsona 

nieznana. Rozpoznanie ustalone zostaje na podstawie stwierdzenia grudek 
typowych. 

L i s z a j t ę p y — Uchen obtusus jest tylko odmianą morfologiczną 
liszaja Wilsona; zmiany polegają na obecności grudek rozrzuconych niere
gularnie, głównie na kończynach, w liczbie mniejszej na tułowiu. Grudki 
te są bardzo duże, osiągają rozmiary i — 2 cm; są one okrągłe, kształtu 
kopulastego, powierzchnia ich może być hiperkeratotyczna i brodawkowata; 
w tych razach jest to odmiana liszaja rogowego — Uchen corneus. Czasem 
przypominają one małe nowotwory. Rozpoznanie jest łatwe, jeśli współ
istnieją grudki typowe; w przeciwnym razie zostaje ono ustalone na pod
stawie badania histologicznego i wyłączenia gruźlicy grudkowo-zgorzelino-
wej, ziarniniaka grzybiastego, niekiedy przerosłych grudek kiłowych i łiszaja 
zwykłego przerósł ego — Uchen s/m ple x hypertroph/cus, a wreszcie zwyrod
nienia śluzakowatego grudkowego opisanego przez R. Bernhardta (myxo-
edema tuherosum, var/etas Uchenoides Bernhardt/). 

L i s z a j b a r w n i k o w y — Uchen p/gmentosus; niekiedy barwnik, 
zawsze obecny w grudkach łiszaja płaskiego, skupia się w nich w ilościach 
szczególnie wybitnych. Powstają wtedy grudki bardzo ciemne, a po ich ustą
pieniu plamy lub nieznaczne zaniki barwy popielatej, czekoladowej lub też 
prawie czarnej; nierzadko mają one układ obrączkowaty. Z innej strony 
istnieją odmiany liszaja płaskiego, w których następuje nie tworzenie barw
nika w nadmiarze, lecz osłabienie czynności barwnikotwórczej naskórka, 
skutkiem czego powstają plamy odbarwione, białe łub prawie białe, nie
kiedy współistniejące z płamami przebarwionymi i z powierzchownymi 
blizenkami. Przebarwienia te są częstsze u brunetów, w okolicach fizjolo
gicznie przebarwionych, oraz u osobników leczonych arsenem. 

L i s z a j o s t r y — Uchen acutus; niekiedy liszaj Wilsona występuje 
w postaci ostrej i w ciągu ki lku dni zajmuje przestrzenie dosyć rozległe.. 
Wybuchowi temu towarzyszy bardzo siłne swędzenie, niekiedy nawet lekkie 
podniesienie ciepłoty, cała zaś osutka złożona jest z wykwitów nie mających 
cech charakterystycznych dla liszaja, lecz przypominających raczej grudki 
wysiękowe spostrzegane w okresach początkowych zmian wypryskowatych 
(papulo — ves/cula). Wykwity te stopniowo przekształcają się w grudki 
typowe, co umożłiwia rozpoznanie, początkowo bardzo trudne. 

R o z p o z n a n i e liszaja Wilsona w przypadkach typowych jest 
łatwe, opiera się oho na bardzo charakterystycznych cechach morfologicz
nych wykwitu pierwotnego, a więc grudki. Najważniejszymi cechami mor
fologicznymi grudek są zarysy nieprawidłowe, wiełoboczne, powierzchnia 
gładka, łśniąca, czasem z zagłębieniem w części środkowej i siateczką Wick-
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Liszaj Wilsona 

hama; grudki skupiają się, tworząc smugi lub obrączki; nierzadko współ
istnieją zmiany na błonach śluzowych. Przebieg choroby jest przewlekły, 
stan ogólny chorych jest dobry; osutka ta może wywoływać swędzenie. 

Ryc. i6o. Lichen ruber acutus ad erytrodermiam tendens. 

W rozpoznaniu różnicowym należy u<vżględnić następujące osutki: 
— kiłowa osutka grudkowa wczesna umiejscowiona jest bardziej umia

rowe od łiszaja Wilsona; osutki nawrotowe późne wykazują natomiast 
większą od liszaja czerwonego skłonność do grupowania się w postaci wy
kwitów obrączkowych i ósemkowych. Osutki kiłowe są wielopostaciowe, 
czyli że oprócz grudek stwierdza się obecność plamek, grudek sączących, 
czasem krostek itp.; nie wywołuje ona swędzenia, same zaś grudki są okrą-
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Liszaj Wilsona 

gle, kopulaste, czas ich utrzymywania się jest krótszy od grudek liszaja; 
zazwyczaj współistnieją inne objawy kiły wtórnej; 

— przyłuszczyca grudkowa, parapsoriasis guttata, nastręayć może 
duże trudności w różnicowaniu; osutka ta jest jednak wybitnie symetryczna, 
wykwity nie wykazują skłonności do grupowania się; grudki są raczej 
miękkie, na powierzchni ich nie stwierdza się siateczki Wickhama, lecz 
wyraźną skłonność do złuszczania łupieżowatego; błony śluzowe są wolne 
od zmian, osutka utrzymuje się znacznie dłużej od łiszaja; 

— osutki łiszajowate polekowe; wobec tego, że zatrucia polekowe 
mogą wywołać powstawanie liszaja Wilsona lub upodobnić się do niego, 
rozpoznanie polekowych osutek liszajowatych — toxicodermta Uchenoides, 
może być bardzo trudne, zazwyczaj zostaje ono ustalone na podstawie 
badania histologicznego i wywiadów; 

— lichenizacja, liszajowacenie, Uchenłsatio seu Uchen simplex chro-
nicus, umiejscowiony jest częściej na szyi i w zgięciach kolanowych i łokcio
wych, grudki są w tym razie ograniczone bruzdami normalnego poletkowa-
nia, same grudki sąsiadują ściśle, tworząc wykwit rozmaitej wielkości, nie
które grudki mogą osiągnąć rozmiary bardzo znaczne (Uchenisatio gigan-
tea), zawsze jednak widać w sąsiedztwie wzmożenie poletkowania nor
malnego; 

— łupież czerwony mieszkowy, pityriasis rubra pilaris, wywołać może 
odległe podobieństwo do liszaja kończystego — lichen acuminatus, jednak
że łupież czerwony jest zawsze erytrodermią, skóra jest silnie zaczerwieniona, 
złuszcza się obficie, w ujściach zaś mieszków włosowych stwierdza się obec
ność czopów rogowych, szczególnie typowych na grzbietowych po
wierzchniach palców; często zajęta jest twarz, skóra owłosiona głowy jest 
pokryta obficie łuskami, błony śluzowe są wolne; inny jest obraz w liszaju 
kończystym (lichen ruber acuminatus), nie jest to erytrodermią, lecz mniej 
lub więcej obfita osutka grudkowa, prócz grudek typowych dla liszaja 
czerwonego stwierdza się pojedyncze lub skupione w gromadki grudki 
opatrzone czopem rogowym; 

— łuszczyca kropkowała, psoriasis punctata; wyróżnia ją większa umia-
rowość osutki, odmienne ułożenie, grudki silniej zapalne, wybitna parake-
ratoza, objaw krwawienia kropkowatego; 

— gruźlica liszaj owata, tuberculosis Uchenoides: ułożenie głównie na 
tułowiu, gromadki drobnych grudek barwy cielistej, stożkowatych, przy
pominających liszaj mieszkowy; 

— liszaj aerwony na błonach śluzowych jamy ustnej przybiera za
zwyczaj cechy tak charakterystyczne, że trudno popełnić błąd rozpoznawczy; 
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jedynym schorzeniem, wchodzącym w rachubę w różnicowaniu jest rogo
wacenie białe, leukoplakia, to jednak zajmuje przestrzenie większe, polega 
na wzmożonym poletkowaniu powierzchni, barwa tych ognisk jest bardziej 
biała, powierzchnia szorstka, czasem widoczne są na nich owrzodzenia łub 
błizny; 

— brodawki płaskie — verrucae planae, tyłko niedoświadczonemu 
mogą nastręczyć trudności rozpoznawcze. Już ich umiejscowienie jest 
odmienne od umiejscowienia liszaja, zajmują one bowiem najczęściej 
grzbiety dłoni i twarz, czyłi okolice rzadko zajęte przez liszaj; są one częst
sze u dzieci, nie swędzą, wykwit jest grudką naskórkową, bardziej po
wierzchowną, powierzchnia jego nie jest lśniąca, nie ma zaklęśnięcia w czę
ści środkowej; 

— liszaj rogowy, lichen corneus, wymaga różnicowania z liszajcowa-
ceniem przerosłym — Uchenisatio gigantea, ze skrobiawicą skóry — amy-
loidosis; niekiedy z gruźlicą brodawkującą i z brodawkami zwykłymi; 
i w tym wypadku różnicowanie opiera się na badaniu histologicznym. 

Wykwity liszaja obrączkowatego — lichen annularis, przypominać 
mogą ziarniniak obrączkowaty lub sarkoidy Boecka, jednak rozmieszczenie 
zmian, odmienne cechy wykwitu pierwotnego, brak swędzenia, a wreszcie 
obraz histologiczny, z łatwością ustałają prawidłowe rozpoznanie. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a liszaja Wilsona nie są znane; 
wszystkie zapatrj wania, dążące do wytłumaczenia ich, dotąd wciąż nie opie
rają się na dowodach bezspornych i wyczerpujących. 

Choroba wystąpić może pod wpływem rozmaitych bodźców, tak więc 
spostrzegano ją w następstwie nadmiernych naświetłań słonecznych, zatruć 
pokarmowych łub lekowych, w szczególności wywołanych arsenem lub zło
tem; niekiedy przyczyną wywołującą jest wstrząs nerwowy lub moralny, 
albo też choroba zakaźna. 

Wszystkie te różnorodne okoliczności odgrywają niewątpliwie jednak 
rolę czynników wywołujących lub uwidaczniających poprzednio już istnie
jące, ukryte schorzenie. W inny sposób trudno byłoby wytłumaczyć rolę 
czynników tak bardzo różnorodnych. 

Stwierdzono ponadto, że istnieje wyraźne usposobienie skóry do scho
rzenia, polegające na wytwarzaniu typowej grudki po działaniu rozmaitych 
bodźców drażniących. Zjawisko to, znane pod nazwą objawu Kobnera, po
lega na wytwarzaniu w miejscu podrapania, przyżegania itd. odczynu 
swoistego w postaci grudki liszaja Wilsona po upływie 7—14-dniowego 
okresu wylęgania. Objaw ten, identyczny do spostrzeganego w łuszczycy, 
dał podstawę F . Sambergerowi do utrzymywania, że w łiszaju czerwonym 

J60 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Liszaj Wilsona 

istnieje skaza hiperkeratotyczna, podobnie jak w łuszczycy — parakerato-
tyczna. Pogłąd ten nie wyjaśnia jednak istoty i sposobu powstawania tej 
skazy, a wprowadza jedynie odrębną nazwę (skaza hiperkeratotyczna) do 
zjawiska pozostającego w dalszym ciągu niewyjaśnionym. 

T e o r i a z a k a ź n a . Wielokrotnie wypowiadano pogląd o pocho
dzeniu zakaźnym liszaja. Wobec tego jednak, że dotąd nie został wykryty 
zarazek wywołujący chorobę, pogląd ten jest oparty na rozważaniach teore
tycznych i dowodach pośrednich. Sama budowa grudek liszaja czerwonego, 
a nade wszystko obecność w nich nacieku zapalnego, mogłyby znałeźć wy
tłumaczenie jako odczyn na zakażenie. Do dowodów pośrednich można 
zaliczyć spostrzeżenia autorów angielskich (Lesik), którzy widywali przy
padki liszaja w związku z obecnością ukrytego ogniska zakaźnego (focal 
infection); wobec znanej jednak przesady niektórych szkół na punkcie 
doszukiwania się podobnych ognisk zakaźnych — dane te należy oceniać 
z dużą ostrożnością. 

Niekiedy spostrzegano rodzinne występowanie liszaja Wilsona lub też 
przypadki pozornie świadczące o jego zakaźności, jak na przykład występo
wanie liszaja u pielęgniarza leczącego chorego na liszaj. Zdarzenia takie 
są jednakże tak nieliczne, że przedwczesne byłoby wysnuwanie z nich wnio
sków. Podobnież związek liszaja z ukąszeniami przez owady (Bory) lub 
też początek jego w postaci jednego ogniska pierwotnego, z którego mogło
by nastąpić szerzenie się zakażenia, występuje w spostrzeżeniach wyjątko
wych i nie daje podstaw do uogólniania. 

Czy zapatrywania Miliana, który łączy liszaj Wilsona z zakażeniem 
gmźliczym, są słuszne, trudno obecnie powiedzieć, nie. wydaje mi się to 
jednak niemożłiwe. Błędne natomiast są z pewnością zapatrywania Gouina, 
który upatruje związek pomiędzy liszajem a zakażeniem kiłowym rodziców 
chorego, oraz ]ausiona, tłumaczącego osutkę tę odczynem alergicznym na 
współistniejące zakażenia grzybami. 

T e o r i a p o c h o d z e n i a n e r w o w e g o liszaja Wilsona 
opiera się na nielicznych spostrzeżeniach; zwolennicy jej zwracają uwagę 
na związek schorzenia z wstrząsami moralnymi i nerwowymi, co jednak 
występuje nie zawsze. Niekiedy liszaj Wilsona ma ułożenie smugowate, co 
łączono z przebiegiem nerwów; przypuszczenie to nie jest przekonywające, 
ponieważ liszaj nigdy nie ma ułożenia w okołicy unerwianej przez okre
ślony nerw. Dowodem, jak się zdaje, najpoważniejszym na korzyść tego 
zapatrywania, są stwierdzone przez Pautriera i Dissa zmiany zakończeń ner
wowych w grudkach liszaja; stwierdzenia tych autorów nie są jednak jeszcze 
udowodnione, nie wiadomo również, czy są one pierwotne, czy chodzi tu 
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raczej o wtórne zwyrodnienie włókien nerwowych. Badania płynu mózgowo-
rdzeniowego, wykonywane w Klinice Dermatologicznej U . W . nie wyka
zały zmian, co do pewnego stopnia osłabia teorię ośrodkowego pochodzenia 
choroby, o czym również mówiono. W każdym razie nie można uważać za 
dowód nerwowego pochodzenia liszaja Wilsona dodatniego wpływu na 
przebieg choroby naświetlań zwojów międzykręgowych promieniami X , me
chanizm ich działania nie jest bowiem wyjaśniony. 

T e o r i a p o c h o d z e n i a t o k s y c z n e g o . Nie ulega wątpli
wości, że liszaj Wilsona występuje niekiedy po zatmciach rozmaitymi cia
łami chemicznymi. Najczęściej następuje to w związku z podawaniem po
łączeń arsenowych lub złotowych w celach leczniczych. Mechanizm jednak 
tego zatrucia nie jest znany. Milian przypuszcza, że chodzi tu o pobudzenie 
utajonych zarazków (biotropizm); przez analogię sądzi Du Bois, że cho
roba wywołana jest przez samozatrucia pokarmowe lub związana jest z nie
prawidłowościami w przemianie materii. I tu jednak zdołano zgromadzić 
zbyt mały materiał dowodowy. 

R o k o w a n i e . Rokowanie w liszaju Wilsona jest dobre, choroba 
nie zagraża życiu i nie wpł)rwa na stan ogólny chorych i zawsze ustępuje 
po dłuższym lub krótszym czasie. 

Zazwyczaj trwa ona 3—8 miesięcy, niekiedy jednakże znacznie dłużej, 
czasem lata; nigdy nie można przewidzieć dokładnego jej przebiegu; na 
ogół jednak choroba trwa dłużej, jest oporniejsza na leczenie, a nawroty 
są częstsze, jeśli zmiany w skórze są bardzo rozległe; jednak również nie
liczne grudki z silną hiperkeratozą i dużym naciekiem, jak np. w liszaju 
rogowym, trwają bardzo długo. Przebieg najdobrotliwszy wykazują przy
padki polegające na obecności nielicznych nieregularnie rozrzuconych 
grudek. 

L e c z e n i e . Podobnie jak we wszystkich chorobach skóry o etio
logii nieznanej, leczenie liszaja czerwonego jest objawowe i empiryczne. 
Sposoby tego leczenia są bardzo liczne, wymienię z nich te, które, zdaniem 
moim, zachowały prawo obywatelstwa, szereg innych, skutecznych zaledwie 
w pojedynczych spostrzeżeniach, pominę. 

Najskuteczniejszym, niezawodnym sposobem leaenia liszaja Wilsona 
jest rentgenoterapia. Może ona być stosowana w sposób rozmaity. 

Zdaniem moim, najlepsze wyniki uzyskuje się naświetlaniem bezpo
średnio samych wykwitów chorobowych; w naświetlaniach można stosować 
następującą technikę: w zależności od rozległości zmian 100—150—200 r 
na pole, 2 użyciem sączków glinowych 0.5—i.o mm i napięciu 100 kilo-
woltów. Dawkę tę powtórzyć należy po upływie 8—10 dni dwa lub trzy| 
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razy do ogólnej dawki 300—500 r. Ogniska liszaja rogowego przerosłego 
wymagają użycia sączków grubszych i.o—3.0 mm — dawkę zaś ogólną 
wypada niekiedy podwyższyć do 2000 r; w tych razach odstępy pomiędzy 
naświetlaniami przedłużyć nałeży do 3—4 tygodni. 

Jeśli osutka jest bardzo rozległa i uogólniona, zamiast naświetlań bez
pośrednich zastosować należy metodę zaproponowaną przez Gouina i Bien-
venue; polega ona na naświetlaniu kręgosłupa promieniami miękkimi, bez 
użycia sączka, w napięciu 100—120 kiłowoltów; naświetlane są dwa pola: 
jedno międzyłopatkowe, którego środek przypada na 4 krąg piersiowy 
( D 4 ) i drugie lędźwiowe, którego środek jest na wysokości dwunastego 
kręgu piersiowego — D^<^. Po upływie 6—12 dni swędzenie zmniejsza 
się, a grudki liszaja przypłaszczają się; według moich spostrzeżeń metoda 
ta zawodzi jednak co najmniej w 75% przypadków. 

Wynik i lepsze uzyskuje się techniką zaproponowaną przez Pautriera; 
autor ten naświetla cały kręgosłup, począwszy od pierwszego kręgu pier
siowego do piątego łędźwiowego ( D ^ — L 5 ) z dwóch pozycji boanych, 
sąsiadujących z kręgosłupem, przy pochyłeniu lampy o 45 o; w ten sposób 
z obu stron kręgosłupa naświetłane są 4 pola długości 12—15 cm, tak by 
promieniowanie skupione zostało na zwojach międzykręgowych. W meto
dzie tej używa się napięcia 140 kiłowoltów, sączek glinowy 4—5 mm, 
dawkę 400 r. na pole {Pautrier stosuje około 200 r . ) . Metoda ta, lepsza 
od poprzedniej, również niekiedy zawodzi; w razie powodzenia — swędze
nie zmniejsza się lub ustępuje po upływie 7—10 dni, a grudki po 2—6 ty
godniach. Podług Pautriera wynik tego leczenia jest pomyślny w 6 5 % przy
padków i ustępuje niewątpliwie metodzie naświetlania bezpośredniego. 
Zdaniem moim, metoda ta zawodzi w 50—60%. 

Inne metody leczenia fizycznego, jak prysznic ciepły, prysznic nitko
waty (douche filiforme), naświetlanie pni dużych naczyń metodą Gau/a-
lowskiego, elektryzacja prądem statycznym, arsonwalizacja, naświetlania 
promieniami pozafiołkowymi, nie mogą, moim zdaniem, znaleźć zastosowania 
szerokiego. Naświetlania promieniami granicznymi w ilości 250—^500 r 
na pole dają wynik bardzo dobry, jednakże są kłopotliwe ze względu na 
małe rozmiary poła naświetlanego oraz ze względu na następcze przebar
wienia. 

Leczenie arsenem, dawniej bardzo szeroko polecane, dziś ustępuje 
na plan dalszy. Już Hebra, wielki zwolennik tego leczenia, uważał, że wy
wiera ono działanie dopiero po dłuższym, niekiedy wielomiesięcznym sto
sowaniu; nie zapominajmy jednakże, że po upływie kiłku miesięcy choroba 
sama niekiedy ustępuje częściowo lub całkowicie, co niezmiernie utrudnia 
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prawidłową ocenę tego sposobu leczenia. Dawniej powszechnie stosowany 
płyn Fowłera i pigułki azjatyckie ustąpiły obecnie miejsca wstrzykiwaniu 
rozmaitych przetworów arsenowych, wśród których najwięcej zwołenników 
znajduje neoarsenobenzol w ilości 0.30—0.45 co 6—7 dni do dawki 
ogólnej 4.50—5.50 g oraz acetylarsan. Ten ostatni wydaje mi się najlep
szym przetworem arsenowym w leczeniu liszaja; wstrzykuje się go do
mięśniowo co 5—6 dni w ilości 5 ml . Dodać należy, że leczenie arsenem 
.sprzyja występowaniu przebarwień w miejscu grudek liszaja i że jest ono 
skuteczne wyłącznie w postaci płaskiej, łiszaj przerosły i tępy są na tę 
metodę oporne. 

N a ogół można powiedzieć, że leczenie arsenowe spełnia obecnie rolę 
pomocniczą lub też znajduje wskazania w okolicznościach uniemożliwia
jących stosowanie naświetlań. 

Leczenie liszaja miejscowymi środkami farmaceutycznymi ma obecnie 
bardzo małe znaczenie. Stosować należy tu środki zmniejszające swędze
nie, a w przypadkach o silnym przebarwieniu .—• odbarwiające. Jeśli sto
sowanie naświetlań, metody, jak wskazałem, najskuteczniejszej, lub wstrzy
kiwanie przetworów arsenowych jest niemożliwe, przepisać należy leczenie 
silnymi środkami, złuszczającymi. Ze stosowanych zewnętrznie wymienię 
skuteczniejsze lub wygodniejsze w użyciu: 

— w przypadkach ostrego lub podostrego liszaja z silnym swędzeniem 
należy przepisać okłady z płynu o składzie następującym: 

Rp.: Chlorali hydrat/ 10.o, Ac/di hor/ci 20.0, Glycer/ni 50.0, Aq. 
dest/ll. ad 1000,0; 

— na ogniska swędzące, lecz nie wykazujące wyraźnego stanu zapal
nego przepisać można maść następującą: 

Rp.: Calomelanos i .o—5.0, Ol. Uthanthrac/s 5.0—10.o, Lanolin/, 
Yaselini jl. aa ad 10o.o, lub 

Rp.: Acidi carbol. liq. i .o, Hydrargyri bichlorati 0,20, Pastae Zinci 
ad 100,0. 

Nie widywałem wyników korzystnych stosowania łeczenia witaminą C 
lub środkami bodźcowymi. 

Ravaut poleca nakłucia lędźwiowe powtarzane co 7—10 dni 3—4 razy 
z upustem 6—8 ml płynu mózgowo-rdzeniowego. Jak zauważyłem, zabieg 
ten prowadzi czasami do ustąpienia lub zmniejszenia swędzenia, rzadziej 
natomiast do całkowitego opanowania choroby. 

Zmiany w błonie śluzowej jamy ustnej zwykle są bardzo oporne,~~ale 
rzadko wymagają leczenia; w razie, gdy postanowiono do niego przystąpić, 
naświetlać można policzki dawką w wysokości 100 r, używając sączka 
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4 mm A l , zabieg powtórzyć można jeszcze dwa lub trzy razy w odstępach 
dwutygodniowych, liczyć się wszakże należy z przemijającym wypadaniem 
włosów brody u mężczyzn. 

W łeczeniu liszaja nie potrzeba przepisywać żadnej diety, nie wpływa 
ona bowiem na przebieg choroby, jednakże zauważyłem, że spożywanie 
alkoholu oraz dieta zawierająca dużo soli, sprzyjają wybuchowi choroby 
lub wzmagają swędzenie. 

Higiena skóry winna być utrzymana, mycie skóry wodą i mydłem nie 
drażni; na ogół chorzy mogą prowadzić normalny tryb życia, jednakże 
w przypadkach silnego swędzenia oraz u osobników bardzo nerwowych 
wskazane są przetwory bromowe. 

V I . C H O R O B A D A R I E R A . M O R B U S D A R I E R I 

U w a g i t e r m i n o l o g i c z n e . Choroba Dariera, opisana w roku 
1889 pod nazwą psoraspermosis jolltcularis vegetans, zawdzięczała swą 
nazwę błędnej interpretacji, nadanej jej przez Dariera. Kiedy okazało się 
jednak, że przyczyną choroby nie są zarazki znane pod nazwą psorospermiae, 
że zmiany nie zawsze umiejscowione są przymieszkowo, a postacie bujające 
należą do powikłań, historyczną tę nazwę zastąpiono nazwą „choroba 
Dariera". 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Choroba Dariera jest schorze
niem bardzo rzadkim, etiologia jej nie jest znana, polega ona jednakże na 
skazie skóry, często dziedzicznej, czasem rodzinnej. Zmiany polegają na 
występowaniu grudek naskórkowych o wyglądzie zmiennym w zależności 
od umiejscowienia. Badaniem histologicznym w grudkach tych stwierdza 
się nader charakterystyczne dla tego schorzenia zwyrodnienie naskórka. 
Schorzenie nie wpływa na stan ogólny chorych, często jednakże stwierdza 
się u nich objawy upośledzenia psychicznego. Czas trwania choroby jest 
nieskończenie długi. 

Z m i a n y s k ó r n e . Wykwitem znamiennym dla choroby Dariera 
jest grudka naskórkowa wielkości jednego lub ki lku milimetrów; barwa 
jej jest żółtobmnatna, żółtoróżowa lub cielista, nie wykazuje ona objawów 
stanu zapalnego i nacieku podstawy. Spoistość jej jest twardawa, po
wierzchnia szorstka, na szczycie obecny jest strupek mocno przywierający 
do podłoża; złączony on jest z czopem mocno tkwiącym w środkowej części 
grudki. Strupek ten i czop rogowy tkwiący w grudce z trudnością dają się 
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usunąć pincetką lub łyżeczką ostrą, po czym wytwarza się kraterowate, nie 
krwawiące, wyraźnie jednak wilgotne zagłębienie. 

Grudki te często, lecz nie zawsze, złączone są z mieszkami włosowymi 
lub z przewodami gruczołów potowych; występuje to szczególnie wyraźnie 
na dłoniach; niekiedy nie są one jednak związane z przydatkami skóry. 

Ryc. i 6 i . Choroba Dariera. Wygląd pojedynczych grudek 
(oglądać przez lupę). 

Zdaniem wielu autorów występowanie grudek często bywa poprzedzone 
zjawieniem się wykwitów zapalnych, silnie swędzących; mogą to być plamki 
rumieniowate, pokrzywkowate, zmiany łiszajowate lub nawet pęcherzyki 
lub krostki (R. Bernhardt). Wykwity te mogą stopniowo przekształcać się 
w grudki typowe; czas utrzymywania się tych wykwitów zapalnych jest 
jednakże bardzo krótki i zazwyczaj nie widuje się ich wcale. 

566 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl
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Umiejscowienie zmian skórnych jest dość charakterystyczne; na ogól 
można powiedzieć, że przeważają one w okolicach lojotokowych oraz silniej 
pocących się, czyli że są one częstsze w skórze głowy i twarzy oraz na 
tułowiu po l ini i środkowej. Zwykle zajęte są zgięcia pachowe i pachwi
nowe, fałdy zauszne, wzgórek łonowy, okołice pępka, dłonie i stopy. Grudki 

Ryc. 162. Choroba Dariera. Zlewne grudki na 
dłoni. Obraz przypomina brodawki skóry. 

Zmiany histologiczne przedstawia ryc. 164. 

mogą być nieliczne, nieregularnie rozsiane, jeśli są liczne, układ ich jest 
umiarowy lub też tworzą się skupienia smugowate, linijne, wiry i inne 
figury przypominające znamiona. 

Rozmaite czynniki uboczne zniekształcają niekiedy cechy typowe gru
dek choroby Dariera, skutkiem czego powstają obrazy, odbiegające od opi
sanych powyżej, tym niemniej bardzo charakterystyczne. Tak więc na 
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twarzy, na mostku i w okolicy międzyłopatkowej u osobników z silnym 
łojotokiem grudki są małe, bardzo jednakże łiczne i blisko siebie usado
wione, pokryte tlustawymi, wilgotnymi łuskami, zasłaniającymi oddzielne 
wykwity. N a twarzy rozwinąć się może silne zgrubienie skóry przypomina
jące lichenizację, której towarzyszy brunatne przebarwienie skóry. N a po
wierzchni grzbietowej stóp i dłoni powstają wykwity płaskie, z mało 
widocznym zagłębieniem, przypominające brodawki płaskie łub zwykłe; na 
powierzchni zginającej dłoni i stóp widoczne są liczne, hiperkeratotyczne, 
żółtawe, jak gdyby przeświecające ziarenka, wielkości ziarna maku, po 
odpadnięciu których, co następuje z łatwością, wytwarzają się drobne krop-
kowate zagłębienia, przerywające normałne linie tych okolic i szczególnie 
wyraźnie występujące na odbitkach tuszowych. 

Wygląd bardzo charakterystyczny przybierają wykwity w fałdach, 
zwłaszcza u osobników otyłych, skłonnych do nadmiernego poćenia. Powstają 
tu rozrośla brodawkowate, przypominające grzebień koguci lub kłykciny 
kończyste, barwa ich jest jednakże biaława lub popielata, nie krwawią one, 
skutkiem rozmiękania powierzchnia ich jest wilgotna, pokryta wydzieliną 
cuchnącą. 

Paznokcie są prawie zawsze dotknięte sprawą chorobową, oszczędzone 
są one jedynie w przypadkach poronnych. Zmiany paznokci polegają na 
ubytkach powierzchni płytki, bruzdowaniu, fałdowaniu, cieńczeniu łub 
zgrubieniu jej, łamłiwości i zmętnieniu; pozbawione są one cech charakte
rystycznych, toteż bywają rozpoznawane na podstawie współistnienia zmian 
w skórze. 

B ł o n y ś l u z o w e mogą być również zajęte, zmiany bywają usa
dowione przede wszystkim na podniebieniu twardym, w błonie śłuzowej 
policzków i języka, rzadziej w innych okolicach. Przybierają one tu wy
gląd grudek żółtawych, wielkości łebka szpilki, niebolesnych, zazwyczaj, 
lecz nie zawsze, pozbawionych objawów zapalnych, częstO' opatrzonych 
pępkowatym zagłębieniem części środkowej. 

Mogą być one rozsiane nieregularnie lub zgrupowane w smugi; cza
sem wywołują one obrazy przypominające rogowacenie białe błon śluzowych 
(leukoplakia). Brodawki języka mogą być powiększone i wydłużone, fałdo
wanie jego jest wybitniejsze, niż w stanie prawidłowym. Pochodzenie tych 
objawów trudno obecnie ustalić. 

W przypadkach wyjątkowych zajęte bywają błony śluzowe odbytu, 
nosogardzieli, przełyku, zwłaszcza zaś narządów płciowych u kobiet. 

O b j a w y p o d m i o t o w e są nieznaczne i pozbawione cech cha
rakterystycznych, w przypadkach zmian skórnych nieznacznych chorzy nie 
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braki w owłosieniu, zniekształcenia kośćca, np. rozszczepienie kręgosłupa, 
wady układu mięśniowego, zmiany skóry wrodzone, takie jak rybia łuska 
i rogowacenia nadmierne. Zmiany te nie są stałe, nader różnorodne, zawsze 
jednak związane są z zaburzeniami rozwojowymi. 

Zmiany w obrazie morfołogicznym krwi są niejednolite i niecharak-
terystyczne, najczęściej spostrzegano leukocytozę i eozynofilię. Zmiany 
w układzie dokrewnym i współczulnym niekiedy występują, nie są jednakże 
ani stałe, ani charakterystyczne. 

P r z e b i e g . Choroba występuje w każdym wieku, najczęściej jed
nak u osobników młodych i dorosłych, spostrzegano ją niekiedy również 
u starców i u osesków. Najczęściej powstaje ona bez przyczyny widocznej, 
niekiedy jednak po ostrych chorobach zakaźnych (po odrze, płonicy). Cza
sem czynnikami prowokującymi chorobę lub wywołującymi dałsze szerzenie 
się zmian, są inne choroby skóry lub rozmaite czynniki drażniące; trudno 
jednak dopatrywać się w nich czego innego, niż czynnika prowokującego. 
Choroba trwa zwykle nieskończenie długo, nie wykazując tendencji do 
ustępowania; niekiedy przebieg jej jest nieregularnie okresowy. Zmiany 
skórne bądź stopniowo nasilają się, bądź po dojściu do pewnego stanu 
utrzymują się trwale; wyjątkowo ustępują z pozostawieniem przebarwień. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e w chorobie Dariera są bardzo 
charakterystyczne. 

Naskórek jest zgrubiały, jednak nie w całości, łecz ogniskowo, skutkiem 
czego występują grudki naskórkowe, niekiedy, lecz nie zawsze, związane 
z mieszkami włosowymi lub gruczołami potowymi. Zgrubienie naskórka 
w tych grudkach dotyczy wszystkich warstw, w szczegółności jednak na
skórka żywego i warstwy ziarnistej. Warstwa zrogowaciała jest często 
parakeratotyczna. Skutkiem wydłużenia brodawek sople międzybrodawkowe 
są silnie wydłużone, często rozwidlone, a czasem wytwarzają kalafiorowato 
bujającą masę, zagłębioną w tkankę podścieliska. Jednocześnie naskórek 
wykazuje cechy zwyrodnienia, polegającego na obecności komórek dużych, 
o szklistej zarodzi otaczającej jądro, obfitujące w chromatynę. T e komórki 
nazwane przez Dariera okrągłymi „corps ronds" uważane były początkowo 
przez niego za posożyty wywołujące chorobę, psorospermiae. W rzeczywi
stości jednak są to zwyrodniałe komórki naskórka. Prócz nich znajdują się 
również inne zmiany w postaci drobnych ziarenek, które nie są niczym 
innym niż okresem końcowym zwyrodnienia jąder naskórka. Drugim obja
wem zwyrodnienia naskórka jest utrata łączności między komórkami, przez 
co w naskórku wytwarzają się liczne łuki i szczelinki, nader charaktery
styczne dla choroby Dariera. 
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Choroba Dariera 

Zmiany w skórze właściwej mają charakter wtórny i polegają na nie
swoistym stanie zapalnym w otoczeniu grudek naskórkowych. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a choroby Dariera nie są znane. 
Występuje ona u obu płci prawie z jednakową częstością; być może jednak 
nieco częściej u mężczyzn; jest ona częstsza w kłasach niższych i ubogich. 
Zazwyczaj nie udaje się zauważyć przyczyny wywołującej powstawanie 
zmian, jeśłi występuje ona w związku z przyczynami dostrzegalnymi, mają 
one charakter nieswoisty. Choroba polega na skazie wrodzonej, czasem 

Ryc. 164. Obraz histologiczny zmian w chorobie Dariera, wycinek pochodzi od 
chorej z ryc. 162 i 163. Widoczna jest hiperkeratozą w postaci grubego czopa; liczne 
komórki rogowaciejące nieprawidłowo; szczelinki i rozstępy w warstwie Malpighiego 

i na pograniczu skóry i naskórka. 

rodzinnej, często dziedzicznej, o dziedziczeniu nieregularnie przeważającym. 
Skaza ta występuje częściej u potomstwa osób spokrewnionych i dotyczy 
nie tylko skóry, lecz również innych narządów. Pod tym względem przy
pomina ona chorobę Recklinghausena lub Pringle. 

Próby tłumaczenia powstawania choroby Dariera zaburzeniami w gru
czołach dokrewnych nie są oparte na przekonywającym materiale dowodo
wym, lecz na przypadkowych spostrzeżeniach. Przypuszczać należy, że 
zmiany w gruczołach dokrewnych stanowią składową część choroby, a nie 
jej przyczynę. Obecnie w chorobie Dariera dostrzega się wyłącznie zmiany 
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Choroba Dariera 

skórne, w rzeczywistości jednak jest to bez wątpienia skaza całości ustroju. 
Ostatnio spostrzegano zaburzenia gospodarki witaminowej. 

R o z p o z n a n i e choroby Dariera ustala się na podstawie cech 
morfologicznych zmian skórnych, a zatem na podstawie stwierdzenia gru
dek naskórkowych, usadowionych głównie w okolicach lojotokowych, po
cących się nadmiernie i w fałdach skóry. Grudki te, często opatrzone pępko
watym zagłębieniem, zawierają w swej części środkowej czop zwyrodnia
łego naskórka. W przypadkach wątpliwych należy wykonać badanie histo
logiczne, które usunie wszelkie wątpliwości rozpoznawcze. 

W rozpoznaniu różnicowym w rachubę mogą wchodzić: 
— postacie nietypowe trądzika zwykłego — acne vulgarh; czopy 

łojowe, związek wykwitów z gruczołami łojowymi i brak zmian wybitnych 
w fałdach ułatwiają ustalenie różnicowania, niekiedy tak trudnego, że 
rozstrzygnięcie przynosi dopiero badanie histologiczne; 

— rogowacenie ciemne, acanthosis nigricans, nastręczyć może bardzo 
duże trudności rozpoznawcze; niektórzy autorzy utrzymują nawet, że istnieją 
przypadki przejściowe pomiędzy obu chorobami. W ustalaniu rozpoznania 
należy pamiętać, że w rogowaceniu ciemnym zmiany są bardziej zlewne, 
w chorobie Dariera natomiast zawsze istnieją osobne guzki, pocenie jest 
wzmożone, chorobie może towarzyszyć swędzenie, zmiany barwnikowe są 
natomiast mniej wybitne; ostatecznie i tu rozstrzyga badanie histologiczne; 

— rybia łuska jeżasta w postaciach nietypowych, ograniczonych, przy
pominać może chorobę Dariera; w rybiej łusce istnieje jednakże hiperke
ratozą, w chorobie Dariera — parakeratoza i zwyrodnienie naskórka; 
w łusce rybiej brak grudek charakterystycznych dla choroby Dariera; zmiany 
w łusce rybiej oszczędzają zgięcia stawów. 

L e c z e n i e . Wobec tego, że etiologia choroby Dariera nie jest 
wyjaśniona, leczenie przyczynowe nie jest znane. Leczenie objawowe polega 
na utrzymaniu czystości i stosowaniu środków złuszczających i rozpuszcza
jących naskórek (keratolytica). W związku z tym częste kąpiele z namydla-
niem mydłem alkalicznym, przecieranie skóry wyskokiem z dodatkiem 
5% resorcyny i 3 % kwasu salicylowego, mieszanka Kumerfelda odnoszą 
pewien skutek leczniczy. Darier poleca stosowanie następującej maści: 

Rp.: Acidi pyrogallici 2.0, Acidi salicylici, Resorcini aa 4.0, Sulfuris 
ppti, Ol. Cadini aa 6.0, Yaselini jl., Lanolini aa 100.o (nieco* 
zmieniony przepis Dariera). 

Wyniki najlepsze osiąga się jednakże promieniami granicznymi; na
świetlać można dawką 500—1000 r, powtarzając ją co 4—8 tygodni, aż 
do osiągnięcia dawki ogólnej w wysokości 2000—5000 r. 
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Rogowacenie ciemne 

V I I . R O G O W A C E N I E C I E M N E . A C A N T H O S I S N I G R I C A N S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Rogowacenie ciemne, acanthosis 
nigricans, po raz pierwszy opisane w roku 1890 przez Pollitzera i Janoiu-
skiego jest bardzo rzadką nieprawidłowością skóry. Występuje ona w dwóch 
odmianach: dobrotliwej, częściej dotyczącej osobników młodych, oraz zło
śliwej, występującej u starszych, zawsze lub prawie zawsze w połączeniu 
z nowotworami złośliwymi narządów wewnętrznych. Zmiany skórne zaj
mują fałdy skóry i polegają na jej przebarwieniu i zgrubieniu, a nierzadko 
na powstawaniu rozrośli brodawkowatych. 

S t a n s k ó r y . Siedliskiem najczęstszym i najwcześniejszym zmian 
skórnych są pachy, następnie w kolejności wymienić można kark i szyję, 
pachwiny, otoczenie odbytu i narządów płciowych, pępek, dłonie, stopy, 
otoczenie ust i nosa; prócz tego zmiany skórne mogą być rozrzucone nie
regularnie na tułowiu i głowie, a czasem, zwłaszcza w postaci dobrotliwej, 
spostrzeganej u młodocianych, zajęta jest skóra w całości. 

Zmiany są zazwyczaj symetryczne, niekiedy, bardzo jednak rzadko, 
jednostronne. Rozpoczynają się one od zlewnego przebarwienia okolicy 
dotkniętej, od zgrubienia skóry i coraz wyraźniejszego występowania bru
zdowania normalnego; zmiany te nasilają się z rozmaitą szybkością, niekiedy 
bardzo wolno, tak że dopiero po upływie kiłku łat powstaje obraz typowy; 
czasem, zwłaszcza w przypadkach złośliwych, następuje to znacznie szybciej. 

Wykwity typowe wykazują cechy następujące: rozmieszczone są one 
w fałdach dużych, tak jak powyżej wskazałem; skóra w miejscach tych jest 
przebarwiona mniej lub więcej wybitnie, czasem przebarwienie to jest sto
sunkowo nieznaczne; niekiedy skóra okolic dotkniętych jest prawie czarna; 
zabarwienie to stopniowo przechodzi w otaczającą skórę. Przebarwienie 
skóry jest jednolite, zlewne, wyraźnie ciemniejsze w środkowej części ogni
ska, a zatem w głębi fałdu, jaśniejsze w jego części obwodowej; w głębi 
bruzd wytworzonych przez wyrośla brodawkowate przebarwienie jest znacz
nie słabsze, skóra jest tu różowa, wilgotna, nierzadko skutkiem rozmiękania 
powierzchni zaczerwieniona i sącząca. 

Drugą cechą znamienną jest zgrubienie skóry, skutkiem czego po
czątkowo normalne bruzdowanie skóry jest zaznaczone wyraźniej niź w sta
nie prawidłowym, całość zaś zmian przypomina łichenizację. N a tej zgru
białej skórze stopniowo zjawiają się wyrośla brodawkowate i kalafiorowate; 
czasem są one ułożone w smugi, przebiegające równolegle do fałdów skóry 
danej okolicy, czasem te wyrośla brodawkowate rozrzucone są nieregularnie 
i przypominają kłykciny kończyste. Streszczając powiedzieć można, że 
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Rogowacenie ciemne 

z punktu widzenia morfologicznego zmiany w rogowaceniu ciemnym cha
rakteryzuje: 

— umiejscowienie w fałdach, 
.— zlewne przebarwienie, 
— zgrubienie skóry i rozwój wyrośli brodawkowatych. 
Cechami dodatkowymi i niestałymi jest pocenie nadmierne, zazwyczaj 

bardzo wyraźne; niekiedy odwrotnie, pocenie jest zmniejszone, skutkiem 
czego skóra jest sucha; czasem, nie zawsze jednak, chorzy odczuwają swę
dzenie. 

Ryc. 165. Acanthosis nigricans juvenilis. 

Ogniska chorobowe mogą być wiotkie, w dotyku aksamitne lub hiper
keratotyczne, szorstkie, co jednak zdarza się rzadziej. Skóra tułowia i koń
czyn nie wykazuje zmian tak wybitnych jak skóra fałdów; błędne jest 
jednakże zdanie, przytaczane częstokroć w podręcznikach, że jest ona pra
widłowa; zazwyczaj na niej również widoczne są zmiany. Jedynie na samym 
początku choroby nie wykazuje ona nieprawidłowości, w przypadkach posu
niętych, trwających czas dłuższy, jest ona sucha, przebarwiona, pokryta 
łuskami łupieżowatymi, co przypomina skórę w charłactwie; często rozwijają 
się na niej wyrośla brodawkowe, włókniaki (mollusca pendula) i plamy 
barwnikowe. 
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Rogowacenie ciemne 

Błony śluzowe mogą być również zajęte, wprawdzie zmiany barwni-
/kowe rozwijają się rzadko, do obrazów typowych należy natomiast przerost 
brodawek zwłaszcza na języku, niekiedy zaś rozwój wyrośli brodawkowa
tych podobnych do występujących w skórze. 

Ryc. T.66. Acanthosis nigricans juvenilis. 

Przydatki skóry, a więc włosy i paznokcie, wykazują zmiany wyraźne 
w przypadkach daleko posuniętych lub uogólnionych; meszek włosowy jest 
przerzedzony, suchy, często brakuje go całkowicie. Włosy pod pachami 
i w okolicy łonowej są również przerzedzone, włosy na głowie oraz broda 
i wąsy u mężczyzn zazwyczaj nie są zmienione. Paznokcie są łamłiwe, znie
kształcone, wykazują bruzdowanie i fałdowanie. 
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Rogowacenie ciemne 

P r z e b i e g . Rogowacenie ciemne jest rzadkim schorzeniem skóry. 
Choroba rozpoczyna się zupełnie niepostrzeżenie bez wszelkich zwiastunów. 
Postać dobrotłiwa występuje częściej u osobników młodych, pomiędzy 
5 a 30 rokiem życia; zmiany uogólniają się u tych chorych i stopniowo prze
chodzą na całą skórę. Choroba nie wpływa na stan ogólny chorych, który 

Ryc. 167. Acanthosis nigricans juvenilis. 

pozostaje dobry, zmian w narządach wewnętrznych u tych chorych nie 
stwierdza się. Wobec rzadkości tych przypadków trudno obecnie wypowie
dzieć się, czy zaburzenia nerwowe i psychiczne spostrzegane u tych cho
rych związane są z istotą choroby, czy są wtórne, o cechach reakcji psychicz
nej na ciężką chorobę; sam spostrzegałem chorą z rozległym rogowaceniem, 
ciemnym, u której zmian tego rodzaju nie było. 
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Rogowacenie ciemne 

Postać złośliwa lub objawowa (Mischer) dotyczy częściej osobników 
dojrzałych i starszych, a w każdym razie po przekroczeniu 35—40 lat życia. 
U tych chorych często stwierdza się nowotwór złośliwy narządów wewnętrz
nych, najczęściej żołądka, a u kobiet narządów płciowych. Zazwyczaj 
zmiany skórne poprzedzają występowanie nabłoniaka o kilka lub nawet 
kilkanaście lat ( 2 — 2 0 ) ; rzadziej bywa odwrotnie. W obliczu choroby, tak 
rzadkiej, jak rogowacenie ciemne, trudno opierać się na obliczeniach do
kładnych, toteż liczby poszczególnych autorów różnią się pokaźnie; podług 
Dariera w 8 0 % tych przypadków rozwija się rak narządów wewnętrznych, 
podług Moncorpsa w 51.5%; tak czy inaczej jest to powikłanie bardzo 
częste. T a postać rogowacenia ciemnego sama przez się również nie wpływa 
na stan ogólny chorych, który pozostaje dobry, do czasu rozwoju nowo
tworu, obecność którego jest czynnikiem decydującym o rokowaniu. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e w rogowaceniu ciemnym są proste; 
naskórek jest zgrubiały we wszystkich warstwach; w stopniu najmniejszym 
dotyczy to warstwy rogowej; warstwa Małpighiego jest zgrubiała bardzo 
wybitnie i czasem przekracza 10—15-krotnie grubość normalną. Brodawki 
skóry właściwej są bardzo wybitnie wydłużone, często rozdwojone i kała-
fiorowate, równolegle do tego wydłużone są sopłe międzybrodawkowe. Cały 
naskórek zawiera dużo barwnika, najwięcej jest jego w warstwie podstaw-
nej, jednakże również i komórki warstwy Małpighiego i ziarnistej zawie
rają dużo ziaren barwnika o cechach melaniny. Melanofory skóry właściwej, 
liczne i duże, wypełnione są barwnikiem; objawów zapalnych w skórze nie 
stwierdza się. 

Niekiedy w naskórku widoczne są odosobnione komórki niepra
widłowe, znane pod nazwą dyskeratotycznych, a więc wadliwie rogowa-
ciejące. 

E t i o l o g i a . Etiologia i patogeneza rogowacenia ciemnego są cał
kowicie nieznane. Przypuszczenia wysnuwane pod tym względem oparte 
są na rozważaniach oraz na wnioskach wysnutych z pojedynczych spostrze
żeń. Dowodów doświadczalnych lub też anatomicznych potwierdzających 
te przypuszczenia dotąd nie przytoczono. 

Całość obrazu chorobowego przemawia niewątpliwie za istnieniem 
przyczyny wewnątrzustrojowej, wywołującej zmiany w skórze. Wobec 
istnienia niewątpliwego związku pomiędzy rogowaceniem ciemnym i roz
wojem nowotworów, można przypuszczać, że w ustroju tych chorych 
powstają ciała pobudzające czynność rozrodczą komórek naskórkowych. 
Pod wpływem tej substancji włonnej w skórze rozwijają się rozrośła bro-
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Rogowacenie ciemne 

dawkowate, w narządach zaś wewnętrznych nowotwory rakowe. Istota tych 
rakotwórczych substancji nie została wyjaśniona. 

Zmiany barwnikowe towarzyszące rogowaceniu ciemnemu zdaniem 
wielu autorów, są wywołane zaburzeniami w gruczołach dokrewnych; dotąd 
jednak nie dostarczono dowodów świadczących o udziale w tych zmianach 
określonego gruczołu dokrewnego lub też stałego zespołu gruczołowego. 

Wobec tego jednak, że w patologii barwnika odgrywają rolę szczególną 
trzustka, co ujawnia się w przebarwieniach towarzyszących niektórym po
staciom cukrzycy (diabete bronze autorów francuskich), nadnercza, czego 
klasycznym dowodem jest choroba Addisona i płat pośredni przysadki 

Ryc. i68. Acanthosis nigricans; obraz histologiczny; zgrubienie naskórka, wydłu
żenie brodawek, skupienie barwnika w komórkach warstwy podstawnej 

i Malpighiego. 

mózgowej, wytwarzający hormon melanoforowy, na te gruczoły zwrócono 
szczególną uwagę, nie znaleziono jednak dowodów potwierdzających udział 
ich w schorzeniu. 

Wątpliwe wydaje się, czy można uogólnić pojedyncze przypadki, 
w których nerw współczulny był uciśnięty przez nowotwór i na tej podsta
wie dopatrywać się w zaburzeniach czynnościowych tego nerwu istotnej 
przyczyny zaburzeń barwnikowych; w większości bowiem przypadków zmian 
tych nie stwierdza się. Z innej strony pamiętać należy, że niewątpliwe 
zaburzenia w zakresie nerwu współczulnego nie zawsze prowadzą do uogól
nionych zaburzeń barwnikowych. N a ogół zaburzenia w układzie dokrew-
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Rogowacenie ciemne 

nym w rogowaceniu ciemnym są niestałe, a przy tym różnorodne. W nie
licznych przypadkach współistniała cukrzyca, w innych następowała poprawa 
stanu zdrowia po kastracji. Wszystkie te spostrzeżenia nie dają podstaw 
do wniosków ogólnych. 

W postaciach dobrotliwych, występujących u osobników młodocianych, 
choroba wykazuje niekiedy znamiona skazy wrodzonej, niekiedy towarzyszą 
jej zaburzenia rozwojowe, otyłość nadmierna, czasem liczne znamiona; i to 
należy raczej do spostrzeżeń wyjątkowych. 

Większe znaczenie ma to, że w postaciach towarzyszących rakom narzą
dów wewnętrznych, zmiany skórne przemijają po operacyjnym usunięciu 
nabłoniaka i występują ponownie w nawrotach. 

R o z p o z n a n i e typowych zmian jest łatwe, opiera się ono bo
wiem na charakterystycznych cechach morfologicznych wykwitów; przy
pomnieć należy umiejscowienie zmian w fałdach i w otoczeniu otworów 
naturalnych, występowanie przebarwienia zlewnego o rozmaitym nasileniu, 
zgrubienie naskórka i brodawkowatość. 

Trudne do rozpoznania są przypadki poronne, w których zmiany ogra-
iiiczają się wyłącznie do przebarwienia wymienionych okolic lub do nie
znacznego zgrubienia naskórka, przypominającego lichenizację; w tych 
razach badanie histologiczne, a nade wszystko długie spostrzeganie chorego 
rozstrzygają o rozpoznaniu. 

W ustalaniu rozpoznania różnicowego pamiętać należy o chorobach 
następujących: 

— choroba Addisona wywołuje przebarwienie uogólnione, o najwięk
szym nasileniu w okolicy pasa i na twarzy; często istnieją zmiany barwni
kowe na błonach śluzowych jamy ustnej; chorobie towarzyszy stan astenii 
fizycznej i spadek ciśnienia krwi , skóra nie grubieje i nie wykazuje bujania 
brodawkowatego; 

— choroba Dariera może być umiejscowiona w fałdach i mogą jej 
towarzyszyć przebarwienia i powstawanie tworów brodawkowatych, jednakże 
w tym razie zmiany nie są zlewne, lecz polegają na obecności mniej lub 
więcej licznych, zawsze jednakże pojedynczych plamek barwnikowych i gru
dek zwykłych albo przerosłych i brodawkujących; 

— kłykciny kończyste i płaskie (kiłowe) nie mogą nastręczyć trud
ności rozpoznawczych jako tako spostrzegawczemu lekarzowi: pierwszym 
nie towarzyszą zmiany barwnikowe, skóra zajętych okolic nie jest zgrubiała, 
wyiośla zaś brodawkowate nie są ułożone w smugi, odpowiadające bruzdo
waniu normalnemu; zmiany kiłowe są wielopostaciowe, zawsze współistnieją 
rozmaite objawy kiły wtórnej; 
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Rogowacenie Mibelliego 

— pęcherzyca brodawkująca ma przebieg szybszy, zmiany szczególnie 
często znajdują się w otoczeniu narządów płciowych; powstają tu płaskie 
pełzakowate pęcherze i rozrosła brodawkowate, szerzące się pełzakowato, 
sączące i pokryte wydzieliną cuchnącą; zmiany te ustępując pozostawiają 
po sobie plamy barwnikowe; przebarwienie jest zatem stanem zejściowym, 
a nie początkowym, jak to bywa w rogowaceniu ciemnym; 

— rybia łuska jeżasta; przebarwienie skóry nie występuje w tej choro
bie, przeważa tu wyraźna hiperkeratoza, nie ma przewagi zmian w fałdach; 
przeciwnie, są one raczej oszczędzane. 

W rozpoznaniu rogowacenia ciemnego nie wolno ograniczyć się do 
ustalenia rozpoznania zmian skórnych — należy poddać badaniu dokład
nemu stan narządów wewnętrznych, aby wyłączyć istnienie nowotworu zło
śliwego. 

L e c z e n i e . Metody leczenia 'rogowacenia ciemnego nie są znane; 
w razie stwierdzenia nowotworu narządów wewnętrznych wskazane jest 
odpowiednie leczenie. 

Leczenie objawowe polega na utrzymaniu czystości i usuwaniu chirur
gicznym lub pętlą elektryczną wyrośli nadmiernie wybujałych. 

Naświetlanie promieniami granicznymi prowadzi, jak przekonałem się, 
do przypłaszczenia zmian. 

V I I I . R O G O W A C E N I E K A N A L I K O W A T E M I B E L L I E G O 

P O R O K E R A T O S I S M I B E L L I 

Rogowacenie Mibelliego, niesłusznie zwane kanalikowatym, jest scho
rzeniem bardzo rzadkim, wiadomości nasze o nim ograniczają się obecnie 
wyłącznie do jego cech morfologicznych. Przeprowadzone dotąd badania 
histologiczne są nie wystarczające do zrozumienia istoty choroby, patologia 
zaś ogólna schorzenia jest całkowicie nie zbadana. Toteż obecnie jest to 
raczej ciekawostka morfologiczna, ze względu na swą rzadkość pozbawiona 
większej doniosłości praktycznej. 

Choroba jest częstsza u osobników młodych, występuje wszakże rów
nież u dorosłych i u starszych; niekiedy bywa ona rodzinna i dziedziczna, 
występując w ki lku pokoleniach, częściej jednakże spostrzega się ją u po
tomstwa rodziców zdrowych. Badania nad prawami dziedziczenia jej są 
dopiero zapoczątkowane i trudno na razie wypowiadać pod tym względem 
zdanie oparte na przekonywującym materiale dowodowym. 
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Rogowacenie Mibelliego 

Zmiany są częstsze na kończynach, zwłaszcza w odsiebnych ich czę
ściach, rzadsze na tułowiu i na twarzy, niekiedy zajmują one również 
błonę śluzową jamy ustnej i narządów płciowych u kobiet. 

Rozpoczynają się one bez przyczyny dostrzegalnej, od zjawienia się 
grudek rogowych wielkości ziarnka maku lub nawet nieco większych. 
Dokładna obserwacja ich budowy wykazuje, że szczytowa ich część tworzy 
zagłębienie kraterowate, w środku którego tkwi nieznaczny stożek hiper-
keratotyczny. Ten mały wykwit pierwotny stopniowo powiększa się i wresz
cie osiąga spore rozmiary. Takie duże wykwity pozornie różnią się od opi
sanych grudek pierwotnych, w istocie jednak mają cechy takie same, jednak 
uwielokrotnione. 

Rozmiary ich bywają rozmaite, niekiedy są to ogniska o średnicy kilku 
centymetrów, w przypadkach wyjątkowych osiągają one rozmiary dłoni 
i nawet większe. Kształt ich jest nieprawidłowy, zazwyczaj festonowaty 
i pełzakowaty, co tłumaczy się zarówno szerzeniem się ognisk małych, 
w rozmaitych kierunkach, i to z niejednakową szybkością, jak i zlewaniem 
się ognisk sąsiadujących. 

Cechy morfologiczne ognisk dużych są następujące: ogranicza je wał 
hiperkeratotyczny, nader charakterystyczny, stromy na zewnątrz, spadzisty 
ku części środkowej wykwitu, wysoki zazwyczaj na 2—3 mm; na szczycie 
jest on jak gdyby ścięty (przypłaszczony) i zaopatrzony w linijny rowek, 
rodzaj pęknięcia, w głębi którego tkwi cienka łuska hiperkeratotyczna, 
rodzaj grzebienia rogowego, tkwiącego we wspomnianym rowku. Wspom
niany wał rogowy, opatrzony rowkiem i łuską grzebieniastą, otacza część 
środkową wykwitu, która w całości jest jak gdyby kraterem. Krater ten 
wypełniony może być dużymi bryłami hiperkeratotycznego naskórka, po 
odpadnięciu których okazuje się powierzchnia zanikowa lub też pozbawiona 
wybitniejszych zmian; w tych razach cały wykwit ogranicza się do wspom
nianego wału obrączkowatego. Niekiedy, bardzo jednak rzadko, istnieje 
kilka takich koncentrycznie ułożonych obrączek rogowych, czasem zatraca
jących ciągłość i przerywanych. 

Zmiany na błonach śluzowych zazwyczaj nie wykazują tak wyraźnego 
rogowacenia i ograniczają się do białych plam lub obrączek, otaczających 
środkową, zanikłą część. 

W takim stanie wykwity rogowacenia kanalikowatego utrzymują się 
nieskończenie długo, nie wykazując skłonności do ustępowania, czasem 
wzrastając wolno, często pozostając bez zmian przez długie lata. 

Nie wpływają one na stan ogólny chorych, który pozostaje dobry przez 
cały czas choroby. 
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Rogowacenie Mibelliego 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Zmiany histologiczne nie są wy
starczająco zbadane; początkowo przypuszczał Mibelli, że istota schorzenia 
polega na rogowaceniu ujścia gruaołu potowego lub ścianek przewodu 
tego gruczołu. Badania nowsze nie potwierdzają tego zapatrywania, dowo
dem zaś kłinianym błędu popełnionego przez Mibelliego jest występowanie 
choroby na błonach śluzowych jamy ustnej, gdzie wszakże gruczołów poto
wych nie ma. 

Ryc. 169. Porokeratosis Mibelli. 

Wobec tego, że istota zmian anatomicznych nie jest znana, wypada 
ograniayć się do opisu formalnego, nie tłumaaącego sposobu powstania 
choroby. Naskórek jest zgrubiały, zwłaszcza jego warstwa zrogowaciała, 
niekiedy osiągająca grubość 10—20-krotnie przekraaającą grubość pra
widłowej warstwy rogowej; rogowacenie nie jest równomierne, wytwarzają 
się bowiem perły rogowe, złożone z koncentrycznie ułożonych warstw; po
między tymi perełkami i resztą naskórka powstają szczeliny widoczne w po
staci opisanego zagłębienia rowkowatego; w razie odpadnięcia tych perełek 
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Rogowacenie kropkowate 

powstają wymienione zagłębienia kraterowate. W skórze właściwej stwier
dza się nacieki pozbawione cech swoistych, a często zanik. 

P a t o g e n e z a i e t i o l o g i a choroby Mibelliego są całkowicie 
nieznane. Jej rodzinne i dziedziczne występowanie w niektórych przypad
kach pozwala przypuszczać, że chodzi tu o szczególną postać znamion. 

R o z p o z n a n i e . Roz,poznanie przypadków typowych, wykazują-
cydi zmiany daleko posunięte, jest bardzo łatwe; podstawą do rozpoznania 
jest stwierdzenie wału hiperkeratotycznego z linijnym rowkiem na szczy
cie, otaczającego część środkową, zanikłą lub również hiperkeratotyczną. 

W rozpoznaniu różnicowym w rachubę wchodzą choroby następujące: 
— liszaj rumieniowaty; w tym wypadku wał ograniczający wykwit 

jest nie tylko hiperkeratotyczny, lecz wykazuje również naciek podstawy 
i brak rowka na jego szczycie. Wykwit w całości wykazuje cechy przewlek
łego stanu zapalnego; 

— nabłoniak płaski bliznowaciejący rzadko występuje na kończynach, 
a jeszcze rzadziej jest symetryczny, wał graniczny ma barwę cielistą, często 
złożony jest z wyraźnych guzków nowotworowych, nierzadko wykwit ten 
ma skłonność do owrzodzenia; 

—• kiła trzeciorzędna z towarzyszącą hiperkeratozą powierzchni nie 
powinna dać podstaw do błędu rozpoznawczego; w tym razie wykwit po
większa się znacznie szybciej, często wykazuje on skłonność do owrzodze
nia, podstawa jego jest nacieczona, brak tu wału z rowkiem na szczycie; 

— liszaj obrączkowy Wilsona, lichen annularis: często widuje się tu 
lub ówdzie grudki typowe; brzeg wykwitu nie jest tak wyraźnie hiperkera
totyczny, nie ma na nim rowka; 

— gruźlica brodawkująca; nacieczenie podstawy wykwitu, odczyn 
gruczołów i naczyń chłonnych, nierzadko występowanie drobnych ropni, 
brak obwódki hiperkeratotycznej i rowka, stanowią podstawy do różni
cowania morfologicznego. 

L e c z e n i e . Jedynym sposobem leczenia jest przyżeganie wykwitów 
kwasem trójchlorooctowym, żegadłem Paquelina, elektrokauterem, maściami 
żrącymi. Niekiedy działanie korzystne wywiera naświetlanie promieniami 
granicznymi w ilości 500—1000 r na pole, 2—5 razy. 

I X . R O G O W A C E N I E K A N A L I K O W A T E K R O P K O W A T E D Ł O N I I STÓP 

P O R O K E R A T O S I S P A L M A R I S E T P L A N T A R I S P U N C T A T A 

Rzadka ta postać rogowacenia kropkowatego nosi szereg nazw: najczę
ściej używane wśród nich przytoczę poniżej: porokeratosis papillomatosa 
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Rogowacenie kropkowate 

palmaris et plantaris (Brocq), keratodermia maculosa palmaris et plantaris 
(Buschke), pseudo-keratoma miliare palmaris et plantaris (Balzer). 

Schorzenie to, poza nazwą nie ma nic wspólnego z rogowaceniem 
kanalikowatym Mibelliego. 

Schorzenia opisywane pod tymi nazwami są najprawdopodobniej niejed
nolite z punktu widzenia etiologii; łączą je jedynie wspólne cechy morfo
logiczne. Niekiedy istniały podstawy do zbliżania ich do znamion, w innych 
razach podejrzewano ich pochodzenie zakaźne (Barber) lub troficzne. 
Zmiany występują częściej, nie zawsze jednakże, u osobników młodych; 
umiejscowione są one na stopach i na dłoniach, gdzie zjawiają się plamki 
lub grudki keratotyczne barwy woskowej, wielkości ziarna maku lub nieco 
większe, niekiedy opatrzone na szczycie zagłębieniem kropkowatym. Gmdki 
te odpadając pozostawiają niewielkie, trwale utrzymujące się ubytki war
stwy rogowej. 

Czasem grudki te przypominają liczne modzele kropkowate; w innych 
razach, jeśli są one liczne, brodawki. 

Zmiany te mogą być wrodzone lub dziedziczne i wtedy słuszne jest 
zaliczanie ich do grupy zaburzeń rozwojowych. Czasem występują one 
w przebiegu innych odrębnych chorób skóry — liszaja Wilsona lub cho
roby Dariera; przypadki takie, acz identyczne pod względem morfologicz
nym, stanowią grupę odrębną. Czasem omawiane zmiany występują 
w związku z zatruciami (arsen); powyższa zaś różnorodność etiologiczna 
wskazuje na niejednolitość całej grupy. 

Badanie histologiczne wykazuje obecność czopa rogowego, zbudowa
nego z koncentrycznie ułożonych warstw rogowych. 

Leczenie nie zostało opracowane, należy jednak zalecić stosowanie pro
mieni X i środków keratolitycznych. 
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R O Z D Z I A Ł X X X I 

C H O R O B Y A L E R G I C Z N E SKÓRY. A L E R G O D E R M I A E 

I . A L E R G I A SKÓRY 

Alergiczne choroby skóry są bardzo częste i dlatego mają dużą donio
słość praktyczną. Pod względem morfologicznym, histologicznym i klinicz
nym są one nader rozmaite; łączy je wspólna patogeneza. 

Schorzeniami alergicznymi nazywamy schorzenia polegające na odczy-
nowości zmienionej, nieprawidłowej. 

Zdolność do reagowania na bodźce rozmaitego rodzaju jest zasadniczą 
cechą komórki i tkanki żyjącej. Odczynowość ta jest bardzo rozmaita w za
leżności od charakteru bodźca i rodzaju tkanki. Mimo jej różnorodności 
waha się ona u osobnika zdrowego w pewnych granicach i przebiega 
w sposób typowy; w chorobie odczynowość ta jest inna, zmieniona pod 
względem nasilenia lub istoty. Nie możemy wprawdzie dokładnie określić 
granic oddzielających odczynowość prawidłową od chorobowej, jednak na 
podstawie doświadczenia i znajomości fizjologii i patologii odróżnić możemy 
odczynowość prawidłową od chorobowej. Pierwszą nazywać można n o r 
m ę r g i ą, drugą — p a t e r g i ą . 

Odczynowość nieprawidłowa wystąpić może w rozmaitej postaci, jedną 
z nich jest odczynowość anafilaktyczna, dobrze znana z podręczników pa
tologii ogólnej. Nas dermatologów więcej zajmuje inna postać odczyno-
wości nieprawidłowej, znana pod nazwą odczynowości alergicznej, czyli 
alergii. D l a scharakteryzowania odczynowości alergicznej, nierzadko roz
maicie ujmowanej, przeprowadzę porównanie zjawisk anafilaktycznych, do
brze znanych każdemu, ze zjawiskami alergicznymi. Obydwa zjawiska, za
równo anafilaksja jak i alergia, polegają, jak już wskazałem, na odczy
nowości zmienionej i na tym polega ich bliskość, jest jednak między nimi 
również i pewna różnica. 
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Choroby alergiczne skóry 

Przestrój anafilaktyany występuje po upływie pewnego, określonego, 
stosunkowo krótkiego czasu, najczęściej 8—12-dniowego, w następstwie 
pozajelitowego wprowadzenia obcego białka, a więc ciała o budowie skom
plikowanej; objawy anafilaksji występują w postaci gwałtownego wstrząsu 
ogólnoustrojowi go. 

Przestrój alergiczny występuje natomiast nie tylko w następstwie po
zajelitowego wprowadzenia białka obcego, łecz również w następstwie 
zetknięcia się z rozmaitymi innymi substancjami, a więc zarówno białka 
obcego łub własnego, węglowodanów, tłuszczów, pyłków roślinnych, jak 
również wielu innych ciał chemicznych o prostej budowie, np. chrom, 
formol, subłimat. Dodać należy, że uczulenie alergiczne powstać może 
również pod wpływem czynników fizycznych, jak ciepło i zimno, promie
niowania rozmaitego rodzaju, a nawet pod wpływem czynników psychicz
nych. Substancja uczulająca wprowadzona być może nie tylko* pozajelitowo, 
lecz również innymi drogami, a więc przez jelita (zjawiska uczuleniowe 
po spożyciu pokarmów), drogami oddechowymi (uczulenie na pyłki roślin), 
przez skórę przy stykaniu się z rozmaitymi ciałami lub też powstaje w samym 
ustroju. 

Stan uczulenia alergicznego występuje w czasie nader rozmaitym po 
zetknięciu się Z ciałem uczulającym — alergenem, niekiedy nawet po upły
wie wielu lat. Objawy zaś uczulenia wywołane mogą być nie tylko przez 
zetknięcie się z alergenem powodującym stan uczulenia — alergia swoista, 
lecz również przez ciała inne: uczulenie alergiczne nieswoiste lub gru
powe. Objawy uczulenia alergicznego są nader różnorodne, przeważają 
przy tym zmiany tkankowe, narządowe, a nie humoralne, jak to się dzieje 
we wstrząsie anafilaktycznym. 

W odróżnieniu od uczulenia anafilaktycznego, uczulenie alergiczne 
rozwija się nie u wszystkich osobników danego rodzaju, a wyłącznie u uspo
sobionych do niego, czyli że, jeśli u każdej świnki morskiej wywołać można 
stan uczulenia anafilaktycznego na białko kurze, nie u każdego człowieka 
powstaje stan uczulenia alergicznego na formol, parapheniliendiaminę itd. 

Streszczając, w sposób następujący przeciwstawić można cechy uczule
nia anafilaktycznego i alergicznego. 

U c z u l e n i e U c z u l e n i e 
a n a f i l a k t y c z n e a l e r g i c z n e 

Występuje u każdej jednostki Skłonność do uczulenia akr-
danego rodzaju; poszczególne ro- gicznego ulega dużym wahaniom 
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Choroby alergiczne skóry 

dzaje wykazują natomiast pewne 
różnice w skłonności do uczulenia 
anafilaktycznego; jest ona np. więk
sza u świnek morskich, mniejsza 
u szczurów, każda natomiast świn
ka morska ma tę zdolność w stop
niu jednakowym. 

Czynnikiem wywołującym stan 
anafilaktyczny, czyli antygenem, 
jest obce białko, a więc ciało o czą
steczce dużej, o budowie skompli
kowanej. 

Istota zmian w uczuleniu ana
filaktycznym polega na zjawieniu 
się we krwi przeciwciał, substancji 
o budowie białkowej, łączącej się 
z antygenem wśród objawów 
wstrząsu ogólnoustrojowego. 

Uczulenie anafilaktyczne po
wstaje po upływie określonego, 
zawsze jednakowego, stosunkowo 
krótkiego czasu (8—12 dni ) . 

osobniczym; istnieją osobniki o du
żych skłonnościach w tym kierun
ku, inne o małych. W związku 
z tym mówi się o istnieniu osob
niczej konstytucji uczuleniowej, 
czyli alergicznej. 

Czynnikiem, wywołującym stan 
uczulenia alergicznego, czyli alerge
nem, mogą być przeróżne substan
cje, a to nie tylko o budowie za
wiłej, lecz nawet prostej (arsen, 
chrom); stan uczulenia alergiczne
go może być wywołany przez czyn
niki fizyczne i psychiczne. 

Istota zmian w uczuleniu aler
gicznym nie jest znana; być może 
polega ona na powstawaniu w tkan
kach substancji odrębnej (histami
ny, substancji H ) , wywołującej 
zmiany tkankowe. 

Uczulenie alergiczne powstaje 
powoli, w sposób niedostrzegalny, 
niekiedy po wieloletnim okresie 
wylęgania; czasem stan uczulenia 
alergicznego jest wrodzony. 

Antygen, czyli substancja wy
wołująca stan uczulenia anafilak
tycznego, przenika do ustroju drogą 
pozajelitową, najczęściej wprowa
dzony podskórnie, domięśniowo 

Alergen, czyli substancja wy
wołująca stan uczulenia alergicz
nego, przenika do ustroju w spo
sób rozmaity: przez przewód po
karmowy, oddechowy, przez skórę. 
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Choroby alergiczne skóry 

lub dożylnie, a przy tym w ilości 
znacznej. 

rzadziej natomiast drogą podskórną 
lub dożylną; czasem alergen po
wstaje wewnątrzustrojowo (uczu
lenia na działanie zimna); uczule
nie alergiczne występować może 
po wielokrotnym zetknięciu się 
z małymi ilościami alergenu. 

Objawy uczulenia anafilakty
cznego występują po zetknięciu się 
ponownym osobnika uczulonego 
z antygenem uczulającym; są one 
zatym swoiste; znacznie rzadziej 
występują one również po zetknię
ciu się z ciałami różniącymi się od 
antygenu uczulającego, zawsze jed
nak istnieje duże pokrewieństwo 
chemiczne lub biologiczne; dlatego 
to stan uczulenia anafilaktycznego 
jest najczęściej swoisty. 

Objawy uczulenia alergicznego 
wywołane bywają przez substancje 
całkowicie odmienne pod wzglę
dem chemicznym od alergenu wy
wołującego stan uczulenia. Najczę
ściej uczulenie alergiczne jest gru
powe; przy tym liczba substancji 
wywołujących objawy uczulenia 
stopniowo powiększa się. 

Objawy uczulenia anafilakty
cznego są ostre lecz krótkotrwałe, 
w przypadkach typowych wystę
pują w postaci wstrząsu (szoku), 
po którym stan uczulenia przemija. 

Objawy uczulenia alergiczne
go nie wykazują takiej ostrości 
przebiegu jak anafilaktyczne, nie 
są to objawy ogólne, lecz zazwy
czaj ograniczone do pewnego na
rządu lub jego części (skóra, oskrze
la, jel ita); po zetknięciu się z sub
stancją wywołującą występowanie 
objawów, stan uczulenia nie prze
mija, lecz odwrotnie, ulega nasile
niu. 

W związku z powyższym le
czenie uczulenia anafilaktycznego 
metodą odczulania swoistego daje 
często wyniki dobre. 

Leczenie uczulenia alergiczne
go drogą odczulania swoistego 
i nieswoistego znacznie częściej 
zawodzi. 
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Wstrząsowi anafilaktycznemu Zmiany te rzadziej i w stop-
towarzyszą objawy surowicze w po- niu mniej wybitnym występują 
staci eozynofilii, obniżenia wskaż- w uczuleniu alergicznym, 
nika refraktometrycznego surowi
cy, obniżenia krzepliwości krwi, 
zmniejszenia kurczliwości skrzepu, 
odwrócenie stosunku albumin do 
globulin. 

Przeniesienie bierne stanu Przeniesienie bierne uczulenia 
uczulenia anafilaktycznego na zwie- alergicznego udaje się tylko w przy-
rzęta nieuczulone udaje się stosun- padkach wyjątkowych, 
kowo łatwo. 

Istota zmian w uczuleniu ana- Istota zmian w uczuleniu aler-
filaktycznym odbywa się w suro- gicznym ma zazwyczaj siedlisko 
wicy i płynach ustroju. tkankowe. 

Zmieniona odczynowość polegać może nie tylko na jakościowym wy
paczeniu odczynu, lecz również na zmianie jego nasilenia; w związku z tym 
odróżniamy patergię hiperergiczną, czyli hipergię oraz patergię anergiczną, 
czyli anergię. Pierwsza polega na odczynie niezwykle silnym, jakościowo 
nie różniącym się jednak od zwykłego, druga na bardzo słabym. 

W ujęciu niepomiernie szerokim do zjawiska patergii można zaliczyć 
wszystkie bez wyjątku zjawiska chorobowe; każdy stan chorobowy polega 
bowiem na odczynowości innej od odczynowości osobnika zdrowego; w ten 
sposób do zjawisk alergicznych zaliczyć można nawet zmienioną odayno-
wość psychiczną. Aczkolwiek z punktu widzenia logicznego tak szerokie 
ujmowanie patergii jest zrozumiałe, prowadzi jednak do tak znacznego 
rozwodnienia jego treści, że praktycznie staje się szkodliwe. 

Klinicznie odczyn alergiczny charakteryzują cechy następujące: 
— jest on odmienny pod względem swej istoty i objawów od odczy

nowości osobników zdrowych, czyli nieuczulonych; przy tym różnice te 
polegają nie tylko na odczynowości przyspieszonej i nasilonej (hipergia), 
lecz nade wszystko wypaczonej, odczynowość może być również osłabiona 
i opóźniona (anergia); 

— stan alergiczny początkowo jest swoisty, czyli skierowany prze
ciwko określonej substancji — alergenowi wywołującemu uczulenie; stop
niowo stan uczulenia rozszerza się na substancje pokrewne, a potem prze-
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Choroby alergiczne skóry 

chodzi w stan uczulenia grupowego; wreszcie rozszerzając się na coraz 
większą liczbę substancji staje się nieswoisty; 

— mechanizm stanu uczuleniowego polega, jak się zdaje, na wytwa
rzaniu się przeciwciał, obecność których wykazać można rozmaitymi me
todami. 

W y k a z a n i e a l e r g i c z n e j p r z y r o d y s c h o r z e n i a 
nie zawsze jest łatwe, następujące metody badania mogą być przy tym' 
pomocne: 

W y w i a d y są ważną podstawą do stwierdzenia przyrody alergicz
nej schorzenia. W czasie badania należy zwrócić uwagę na obecność wśród 
krewnych chorego osobników dotkniętych schorzeniami alergicznymi, na 
przykład dychawicą oskrzelową, pokrzywką, nieżytem siennym, wypryskiem 
itd. Zbadać należy istnienie związku badanej choroby z rozmaitymi czyn
nikami i okolicznościami, jak na przykład spożywaniem określonych pokar
mów — raków, poziomek lub leków — chininy, aspiryny, jodu; dowie
dzieć się należy, czy na przebieg choroby nie wywiera wpływu stykanie się 
z pewnymi substancjami w pracy zawodowej; zbadać należy czy nie nastę
puje nasilenie choroby w określonych porach roku lub okolicznościach 
stałych, jak na przykład noszenie pewnego futra, przebywanie w określo
nym mieszkaniu, stykanie się z roślinami itd. Ogólnie powiedzieć można, 
że wywiady w tym kierunku powinny być bardzo szczegółowe, żadne zaś 
schematyczne wskazówki nie mogą być tu wystarczające. Powodzenie tej 
metody badania zależy od inteligencji i zdolności spostrzegawczych chorego 
oraz od sumiennego, przemyślanego i dostosowanego do sposobu życia 
i pracy chorego stawiania pytań przez lekarza. Po ustaleniu przyrody aler
gicznej schorzenia, w drodze dalszego wywiadu dążyć należy do ustale
nia czynników uczulających — alergenów, oraz warunków występowania 
uczulenia. 

C e c h y m o r f o l o g i c z n e i k l i n i c z n e c h o r o b y są 
niekiedy tak charakterystyczne, że jej tło alergiczne nasuwa się samo przez 
się. Przykładami są tu pokrzywka, obrzęk Quinckego, katar sienny; w innych 
razach z przebiegu choroby, jej napadowego charakteru i współistnienia 
innych chorób alergicznych udaje się z większym lub mniejszym prawdo
podobieństwem ustalić jej przyrodę alergiczną. Dodać należy, że istnieją 
również choroby, w których zjawiska alergiczne są ukryte lub mają cechy 
uboczne, nie wyczerpujące całości obrazu chorobowego; wymienić należy 
tu chorobę Duhringa, której towarzyszy wprawdzie nadwrażliwość na jod 
i brom, przyroda alergiczna cierpienia nie jest jednak udowodniona. 
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M e t o d a p r ó b s k ó r n y c h . W chorobach alergicznych roz
wija się nadwrażliwość rozmaitych tkanek, zwłaszcza zaś skóry na alergen 
wywołujący chorobę. Dlatego też w miejscu zetknięcia alergenu z uczuloną 
skórą lub inną tkanką powstaje stan zapalny. Daje to możność wykrycia 
nie tylko stanu uczulenia, lecz również przyrody antygenu. W tym celu 
stosuje się zazwyczaj metodę płatkową Jadassohna—Blocha. 

Technika jej jest następująca: na skórę wewnętrznej strony przed
ramienia lub pleców przykłada się alergen w stanie czystym lub kwadra
towy płatek gazy, wielkości 1,2 cm^, zmoczony rozczynem badanego aler
genu. Płatek ten, lub alergen w stanie nierozcieńczonym, przykrywa się 
ceratką i przytwierdza się przylepcem. Po upływie 24 godzin odczytuje się 
wynik odczynu; w celu zaś kontroli na symetrycznym miejscu skóry po 
stronie przeciwnej przykłada się płatek gazy zmoczony w rozpuszczalniku 
użytym do rozcieńczenia badanego alergenu. Inny sposób kontroli polega 
na stosowaniu próby jednocześnie u ki lku osób w celu porównania osob
niczej wrażliwości. Wynik próby określa się na podstawie nasilenia odczynu 
zapalnego w miejscu próby: może on polegać na zaczerwienieniu ( + ) , 
rumienieniu ( + + ) , zjawieniu się pęcherzyków + ) lub pęcherza, 
( + + + Do wykrycia uczulenia skóry właściwej, można zastosować 
metodę skórną analogiczną do próby Pirqueta lub doskórną Mantoux, 
wzorowaną na próbie używanej w rozpoznawaniu gruźlicy. 

Próby skórne mają duże znaczenie teoretyczne. Ich wartość praktyczna, 
skutkiem trudności technicznych z przygotowaniem i otrzymaniem alergenu, 
jest znacznie mniejsza. Jest rzeczą oczywistą, że próby te nie mają dużej 
wartości w przypadkach, gdy alergen wywołujący uczulenie jest znany, wy
nik ich bowiem potwierdza jedynie istnienie stanu uczulenia w stosunku 
do znanego już alergenu. Jeśli natomiast alergen uczulający nie jest znany, 
wykrycie go wśród nieskończonej liczby substancyj, z którymi chory się styka 
jest niezmiernie trudne. Dlatego to metoda ta jest nader żmudna i możliwa 
do zastosowania tylko w okolicznościach specjalnych. D l a ułatwienia za
dania przygotowane są całe serie rozmaitego rodzaju alergenów: żywno
ściowych, roślinnych, używanych w rozmaitych zawodach itd. Niektóre 
serie tych alergenów zawierają 100—120 rozmaitych wyciągów; jest rzeczą 
zrozumiałą, jak tmdne może okazać się wykrycie alergenu istotnie szkodli
wego. 

M e t o d a b i e r n e g o p r z e n o s z e n i a s t a n u u c z u l e 
n i a . W badaniach doświadczalnych próbować można wykryć stan uczu
lenia przez przeniesienie go na zwierzę lub na człowieka nieuczulonego. 
W tym celu opracowano szereg metod: 
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Choroby alergiczne skóry 

— metoda Lehmra i Rajki polega na wstrzyknięciu królikowi doskór-
nie wzdłuż żyły środkowej ucha i ml surowicy osobnika uczulonego; po 
dokonaniu zaś skaryfikacji skóry w miejscu wstrzyknięcia surowicy przy
kłada się alergen zgodnie z techniką wskazaną w ustępie o próbach skór
nych; drugie ucho służy do kontroli; wstrzykuje się tu surowicę osobnika 
normalnego, a na skaryfikowaną skórę przykłada się badany alergen; w ra
zie wyniku dodatniego występuje odczyn zapalny; 

— metoda Prausnitz—Kustnera wykonywana jest na ludziach. Osob
nikowi zdrowemu wstrzykuje się doskórnie o, i m l surowicy osobnika uczu
lonego, po upływie zaś 24 godzin w to samo miejsce również doskórniei 
wstrzykuje się 0,1 mł rozczynu domniemanego alergenu. Jeśli zaś alergen 
jest ciałem nierozpuszczalnym, należy wykonać próbę naskórkową, a więc 
przyłożyć go na 24 godziny na powierzchnię; jako kontrolę wykonać należy 
trzy próby następujące: 

a) wstrzyknięcie 0,1 m l surowicy osobnika uczulonego i 0,1 ml roz
czynu fizjologicznego soli kuchennej, 

b) wstrzyknięcie 0,1 m l surowicy osobnika nieuczulonego i 0,1 ml 
alergenu, 

ę) wstrzyknięcie 0,1 m l surowicy osobnika nieuczulonego i 0,1 ml 
rozczynu fizjologicznego soli kuchennej; 

— metoda Konigsteina—Urbacha; w. tej metodzie wstrzykuje się za
miast surowicy krwi 0,05 ml treści pęcherza wywołanego sztucznie u osob
nika uczulonego, po czym postępuje się w sposób wskazany w próbie 
Prausnitz—Kustnera. Jak z tego wynika, próba Konigsteina—Urbacha jest 
zmodyfikowaną metodą Prausnitz—Kustnera i ma na celu wykazanie prze
ciwciał tkankowych, a nie krążących we krwi. 

Prócz tych metod dla wykazania stanu alergicznego zastosowano szereg 
metod immuno-biologicznego badania surowicy; wszystkie one polegają na 
wykryciu w surowicy krwi osobnika uczulonego przeciwciał swoistych. 
Wśród zastosowanych tu metod wymienić należy odczyn wiązania dopeł
niacza, odczyny aglutynacyjne, precypitacyjne, odczyny neutralizacji alergenu 
lub przeciwciał. Wszystkie one mają dużą doniosłość w badaniach labora
toryjnych i doświadczalnych, w klinice znajdują jednak zastosowanie 
mniejsze. 

M e c h a n i z m u c z u l e n i a u s t r o j u ( a l e r g i z a c j i ) . 
Najprostszym sposobem uczulenia ustroju jest pozajelitowe wprowadzenie 
białka obcego. Prowadzi to do powstawania w ustroju przeciwciał skiero
wanych przeciwko substancji uczulającej. Przeciwciała te znajdują się we 
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krwi, a zetknięcie ich z antygenem ponownie wprowadzonym prowadzi 
do charakterystycznego wstrząsu, znanego pod nazwą anafilaktycznego. 

W zjawiskach alergicznych uczulenie rozwija się w inny sposób; • 
w tym razie alergeny nie zawsze są ciałami białkowymi, mogą to być roz
maite produkty nieprawidłowej przemiany materii lub ciała, z którymi 
osobnik styka się w swoim zawodzie lub w życiu normalnym, niekiedy są 
one pochodzenia bakteryjnego lub powstają skutkiem wzrostu na skórze 
grzybów i drożdży lub też w związku z obecnością w ustroju czerwi czy: 
innych pasożytów, czasem wprowadzone są do ustroju przez ukąszenie 
owadów lub zwierząt, wreszcie powstają one również pod wpływem czyn
ników fizycznych, takich jak uraz, zimno, ciepło, promieniowania roz
maitego rodzaju. Czynniki psychiczne mogą również doprowadzić do 
powstania schorzeń alergicznych, przykładem czego może być pokrzywka 
po wzruszeniu, biegunki i ataki dychawicy oskrzelowej pod wpływem 
rozmaitych emocji. 

Z punktu widzenia chemicznego alergeny mogą mieć budowę nader 
różnorodną; niekiedy są to ciała białkowe lub produkty rozpadu białka, 
przykładem mogą tu być pokrzywki po spożyciu raków lub wyprysk u nie
mowląt karmionych mlekiem lub białkiem jaja kurzego. Częściej budowa 
chemiczna alergenu jest bardzo prosta, wystarczy przytoczyć tu przykład 
wyprysku u osobników stykających się ż solami chromu, z mydłem, ługiem, 
jak to bywa u praczek. Jaki jest mechanizm działania alergenów niebiał-
kowych, nie wiemy, niektórzy przypuszczają, że jest on podobny do alergii 
białkowej i że alergeny niebiałkowe wywołują stan uczulenia po połącze
niu się z ciałami białkowymi; tego rodzaju alergeny noszą nazwę półaler-
genów lub haptenów. 

Drogi przenikania alergenów do ustroju mogą być rozmaite: najczę
ściej przenikają one przez przewód pokarmowy, mogą jednak przedostać 
się również drogami oddechowymi, przez błony śluzowe gałki ocznej, na
rządów płciowych lub przez skórę; mogą one również powstać w samym 
ustroju, w przewodzie pokarmowym lub bez jego udziału, a więc w sa-" 
mych tkankach. 

Wspomniana różnorodność budowy i sposobu przenikania alergenów 
do ustroju wywołała przypuszczenie, że mechanizm uczulenia (alergizacji) 
jest zawsze jednakowy niezależnie od sposobu przenikania do ustroju i bu
dowy chemicznej alergenu. Wypowiedziano przypuszczenie, że alergeny 
wywołują powstawanie substancji specjalnej, wyzwolonej przez przeróżne 
alergeny niezależnie od sposobu przenikania do ustroju i przyrody aler
genu. Autorzy amerykańscy twierdzą, że substancją tą jest histamina, czyli 
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imidoazolethylamina (C9H5N3) znajdująca się w dużej ilości w tkankach 
i w sokach osobników uczulonych. Podług poglądów Lewissa i jego szkoły 
substancją tą jest nie histamina, łecz ciało zbliżone do niej pod względem 
chemicznym i nazwane substancją H . 

C z y n n i k i s p r z y j a j ą c e r o z w o j o w i s t a n ó w a l e r 
g i c z n y c h . Aczkolwiek każdy człowiek styka się stale z ciałami mogą
cymi wywołać uczulenia, a więc alergenami pokarmowymi, klimatycznymi, 
roślinnymi, związanymi z wykonywaniem pewnego zawodu itd., zaledwie 
u nieznacznej części osób stykających się z alergenem rozwija się stan uczu
lenia. Wszakże zaledwie nieliczne osoby spożywające raki, poziomki lub 
jaja wykazują objawy nieznoszenia tych pokarmów. Również i wśród setek 
lub tysięcy pracowników stykających się z chemikaliami pewnej gałęzi prze
mysłu niektórzy zaledwie wykazują objawy choroby zawodowej. Przyczyny 
takiego odmiennego reagowania i rozwoju stanu alergicznego tylko u nie
których osób nie są znane, jednak szereg czynników sprzyjających jego 
powstawaniu został wykryty. 

— W rozwoju stanów alergicznych dużą rolę odgrywa dziedziczenie. 
Znane są rodziny, w których wielu członków choruje na choroby uczule
niowe; u jednych stan uczulenia wyraża się dychawicą oskrzelową, u innych 
wypryskiem, świerzbiączką lub nieżytem siennym. Skłonność do chorób 
alergicznych ma więc charakter dziedziczny. Nie dziedziczy się jednak 
ani skłonności do stanu uczulenia w odniesieniu do określonego alergenu, 
ani też postaci klinicznej, w której skaza alergiczna ujawni się. Dziedziczy 
się jedynie samą skazę alergiczną, znajdującą wyraz rozmaity u rozmaitych 
osobników rodziny uczulonej. 

Stan uczulenia może ujawniać się zarówno we wczesnej młodości, 
jak i znacznie później. Badania doświadczalne wykazują, że dziedziczenie 
przenoszone jest przez matki; mechanizm jego może być rozmaity, niekiedy 
polega on na przechodzeniu przeciwciał z matki na płód (uczulenie bier
ne) , w innych razach jest ono czynne i polega na wytwarzaniu przeciw
ciał w samym płodzie. 

— Zaburzenia w układzie dokrewnym. Aczkolwiek nie stwierdzono 
stałych i charakterystycznych zaburzeń dokrewnych sprzyjających występo
waniu stanów uczuleniowych, to jednak odgrywają one niewątpliwą rolę 
w ich patogenezie; niektóre zaś gruczoły dokrewne wydają się odgrywać 
w tym razie większą rolę. N a pierwszym miejscu wymienić tu należy 
nadnercza i stan podrażnienia nerwu współczulnego, bardzo częste u tych 
chorych. U kobiet nierzadko istnieją zaburzenia czynności jajników; wresz
cie w uczuleniu na przetwory białkowe odgrywa niewątpliwą rolę tarczyca. 
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Wobec tego jednak, że ciężkie i różnorodne zaburzenia czynności wymie
nionych gruczołów dokrewnych, ich nadczynność lub całkowite wypadnię
cie, nie zawsze prowadzą do stanu alergicznego, sądzić należy, że rola 
układu dokrewnego jest dodatkowa; dlatego też schemat Hajosa, podług 
którego objawy uczulenia ulegają: 

— nasileniu pod wpływem wzmożenia czynności tarczycy, grasicy, 
jajników oraz wysepek Langerhansa trzustki; 

— osłabieniu pod wpływem adrenaliny, wydzieliny tylnego płata 
przysadki, gruczołów przytarczycowych i niedoczynności tarczycy, 

— nie ulegają zmianie pod wpływem wydzieliny przedniego płata 
przysadki — jest zbyt schematyczny. 

Zdaniem moim, schorzenia alergiczne są częstsze w przypadkach nad
czynności tarczycy, znacznie rzadsze w razie jej niedoczynności. Ponadto 
zauważyłem, że w świerzbiączce często stwierdza się osłabienie czynności 
gruczołów płciowych u mężczyzn w zakresie popędu płciowego; jest on 
u tych chorych zazwyczaj osłabiony, przy prawidłowej zdolności rozrod
czej i normalnie rozwiniętych wtórnych cechach płciowych. 

— Rola zakażeń w rozwoju stanów alergicznych nie ulega żadnej 
wątpliwości. N a razie jednak i w tej dziedzinie przytoczyć możemy liczne, 
lecz różnorodne przykłady, a nie wnioski ostateczne. Tak więc wiemy, że 
ogniska zakaźne ropne nierzadko są przyczyną występowania stanów uczu
lenia. Niekiedy jest ono swoiste i dotyczy substancji wydzielanych z za
kaźnego ogniska ropnego, częściej jest ono nieswoiste i dotyczy alergenów 
zewnętrznych, a więc leków, chemikalii itd. Takie ogniska zakaźne umiej
scowione być mogą w rozmaitych narządach, szczególnie zaś często w gru
czołach chłonnych i w otoczeniu zębów. 

Ostre choroby zakaźne mogą wyzwolić utajony stan uczulenia. Dużą 
rolę odgrywają zakażenia skóry zarazkami ropotwórczymi, mogą one wy
wołać ostry stan zapalny, stopniowo przewlekający się i przekształcający 
się w wyprysk. 

Szczególną doniosłość mają zakażenia grzybami i drożdżami pewnej 
okolicy skóry, najczęściej stóp i fałdów międzypalcowych na nogach. 
U osobników tych nierzadko powstają stany uczuleniowe w okolicach 
odległych od ognisk zakaźnych. 

— Zatrucia rozmaitego rodzaju bardzo często wywołują stany uczu
leniowe, początkowo swoiste, potem nieswoiste; tak bywa np. w zatruciach 
arsenobenzolowych, antypirynowych i innych, kiedy początkowo istnieje 
stan uczulenia swoistego, potem wielowartościowego i nieswoistego. 
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•—• Zaburzenia przemiany materii odgrywają niewątpliwie rolę w po
wstawaniu stanów uczuleniowych, obecnie jednak sprawa ta nie jest jeszcze 
w pełni zbadana. Stany uczuleniowe są np. częstsze u osób otyłych, wobec 
tego jednak, że i sama otyłość ma pochodzenie różnorodne, mechanizm 
powstawania uczulenia nie jest jasny. Możliwe, że w niektórych postaciach 
otyłości odgrywa rolę nieprawidłowość przemiany materii leżąca u podstawy 
otyłości, w innych natomiast przypadkach — nadmierne pocenie często 
towarzyszące otyłości. 

Kwasica i alkaloza wyraźnie wpływają na powstawanie i przebieg 
stanów uczuleniowych, przy tym, jak wykazał LuHhlen, pierwsza sprzyja 
stanom uczuleniowym, druga je raczej osłabia. 

— Nader doniosła kwestia powstawania ciał uczulających (alerge
nów) w samym ustroju nie została rozstrzygnięta; /. ]adassohn jednak 
sceptycznie zapatruje się na możliwość tkankowego powstawania ciał uczu
lających, wszyscy natomiast dopuszczają możliwość powstawania ich w prze
wodzie pokarmowym. 

— Alergizacja pokarmowa może mieć rozmaite pochodzenie. Może 
ona zależeć od nadmiaru pokarmu, od niewydolności czynnościowej prze
wodu pokarmowego, od zwiększonej przepuszczalności jelit skutkiem istnie
nia stanów zapalnych przewodu pokarmowego, od wzmożonego gnicia 
wewnątrzjelitowego, od nagłej zmiany diety, pod względem ilościowym 
i jakościowym (głodówka), od wstrząsów psychicznych i fizycznych, zmie
niających warunki wchłaniania. 

Dużą rolę w powstawaniu objawów alergicznych pochodzenia pokar
mowego odgrywa czynność wątroby. Przypuszczano nawet, że niewydolność 
wątroby i jej wzmożona przepuszczalność dla pochodnych białka nie wy
starczająco rozłożonego odgrywa w tych razach decydującą rolę. Wided zapro
ponował nawet próbę celem ustalenia wydolności wątroby w zakresie zatrzy
mywania niedostatecznie rozłożonych ciał białkowych (crise hemoclasique). 

— Czynniki klimatyczne, sezonowe i geograficzne odgrywają niezmier
nie doniosłą rolę w powstawaniu stanów alergicznych. N a ogól miejsco
wości wilgotne i źle nasłonecznione sprzyjają uczuleniu, miejscowości 
suche, morskie, górskie p*rzeciwdziałają im. Zauważono nawet (Hambur
ger), że nasilenie odczynów tuberkulinowych ulega wahaniu w związku 
z porą roku. W stopniu jeszcze większym daje się to zauważyć w schorze
niach takich, jak świerzbiączka i wyprysk. Czynniki klimatyczne są nader 
różnorodne, w rachubę wchodzi większa ilość alergenów pyłkowych w po
wietrzu w niektórych porach roku, różnice w ilości witamin w pokarmie, 
dieta obfitsza w jony potasu na wiosnę i latem. Ponadto spośród czynni-
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ków klimatycznych dużą rolę w powstawaniu stanów uczuleniowych odgry
wa promieniowanie słoneczne, zwłaszcza zaś część pozafiołkowa widma. 
Działanie energii promienistej w stanach alergicznych jest rozmaite; nie
kiedy wyzwala ona stany chorobowe, działając jak katalizator, wymienić 
tu można rumień lombardzki, wyprysk i opryszczki letnie (eczema solare, 
prurigo aesthalis), opryszczki krowiankowate. 

W innych schorzeniach energia promienista raczej odczula tkanki, 
wymienić tu można działanie promieni X w wyprysku, oraz promieni poza-
fiołkowych w świerzbiączce. 

— Wpływ psychiki jest niewątpliwy w powstawaniu stanu uczulenia. 
Znane są przykłady pokrzywki, obrzęku Quinckego, ataków dychawicy 
oskrzelowej pod wpływem wstrząsów psychicznych i emocji. Mechanizm 
występowania uczulenia jest tu niejasny; wspomniałem powyżej, że Lemss 
i jego szkoła tłumaczą go wyzwalaniem histaminy lub substancji H . Pewne 
znaczenie dla wyjaśnienia tych zjawisk mają spostrzeżenia następujące: 
u osobników uczulonych na pewien owoc lub kwiat przy zbliżeniu się do 
niego wystąpić mogą objawy alergiczne, np. obrzęk Quinckego, pokrzywka 
lub inne; niekiedy występują one również w razie nagłego pokazania uczu
lonemu owocu lub kwiatu sztucznego, nie zawierającego zatem alergenu 
uczulającego. Być może jednak, zjawisko takie wytłumaczyć można odruchami 
warunkowymi Pawłowa; roli psychiki w zjawiskach odpornościowych do
wodzą wyraźne doświadczenia Metdnikowa. 

U s t a l e n i e s i e d l i s k a ustrojowego zmian alergicznych ma 
dużą doniosłość teoretyczną; chociaż w sprawie tej wciąż jeszcze panuje 
dużo niejasności, uważa się obecnie, że różnorodność objawów chorobowych 
w uczuleniu alergicznym tłumaczy się jego siedliskiem tkankowym lub na
rządowym. Tak więc, jeśli uczulenie dotyczy naczyń krwionośnych tkanki 
podskórnej — występuje obrzęk Quinckego, jeśli uczulone są naczynia 
krwionośne skóry — pokrzywka itd. Siedlisko uczulenia w wyprysku jest 
szczególnie trudne do ustalenia, Kyrie przypuszczał, że uczulony jest w tych 
razach wyłącznie naskórek, /. Jadassohn i Bloch, którzy początkowo po
dzielali ten pogląd, przyszli stopniowo do przekonania, że stan uczulenia 
rozciąga się również i na naczynia skóry. Co do mnie przypuszczam, że 
wypadki wyprysku są tak rozmaite, że siedlisko uczulenia może być również 
różnorodne. W doświadczeniach z przeszczepianiem naskórka (Nagell) 
wykazano, że stan uczulenia może dotyczyć samych komórek naskórkowych. 
Z innej strony jednak wybitny udział naczyń w zapaleniu wypryskowym 
oraz przypadki krwiopochodnego powstawania wyprysku dowodzą, że 
udział bierze niekiedy również i układ naczyniowy. 
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L e c z e n i e stanów alergicznych idzie w dwóch kierunkach: z jed
nej strony polega on na ochronie osobnika chorego przed czynnikiem uczu
lającym, wywołującym chorobę, z innej strony na zmniejszeniu stopnia 
uczulenia samego ustroju, a więc na odczulaniu. 

Ochrona przed stykaniem się z alergenem, ściśle rzecz biorąc, nie jest 
leczeniem, a zabiegiem profilaktycznym, jest ona jednak racjonalna. Metoda 
ta jest skuteczna w przypadkach, w których alergen jest znany i z łatwością 
może być usunięty z życia chorego. Jeśłi jednak alergen nie jest znany, 
co bynajmniej nie należy do rzadkości, lub też jeśli nie można go usunąć 
z życia chorego, albo też jeśli alergenów jest bardzo dużo, jak to bywa 
w uczuleniu grupowym, — metodą tą nie udaje się osiągnąć wyniku po
żądanego. W tych razach zastosować należy metodę odczulania. Metod 
tych jest bardzo dużo; w zasadzie dzielimy je na swoiste, czyli takie, 
w których odczulanie dokonywane jest przy użyciu alergenu uczulającego, 
i nieswoiste, polegające na terapii bodźcowej. Metody ostatnie są bardzo 
liczne i tu zostaną tylko wzmiankowane. Polegają one na stosowaniu białka 
obcego w rozmaitej postaci (surowica, szczepionki, mleko), rozmaitego 
rodzaju substancji koloidalnych, a wreszcie również i elektrolitów (wapń). 

Odczulenie swoiste może być dokonane metodami rozmaitymi: 
— podanie jednorazowe dużej ilości substancji uczulającej; metoda 

ta prowadzić może do silnego wstrząsu, po którym stan uczulenia prze
mija, podobnie jak we wstrząsie anafilaktycznym; metoda ta jest jednak 
związana z niebezpieczeństwem dla życia i w odczuleniu stanów alergicz
nych u człowieka nie jest stosowana; 

— podawanie małych, łecz wiełokrotnie powtarzanych dawek aler
genu; ten sposób analogiczny jest do metody Besredki zapobiegania wstrzą
som anafilaktycznym przez przygotowawcze wstrzyknięcia niewielkiej ilości 
antygenu. 

W leczeniu chorób alergicznych można rozmaitymi drogami wpro
wadzać alergen w celu odczulenia, a więc doustnie, dożylnie, podskórnie, 
doskórnie, a nawet naskórnie. 

W leczeniu tym użyć można alergenu swoistego lub mieszanego, co 
szczególnie wskazane jest, jeśli uczulenie ma charakter grupowy. 

I I . W Y P R Y S K . E C Z E M A 

Zgodnie z poglądami współczesnymi wyprysk nie jest chorobą samo
dzielną, a jedynie skórnym objawem schorzenia lub też stanu bardziej 
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ogólnego, a mianowicie stanu alergicznego. Charakteryzują go niektóre 
cechy kliniczne i patogenetyczne. 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a w y p r y s k u . Wyprysk jest 
jedną z najczęstszych i z punktu widzenia praktycznego bardzo doniosłych 
chorób skóry. Istota zmian polega na stanie zapalnym naskórkowo-skór-
nym, który charakteryzują cechy następujące: 

— 2Lmiany morfologiczne polegają na obrzęku i przekrwieniu skóry 
oraz, co jest szczególnie charakterystyczne, na powstawaniu licznych na
skórkowych grudek obrzękowych, przekształcających się wkrótce w pęche
rzyki naskórkowe, pękające i sączące. 

— Zmiany histologiczne polegają na bardzo charakterystycznym 
obrzęku naskórka z wytwarzaniem pęcherzyków międzykomórkowych; stan 
ten znany jest pod nazwą gąbczastego (spongiosis). 

— Charakterystyczną cechą kliniczną wyprysku jest jego przebieg 
przewlekły i skłonność do nawrotów. 

— Z punktu widzenia patogenetycznego wyprysk połega na stanie 
uczulenia wywołanym przez czynniki rozmaite. 

-— Wyprysk nie jest wywołany przez zakażenie grzybami i mikrobami. 
Z powyższego wynika definicja wyprysku: wyprysk jest przewlekłym 

stanem zapalnym skóry i naskórka, powstającym na tle uczulenia; zmiany 
skórne polegają na powstawaniu pęcherzyków naskórkowych i mają cha
rakterystyczną budowę histologiczną, wyprysk nie ma etiologii zakaźnej. 
Wszystkie schorzenia podobne pod względem morfologicznym lub histolo
gicznym do wyprysku, wszakże mające przebieg ostry lub też wywołane 
przez czynniki bakteryjne, wyłączyć należy z grupy wyprysku; nazywamy 
je chorobami wypryskowymi lub wypryskowaceniem (eczematisatio). 

Ustalenie granicy pomiędzy wypryskiem i chorobą wypryskowatą, 
a więc jedynie upodobniającą się do wyprysku, często jest trudne zarówno 
pod względem praktycznym jak i zasadniczym. 

D o u s t a l e n i a pojęcia wyprysku (eczema) konieczne jest okre
ślenie stosunku tego schorzenia do zapalenia skóry — dermatitis; zalicze
nie zmian skórnych do wyprysku — eczema lub do stanu zapalnego- skóry— 
dermatitis jest częste przedmiotem sporów zasadniczych i praktycznych. 
Najlepiej ilustruje te trudności ustosunkowanie się rozmaitych szkół derma
tologicznych do zmian skóry występujących na tle pracy zawodowej. Jedni 
oceniają je jako zmiany zapalne — dermatitis arteficialis, inni jako wy
prysk zawodowy — eczema projessionale. Zdaniem moim przeciwstawie
nie wyprysku i stanu zapalnego nie znajduje podstaw, wyprysk bowiem 
jest również stanem zapalnym, wyodrębnia go jednak ta okoliczność, że 
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występuje on na tle uczulenia. Należałoby te sprawy rozstrzygać w sposób 
następujący: jeśli stan zapalny powstał na tle uczulenia, może on być zali
czony do wyprysku; w przeciwnym razie jest to stan niealergiczny, a więc 
nie wyprysk. Gdy zmiany skóry występujące w pracy zawodowej wykazują 
cechy uczulenia, winny być one zaliczone do wyprysku zawodowego, eczema 
projessionale. 

O b r a z k l i n i c z n y wyprysku pozornie jest różnorodny. Skło
niło to niektórych autorów, a wśród nich nawet /. jadassohna do twierdze
nia, że rozdział o wyprysku jest niejednołity i że z większym prawem oma
wiać nałeży kwestię „wyprysków", niż „wyprysku". Ze zdaniem tym trudno 
jednak zgodzić się. Podobnie jak w innych schorzeniach, w wyprysku 
istnieją również odmiany morfologiczne i kliniczne, cechy zasadnicze są 
zawsze wspólne. Poniżej zostaną one omówione, jak również rozpatrzone 
będą powikłania, od których zależy pozorna wielopostaciowość morfolo
giczna i kliniczna wyprysku. 

Wyprysk wystąpić może w każdym wieku, jednakże u osobników sta
rych jest on wyraźnie rzadszy, schorzenia wypryskowate u niemowląt nie 
należą do rzadkości, mają jednak cechy odrębne. 

Aczkolwiek istnienie skłonności osobniczej i rodzinnej do wyprysku 
nie ulega wątpliwości, jednak nie ma osób całkowicie wolnych od tej dyspo
zycji, toteż powiedzieć można, że „gotowość do wyprysku" ulegać może 
dużym wahaniom, nie ma jednak osób całkowicie odpornych. Początek 
choroby bywa rozmaity, niekiedy zmiany występują pod wpływem przyczyn 
widocznych, w innych razach są one nieuchwytne. 

Rozmieszczenie zmian bywa rozmaite, najczęściej jednak zajęte są 
ręce. Zazwyczaj zmiany rozpoczynają się od swędzenia, nasilenie którego 
bywa bardzo rozmaite; jednocześnie w skórze występują ogniska pojedyn
cze lub mnogie rozmaitej wielkości i kształtu. Są one lekko obrzęknięte, 
mogą być zaczerwienione lub zaróżowione, niekiedy jednak nie wykazują 
tych objawów. Cechą najważniejszą są drobne grudki wysiękowe szybko 
przekształcające się w pęcherzyki pękające i sączące. W związku z takim 
rozwojem wykwitu wypryskowego odróżniano następujące okresy lub na
wet postacie wyprysku: 

— obrzękowy i rumieniowaty, stadium erythematosum, 
— grudkowy, stadium papulosum seu eczema papulosum, 
— pęcherzykowy, stadium vesiculosum, seu eczema vesiculosum, 
— sączący, stadium madidans, seu eczema madidans. 
Podkreślić należy jednak, że u tego samego chorego lub nawet na 

tym samym ognisku wyprysku widuje się najczęściej zmiany rozmaitych 
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okresów, toteż podział wyprysku na okresy ma wartość tyłko dydaktyczną, 
ułatwiając opis i sposób powstawania zmian; ich cechy morfołogiczne są 
następujące. 

Początkowo ognisko jest lekko nad powierzchnią wyniosłe, kształt jego 
jest nieregularny, odgraniczenie od otoczenia w tym początkowym okresie 
jest dosyć wyraźne, wszakże żadnej obwódki lub wału w otoczeniu jego 
nie ma, nie ma również różnicy w wygłądzie części obwodowej i środkowej. 
Wzrost ogniska jest zupełnie nieprawidłowy, może ono zatem powiększać 
się w kierunku dowolnym albo pozostawać bez zmian. Jednocześnie w są
siedztwie jego zjawiają się ogniska nowe zupełnie identyczne z, opisa
nym. Zabarwienie ogniska jest nieco różowsze od otoczenia, rzadko wyraź
nie czerwone; ciepłota nieco podwyższona. T e n okres obrzękowo-rumienio
waty trwa bardzo krótko, zaledwie ki lka godzin, wkrótce bowiem zjawiać 
się zaczynają na jego powierzchni drobne grudki. Mają one rozmiary 
główki szpilki, czasem nieco większe, zarysy ich są kopulaste, są one do
syć powierzchowne, wyraźnie naskórkowe. Początkowo naśladują one grudki 
tkankowe, jednakże ich dalszy rozwój świadczy, że są to zmiany wysię
kowe. Część tych grudek przysycha i pokrywa się łuseczką, inne powiększają 
się i przekształcają się w pęcherzyki, skupiony w nich płyn prześwieca 
przez powierzchnię, wreszcie niektóre pękają, tworząc drobne, kropkowate 
ubytki naskórkowe wydziełające płyn surowiczy. T e tak zwane studzienki 
wypryskowe są dla wyprysku bardzo charakterystyczne. Czas potrzebny do 
sformowania się grudki, przekształcenie się w pęcherzyk, pęknięcia i sącze
nia bywa rozmaity w zależności od nasilenia i ostrości sprawy, na ogół 
jednak jest on krótki, tak że pęcherzyki w ciągu 24—36 godzin przechodzą 
pełny cykl swego rozwoju. Liczba pęcherzyków na ognisku wypryskowym 
jest rozmaita i zależy od nasilenia choroby, czasem są one nieliczne, nie
kiedy cała powierzchnia wykwitu jest nimi usiana. Podczas gdy jedne 
pęcherzyki pękają, sączą lub przysychają, powstają stale nowe, co nadaje 
ognisku wypryskowemu tak charakterystyczną dla niego wielopostaciowość 
morfologiczną. 

Jeśli pęcherzyków jest dużo, a sączenie silne, cała powierzchnia jest 
wilgotna i wydziela obficie płyn surowiczy — eczema madidans; jeżeli stan 
zapalny ulega dużemu nasileniu — ognisko wypryskowe jest silnie czer
wone — eczema rubrum. 

Czas utrzymania się ogniska wypryskowego jest rozmaity, zazwyczaj 
jednak bardzo długi. Załęży to od zjawiania się wciąż nowych grudek wy
siękowych i pęcherzyków, pękających i sączących. Każdy pęcherzyk ma 
wprawdzie krótki, najwyżej kilkudniowy czas trwania; trwale utrzymuje 
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się natomiast wysiękowy stan zapalny i powstawanie wykwitów świeżych. 
Niezależnie od czasu trwania, ognisko wyprysku ustępuje bez pozostawienia 
zmian trwałych, takich jak blizny, zaniki, wypadanie włosów; może ono 
natomiast wywołać przebarwienie i zgrubienie naskórka. 

Ujmując syntetycznie cechy ogniska wypryskowego powiedzieć należy, 
że opis morfologiczny nieodłączny jest tu od rozwoju zmian; cechy te są 
następujące: 

Ryc. 170. Wyprysk, eczema; skupienie pękniętych 
i sączących pęcherzyków. 

— umiejscowienie wykwitów rozmaite, najczęstsze jednak na rękach; 
— kształt ogniska nieregularny, wielkość rozmaita; brak wyraźnego 

odgraniczenia od otoczenia; 
— początkowo stwierdza się lekki stan zapalny, wyrażający się swę

dzeniem, zaczerwienieniem i obrzękiem naskórka i skóry właściwej; 
— w dalszym ciągu zjawiają się grudki wysiękowe, pęcherzyki na

skórkowe i sąaenie; 

402 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Choroby alergiczne skóry 

— brak nacieków, ustępowanie wykwitów bez pozostawienia zmian 
trwałych; 

—• ostry przebieg i szybki rozwój pęcherzyka począwszy od okresu 
gmdki do sączenia i przyschnięcia; 

— przewłekły i długotrwały przebieg całego wykwitu skutkiem sta
łego występowania wykwitów świeżych. 

Ryc. 171. Eczema nummulare. 

Te cechy charakteryzują niepowikłane ognisko wyprysku. Powikłania 
i rozmaite okoliczności uboczne mogą w dużym stopniu zniekształcić jego 
wygląd. Najważniejsze powikłania są następujące: 

— niekiedy objawy zapałne nasilają się bardzo wybitnie; skutkiem 
tego obrzęk i zaczerwienienie są tak znaczne, że powierzchnia przybiera 
barwę purpurową, a na kończynach dolnych, skutkiem zastoju krwi ciemno-
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czerwoną i siniczą, jednocześnie istnieje bardzo silne sączenie. Jest to tzw. 
wyprysk ostry eczema acutum. Określenie to nie jest jednak ścisłe, chodzi 
bowiem wyłącznie o znaczne nasiłenie objawów chorobowych, które przy
bierają cechy ostrego stanu zapalnego, sama zaś choroba pozostaje prze
wlekłą; 

•—• w razie długiego utrzymywania się ognisk wypryskowych lub w ra
zie częstych nawrotów naskórek stopniowo ulega zgrubieniu, niekiedy bar
dzo znacznemu; powierzchnia jego wykazuje znacznie wybitniejsze niż 
w stanie prawidłowym poletkowanie. Stan ten, zwany łichenizacją (zlisza-
jowaceniem), jest nader charakterystyczny dła przewlekających się ognisk 
wyprysku. W tym zgrubiałym ognisku utrzymywać się może sprawa wy
siękowa, a w związku z tym powstawanie nowych grudek wysiękowych, 
pęcherzyków i sączenia; 

•—• niekiedy skutkiem przysychania surowicy powierzchnia wykwitu 
pokryta zostaje cienką, lśniącą błonką. Obraz taki powstaje wówczas, gdy 
pęcherzyki mają rozmiary nieznaczne i są niedostrzegalne gołym okiem. 
Cały wykwit wykazuje jednolite zlewne zaczerwienienie, powierzchnia jego 
jest lśniąca, jak gdyby pokryta kolodionem, czym się tłumaczy nazwa tej po
staci nadawana przez autorów francuskich — eczema colodionnee. Tego 
rodzaju obrazy są częstsze na podudziach i w dużych fałdach; 

— czasem powierzchnia wykwitu pokrywa się drobnymi pęknięciami 
o wyglądzie nader charakterystycznym — eczema craquelee. W tych razach 
również nie udaje się dostrzec wykwitu charakterystycznego dla wyprysku, 
a mianowicie pęcherzyka. Wykwit w całości jest obrzęknięty, a sączenie 
odbywa się przez wspomniane pęknięcia. Obraz taki powstaje, jeśli po
wierzchnia wykwitu ulega zbyt szybkiemu przysychaniu bądź pod wpływem 
stosowania środków nadmiernie wysuszających, bądź przez brak osłony 
okołicy chorej i przyspieszenie przysychania naturalnego; 

— najczęstszym powikłaniem wykwitu wypryskowego jest zakażenie 
wtórne drobnoustrojami zwykłymi, a więc paciorkowcami, gronkowcami 
lub innymi ziarniakami i drożdżami. W wyniku tego zakażenia stan za
palny ulega znacznemu obostrzeniu, wydzielina staje się obfitsza, często 
przybiera cechy ropnej, powierzchnia zaś wykwitu pokrywa się stmpami 
liszajcowatymi, zawsze jednak stwierdza się w tych razach obecność pęche
rzyków naskórkowych. 

P r z e b i e g w y p r y s k u charakteryzuje przewlekłość i nieregu-
larność. Niezależnie od tego, czy przyczyny wywołujące powstawanie wy
prysku są oczywiste, czy też ukryte, choroba ma przebieg wielomiesięczny, 
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a często wieloletni; jedne wykwity ustępują inne wciąż zjawiają się. Usu
nięcie przyczyn prowokujących występowanie zmian nie zawsze równo
znaczne jest z uleczeniem, w chwili bowiem ponownego działania ich lub 
też w razie rozszerzenia się uczulenia na inne substancje następuje nawrót 
choroby. 

Ryc. 172. Eczema madidans. 

W wyprysku, podobnie jak w innych alergicznych chorobach skóry, 
brak objawów nie oznacza uleczenia; choroba polega bowiem na stanie 
uczulenia i przechodzić może przez okresy czynne, objawowe oraz utajone, 
czyli bezobjawowe. 

Okresy objawowe polegają na wzroście stanu uczulenia lub zależą od 
silniejszego działania antygenów uczułających. Okresy bezobjawowe tłu
maczą się osłabieniem stanu uczulenia lub też związane są z usunięciem 
z życia chorego alergenów uczulających. 
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Cecha druga, a mianowicie nieregularność w przebiegu choroby wy
raża się występowaniem zmian w odstępach czasu niedających się prze
widzieć. 

P o s t a c i e w y p r y s k u . Wszystko powyżej powiedziane doty
czyło zasadniczych cech wyprysku, kliniczne odmiany tego schorzenia są 
jednak tak liczne, że nie można ograniczyć się do omówienia wyłącznie 

Ryc. 173. Eczema tyloticum. 

cech typowych. Przeciwnie, konieczny jest kolejny opis rozmaitych odmian 
wyprysku. Jest to tym bardziej wskazane, że przy tej sposobności poruszone 
zostaną również i zagadnienia teoretyczne dotyczące nauki o wyprysku. 

W y p r y s k o s t r y i p r z e w l e k ł y . Objawy wyprysku ostrego 
zostały powyżej już opisane. W istocie swej nie różnią się one od zasad
niczych cech wyprysku, jest to więc wysiękowy stan zapalny z występowa
niem grudek naskórkowych, pęcherzyków i sączenia. Odrębność jego polega 
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na szczególnym nasileniu cech znamionujących sprawę wypryskową. 
Z punktu widzenia morfologicznego i klinicznego sprawa wyprysku ostrego 
nie budzi więc szczególnych zastrzeżeń. Znacznie trudniejsze jest ustalenie 
wzajemnego stosunku wyprysku ostrego i przewlekłego. Szereg autorów, 
w szczególności autorzy francuscy, a z niemieckich /. Jadassohn uznają 
pewną odrębność wyprysku ostrego, inni, jak Krzysztdomcz, widzieli 
w wyprysku chorobę przewlekłą, „wyprysk ostry" ujmowali natomiast jako 
ostry stan zapalny skóry, dermatitis lub zakażenie ropne. Obydwa te zapa
trywania nie są przekonywające. Ujęcie prawidłowe jest zdaniem moim 
następujące: istota zmian w wyprysku polega na stanie uczulenia, który 
zawsze jest przewlekły lub nawet trwały. Dlatego też wyprysk jest zawsze 
chorobą przewlekłą, nasilenie objawów może być natomiast mniej lub bar
dziej ostre. 

W y p r y s k w y p r z e n i o w y — eczema intertriginosum. Nie
którzy autorzy wyodrębniają tę postać zmian wypryskowych. Chodzi w tych 
razach o objawy zapalne występujące w fałdach i w zgięciach stawów 
dużych. Zmiany umiejscowione są szczególnie często pod sutkami u kobiet, 
w pachwinach, za uszami. Czynnikiem sprzyjającym ich powstawaniu jest 
wysoka ciepłota tych okolic oraz rozmiękanie naskórka wywołane przez 
nadmierne pocenie i wydzieliny. Czynnikiem etiologicznym jest natomiast 
zakażenie ziarniakami ropotwórczymi i zwykłymi, drożdżowcami i pieśnia
mi. Z tych to względów zmiany takie zostały w podręczniku niniejszym 
zaliczone do zakażeń ropnych {pyodermiae). Cechy morfologiczne tych 
wykwitów mogą wprawdzie przypominać wyprysk, jak już jednak powie
działem, czysto „morfologiczne" rozpoznanie wyprysku nie jest prawidłowe. 
Opierać się należy w tych razach na cechach morfologicznych, histologicz
nych, klinicznych i immuno-biologicznych (patogeneza uczuleniowa). 
W wyprysku wyprzeniowym istnieją wprawdzie histologiczne, a niekiedy 
również morfologiczne cechy wyprysku, powstaje on jednak nie na tle uczu
lenia, lecz pod wpływem zakażenia i dłatego powinien zostać wyłączony 
z grupy wyprysku. Wyprysk wyprzeniowy pod względem patogenetycznym 
jest bliski lub nawet identyczny z tak zwanym wypryskiem mikrobowym, 
do omówienia którego przystępuję. 

W y p r y s k m i k r o b o w y — eczema microbicum, eczema myco-
ticum. Niektórzy autorzy zaliczają do wyprysku zmiany wywołane przez 
czynniki bakteryjne lub grzyby. Zmiany takie są szczególnie częste na koń
czynach dolnych w otoczeniu wrzodów podudzi lub też w skórze o żywot
ności zmniejszonej przez żylaki, blizny i nieprawidłowości krążenia. W y 
stępują one czasem w otoczeniu przetok i ran ropiejących. W przypadkach 
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tych obraz morfologiczny i histologiczny może być charakterystyczny dla 
wyprysku. Niekiedy rozwijają się stany uczulenia w stosunku do bakterii 
lub ich produktów, mimo to schorzeń tych nie należy zaliczać do wyprysku, 
lecz do wypryskowatych zakażeń ropnych, pyodermia eczematosa, ze wzglę
du na to, że uczulenie nie jest tu zjawiskiem pierwotnym, stanowiącym 
istotę choroby, lecz zjawiskiem wtórnym; istotą choroby jest natomiast 
zakażenie skóry, stopniowo wywołujące stan uczulenia, a niekiedy nawet 
uogólnienie zmian. Obecnie większość badaczy nie wątpi, że pęcherzyk 
wyprysku pierwotnie jest jałowy, czyłi że zmiany nie mają etiołogii mikro
bowej. 

W y p r y s k p o c h o d z e n i a z e w n ę t r z n e g o , eczema exo-
genes, czyli, jak obecnie coraz częściej zaczęto nazywać, wyprysk skutkiem 
zetknięcia, czyli kontaktowy {eczema de contact autorów francuskich) jest 
jedną z najczęstszych postaci wyprysku. Jeśli uczulenie skóry dotyczy jed
nego ciała, mówimy o uczuleniu swoistym, jeśli zaś, co zdarza się częściej, 
ciał łicznych, uczułenie jest grupowe łub nieswoiste. Zazwyczaj sprawa 
rozpoczyna się od uczulenia w stosunku do jednego ciała i rozszerza się 
początkowo na ciała pokrewne — uczulenie gmpowe, stopniowo zaś na 
bardzo liczne o cechach różnorodnych — uczulenie nieswoiste. 

Z punktu widzenia klinicznego wyprysk pochodzący z zewnątrz, wy
kazuje wszystkie cechy charakterystyczne wyprysku, a więc rozpoczyna się 
swędzeniem, potem szybko następuje obrzęk, występowanie grudek wysię
kowych, pęcherzyków i sączenie. Objawami wtórnymi są zakażenia dodat
kowe, na ogniskach zaś utrzymujących się czas dłuższy łub stale nawra
cających występuje zgmbienie naskórka i lichenizacja. 

Przykładem klasycznym wyprysku kontaktowego jest wyprysk wystę
pujący w skórze dłoni osobników stykających się z pierwiosnkiem. Badania 
nad tą postacią wyprysku wykazały (B. Bloch), że stopień usposobienia 
do wyprysku ulega tu dużym wahaniom osobniczym, niektórzy reagują 
bowiem wypryskiem już po pierwszym zetknięciu się z rośliną, inni nie są 
wrażliwi nawet po dłuższym czasie. Okazało się jednak, że przez systema-
tyane stosowanie wyciągów z łiści pierwiosnka uczułić można każdego 
osobnika. Uczulenie to może być tak silne, że nawet krótkie przebywanie 
w pokoju z pierwiosnkiem wywołuje występowanie wykwitów wyprysko
wych. Wyprysk u osobników uczulonych na pierwiosnek wystąpić może 
przez rozmaity sposób przenikania antygenu do ustroju, a więc przez stykanie 
się naskórka z liściem pierwiosnka lub z jego wyciągiem -— właściwy wy
prysk kontaktowy; przez wdychanie powietrza zawierającego minimalne 
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ilości ciał wydzielanych przez roślinę lub też przez wstrzykiwanie doskórne 
i podskórne wyciągów. 

Przykładów wyprysku pochodzącego z zewnątrz (kontaktowego) jest 
bardzo dużo; należą tu: wyprysk na czole u osobników wrażliwych na 
ceratkę lub skórę w kapeluszu; wyprysk warg po ołówkach kosmetycznych; 
wypryski po plastrach i maściach, zawierających nieodpowiednie zaróbki; 
po pastach i płynach do zębów; wypryski po jodoformie, subłimacie, for-
molu i innych lekach; wypryski u kobiet wrażliwych na odzież wełnianą 
lub farbowaną; wypryski w następstwie stykania się z futrem farbowanym. 

Przykłady takie mnożyć by można w nieskończoność, nie wyczerpując 
wszystkich jego postaci. 

W y p r y s k z a w o d o w y , eczema projessionale. Najważniejszą 
i najliczniejszą grupą wyprysków kontaktowych są wypryski w związku 
z pracą zawodową. Z punktu widzenia patogenezy nie różnią się od innych 
wyprysków kontaktowych. W powstawaniu ich rolę odgrywa stopień osob
niczej skłonności do wyprysku. Skłonność ta ulega znacznym wahaniom 
osobniczym, nie ma jednak osobników całkowicie pod tym wzgłędem 
odpornych. Czynnikiem dmgim są własności wypryskotwórcze ciał chemicz
nych. Ciała o słabych właściwościach wypryskotwórczych wywołują zmiany 
wyłącznie u osobników z wybitną skłonnością do wyprysku. Ciała o siłnie 
wyrażonych właściwościach wypryskotwórczych wywołać mogą wyprysk na
wet u mało usposobionych. 

UcZiulenie powstać może zarówno drogą bezpośredniego stykania się 
skóry z ciałem szkodliwym, jak i drogami innymi; może ono być swoiste, 
gmpowe i nieswoiste. 

Aczkolwiek cechy zasadnicze wyprysków zawodowych są takie same, 
jak i innych wyprysków kontaktowych, zajmują one w medycynie stano
wisko odrębne, co wymaga omówienia. Pojęcie wyprysku zawodowego nie 
jest oparte na kryteriach lekarskich, a więc anatomicznych, fizjologicznych 
i klinicznych, lecz na przesłankach społecznych i prawnych. Z punktu 
widzenia morfologicznego i klinicznego nie może być różnic w cechach 
wyprysku powstającego skutkiem noszenia futra farbowanego i takim, 
który rozwija się u kuśnierza pod wpływem pracy z tymi futrami. Zagad
nienie kliniczne w obu przypadkach jest takie samo, zachodzi natomiast 
duża różnica w ocenie doniosłości społecznej tych chorób. 

Jest to jednak zagadnienie odrębne, prawno-lekarskie, a nie kliniczne. 
Z punktu widzenia lekarskiego patogeneza, rozpoznanie i leczenie wypry
sków zawodowych jest takie samo, jak wszelkich innych wyprysków kon
taktowych. Dodać można tylko, że w sprawie wyprysków kontaktowych 
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i zawodowych doniosłość szczególną ma wykrycie ciała szkodliwego. 
Pomogą tu wywiady i próby skórne. 

Wbrew panującemu ogólnie poglądowi sądzę, że wartość ich jest obec
nie przeceniana. Istotnie, w przypadkach uczulenia swoistego, dotyczącego 
jednego ciała, chorzy aęsto już na podstawie obserwacji znają ciało 
szkodzące; wywiady są w tych razach najlepszą podstawą do rozpoznania, 
sprawdzianem jego jest doświadczenie życiowe polegające na wyniku ze
tknięcia się z ciałem podejrzanym w w a r u n k a c h n a t u r a l n y c h , 
a więc identycznych do tych, w których chory zapada na zdrowiu. Próba 
skórna jest w porównaniu do tej próby życiowej zawsze nieco sztuczna. 
Jeśli daje ona wynik dodatni, uzyskuje się potwierdzenie rozpoznania usta
lonego drogą wywiadów i obserwacji. Wynik ujemny takiej próby nie 
przekreśla ani twierdzeń chorego, ani wyniku próby, wykonanej w warun
kach naturalnych. Jeszcze mniejszą wartość mają próby skórne, jeśli ciało 
szkodzące nie jest chorym znane, w tych razach wykrycie go związane jest 
z olbrzymimi trudnościami, wypróbować bowiem należy olbrzymią liczbę 
rozmaitych ciał, z którymi chory styka się podczas wykonywania zawodu 
lub w życiu domowym. 

N a podkreślenie zasługuje ta okoliczność, że ciała uczulające wywie
rają wpływ chorobotwórczy bynajmniej nie zawsze, lecz wyłącznie w okre-
śłonych warunkach pracy, nie dających się odtworzyć w próbie skórnej. 
Przekonałem się o tym w wypryskach zawodowych u piekarzy, u których 
rozmaite ciasta, mąki i zaczyny nie wywołały odczynu podczas stosowania 
drogą prób skórnych, w pracy natomiast wyraźnie i silnie drażniły. 

W y p r y s k p o c h o d z ą c y o d w e w n ą t r z — eczema etido-
genes. Sprawa wyprysku pochodzącego od wewnątrz, a więc wywołanego 
przez ciała powstające w samym ustroju, należy do najbardziej spornych 
i niejasnych w całej patologii tego schorzenia. Wyjaśnić należy przy tym, 
że nie zalicza się do wyprysków pochodzących od wewnątrz tych jego po
staci, które powstają po spożyciu pewnych pokarmów, leków lub wskutek 
pasożytów jelitowych, mimo że w tych razach w ustroju powstają ciała 
obce ustrojowi i wywołujące zmiany wypryskowe. D o właściwego wyprysku 
pochodzącego od wewnątrz załiczyć można tylko jego postacie powstające 
skutkiem wewnątrztkankowej przemiany materii; dawniej nazywano te 
odmiany wyprysku wypryskiem konstytucjonalnym. 

W sprawie istnienia wyprysków pochodzących od wewnątrz odróżnić 
można dwa biegunowo przeciwne zapatrywania; 

— jedni uważają wszystkie pochodzące z zewnątrz zmiany wypry
skowe (eczema exogenes) za stany sztucznie wywołane (dermatitis ort ej i-
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aalis), natomiast do prawdziwego wyprysku (eczema vemm) zaliczają 
wyłącznie zmiany pochodzące od wewnątrz; 

— inni znów pod wpływem nauki o alergii mniemają, że wszystkie 
zmiany wypryskowate, w których udaje się wykazać stan uczulenia, są wła
ściwym wypryskiem niezależnie od sposobu ich powstawania. Jednakże 
wypryski wywołane przez alergeny zewnętrzne są znacznie częstsze, wy
wołane natomiast przez alergeny wewnętrzne są znacznie rzadsze. Nie
którzy, jak np. /. jadassohn, posuwają się nawet do przypuszczenia, że 
wyprysk jest zawsze wywołany przez alergeny zewnętrzne i że wyprysków 
pochodzenia wewnętrznego nie ma. Przypuszczam, że autor ten wpada 
w przesadę, dowodem czego są wypryski u niemowląt; niewątpliwie jed
nak wypryski pochodzenia zewnętrznego są znacznie częstsze. 

Przedstawiciele szkoły amerykańskiej (Alexander, J . of AUergy, tom 
I I ) dążą do uzgodnienia obu poglądów. Przypuszczają oni, że czynnikiem 
stałym wywołującym odczyn wypryskowaty jest histamina (lub substancja 
H do niej zbliżona), powstająca zarówno pod wpływem alergenów zewnę
trznych (wypryski pochodzenia zewnętrznego czyli kontaktowe), jak i samo
czynnie, wewnątrzustrojowo. 

Niewątpliwie, czynniki wewnętrzne, jak stan gruczołów dokrewnych, 
napięcie nerwu współczulnego i parasympatycznego, czynność wątroby 
i innych narządów odgrjrwają dużą rolę w powstawaniu stanów uczulenio
wych, jednakże mają one charakter czynników usposabiających i niestałych. 
Same przez się nie wystarczają one do wywołania wyprysku. Dotąd nie 
udowodniono, by pod wpływem zaburzeń w tych narządach i układach 
mogły powstać ałergeny uczułające skórę. 

Nie odnosi się to jednak do stanów, w których następuje niepra
widłowa przemiana spożytych pokarmów, toteż wypryski w związku z za
truciem pokarmowym są znane; ściśle mówiąc nie są to jednak wypryski 
pochodzenia wewnętrznego. 

Sądzić należy, że rozmaite nieprawidłowości, jak skaza moczanowa, 
otyłość, zaburzenia dokrewne, jedynie usposabiają do stanu uczulenia, i że 
w tak zwanych wypryskach pochodzenia wewnętrznego również istnieją 
zewnętrzne alergeny uczulające. 

Po tych rozważaniach możemy przejść do szczegółowego omawiania 
rozmaitych postaci tzw. wyprysków pochodzenia wewnętrznego: 

— wypryski artretyczne; ani kwas moczowy, ani ciała purynowe nie 
są alergenami i nie wywołują stanu uczulenia; toteż właściwe „wypryski 
artretyczne" nie istnieją. Nie jest jednak wyłączone, że skaza artretyczną 
i zwiększone z nią nieprawidłowości przemiany materii sprzyjać mogą 
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występowaniu uczulenia. Dodać należy, że dieta bezpurynowa nie wpływa 
na przebieg niewątpliwego wyprysku alergicznego u osobnika obciążonego 
skazą artretyczną. Wyprysk bynajmniej nie jest częstszy u osobników star
szych obciążonych tą skazą, wręcz przeciwnie, nierzadko widuje się ją 
u osobników młodych, wolnych od niej. W ustalaniu tła artretycznego 
wyprysku popełnia się zazwyczaj duże uproszczenie rozpoznawcze; zazwy
czaj chodzi w tych razach nie o wyprysk — eczema, łecz o rozmaitego 
rodzaju wyprzenia mikrobowe — intertńgo microbica, istotnie częstsze 
u otyłych i u artretyków. 

— W y p r y s k i w p r z e b i e g u c u k r z y c y . Często w skórze 
narządów płciowych na sromie u kobiet i na skórze prącia u mężczyzn 
chorych na cukrzycę rozwija się stan zapalny rumieniowato-złuszczający 
lub sączący, niekiedy przypominający wyprysk; patogeneza jego jest jednak 
inna niż patogeneza wyprysku. Nie powstaje tu stan uczulenia, raczej przy
puszczać należy, że mocz wywiera w tych razach wpływ drażniący na skórę; 
jednocześnie zaś cukier zawarty w moczu i zanieczyszczający powierzchnię 
skóry sprzyja wzrostowi drobnoustrojów, w szczególności zaś drożdży, dla
tego to omawiane stany zapalne, znane pod nazwą diabetydów, zaliczyć 
raczej należy do wyprzenia zakaźnego — intertrigo microbica. Znajduje 
to potwierdzenie w cechach morfologicznych, jakie przybierają te zmiany— 
brzegi ich są dobrze ograniczone, czasem istnieje tu obrzeże złuszczającego 
się naskórka, stan zapalny najwybitniejszy jest w głębi fałdu, brak tu pęche
rzyków naskórkowych charakterystycznych dla wyprysku. 

•— T a k z w a n y w y p r y s k p o t n i c o w a t y , eczema dyshi-
droticum. Jest to bardzo częsta odmiana zmian wypryskowych. Występuje 
ona na dłoniach i na stopach; widzimy tu wysiew grudek wysiękowych 
i pęcherzyków stopniowo powiększających się, a czasem osiągających wiel
kość fasoli. Pod względem etiologicznym zmiany te są różnorodne: nie
kiedy są one wywołane przez grzyby, czyłi że są grzybicami o cechach 
morfołogicznych przypominających wyprysk; najczęściej powstawanie ich 
wiązane jest z nieprawidłowością czynności gmczołów potowych. Etiologia 
ich nie jest wyjaśniona, różnią się one jednak bardzo znacznie od wy
prysku cechami pęcherzy (pęcherze duże) i ich budową. Omówione zostaną 
one w rozdziale o potnicy. 

— W y p r y s k n i e t y p o w y . W zależności od umiejscowienia 
i innych czynników dodatkowych wyprysk przybrać może odrębne cechy 
morfologiczne; niektóre z tych powikłanych lub zniekształconych postaci 
wyprysku zostaną omówione poniżej. Nie wszystkie omawiane poniżej po
stacie są naprawdę wypryskiem, w stosunku do wielu z nich sprawa jeszcze 
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nie została rozstrzygnięta. Ze względów praktycznych umieszczam je w roz
dziale o wyprysku. 

— W y p r y s k m o d z e l o w a t y , eczema tyloticum, występuje 
prawie wyłącznie na stopach, zwłaszcza zaś na dłoniach i na bocznych po-

Ryc. 174. Eczema tyloticum. 

wierzchniach palców. Powstają tu wykwity dosyć dobrze odgraniczone, wy
różniające się wyraźnym zgrubieniem naskórka i lekkim obrzękiem pod
stawy całego wykwitu. W miejscach zgięcia i w bruzdach naturalnych, 
w szczególności na dłoni powstają pęknięcia naskórka sięgające do skóry 
właściwej. Wywołują one silny ból i często ulegają zakażeniu wtórnemu. 
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Pęcherzyków na tych zmianach nie str3'ierdza się. Zaliczanie ich do wy
prysku opiera się raczej na tradycji, a nie na istnieniu w nich cech morfo
logicznych lub klinicznych znamiennych dla wyprysku. Z punktu widzenia 
współczesnych poglądów na wyprysk (zmiany występujące na tle uczulenia, 
obecność pęcherzyków naskórkowych i charakterystyczną budowę histolo
giczną), zakwestionować należy słuszność tego poglądu, zmiany omawiane 
nie wykazują bowiem ani jednej z wymienionych cech. Dodam, że zasze
regowanie ich jest bardzo trudne, co podkreśla również i R. Bernhardt, 
zwracając uwagę na konieczność różnicowania ich z liszajem Wilsona 
i z łuszczycą. Zdaniem moim, szereg przypadków rozpoznanych jako 
eczema tyloticum w rzeczywistości nałeży do nietypowej łuszczycy. Istnieją 
jednak również przypadki odrębne, nie należące do łuszczycy, a najbliższe 
pojęcia dermatozy z zużycia (Abniitzungsdermatosen), wprowadzonego 
przez Behrin^a. Zmiany te są znacznie częstsze u kobiet niż u mężczyzn 
i prawie nie występują u osób młodych, zazwyczaj widuje się je natomiast 
u osób w wieku 45—50 lat. Angielski dermatolog Barber i Haxthausen 
zaliczają te zmiany do dermatoz klimakterycznych, a przypuszczam, że 
w znacznej części przypadków pogląd ich jest całkowicie słuszny. 

— W y p r y s k u o g ó l n i o n y , erytrodermiczny, eczema gene-
ralisatum. Niekiedy zmiany zapalne uogólniają się na całe ciało. Szczegól
nie często widuje się to pod wpływem stosowania środków drażniących 
lub niehigroskopijnych, utrudniających wydzielanie płynu wysiękowego 
lub w zakażeniu wtórnym ognisk wyprysku. 

Uogólnienie występuje przede wszystkim w przegubach stawów oraz 
na okolicach o skórze cienkiej, o poceniu wzmożonym. Zmiany morfolo
giczne nie wykazują cech wyprysku, a przybierają cechy wykwitów rumie
niowato złuszczających łub sączących; brak tu natomiast charakterystycznych 
dla wyprysku pęcherzyków. Zmiany takie nie są ściśle mówiąc wypryskiem, 
lecz uogólnionym stanem zapalnym wywołanym przez wchłanianie z ognisk 
wyprysku płynu wysiękowego i produktów bakteryjnych. Jest to alergizacja 
wtórna, analogiczna do występującej w potnicy lub w ropnych zakażeniach 
skóry. 

— Wyprysk skóry owłosionej wciąż jeszcze jest mało zbadany, na 
ogół nie jest on częsty; zmiany te ulegają bardzo wczesnemu i wybitnemu 
zakażeniu wtórnemu, które przeważa w obrazie klinicznym (zaczerwienie, 
sączenie, impetiginizacja). 

Dział ten nie jest należycie opracowany, powiedzieć już teraz można 
jednak, że skóra owłosiona wykazuje znacznie mniejszą skłonność do uczu
lenia niż skóra nieowłosiona. Dodać należy, że na ogniskach wyprysku 
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w skórze owłosionej nie stwierdza się pęcherzyków charakterystycznych dla 
wyprysku. T e okoliczności uzasadniają pogląd Sabourauda, który zmiany 
te zalicza do piodermii. Istotnie w większości przypadków zmian wypry
skowatych na skórze głowy przebieg schorzenia i cechy morfologiczne 
zmian przemawiają raczej za liszajcem niż za wypryskiem. 

Ryc. 175. Keratosis climacterica (Haxthausen-Barber). 

— Zmiany paznokci w przebiegu wyprysku są niewątpliwie wtórne; 
zależą one od zmian zapalnych w otoczeniu płytki paznokciowej, a być 
może również w jej macierzy i połegają na zmianach jej trofizmu. Z punktu 
widzenia morfologicznego nie wykazują one cech charakterystycznych; pole
gają one na bruzdowaniu, łamliwości i drobnych ubytkach kropkowatych 
na powierzchni płytki paznokciowej; czasem rozwija się zgrubienie łożyska 
paznokciowego (hyperkeratosis subungalis). Rozpoznanie jest ułatwione. 

415 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Choroby alergiczne skóry 

jeżeli zmiany te stwierdza się u osobników z objawami wyprysku na dło
niach i na palcach. Izolowane nastręczają one duże trudności rozpoznawcze. 

— Wyprysk u niemowląt stanowi odrębną pod względem klinicznym 
i patogenetycznym odmianę tej choroby. Częściej Występuje on u niemo
wląt odżywionych nadmiernie, tłustych, jak się często mówi, nalanych; 
wykazujących zatem cechy konstytucji limfatycznej. U niemowląt tych 
stwierdza się zazwyczaj nadwrażliwość na przetwory białkowe, w szczegól
ności na białko jaja kurzego i na młeko, przy tym składnikiem znoszonym 
gorzej są łactalbuminy. Wobec tego, że wyprysk ten występuje niekiedy 
u niemowląt, które poprzednio z wymienionymi antygenami nie stykały 
się, przypuszcza się, że w tych razach przeciwciała przeszły z krwi matki 
na płód. Istotnie w surowicy krwi tych niemowląt metodą Prausnitz—Kiist-
nera wykazano obecność przeciwciał białkowych. Prócz odrębnej konstytu
cji rolę w powstawaniu choroby odgrywać może jakość pokarmu, zauwa
żono bowiem, że niektóre kobiety karmiące są jak gdyby rozsadnikami 
choroby. Podczas badania okazało się, że mleko ich zawiera niezwykle dużą 
ilość tłuszczu, około 5%, zamiast prawidłowych 3,5%; czy również w ilości 
i składzie ciał białkowych istnieją nieprawidłowości, nie zostało wyjaśnione. 

Choroba rozpoczyna się najczęściej pomiędzy 3 a 12 miesiącem życia, 
zazwyczaj zupełnie nagle, wśród całkowitego zdrowia niemowlęcia; w dal
szym przebiegu choroby stan ogólny pozostaje dobry z wyjątkiem przykła
dów nielicznych, o których wspomnę poniżej. Czasem istnieją jednak za
burzenia trawienne w postaci wymiotów i biegunek. Zmiany skórne wystę
pują przede wszystkim na twarzy, często w ułożeniu luniarowym, zajmując 
potyłicę, czoło, podbródek, stąd rozszerzać się mogą one na skórę głowy 
i szyi; niekiedy skutkiem wtórnego uczulenia ustroju przez wchłaniany płyn 
wysiękowy i produkty bakteryjne na kończynach i na tułowiu zjawiają się 
zmiany w postaci ognisk rumieniowatych, pokrytych grudkami wysięko
wymi i pęcherzykami. N a twarzy choroba rozpoczyna się od silnego swę
dzenia i stanu zapalnego w postaci ognisk silnie obrzękniętych, poduszecz-
kowatych, zaczerwienionych, rumieniowatych, wkrótce pokrywających się 
grudkami wysiękowymi i pęcherzykami. Pękają one szybko, skutkiem czego 
powierzchnia sączy bardzo silnie. Zmiany te wykazują bardzo wybitną 
skłonność do zakażenia wtórnego, pokrywają się wydzieliną surowiao-
ropną, licznymi strupami liszajca i niesztowicami. Stan taki utrzymywać 
się może bardzo długo, ulegając nasileniu w okresie letnim, w czasie ząbko
wania, najczęściej zaś bez przyczyn uchwytnych. Wypryski te ustępują za
zwyczaj w drugim roku życia, nie pozostawiając ani trwałego stanu uczu
lenia na białko, ani skłonności do nawrotów. 
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Autorzy francuscy opisywali nagłe i bardzo groźne pogorszenia ogól
nego stanu zdrowia tych niemowląt w okresie szybkiego ustępowania zmian 
w skórze; spostrzegano' nawet w tych razach zejścia śmiertelne, w chwili 
obecnej trudne do wytłumaczenia. N a sekcjach zwłok tych niemowląt 
stwierdzano przekrwienie opon mózgowych, stan grasiczo-limfatyczny, 
przekrwienie błon śluzowych przewodu oddechowego. Zjawiska te nie są 
jasne i dzisiaj trudno wyłączyć możłiwość przypadkowego powikłania ostrą 
zakaźną chorobą. 

W łeczeniu niemowląt z wypryskiem zwrócić należy uwagę na zmniej
szenie ilości spożywanego białka i tłuszaów, zwiększyć nałeży natomiast 
rację węglowodanów. Leczenie miejscowe w okresie zmian ostrych polega 
na stosowaniu okładów; po ustąpieniu ich przepisać należy leki dziegciowe 
w postaci maści, pasty i dziegciu czystego. 

Prócz tej postaci wyprysku, którą można uważać za wyprysk z uczu
lenia, u niemowląt występują niekiedy inne odmiany zmian skórnych rów
nież często rozpoznawane jako wyprysk; w rzeczywistości nie jest to wła
ściwy wyprysk, lecz złuszczanie łuszczycowate (parakeratosis psoriasiformis 
s. eczema seborrhoicum). W tych razach nie stwierdza się uczulenia po
karmowego, zmiany rozpoczynają się na głowie, stopniowo rozszerzają się 
na całą skórę owłosioną, rzadko przekraczając granicę owłosienia. Rozpo
czynają się one od nawarstwienia łusek bez towarzyszącego stanu zapal
nego. Początkowo zmiany nie różnią się od tak zwanego vernix caseasa, 
który jest raczej stanem fizjologicznym skóry. Wkrótce jednak warstwa 
łusek ulega zgrubieniu, dołączają się objawy zapałne, sączenie i zakażenia 
wtórne, skutkiem czego obraz morfologiczny przypominać zaczyna odmianę 
poprzednią. W razie uogólnienia zmian występują one na twarzy w są
siedztwie skrzydełek nosa, na tułowiu zaś zjawiają się ogniska medalio-
nowate, łekko złuszczające się. 

Leaenie połega na stosowaniu maści odkażających (ung. contra impe-
tigo) łub następującej: 

Rp. : Sulfur/s praecipitati 3.0, Ol. Cadint 2.0—5.0, Acidi sdicylici, 
Resorcini aa i.o—2.0, Ztnci oxyddi, Tdci veneti aa 10.o—15.0, 
Yaselini fl. ad 100.o. 

Stosować można witaminę B7, Biotin. 
Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e w w y p r y s k u . W skórze wła

ściwej stwierdza się objawy stanu zapalnego. Występują one bardzo wcze
śnie i poprzedzają zmiany w naskórku; nasilenie ich jest nader rozmaite 
w zależności od okresu, postaci i umiejscowienia ognisk chorobowych. Stan 
zapalny pozbawiony jest cech swoistych i polega na rozszerzeniu naczyń 
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Choroby alergiczne skóry 

krwionośnych, zwłaszcza pokładów górnych skóry właściwej. W otoczeniu 
ich stwierdza się zwiększenie liczby elementów komórkowych. W postaciach 
ostrych są to białe ciałka krwi , w stanach bardziej przewlekłych przewa
żają limfcKyty i histiocyty. Tkanka łączna podścieliska jest wyraźnie obrzęk
nięta. Zmiany charakterystyczne dla wyprysku dotyczą naskórka, który na 
chorym ognisku jest w całości obrzęknięty i przesiąknięty płynem suro
wiczym. Zdaniem większości autorów, a zdanie to uważane było za kla
syczne, płyn ten skupia się w przestrzeniach międzykomórkowych. Ostatnio 
wykazał jednak Cipatte, że nawodnienie to pierwotnie dotyczy nielicznych 
sąsiadujących komórek warstwy Malpighiego, skąd przechodzi do prze
strzeni międzykomórkowych. Płyn wysiękowy gromadząc się w ilościach 
coraz większych, rozsuwa komórki naskórka, skutkiem czego tworzą one 
rodzaj siateczki; stan ten, zwany gąbczastym „spongiosis", jest dla wy
prysku bardzo charakterystyczny, lecz nie wyłączny, stwierdza się go bo
wiem w innych stanach zapalnych naskórka. Opisane natomiast przez 
Civatte'a powstawanie pęcherzyków wewnątrzkomórkowych, umiejscowio
nych w górnych pokładach warstwy Malpighiego, jest dla wyprysku swoiste. 
W miarę powiększania się obrzęku i gromadzenia się większej ilości płynu, 
między komórkami naskórka wytwarzają się drobne pęcherzyki, pękające 
lub przysychające. ( 

W przypadkach przewlekających się, trwających czas bardzo długi, 
zmianom tym towarzyszy zgrubienie naskórka. 

Treść pęcherzyków zdaniem większości autorów pierwotnie jest jałowa; 
ma ona cechy płynu surowiczego, o odczynie alkalicznym, zawiera dużo 
białka i dlatego wyróżnia się lepkością; znajdują się tu nieliczne białe 
ciałka krwi — limfocyty i leukocyty wielojądrzaste kwasochłonne. 

Jak z tego opisu wynika, obraz morfologiczny wyprysku znajduje 
całkowity odpowiednik histologiczny. W okresie początkowym, rumienio
watym, stadium erythematosum, stwierdza się wyłącznie nieznaczne, nie
swoiste objawy zapalne w skórze właściwej. W okresie gmdkowym, sta
dium papulosum, w naskórku powstają ogniska obrzękowe i stan gąbcza
sty. "W okresie pęcherzykowym, stadium vesiculosum, ogniska stanu gąb
czastego przekształcają się w dobrze ograniczone pęcherzyki; pękają one 
w okresie sączenia, stadium madidans. W razie przysychania obfitej ilości 
surowicy na powierzchni powstają stmpy, stadium crustosum. Jeśli sącze
nie jest zlewne, lecz skąpe, przysychanie zaś szybkie, powierzchnia po
krywa się cienką błonką przyschniętej surowicy, co autorzy francuscy okre
ślają nazwą eczema colodionnee; w razie znacznego zgrubienia naskórka 
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Z utrzymanym jednak wytwarzaniem pęcherzyków — powstają obrazy 
określane nazwą stadium lichenisaiionis. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a w y p r y s k u . Przyczyny i spo
sób powstawania zmian wypryskowych nie są dokładnie znane, wszakże 
obecnie w dziedzinie tej poczyniono postępy tak znaczne, że stało się 
możliwe opracowanie jednolitej koncepcji patogenetycznej. Zgodnie z nią 
zalicza się wyprysk do chorób alergicznych, a wszystko powiedziane po
wyżej o patologii ogólnej stanów alergicznych powinno być brane w ra-

Ryc. 176. Wyprysk; obraz .histologiczny. Widoczne s j pęcherzyki naskórkowe, 
a pod nimi obrzęk międzykomórkowy, czyli stan gąbczasty, status spongiosus. 

chubę w omawianiu patogenezy wyprysku; niektóre jednak zagadnienia 
patogenetyczne muszą być omawiane odrębnie. 

C z y n n i k i odgrywające rolę w powstawaniu wyprysku są nie
skończenie liczne. Dzielimy je na usposabiające i wywołujące; rozgrani
czenie to nie zawsze jednak łatwe jest do przeprowadzenia. 

C z y n n i k i u s p o s a b i a j ą c e d o w y p r y s k u : 
— wyprysk nie jest chorobą dziedziczną, lecz nabytą w życiu poza-

płodowym, najczęściej w pracy zawodowej lub też przez wielokrotne sty-
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kanie się z czynnikami drażniącymi. U większości tych chorych istnieje 
wrodzona skłonność do odczynów wypryskowatych. Choroby alergiczne 
częste są w rodzinach osobników dotkniętych wypryskiem, skaza alergiczna 
często jest wrodzona i ujawnia się u tych chorych wypryskiem; 

•— obecności ognisk ropnych w narządach wewnętrznych chętnie przy
pisują autorzy amerykańscy rolę usposabiającą do wyprysku. Należy jed
nak powiedzieć, że dowodów bezspornych na poparcie tego poglądu nie 
przytoczono; przebieg zaś wyprysku, częste zmiany okresów nasilenia 
i ustępowania zmian, nie bardzo dają się połączyć z trwałym utrzymywa
niem się w ustroju ognisk zakaźnych lub ropnych; 

•— rola współistniejących przewlekłych chorób zakaźnych, jak kiły 
i gruźlicy nie jest jasna; na ogół nie ma podstaw do łączenia wyprysku 
z tymi zakażeniami, mimo że niektóre spostrzeżenia, jak np. niewątpliwa 
częstość schorzeń alergicznych u potomstwa osobników kiłowych pozwala 
przypuszczać, że mogą one odgrywać pewną, niewątpliwie jednak po
średnią rolę; 

•— zaburzenia w odżywianiu i nieprawidłowości przemiany materii 
odgrywają również pewną rolę w powstawaniu wyprysku; tak więc wy
prysk zawodowy, wywołany przez alergen zewnętrzny, jest częstszy u osob
ników dotkniętych zaburzeniami wewnętrznymi; 

— to samo powiedzieć można o czynniku klimatycznym; wiemy do
brze, że wyprysk częstszy jest w niektórych porach roku, np. na jesieni; 
można przypuszczać, że klimat jest tu czynnikiem tylko usposabiającym. 
Wiadomo, że alergeny powietrzne (wilgoć, wyziewy, pleśń, zapachy itd.) 
wywołujące odczyn wypryskowaty są częstsze w niektórych porach roku; 

— stan gmczołów dokrewnych, nerwu współczułnego i parasympa
tycznego odgrywa dużą rolę w powstawaniu wstrząsu anafiłaktycznego 
i stanów uczuleniowych. Okoliczności te czynią prawdopodobnym przy
puszczenie, że zaburzenia dokrewne odgrywają rolę również i w powsta
waniu wyprysku; rolę największą odgrywają tu jajniki u kobiet; opisano 
nawet kilka odrębnych postaci wyprysku hormonalnego u kobiet. 

C z y n n i k i w y w o ł u j ą c e wyprysk są liczne. Bodźcami naj
częstszymi są rozmaite ciała chemiczne: są one tak liczne, że wyliczenie 
ich jest niemożliwe; można jedynie powiedzieć, że prawie każde ciało che
miczne może wywołać odczyn wypryskowy, warunkiem nieodzownym jest 
jednak możliwość ścisłego kontaktu pomiędzy skórą i odnośnym ciałem, 
czyli że zdolności tej nie posiadają ciała twarde, nierozpuszczalne proszki 
o cząsteczkach dużych nie kontaktujące się ze skórą. Zdolność wyprysko-
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twórcza rozmaitych ciał jest nader niejednakowa, jedne posiadają tę cechę 
w stopniu bardzo wybitnym, inne w znacznie mniejszym. 

Ustałenie związku pomiędzy budową chemiczną i zdolnościami wypry-
skotwórczymi dotąd nie powiodło się, niektóre ciała o prostej budowie 
chemicznej zdolność tę posiadają, inne nie; to samo powiedzieć można 
o ciałach o budowie złożonej. 

Znacznie tmdniej wypowiedzieć się o roli czynników fizycznych. 
Pomijam całkowicie odczyny wypryskówate wywołane przez promieniowa
nie rozmaitego rodzaju, patogeneza ich była omówiona powyżej i jest 
odmienna od patogenezy wyprysku, zależą one bowiem od obecności we 
krwi i w tkankach ciał chemicznych uczulających ustrój na działanie świa
tła. Należą tu natomiast przypadki wyprysku po zetknięciu się z wełną, 
jedwabiem; możliwe, że działa tu nie sam dotyk materiału, lecz jego barw
nik, sprawa ta nie jest jednak jasna, niekiedy bowiem wyprysk wywołują 
wełny i jedwabie niefarbowane. 

Jeszcze tmdniej wytłumaczyć działanie emocji psychicznych, mimo 
że nie może ulegać wątpliwości ich rola w wywoływaniu nawrotów wy
prysków. 

Działanie takich czynników, jak wilgoć, klimat, rozmiękanie może 
być wytłumaczone obecnością alergenów powietrznych, a zatem czynnikiem 
chemicznym. 

M e c h a n i z m p o w s t a w a n i a odczynu wypryskowego. Wia
domości o patogenezie wyprysku mogą być zestawione w sposób nastę
pujący: 

— najczęściej wyprysk powstaje skutkiem stykania się skóry uczu
lonej z alergenem zewnętrznym; wyprysk często ma zatem pochodzenie 
kontaktowe; 

— sposób przenikania tych alergenów do ustroju do niedawna nie 
był znany. Obecnie nie ulega wątpliwości, że przenikają drogami roz
maitymi, a niektóre mogą być wchłaniane przez skórę nieuszkodzoną i w ten 
sposób mogą wywoływać stan uczułenia (Walzer. Arch. of. Dermat. T . 4 1 ) ; 

—• istota biologiczna odczynu wypryskowego polega, jak się dzisiaj 
sądzi, na połączeniu alergenu z przeciwciałem; istotnie B. Bloch i ]V. Ja-
dassohn wykryli w wyprysku przeciwciała swoiste; 

— w niektórych przypadkach przeciwciał takich jednak nie wykryto; 
wątpliwe jest ponadto, czy wyprysk powstający pod wpływem czynników 
psychicznych lub fizycznych polega na odczynie „alergen — przeciwciało"; 
możliwe jest przeto, że mechanizm powstawania wyprysku może być inny; 
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— przypuszcza się, że w tych razach w tkankach powstaje histamina, 
produkt nieswoisty, drażniąca komórki naskórka; obecność jej w wykwitach 
0 przyrodzie alergicznej została wykazana przez Gougerota ( B u l i . de 
Dermat. 1941) metodą fluoryzacyjną; 

— siedlisko uczulenia w wyprysku mieści się w komórkach naskórka, 
a być może w skórze właściwej. Dowodzą tego doświadczenia z przeszcze
pianiem naskórka uczulonego na osobnika zdrowego (Nageli). Tkankowym 
siedliskiem uczulenia tłumaczyć należy trudności wykazywania przeciwciał 
w wyprysku; poszukiwane są one bowiem zazwyczaj we krwi i w płynach 
tkankowych, a nie w samych tkankach, gdzie w rzeczywistości znajdują się; 

— sposób rozszerzania się zmian wypryskowych bywa rozmaity. Nie 
ulega wątpliwości, że ciała uczulające mogą szerzyć się drogami chłonnymi 
1 krwionośnymi, możliwe jest jednak, że rozszerzenie się sprawy odbywa 
się również per continuitałem, skutkiem przechodzenia ciał uczulających 
z komórek chorych na sąsiednie niezmienione. 

Z m i a n y o g ó l n e w przebiegu wyprysku są nieznaczne i po
zbawione cech charakterystycznych. Stan ogólny chorych jest dobry; we 
krwi stwierdza się nieznaczną leukocytozę i eozynofilię, tym większe, im 
rozleglejsze są zmiany skórne. Narządy wewnętrzne zmian charakterystycz
nych nie wykazują. Wyprysk przebiega bez powikłań, zakażenie zaś wtór
ne, zaliczane przez niektórych autorów do powikłań, jest właściwie stałym 
towarzyszem wyprysku; podobnież i zgmbienie naskórka (lichenizacja), 
oceniona przez ChevaLier, jako powikłanie, jest cechą zwykłą wyprysku 
przewlekającego się. 

R o z p o z n a n i e . Zadaniem najtmdniejszym jest ustalenie pojęcia 
i granic wyprysku. W tej dziedzinie poglądy nie są uzgodnione i dużo 
kwestii wciąż jeszcze jest spornych. Powiedziałem powyżej, że do wyprysku 
zaliczam powierzchowne stany zapalne skóry, które charakteryzują cechy 
następujące: 

— obecność gmdek wysiękowych, potem zaś pęcherzyków o treści 
surowiczej, początkowo jałowej; 

— obraz histologiczny, którego najbardziej znamienną cechą jest 
powstawanie pęcherzyków i stan gąbczasty naskórka; 

— powstawanie schorzenia na tle uczulenia skóry; 
— niebakteryjna i niepasożytnicza etiologia choroby; 
— przewlekły nawracający przebieg schorzenia. 

Kryterium pierwsze jest morfologiczne i polega na stwierdzeniu drob
nych grudek naskórkowych, nie nacieczonych, przysychających z wytworze-

422 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Choroby alergiczne skóry 

niem strupka, a po uszkodzeniu wydzielających płyn surowiczy. Część ich 
wkrótce przekształca się w pęcherzyki; inne objawy, jak sączenie, stan 
zapalny, obecność strupów i łusek są wynikiem nasilenia sprawy wysię
kowej i wtórnego zakażenia powierzchni. 

Krjrterium drugie jest histologiczne i polega na badaniu tkankowym. 

Kryterium trzecie — alergiczne pochodzenie choroby — jest najistot
niejsze dla rozpoznania; ustala się je na podstawie danych następujących: 

— obecność w rodzinie chorego, a więc u rodziców i rodzeństwa 
chorób alergicznych (dychawica oskrzelowa, nieżyt sienny, pokrzywka, 
świerzbiączka, choroba Quinckego, wyprysk); 

— występowanie u samego chorego innych chorób alergicznych; 
— stwierdzenie związku choroby z rozmaitymi czynnikami fizycznymi, 

chemicznymi, mechanicznymi, klimatycznymi (pora roku, wilgoć, zimno); 
— nieznoszenie określonych pokarmów, leków lub innych substancji; 
— wpływ czynników zewnętrznych, bądź z otoczenia chorego (płyny 

do włosów, farbowane futra, pasty do zębów, rośliny i td . ) , bądź takich, 
z którymi chory styka się w pracy zawodowej; 

— wynik prób skórnych; technika i wartość ich były powyżej wskazane. 

W związku z wypryskiem omówić należy sprawę tzw. wypryszczenia 
lub spryszczenia, eczematisatio. Pojęcie to, wprowadzone przez szkołę fran
cuską, obejmowało zjawiska, w których zmiany wypryskowe występowały 
na innym już poprzednio istniejącym schorzeniu, np. na ogniskach zaka
żenia ropnego, na zmianach swędzących w miejscu stasowania rozmaitych 
leków zewnętrznych itd. Pogląd ten uznać należy za przestarzały. 

Zarówno w wyprysku, jak i w spryszczeniu chodzi o uczulenie skóry; 
jeśli przybiera ono postać morfologiczną, histologiczną i kliniczną wy
prysku, mamy, zdaniem moim, całkowite prawo rozpoznawania wyprysku, 
a nie spryszczenia, niezależnie od tego, czy skóra poprzednio była zdrowa, 
czy dotknięta inną chorobą. Z tych względów uważam utrzymanie pojęcia 
spryszczenia, eczematisatio, za zbędne. 

Dmgim zagadnieniem rozpoznawczym w wyprysku są zakażenia ropne 
skóry. 

Jak już wskazałem, pęcherzyk wyprysku jest pierwotnie jałowy; dla
tego też zmiany wywołane przez czynniki zakaźne nie powinny być zaliczane 
do wyprysku, niezależnie od stopnia morfologicznego lub klinicznego podo
bieństwa; są to zatem piodermie, błonica skóry lub grzybice wypryskowate, 
a nie wyprysk. Stanowisko zasadnicze jest tu jasne, niezależnie od więk
szych lub mniejszych trudności praktycznych. Niekiedy jednak sprawa 
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zapalna wywołana przez zarazki ropotwórcze, początkowo nie wykazująca 
cech wyprysku, wykazywać zaczyna rozmaite objawy uczulenia. Mogą one 
być wywołane stosowaniem środków łeczniczych lub nawet produktami 
rozpadu tkanek albo bakterii. W tych razach ognisko zakażenia ropnego 
przekształca się stopniowo w ognisko wyprysku, nastręczając duże trud
ności w rozpoznawaniu i leczeniu. 

Stan uczulenia rozwija się tu bowiem stopniowo i tmdno powiedzieć, 
kiedy zaczyna on przeważać i kiedy objawy zapalne wywołane przez zaka
żenie ustępują na płan dalszy. Jedna z najważniejszych wskazówek wypływa 
ze sposobu znoszenia leków przez chore ogniska; w miarę nasilania się 
stanu uczulenia, znoszenie ich jest coraz gorsze, skutkiem czego wypada 
zmieniać je coraz częściej, coraz wyraźniej występuje nieznoszenie leków 
początkowo korzystnie wpływających na stan skóry. Zjawisko to tłumaczy 
się uczuleniem wieloważnym pierwotnego ogniska zakaźnego. 

R o k o w a n i e w wyprysku jest niezmiernie trudne, przebieg cho
roby jest nieregularny i kapryśny. Jedyną podstawę do wniosków daje cha
rakter uczulenia. Jeśli jest ono przemijające i dotyczy ciał nielicznych, 
łatwo dających się usunąć — rokowanie jest dobre; w przeciwnym razie, 
a więc jeśli uczulenie jest bardzo wybitne i wieloważne, rokowanie jest 
złe. Rokowanie dotyczy jednak zawsze możliwości usunięcia objawów stanu 
uczuleniowego, usunięcie zaś samego uczulenia zazwyczaj nie powodzi się, 
toteż nawroty choroby są częste. 

Wobec tego że wyprysk nie zagraża ogólnemu stanowi zdrowia cho
rych, rokowanie pod tym względem jest dobre, liczyć się należy jednak 
z możliwością wyczerpania nerwowego i psychicznego chorych, nierzadko 
towarzyszącego rozległym i opornym na leczenie postaciom wyprysku. 

L e c z e n i e wyprysku jest jednym z najtmdniejszych zadań derma
tologa. Wyszczególnienie wszystkich proponowanych i wypróbowanych 
sposobów jest niemożliwe i bezcelowe. D l a ustalenia postępowania pra
widłowego lub co najmniej nie szkodzącego choremu znacznie ważniejsze 
jest zrozumienie podstaw leczenia wyprysku niż zapamiętanie tych lub 
innych przepisów lekowych. Zasada „primum non nocere" znajduje całko
wite zastosowanie w leczeniu wyprysku; w całej dermatołogii znam za
ledwie ki lka schorzeń, w których jest ona równie żywotna; są nimi znamię 
i nabłoniak czerniaczkowy, w których leczenie nieumiejętne doprowadzić 
może do uogólnienia zmian, podostry liszaj rumieniowaty, a wreszcie 
wyprysk. W pierwszych dwóch schorzeniach błąd rozpoznawczy i lecze
nie nieumiejętne może doprowadzić do zejścia śmiertelnego chorego, w dru
gim — do długotrwałej, ciężkiej choroby i niezdolności do pracy. 
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Podstawą prawidłowego postępowania jest wyczerpujące rozpoznanie. 
Nie wystarcza rozpoznać wyprysk, należy ustalić czynniki szkodzące i na
silające stan uczulenia. 

Samo leczenie wyprysku prowadzone może być dwiema metodami 
odmiennymi: jedna z nich dąży do usunięcia stanu uczulenia; do niej 
należy niewątpliwie przyszłość. Obecnie jednak, mimo poważnych podstaw 
teoretycznych, nie zawsze prowadzi ona do celu. Metoda druga ma cha
rakter leczenia objawowego, a posługuje się głównie środkami zewnętrz
nymi. 

Prócz tych dwóch metod zasadniczych, stosowanych u wszystkich cho
rych na wyprysk, nierzadko użyć wypada zabiegów dodatkowych i zapo-
biegawaych. 

Z a p o b i e g a n i e . Jeśli przyczyna wywołująca występowanie stanu 
uczulenia jest znana i może być łatwo usunięta z życia chorego (kołnierze 
futrzane, pasta do zębów okreśłonego gatunku, rozmaite kwiaty domowe, 
środki od moli i td . ) , chory w krótkim czasie może pozbyć się swej dole
gliwości. W innych razach usunięcie szkodliwych czynników z życia cho
rego jest bardzo trudne; zdarza się to np. w wypryskach związanych ze 
zmianą klimatu, pory roku. Postępowanie zapobiegawcze zawodzi również 
całkowicie lub prawie całkowicie, jeśli aynn ik i wywołujące wybuch cho
roby nie zostały wykryte lub też są tak liczne, że usunięcie ich jest niemo
żliwe. Jeśli nawet osiągnie ono cel, nie należy mniemać, że powiodło się 
uleaenie chorego, w rzeczywistości bowiem stan uaulenia pozostaje bez 
zmiany, udało się natomiast jedynie usunąć objawy. 

L e c z e n i e p o m o c n i c z e . Obecnie nie ma dostatecznych pod
staw do twierdzenia, że zaburzenia czynności narządów wewnętrznych, 
nieprawidłowości trybu życia i odżywiania wywołać mogą powstawanie 
wyprysku lub że są jego przyczyną; niemniej sprzyjają one stanom u a u -
leniowym i tworzą teren podatny dla wyprysku i z tego względu winny 
być usunięte. Szaególną uwagę zwrócić należy na uregulowanie aynności 
narządów trawienia i usunięcie aęstej w tych razach skłormości do zapar
cia stolców. Baczną uwagę zwrócić należy na czynności narządów płciowych 
u kobiet; wreszcie dużą rolę odgrywa stan nerwowy, toteż stosowanie środ
ków kojących jest w tych razach wskazane. Dużą doniosłość w leaeniu 
wyprysków może mieć uregulowanie diety. Bezcelowe jest przepisjrwanie 
diety zbyt rygorystycznej, niesłuszne jest przypuszczenie że istnieje dieta 
przeciwwypryskowa, bezsolna, bezbiałkowa lub beztłuszczowa, korzystna 
w każdym przypadku wyprysku. Celowe jest natomiast przeprowadzenie 
dokładnego wywiadu w tym kiemnku i usimięcie pokarmów wyraźnie szko-
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dzących. Konieczne jest również przepisanie diety próbnej i usunięcie z po
żywienia pokarmów, które okażą się szkodliwe, jeżeli taka próbna dieta 
da wynik wyraźny, co należy do zdarzeń rzadkich. Dieta standardowa „dla 
chorych na wyprysk" nie jest znana. W zasadzie odżywianie tych chorych 
może nie różnić się od diety osobnika zdrowego, wszakże alkohol, pokarmy 
nadmiernie słone lub pieprzne, spożywanie dużych ilości pokarmu na raz 
powinno być zakazane. W przypadkach wyprysku rozległego i opornego 
na leczenie wskazane jest kolejne wyłączenie z diety ciał białkowych, tłusz
czów i węglowodanów; utrzymywanie jednak tej diety przez długi czas 
w razie braku szybkiej i wyraźnej poprawy — jest bezcelowe. Podawanie 
witamin osobnikom dotkniętych wypryskiem nie znajduje obecnie uzasad
nienia, nic bowiem nie przemawia za tym, by wyprysk był awitaminozą. 
Rzecz inna, że leczenie to chorym niczym nie grozi i z rozmaitych wzglę
dów ubocznych śmiało może być stosowane. Podawanie środków takich, 
jak adrenalina, efedryna, pilokarpina, atropina oraz rozmaitych przetworów 
pokrewnych o tym samym działaniu zazwyczaj nie daje wyników spodzie
wanych. Inne metody leczenia wewnętrznego wymagają ścisłych wskazań. 

W związku z leczeniem pomocniczym omówić należy sprawę utrzy
mywania higieny skóry u osobników dotkniętych wypryskiem. Okolice nie 
wykazujące zmian mogą być myte wodą i mydłem. Okolice zmienione 
winny być oszczędzane w stopniu zależnym od stanu uczulenia skóry i na
silenia zmian zapalnych. Jeśli nie są one silne, można pozwolić chorym 
myć ręce raz dziennie; w razie podrażnienia lekkiego, po umyciu należy 
zrobić okład wilgotny z 2% ichtiolu lub rezorcyny. Jeśli natomiast po 
umyciu wodą następuje silne podrażnienie, skórę należy oczyszczać spirytu
sem lub oliwą. W ostatnich czasach skórę osobników ze zmianami wypry-
skowymi oczyszcza się rozmaitymi kremami i maściami oczyszczającymi, 
które będą omówione w rozdziale o chorobach zawodowych. 

L e c z e n i e p r z y c z y n o w e , czyli odczulające ma na celu usu
nięcie lub zneutralizowanie stanu uczulenia, który jest istotą schorzenia. 
Z punktu widzenia patogenezy schorzeń alergicznych jest to jedynie pra
widłowy sposób postępowania, z punktu widzenia jednak wyników prak
tycznych zawodzi on jednak bardzo często. W każdym razie przypuszcze
nie, że metodą odczułania można uleczyć każdy przypadek wyprysku, jest 
zbyt optymistyane.. 

Metody odczulania stosowane w leczeniu wyprysku podzielić można 
na nieswoiste i swoiste. 

O d c z u l a n i e n i e s w o i s t e polega na stosowaniu bodźców 
różnorodnych, które wywołując wstrząs doprowadzają do stanu prawidło-
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wego zachwianą równowagę koloidów, jonów krwi i płynów ustroju. 
Widzimy z powyższego, jak ogólnikowe są podstawy tej metody. Dodać 
należy, że zaburzenia wywołane przez takie wstrząsy dotyczą krwi i płynów 
ustrojowych, wówczas gdy siedłisko uczulenia w wyprysku jest najprawdo
podobniej tkankowe i komórkowe. W związku z tym również i wyniki 
leczenia uzyskane tymi metodami są niestałe i częściej polegają na przemi
jającej poprawie stanu wykwitów niż na osiągnięciu tak pożądanego w tych 
razach odczulenia trwałego. 

Spośród środków leczenia nieswoistego lub bodźcowego wyprysku 
wymienię tylko najczęściej stosowane, co wyjaśni czytelnikowi istotę metody 
i umożliwi jej rozszerzenie na szereg środków innych poniżej nie poda
nych. Tak więc stosuje się w tych razach wstrzykiwanie krwi własnej cho
rego lub obcej, mleko, rozmaite przetwory białkowe znajdujące się w han
dlu pod nazwami opatentowanymi, chlorek wapnia, bromek strontu i uranu, 
propidon, rozmaite szczepionki itd. 

Mimo że podstawy teoretyczne tej metody leczniczej są szeroko opra
cowane, jest ona metodą empiryczną; obecnie nie posiadamy nawet wska
zówek ułatwiających wybór środka.. Również i dawkowanie, odstępy i liczba 
zabiegów nie dają się ustalić ściśle, nigdy również nie możemy przewi
dzieć, czy leczenie odniesie wynik, czy też okaże się bezskuteczne lub nawet 
wywoła nasilenie zmian. 

W związku z tymi metodami leczniczymi wspomnieć należy o lecze
niu histaminazą. Podstawą do tej metody jest przypuszczenie, że zmiany 
chorobowe w wyprysku wywołane zostają przez powstającą w tkankach 
histaminę. W mniemaniu, że może ona być rozłożona przez histaminazę, 
stosowano ją w rozmaitych chorobach alergicznych. 

Próby te całkowicie jednak zawiodły w leczeniu wyprysków pocho
dzenia zewnętrznego Aleksander ( J . Laborat. a. clinic. Med. 2 6 ) , Simon 
( J . invest. Dermat. 3 ) ; natomiast w wypryskach pochodzenia wewnętrznego 
histaminazą daje niekiedy wynik korzystny (Ibidem). 

O d c z u l e n i e s w o i s t e polega na stosowaniu wzrastających 
dawek ciała uaulającego (alergenu), wywołującego objawy chorobowe. 
Leczenie to napotyka na duże trudności, nie zawsze bowiem udaje się wy
kryć substancję uczulającą, w innych znów razach uczulenie jest wielo
ważne, a substancji uczulających jest tak dużo, że odczulenie w stosunku 
do wszystkich alergenów, na które chory jest uczulony, okazuje się niemo
żliwe. W tych jednak nielicznych przypadkach, których uczulenie dotyczy 
jednej lub nielicznych substancji, można dążyć do odczulenia swoistego. 
W zależności od przyrody ciała uczulającego zmienia się droga jego sto-
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sowania; alergen podawać można doustnie, wstrzykiwać domięśniowo lub 
podskórnie, albo też smarować skórę dawkami stopniowo wzrastającymi 
począwszy od bardzo małych. W razie występowania odczynu po dawkach 
początkowych, należy je zmniejszać aż do osiągnięcia dawek nie wywołu
jących odczynu; stopniowo powiększając je osiągnąć można niekiedy znosze
nie dawek bardzo dużych i odczulenie ustroju, niestety bardzo rzadko 
trwałe. 

L e c z e n i e m i e j s c o w e jest metodą empiryczną i objawową, 
jednak wobec braku pewnych metod leczenia przyczynowego na niej oparte 
jest leczenie większości przypadków wyprysku. Podanie szczegółowych 
wskazówek tego leczenia uważam za niemożliwe, ograniczę się do wymie
nienia jego zasad. 

Rozpatrzę leczenie wyprysku od początku zjawienia się zmian choro
bowych: 

•— okres swędzenia, zaczerwienienia i lekkiego obrzęku. Stosować 
należy jedynie posypkę, np. talk z domieszką 5—10% taniny lub zawie
sinę (papkę) wedle przepisu: 

Rp. : Zinci oxydati, Tald veneti, Glycednż, Aq. Plumbi aa 25.0; 
przepisywanie środków działających energicznie jest w tych razach zby
teczne, stosowanie maści jest przeciwwskazane. 

Chorzy ci znoszą dobrze częste obcieranie miejsc chorych spirytusem 
7 0 % z domieszką 2% kwasu salicylowego. Niekiedy dobre wyniki w tym 
okresie uzyskuje się naświetlaniami promieniami X w dawkach ultra ma
łych: 20—25 r na pole, z użyciem sączka glinowego 0,5 mm; 

— okres grudek wysiękowych wymaga takiego samego leczenia jak po
przedni; 

— okres pęcherzykowy i sączący wymaga stosowania okładów. Jeśli 
stan uczuleniowy jest silny, lepiej stosować okłady z 2% rozczynu ichtiolu, 
jeśli nie są one natomiast wybitne, wygodniejsze są okłady z 2% rozczynu 
octanu glinowego lub wody ołowiowej; 

— w okresie zmian szczególnie ostrych, kiedy istnieje nie tylko sącze
nie, lecz również silny obrzęk, stosować należy okłady zimne z octanu gli
nowego lub 3 % kwasu borowego; jeśli zmiany umiejscowione są na twarzy 
lub na narządach płciowych, korzystne jest stosowanie parowań ze specjal
nych aparatów inhalacyjnych; często chorzy znoszą lepiej ciepłe kąpiele 
w naparze rumianku (jedna stołowa łyżka na jeden litr wody). Należy, 
pamiętać, że w leczeniu sączących postaci wyprysku korzystna jest częsta 
zmiana płynu używanego do okładu, łatwo bowiem następuje uczulenie 
i nieznoszenie poprzednio dobrze znoszonego leku; 
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— z chwilą ustępowania objawów zapalnych i sączenia, kiedy na
skórek jest lekko obrzęknięty, nie ma natomiast dużego sączenia — przy
stąpić należy ponownie do stosowania zawiesin. Początkowo można sto
sować je na zmianę z okładami, potem zaś już same zawiesiny, do których 
stopniowo dodaje się środki redukujące: tanina, ichtioł, tumenol; 

— jeśłi objawy wysiękowe są nieznaczne, utrzymuje się jednak swę
dzenie, zgrubienie naskórka, a okresowo występują gmdki wysiękowe, 
przystąpić można do stosowania past i maści z dodatkiem środków reduku
jących. Niektórzy zalecają stosowanie bardzo silnych leków redukujących. 
Zdaniem moim można ograniczyć się do ichtiolu, kwasu pirogalusowego 
i dziegciu. Środki te w stopniowo wzrastającej koncentracji — od 
5—10—20% najlepiej stosować w paście, która skutkiem większej zawar
tości proszków jest bardziej porowata i dlatego lepiej znoszona; 

— często wynik najlepszy uzyskuje się przez stosowanie dziegciu 
czystego, szczególnie korzystne działanie wywiera on na ogniska dobrze 
ograniczone, rumieniowate i złuszczające. 

Leczenie promieniami X jest jedną z cenniejszych metod w wyprysku. 
Wskazane są one w zmianach swędzących z wyraźnym zgrabieniem na
skórka; w tych razach stosować należy na dawkę 75—100 r, przy użyciu 
sączka glinowego 0 ,5—i mm, powtarzając ją 2—3 razy w odstępach 
7—^lo-dniowych. Nie należy przekroczyć ogólnej dawki wysokości 
900—1000 r. 

W przypadkach takich dobry wynik dają również promienie graniczne, 
w tych razach stosuje się na dawkę 150—200 r, nie należy stosować ich 
na skórę twarzy, wywołują one bowiem długotrwałe przebarwienie skóry. 

I I I . P O K R Z Y W K A . U R T I C A R I A 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó ł n a . Z punktu widzenia dermatolo
gicznego pokrzywka polega na występowaniu mniej lub więcej licznych 
grudek podobnych do występujących po oparzeniu pokrzywą. Wykwity te 
wywołują silne swędzenie i w istocie swej są grudkami wysiękowymi (bąble 
pokrzywkowe). 

Etiologia pokrzywki nie jest jednolita. Najczęściej, nie zawsze jednak, 
powstaje ona pod wpływem spożycia pewnych łęków, pokarmów lub jest 
wynikiem samozatracia. Patogeneza pokrzywki jest bardziej jednolita: po
krzywka jest skórnym objawem wstrząsu występującego pod wpływem prze-
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nikania do ustroju ciał o cechach antygenów; jest ona zatem jednym z obja
wów wstrząsu anafiłaktycznego lub anafilaktoidalnego. 

Z m i a n y s k ó r n e . Wykwitem charakterystycznym dla pokrzywki 
jest bąbel pokrzywkowy — urtica, w istocie swej będący gmdką wysiękową, 
papula oedematosa. Grudki te występują nagle i zazwyczaj są poprzedzone 

Ryc. 177. Pokrzywka. Urticaria. 

silnym swędzeniem. Początkowo są to wykwity małe, wielkości ki lku mil i
metrów, wyraźnie odgraniczone; brzeg ich jest stromy, powierzchnia płaska, 
barwa różowa lub cielista, rzadziej biała — urticaria porcelanea, skóra ota
czająca te bąble jest zaczerwieniona na rozmaitej przestrzeni. Bąble te 
wykazują spoistość nieco większą od otoczenia, nie są jednak nacieczone. 
Mogą one powiększać się bardzo szybko, osiągając rozmiary dłoni i większe; 
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bąble sąsiadujące nierzadko zlewają się, przez co powstają wykwity o za
rysach nieprawidłowych; skutkiem ustępowania zmian w częściach środko
wych powstają wykwity o zarysach pełzakowatych i girlandowatych — 
urticaria circinata. Bąble pokrzywkowe utrzymują się zawyczaj czas krótki, 
po czym ustępują bez pozostawienia jakichkolwiek zmian. W razie częstych 

Ryc. 178. Pokrzywka rumieniowata. 

nawrotów w tym samym miejscu mogą one pozostawiać lekkie przebar
wienie. 

Zmiany te dotyczyć mogą rozmaitych części powłok, rzadsze są jed
nak na dłoniach i na stopach, najczęściej dotyczą natomiast tułowia i twarzy. 
Mogą one wystąpić na błonach śluzowych, na wargach i na języku. 

Osutka pokrzywkowa ma zatem cechy następujące: występuje ona nagle 
i jest poprzedzona silnym swędzeniem i pieczeniem, drapanie skóry wywo-
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Choroby alergiczne skóry 

łuje powstawanie bąbli świeżych. Osutka jest jednopostaciowa, a więc zło
żona z wykwitów jednego rodzaju różniących się tylko wielkością. 

Wykwity utrzymują się krótko, kilka godzin, są nader lotne i ustę
pując nie pozostawiają zmian trwałych. Zmiany mogą szybko powstawać 
i znikać, jednocześnie z tym niekiedy wciąż występują bąble świeże, a stan 
taki trwać może kilka dni lub tygodni. Osutka pokrzywkowa występuje 
u osobników usposobionych, zazwyczaj w okresach zupełnie nieregularnych, 
pod wpływem przyczyn widocznych lub nieuchwytnych. 

O d m i a n y m o r f o l o g i c z n e p o k r z y w k i . Prócz postaci 
typowych, złożonych z bąbli rozmaitej wielkości, różniących się jedynie 
liczbą i układem, zdarzają się niekiedy pokrzywki odbiegające pod wzglę
dem morfologicznym i klinicznym od zmian opisywanych powyżej. 

— pokrzywka krwotoczna, urticaria haemorrhagica. Jeśli objawy wy
siękowe są bardzo ostre i występują gwałtownie, płyn wysiękowy zawierać 
może mniej łub więcej liczne krwinki przechodzące przez ścianki naczyń 
do tkanki łącznej skóry; barwa bąbla staje się sinoczerwona, potem zaś 
skutkiem przemiany hemoglobiny i powstawania hemosyderyny — zielona, 
żółta, a wreszcie brunatna; jeśli takie bąble nawracają wielokrotnie w tym 
samym miejscu, powstają plamy brunatne, utrzymujące się czas bardzo 
długi — urticaria cum pigmentatione consecutha. Pokrzywki krwotoczne 
występują szczególnie często u osobników ze schorzeniami układu naczy
niowego, toteż widujemy je niekiedy w chorobach układu krwiotwór
czego, a więc w białaczkach, ziarniniaku grzybiastym, w ziarnicy złośliwej; 

— obrzęk Quinckego, oedema Quincke, z punktu widzenia morfo
logicznego różni się bardzo wybitnie od pokrzywki, jednak patogeneza 
i przebieg choroby wykazują, że istota zmian w obrzęku Quinckego 
jest taka sama jak w pokrzywce; obrzęk Quinckego polega na gwał
townym obrzęku dotyczącym jednak nie skóry właściwej, jak to bywa 
w pokrzywce, lecz tkanki podskórnej. Często obrzęk ten występuje na 
twarzy, na szyi i na narządach płciowych u mężczyzn, może jednak 
dotyczyć również innych okolic, w szczególności języka, podniebienia i gar
dzieli, w tym razie powstać mogą trudności w mowie, połykaniu i oddy
chaniu, co zagrażać może życiu chorego. Obrzęk Quinckego osiąga nie
rzadko nader wybitne nasilenie, rysy twarzy mogą być całkowicie znie
kształcone, narządy płciowe osiągają nieprawdopodobne wymiary. Obrzęk 
ten jest ciastowaty, towarzyszy mu pieczenie, swędzenie i uczucie napięcia 
tkanek; zabarwienie miejsc obrzękniętych jest cieliste lub różowe; czas 
utrzymywania się tego obrzęku bywa rozmaity; najczęściej i — 2 dni; 
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— pokrzywka pęcherzowa, urticaria bullosa. Jeśli objawy wysiękowe 
są bardzo silne, na bąblach pokrzywki powstać mogą pęcherze surowicze 
lub surowiczo-krwawe; zjawisko to należy jednak do rzadkości, co do mnie 
nigdy niewątpliwego przypadku tego rodzaju dotąd nie spostrzegałem. 
Przypuszczam, że najczęściej chodzi w tych razach o chorobę Duhringa, 
a nie o właściwą pokrzywkę. 

W związku z rozmaitymi odmianami pokrzywki omówić należy tzw. 
pokrzywkę wywołaną i dermografizm; 

— pokrzywką wywołaną, urticaria propocata, nazywamy zmiany po
krzywkowe występujące pod wpływem drapania skóry u osobników skłon
nych do pokrzywki łub też, co bywa najczęściej, podczas jej napadu; po
krzywka ta nie różni się od zwykłej, typowej pokrzywki, jednak wykwity 
umiejscowione są w miejscu drażnienia mechanicznego; 

— dermografizmem, urticaria factitia lub dermographismus, nazy
wamy odczyn pokrzywkowaty występujący w miejscu mechanicznego zadra
pania skóry. Z punktu widzenia klinicznego i patogenetycznego dermo
grafizm odróżniać należy od pokrzywki. Dermografizm nie wywołuje swę
dzenia i nie jest objawem wstrząsu anafiłaktycznego w wyniku zetknięcia 
antygenu z przeciwciałem. Jest on odczynem naczyniowo-mchowym zwią
zanym z wzmożonym napięciem nerwu współczułnego. 

P o s t a c i e k l i n i c z n e i e t i o l o g i c z n e p o k r z y w k i . 
Jak już powyżej wskazałem, rozmaite czynniki wywołać mogą powstawa
nie pokrzywki. Wobec tego jednak, że odmiany kliniczne pokrzywki zwią
zane są z ich etiologią, uważam za słuszne sprawę tę omówić łącznie. 

— Pokrzywka pokarmowa jest schorzeniem, uczuleniowa etiologia 
którego występuje szczególnie wyraźnie. Po spożyciu pokarmu uczulającego 
występuje uogólniona osutka pokrzywkowa o cechach opisanych powyżej. 
Zjawia się ona w czasie rozmaitym, niekiedy niezwłocznie, czasem jednak 
dopiero po upływie ki lku lub kilkunastu godzin po spożyciu pokarmu. I m 
wybitniejszy jest stan uczulenia i im większa była ilość spożytego pokarmu 
uczulającego, tym wcześniej i gwałtowniej występuje osutka. Wprawdzie 
nader rozmaite pokarmy mogą wywołać powstawanie pokrzywki, jednakże 
częstsze jest to z pokarmami białkowymi (raki, homary, ryba, mięso zepsute, 
dziczyzna, ostrygi i sery) oraz z owocami aromatycznymi (ananas, poziomki, 
truskawki). W wypadkach tych wykryto obecność przeciwciał swoistych we 
krwi , co pozwala przypuszczać, że mechanizm powstawania schorzenia po
lega na zetknięciu się antygenu swoistego z przeciwciałami. Leczenie odczu
laniem swoistym jest skuteczne w tej odmianie pokrzywki częściej niż 
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w innych. Pokrzywkom pokarmowym towarzyszą nierzadko wymioty i bie
gunki o nasileniu rozmaitym. 

— Pokrzywki lekowe. Bardzo liczne leki wywołać mogą powstawanie 
pokrzywek, niektóre wszakże wywołują je znacznie częściej cxi innych. 
Przyczyny tego obecnie nie można ustalić, w każdym razie nie zdołano 
zauważyć związku pomiędzy budową chemiczną a zdolnością leku do wy
woływania zmian pokrzywkowatych; przeciwnie, niekiedy leki o zbliżonej 
budowie wykazują duże różnice pod tym względem; uczulenie lekowe czę
ściej bywa swoiste, czyli że dotyczy jednego leku, rzadziej jest ono gm-
powe. Lekami szczególnie często wywołującymi powstawanie pokrzywek 
są żywice (Ol. santale, Ol. cuhaebae), chinina, leki o jądrze antypiryno-
wym, pochodne kwasu barbiturowego, wodnik chloralu, santonina, ipeka-
kuana, arsenobenzole, połączenia jodowe. Zmiany w skórze mogą przy
bierać cechy typowej pokrzywki lub nawracającej w tym samym miejscu 
po każdym zażyciu leku — exanthema jixum. Niekiedy pokrzywki te po
przedzają występowanie rozległych zmian zapalnych skóry — erythrodermia 
toxica; odczulanie swoiste rzadko powodzi się w leczeniu pokrzywek leko
wych. Mechanizm powstawania ich bywa najprawdopodobniej rozmaity: 
prócz pokrzywek wskutek powstawania przeciwciał swoistych istnieją inne, 
wywołane działaniem leku na nerw współczulny. 

— Pokrzywki w następstwie wstrzykiwania surowic leczniczych, mleka 
i innych przetworów białkowych są skórnym objawem wstrząsu anafiłak
tycznego, mechanizm zaś ich powstawania polega na zjawieniu się prze
ciwciał swoistych. 

•— Pokrzywki powstające pod wpływem wstrząsów nerwowych, urti
caria emotha, występują niekiedy pod wpływem silnego zdenerwowania 
lub wstrząsu psychicznego. Nie różnią się one swym przebiegiem i cechami 
morfologicznymi od pokrzywek zwykłych, wzbudzają natomiast duże zainte
resowanie teoretyczne. Mechanizm powstawania ich nie jest bowiem znany. 
Być może w ustroju powstaje w tych razach histamina wywołująca obrzęk 
tkanek i rozszerzenie naczyń. 

— Pokrzywki występujące pod wpływem czynników fizycznych nie 
są częste; patogeneza ich nie jest jasna; niekiedy powstają one pod wpły
wem światła, zwłaszcza zaś promieni pozafiołkowych, jednak i inne pro
mieniowania, np. promienie cieplne, promienie X również wywołać mogą 
pokrzywkę, czasem uczulenie dotyczy wyłącznie promieni o ściśle okre
ślonej długości fali. Pokrzywki występujące pod wpływem zimna, urticaria 
e frigore, są częstsze od poprzednich. Ograniczyć się mogą one do miejsca 
działania zimna, w tych razach na kończynie zanurzonej do zimnej wody 
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lub w miejscu przyłożenia lodu występują bąble pokrzywkowe. Częściej 
pokrzywki te są uogólnione i zjawiają się na jesieni i w zimie po wyjściu 
chorych na mroźne powietrze. Pod względem morfologicznym nie różnią 
się one od pokrzywek zwykłych. Pokrzywkom z zimna towarzyszy niekiedy 
hemoglobinuria napadowa, wybitniejsza w pokrzywkach rozległych, oraz 
zmiany we krwi w postaci wstrząsu hemoklazycznego Widala. 

•—• Rozmaite zakażenia i choroby pasożytnicze wywołać mogą powsta
wanie pokrzywek. Niekiedy, nie często jednak, są one związane z obecno
ścią ogniska ropnego w ustroju; zdaniem Miliana gronkowce wykazują 
szczególną zdolność do wywoływania pokrzywki; znacznie częściej wystę
pują one w razie obecności w przewodzie pokarmowym pasożytów zwie
rzęcych — tasiemca łub bąblowca w wątrobie. Do tej samej kategorii za
liczam pokrzywkę, występującą u osobników z silnym łojotokiem skóry 
głowy, w razie nawarstwienia dużej ilości łusek skutkiem zbyt rzadkiego 
mycia głowy; w tych razach wystąpić może pokrzywka ustępująca prawie 
niezwłocznie po umyciu głowy. 

— Wreszcie pokrzywka może towarzyszyć rozmaitym chorobom ogól
nym. Szczególnie często zdarza się to w schorzeniach układu siateczkowo-
śródbłonkowego skóry, a więc w ziarniniaku grzybiastym, w ziarnicy zło
śliwej i w białaczkach. 

Z m i a n y o g ó l n e w p o k r z y w k a c h . Stan ogólny cho
rych z pokrzywką bywa najczęściej zupełnie dobry. Wyjątek stanowić mogą 
pokrzywki objawowe, towarzyszące innym chorobom ogólnym — ziarnicy 
złośliwej, białaczce; w tym razie jednak upośledzenie stanu ogólnego zależy 
nie od pokrzywki, lecz od choroby głównej. Najczęściej w okresie wybuchu 
pokrzywki we krwi stwierdza się limfocytozę i eozynofilię. Liczba ciałek 
białych krwi ulega zmniejszeniu, krzepliwość często jest obniżona, skrzep 
wykazuje zmniejszenie kurczliwości, skład ciał białkowych surowicy jest 
zmieniony, a współczynnik globulin i albumin nieprawidłowy; wskaźnik 
refraktometryczny obniżony. W e krwi występują objawy charakterystyczne 
dla wstrząsów anafilaktycznych. Chorzy nie gorączkują, zdarzają się jednak 
pokrzywki, którym towarzyszą podwyższenia ciepłoty, urticaria febrilis, 
najczęściej jednak nieznaczne. Jeśli osutka występuje w nocy, swędzenie 
jest szczególnie silne i wywołuje bezsenność; po ustąpieniu natomiast zmian 
chorzy mogą być w stanie wyraźnego wyczerpania fizycznego i nerwowego. 
Podczas napadu pokrzywki i po jej ustąpieniu chorzy odczuwać mogą ból 
głowy, osłabienie lub podniecenie, rozbicie, łamanie w stawach i mięśniach, 
nudności; towarzyszyć mogą temu rozwolnienia stolców i spadek ciśnienia 
krwi. 
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Nierzadko podczas wybuchu pokrzywki u chorego stwierdzić można 
zaburzenia w napięciu nerwu współczułnego, przybierające cechy bądź wa-
gotonii, bądź sympatykotonii. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e w gmdce pokrzywkowej są bardzo 
proste. Tkanka łączna skóry włas'ciwej jest napęczniała, włókna klejorodne 
obrzęknięte, naczynia krwionośne są rozszerzone; w gmdkach pokrzywki 
białej są natomiast skurczone. W otoczeniu naczyń stwierdza się komórki 
tuczne, tym liczniejsze, im większe nasilenie wykazuje odczyn wysiękowy. 

P a t o g e n e z a p o k r z y w e k . Mimo że wiadomości z dziedziny 
patogenezy pokrzywki poczyniły w czasach ostatnich duże postępy, poglądy 
autorów wciąż jeszcze nie są całkowicie uzgodnione. Tłumaczy się to bra
kiem należytego rozgraniczenia etiologii i patogenezy pokrzywek. N a ogół 
odróżnić można następujące trzy poglądy główne. 

— Zdaniem niektórych pokrzywka wywoływana jest przez pewne 
ciała chemiczne wywierające wpływ na naczynia i ich ścianki. Lewiss i jego 
szkoła uważają, że ciałem takim jest histamina lub ciało zbłiżone do niej, 
inni sądzą, że ciała wywołujące powstawanie pokrzywek są bardzo liczne. 
Przykładem pokrzywki wywołanej przez określone ciała chemiczne jest 
pokrzywka występująca po dotknięciu pokrzywy, niektórych innych roślin, 
po ukąszeniu przez owady, po ukłuciu meduzy itd. Zdaniem Lemssa w po
krzywkach wywołanych przez wstrząsy nerwowe, występujących po spożyciu 
leków i pokarmów lub powstających pod wpływem czynników fizycznych 
(zimno, ciepło) w samym ustroju wytwarza się histamina przechodząca 
do skóry i drażniąca tkanki. 

•—• Nie ulega wątpliwości, że w większości przypadków pokrzywka 
jest jednym z objawów stanu anafiłaktycznego: występuje ona w związku 
z wprowadzeniem do ustroju ciała obcego wywołującego wytwarzanie prze
ciwciał. Towarzyszą jej inne objawy charakterystyczne dla wstrząsów ana
filaktycznych. Niewątpliwym dowodem anafiłaktycznego pochodzenia nie
których pokrzywek jest obecność w surowicy krwi tych chorych przeciw
ciał swoistych. D o wykazania ich najczęściej używa się metody 
Prausnitz—^Kustnera. Pokrzywki pokarmowe i lekowe są typowymi przy
kładami osutek anafilaktycznych. 

— Wreszcie niektórzy sądzą, że pokrzywka jest odruchem naczyniowo-
ruchowym występującym pod wpływem zaburzeń w układzie dokrewnym, 
w napięciu nerwu współczułnego lub skutkiem zmiany w składzie chemicz
nym krwi . Jednak pogłąd ten można pogodzić zarówno z etiologią anafi-
laktyczną, jak również i z działaniem swoistym substancji, np, histaminy 
na tkanki naczyń. 
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D e r m o g r a f i z m - . Zjawisko dermografizmu jest tak dobrze zna
ne, że dokładny jego opis jest zbyteczny. Polega ono, jak wiadomo, na 
występowaniu wykwitu pokrzywkowatego w miejscu mechanicznego draż
nienia skóry. Niezwłocznie po podrażnieniu powstaje smuga biała, a po 
upływie 30—40 sekund wyniosły pokrzywkowaty wykwit barwy czerwonej, 
otoczony białą obwódką. Z punktu widzenia morfologicznego wykwit ten 
nie różni się od bąbla pokrzywkowego, nie należy jednak utożsamiać der
mografizmu z pokrzywką. Dermografizm nie wywołuje swędzenia, wykwit 
dermografizmu nie wykazuje skłonności do rozszerzania się obwodowego, 
a utrzymuje się w miejscu podrażnienia. Co zaś najważniejsze, mechanizm 
powstawania obu zjawisk jest nieco odmienny; pokrzywka w większości 
przypadków jest jednym z objawów wstrząsu anafiłaktycznego; nie ma tej 
etiologii dermografizm, będący tylko wyrazem wzmożonej pobudliwości 
naczyniowo-ruchowej. 

R o z p o z n a n i e pokrzywki jest łatwe, oparte jest ono na stwier
dzeniu nagle występującej osutki swędzącej, jednopostaciowej, złożonej 
z bąbli pokrzywkowych. T o rozpoznanie morfologiczne powinno być uzu
pełnione ustaleniem przyczyny wywołującej pokrzywkę, co jest znacznie 
trudniejsze i nie zawsze się udaje. 

Najczęściej rozpoznanie etiologiczne zostaje ustalone na podstawie 
wywiadów, czasem bowiem chorzy sami znają czynnik wywołujący powsta
wanie pokrzywki. Jeśli drogą wywiadów rozpoznanie etiologiczne nie może 
być ustalone, zwrócić należy uwagę na stan ogólny ustroju, w szczególności 
na czynności układu trawiennego, a u kobiet płciowego. Próby skórne 
czynnościowe rzadko są pomocne w wykrywaniu etiologii pokrzywki. 

L e c z e n i e . Powodzenie w leczeniu pokrzywki zależy od nasile
nia, trwałości i rozległości stanu uczulenia; jeśli stan ten łatwo przemija 
i nawraca rzadko, a przy tym dotyczy zaledwie jednego lub nielicznych ciał 
uczulających, leczenie jest łatwe; niekiedy choroba przechodzi nawet bez 
interwencji leczniczych. Jeśli natomiast stan uczulenia wyróżnia się trwa
łością, a przy tym ustrój uczulony jest na ciała nader liczne i nie dające 
się usunąć z życia chorego albo nawet nieznane —• leczenie zawodzi. 

Sposoby stosowane w leczeniu pokrzywki są następujące: 
— Z życia chorego usunąć należy antygeny uczulające; możliwe to 

jest jednak jedynie w razie wykrycia ich i usunięcia chorego od kontaktu 
z nimi. Przykładami mogą tu być uczulenia pokarmowe na pokarmy lub 
leki (raki, poziomki, sery, proszki od bólu głowy i td . ) , w razie obecności 
tasiemca itd. Dodać należy, że tego rodzaju postępowanie nie zawsze 
jest równoznaczne z uleczeniem chorego. Jeśli stan uczulenia wywołany 
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jest przez pasożyty jelitowe i ustępuje po ich usunięciu, pozbycie się paso
żytów równoznaczne jest z uleczeniem; jeśli jednak pokrzywka nawraca po 
każdym spożyciu określonego leku lub pokarmu, utrzymanie zaś zdrowia 
jest możliwe jedynie przez ich unikanie, uleczenia nie osiągnięto, zdołano 
jedynie ustalić możliwy dla chorego tryb życia. 

— Jeśli ciało uczulające jest znane, usunięcie go jednak z życia cho
rego jest niemożliwe lub przeciwwskazane, spróbować należy uleczenia 
przez zastosowanie m e t o d y o d c z u l a n i a s w o i s t e g o ; wcho
dzą tu w rachubę dwa sposoby postępowania. Można spróbować odczulić 
chorego przez doustne podawanie niewielkich, stopniowo wzrastających 
dawek odpowiedniego antygenu lub też przez wstrzykiwanie doskórne, 
podskórne albo domięśniowe wyciągów z ciała uczulającego. T a druga me
toda często jest skuteczniejsza od pierwszej, wywołuje jednak niekiedy 
ciężkie wstrząsy. Wybór jednej z tych metod zależny jest jednak przede 
wszystkim od charakteru antygenu. Niektóre antygeny nie mogą być poda
wane doustnie, ulegają bowiem rozkładowi przez soki trawienne, inne 
w postaci wstrzykiwań okazują się zbyt drażniące. N a ogół metoda daje 
wyniki najlepsze w wypadkach pokrzywek pochodzenia pokarmowego. 

— Odczulanie nieswoiste i leczenie bodźcowe biologicznie polega 
na stosowaniu rozmaitych środków wywołujących wstrząs anafilaktyczny 
i przestrój odczynowości ustroju, wchodzą tu w rachubę prawie wyłącznie 
rozmaite przetwory białkowe. Stosuje się tu autohemoterapię i heterohemo-
terapię, autoseroterapię i heteroseroterapię, laktoterapię i proteinoterapię 
oraz koloidoterapię rozmaitymi przetworami. Wynik tego leczenia zależy 
od czynników nieuchwytnych i z góry nie można przewidzieć, czy zostanie 
ono uwieńczone powodzeniem. Niekiedy środki te wywołują nawet pogor
szenie i powstawanie wykwitów świeżych, co tłumaczyć nałeży wzrostem 
odczynowości ustroju. 

Stosowanie przetworów wapniowych, podsiarczynu sodowego (Sol. 
Natrit hyposulfurosi i o % 2—3 razy dziennie po stołowej łyżce) niekiedy 
również bywa korzystne w leczeniu pokrzywek, jednak i tu wynik nie jest 
pewny i leczenie często zawodzi. 

W pokrzywkach związanych z zaburzeniami narządów wewnętrznych 
(tarczyca, kamica nerkowa, torbiele jajnika, zaburzenia w miesiączkowaniu) 
leczenie przyczynowe nasuwa się samo przez się. 

W przypadkach pokrzywek z towarzyszącymi zaburzeniami trawien
nymi polecić można zastosowanie środka czyszczącego, potem zaś uregulo
wanie czynności przewodu pokarmowego. 
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Dla zneutralizowania działania histaminy, wywołującej zdaniem nie
których autorów powstawanie pokrzywki, próbowano łeczenia histaminazą, 
fermentem rozkładającym histaminę. Leczenie to nie zawsze daje wynik 
oczekiwany. 

Odwrotnie, podawanie histaminy w dawkach wzrastających od 
0,00001 mg do 0,1 mg bywa niekiedy korzystne, co tłumaczyć należy stop
niowym odczuleniem ustroju; stosować należy wstrzykiwania podskórne 
histaminum hydrochloricum 2—3 razy na tydzień. 

Niekiedy dobre wyniki uzyskuje się przez podawanie środków działa
jących na układ współczulny i naczyniowy; 

— adrenalinę stoSuje się podskórnie w ilości i mg, a w przypadkach 
obrzęków bardzo silnych i umiejscowieniem swym zagrażających życiu do
żylnie 1/20—i/io mg, w 10—20 m l rozczynu fizjologicznego soli kuchen
nej. Leczenie to przynosi niekiedy wyraźną ulgę objawową, zmniejszając 
swędzenie, nie może jednak zapobiec nawrotom. Wynik i gorsze daje adre
nalina podawana doustnie 6—8 razy dziennie na dobę w ilości 10—15 kro
pli rozczynu 1:1000. Skuteczniejsza jest ephedryna w ilości 0.02—0.05, 
4—5 razy dziennie; i ona jednak wywołuje niekiedy bicie serca i drżenie 
mięśniowe; 

— atropina, bądź w postaci nalewki (Trae Belladonnae 5—8 kropli 
2—3 razy dziennie), bądź w postaci atropinum hydrohlońcum ( 0 . 5 — m g 
dziennie) wywiera działanie słabe; 

— pilokarpina — codziennie % '^g pHocarpinum hydrochloricum, 
wywiera działanie lepsze, ale również niestałe; 

— ergotaminum tartaricum doustnie w pigułkach po 0,001 2—3 razy 
dziennie lub w kroplach (15 kropli rozczynu 1:1000) może niekiedy wpły
nąć korzystnie na przebieg pokrzywki; 

— acetylocholina w ilości 0,10—0,20 codziennie, rzadko daje dobry 
wynik; w piśmiennictwie anglosaskim zachwalany jest Benadryl. 

Leaenie miejscowe polega na stosowaniu środków zmniejszających 
swędzenie; zalecić tu można kąpiele ciepłe, obcieranie gorącym rozczynem 
octu. 

Rp.: Aceti 10.o, Aquae 200.0. 

Wygodne, chociaż mało skuteczne są posypki: 

Rp. : MenthoU 0,5, Anaestesini 0,75, Zinci oxydati, Talci aa ad 25,0, 
lub kleiny, np.: 

Rp.: Anaestesini 3.0, Gelatini 15.0, Zinci oxydati 15.0, Glycerini 
25.0, Aquae destillatae 45.0. 
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I V . Ś W I E R Z B I Ą C Z K A . P R U R I G O 

O g ó l n a c h a r a k t e r y s t y k a s c h o r z e ń 

z a l i c z a n y c h d o g r u p y ś w i e r z b i ą c z k i 

Scharakteryzowanie ogólne schorzeń tej grupy i określenie jej granic 
jest zadaniem niezmiernie trudnym z uwagi na różnorodność obrazu mor
fologicznego i klinicznego cechującego te schorzenia. Dlatego to niektórzy 
autorzy (Krzysztdowicz, Nobl) zaliczają do świerzbiączki tylko postać opisaną 
pod tą nazwą przez Hebrę (Prurigo Hebrae), odwrotnie inni zaś (Che-
vdjer) — niezmiernie dużą liczbę rozmaitych swędzących chorób skóry. 
Stanowisko pierwsze niezmiernie upraszcza zadanie klasyfikacyjne i dydak
tyczne, nie odpowiada jednak ani rzeczjwistości, której wprawdzie dokład
nie nie znamy, ale którą wyczuwamy, ani współczesnym tendencjom der
matologii klinicznej i biologicznej; pogląd drugi prowadzi natomiast do 
całkowitego chaosu. D o zrozumienia całej tej grupy, a to zarówno typo
wych jej przedstawicieli, jak również i nader licznych odchyleń i postaci 
nietypowych, należy stanąć na stanowisku szerokiego uogólnienia, syntezy 
ogólnej, pomijającej pewne tradycje historyane. 

Początkowo do świerzbiączki zaliczano wyłącznie schorzenie opisane 
pod tą nazwą przez Hebrę, jednak morfologiczne i kliniczne kryteria tego 
autora nie są już wystarczające dla współczesnego klinicysty. 

Dodać przy tym należy, że punkt ciężkości zagadnienia uległ od cza
sów Hebry dużym zmianom; Hebra kładł główny nacisk na cechy morfolo
giczne choroby (charakterystyczna grudka i umiejscowienie zmian, powięk
szenie gruczołów chłonnych). Obecnie zwracamy uwagę raczej na to, że 
świerzbiączka przed osiągnięciem obrazu opisanego przez Hebrę i uważa
nego za klasyczny przechodzi długoletni rozwój i wykazuje rozmaite cechy 
zmienne. Zauważono prócz tego, że istnieje dużo postaci poronnych i nie
typowych świerzbiączki nie znanych Hebrze. Wymaga to ustalenia związku 
między nimi i syntezy szerokiej. W podręczniku niniejszym do rzędu 
schorzeń świerzbiączkowych, za przykładem niektórych autorów szkoły 
francuskiej, zaliczone zostały schorzenia następujące: 

— Strophulus infantum, liszaj pokrzywkowy, i jego odmiana prurigo 
simplex acuta adultorum, 

•—• prurigo generdisata, 
— „ „ Hebrae, 
— „ „ uulgaris, 
— prurigo circumscripta. 

440 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Choroby alergiczne skóry 

W ścisłym zaś związku z tymi schorzeniami znajdują się liszajcowa-
cenie (lichenisatio), neurodermitis oraz Uchen simplex. 

Zawiły stosunek wzajemny omawianych schorzeń ułatwić mogą na
stępujące rozważania: 

Fournier zwykł mawiać, że dramat kiłowy rozgrywa się w tych aktach; 
lues primaria, lues secundańa i lues tertiaria. T o samo, zdaniem moim, 
powiedzieć można o świerzbiączce. Z a akt pierwszy uważać można liszaj 
pokrzywkowy, strophulus. Schorzenie to dotyczy niemowląt i dzieci i polega 
na występowaniu bąbli przypominających pokrzywkowe. Choroba trwa czas 
rozmaity i osiąga rozmaite nasilenie; najczęściej ustępuje całkowicie 
w 4—5 roku życia; można powiedzieć, że dramat świerzbiączkowy ogra
nicza się w tych razach do jednego aktu. Niekiedy schorzenie występuje 
u osobnikćw dorosłych, przybierając cechy podobne do liszaja pokrzywko
wego u dzieci, jest to prurigo simplex acuta adultorum, ostra świerzbiączka 
dorosłych. Postać tę scharakteryzować można jako spóźnioną odmianę liszaja 
pokrzywkowego u dzieci. 

Niekiedy zmiany, zazwyczaj dobrotliwe, charakteryzujące liszaj po
krzywkowy, uogólniają się i utrwalają się coraz bardziej i stopniowo prze
kształcają się w ciężkie długotrwałe schorzenie z silnym powiększeniem 
gruczołów chłonnych i występowaniem w skórze grudek charakterystycz
nych dla świerzbiączki. Postać tę nazwać można drugim aktem dramatu 
osobników dotkniętych świerzbiączką — prurigo generalisata, świerzbiączka 
uogólniona. Szczególnie ciężkie postacie świerzbiączki uogólnionej nazy
wamy świerzbiączką Hebry, prurigo Hebrae. Zazwyczaj schorzenie uogólnia 
się, nie dochodzi jednak do nasilenia tak znacznego, jak to opisał Hebra. 
Te postacie świerzbiączki uogólnionej zaliczamy do świerzbiączki zwykłej, 
prurigo vulgaris. Świerzbiączkę Hebry i świerzbiączkę zwykłą można uwa
żać za akt drugi dramatu, trwa on zazwyczaj całe życie chorego. 

Akt trzeci występuje znacznie później. Chorzy zazwyczaj przechodzą 
w dzieciństwie liszaj pokrzywkowy, strophulus infantum, czyli akt pierwszy 
dramatu; następnie występuje długoletnia przerwa, czyli źe akt drugi dra
matu zostaje opuszczony. Akt trzeci rozpoczyna się zazwyczaj w wieku 
i 6 — 2 4 lat; w przypadkach typowych zmiany ograniczają się do okolicy 
przegubów dużych stawów. Tę postać świerzbiączki uważać można za po
stać ograniczoną, prurigo circumscripta; można również uważać ją za 
odmianę niedokształconą świerzbiączki uogólnionej. Podkreślić jednak raz 
jeszcze wypada, że dramat świerzbiączkowy ograniczyć się może do jed
nego z wymienionych trzech aktów, a więc do liszaja pokrzywkowego, do 
świerzbiączki uogólnionej lub ograniczonej. Najczęściej choroba występuje 
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w dzieciństwie w postaci liszaja pokrzywkowego, w okresie zaś dorasta
nia występuje świerzbiączka uogólniona lub ograniczona. Taka synteza k l i 
niczna jest tym bardziej uzasadniona, że w obecnym stanie wiedzy wszyst
kie wymienione schorzenia, liszaj pokrzywkowy, świerzbiąaka uogólniona 
i świerzbiączka ograniczona, powinny być oceniane tylko jako objawy 
skórne choroby ogólnej; ta zaś choroba ogólna jest stanem alergicznym. 
U dzieci wyraża się ona najczęściej liszajem pokrzywkowym. W przypad
kach szczególnego nasilenia doprowadza ta skaza do zmian uogólnionych, 
prurigo Hebrae lub prurigo uulgaris, często znajduje ona swój wyraz skórny 
w postaci zmian ograniczonych, prurigo circumscripta, oraz do szeregu 
postaci opisywanych jako schorzenia odrębne, będących w rzeczywistości 
nieco nietypowymi odmianami świerzbiączki. 

Dodać należy, że w świerzbiączce występować mogą również i inne 
schorzenia alergiczne skóry, jak pokrzywka, wyprysk, skłonność do zaka
żeń ropnych, co tym bardziej wikła obraz zmian skórnych. 

A . L i s z a j p o k r z y w k o w y . S t r o p h u l u s 

Liszaj pokrzywkowy jest chorobą bardzo częstą, zwłaszcza u dziew
czynek. Zazwyczaj rozpoczyna się ona w pierwszym półroczu życia i trwa 
kilka lat. 

Z m i a n y s k ó r n e polegają na występowaniu grudek obrzęko
wych podobnych do bąbli pokrzywkowych. Ułożone są one symetrycznie 
na tułowiu i na kończynach, znacznie rzadziej i w przypadkach cięższych 
na twarzy. N a kończynach wykwity przeważają po stronie wyprostnej, na 
tułowiu zaś w okolicy brzucha i pośladków; na twarzy — w części dol
nej. Osutka jest jednopostaciowa, złożona z grudek obrzękowych (a nie 
tkankowych), pokrzywkowatych, tkwiących w skórze, a nie w naskórku. 
Twierdzenie, spotykane w podręcznikach, jakoby były to typowe bąble 
pokrzywkowe, nie jest trafne. Bąble pokrzywkowe mają charakterystyczną 
zdolność do wzrostu obwodowego i do łączenia się z sąsiednimi, grudki 
zaś łiszaja pokrzywkowego skłonności tej nie wykazują. W początkowym 
okresie grudki otoczone są obwódką czerwoną, rumieniowatą; po kilku 
godzinach znika ona i wykwity przybierają swój kształt typowy. Rozmiary 
ich osiągają zaledwie i — 3 mm średnicy, są one z grubsza okrągłe, o zary
sach kopulastych, spoistość ich jest twardawa, barwa początkowo różowa, 
potem zaś czerwonobrunatna, na szczycie tych grudek często stwierdza się 
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mały pęcherzyk, a po zadrapaniu jego — krwawy strupek. Grudki te 
i osutka w całości są bardzo silnie swędzące i zmuszają chorych do dra
pania się; drapanie to, w odróżnieniu od pokrzywki właściwej, nie wywo
łuje powstawania wykwitów świeżych. Czas utrzymywania się jednej grudki 
trwa 6—10 dni, ustępują one z pozostawieniem przemijającego przebar
wienia, co również nie jest charakterystyczne dla pokrzywki. 

Ryc. 179. L i s z a j pokrzywkowy — strophulus. 

P r z e b i e g c h o r o b y . Choroba rozpoczyna się nagle u dzieci 
pozornie zupełnie zdrowych. Nierzadko jednak wybuch osutki poprzedzony 
jest okresem zwiastunów w postaci wyraźnego zdenerwowania, bezsenności 
i zaburzeń pokarmowych; mogą to być wymioty, brak apetytu, stolce 
wolne i cuchnące lub odwrotnie — zaparte; rzadziej ciepłota ciała 
jest podwyższona. Wybuch zmian skórnych poprzedzony jest swędzeniem, 
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które utrzymuje się przez cały czas trwania osutki i nasila się w nocy. 
Trwanie jednego wybuchu bywa nader rozmaite — kilka lub kilkanas'cie 
tygodni, długość rozmaitą mają również przerwy pomiędzy wybuchami. 
Choroba nasila się na jesieni i na wiosnę; rozmaite zaburzenia psychiczne 
i fizyczne często ją prowokują. Ogólny stan dzieci pozostaje jednak dobry, 
powikłania zazwyczaj nie występują, z wyjątkiem zakażeń ropnych, zwią
zanych z drapaniem; te jednak rzadko mają przebieg ciężki i zazwyczaj 
przybierają postać liszajca i niesztowic. 

Powikłaniem najcięższym są zlewne objawy zapalne na twarzy i na 
głowie, przybierające cechy wyprysku dziecięcego. 

Ryc. i 8 o . Prurigo incipiens. 

Nasilenie zmian w skórze bywa rozmaite. Jeśli grudki są przelotne 
i nie wywołują wybitnego swędzenia, schorzenie jest dobrotliwe, rzadko 
trwa ono w tych razach dłużej od 2—3 lat, przy tym przerwy pomiędzy 
nawrotami zmian skórnych stają się coraz dłuższe, same zaś osutki są coraz 
to mniej obfite. Jeśli jednak grudki są liczne i wyróżniają się spoistością, 
dołącza się przy tym powiększenie gruczołów chłonnych — obawiać się 
należy przejścia choroby w postać cięższą, a mianowicie w świerzbiączkę 
uogólnioną, prurigo generalisata. 

Nieraz widuje się obrazy odbiegające nieco od naszkicowanego po
wyżej : 

— jeśli objawy wysiękowe są bardzo wybitne, wykwity podobne są 
do pęcherzyków ospy wietrznej, jest to tzw. varicella — prurigo; 
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— czasem choroba wyróżnia się przebiegiem przewlekłym, nie koń
czy się w wieku 3—4 lat, lecz przewleka się na lat kilkanaście lub kilka
dziesiąt. W następstwie nawracających stanów zapalnych skóra zatraca swą 
elastyczność i przybiera wygląd przypominający zmiany występujące 
w świerzbiączce uogólnionej; 

— wreszcie istnieją przypadki współistnienia liszaja pokrzywkowego 
i innych ciężkich chorób alergicznych — dusznicy oskrzelowej, pokrzywek, 
nieżytów naczyniowo-ruchowych błon śluzowych nosa, rhinitis vasoneu-
rotica i inne. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Zdaniem niektórych autorów 
francuskich choroba występuje częściej w rodzinach o obciążeniu neuro-
artretycznym, poglądy te opierają się jednak raczej na tradycyjnym przy
wiązaniu szkół francuskich do koncepcji wybitnych przedstawicieli medy
cyny lat minionych; dzisiaj koncepcjom tym brakuje ścisłości w określeniu 
istoty skazy nerwówo-artretycznej. 

Trudniej wypowiedzieć się o roli kiły rodziców w występowaniu 
świerzbiączki dziecięcej u potomstwa; autorzy francuscy (Ravaut, Milian) 
wyraźnie stwierdzają istnienie związku przyczynowego między obu scho
rzeniami. Dostarczenie dowodów bezspornych potwierdzających ten pogląd 
jest bardzo trudne, nie chodzi -tu bowiem o właściwą kiłę wrodzoną, stwier
dzenie której byłoby stosunkowo łatwe, a o zmienioną odczynowość po
tomstwa osobników kiłowych, co jest zupełnie możliwe, może być udowod
nione jednak wyłącznie na podstawie obliczeń porównawczych, napotyka
jących na duże trudności i obecnie nie przekonywających. 

Wobec częstości kiły w społeczeństwie dorosłym i liszaja pokrzywko
wego u dzieci, w rachubę wchodzi również możliwość przypadkowego 
zetknięcia się tych stanów, a zatem kiły u rodziców i świerzbiączki u po
tomstwa bez możliwości ustalenia związku przyczynowego. Zdaniem moim 
związku stałego pomiędzy obydwoma schorzeniami nie ma, jednakże skaza 
alergiczna, będąca podstawą liszaja pokrzywkowatego, jest istotnie częstsza 
u potomstwa osobników kiłowych, w związku z czym również liszaj po
krzywkowy częstszy jest u nich. 

Liszaj pokrzywkowy zalicza się obecnie do schorzeń alergicznych, prze
mawia za tym związek tego schorzenia z innymi schorzeniami alergicznymi, 
a więc z wypryskiem, świerzbiączką. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uczulenie to ma pochodzenie 
pokarmowe, niektóre pokarmy, w szczególności jaja, czekolada, mleko zbyt 
tłuste, śmietana wywierają tak wybitny wpływ, że rodzice chorych sami to 
spostrzegają. 
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Choroby alergiczne skóry 

Próby skórne czynnościowe z wyciągami z rozmaitych pokarmów wy
kazują również dużą wrażliwość tych chorych na białko jaja kurzego i mleko 
rozmaitego pochodzenia; u 4 0 % niemowląt z liszajem pokrzywkowym 
udaje się wywołać odczyn dodatni na białko kurze, a u 25% na mleko 
krowie przy stosowaniu odczynu skórnego skaryfikacyjnego. Pochodzenie 
tego uczulenia nie jest jasne, niewątpliwie może się ono rozwijać stopniowo 
po zetknięciu się z odpowiednim antygenem, czasem jednak niemowlę wy
kazuje nieznoszenie substancji, z którą poprzednio się nie stykało. Nie
kiedy zjawisko to tłumaczyć można przechodzeniem przeciwciał z krwi 
matki do ustroju płodu; nie zawsze jednak tłumaczenie to jest przekonywa
jące, zdarza się bowiem, że matka nie wykazuje uczulenia na produkt wy
raźnie szkodliwy dla dziecka. Musi tu zatem odgrywać rolę przyczyna 
ogólniejsza, nadrzędna; dowodzi tego również i ta okoliczność, że nie tylko 
pokarmy wywołać mogą powstawanie zmian skórnych, zazwyczaj powstają 
one również w związku ze zmianami klimatycznymi i atmosferycznymi, 
w innych razach przygodne choroby zakaźne, okres ząbkowania, zdenerwo
wanie prowokują występowanie tych zmian u osobników uczulonych. 
Możliwe jest, źe skazą podstawową, niejako nadrzędną, sprzyjającą wystę
powaniu osutki pod wpływem bodźców różnorodnych jest zwiększenie prze
puszczalności naczyń, błon śluzowych i powłok skórnych; przemawiałoby 
za tym ujęciem korzystne działanie na przebieg choroby witaminy P, zmniej
szającej przepuszczalność naczyń. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Obraz anatomiczny grudki liszaja 
pokrzywkowego jest prosty; zmiany przeważają i są pierwotne w skórze 
właściwej; polegają one na silnym obrzęku skóry, rozszerzeniu naczyń krwio
nośnych i obecności w ich otoczeniu nieznacznych nacieków limfocytarnych. 
W przypadkach ostrych, w zakażeniu wtórnym lub podrażnieniu wykwi
tów — w górnych warstwach skóry i naskórku zauważyć się daje znaczny 
napływ komórek wielojądrzastych, zwłaszcza kwasochłonnych. Obrzęk skóry 
znacznie wybitniejszy jest w jej warstwach górnych, skutkiem czego 
włókna klejorodne są napęczniałe i porozsuwane; jeśli obrzęk ten jest bar
dzo wybitny — na granicy skóry i naskórka lub w naskórku wytwarza się 
mały pęcherzyk; Cwat te uważa, że jest on wtórny i powstaje skutkiem dra
pania, wbrew temu Dańer, zdaniem moim słusznie sądzi, że wytwarzanie 
pęcherzyka związane jest z istotą sprawy chorobowej i nie zależy od czyn
ników przypadkowych, jakim jest drapanie. Jeśli objawy zapalne są bardzo 
ostre, w grudkach stwierdza się obecność komórek tucznych. Zmiany w na
skórku polegają na obrzęku międzykomórkowym; na grudkach starszych za
znacza się zgrubienie naskórka oraz nadmiar barwnikawwarstwie podstawnej. 
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R o z p o z n a n i e liszaja pokrzywkowego opiera się na wieku 
chorego: najczęściej roku — 3—4 lata, na obecności swędzących gru
dek obrzękowych rozsianych na tułowiu i na kończynach, wreszcie na dłu
gim, nawracającym przebiegu schorzenia. W rozpoznaniu różnicowym 
uwzględnić należy choroby następujące: 

— świerzb; często stwierdza się w rodzinie źródło zakażenia, nie
kiedy obecność nor świerzbowcowych typowych na stopach i na dłoniach, 
brak cykliczności przebiegu schorzenia, brak związku ze spożywaniem 
określonych pokarmów; 

— pokrzywka — bąble mają rozmiary rozmaite, wykazują skłonność 
do wzrostu obwodowego i łączenia się, wielkość ich jest rozmaita; drapa
nie prowokuje występowanie bąbli świeżych; 

— ukąszenia przez owady rozmieszczone są nieregularnie, w środko
wej części wykwitu stwierdza się małą czerwoną kropeczkę; nieraz liszki 
wędrowne wywołują powstawanie grudek podobnych do liszaja pokrzywko
wego, rozpoznanie może być tmdne, jednakże wywiady ułatwiają w tym 
razie uniknięcie błędu; na wybrzeżu morza w okolicy Helu liszki takie są 
częste; 

— ospa wietrzna — schorzenie jest ostre, swędzenie nieznaczne, 
pęcherzyk bardzo wyraźny. 

R o k o w a n i e w liszaju pokrzywkowym zazwyczaj jest dobre; 
ta częsta u niemowląt choroba przemija zazwyczaj sama, nawet bez inter
wencji lekarskiej. Niekiedy jednak nasilenie choroby jest tak znaczne, 
a czas jej trwania tak długi, że cierpienie staje się bardzo ciężkie. W tych 
razach choroba może przekształcić się w świerzbiączkę uogólnioną; obja
wami świadczącymi o tym są powiększenie gruczołów chłonnych, zwłaszcza 
pachwinowych oraz zgrubienie skóry, utrata przez nią elastyczności i liche-
nizacja powierzchni. 

L i s z a j p o k r z y w k o w y u d o r o s ł y c h . U osobników 
dorosłych występuje niekiedy schorzenie pod względem morfologicznym 
nie różniące się od liszaja pokrzywkowego u dzieci (strophulus). Dotyczyć 
może ono osób w rozmaitym wieku, występuje nagle, wśród zdrowia nie-
zamąconego, częściej latem; utrzymuje się ono kilkanaście dni lub tygodni, 
wykazuje jednak skłonność do nawrotów. Czasem choroba poprzedzona 
jest kilkogodzinnym okresem zwiastunów w postaci lekkich zaburzeń jeli-
towo-pokarmowych; większą skłonność do niego wykazują osobniki neuro-
patyczne, o skórze cienkiej, wrażliwej. 

Pod względem morfologicznym osutka nie różni się od występującej 
u niemowląt; jest ona jednopostaciowa, złożona z gmdek o liczebności 
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Choroby alergiczne skóry 

rozmaitej, rozsianych na tułowiu i kończynach. Grudki mają rozmiary 
I — 2 mm, są okrągłe, kopulaste, dosyć spoiste, otoczone obwódką pokrzyw-
kowatą; na szczycie prześwieca niewielkie skupienie płynu surowiczego. 
Osutka jest siłnie swędząca; swędzenie przebiega w postaci napadowej, na
silając się przy tym w nocy i podczas nagłych zmian ciepłoty otoczenia 
(rozbieranie się); prócz: swędzenia odczuwają chorzy nader męczące uczu

cia kłucia, gryzienia itd., niekiedy tak nieznośne, że dotknięci nim nawet 
w nocy biorą kąpieł zimną dla ulżenia tej dolegliwości. 

Zmiany anatomiczne nie różnią się od spostrzeganych w liszaju po
krzywkowym u niemowląt i u dzieci. 

Liszaj pokrzywkowy u dorosłych znany jest częściej pod nazwą — 
świerzbiączki ostrej, zwykłej osobników dorosłych — prurigo simplex 
acuta adultorum; w podręczniku niniejszym, gwoli uproszczenia miano-
wnictwa, wprowadzam nazwę podkreślającą łączność schorzenia, zarówno 
morfologiczną, jak i kliniczną, z tym samym schorzeniem u niemowląt. 

L e c z e n i e . Leczenie liszaja pokrzywkowego polega na uregulo
waniu diety, stosowaniu środków ogólnych i zabiegów miejscowych: 

— Dieta: odżywienie nadmierne jest przeciwwskazane; stosowanie po
karmów w ilościach zbyt wielkich, a przy tym nadmiernie kalorycznych 
(nadmiar tłuszczu i białka w mleku) powinno być usunięte; zabronić na
leży spożywanie czekolady, kakao, jaj, śmietany, śmietanki, słodyczy w nad
miarze, no i oczywiście pokarmów prowokujących powstawanie zmian cho
robowych; w regulowaniu diety uważam za przeciwwskazane całkowite 
usunięcie pewnego typu odżywiania, a więc przepisanie diety węglowoda
nowej albo bezsolnej; bardziej celowe okazuje się zmniejszenie podawania 
pokarmu, zwłaszcza białka i tłuszczów bez całkowitego ich usuwania. 

Jeśli pokarmy białkowe wywołują występowanie zmian skórnych, na
leży przepisać spożywanie peptonu w ilości 0,20—0,30 na 15 min. przed 
jedzeniem. 

— Leczenie ogólne, czynności jelitowe i trawienne muszą być ure
gulowane, przy tym zmniejszyć należy sprawy gnilne w jelitach przez po
dawanie salolu 0,15—0,2, 2—3 razy dziennie; sprawy fermentacyjne 
zmniejszyć można przez podawanie węgla; ponadto zwalczać należy zapar
cie stolców, Ravaut poleca podawanie w tym celu kalomelu w ilości 
0,002—0,005 '^'^^ ^̂ •̂ y dziennie przez okres 4—5 dni. 

Leczenie metodami odczulającymi zazwyczaj zawodzi, wszakże hetero-
hemoterapia w ilości 5.0—^lo.o m l co 3—5 dni jest zdaniem moim 
korzystna. Wobec tego, że niekiedy powstawanie liszaja pokrzywkowego 
owiązane bywa z istnieniem w ustroju ogniska ropnego (jocal infection 
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w migdałku, w gruczołach chłonnych i td . ) , kontrola stanu tych narządów 
nasuwa się sama przez się; to samo powiedzieć należy o usunięciu czerwi 
w przewodzie pokarmowym. Działanie korzystne wywiera naświetlanie pro
mieniami pozafiołkowymi. 

— Leczenie miejscowe; rzadko udaje się opanować chorobę bez sto
sowania środków miejscowych; leczenie to może być prowadzone w dwóch 
kierunkach; 

— można stosować rozmaite środki zmniejszające swędzenie; spirytus 
z dodatkiem 2% mentolu i 5% anestezyny; płyny z wodnikiem chloralu, 
spirytus z fenolem, z nowokainą i szereg innych środków; 

— lub też, i to leczenie jest najskuteczniejsze, przepisuje się te lub 
inne przetwory dziegciowe; można stosować pasty lub maści z 5—25% 
dziegciu roślinnego lub mineralnego, maść Wilkinsona 25—50% ( w wa
zelinie albo maści cynkowej) lub bez tej domieszki; można stosować rów
nież kąpiele dziegciowe. Polecić należy przy tym postępowanie następu
jące: codziennie wieczorem ogląda się dokładnie stan skóry i wciera się 
mocno przepisaną maść w każdy bąbel z osobna; smarowanie całej po
wierzchni skóry nie jest konieczne. Raz na 5—7 dni zaleca się kąpiel 
zwykłą lub krochmalową. Leczenie takie stosuje się aż do ustąpienia bąbli, 
a w każdym razie nie krócej niż 6 tygodni. Początkowo jest ono kłopotliwe 
i przykre wobec dużej liczby bąbli, wkrótce jednak liczba ich staje się 
coraz mniejsza, co upraszcza leczenie. / 

B . Ś w i e r z b i ą c z k a u o g ó l n i o n a 

P r u r i g o g e n e r a l i s a t a 

Historia świerzbiączki w dermatologii współczesnej rozpoczyna się 
od pracy Hebry, który wyodrębnił to schorzenie; autorytet tego dermatologa 
był tak wielki, że i dzisiaj jeszcze terminem „świerzbiączka" obejmuje się 
zazwyczaj schorzenie opisane przez Hebrę. Jednakże prócz odmiany opi
sanej przez Hebrę istnieje inna, nie uwzględniona przez niego. Dlatego 
to zgodzić się należy z opinią Brocqa, który mówi, że świerzbiączka Hebry 
jest wyodrębniona nieco sztucznie. Co do mnie, to idę nawet dalej, uważam 
bowiem, że odmiana opisana przez Hebrę należy obecnie już do rzadkości 
i nie może być uważana za postać klasyczną świerzbiąaki uogólnionej, 
raczej jest to odmiana wyjątkowa, stopniowo znikająca. Czy jest jednak 
możliwe, by choroba jeszcze przed 60—80 laty uznawana za typową, obec
nie już znikała. Zrozumiałe byłoby to w odniesieniu do choroby zakaźnej, 
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jaką świerzbiączka nie jest. Jest to jednak możliwe i znajduje wytłumacze
nie następujące: świerzbiączka nie jest chorobą samodzielną, a jedynie 
objawem skórnym skazy alergicznej, podobnie jak dychawica oskrzelowa 
nie jest schorzeniem płuc lub oskrzeli, a migrena — układu nerwowego; te 
schorzenia również są objawami schorzenia alergicznego. Objawy skazy 
alergicznej mogą ulegać zmianom w zależności od warunków życiowych, od 
sposobu odżywiania i rodzaju pracy jednostki i społeczeństwa. Widocznie 
warunki te od czasów Hebry uległy zmianom, toteż obraz opisany przez 
Hebrę należy obecnie do rzadkości; spotykamy natomiast obrazy zbliżone 
opisane przez autorów francuskich (Besnler), określane nazwą świerz
biączki zwykłej, prurigo vulgaris. 

Obydwie odmiany świerzbiączki uogólnionej, świerzbiączka Hebry 
i świerzbiączka zwykła, mają dużo cech wspólnych, pod niektórymi wzglę
dami są jednak odmienne. N a ogół powiedzieć można, że świerzbiączka 
Hebry jest schorzeniem znacznie cięższym od świerzbiączki zwykłej, jednak 
znacznie rzadszym. 

I . Ś w i e r z b i ą c z k a H e b r y . P r u r i g o H e b r a e 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Świerzbiączka Hebry jest scho
rzeniem dosyć rzadkim; zgodnie z opinią klasyczną jest ona częstsza w Euro
pie wschodniej, zwłaszcza wśród Żydów Polski, Austrii i Rosji; w rzeczy
wistości obecnie nawet w tych krajach w postaci klasycznej, opisywanej 
przez Hebrę nie jest ona częsta. Schorzenie rozpoczyna się we wczesnym 
dzieciństwie, ma przebieg przewlekły, zmiany skórne polegają na wystę
powaniu charakterystycznych grudek skórnych, towarzyszy im silne swędze
nie i powiększenie gruczołów chłonnych. Stan ogólny chorych jest dobry, 
jednak w przypadkach ciężkich stan odżywiania może być upośledzony, roz
wija się przy tym niedokrwistość i wyczerpanie nerwowe. 

P o c z ą t e k c h o r o b y . Choroba rozpoczyna się w pierwszym 
roku życia u niemowląt pozornie zdrowych i ma taki sam początek jak 
liszaj pokrzywkowy (strophulus); zjawiają się grudki obrzękowe otoczone 
obwódką pokrzywkową, szybko gromadzące się w większej liczbie na koń
czynach i wywołujące silne swędzenie; skóra kończyn zatraca elastyczność, 
gruczoły chłonne znacznie się powiększają; zmiany te szybko nasilają się 
i w 4—5 roku choroby obraz jest już typowy. Najczęściej widzi się cho
rych już z tymi zmianami typowymi, poprzedni zaś przebieg choroby ustala 
się na podstawie wywiadu. 
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Z m i a n y s k ó r n e . Jak już powiedziałem, w 4—5 roku życia 
zmiany skórne przybierają cechy typowe i w tym stanie pozostają przez 
całe życie chorego. Rozmieszczenie ich jest charakterystyczne, przeważają 
one na kończynach dolnych, zwłaszcza na podudziach, są mniej wybitne na 
górnych i tu jednak są bardzo wyraźne, z kolei wymienić trzeba tułów. 

Ryc. 181. Prurigo generalisata; varietas H e b r a e ; 
zmiany symetryczne, dotyczą u d ; wyraźne zgrubienie 

i l ichenizacja naskórka. 

zwłaszcza dolne jego części (pośladki i boki) , a wreszcie twarz i szyję, 
które wykazują najmniejsze nasilenie zmian. N a kończynach przeważają 
one po stronie wyprostnej, co jest bardzo charakterystyane; nasilają się 
one ku częściom odsiebnym kończyn, w związku z czym są wybitniejsze 
na podudziach niż na udach i na przedramionach niż na ramionach; również 
i na tułowiu nasilają się one od góry ku dołowi. Zgięcia kolanowe i łok-
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ciowe, jak również wewnętrzne powierzchnie ud są prawie całkowicie 
wolne od zmian chorobowych. 

Pierwszą więc cechą charakteryzującą osutkę świerzbiączkową jest jej 
topografia. 

Cechą drugą jest ogólny wygląd skóry; jest ona przebarwiona, żółto-
brunatna, na twarzy ma cechy starczej, jest pofałdowana, na tułowiu i na 
kończynach jest zgrubiała, szorstka, elastyczność jej jest zmniejszona do 
tego stopnia, że ujęcie jej w fałd staje się niemożliwe, przesuwalność jej 
jest zmniejszona, a w przypadkach ciężkich tworzy ona razem z tkanką 
podskórną i tkankami głębszymi twardą, mało elastyczną warstwę. Po
wierzchnia skóry jest sucha, szorstka, często, zwłaszcza na twarzy, pokryta 
drobnymi łupieżowatymi łuskami. Meszek włosowy na tułowiu jest prze
rzedzony, włosy są suche, ułamane. 

Cechą trzecią jest obecność grudek świerzbiączkowych; na początku 
choroby są one nieliczne, stopniowo liczba ich powiększa się, zwłaszcza 
w okolicach skóry silnie zmienionych; mogą one być tu tak liczne i sąsia
dować tak blisko, że odróżnienie oddzielnego wykwitu staje się niemożliwe. 
W postaci bardziej typowej, jako wykwity izolowane, znajdują się one na 
bocznych częściach tułowia i na pośladkach, gdzie też należy ich szukać. 
Grudki te mają wielkość ki lku milimetrów, są płaskie, nad powierzchnią 
prawie niewyniosłe, barwa ich prawie nie różni się od skóry otoczenia, 
w przypadkach świeżych jest czerwonawa, w starszych brunatna. Są one nie 
tyle widoczne, ile wyczuwalne w postaci zgrubień tkwiących w górnych 
warstwach skóry właściwej. Często są one pokryte drobnymi strupkami 
krwawymi lub też opatrzone na szczycie drobną blizenką. 

Czwartą morfologiczną cechą świerzbiączki jest silne powiększenie 
gmczołów chłonnych; w stopniu najwybitniejszym dotyczy ono gruczołów 
pachwinowych, w mniejszym — innych; zmienione są wszystkie gruczoły 
danej okolicy; zachowują one swój kształt prawidłowy, osiągają wielkość 
śliwki, są twarde, niebolesne, są przesuwalne, nie zrastają się z otoczeniem, 
skóra nad nimi nie wykazuje objawów stanu zapalnego, nie ulegają one 
zropieniu. 

Piątą cechą jest swędzenie; jest ono bardzo silne, skłania do drapania, 
początkowo paznokciami, a w przypadkach ciężkich nawet za pomocą roz
maitych przedmiotów — grzebieni, łyżek, szczotek itd. Drapanie to sprzyja 
zakażeniom skóry, sprowadza stan lichenizacji oraz liczne zadrapania i wy-
broayny; swędzenie silniejsze jest wieczorem i po spoceniu, przebiega 
napadowo w postaci gwałtownej. Skóra w świerzbiączce jest sucha, co zależy 
jednak nie od zmniejszenia jej zdolności do pocenia, lecz od zgrubienia 
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warstwy rogowej naskórka; podczas ataku swędzenia pocenie może być 
tak silne, że chorzy oblani są potem. 

S t a n o g ó l n y c h o r y c h na świerzbiączkę wykazuje szereg 
nieprawidłowości. Zazwyczaj ich konstytucja fizyczna jest wyraźnie aste-
niczna, charakteryzuje ich silna pobudliwość nerwowa, znajdująca wytłuma-

Ryc. 182. Prurigo generalisata, l ichenizacja 
i pojedyncze g r u d k i po stronie wyprostnej. 

czenie w wieloletnim silnym swędzeniu. W narządach wewnętrznych zmian 
stałych i charakteryzujących nie stwierdza się; w przypadkach cięższych, 
trwających od dłuższego czasu, we krwi stwierdza się niedokrwistość nie
dobarwliwą, zawsze istnieje eozynofilia. Mimo że w narządach wewnętrz
nych tych chorych nie stwierdza się zmian poważnych, świerzbiączka Hebry 
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warstwy rogowej naskórka; podczas ataku swędzenia pocenie może być 
tak silne, że chorzy oblani są potem. 

S t a n o g ó l n y c h o r y c h na świerzbiączkę wykazuje szereg 
nieprawidłowości. Zazwyczaj ich konstytucja fizyczna jest wyraźnie aste-
niczna, charakteryzuje ich silna pobudliwość nerwowa, znajdująca wytłuma-

Ryc. 182. P r u r i g o generalisata, l ichenizacja 
i pojedyncze g r u d k i po stronie wyprostnej. 

czenie w wieloletnim silnym swędzeniu. W narządach wewnętrznych zmian 
stałych i charakteryzujących nie stwierdza się; w przypadkach cięższych, 
trwających od dłuższego czasu, we krwi stwierdza się niedokrwistość nie
dobarwliwą, zawsze istnieje eozynofilia. Mimo że w narządach wewnętrz
nych tych chorych nie stwierdza się zmian poważnych, świerzbiączka Hebry 
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jest chorobą bardzo ciężką; składa się na to jej długotrwały, wieloletni 
przebieg, męczące swędzenie, zakażenia wtórne i wyprysk stale wikłający 
przebieg zmian skórnych, wymagający leczenia i opatrunków. Wszystko 
to wywołuje silne przygnębienie psychiczne i moralne u tych chorych, często 
są oni niezdolni do normalnego życia rodzinnego i społecznego, szereg 
zawodów jest dla nich zamknięte, nierzadko budzą oni bowiem odrazę 

Ryc. 183. Prurigo generalisata (varietas H e b r a e ) , 
s i lnie powiększone gruczoły chłonne. 

wśród otoczenia. Są to osobniki od zarania ścigani przez los i napiętnowani 
nieszczęściem prowadzającym ich niekiedy nawet do samobójstwa. 

P r z e b i e g . Choroba rozpoczyna się, jak już wskazałem, we wcze
snym dzieciństwie, zmiany stopniowo nasilają się i w przeciągu 4—5 lat 
osiągają nasilenie szczytowe, utrzymujące się w dalszym ciągu przez całe 
życie chorego. Szkoła wiedeńska na czele z Hehrą i z Kaposim odróżniała 
cięższą i lżejszą postać tego schorzenia —• prurigo ferox i prurigo mitis. 
nigdy nie przechodzącą jedna w dmgą. Obecnie ten punkt widzenia został 

454 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Choroby alergiczne skóry 

porzucony, wiemy bowiem, że istnieją postacie poronne i że między obu 
odmianami opisanymi przez wymienionych autorów istnieją postacie przej
ściowe. 

Aczkolwiek choroba utrzymuje się bez zmian przez całe życie chorego, 
jednakże w klimacie gorącym i suchym oraz w porze letniej ulega ona 
wyraźnej poprawie, na jesieni i w miejscowościach o klimacie wilgotnym 
następuje obostrzenie. Również czystość, życie uregulowane wpływają 
korzystnie na przebieg choroby. 

P o w i k ł a n i a . Świerzbiączka przebiega zazwyczaj bez powikłań 
poważnych, trudno bowiem do powikłań zaliczyć zgrubienie skóry i utratę 
przez nią prawidłowej elastyczności i wiotkości, jak to czyni Chevdier, 
są to bowiem istotne i stałe cechy charakteryzujące chorobę. D o powikłań 
częstych należą zakażenia ropne, rzadko przybierają one jednak obrót po
ważny, najczęściej dotyczą twarzy i głowy i przybierają postać łiszajca. N a 
kończynach i na tułowiu pod wpływem drapania i zakażeń powstają rozległe 
sączące powierzchnie, zazwyczaj rozpoznawane jako wyprysk. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e są rozmaite w zależności od czasu 
trwania choroby; tym się też tłumaczy pewna rozbieżność opisów przyta
czanych przez rozmaitych autorów. W przypadkach trwających od dłuższego 
czasu, kiedy objawy kliniczne są bardzo wybitne, przeważają zmiany w na
skórku. Polegają one na jego silnym zgrubieniu, dotyczącym wszystkich 
warstw. Brodawki skóry są silnie i nieregularnie wydłużone, skutkiem czego 
i sople międzybrodawkowe są długie i nieregularne. W naskórku, zwłaszcza 
w razie istnienia stanu zapalnego wtórnego, stwierdza się odosobnione 
leukocyty. Zarówno w naskórku, jak i w skórze właściwej jest dużo barw
nika. Naczynia krwionośne i limfatyczne są szerokie, a włośniczki brodawek 
rozszerzone; w otoczeniu naczyń znajdują się spore nacieki łimfocytarne. 
Tkanka łączna skóry właściwej jest zeszkliwiała, elementy komórkowe są 
liczniejsze niż w skórze prawidłowej, przeważają wśród nich histiocyty, 
są jednak również komórki kwasochłonne, limfocyty i komórki plazma-
tyczne; widywałem również skupienia komórek olbrzymich. Przydatki 
skóry, mieszki włosowe, gruczoły łojowe mają kształt nieprawidłowy, na
skórek mieszków często buja; mięśnie gładkie są w stanie przerostu. Zda
nie Pautriera, że zmianą istotną w świerzbiączce są nacieki w otoczeniu 
nerwów skórnych i przerost ich doprowadzający do powstawania małych 
nerwiaków, nie jest przekonywające. 

Zmian pierwotnych należy doszukiwać się w przypadkach świeżych 
nie w naskórku, lecz w skórze właściwej. Grudki świerzbiączkowe rozpo
czynają się od skupienia niewielkiej liczby leukocytów wielojądrzastych 

455 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Choroby alergiczne skóry 

(Civatte), w otoczeniu ich zjawiać się zaczynają fibroblasty, limfocyty, 
tkanka łączna ulega zgrubieniu, co prowadzi do wytworzenia grudki ty
powej. 

Gruczoły chłonne wykazują wyraźny przerost, w przypadkach starszych 
stwierdza się w nich dużo barwnika i wyraźny rozrost bliznowatej tkanki 
łącznej. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a świerzbiączki nie zostały wyja
śnione; co więcej, ostatnio wypowiadane jest przypuszczenie (Rost), że 
świerzbiączka Hebry nie jest odrębnym schorzeniem o stałej i jednolitej 
etiologii, lecz stanem chorobowym skóry powstającym pod wpływem roz
maitych czynników. 

Zdaniem większości autorów, świerzbiączka częstsza jest w Europie 
środkowej i wschodniej, niektórzy sądzą, że szczególną skłonność do niej 
wykazują Żydzi. Jest ona częstsza wród ludności ubogiej i zaniedbanej 
pod względem czystości i higieny. Choroba ta jest niewątpliwie częstsza 
u potomstwa osobników kiłowych, występuje jednak również u potomstwa 
rodziców niedotkniętych kiłą. Hebra i Kaposi utrzymywali, że tę samą; 
rolę odgrywa gruźlica. 

Świerzbiączka Hebry jest schorzeniem alergicznym, występującym na 
tle skłonności wrodzonej, istota której nie jest znana, jak również nie są 
znane czynniki uczulające. 

Większość autorów uważa, źe w tych razach istnieje uczulenie na 
przetwory białkowe; zdaje się jednak, że często istnieje również uczulenie 
na alergeny powietrzne i klimatyczne. Chodziłoby w tych razach zatem 
o wzmożoną przepuszczalność zarówno śródbłonków narządu pokarmowego 
jak i oddechowego. 

Badania nad zboczeniami przemiany materii w świerzbiączce nie upo
ważniają do wniosków wyjaśniających istotę choroby; spostrzegano wpraw
dzie zaburzenia różnorodne: hipercholesterynemię, zmniejszenie lub pod
wyższenie zasobu zasad krwi, wzrost poziomu kwasu moczowego we krwi 
itd., wszystkie te badania nie dostarczają jednak materiału dostatecznego 
do zorientowania się, nawet przybliżonego, co do istoty zaburzeń prze
miany materii w świerzbiączce. 

R o z p o z n a n i e świerzbiączki Hebry oparte jest na stwierdzeniu 
choroby przewlekłej, na charakterystyanym układzie zmian skórnych, prze
ważających na kończynach, zwłaszcza po stronie wyprostnej, z nasileniem 
ku obwodowi; na utracie normalnej elastyczności skóry, obecności gmdek 
świerzbiączkowych, silnego powiększenia gmczołów chłonnych zwłaszcza 
pachwinowych, silnego swędzenia. Tmdność największą sprawiają przypadki 
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wczesne, kiedy istnieją grudki nieliczne i zachodzi konieczność różnicowania 
z liszajem pokrzywkowym; grudki w świerzbiączce są twardsze, liczniejsze, 
skóra już dosyć wcześnie zatraca elastyczność, jak również powiększeniu 
ulegają gruczoły chłonne. W rozpoznaniu różnicowym przypad^w już 
starszych uwzględnić należy choroby następujące: 

— Świerzb; w tym razie rozmieszczenie zmian jest inne (strona zgi-
naczy kończyn, przeguby stawów nadgarstkowych, szpary międzypalcowe, 
fałdy pachowe z przodu, okolice pępka, narządy płciowe), obecność nor 
świerzbowcowych, brak zmian w spoistości skóry, brak tak wybitnego po
większenia gruczołów; ostry krótkotrwały przebieg choroby; duża skłonność 
do wtórnych zakażeń ropnych; 

— erytrodermia w przebiegu ziarnicy złośliwej; w tym razie gmdki 
są głębsze, naciekowe, rozmaitej wielkości, nie wykazują ułożenia charakte
rystycznego dla świerzbiączki, lecz są rozsiane w skórze bez tworzenia sku
pień w określonej okolicy, gmczoły chłonne są większe, kształt ich jest 
nieprawidłowy, wykazują one tendencje do zlewania się. Ziarnica złośliwa 
nie zaczyna się we wczesnym dzieciństwie i nie wykazuje przebiegu tak 
przewlekłego, jak świerzbiączka, często istnieją stany podgorączkowe łub 
podwyższenie ciepłoty o charakterze zwalniającym; 

— różnicowanie świerzbiączki Hebry ze świerzbiączką zwykłą (Bes-
nier) jest nader doniosłe z punktu widzenia praktycznego. Podstawy tego 
różnicowania rozpatrzone będą w rozdziale następnym. 

L e c z e n i e świerzbiączki Hebry jest takie samo jak leczenie świerz
biączki zwykłej. 

2. Ś w i e r z b i ą c z k a z w y k ł a 

P r u r i g o v u ł g a r i s ( B e s n i e r ) 

U w a g i o g ó l n e . Określenie granic świerzbiączki jest bardzo 
tmdne, toteż w tej dziedzinie istnieje duży zamęt, odbijający się na mia-
nownictwie i klasyfikacji. Niektórzy autorzy o dużym doświadaeniu w pod
ręcznikach swych przytaczają zaledwie krótkie wzmianki o tej postaci, nie 
udzielają jej odrębnego stanowiska i włączają ją do schorzeń innych. Tak 
postępuje np. Bernhardt, który umieszcza świerzbiączkę zwykłą w rozdziale 
o liszaju pospolitym, przewlekłym pod nazwą świerzbiączki odwróconej, 
świerzbiączki skazowej Besniera i świerzbiączki typu francuskiego. U innych 
autorów (Chevalier, L. Huei) prócz świerzbiączki zwykłej (prurigo vul-
garis) znajdujemy świerzbiączkę Besniera, czyli świerzbiączkę typu fran-
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cuskiego. Wobec tego, że podział taki nie znajduje uzasadnienia klinicznego 
i morfologicznego, wszystkie te odmiany łączę pod nazwę świerzbiączki 
zwykłej Besniera. D o poglądu Bernhardta nie mogę przychylić się z uwagi 
na to, że świerzbiączka zwykła (skazowa, odwrócona łub typu francuskiego) 
ma cechy odrębnej choroby skóry; łiszaj pospolity lic hen simplex, jest na
tomiast jedynie stanem morfologicznym i anatomicznym skóry, a nie cho
robą. 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Świerzbiączka zwykła jest scho
rzeniem bardzo częstym, ma ona tło alergiczne, rozpoczyna się zazwyczaj 
w dzieciństwie i ma przebieg wieloletni; w zależności od nasilenia choroby 
zmiany skórne są mniej lub bardziej rozległe, zawsze jednak są ułożone 
symetrycznie. Z punktu widzenia morfologicznego są one wielopostaciowe 
i polegają na występowaniu grudek wysiękowych, zgmbieniu naskórka 
(Uchenisatio) i obecności ognisk sączących wypryskowatych. 

P r z e b i e g c h o r o b y . Choroba rozpoczyna się zazwyczaj 
w pierwszym roku życia; skłonność większą do niej wykazują dzieci o kon
stytucji limfatycznej, nerwowe, odżywione nadmiernie i wykazujące stan 
nadwrażliwości w stosunku do przetworów białkowych. Zmiany skórne 
polegają początkowo na objawach wysiękowych na skórze i twarzy, jedno
cześnie na tułowiu zjawiają się gmdki obrzękowe. Zmiany na twarzy roz
szerzają się na szyję oraz na przeguby i przybierają wszystkie cechy wy
prysku dziecięcego opisanego w rozdziale o wyprysku. Zmiany na tułowiu 
są typowe dla liszaja pokrzywkowego (strophulus), całość zaś obrazu najczę
ściej ujmowana bywa nazwą skazy wysiękowej. Zmiany skórne mogą 
przeminąć całkowicie i trwale; w innych przypadkach nasilają się one 
i zmieniają umiejscowienie i wygląd. Zmiany wypryskowe na twarzy ustę
pują, występuje okresowe swędzenie, powierzchnia skóry ulega lichenizacji, 
w zgięciach dużych stawów skupiają się gmdki skórno-naskórkowe, typowe 
dla świerzbiączki. 

W wieku i6—30 lat zmiany w przegubach nasilają się bardzo znacz
nie, występuje lichenizacja skóry twarzy lub rozsiane ogniska lichenizacji 
na tułowiu. Postać ta, znana w piśmiennictwie francuskim pod nazwą 
prurigo vulgaris, często nosi nazwę świerzbiączki skazowej, prurigo diathe-
sique, występuje bowiem na tłe skazy wrodzonej, istota której nie jest jed
nak znana. T a obfitość nazw tłumaczy się różnorodnością, jaką przybrać 
mogą cechy morfołogiczne i kłiniczne schorzenia. 

Niezależnie od postaci przebieg choroby jest zawsze długotrwały, wie
łołetni, nacechowany okresowymi zwolnieniami i nasileniami, pogorszenie 
jest cięższe na jesieni, w porze zimowej i na wiosnę w okresie kwitnienia 
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zbóż i traw; u kobiet zmiany nasilają się częściej w okresie periodowym; 
zdenerwowanie i nieprawidłowości dietetyczne nasilają zmiany chorobowe. 
Cechą bardzo charakterystyczną i częstą jest współistnienie rozmaitych 
schorzeń alergicznych u chorego i w jego rodzinie. N a pierwszym miejscu 
należy tu postawić nieżyt sienny i naczyniowo-ruchowy, dychawicę oskrze
lową, biegunki napadowe, migreny i wyprysk. 

Ryc. 184. Prurigo vulgaris ; l ichenizacja zgięć stawowych. 

Z m i a n y s k ó r n e . Obraz morfologiczny jest tak bardzo zmienny 
w zależności od czasu trwania choroby, jej nasilenia, przypadkowych po
wikłań i współistnienia innych alergicznych chorób skóry (wyprysk, po
krzywka), że wyczerpujący opis jest prawie niemożliwy. Konieczne nato
miast jest zrozumienie, że wszystkie zmiany skórne w świerzbiączce są wy
nikiem swędzenia, drapania i nawracającego wysiękowego stanu zapalnego. 
Początkowo są one uogólnione, stopniowo ulegają osłabieniu i ogranicze-
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niu; cofają się one na tułowiu i na twarzy, utrzymują się natomiast w zgię
ciach dużych stawów; rzadziej pozostają one trwałe i są uogółnione. Objawy 
te prowadzą do zgrubienia skóry i naskórka, a więc do stanu znanego pod 
nazwą łichenizacji. 

Postacią najczęstszą jest świerzbiączka ograniczona do zgięć stawów 
dużych — łokciowych i kolanowych; czasem zajęte są również wewnętrzne 
powierzchnie ud i szyja, fałdy za uszami i zgięcia stawów nadgarstkowych; 
można powiedzieć więc, że choroba umiejscowią się głównie w okolicach 
o skórze cienkiej i wykazującej większą skłonność do pocenia. W okołi-
cach tych są ogniska kształtu nieregularnego, skóra na nich jest przebar-

Ryc. 185. Prurigo vulgaris ; l ichenizacja zgięć stawów łokciowych. 

wioną, na tym tle widoczne są jednak liczne drobne, białe plamki i bli-
zenki; skóra jest tu zgrubiała, szorstka, o ełastyczności zmniejszonej, po
wierzchnia jej jest sucha, bruzdowanie normałne skóry jest wyraźnie wzmo
żone, obraz ten, zwany lichenizacją, jest bardzo charakterystyczny. N a obwo
dzie ogniska widoczne są oddzielne lub ułożone w smugi grudki wiełkości 
I — 2 mm, często wieloboczne, opatrzone na szczycie strupkiem. Obraz ten 
powikłany może być ostrym lub podostrym stanem zapalnym, skutkiem 
czego ognisko jest czerwone, skóra na nim obrzęknięta, występuje na niej 
sączenie zlewne; nie stwierdza się jednak pęcherzyków znamiennych dla 
wyprysku. 
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Choroby alergiczne skóry 

W postaci uogólnionej, prócz wymienionych zmian w zgięciach stawów, 
stwierdza się zgrubienie całej lub prawie całej skóry na kończynach i na 
tułowiu, wzmożenie poletkowania i łichenizację, czyłi obraz przypomina
jący świerzbiączkę Hebry, wykazujący jednak nasilenie mniejsze. 

Skłonność do sączenia jest w tej postaci świerzbiączki bardzo znaczna. 
Często współistnieją przy niej zmiany na twarzy: brwi są przerzedzone 
i ułamane, skóra ma odcień żółtawy, fałdy skóry są zaznaczone bardzo 
wyraźnie, co nadaje jej wygląd starczy; na całej skórze rozsiane są ogniska 
rumieniowato-obrzękowe i złichenizowane, oddziełne łub zlewające się 
i zajmujące czoło łub policzki w całości; w otoczeniu nosa i ust, na powie
kach stwierdza się ogniska rumieniowate, sączące z łatwością i ulegające 
impetiginizacji. Te j postaci świerzbiączki towarzyszy często dusznica oskrze
lowa, nieżyt sienny i naczyniowo-mchowy nosa. 

N a tułowiu mogą być rozsiane ogniska rozmaitej wielkości, złuszcza-
jące się łupieżowato, wykazujące lekki stan zapalno-rumieniowaty. 

P o w i k ł a n i a . Powikłaniami najczęstszymi, występującymi u każ
dego chorego, są zakażenia wtórne i zmiany wypryskowe. Zakażenia wtórne 
przybierają najczęściej postać liszajca na twarzy, wyprzenia w fałdach 
i zlewnych ognisk sączących na tułowiu i na kończynach. Powikłaniu temu 
sprzyja drapanie skóry i zmniejszona jej odporność na zakażenia. 

Zmiany wypryskowe polegają na zjawieniu się ognisk rumieniowatych 
obrzękniętych, na których powstają typowe dła wypirysku drobne gmdki 
wysiękowe i pęcherzyki naskórkowe. Często stan ten nazywają autorzy 
spryszczeniem łub eczematyzacją; zdaniem moim słuszniej byłoby nazywać 
go wypryskiem u osobnika dotkniętego świerzbiączką. Ten sposób ujmo
wania jest całkowicie zgodny ze współczesnymi poglądami na wyprysk i na 
świerzbiączkę; obydwa te schorzenia mają bowiem przyrodę alergiczną, 
a w zależności od nasilenia uczulenia, rodzaju alergenów oraz od siedliska 
odczynu alergicznego występują zmiany rozmaite: pokrzywka, świerzbiączka, 
wyprysk lub też odczyny skojarzone. 

S t a n o g ó l n y o s o b n i k ó w dotkniętych świerzbiączką zwykłą 
zależy od nasilenia stanu alergicznego i rozległości zmian skórnych. W przy
padkach ciężkich współistnieć mogą inne choroby alergiczne, w szczegól
ności dychawica oskrzelowa i nieżyt sienny. Czasem zaznacza się przy tym 
wyraźna okresowość zjawisk alergicznych, a mianowicie nasilenie dycha
wicy oskrzelowej w okresie poprawy świerzbiączki i odwrotnie; nierzadko 
jednak obydwa schorzenia przebiegają równolegle. Silna depresja nerwowa, 
przygnębienie psychiczne i moralne są zjawiskami częstymi u tych chorych, 
zwłaszcza u młodych kobiet; wywołane są one silnym swędzeniem, bez-
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sennością, a nade wszystko stanem skóry na twarzy, szyi i ramionach, zwra
cających uwagę otoczenia. 

Z punktu widzenia fizycznego u chorych tych spostrzega się wyraźne 
zmiany, nie są one jednak wybitne i bardzo rozmaite u poszczególnych 
chorych; polegają one nie tyle na zmianach anatomicznych lub wyraźnych 

Ryc. i 8 6 . Charakterystyczny wygląd twarzy w świerz
biączce uogólnionej; zgrubienie fałdów, głębokie bruzdo

wanie, przebarwienia, l ichenizacja. 

wypaczeniach fizjologicznych, ile na obniżeniu żywotności całego ustroju, 
a być może również na zmianach w korelacji narządów. Osobniki te są 
najczęściej astenikami, o wzmożonym napięciu nerwu współczulnego; męż
czyźni, jak to zauważyłem, mają zmniejszony popęd płciowy; u kobiet 
periody są skąpe i trwają krótko. Autorzy francuscy podkreślają skłonność 
tkanki łącznej tych chorych do marskości, miażdżyca naczyń występuje 
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Choroby alergiczne skóry 

u nich wc2es'nie; często pojawia się niewydolność wątroby; podstawowa 
przemiana materii jest obniżona. W e krwi stwierdza się umiarkowaną 
eozynofilię, czasem limfocytozę; jeśli zmiany są ciężkie i rozległe — nie
dokrwistość niedobarwliwą. 

Wszystkie te zboczenia nie zagrażają jednak życiu chorych. 
P a t o g e n e z a . U chorych tych zawsze stwierdza się stan uczu

lenia, co jest podłożem ich choroby. Nierzadko uczulenie to jest rodzinne, 
gdyż u rodziców, u braci i sióstr istnieje również stan uczuleniowy w po
staci idiosynkrazji lekowej, pokarmowej, schorzeń alergicznych, wyprysku, 
dychawicy oskrzelowej itd. Nie znaczy to, że świerzbiączka jest chorobą 
dziedziczną; dziedziczna często jest natomiast skaza alergiczna, przybiera
jąca rozmaity obraz kliniczny u poszczególnych członków rodziny. 

O mechanizmie uczulenia w świerzbiączce wiemy mało, prawdopo
dobnie w wielu przypadkach istnieje stan uczulenia w stosunku do prze
tworów białkowych, w zgodzie z czym jest częsta niewydolność wątroby 
i niedokwaśność soku żołądkowego. Prócz tego jednak pewną rolę odgry
wają alergeny atmosferyczne i klimatyczne; świadczy o tym pogorszenie 
choroby w niektórych porach roku, w pewnych miejscowościach i poprawa 
w innych, jak również poprawa w komorach bezalergenowych. Czy istnieją 
również przypadki uczulenia w stosunku do alergenów pochodzenia we
wnętrznego powiedzieć jeszcze tmdno, jest to jednak bardzo prawdopo
dobne. 

N a zakończenie podkreślę, że objawy uczuleniowe są znacznie wybit
niejsze u osobników ze świerzbiączką rozległą i że w przypadkach zmian 
nieznacznych, słabo nasilonych mogą one być nieuchwytne. Przyczyny wy
wołujące tę skazę alergiczną nie są znane. 

O b r a z a n a t o m i c z n y . Zmiany tkankowe w świerzbiączce 
zwykłej nie mają cech charakterystycznych; w początkowym okresie choroby 
są one takie same jak w liszaju pokrzywkowym. W przypadkach świerz
biączki już wykształconej są one następujące: naskórek jest zgrubiały, nie
kiedy bardzo znacznie; sople międzybrodawkowe są wydłużone nierówno
miernie i mają kształt nieregularny; zgmbienie dotyczy wszystkich warstw, 
w stopniu najwybitniejszym jednakże warstwy Malpighiego. W warstwie 
tej stwierdza się wyraźny obrzęk; w przypadkach niepowikłanych wypry
skiem nigdy nie dochodzi do powstawania pęcherzyków międzykomórko
wych; komórki naskórka są częstokroć bardzo duże, obrzęknięte. Zmiany 
w skórze właściwej polegają na jej lekkim przekrwieniu, na rozszerzeniu 
naczyń krwionośnych i obecności w ich otoczeniu nacieków limfocytarnych 
i plazmatyczno-komórkowych. 
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R o z p o z n a n i e świerzbiączki zwykłej jest łatwe, opiera się ono 
na następujących cechach: 

— we wczesnym dzieciństwie istnieje skaza wysiękowa, łiszaj pokrzyw
kowy, wypryski twarzy i fałdów; 

— przebieg choroby jest długotrwały, często z wielołetnimi okresami 
bezobjawowymi; 

•— w okresie zmian typowych układ ich jest symetryczny, przeważają 
one w zgięciach fałdów dużych; naskórek jest tu zgrubiały i zlichenizo-
wany; 

— istnieje silne swędzenie; 
— gmczoły chłonne są powiększone. 
W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy świerzb; w tym razie 

przebieg choroby jest ostry, ułożenie zmian odmienne niż w świerzbiączce; 
zazwyczaj stwierdza się nory świerzbowcowe; 

— świerzbiączka Hebry: charakterystyczne jest dla niej występowanie 
gmdki świerzbiączkowej, bardzo wybitne powiększenie gmczołów chłonnych, 
nasilenie zmian w dolnych częściach kończyn, oszczędzenie zgięć stawów, 
układ zmian po stronie wyprostnej kończyn. 

Podkreślić wreszcie należy, że zadaniem najtmdniejszym jest ustale
nie wzajemnego stosunku tych schorzeń; pod tym względem nie wszystkie 
szkoły dermatologiczne są zgodne, co do mnie, to ujmuję świerzbiączkę 
zwykłą szeroko i uważam, że jest to jedynie osłabiona i odmienna pod 
względem morfołogicznym postać świerzbiączki Hebry. Po' ustałeniu tych 
granic rozpoznanie schorzenia z uwagi na charakterystyczne jego cechy nie 
jest tmdne. 

L e c z e n i e świerzbiączki jest zadaniem bardzo tmdnym. Niestety 
nierzadko wypowiadane jest zdanie, że jest to- choroba nieuleczalna. W rze-
czjrwistości wytrwałe łeczenie wywiera w tych razach wpływ bardzo korzyst
ny, a pesymistyczny pogląd Hebry i Kaposiego powinien być uważany za 
całkowity przeżytek. 

Zabiegi i zalecenia ogólne mają w świerzbiączce znaczenie bardzo 
doniosłe, nie wszystkie i nie przez wszystkich chorych mogą być jednak 
wykonane; toteż w leczeniu liczyć się należy ze stanem materialnym i socjal
nym chorego. 

— Zmiana klimatu może być bardzo korzystna. N a ogół klimat suchy, 
górski i nadmorski dobrze wpłjrwa na przebieg choroby; wilgoć, miejsco
wości nizinne i błotniste nasilają objawy chorobowe. 

— Dieta powinna być małosolna. Wobec tego że często istnieje uczu
lenie na przetwory białkowe, celowe jest usunięcie tych pokarmów z diety. 
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Choroby alergiczne skóry 

nie należy tu jednak kierować się pedantycznym schematyzmem; dieta bez-
bialkowa prawie nigdy nie wywiera wpływu w przypadkach o nieznacz
nym nasileniu choroby.- Jeśli zaś ma ona wywrzeć wpływ, okazuje się to 
już nieomał w pierwszych dniach jej stosowania; dlatego bezcelowy jest 
uporczywy zakaz spożywania pokarmów białkowych w razie braku poprawy; 
jeśli nie wywiera ona wpływu szybkiego i wyraźnego, dalsze stosowanie jej 
jest bezcelowe. Pod tym względem wskazana jest duża elastyczność po
stępowania i liczenie się z obserwacją i samopoczuciem chorych. Niektórzy 
chorzy dobrze wiedzą, jakie pokarmy są dla nich szkodliwe; zwrócę tu 
uwagę na szkodliwy wpływ alkoholu, przypraw, przekąsek, marynat itd. 

— Odczulanie przetworami białkowymi zazwyczaj zawodzi całkowicie, 
wyjątek stanowi tu autohemoterapia, wywierająca wyraźny wpływ leczniczy 
oraz łeczenie substancją Orieła (odrębną metodą sporządzony wyciąg spi-
rytusowo-eterowy z moczu chorych). 

— Przetwory wapniowe są korzystne jedynie w przypadkach, w któ
rych współistnieją objawy wyprysku oraz na początku choroby. 

—- Pepton podawany doustnie przed posiłkiem 0,005—° ' °5 '^^^ 
wiera, zdaniem moim, wyraźnego działania łeczniczego, był jednak dosyć 
szeroko stosowany. 

— Z witamin działanie korzystne wywiera witamina D , podawana 
z tranem rybim; inne witaminy, zdaje się, zawodzą. 

— Leczenie przetworami dokrewnymi nie znajduje uzasadnienia ogól
nego, niewątpliwie jednak może być wskazane i korzystne w razie stwier
dzenia wyraźnych zaburzeń dokrewnych, uzyskanych jednak wyników nie 
należy uogólniać. 

— Leki działające na napięcie układu współczulnego, jak pilokarpina 
i atropina zawiodły, winian ergotaminy zachwalany przez niektórych wy
wiera działanie szybko przemijające. 

— Promienie pozafiołkowe wywierają działanie bardzo korzystne, 
toteż nie powinny być pominięte w żadnym przypadku z wyjątkiem okresu, 
kiedy wystąpiło silne podrażnienie wykwitów, zakażenie wtórne łub też 
współistnieje wyprysk. 

Leczenie miejscowe jest niemniej doniosłe od ogólnego, w ostatnich 
czasach daje się zauważyć pewne niedocenianie wartości tego leczenia, co 
jednak jest niesłuszne. W leczeniu miejscowym kierować się należy wska
zówkami następującymi: 

— W razie siłnego zakażenia wtórnego (impetiginizacja) trzeba przede 
wszystkim usunąć to niemiłe powikłanie stosując okłady i maści odkażające; 
polecić można okłady z 2% rezorcyny, 2% ichtiolu, lub 2% octanu glino-
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wego; z maści zaś — zawierające rtęć strąconą żółtą, np.: Ung. contra 
:mpetigo; jeśłi stan uczulenia jest czynny, stosować można tę samą maść 
bez rtęci. 

Po ustąpieniu ostrego stanu zapalnego, zakażeń dodatkowych i wypry
sku — przystąpić należy do stosowania środków usuwających najistotniejsze 
objawy świerzbiączki, którymi są swędzenie, skłonność do stanów zapal
nych i zgrubień naskórka. Działanie najskuteczniejsze wywierają tu prze
twory dziegciowe i naświetlania promieniami X . 

Dziegieć stosować można we wszelkiej postaci, a więc w kąpielach, 
w maściach, w pastach, nalewkach spirytusowych i w stanie czystym. 
W użyciu są tu zarówno dziegcie roślinne, jak i mineralne. D o maści dzieg
ciowych dodawać można inne środki redukujące, jak siarkę, rezorcynę, 
a nawet chryzarobinę i cygnolinę. 

Naświetlania promieniami X stosować należy dopiero po całkowitym 
ustąpieniu dostrzegalnych objawów zapalnych; w naświetlaniu stosować 
należy dawkę loo—150 r na pole, z użyciem sączka glinowego 0 ,5—i mm, 
powtarzając tę dawkę 2—3—4 razy w odstępach lo-dniowych. Bardzo 
korzystne działanie wywierają również promienie graniczne, naświetlać na
leży dawką 250 r na pole co 7—10 dni do ogólnej ilości 750—1000 r; 
naświetlania te można powtarzać w razie nawrotu. 

W leczeniu świerzbiączki, zwłaszcza ciężkich jej postaci, należy zwracać 
uwagę na stan nerwowy i psychiczny chorych; łeczenie to jest długie, wy
czerpujące chorych moralnie z uwagi na częste niepowodzenia i nagłe po
gorszenia. Leaenie konsekwentne, umiejętność utrzymania chorych w do
brej myśli, w wierze w ostateczne zwycięstwo jest dlatego szczególnie 
ważne. Rzadko widuje się chorych równie wdzięcznych lekarzowi jak ci, 
których udało się uleczyć ze świerzbiączki. 

C. Ś w i e r z b i ą c z k a o g n i s k o w a 

P r u r i g o c i r c u m s c r i p t a 

Nazwą świerzbiączki ogniskowej objęte są takie stany skóry, które 
charakteryzuje zgmbienie naskórka, wyraźniejsze niż w stanie prawidło
wym połetkowanie naskórka i swędzenie; w zależności od rozległości i na
silenia stany te noszą również nazwę liszajowacenia (Uchenisatio), liszaja 
pospolitego przewlekłego Vidała (lichen simplex chronicus Yidal) i neuro-
dermatozy (neurodermitis Brocq). Zdaniem moim schorzenie to ma ścisły 
związek ze świerzbiączką zwykłą, dlatego wybieram dła niego nazwę już 
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stosowaną przez Dariera — prurigo simplex chronica circumscripta, upra
szczając ją nieco. 

Prawidłowe ujęcie rozmaitego rodzaju odmian świerzbiączki jest mo
żliwe jedynie przy zrozumieniu, że wszystkie one są jedną wspólną cho
robą, przybierającą rozmaitą postać morfologiczną i kliniczną. Słuszniejsze 
jest nawet twierdzenie, że są one różnorodnymi objawami schorzenia wspól
nego, a mianowicie skazy alergicznej. 

Jeśli ta skaza występuje w dzieciństwie i wyraża się okresowo wystę
pującymi gmdkami obrzękowymi, mówimy o liszaju pokrzywkowym. 

Jeśłi przybiera ona postać ciężkiej, swędzącej choroby z umiejsco
wieniem zmian po stronie wyprostnej kończyn, z obecnością grudki świerz
biączkowej i zajęciem gruczołów chłonnych — mówimy o świerzbiączce 
Hebry. 

Jeśłi choroba ma przebieg okresowy, przeważa swędzenie, nawraca
jące stany zapalne i lichenizacja, a przy tym jeśli zmiany są uogólnione 
i zajęte są przeguby stawów dużych — mówimy o świerzbiączce zwykłej. 

Jeśłi zajęte są wyłącznie nieliczne ogniska, zmiany zaś polegają na 
lichenizacji i są słabo nasilone — mówimy o świerzbiączce ogniskowej. 

Jeśłi zajęty jest jeden przegub, skóra na szyi łub na worku moszno-
wym, mówimy o neurodermatozie (neurodermitis Brocq). 

Jeśłi lichenizacja jest szczególnie wybitna, zmiany występują w po
staci jednego ogniska, mającego siedlisko nietypowe — mówimy o liszaju 
zwykłym przewlekłym — lichen simplex chronicus Vidd. 

Jest zupełnie zrozumiałe, że objawy uczuleniowe są wybitne w wy
mienionych ciężkich schorzeniach uogólnionych (świerzbiączka dziecięca, 
świerzbiąaka Hebry i zwykła), są natomiast nieznaczne i niedostrzegalne 
w przypadkach o zmianach słabo nasilonych, ograniczonych do ogniska 
niewielkiego. Dlatego to nikt obecnie nie wątpi, że pierwsze z nich pole
gają na skazie alergicznej, w stosunku zaś do ostatnich wypowiadane mogą 
być wątpliwości. 

P r z e b i e g k l i n i c z n y . Świerzbiączka ogniskowa dotyczy naj
częściej osobników młodych i w wieku średnim. Z wywiadów dowiadujemy 
się częstokroć, że chorzy ci we wczesnym dzieciństwie chorowali na łiszaj 
pokrzywkowy łub na skazę wysiękową w postaci zmian sączących na twarzy 
i na głowie. Przemijają one jednak stosunkowo szybko, następuje dłuższa 
przerwa, a w okresie pomiędzy i8—30 rokiem życia następuje nowy okres 
schorzenia — już w innej postaci. Rozpoczyna się ono od siłnego, nawra
cającego wielokrotnie w tym samym miejscu, uporczywego swędzenia, po-
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budzającego do drapania i wywołującego silne zgrubienie naskórka i łiche
nizację. 

Ogniska świerzbiączki ograniczonej umiejscowione mogą być roz
maicie, najczęściej widujemy je na szyi, w przegubach łokciowych i podko-
lanowych; umiejscowienia rzadsze są to wargi sromowe u kobiet, worek 
mosznowy, wzgórek łonowy i otoczenie odbytu u mężczyzn; mogą być one 

Ryc. 187. Prurigo circumscripta; l ichenizacja ograniczona 
lub liszaj zwykły, l ichen simplex Y i d a l . 

rozrzucone na tułowiu i kończynach; jeszcze rzadziej widujemy je na owło
sionej skórze głowy, na twarzy, na dłoniach i na stopach. 

Takie umiejscowienia rzadsze uznać nałeży za pewną nietypowość, 
a nawet zakwestionować słuszność zaliczania ich do świerzbiączki; sprawa 
ta w stanie obecnym nie może być rozstrzygnięta. Jeżeli natomiast ogniska 
lichenizacji ułożone są umiarowo i zajmują przeguby łokciowe i podko-
lanowe, zwłaszcza zaś jeżeli schorzenie poprzedzone było liszajem pokrzyw
kowym lub wypryskiem w dzieciństwie — łączenie ich ze świerzbiączką 
nie może być zakwestionowane. 
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Choroby alergiczne skóry 

Nieliczne, nieregularnie rozrzucone ogniska lichenizacji powstać mogą 
w związku z wypryskiem lub swędzeniem samoistnym i nie zawsze wy
kazują związek wyraźny ze świerzbiączką. Wobec tego jednak, że nie we 
wszystkich przypadkach swędzenia albo wyprysku rozwija się stan liche
nizacji, mniemać należy, że u osobników takich istnieje swoiste usposo
bienie do takiej odczynowości. 

Z punktu widzenia morfologicznego zmiany skórne wykazują cechy 
następujące: początkowo stwierdza się tylko nieznaczne zaróżowienie 

Ryc. i 8 8 . O b r a z histologiczny l ichenizacj i : nieregularne zgrubienie naskórka. 

i obrzęk skóry i naskórka poprzedzone swędzeniem; stopniowo występuje 
wyraźniejsze niż w stanie prawidłowym bruzdowanie powierzchni, prawid
łowy rysunek skóry jest wybitniejszy niż u osobników zdrowych, poletka 
naskórkowe występują w postaci drobnych, lśniących, wielobocznych gru
dek przypominających grudki liszaja Wilsona; wreszcie niektóre poletka 
mogą powiększyć się bardzo znacznie, powierzchnia ogniska pokryta jest 
nieregularnie rozrzuconymi grudkami wielkości i — 2 mm, twardymi, chro
powatymi, między nimi widoczne są drobne blizenki odbarwione i plamy 
przebarwione. Z tą chwilą ogniska przypominają zmiany występujące 
w przegubach w świerzbiączce zwykłej. 
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Przebieg schorzenia jest wieloletni, przewlekły; stopniowo zmiany 
ułegają nasileniu — swędzenie powiększa się i występuje wyraźna jego 
okresowość. Choroba nie wpływa na stan ogółny chorych, może być bardzo 
męcząca z uwagi na silne swędzenie. 

Zmiany te występują częściej u osobników o konstytucji astenicznej, 
nerwowych; na tę cechę zwrócił uwagę Brocq i dlatego to zmianom tym 

Ryc. 189. L i c h e n i z a c j a z lewna podudzi 
z towarzysząca skrobiawicą ( l i c h e n a m y l o i d o s u s ) . 

nadał nazwę neurodermatozy (neurodermitis). Często stwierdza się zabu
rzenia żołądkowe w postaci niedokwaśności i objawy skazy alergicznej. 

O b r a z a n a t o m i c z n y jest taki sam, jak w świerzbiączce 
zwykłej; stwierdzamy zatem zgrubienie naskórka i jego obrzęk, niekiedy 
nieznaczny napływ leukocytów wiełojądrzastych, czasem objawy zwyrod
nienia komórek naskórka oraz nagromadzenie barwnika w warstwie pod-
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stawnej. Brodawki skóry właściwej są wydłużone, rozmiary ich są bardzo 
nierównomierne, naczynia skóry są rozszerzone, a w otoczeniu ich stwier
dza się nacieki nieswoiste; to samo widuje się w otoczeniu mieszków wło
sowych i nerwów skóry; Pautier twierdzi, że ostatnie są szczególnie liczne 
i tworzą niekiedy podobieństwo do małych nerwiaków, co jest niewątpli
wie zmianą przypadkową, występującą bynajmniej nie we wszystkich przy
padkach tej choroby. 

Ryc. 190. L i c h e n i z a c j a twarzy. 

Autor amerykański Engmann (Arch. of Dermatołogy 42) na podsta
wie badań histochemicznych i spektrałno-chemicznych stwierdził w przy
padkach świerzbiączki ograniczonej znaczne zmniejszenie ilości wapnia, 
zwłaszcza magnezu w naskórku; żelazo i fosfor ulegają również zmniej
szeniu, objawy te jednak nie są tak wyraźne, jak poprzednie. 

P o s t a c i e n i e t y p o w e . Prócz obrazów opisanych powyżej do świerzbiączki 

ogniskowej zaliczyć należy również k i l k a odmian pod względem k l i n i c z n y m lub morfolo

gicznym nieco odrębnych; w s p o m i n a m o n i c h , ponieważ w ostatnich latach szkoła stras-
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burska zwróciła na nie szczególną u w a g ę i zdołała zainteresować świat dermatologiczny; 

w istocie zmiany różnią się jedynie w szczegółach od postaci typowej powyżej opisanej . 

G ł ó w n e postacie nietypowe są następujące: 

— umiejscowienia n a dłoniach; w tych razach powstają ogniska, na których na

skórek jest silnie zgrubiały, złuszcza się i pęka; zmiany te przypominają łuszczycę dłoni 

i stóp i są nader trudne do odróżnienia od i n n y c h ; 

Ryc. , 1 9 1 . Prurigo nodularis H y d e . 

— zmiany na g ł o w i e ; w tych razach powstają grudki brodawkowate pokryte dosyć 

grubą warstwą łusek suchych, białych; swędzenie, obecność ognisk świerzbiączki w innych 

okolicach oraz brak w y k w i t ó w łuszczycowych odróżniają tę postać świerzbiączki od łuszczycy; 

— zmiany n a twarzy; niekiedy cała skóra twarzy jest zgrubiała, zorana głębokimi 

fałdami, bez normalnej elastyczności, pokryta g r u d k a m i naskórkowymi, ograniczonymi nor

m a l n y m i fałdami; zmiany te występują szczególnie często u osobników starszych, zwłaszcza 

u mężczyzn nadużywających alkoholu i pracujących przy paleniskach (palacze, maszyniści i t d . ) ; 

— zmiany przerosłe, l iszajowacenie olbrzymie, Uchenisatio gigantea, polegają n a 

bardzo znacznym r o z w o j u nieprawidłowości charakterystycznych dla schorzenia: bruzdy 
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są szczególnie głębokie, połetkowanie skóry bardzo wybitne, przybierające cechy bujania 

brodawkowego; skutkiem tego powstają duże guzy przypominające klykciny płaskie; 

— najciekawszą postacią świerzbiączki ogniskowej jest świerzbiączka guzowata, 

prurigo nodularis Hyde. W tej odmianie występują g r u d k i wielkości grochu, czasem 

większe, umiejscowione głównie na kończynach, czasem jednak n a tułowiu i n a twarzy. 

Kształt ich jest okrągły, powierzchnia zazwyczaj brodawkowata, rzadziej gładka; istota 

tego schorzenia rozmaicie jest interpretowana; niektórzy zaliczają ją do l iszaja (lichen 

Wilson); w z g l ę d y histologiczne skłaniają jednak do wyodrębnienia j e j ; towarzyszy i m 

bardzo silne swędzenie. 

R o z p o z n a n i e świerzbiączki ogniskowej opiera się na stwier
dzeniu przewlekłego przebiegu schorzenia, siłnego swędzenia oraz na cha-

R y c . 192. L i c h e n spinulosus. 

rakterystycznych cechach morfologicznych wykwitu. W rozpoznaniu różni
cowym uwzględnić należy: 

— świerzbiączkę zwykłą; wspomniałem, że obydwa schorzenia są 
pokrewne i że w świerzbiączce zwykłej zmiany są uogółnione, symetryczne, 
umiejscowione w zgięciach łokciowych i podkolanowych i poprzedza je 
wyprysk i łiszaj pokrzywkowy w dzieciństwie; 

— liszaj (lichen Wilson) może nastręczyć duże tmdności rozpoznaw
cze w początkowych okresach schorzenia oraz w postaciach brodawkują-
cych; doszukiwać się należy typowych dla liszaja Wilsona gmdek oraz 
zmian na błonach śluzowych; w przypadkach wątpliwych rozstrzyga obraz 
histologiczny; 
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— łuszczycę; ogniska łuszczycy zadawnionej, psoriasis inveterata, 
przypominać mogą świerzbiączkę ogniskową, jeśłi towarzyszy jej licheniza
cja powierzchni; brak swędzenia w łuszczycy, nieregularny przebieg cho
roby, zmiany typowe w innych okolicach i obraz histologiczny ustalają 
rozpoznanie. 

Ryc. 193. L i c h e n spinulosus; obraz histologiczny. 

L e c z e n i e świerzbiączki ogniskowej jest takie samo jak świerz
biączki zwykłej; w schorzeniu tym nałeży kłaść nacisk na zabiegi miejscowe, 
łeczenie ogólne zawodzi bowiem najczęściej. 

Jako środki najskuteczniejsze wymienić nałeży przetwory dziegciowe 
oraz naświetlania promieniami X i granianymi. 
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R O Z D Z I A Ł X X X I I 

Z A T R U C I A SKÓRY. T O X I C O D E R M I A E 

Liczba ciał mogących wywołać zmiany w skórze jest nieskończenie 
•duża, przyroda tych ciał może być najróżnorodniejsza; podobnież spo
sób (mechanizm) powstawania tych zmian i ich cechy są nader rozmaite. 
Już te okoliczności utrudniają niezmiernie określenie granic zatmć skóry 
oraz prawidłowy ich podział. W ujęciu bardzo szerokim większość zmian 
występujących w skórze można zaliczyć do jej zatmć, wyjątek stanowią 
odrębne choroby zakaźne, jak np. grzybica, gruźlica, kiła, nowotwory 
i znamiona. Natomiast wyprysk, pokrzywka, świerzbiączka niewątpliwie 
wywołane są przez działanie ciał obcych, zatruwających skórę, być może 
pochodzenie takie mają również łuszczyca i łiszaj; z pewnością pochodze
nie takie mają osutki występujące w przebiegu chorób zakaźnych — pło
nicy, odry; co więcej nawet niektóre nowotwory, jak np. nabłoniak arse
nowy, wywołane są przez działanie tmjące arsenu. Jest jednak rzeczą oczy
wistą, że zaliczenie tych wszystkich chorób do zatmć skóry nie byłoby 
ujęciem prawidłowym i że konieczne jest ograniczenie tematu. Samo okre
ślenie pojęcia zatrucia skóry napotyka na trudności nie do pokonania, toteż 
granice rozdziału mogą być zakreślane dowolnie. Bardzo często przytaczana 
definicja zatmć skóry, jako odczynów zapalnych, powstających pod wpły
wem ciał obcych ustrojowi — nie jest ścisła, wyłącza ona bowiem prze
barwienia w następstwie podawania przetworów srebrowych, argyńa, które 
jest najniewątpliwszym zatruciem skóry, mimo braków objawów zapalnych. 

Z innej strony odróżnienie zatmć wywołanych przez ciała obce od 
samozatmcia jest również tmdne. 

Dlatego to zgodzić się nałeży z /. ]adassohnem, który mówi, że opar
cie definicji zatmć skóry o przesłanki logiczne jest obecnie niemożliwe. 
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Sprawę ująć można jedynie wychodząc z podstaw praktycznych; za
zwyczaj przeprowadza się przy tym podział zatmć skóry w zależności od 
ich pochodzenia; odróżnia się najczęściej: 

— zatrucia lekowe; 
— zatrucia pokarmowe; 
— tak zwane zatrucia przez styczność, czyli występujące po zetknięciu 

się skóry z substancją szkodzącą; 
— samozatmcia. 
Niektórzy odróżniają prócz tego zatrucia wywołane przez działanie 

czynników roślinnych i zwierzęcych, co uważam jednak za bezpodstawne, 
wymagałoby bowiem odrębnego działu zatruć wywołanych przez ciała 
mineralne itd.; prócz tego należałoby również zatrucia lekowe i pokarmowe 
podzielić w ten sam sposób, a więc na zatmcia wywołane przez leki po
chodzenia roślinnego, mineralnego itd., co podstaw oczywiście nie ma. 

Podziałem najsłuszniejszym byłby podział na podstawie mechanizmu 
powstawania zatruć, obecnie jest to jednak niemożliwe, z jednej strony 
bowiem mechanizm ten nie zawsze jest znany, z innej zaś strony szereg 
zatruć skóry ma pochodzenie mieszane. 

P a t o g e n e z a zatruć skóry jest nader różnorodna i w wielu razach 
nie zbadana; dodać należy, że w tej kwestii opieramy się częściej na hipo
tezach niż na dowodach niewątpliwych. 

Często patogeneza zatruć skóry polega na przemianach zbliżonych 
do o d c z y n ó w a n a f i l a k t y c z n y c h ; przy tym stan uczulenia 
może być wrodzony lub nabyty; w pierwszym wypadku mówimy o idiosyn
krazji, którą niektórzy odróżniają od uczulenia nabytego. W rzeczywi
stości obydwa procesy są identyczne. Zmiany skóry powstające w związku 
z nimi można uważać za zatrucia alergiczne, toxicodermia alergica. Substan
cja toksyczna, lek, pokarm, itd., odgrywa w tym razie rolę antygenu i wy
wołuje powstawanie przeciwciał swoistych łub grupowych. Substancja uczu
lająca nie zawsze ma przyrodę białkową, przeciwnie, częstokroć są to ciała 
o prostej budowie chemicznej; czy słuszne jest twierdzenie, że zyskują one 
właściwości antygenów dopiero po związaniu z białkiem, nie jest udo
wodnione. Osutki powstające w tej drodze mogą przybierać nader różno
rodne cechy morfologiczne, wykazują one jednak zawsze mniej lub więcej 
wybitne cechy stanu zapalnego, jak rumienie, pokrzywki, zmiany wypry-
skowate. 

Przykładem tych osutek są zmiany występujące po wstrzyknięciu suro
wic leczniczych łub obcego białka, po spożyciu pokarmów, np. raków, 
ryby łub mięsa nieświeżego. Zmianom tym towarzyszą rozmaite inne cha-
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rakterystyczne objawy stanów uczuleniowych; we krwi stwierdza się po
czątkowo leukopenię, potem umiarkowaną leukocytozę oraz wzrost komó
rek kwasochłonnych, krzepłiwość krwi jest zmniejszona, skrzep jest mało 
kurczliwy, białkowe ciała krwi wykazują zmiany swych cech chemicznych 
i fizycznych, co uzasadnia nazwę koloidoklazji, nadawaną zmianom odby
wającym się w osoczu krwi. W e krwi występują w tych razach przeciw
ciała, które niekiedy można przenieść na zwierzęta lub ludzi nieuleczonych. 

— Czasem objawy zatrucia tłumaczą się z j a w i s k i e m b i o t r o-
p i ż m u , czyli wzrostem zjadliwosci bakterii znajdujących się na po
wierzchni skóry i w ustroju, lecz nie wywołujących objawów chorobowych. 
Zjawisko biotropizmu spostrzeżone i opisane przez Miliana występować 
może w rozmaitych narządach i niewątpliwie odgrywa dużą rolę w pato
logii. Polega ono na zdolności rozmaitych czynników fizycznych, chemicz
nych i biologicznych do nasilenia objawów choroby zakaźnej; przykładem 
może tu być pogorszenie stanu zdrowia osobników z gruźlicą czynną po 
energicznych naświetlaniach i po wstrzykiwaniu przetworów złotowych łub 
tuberkuliny; przykładem szczegółnie jaskrawym jest obostrzenie ropnych 
ognisk po wstrzykiwaniu arsenobenzołu itd. Nie wiemy wprawdzie, czy 
następuje w tych razach istotny wzrost zjadłiwości zarazka, czy zmniejsze
nie odporności ustroju — w wyniku końcowym choroba ulega jednak na
sileniu, w skórze zaś mogą powstać rozmaite osutki; ich cechy morfolo
giczne zależą od rodzaju pobudzonego zarazka. Być może Milian zbyt sze
roko ujmuje zjawisko biotropizmu, niewątpliwie jednak niektóre osutki 
należy stawiać w związku z takim sposobem ich powstawania. D o osutek 
tych zaliczyć należy rumienie wielopostaciowe toksyczne, trądzik jodowy 
i bromowy, jodzicę guzowatą. 

— Osutki toksyczne powstawać mogą w związku z u s z k o d z e 
n i e m c h e m i c z n e g o s k ł a d u h e m o g l o b i n y k r w i , z po
wstawaniem sulfhemoglobiny i methemoglobiny, co prowadzi do zaburzeń 
zdolności wiązania i oddawania tlenu przez krwinki czerwone. W związku 
z tym utlenianie tkanek przebiega nieprawidłowo; prowadzi to do zmiany 
zabarwienia powłok i powstawania osutek. Zazwyczaj są to osutki plamiste, 
niekiedy odrowate, wyróżniające się zabarwieniem ciemnoczerwonym, nie-
zapalnym, a czasem siniczym; przykładem są tu osutki powstające po związ
kach sulfonamidowych. 

— Osutki w związku z u s z k o d z e n i e m ś r ó d b ł o n k ó w 
n a c z y ń włosowatych prowadzą do wybroczyn, wylewów i podbiegnięć 
krwawych, zazwyczaj w tych razach współistnieje uszkodzenie również 
i iimych czynności układu krwiotwórczego, jak zdolności wytwarzania pły-
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tek lub ciałek białych; przykładem tych osutek są zmiany występujące po 
zatruciu benzołem i jego pochodnymi. 

— U s z k o d z e n i e n e r w u w s p ó ł c z u l n e g o ; niektóre cho
roby skóry z zatrucia powstają skutkiem uszkodzenia nerwu współczułnego, 
w szczególności czynności regulujących napięcie ścianek naczyń. Skutkiem 
porażenia ścianek włośniczek następuje ich rozszerzenie, zastój krwi, zabu
rzenia w odżj^daniu tkanek, obrzęki ułatwiające powstawanie stanu zapal
nego i zakażenia wtórne. Przykładem takich zmian są erytrodermie powsta
jące po zatruciach arsenobenzolem i połączeniami złotowymi. 

P r z y r o d a c i a ł wywołujących zatrucia skóry może być bardzo 
rozmaita. Mogą to być ciała złożone, o dużej cząsteczce chemicznej, przy
kładem ich są antygeny pokarmowe lub surowice lecznicze; jednakże rów
nież i stosunkowo proste związki chemiczne wywołują niekiedy powstawa
nie takich samych zmian, przykładem czego są przetwory rtęciowe i bizmu
towe. 

Sposób przenikania do ustroju ciał wywołujących zatrucia skóry może 
być różnorodny, typ zaś zmian występujących w skórze w pewnym stopniu 
zależy od sposobu ich przenikania. Wchodzą tu w rachubę następujące 
drogi: 

— przez przewód pokarmowy, co najczęściej ma miejsce z pokar
mami i niektórymi lekami; 

•— przez tkankę tłuszczową podskórną po wstrzykiwaniu rozmaitych 
substancji leczniczych; 

— przez skórę — w razie wcierania maści lub innych leków; 
— bezpośrednio przez krew po dożylnym wprowadzaniu ciała obcego, 

najczęściej leków; 
— wreszcie najrzadszym sposobem przenikania ich do ustroju są 

błony śluzowe narządu oddechowego, pęcherza moczowego i narządów rod
nych u kobiet, a wreszcie spojówki gałek (X2:nych. 

W e wszystkich tych razach ciało trujące przechodzi do ekonomii 
ogólnej ustroju, skutkiem czego też powstają zmiany uogólnione, pocho
dzenie których może być rozmaite (alergiczne, przez biotropizm, skutkiem 
porażenia nerwu współczulnego i td . ) . 

Odrębne miejsce zajmują zmiany wywołane przez działanie rozmaitych 
ciał bezpośrednio na skórę. Jeśli ograniczają się one do miejsca działania 
ciała chemicznego i nie wywołują zmian ogólnych, nie można mówić o za
truciu. Mogą to być zmiany zapalne — dermathts artejicidis, co bywa naj
częściej, lub też mają one pochodzenie inne, jak np. grudki przymieszkowe 
po zastosowaniu przetworów dziegciowych, brak jednak w tych razach 
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Zatrucia skóry 

odczynu ogólnego, co odróżnia je od zatruć. Jeśli zmiany chorobowe 
z miejsca działania ciała chemicznego rozszerzają się na inne okolice, prze
rzucają się na odległe części skóry i towarzyszą im zmiany ogólne — kl i 
niczne i ustalane laboratoryjnie, można mówić o zatruciu skóry, w rachubę 
wchodzi bowiem odczyn ogólny, najczęściej alergiczny. Przykładem takiego 
sposobu powstawania zmian w skórze jest rtęcica skóry, występująca po
czątkowo w miejscu zastosowania leku zawierającego rtęć, potem zaś uogól
niająca się. 

R o z p o z n a w a n i e z a t r u ć s k ó r y . Ustalanie związku po
między zmianami skóry i substancją lekową lub pokarmową bywa niekiedy 
bardzo łatwe, sami chorzy spostrzegają bowiem niekiedy szkodliwy wpływ 
rozmaitych przetworów chemicznych, łęków lub pokarmów. 

Czasem znowu cechy morfologiczne osutki są tak charakterystyczne, 
że rozpoznanie jest łatwe, jest to jednak dosyć rzadkie. Niekiedy pomocne 
mogą być próby wykazujące stan uczulenia na środek szkodzący. Można 
je przeprowadzić rozmaicie. 

— Czasem podejrzany o wywołanie choroby lek, pokarm lub inny 
przetwór wstrzyknąć można dożylnie, podskórnie i domięśniowo lub po
dać doustnie, posługując się drogą, którą zostaje on wprowadzony do 
ustroju w warunkach zwykłych; w przypadkach tych może wystąpić osutka 
lub też zmiany istniejące ulegają nasileniu; droga ta jest najbardziej zbli
żona do warunków prawidłowych i przez to ponętna, może być jednak 
bardzo niebezpieczna, minimalne bowiem ilości substancji uczulającej wy
wołują niekiedy ciężkie objawy ogólne. 

— Metodą bezpieczniejszą, lecz zawodną są próby skórne; w zależ
ności od cech ciała badanego wykonywać można je rozmaicie, a więc bądź 
metodą płatkową — próba naskórkowa, bądź metodą skaryfikacyjną — 
próba skórna, bądź metodą wstrzyknięcia — próba doskóma. Metody te, 
proste i bezpieczne, są jednak zawodne, niekiedy bowiem są one ujemne 
nawet w przypadkach, w których zmiany skórne wywołane są przez okre
ślone antygeny, zwłaszcza zaś pokarmowe; w innych znowu przypadkach 
uczulenie skóry jest wieloważne i odczyny są dodatnie nie tylko w sto
sunku do antygenu uczulającego, lecz do szeregu ciał innych. 

Zmiany ogólne towarzyszące zatruciom skóry są nader różnorodne 
w zależności od właściwości stosowanego środka; różnorodność ich jest 
tak znaczna, że zgmpowania ich w działy odrębne celem klasyfikacji jest 
niemożliwe; omówienie wszystkich tych zmian jest zadaniem podręczników 
farmakologii i toksykologii i przekracza ramy pracy niniejszej, w której 
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Zatrucia skóry 

omówione zostaną wyłącznie zmiany skórne występujące na tłe najczęstszych 
zatruć. 

A r s e n . Zmiany występujące w skórze w związku ze stosowaniem 
przetworów arsenowych są bardzo częste; niekiedy mają one przebieg ciężki, 
co powiększa ich doniosłość. Zatrucia te występują w bardzo rozmaitych 
postaciach morfologicznych i klinicznych. Najczęściej widujemy je w zwią
zku ze stosowaniem arsenobenzołu, stowarsolu i innych połączeń arsenu 
trójwartościowego i pięciowartościowego, używanych w leczeniu kiły. Nie
organiczne związki arsenowe znacznie rzadziej prowadzą do zatruć; to 
samo powiedzieć można o zatruciach w związku z pracą związaną z prze
twarzaniem arsenu. Najczęstsze odmiany arsenowych zatruć skóry są na
stępujące: 

O s u t k i s z k a r l a t y n o w a t e , odrowate, rumieniowate i przy
pominające rumień wielopostaciowy; cechy morfologiczne tych osutek nie 
różnią się od osutek występujących w przebiegu płonicy, odry łub rumie
nią wielopostaciowego, toteż Milian uważa je za objawy wymienionych cho
rób. Sądzi on, że utajone choroby zakaźne — płonica, odra, rumień wielo
postaciowy — zostają pobudzone przez podawany lek skutkiem wzrostu 
zjadłiwości odpowiednich zarazków. Zjawisko to, zwane biotropizmem, 
znajduje zdaniem Miliana potwierdzenie w spostrzeganej niekiedy zakaż-
ności tych osutek. Wobec tego jednak, że osutki te niekiedy nawracają 
wielokrotnie, a to po każdym wstrzyknięciu leku, wątpliwe jest, czy po
gląd Miliana jest słuszny. 

Przebieg tych zatruć różni się zazwyczaj od przebiegu właściwej odry 
lub płonicy: odczyny ogólne, jak podniesienie ciepłoty, upośledzenie stanu 
ogólnego chorych, zazwyczaj osutkom tym nie towarzyszą; ponadto osutki 
te są zazwyczaj przelotne, utrzymują się krótko, po ustąpieniu nie wystę
puje charakterystyczne zluszczanie; z łatwością nawracają one w razie dal
szego stosowania leku. 

R u m i e ń t r w a ł y , exanthema jixum, polega na wielokrotnym 
występowaniu stale w tym samym miejscu wykwitów rumieniowatych lub 
pokrzywkowatych; w następstwie wielokrotnie nawracającego stanu zapal
nego stopniowo rozwija się na tych ogniskach lichenizacja i przebarwienie. 
Występowanie tych zmian tłumaczy się uczuleniem tkanek na niewielkiej 
przestrzeni; pochodzenie tego uczulenia nie jest jasne. Niekiedy zmiany 
te mogą rozsżerzyć się i przejść w uogólnione stany zapalne. 

Rumień trwały nie jest patognomoniczny dla zatruć arsenowych i może 
wystąpić również po innych lekach, w szczególności po antypirynie, piramido
nie i in. Cechy morfologiczne tych wszystkich rumieni są jednakowe. 
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Zatrucia skóry 

U o g ó l n i o n e z ł u s z c z a j ą c e p o a r s e n o w e z a p a l e 
n i e s k ó r y , erythrodermia arsenicdis, należy do najcięższych i dosyć 
częstych zmian toksycznych w następstwie stosowania związków arseno
wych, sposób powstawania tych erytrodermii nie jest znany; w rachubę 
wchodzą jednak możliwości następujące: 

Ryc. 194. E r y t h e m a f ixum w następstwie stosowania 
neoarsenobenzolu. 

— nieprawidłowe wydzielanie arsenu, zwłaszcza zaś jego związków 
utlenionych; występuje duże nagromadzenie cząsteczek arsenu w skórze, 
w szczególności w otoczeniu jej przydatków (mieszki włosowe, gruczoły); 

— wpływ toksyczny arsenu na ściankę naczyń i nerwy współczułne, 
porażenie ich, a w następstwie tego rozszerzenie naczyń, ich przekrwienie 
z wtórnymi objawami zapalnymi. 

Erytrodermie rozpoczynają się zazwyczaj od lekkiego stanu zapalnego 
w przegubach dużych stawów oraz w okolicach o skórze cienkiej i wyka-
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żującej zwiększoną potliwość. Ten stan zapalny szybko rozszerza się i ulega 
nasileniu, tak że w przeciągu ki lku dni cała powierzchnia skóry jest silnie 
zaczerwieniona, obrzęknięta i w zależności od nasilenia zmian zapalnych 
sączy mniej lub więcej wybitnie; zakażenia wtórne, silne zluszczanie po
wierzchni, powiększenie gruczołów chłonnych dopełniają obrazu morfo
logicznego zmian skórnych. 

Zatrucia te mają przebieg przewlekły, trwają one 3—4 miesiące, przy 
tym charakteryzują je okresy poprawy i pogorszenia zmian skórnych; po 

Ryc. 195. E r y t h e m a f i x u m generalisatum. 

ustąpieniu ich pozostaje wielomiesięczny, a niekiedy wieloletni stan uczu
lenia w stosunku do przetworów arsenowych. Wykazują one dużą opor
ność na leczenie; wszystkie dotychczasowe sposoby leczenia ich zawodziły; 
dotyczy to zarówno zabiegów miejscowych, jak i leków o działaniu ogól
nym, stosowanych w tych razach, a więc środków moczopędnych, adrena
liny, podsiarczynu sodu, wapnia, leczenia bodźcowego, związków sulfona
midowych i penicyliny. Ostatnio, podczas drugiej wojny światowej na
stąpił pod tym względem duży postęp. 
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Zatrucia skóry 

Prace prowadzone w W . Brytanii podczas wojny, mające na celu wy
nalezienie środków ochronnych przed działaniem gazów bojowych, dopro
wadziły do wykrycia 2,3, Dimercaptopropanolu. 

Środek ten, tzw. B A L , okazał działanie silnie neutralizujące w stosunku 
do arsenowych gazów parzących, np. luizytu. Początkowo przypuszczano,, 
że wywiera on działanie neutralizujące wyłącznie po zastosowaniu miej
scowym, na skórę i na gałkę oczną. Okazało się jednak, że stosowanie 
ogólne tego środka jest bardzo korzystne również w leczeniu zatruć arse-

Ryc. 196. Erythrodermia arsenicalis, obrzęk skóry, skupienie pęcherzyków 
naskórkowych. 

nowych w wyniku leczenia arsenowego przeciwkiłowego oraz w innych 
zatruciach arsenem. 

Niebezpieczeństwo powikłań w następstwie stosowania leczenia arse
nowego może być wydatnie zmniejszone przez zastosowanie B A L - u w odpo
wiednim okresie i właściwej dawce. 

B A L posiada również wyraźne właściwości antytoksyczne w stosunku 
do zatruć rtęciowych, jednak w tym razie należy podawać większe dawki 
leku. 

Czy B A L wywiera działanie w zatruciu również innymi metalami, 
nie zostało wyjaśnione. 
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Trujące działanie arsenu i rtęci na ustrój żyjący tłumaczy się powsta
waniem związków chemicznych pomiędzy tymi substancjami i zgrupowa
niami S H , znajdującymi się w zarodzi komórek i niezbędnymi dła ich 
życia. B A L , który jest dithiołem, a więc również połączeniem siarkowym, 
ma większe powinowactwo do arsenu i rtęci od połączeń siarko-wodoro-

Ryc. 197. E r y t h r o d e r m i a arsenicalis. 

wych tkanek; w ten sposób ostatnie są chronione przez B A L . B A L ma tak 
wielkie powinowactwo do As i Hg , że pod jego wpływem następuje 
odszczepienie ich od powstałych już związków arsenu lub rtęci z S H komó
rek. Połączenia chemiczne B A L i As i H g zostają bardzo szybko wydalone 
z ustroju. .Takie jest więc działanie antytoksyczne B A L - u . 
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Zatrucia skóry 

B A L stosowany jest domięśniowo w i o % rozczynach oleistych, w wod
nych rozkłada się on bowiem bardzo szybko. Największa nietrująca dawka 
u królików wynosi 40 mg po wstrzyknięciu jednorazowym i od 15—20 mg 
po wstrzykiwaniach powtarzanych co 2 godz. U ludzi dawki w wysokości 
150—350 mg powtarzane co 4 godz. nie wywołują groźnych zatruć. Jed
nakże juź 300 mg, czyłi 5 mg na kilo wagi wywołać może wymioty, bóle 

Ryc. 198. E r y t h r o d e r m i a arsenicalis, często niepra
w i d ł o w o zwaną keratosis arsenicalis. Z m i a n y te po

przedzone są stanem zapalnym. 

głowy, uczucie palenia warg, palców, języka itd., ściskanie w klatce pier
siowej, łzawienie, ślinotok; objawy te występują w okresie od I/2 godz. 
do i l / ^ godz. po wstrzyknięciu, ale szybko ustępują. 

Sposób leczenia ciężkich zatruć arsenowych jest następujący: przez 
pierwsze 2 dni wstrzykiwać należy co 4 godz. 3 mg B A L - u na kilo wagi; 
4 wstrzyknięcia na trzeci dzień, a potem przez 10 dni, a więc aż do osią
gnięcia całkowitego ułeczenia 2 wstrzyknięcia dziennie. 
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P r z e b a r w i e n i a p o a r s e n o w e mogą powstać w następ
stwie rumienią trwałego lub erytrodermii, w tych razach mają one pocho
dzenie zapalne, a występowanie ich zależy od podrażnienia komórek barw-
nikotwórczych naskórka przez stan zapalny. Pewną rolę odgrywać mogą 
również zmiany w ściankach naczyń włosowatych, przez które przechodzą 
do tkanki łącznej przynaczyniowej krwinki czerwone ulegające rozpadowi 
z pozostawieniem w tkance hemoglobiny, przekształcającej się stopniowo 

Ryc. 199. Przebarwienie po r u m i e n i u trwałym ( E r y t h e m a 
f i x u m ) ; zdjęcie pochodzi od chorego z rycin 194 i 195. 

W hemosyderynę. Przebarwienia te są silniejsze w okolicach, w których 
stan zapalny był wybitniejszy, są one zazwyczaj plamiste, zajmując niekiedy 
obszerne odcinki skóry. Prócz tych przebarwień zapalnych występują nie
kiedy, bardzo jednak rzadko, przebarwienia nie poprzedzone stanem zapal
nym; zazwyczaj są one zlewne, z grubsza równomiernie nasilone, nieco 
jednak wybitniejsze w okolicy pasa, w przegubach pachowych z przodu 
oraz w okolicy narządów płciowych. 
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Patogeneza ich jest, zdaje się, związana z zaburzeniami w korze nad-
neraa i w układzie współczulnym. 

N a d m i e r n e r o g o w a c e n i e p o a r s e n o w e . W zatru
ciach arsenowych, częściej w pracy z tymi związkami, rzadziej w następ
stwie podawania leków zawierających arsen, rozwijać się mogą zgrubienia 
naskórka dłoni i stóp. Niekiedy są one zlewne, zajmując równomiernie 
całą powierzchnię dłoni i stóp; naskórek jest nieco zgrubiały, bruzdowa
nie normalne jest wyraźniejsze niż w stanie prawidłowym; zabarwienie 
dłoni i stóp może być żółte, woskowe; częściej ma ono odcień aer-

Ryc. 200. Przebarwienie po r u m i e n i u trwałym. 

wony, co tłumaczy się współistniejącym w tych razach stanem zapalnym; 
okolice zgmbiałe odgraniczone są wyraźnie na bocznych częściach stóp 
i dłoni i otoczone obwódką różową. 

W innych razach zgrubienie naskórka jeSt ogniskowe, w tych razach 
w skórze dłoni i stóp powstają grudki brodawkowate, które mogą ulec 
zwyrodnieniu złośliwemu, przekształcające się w nabłoniaki poarsenowe, 
zazwyczaj o budowie kolczysto-komórkowych. 

Różnicować te zmiany należy z rogowcem dziedzicznym dłoni i stóp, 
z wykwitami łuszczycowymi i z tzw. wypryskiem modzelowatym. 
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O s u t k i w y b r o c z y n o w e . Związki arsenowe połączone z ją
drem benzolowym, jak to bywa w arsenobenzołu i jego pochodnych, wy
wołują niekiedy powstawanie osutek krwotocznych. Ściśle rzecz biorąc nie 
są to jednak zatrucia arsenowe, czynnikiem trującym jest bowiem w tych 
razach nie arsen, lecz benzol. Z punktu widzenia morfologicznego zmiany 

Ryc. 201. E r y t h r o d e r m i a postmercurialis. 

W skórze polegają na występowaniu wybroczyn plamistych i guzowatych 
rozmaitej wielkości i nasilenia; objawom tym nie towarzyszą zmiany wy
siękowe i zapalne. Obraz jest zatem taki, jak w plamicy Werlhoffa, czyli 
w małopłytkowości, nie zaś charakterystyczny dla plamicy gośćcowej (cho
roba Schónleina). Zmiany dotyayć mogą nie tylko skóry, lecz również 
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błon śluzowych i narządów wewnętrznych; od nasilenia i rozległości ich 
zależy przebieg tego powikłania i rokowanie. 

Pochodzenie wylewów tłumaczy się uszkodzeniem układu krwiotwór
czego i siateczkowo-śródbłonkowego. W przypadkach ciężkich dochodzi do 
zaniku ciałek białych, w szczególności postaci ziarnistych (agranulocytoza) 
oraz do zmniejszonego wytwarzania płytek krwi i uszkodzenia śródbłon
ków naczyń, przepuszczalność których wzrasta bardzo wybitnie. Ten rodzaj 
zatrucia arsenowego również ulega poprawie pod wpływem B A L - u . 

Ryc. 202. Hyperkeratosis postarsenicalis u pracownika stykającego się ze związkami 
arsenowymi. Z w r ó c i ć u w a g ę należy na brak poprzedzających i towarzyszących 

o b j a w ó w zapalnych. 

B i z m u t . Związki bizmutowe bardzo rzadko wywołują zmiany 
w skórze, w wyjątkowych jednak przypadkach powstać mogą pokrzywki, 
rumienie, osutki odrowe, a czasem erytrodermia obrzękowa o cechach ta
kich samych, jak w zatruciach arsenowych; niekiedy powstają również 
osutki wybroczynowe. Przebieg tych zatruć jest dobrotłiwy, zmiany w skórze 
nie wykazują charakterystycznych cech morfologicznych, toteż rozpoznawa
nie ich oparte jest na stwierdzeniu związku pomiędzy podawaniem bizmutu 
i występowaniem zmian skórnych. Zmiany w błonach śluzowych jamy 
ustnej są częstsze, polegają na występowaniu ciemnych złogów bizmuta 
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metalicznego na błonie śluzowej warg i policzków, zwłaszcza zaś w otoczeniu 
zębów. W przypadkach ciężkich powstają wrzodziejące stany zapalne błony 
śluzowej jamy ustnej. 

R t ę ć . Zmiany skórne w związku ze stosowaniem przetworów rtę
ciowych w postaci wstrzykiwań należą do rzadkości, jeśli zaś występują, 
przybierają postać rumienią płonicowego, a w przypadkach ciężkich postać 
erytrodermii rumieniowato-złuszczającej; zmiany są najwybitniejsze i naj
wcześniejsze w przegubach i w okolicach o wzmożonej potliwości. 

Utrzymują się one kilka lub też kilkanaście dni, po czym ustępują 
z końcowym silnym, wielkopłatowym złuszczaniem. 

Znacznie częstsze są zmiany w następstwie stosowania przetworów 
rtęciowych bezpośrednio na skórę; najczęściej chodzi tu o maści rtęciowe, 
w szczególności szaruchę (Ung. hydrargyri cinereum). Odróżnić należy 
przy tym dwa rodzaje zmian: 

— Jedne występują w miejscu wcierania szaruchy; są one częstsze 
u osobników o gęstym i grubym owłosieniu ciała i polegają na zaczerwie
nieniu skóry oraz na występowaniu krostek przymieszkowych; zmiany te 
tłumaczą się podrażnieniem miejscowym skóry i spostrzegane są aęściej 
po stosowaniu szaruchy zbyt starej, przygotowanej na smalcu zjełczałym; 
sprzyja im wadliwe wcieranie maści, a mianowicie nie tylko ku obwodowi 
kończyn, a więc w kierunku wzrostu włosa, lecz również w kierunku do-
środkowym, czyli pod włos. Nie są to zatrucia skóry w ścisłym znaczeniu, 
lecz jej podrażnienia, mogą one jednak stanowić okres wstępny do zatruć 
rtęciowych. 

— Właściwe zatrucie rtęciowe skóry (toxicodermia mercuridls) wy
stępuje również najczęściej po stosowaniu szaruchy, rzadziej po płukaniach 
rozczynem cyjanku rtęciowego, po maści kalomelowej lub innych przetwo
rach rtęciowych; jest ono najwcześniejsze w miejscu stosowania maści, co 
tłumaczy się podrażnieniem skóry, szybko jednak uogólnia się, co tłumaczy 
się wchłanianiem rtęci do gospodarki ogólnej ustroju. Z punktu widzenia 
morfologicznego osutka przybiera cechy erytrodermii rumieniowato-złusz
czającej, szczególnie wybitnej na wewnętrznej powierzchni ud, na pod
brzuszu i na narządach płciowych. 

Mechanizm zatruć wywołanych przez rtęć nie jest wyjaśniony, prawdo
podobnie jednak nie jest on jednolity; dlatego też niekiedy rozwija się 
po ich ustąpieniu stan uczulenia skóry w stosunku do rtęci, w innych 
razach zatrucie nie wywołuje stanu uczulenia, toteż ponowne stosowanie 
rtęci jest możliwe. 
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Zatrucia skóry 

Z w i ą z k i j o d o w e . Z uwagi na częstość stosowania połączeń 
jodowych w lecznictwie, rozpoznawanie zmian skórnych ma duże znaczenie 
praktyczne. Zmiany skórne jodowe są bardzo rozmaite, tłumaczy się to 
z jednej strony różnorodnością związków jodowych używanych w łeczni-
ctwie i rozmaitością sposobów wprowadzania ich do ustroju, z innej zaś 
strony załeży od osobniczej odczynowości skóry. 

Poniżej wyliczam rozmaite odmiany jodowych zmian w skórze, zmie
niam przy tym nieco tradycyjny podział Morroiua, przyjęty, jak wiadomo, 
przez Brocqa, Miliana i innych: 

— zmiany w postaci trądzika różowatego —• rosacea; 
— zapalenia przymieszkowe — acne jodica; 
— osutki rumieniowate i pokrzywkowate; 
— osutki wybroczynowe; 
—• zmiany guzowate; 
—• zmiany pęcherzowe i bujające. 
Patogeneza jodzicy skóry związana jest z następującymi cechami tok

sykologicznymi przetworów jodowych: wywołują one rozszerzenie naczyń 
krwionośnych, sprzyjają stanom zapalnym i powiększają już istniejące; pod 
wpływem przetworów jodowych wydzielina gruczołów skóry i błon śluzo
wych powiększa się; sprzyjają one wzrostowi zjadłiwości bakterii znajdu
jących się na skórze, wreszcie mogą wywoływać lub ujawniać stan uczule
nia w stosunku do przetworów jodowych. Który z wymienionych mecha
nizmów przeważa w wywołaniu zmian w skórze, bardzo trudno roz
strzygnąć, zdaje się jednak, że w większości przypadków współdziała wiele 
z nich. 

T r ą d z i k r ó ż o w a t y j o d o w y występuje częściej u osob
ników starszych, zwłaszcza u mężczyzn oraz u kobiet krwistych, z łojoto-
kiem skóry, z miażdżycą naczyń, a niekiedy z istniejącym już poprzednio 
trądzikiem różowatym. Zmiany dotyczą twarzy, a niekiedy i okolicy mostka, 
rozpoczynają się one od przelotnego zaczerwienienia nasilającego się w cie
płocie wysokiej, po spożyciu pokarmów gorących oraz alkoholu. Stopniowo 
zaczerwienienie to nasila się, jednocześnie w okolicach zaczerwienionych 
zjawiają się drobne krostki i grudki czerwone, podobne do występujących 
w trądziku. Obraz morfologiczny jest zatem zupełnie taki sam, jak w trą
dziku różowatym, a różnica polega na wyraźnym związku tych zmian z za-
żjTwaniem jodu i na współistnieniu innych objawów zatrucia jodowego, 
takich jak nieżyt błon śluzowych nosa, łzawienie, ślinotok. 

Z a p a l e n i a p r z y m i e s z k o w e , czyli tak zwany trądzik 
jodowy, acne jodica, jest najczęstszą postacią zatrucia jodowego; występują 
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w niej krostki wielkości i — 2 mm, czasem jednak znacznie większe, 
w przypadkach lekkich umiejscowione początkowo wyłącznie na twarzy, 
w cięższych w skórze głowy, na kończynach i na tułowiu. Krostki te nie
kiedy nie różnią się od zwykłych krostek przymieszkowych, kształt ich jest 
stożkowaty, otoczenie wykazuje lekki stan zapałny, treść ich jest ropna. N a 
głowie i na nosie przybierać one mogą wygląd trądzika zgorzelinowego. 
Powstaje wtedy drobna grudka wysiękowa, na szczycie której gromadzi się 
nieznaczny wysięk surowiczo-ropny, szybko zasychający w strupek, po odpad
nięciu którego powstaje drobne owrzodzenie, a potem blizenka. Wykwity 
duże dochodzą do rozmiarów monety 10—20-groszowej, przypominając 
niesztowice; częstokroć na dnie tych owrzodzeń zaznacza się wydłużenie 
brodawek skóry, co zbliża je do postaci bujających zatruć jodowych (jodo-
derma vegetans s. tuberosum). Pochodzenie trądzika jodowego tłumaczy 
się wzrostem zjadłiwości gronkowców skóry pod wpływem wydzielanych 
z łojem związków jodowych. 

Z m i a n y r u m i e n i o w a t e i pokrzywkowate w przebiegu za
truć jodowych nie są częste; rumienie mogą być mniej łub więcej rozległe, 
niekiedy uogólnione; zmiany pokrzywkowate nie różnią się od pokrzywek 
występujących z innych powodów. Rumienie przybierać mogą cechy osutek 
odrowych, płonicowych lub rumienią wielopostaciowego. 

Z m i a n y g u z o w a t e przybierają wszystkie cechy rumienią guzo
watego, erythema nodosum; umiejscowione są one na podudziach po stro
nie wyprostnej, czasem na czole; powstają przy tym silnie bolesne, dosyć 
dobrze ograniczone zgrubienia, pokryte skórą zaczerwienioną. Nie różnią 
się one od rumienią guzowatego zwykłego, utrzymują się 10—12 dni, 
po czym ustępują bez pozostawienia zmian trwałych. Najprawdopodobniej 
mechanizm powstawania tych wykwitów polega na pobudzeniu drzemią
cego zakażenia, czyli na zjawisku tzw. biotropizmu. 

Z m i a n y w y p r y s k o w a t e występują prawie wyłącznie u osob
ników poprzednio już dotkniętych wypryskiem; najczęściej w tych razach 
ma miejsce obostrzenie zmian istniejących łub odnowa ich w miejscach, 
na których poprzednio' były one umiejscowione. Z punktu widzenia mor
fologicznego i histologicznego zmiany te nie różnią się od wyprysku; mecha
nizm ich powstawania polega na istnieniu uczulenia wieloważnego lub 
swoistego, dotyczącego wyłącznie związków jodowych. 

O s u t k i w y b r o c z y n o w e rzadko występują samodzielnie, za
zwyczaj część wykwitów rumieniowatych, guzowatych lub pęcherzowych 
przybiera tę cechę. Tłumaczy się to szczególnym nasileniem zmian zapal
nych i uszkodzeniem ścianek naczyniowych; ułatwia to przechcxlzenie krwi-
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nek czerwonych do tkanek okołonaczyniowych i wywołuje zmiany wybro
czynowe. W razie wylewów krwawych bardzo dużych, jeśli ścianki naczyń 
uległy znacznemu uszkodzeniu, a wzrost zjadłiwości zarazków znajdujących 
się w skórze jest znaczny — mogą wystąpić rozległe owrzodzenia i zgo-
rzeł skóry i tkanki podskórnej. 

Z m i a n y p ę c h e r z o w e i b u j a j ą c e , jododerma bullosum 
et tuberosum; ta postać jodzicy skóry budzić może duże zainteresowanie 
ze wzgłędu na związek z innymi pęcherzowymi schorzeniami skóry. Jodzica 
pęcherzowa rozpoczyna się nagle, bez objawów zwiastunowych; w skórze 
zdrowej lub na ogniskach rumieniowatych występują pęcherze o treści 
surowiczej lub surowiczo-krwawej, zazwyczaj dosyć duże — wielkości 
orzecha laskowego i większe. Nie są one liczne, umiejscowione w roz
maitych okolicach skóry, a więc zarówno na tułowiu i w skórze owłosionej, 
jak i na twarzy i w dużych fałdach skóry, gdzie widuje się je najczęściej; 
niekiedy, bardzo jednak rzadko, zajmują one błony śluzowe. 

Nie wykazują one żadnych swoistych cech morfologicznych i rozpo
znanie ich na tej podstawie jest niemożliwe. Pokrywa tych pęcherzy pęka 
z łatwością, odsłaniając dno wilgotne i krwawiące; bardzo często naskórek 
stanowiący dno pęcherza ulega zgrubieniu, brodawki zaś skóry w tej oko
licy wydłużają się bardzo znacznie, skutkiem tego powstają rozmaitej wiel
kości guzy i guzki, przypominające kłykciny i pęcherzycę bujającą. Pod
stawa ich jest szeroka, kształt kopułasty, skutkiem czego przypominają óne 
czapki grzybów nałożonych na powierzchnię skóry. Spoistość tych rguzków 
jest miękka, budowa gąbczasta; widoczne są na nich liczne bruzdy; nada
jące całemu wykwitowi wygląd brodawkowaty lub kalafiotowaty.. Ogólnie 
mówiąc wykwity te nie różnią się od występujących w "pęcherzycy brodaw-
kującej. Powstają i powiększają się one bardzo szybko, w razie zaś dal
szego podawania jodu mogą dojść do rozmiarów bardzo dużych; po za
przestaniu podawania ustępują powoli, pozostawiając blizny i plamy prze
barwione. Niektóre przetwory jodowe wywołują zmiany te częściej; należy 
do nich jodek potasowy, natomiast związki jodowo-białkowe i lipoi-
dowe są pod tym względem mniej czynne. Obecnie uważa się, że mecha
nizm powstawania tych zmian polega na wzroście zjadłiwości bakterii ropo-
twórczych pod wpływem związków jodowych; z tego to względu zmiany 
te w istocie swej są brodawkującym i bujającym zakażeniem ropnym, 
pyodermia vegetans, sprowokowanym przez zażywanie bromu lub jodu. 
Występują one jednak wyłącznie u osobników uczulonych na jod i brom. 

L e c z e n i e z a t r u ć jodowych polega na przepisywaniu soli 
kuchennej, cząsteczka chloru usuwa bowiem" jod, ulegający w tym razie 
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łatwiej wydzieleniu. Ponadto we wszystkich postaciach, związanych z ropie
niem przepisywać nałeży odkażanie skóry rozczynami spirytusowymi, np.: 
i : iooo rozczynem fioletu krystalicznego w 7 0 % spirytusie lub płynem 
następującym: Rp.: Acżdi salicyli 2.0, Resorcini 3.0, Spirytus camphoratr 
10.o, Spiritus vini 70° ad loo.o. 

Postacie pęcherzowe i brodawkujące wymagają stosowania wodnych 
okładów odkażających, najłepiej z 2% rozczynu sołi kuchennej; z chwilą 

Ryc. 203. Bromoderma vegetans. 

osłabienia ropienia postacie brodawkujące należy naświetlać promieniami X 
w ilości 100 r na dawkę z użyciem sączka glinowego 1,0 mm i napięcia 
100 kilowoltów. 

Jako środki ogólne podawać należy związki sulfonamidowe; np.: 
sulfapirydynę po 3 g dziennie przez 6 dni, lub cibazol 4 g dziennie 
w ciągu 5 dni. 

Z w i ą z k i b r o m o w e wywołują zmiany podobne do występu
jących po jodzie, są jednak rzadsze. Występują one pod postacią rumieni,. 
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pokrzywek, osutek wybroczynowych i rumienią guzowatego. Najczęściej 
przybierają one postać trądzika bromowego, acne bromica, i krostek przy
mieszkowych. Umiejscowione na twarzy i w okolicach lojotokowych na 
tułowiu różnią się one od ropnych krostek zwykłych słabym nasileniem 
stanu zapalnego, nieznacznym skupieniem ropy, przebiegiem bardziej prze
wlekłym, a wreszcie skłonnością do przekształcenia się w owrzodzenia 
o dnie brodawkującym. Ustępując pozostawiają one drobne zagłębione bl i-
zenki, przypominające blizny po trądziku zgorzelinowym lub gruźlicy guz-

Ryc. 204. T o x i c o d e r m i a e usu b r o m i ; typ m o r f o l o g i c z n y — 
erythema exsudativum et b u l l o s u m . 

kowo-wrzodziejącej. Drugą charakterystyczną dla zatruć bromowych posta
cią jest odmiana bujająca — bromoderma tuberosum s. uegetans. Jest ona 
częstsza u dzieci, występuje nie tylko po związkach zawierających dużo 
bromu, jak np. bromek sodowy, lecz również po syropach o małej zawar
tości tego leku; niekiedy występuje ona kilka miesięcy po przerwaniu lecze
nia bromowego, w innych razach zmiany te nagle występują u osobników 
zażywających brom od szeregu miesięcy bez wszelkich powikłań; widuje 
się to szczególnie często w padaczce. 
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Zmiany występują częściej na twarzy, w fałdach i na skórze owło
sionej, mogą być jednak rozsiane na tułowiu i na kończynach, a niekiedy 
zajmują również błony śluzowe. 

Początkowo są to pęcherze o treści surowiczej lub krosty przymiesz
kowe, skupione w gromadkę, pokrywa ich wkrótce pęka, odsłaniając po
wierzchnię brodawkującą i bujającą. Wykwit wykształcony nie różni się 
od jodzicy brodawkujące). 

Ryc. 205. T o x i c o d e r m a e u s u b r o m i ; typ m o r f o l o g i c z n y — 
erythema exsudativum et bul losum. 

Patogeza tych zmian jest zawiła; jak już wspomniałem, rolę odgrywa 
uczulenie osobnicze, nie jest ono jednak swoiste, B. Bloch wykazał bowiem, 
że przykładając na skórę tych osobników rozmaite ciała drażniące (nie 
tylko brom) wywołać można powstawanie wykwitów brodawkujących. 
W wydzielinie i w tkance tych wykwitów wykazano obecność bromu, toteż 
nie można wyłączyć, że pewną rolę odgrywa podrażnienie tkanek przez 
wydalane związki bromowe. Wreszcie w rachubę wchodzi wzrost zjadłi
wości drobnoustrojów skóry, w szczególności gronkowców i paciorkowców. 
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Wobec tego, że u chorych tych stwierdza się nierzadko bezsok żołądkowy 
i zmniejszenie chloru w tkankach, w powstawaniu tych zatruć nie jest wy
łączona rola patogenetyczna zaburzeń w przemianie materii. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e w wykwitach brodawkujących 
wywołanych przez jod i przez brom są jednakowe i nie różnią się od obrazu 

Ryc. 206. Bromoderna tuberosum; obraz i usadowienie zmian typowych. 

Spostrzeganego w pęcherzycy brodawkującej. Brodawki skóry są silnie wy
dłużone i przekrwione, kształt ich jest nieprawidłowy, są one często roz
dwojone na szczytach, naskórek jest silnie zgrubiały i obrzęknięty, obecne 
są w nim liczne białe ciałka wielojądrzaste, w skórze zaś właściwej nacieki 
złożone z komórek plazmatycznych 1 kwasochłonnych; w naskórku znajdują 
się liczne ropnie mikroskopowe. 
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R o z p o z n a n i e opiera się na stwierdzeniu zażywania jodu lub 
bromu, na charakterystycznym obrazie morfologicznym oraz na wykazaniu 
w m o a u bromu lub jodu. 

Ryc. 207. Toxicodermia e usu Dagenani. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy pęcherzycę brodaw-
kującą, bujające zapalenie ropne, pyodermia vegetans, grzybicę strzygącą 
głęboką i kłykciny kiłowe płaskie. 

L e c z e n i e jest takie samo jak jodzicy brodawkującej. 
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Z w i ą z k i z ł o t o w e dosyć często wywołują zmiany w skórze; 
pod względem morfologicznym są one nader rozmaite, to samo należy po
wiedzieć o ich patogenezie. Zmianami najczęstszymi są następujące: 

Ryc. 208. Toxicodermia alimentaris. 

— rumienie, osutki odrowate i płonicowate; są one częstsze w przy
padkach gruźlicy czynnej, zwłaszcza zaś w toczniu rumieniowatym pod
ostrym i ostrym; pod względem morfologicznym nie różnią się one od 
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rumienią wielopostaciowego, od osutki płoniczej i odrowej; są one bez
względnym wskazaniem do przerwania leczenia zlotem; 

— pod wpływem leczenia przetworami złotowymi mogą ulec nasile
niu istniejące u chorego zmiany zapalne ropne, zwłaszcza zaś gruźlicze, 
niekiedy występują wykwity świeże, podobnie jak się to widuje w lecze
niu tuberkuliną; pochodzenie tych zmian nie jest jasne, podług Miliana 

Ryc. 209. Erythema fixum e usu antipyrini. Zwrócić 
uwagę na podobieństwo do rumienią trwałego po 

stosowaniu arsenobenzołu (ryc. 200) . 

polegają one na wzroście zjadliwości zakażeń utajonych; są one wskaza
niem do obniżenia stosowanych dawek lub nawet do przerwania leczenia; 

— niekiedy rozwija się uogólniony stan zapalny w postaci erytroder-
mii rumieniowatej, obrzękowej i pęcherzykowej, podobnej do erytrodermii 
poarsenowej. Jest to powikłanie ciężkie, stan zapalny skóry utrzymuje się 
czas długi, niekiedy kilka tygodni i pozostawia uczulenie na związki zło
towe, uniemożliwiające dalsze ich stosowanie; 
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Zatrucia skóry 

— niekiedy erytrodermie złotowe przybierają cechy morfołogiczne 
swoiste dla innych chorób skóry, powstawać mogą grudki liszaja, ogniska 
łuszczycy i złuszczanie płatowe; obraz ten wyróżnia się wielopostaciowością 
i przypominać może liszaj, łuszczycę, przyłuszczycę lub złuszczanie łuszczy-
cowate; 

— zmiany barwnikowe należą do zaburzeń bardzo pospolitych w lecze
niu złotowym; mogą rozwinąć się one w następstwie rumieni trwałych, 
erythema jixum, lub po erytrodermii obrzękowej, liszajowatej albo łuszczy-
cowatej; rozpoznanie tych zmian jest bardzo trudne i opiera się raczej na 

Ryc. 210. Pigmentationes postbismuthicae. 

stwierdzeniu podawania związków złotowych niż na jakichkolwiek cechach 
morfologicznych lub klinicznych tych osutek; 

— w przypadkach bardzo rzadkich toksyczne osutki złotowe przy
bierają cechy wybroczyn owe. 

Z w i ą z k i s u l f o n a m i d o w e wywoływać mogą powstawanie 
pokrzywki, rumieni, osutek odrowych i sinicy skóry i błon śluzowych; 
zmiany te powstają skutkiem zmian w składzie chemicznym hemoglobiny 
i skutkiem powstawania pod wpływem tych związków sulfhemoglobiny i me
themoglobiny; nie mają one przebiegu ciężkiego, ustępują szybko i nie są 

501 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Zatrucia skóry 

przeciwwskazaniem do dalszego stosowania tych związków, wszakże po
czątkowo w dawkach zmniejszonych. 

A n t y p i r y n a i z w i ą z k i p o k r e w n e wywoływać mogą 
osutki uogólnione rumieniowate, płonicowate lub odrowate; ustępują one 
szybko po przerwaniu leczenia i nie mają przebiegu ciężkiego; drugą odmia
ną zmian skórnych w tym leczeniu jest rumień trwały, erythema fixum; 
nawraca on po każdym zażyciu leku, ma cechy rumienią pokrzywkowatego, 
pozostawia po sobie zabarwienie utrzymujące się bardzo długo. 

Z w i ą z k i k w a s u b a r b i t u r o w e g o wywołują osutki po-
krzywkowate i obrzęki Quinckego; niekiedy powstają uogólnione osutki 
płonicowate i odrowate; nasilenie ich bywa nader rozmaite, czasem bardzo 
wybitne; w tym razie ustępują one wśród objawów silnego złuszczania. 
Znacznie rzadziej występują osutki pęcherzowe, wybroczynowe i wrzodzie-
jące. 

O l e j k i , s a n t a ł o w y i k o p a i w o w y , wywołują rumienie 
uogólnione odrowe; zmiany te nigdy nie przybierają cech ciężkiego stanu 
zapalnego i szybko ustępują po przerwaniu leczenia. 
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R O Z D Z I A Ł X X X J I I 

Z A W O D O W E C H O R O B Y S K O R Y . D E R M A T O S E S P R O F E S S I O N A L E S 

U w a g i o g ó l n e . Nie ulega wątpliwości, że liczba chorób skóry 
związanych z wykonywaniem zawodu jest bardzo duża, a w miarę dalszego 
rozwoju przemysłu będzie stale wzrastać. Jest to przyczyną dużego zainte
resowania tymi chorobami w naszych czasach; w szeregu krajów w ostat
nich latach poczyniono rozmaite próby rozwiązania zagadnień zdrowotnych 
wśród mas pracujących nie tylko na podstawie lecznictwa indywidualnego, 
lecz również w płaszczyźnie społeanej. W Polsce zagadnieniom tym poświę
cono dużo uwagi, nie zdołano jednak uzgodnić poglądów na możliwości 
rozwiązania zagadnień medycyny zawodowej w warunkach życia polskiego 
społeaeństwa; wzorowano się przy tym często na osiągnięciach państw sąsia
dujących, nie licząc się z odmiennymi warunkami ich bytowania, z innym 
stanem prawnym i organizacyjnym. Częstokroć przy tym zarzucano klipią^-
stom niedocenianie zagadnień medycyny zawodowej, zapominając, że ten 
dział medycyny nastręcza znacznie więcej zagadnień organizacyjnych i praw
nych, a nawet politycznych niż ściśle klinicznych. 

W rozpatrywaniu chorób zawodowych konieczne jest podkreślenie, że 
zagadnienie to powinno być ujmowane w dwóch płaszayznach, mianowi
cie z punktu widzenia społecznego i klinicznego. 

Zagadnienia społeczne polegają na uregulowaniu higieny pracy, na 
segregacji pracowników celem niedopuszczenia do pracy w niektórych 
zawodach osobników nie nadających się do nich; na ustaleniu praw do 
renty inwalidzkiej i na określeniu jej wysokości, a wreszcie na zorgani
zowaniu przeszkalania pracowników chorych celem przygotowania ich do 
pracy w innych zawodach. 

Wszystkie te zagadnienia są nader ważne, mają jednak charakter 
organizacyjny i prawny i dlatego powinny być rozwiązane przez przedsta
wicieli i znawców administracji lekarskiej. Dodać należy, że zagadnienia 
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te nie mogą znaleźć rozwiązania uniwersalnego, nadającego się dla wszyst
kich społeczeństw, a to nawet dla żyjących w zbliżonych warunkach 
socjalnych, lecz powinny być ustalone na psychologicznych, prawnych, eko
nomicznych i zwyczajowych podstawach charakteryzujących dane społeczeń
stwo. Do klinicystów należy tu rola doradcza, autor zaś podręcznika niniej
szego, jako klinicysta, ograniczy się jedynie do uwag ogólnych dotyczących 
tych zagadnień. 

Zagadnienia kliniczne dotyczące chorób zawodowych polegają na 
poznaniu ich cech klinicznych oraz metod l e k a r s k i e g o zapobiegania. 

P o d z i a ł zawodowych chorób i zmian skóry winien być oparty 
na połączeniu kryteriów społeczno-prawnych z klinicznymi. Zadanie takie 
nie jest łatwe, toteż autorzy podręczników często unikają wszelkiego po
działu i ograniczają się do wyliczania schorzeń i zmian skóry występują
cych w poszczególnych zawodach. Takiemu ujęciu sprawy zarzucić można 
brak podejścia syntetycznego, co jest wszakże jednym z głównych zadań 
podręanika; wszelki podręcznik powinien być syntezą zagadnienia, w prze
ciwnym bowiem razie staje się kalendarzem lekarskim lub encyklopedią. 
Wychodząc z tych założeń proponuję następujący podział schorzeń i zmian 
zawodowych skóry; niektóre z działów przytoaonych, jak przekonamy się, 
nie będą wymagały w dalszym ciągu omówienia szaegółowego, inne zostaną 
omówione nieco obszerniej. 

G r u p a I . 
— Zniekształcenia skóry wywołane pracą zawodową; są to tzw. stig-

mata professiondia, pochodzenie których jest proste. Jest wszakże rzeaą 
zrozumiałą, że w miejscu ucisku lub drażnienia skóry przez narzędzie lub 
przedmiot pracy, a również w razie przyjmowania przez pracownika szae-
gólnego układu rąk lub palców w tkankach stopniowo rozwijają się mniej 
lub więcej charakterystyane zmiany. Szaególnie często są to zgrubienia 
i modzele o kształcie i ułożeniu mniej lub więcej charakterystycznym. Tak 
więc u krawców widuje się modzele na palcach w miejscu ucisku wywie
ranym przez nożyce; u szewców chałupników na udzie w okolicy oparcia 
kopyta powstaje zgrubienie. Przykłady takie mnożyć można w nieskońao-
ność, nie przyczyniając się jednak do dalszego wyjaśnienia zagadnienia. 
Ikonografia tych zmian jest bardzo ciekawa i została wspaniale opracowana 
przez Mierzeckiego. Zmianom tym poświęcono dużo uwagi, w istocie jed
nak nie mogą one budzić większego zainteresowania klinicznego i nasu
wają mało zagadnień organizacyjno-prawnych. Mogą one niekiedy mieć 
znaaenie w medycynie sądowej przy rozpoznaniu zwłok, jest to jednak 
dziedzina przekraczająca ramy niniejszego podręcznika. 
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G r u p a I I . 
— Zakażenia związane z pracą zawodową. Wymienić tu można przy

padki zakażeń lekarzy i personelu lekarskiego kiłą z umiejscowieniem 
objawu pierwotnego na palcach; zakażenia gruźlicą występujące w postaci 
gruźlicy brodawkującej u anatomów, oprawców i praczek bielizny szpital
nej; różycę świń u weterynarzy i kucharek, a może szereg innych scho
rzeń, wyliczenie których uważam za zbyteczne. Takie schorzenia zawodowe 
nie mogą budzić większego zainteresowania klinicznego, ich cechy i prze
bieg nie różnią się bowiem od tych samych schorzeń nabytych nie wśród 
pracy w określonym zawodzie. Nastręczają one wyłącznie zagadnienia 
prawne w zakresie ustalenia prawa do odszkodowania i jego wysokości, 
a czasem zagadnienia higieniczne w dziedzinie ochrony pracy. Nie są to 
jednak zagadnienia dermatologiczne i kliniczne, lecz prawne, organizacyjne 
i higieniczne. 

G r u p a I I I . 
— Jako dział trzeci wymienię wypadki w pracy oraz choroby skóry 

występujące u wszystkich osobników po zastosowaniu określonej substancji 
szkodliwej w pewnej koncentracji lub po pewnym czasie. Chodzi tu 
więc o uszkodzenia niezależne od stanu wrażliwości i uczulenia osobniczego. 
D o tej grupy należą uszkodzenia wywołane działaniem rozmaitych kwasów 
i ługów, ciał żrących i wysuszających; sposób działania tych ciał omówiony 
zostanie poniżej. 

Bardzo ważną i charakterystyczną postacią zawodowych uszkodzeń 
skóry należących do tej grupy są zmiany występujące u rentgenologów 
w następstwie nadmiernych naświetlań promieniami X lub radu; uszko
dzenia te, jak wiadomo, mogą mieć nasilenie rozmaite, począwszy od 
przebarwień i nieznacznych zaników aż do owrzodzeń i nabłoniaków. 
Wszystkie te zmiany nie różnią się pod względem klinicznym i morfolo
gicznym od podobnych zmian występujących nie w związku z wykony
wanym zawodem, lecz z powodu uszkodzeń wynikłych w inny sposób. 
Dlatego to w zakresie rozpoznania, anatomii patologicznej, patogenezy, 
leczenia i rokowania postacie te nie nastręczają żadnych odrębnych cech 
i nie stanowią odrębnego działu klinicznego. Rzecz inna, że z punktu 
widzenia prawnego, w zakresie ustalania praw do odszkodowania i w za
kresie ochrony pracy rentgenologa nasuwają one szereg ważnych zagad
nień. Przekraczają one jednak kompetencje dermatologa, klinicysty i ramy 
podręcznika niniejszego. 

Podobnie i rozmaite inne zmiany skórne należące do tej grupy, a wy
stępujące pod wpływem rozmaitych czynników fizycznych i chemicznych. 
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jak kwasy, ługi, oparzenia, odmrożenia itd., nie mają odrębnych cech k l i 
nicznych. Schorzenia te nastręczają natomiast szereg zagadnień prawnych 
w zakresie praw do renty i odpowiedzialności za uszkodzenie. 

Z punktu widzenia lekarskiego konieczne jest zbadanie przyczyny 
i sposobu działania wspomnianych ciał uszkadzających skórę. Mechanizm 
działania ich jest rozmaity, a ustalenie jego może mieć znaczenie w usta
laniu sposobu ochrony skóry. Podług Thomasa odróżnić należy ciała roz
miękczające i macerujące naskórek ( ług), ciała zatykające pory, są to za
zwyczaj tłuszcze, oleje i kurz rozmaitego pochodzenia, ciała drażniące, 
jakimi są najczęściej kwasy, a wreszcie ciała odtłuszaające, benzyna, nafta, 
terpentyna, ksylol. Sposoby ochrony skóry przed nimi rozpatrzone zostaną 
poniżej. 

G r u p a I V . 
— Grupa ta zawiera największą liczbę dermatoz wywołanych skutkiem 

stykania się z rozmaitymi ciałami szkodliwymi; uszkodzenia te oddzielam 
od poprzednich, występują one bowiem wyłącznie u osobników usposobio
nych, czyli jak obecnie mówimy uczulonych. Jeśli zatem w grupie po
przedniej reakcja chorobowa występuje u każdego osobnika stykającego 
się z czynnikiem szkodliwym, a nasilenie i przejawy jej zależą od kon
centracji i cech chemicznych substancji szkodzącej, to w grupie omawianej 
nasilenie odczynu zależy od stopnia uczulenia osobnika chorego, postać 
zaś tego odczynu bywa rozmaita i związana nie z cechami chemicznymi 
określonej substancji, lecz głównie ze zdolnością reakcyjną chorego. Odczyny 
ujęte w grupie trzeciej nazwać możemy normergicznymi, odczyny oma
wiane w grupie niniejszej — patergicznymi, czyli alergicznymi. Najczę
ściej są to zmiany wypryskowe, eczema professionale, oraz stany zapalne 
alergiczne. Zwykle nie różnią się one od wyprysków wywołanych przez 
te same lub inne przyczyny, nie na tle pracy zawodowej. Zilustrować można 
to na przykładzie następującym: wyprysk wywołany przez barwnik do futer 
zawierający para-phenilendiaminę wywołuje u kuśnierza wyprysk zawodowy, 
a u osób noszących takie futra farbowane zmiany identyczne pod wzglę
dem klinicznym, nie zaliczane jednak do schorzeń zawodowych. Mimo 
tego podobieństwa, niektóre postacie wyprysku zawodowego zostaną po
niżej rozpatrzone z punktu widzenia klinicznego. Są one bowiem częste 
i wykazują pewne cechy odrębne. Patogeneza ich rozpatrywana jednak 
nie będzie, nie różni się ona bowiem od patogenezy wyprysku. 

G r u p a V . 
— Wreszcie do ostatniej grupy zawodowych schorzeń zaliczam takie 

zmiany, które wykazują odrębne, swoiste cechy kliniczne; wymienić tu 
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można zapalenia mieszków włosowych wywołane przez smary i dziegcie, 
zmiany barwnikowe u asfalciarzy i niektóre inne. 

Obecnie przystąpię do szczegółowego omawiania chorób każdej w wy
mienionych grup. 

Grupa I , zawierająca znamiona pracy zawodowej, nie wymaga omó
wienia odrębnego. 

Grupa I I . Należą tu zakażenia powstające w związku z wykonywaniem 
zawodu; poniżej rozpatrzę te z nich, które nie były poprzednio omawiane. 

— Guzy dojarek występują w skórze palców i dłoni u kobiet zatrudnio
nych przy udoju krów, rzadziej kóz i owiec. Początkowo powstają plamy 
czerwone lub sinawe, na których wkrótce rozwijają się guzki wielkości 
grochu, kopulaste lub zaklęśnięte, opatrzone na szczycie pęcherzykiem, 
strupkiem lub ziarninującym owrzodzeniem. Wykwity te utrzymują się 
ki lka tygodni, po czym ustępują, niekiedy pozostawiając po sobie nieznaczne 
blizenki; czas trwania schorzenia dochodzi do 4—5 miesięcy. Gruczoły 
chłonne okołiczne mogą być obrzmiałe i bolesne, zdaniem niektórych auto
rów wystąpić mogą osutki uogólnione, krwiopochodne, w postaci plam 
i rumieni. 

Etiologia schorzenia nie jest znana, najprawdopodobniej wywołane 
jest ono przez zarazek krowianki, nie jest jednak jasne, czemu zmiany są 
tak odmienne od krost powstających po szczepieniu krowianki osobnikom 
wrażliwym; być może w rachubę wchodzi zmiana właściwości biologicznych 
zarazka, zmieniona odczynowość osobników chorych lub też zakażenie mie
szane albo nawet zgoła swoiste. 

Rozpoznanie jest łatwe dla tych, którzy chociaż raz jeden schorzenie 
spostrzegli, opiera się ono na ustaleniu zawodu, umiejscowieniu i obec
ności guzków o cechach opisanych. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy bujające i ropne za
palenie skóry, pyodermia vegetans, gruźlicę brodawkującą, brodawki 
zwykłe, a niekiedy zmiany kiłowe. 

Rokowanie jest dobre, leczenie polega na stosowaniu środków odka
żających; wystarcza obcieranie spirytusem salicylowym i smarowanie ma
ścią rtęciową (Ung. contra impetigo). 

—• Grzybica stóp u pływaków, czyli tak zwane atletic foot autorów 
amerykańskich. Pod wpływem częstego moczenia nóg, przebywania w ba
senach zawierających wodę zbyt rzadko zmienianą, następuje zakażenie 
stóp grzybami chorobotwórczymi. Z punktu widzenia morfologicznego 
zmiany te mogą być rozmaite, czasem są to wykwity pęcherzykowe, 
w innych razach złuszczające lub też o typie wyprzenia międzypalcowego; 
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nie różnią się one jednak od grzybicy naskórka spostrzeganej skutkiem 
zakażeń przypadkowych. 

— Drożdżyca międzypalcowa, intertrigo blastomycetica, występuje 
często u praczek. W fałdzie między trzecim i czwartym palcem, rzadziej 
między innymi, naskórek ulega rozmiękaniu i zluszcza się, powstaje przy 
tym wilgotne, zaczerwienione ognisko pozbawione naskórka zrogowacia-
łego i ograniczone kolnierzykowatym obrąbkiem zluszczającego się na
skórka. Wygląd tego wykwitu jest bardzo charakterystyczny; w zeskrobi-
nach z naskórka nie trudno wykazać obecność drożdży, co ułatwia rozpo
znanie. Leczenie jest takie samo jak grzybicy powierzchownej; polega ono 
na przecieraniu ogniska chorego i % rozczynem jodu w spirytusie. Choroba 
może wykazywać pewną oporność w razie częstego moczenia rąk. 

— Drożdżyca paznokci u cukierników i piekarzy należy niewątpliwie 
do bardzo charakterystycznych schorzeń wywołanych pracą przy syropie, 
drożdżach i cieście. Zmiany polegają na zaczerwienieniu i obrzęku otocze
nia paznokcia; spod wała paznokciowego wydobywa się nieznaczna ilość 
płynu surowiczo-ropnego; płytka paznokciowa jest łamliwa, na jej po
wierzchni są liczne powierzchowne ubytki i bruzdy. Obraz zatem jest taki 
sam jak w przynokcicy ropnej, perionyxis pyogenica. Omawiane zmiany 
u cukierników powstają pod wpływem zakażeń drożdżami, a być może 
również i bakteriami ropotwórczymi. Ciekawe, że zmiany te występują 
okresowo, co niewątpliwie zależy od gatunku surowca (domieszki drażniące, 
zakażenia). Leczenie polega na stosowaniu rozcieńczonej nalewki jodowej 
i zmianie pracy. 

Grupa I I I nie wymaga omawiania szczegółowego; zmiany skóry na
leżące do tej grupy mają taki sam przebieg i cechy kliniczne niezależnie 
od tego, czy powstały w związku z pracą zawodową, czy wśród innych oko
liczności. Schorzenia tej grupy budzą natomiast szereg zagadnień praw
nych w zakresie odszkodowań, w niektórych zaś razach uregulowania spra
wy ochrony pracy. 

Grupa I V . Wypryski zawodowe. Patogeneza wyprysków zawodowych 
polega na powstawaniu nadmiernej wrażliwości skóry; początkowo skóra 
uczula się na jedną substancję, stopniowo zakres uczulenia rozszerza się, 
substancji tych jest coraz więcej, powstaje uaulenie wieloważne nieswoiste. 
Uczulenie pierwotne dotyczyć może substancji rozmaitych, obecnie sądzi 
się, że częstO' są nimi środki stosowane do oczyszczenia skóry po pracy — 
benzyna, ług, kwasy, mydło itd. Mechanizm powstawania tego uczulenia 
nie jest jasny, nie wiemy bowiem, czy polega ono na wytwarzaniu przeciw-
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ciał czy na innym zjawisku. Z punktu widzenia klinicznego wypryski zawo
dowe wykazują szereg cech wspólnych, mimo to przyjęto odróżnianie wy
prysków charakterystycznych dla każdego zawodu. T e cechy wspólne są 
następujące: początkowo zmiany umiejscowione są na palcach po stronie 
grzbietowej, rozpoczynają się one od swędzenia, obrzęku i stanu rumienio
watego; często wkrótce zjawiają się pęcherzyki i sączenie; czasem jednak 
już bardzo wcześnie występuje zgrubienie naskórka, pękanie i złuszczanie 
powierzchni. Zmiany te mogą rozszerzyć się na przedramiona i na twarz, 
znacznie rzadziej na inne okolice. Czasem nie stwierdza się typowych dla 
wyprysku pęcherzyków, lecz stan zapalny zlewny; zmiany takie należy 
uważać za alergiczne stany zapalne skóry zbliżone do wyprysku. Nastę
pujące odmiany wyprysków zawodowych i alergicznych stanów zapalnych 
ze względu na swą częstość mają największą doniosłość praktyczną: 

— Wypryski u chirurgów i położników; substancjami, w stosunku 
do których skóra najwcześniej wykazuje stan uczulenia najczęściej są: subli-
mat, nalewka jodowa, wyskok, jodoform, mydło; rzadko widuje się przy
padki uczulenia w stosunku do jednej substancji, częściej jest ich kilka; 
dotknięta jest skóra dłoni, bardzo rzadko inne okolice skóry. Z punktu 
widzenia morfologicznego mogą to być zmiany przypominające potnicę 
(dyshidrosis) lub też ogniska zlewne, rumieniowate, złuszczające, z licz
nymi pęknięciami i skłonnością do lichenizacji. Postacie potnicowe widuje 
się częściej u osobników młodych, czasem już na początku ich kariery 
chirurgicznej; większą skłonność do nich wykazują astenicy i jednostki ze 
zwiększoną skłonnością rąk do pocenia, z dłońmi gorącymi, wilgotnymi. 
Schorzenie nasila się okresowo na jesieni i latem, z wiekiem ulega ono 
osłabieniu. Odmiana druga, rumieniowato-złuszczająca z towarzyszącą liche-
nizacją, z wiekiem stopniowo nasila się. 

— Uczuleniowy stan zapalny skóry u lekarzy dentystów umiejsco
wiony jest zazwyczaj na opuszkach palców i w otoczeniu paznokci, które 
zawsze są łamliwe, a na powierzchni opatrzone licznymi bruzdami i ubytka
mi ; wywołuje on zgrubienie, pękanie i złuszczanie naskórka na opuszkach 
palców. Substancjami uczulającymi są kresole, trójfenole i ich pochodne, 
niekiedy cement dentystyczny; jako odmianę wymienię przypadki uczule
nia na nowokainę. W tych razach zmiany nunieniowato-złuszczające wy
stępują nie tylko na opuszkach palców, lecz na dłoniach i przedramionach, 
niekiedy na podudziach i na tułowiu; próby skórne wykazują stan silnego 
uczulenia powłok na nowokainę. 

Wobec braku charakterystycznego dla wyprysku wykwitu — pęche
rzyka naskórkowego, nie zaliczam tych zmian do wyprysków, lecz do aler-
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gicznych stanów zapalnych skóry. W odróżnieniu od wyprysku prawdzi
wego często są one swoiste dla określonej substancji. 

— Zmiany u stolarzy bywają rozmaite; na ogół odróżnić należy na
stępujące dwie odmiany: do pierwszej należą zmiany wywołane przez pyłek 
i wióry niektórych drzew południowych, ciałem czynnym nie są żywice tych 
drzew, jak to dawniej przypuszczano, lecz odrębne alkaloidy (aspidosper-
minum). Z punktu widzenia morfologicznego zmiany te polegają na ostrym 
i rumieniowato-pęcherzowym stanie zapalnym, dermathis erythemato-
bullosa. Odmianą drugą są zmiany pęcherzykowe i rumieniowato-złuszcza-
jące występujące podczas lakierowania, bejcowania i innych podobnych 
zabiegów; często szkodliwe są tu sole chromowe oraz spirytus, wysuszający 
i odtłuszczający skórę. 

Ryc. 211. Hyperkeratoza opuszek palców u lekarza dentysty 
(eczema tyloticum professionale). 

— Zmiany wypryskowate u piekarzy stanowią bardzo ciekawy roz
dział schorzeń uczuleniowych; z punktu widzenia patogenetycznego odróżnić 
należy, zdaniem moim, dwie odrębne ich odmiany. Niekiedy widuje się 
współistnienie zmian wypryskowatych i nieżytu siennego oraz dychawicy 
oskrzelowej; w tych razach uczulenie następuje przez drogi oddechowe, 
antygenem zaś uczulającym jest mąka w postaci wdychanego pyłku; zmiany 
te występują zarówno u piekarzy, jak i u młynarzy, ustępują szybko w śro
dowisku pozbawionym antygenów pyłkowych, łatwo jednak nawracają; 
z punktu widzenia morfologicznego zmiany skórne mają charakter ognisk 
rumieniowato-pęcherzykowych, zupełnie typowych dla wyprysku; z punktu 
widzenia patogenetycznego są to alergozy ogólne, dotyczące nie tylko skóry, 
lecz również i innych narządów. 
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W innych znowu przypadkach zmiany dotyczą wyłącznie dłoni i wystę
pują wyraźnie pod wpływem miejscowego działania ciał szkodliwych; są 
to tzw. wypryski kontaktowe. Substancje uczulające mogą być rozmaite •— 
wilgoć i ciepło rozczynianego ciasta, drożdże, sama mąka, w szczególności 
rozmaite domieszki chemiczne dodawane do ciasta dla fermentacji ( jak 
np. podsiarczek amonowy) lub w innych celach; z punktu widzenia morfo-

Ryc. 212. Eczema professionale u pracownika przemysłu 
chemicznego. 

logicznego są to zmiany rumieniowato-złuszczające i obrzękowe; niekiedy 
stan uczulenia jest swoisty i dotyczy jednej substancji, czasem jest on 
wieloważny. 

— Zmiany skóry u praczek, kucharek oraz w innych zawodach wyma
gających używania substancji rozpułchniających i macerujących naskórek — 
są bardzo częste. Stan chorobowy jest najwybitniejszy w skórze dłoni, czę
sto widuje się jednak zmiany również na przedramionach, na twarzy i na 
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szyi. Zmiany rozpoczynają się od występowania stanów zapalnych rumie
niowatych i wysiękowych, wkrótce zjawiają się grudki wysiękowe i pęche
rzyki charakterystyczne dla wyprysku. Skutkiem długiego trwania choroby 
skóra i naskórek ulegają zgrubieniu, skóra jest obrzęknięta, ciastowata, na
skórek zliszajowaciały, w fałdach powstają liczne, głębokie pęknięcia, 
powierzchnia naskórka złuszcza się i jest pokryta strupami. Objawy za-

Ryc. 213. Eczema professionale. 
Uczulenie na paraphenylendiaminę. 

palne często ulegają nasileniu, skutkiem czego występuje sączenie; nierzadko 
zmiany te powikłane są zakażeniem dodatkowym; często ulegają one uogól
nieniu, powstaje bowiem uczulenie skóry w okolicach odległych od ognisk 
pierwotnych. W tych razach początkowo w przegubach, potem zaś w skórze 
całego ciała rozwijają się zmiany rumieniowato-wysiękowe, złuszczające 
i sączące (alergisatio secundaria). Uczulenie skóry dłoni jest u tych cho
rych wieloważne, zarówno soda, jak woda, mydło, chlor, woda Javela, 
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mydliki używane do prania i rozmaite chemikalia tak liczne, że wymienia
nie ich jest niemożliwe, wywołują lub nasilają istniejące zmiany. Przebieg 
tego schorzenia jest szczególnie przewlekły i rzadko udaje się usunąć 
zmiany bez przerwania pracy zawodowej; jednak nawet w razie zmiany 
zawodu dalszy przebieg schorzenia bywa rozmaity, niekiedy zmiany wy
pryskowe ustępują szybko, w innych razach stan uczulenia utrzymuje się. 

— U murarzy, cemenciarzy i u pracowników zawodów zbliżonych 
występują zmiany bardzo podobne do opisanych u praczek, jednakże na
silenie ich u murarzy jest większe; stwierdzono, że uczulenie rozwija się 
w tych razach niekiedy wyłącznie w stosunku do pewnej odmiany cementu 
lub wapna, w stosunku zaś do innych skóra zachowuje odczynowość pra
widłową. Z punktu widzenia morfołogicznego wypryski w tych zawodach 
wyróżniają się wybitnym obrzękiem, zgrubieniem naskórka, utratą elastycz
ności przez skórę i skłonnością do wytwarzania głębokich pęknięć; pęche
rzyków naskórkowych częstokroć w odmianie tej nie widuje się, toteż 
zmiany te należałoby zaliczyć do alergicznych stanów zapalnych, a nie do 
właściwych wyprysków. 

— Nader charakterystycznym uszkodzeniem skóry w związku z pracą 
zawodową są zmiany występujące u kuśnierzy pod wpływem stykania się 
z barwnikami do barwienia futer; są to zmiany podobne do występujących 
niekiedy u osobników farbujących włosy lub noszących farbowane futra, 
najczęściej foki, skunksy lub inne futra ciemne; jest to zrozumiałe, gdyż 
we wszystkich tych okołicznościach są używane te same barwniki; są nimi 
pochodne paraphenylendiaminy, znajdują się jednak w handlu pod roz
maitymi opatentowanymi nazwami (Ursol, Henna i td.) . 

Zmiany te występują nagle, często u osobników poprzednio przez 
długi okres czasu stykających się bezpiecznie z wymienionymi barwnikami. 
Polegają one na bardzo ostrym i gwałtownym stanie zapałnym; zaczerwie
nienie jest bardzo silne, obrzęk tak znaczny, że okolice o skórze wiotkiej 
są całkowicie zniekształcone. N a powierzchni skóry stwierdza się bardzo 
liczne, powierzchowne pęcherzyki, często zaś pęcherze duże, wypełnione 
płynem surowiczym, żółtym, łatwo pękające. Swym umiejscowieniem bar
dzo powierzchownym i wielkością różnią się te pęcherzyki od występują
cych w wyprysku, przypominają natomiast całkowicie zmiany występujące 
w ostrym podrażnieniu skóry; brak grudek wypryskowych jest inną cechą 
morfołogiczną, odróżniającą te zmiany od wyprysku. Stan zapalny utrzy
muje się 5—15 dni, po czym ustępuje nie pozostawiając zmian morfolo
gicznych, wywołując jednak zmiany czynnościowe, polegające na tak silnym 
uczuleniu w stosunku do wymienionych barwników, że nawet nieznaczne 
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ich ilości wywołują nawrót opisanych zmian, często w postaci stopniowo 
coraz silniejszej. 

W wielu innych zawodach występują również zmiany wypryskowe 
w skórze, opisywanie dalszych odmian uważam jednak za zbyteczne; nie 
może ono być bowiem kompletne, a wszystkie te zmiany są do siebie 
bardzo podobne. 

W e wszystkich wypryskach i zawodowych stanach zapalnych skóry 
rozstrzygnąć należy kwestie następujące: czy chodzi o wyprysk, czy też 
o alergiczne stany zapalne odmienne od wyprysku. W wyprysku stwierdza 
się charakterystyczne grudki i pęcherzyki, a uczulenie częściej jest wielo-

Ryc. 214. Eczema professionale. Zmiany skóry dłoni u praczki. 

ważne, w alergicznych stanach zapalnych czasem uczulenie odnosi się do 
jednej substancji, brak tu pęcherzyków wypryskowych, przeważa zaś obrzęk 
i rumień. 

W rozpoznaniu uczuleniowych schorzeń zawodowych skóry, zwłaszcza 
zaś w ustalaniu czynnika szkodzącego, dużą rolę odgrywają wywiady; war
tość prób skórnych jest natomiast ograniczona. Leczenie wyprysku i aler
gicznych stanów zapalnych skóry występujących w związku z pracą zawo
dową jest takie samo, jak leczenie wyprysków innych; wyróżniają się one 
jednak opornością, co jest zrozumiałe, zazwyczaj chodzi bowiem o stan uczu
lenia wieloważnego i nader trwałego, skutkiem czego schorzerua te nawra
cają w razie ponownego zetknięcia się z antygenem uczulającym. 
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Ryc. 215. Wynik prób skórnych płatkowych u pracownika przemysłu 
chemicznego (fabryka łakierów): wszystkie próby dały wynik ujemny prócz 
terpentyny, która była stosowana przez chorego do oczyszczenia skóry 

po pracy. 

Ryc. 216. L utulenie na plaster. 
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Grupa V zawiera zmiany wykazujące pewną odrębność; dermatozy 
te są bardzo nieliczne, wymieniam tu guzki występujące u pracowników 
stykających się z dziegciem i smarami maszynowymi; u takich osób powstają 
na kończynach, rzadziej na bocznych częściach tułowia i na twarzy guzki 
wielkości 2—3 mm, kopulaste lub stożkowate, przymieszkowe, opatrzone 

Ryc. 217. Acne professionalis. 

czopem rogowym w swej części środkowej; w otoczeniu ich powstaje nie
kiedy stan zapalny; guzki te utrzymują się czas bardzo długi, ustępując 
pozostawiają one drobne blizenki. 

Większą skłonność do tych zmian wykazują bruneci o gęstym i gm-
bym owłosieniu; występowaniu ich sprzyja praca w pomieszczeniach zaku-
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rzonych i niewłaściwy sposób oczyszczania skóry środkami drażniącymi. 
Sposób powstawania tych zmian polega na zaczopowaniu ujścia mieszka 
włosowego przez olej i kurz, na odczynie zapalnym w otoczeniu mieszka, 
w wyniku czego ścianki jego bujają, a w otoczeniu powstaje naciek. T y m 
to tłumaczy się okoliczność, że początek zmiany polega na powstawaniu 
w ujściach mieszków włosowych czarnych kropek. 

— Trądzik chlorowy, bromowy i jodowy u osobników pracujących 
w odpowiednim przemyśle powstaje skutkiem działania zewnętrznego paru
jących cząsteczek wymienionych substancji, do czego dołącza się wpływ wdy
chania ich. Zmiany przeważają na twarzy, dłoniach, przedramionach oraz 
na odsłoniętych częściach skóry; powstają tu krostki trądzika, w których 
rozwija się duży naciek, skutkiem czego powstają duże, twarde, często sku
pione guzki i guzy. 

O c h r o n a s k ó r y w d e r m a t o z a c h z a w o d o w y c h 

Wobec trudności leczenia wielu chorób skóry powstających na tle pracy 
zawodowej i dużej skłonności tych schorzeń do nawrotów w razie powrotu 
do pracy, szczególną doniosłość ma zapobieganie tym chorobom. Jednym 
ze sposobów zapobiegania jest ochrona skóry przed działaniem czynników 
szkodliwych. 

Opracowywanie metody lekarskiej ochrony skóry jest dopiero w za
czątku i jest zagadnieniem nader złożonym. Trudno przy tym łudzić się, 
by udało się wynaleźć proste i skuteczne sposoby ochronne. Podobnie jak 
nie można wymagać od lekarzy wojskowych, by zapobiegali uszkodzeniom 
wojennym, tak również zgodzić się należy z tym, że wśród licznych prze
tworów używanych przez przemysł współczesny znajdować się będą szkod
liwe dla skóry i wywołujące na niej rozmaitego rodzaju uszkodzenia, za
pobieżenie którym może się udać zaledwie częściowo. 

Większa część uszkodzeń skóry wywołanych przez pracę w rozmaitych 
zawodach sprowadzana jest bądź przez działanie czynników chemicznych, 
bądź fizycznych. Wśród pierwszych odróżnia Thomas: 

— środki rozmiękczające i macerujące, 
— środki zatykające pory (kurze, smary, oleje), 
— środki drażniące i przyżegające (kwasy, sole metali ciężkich), 
— środki niszczące naturalną powłokę tłuszczową skóry (benzyna, 

nafta, terpentyna). 
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Środki fizyczne, takie jak tarcie, światło, prądy elektryczne, gorąco, 
wysychanie, wywołują zazwyczaj działanie drażniące i sprowadzają odczyny 
zapalne o rozmaitym nasileniu. 

Wśród środków chroniących skórę przed działaniem rozmaitych szkod
liwych czynników chemicznych i fizycznych odróżnić należy sposoby osła
niające skórę i właściwe środki ochronne. Do pierwszych zaliczyć przede 
wszystkim należy rozmaite rękawiczki ochronne; w Stanach Zjednoczo
nych A . P. metodę tę bardzo rozwinięto i wyrabia się obecnie przeszło 
130 odmiennych rodzajów rękawiczek przeznaczonych do pracy w roz
maitych zawodach. U nas metoda ta jest całkowicie niedoceniana niewątpli
wie skutkiem braku odpowiednich rękawiczek. Jedynym typem znanym są 
rękawiczki gumowe typu chirurgicznego z łatwością ulegające uszkodzeniu 
podczas energicznej pracy fizycznej. 

Drugim sposobem ochrony skóry przez osłanianie jest pokrywanie 
jej maścią obojętną, najodpowiedniejszymi przepisami na nie są nastę
pujące: 

Rp.: Cerae albae 24.0, Lanolini 66.0 lub 

Rp.: Butyr. cacao 25.0, Lanolini 85.0 lub 

Rp.: Cerae 40.0, Ol. Olwarum 100.o. 

Właściwe maści ochronne powinny nie tylko osłaniać, lecz również 
spełniać następujące zadania: 

— utrzymać prawidłowy poziom kwaśności powierzchni skóry (norm. 
ph. 3 .0—5.0); 

— ochraniać przed substancjami uczulającymi (eczematogeny); 

— zapobiegać pęcznieniu i rozmiękaniu naskórka; 

— utrzymać prawidłowy stan natłuszczenia naskórka; 

— wywierać dobre działanie oczyszczające. 

T o ostatnie jest tym ważniejsze, że powszechnie stosowany zabieg 
oczyszczający w postaci mycia wodą z mydłem często drażni skórę chorą, 
zwłaszcza zaś dotkniętą wypryskiem. Okoliczność ta była główną pobudką 
do opracowania maści, mających na celu oczyszczenie skóry bez użycia 
wody i mydła. W zależności od cech chemicznych i fizycznych substancji, 
przed którą maść chronić powinna skórę, skład maści ochronnych bywa 
rozmaity. 

Maści mające chronić skórę przed wodą i płynami wodnymi zawierają 
tłuszcze; maści takie chronią również przed działaniem ciał alkalicznych, 
kwaśnych i przed ciałami sproszkowanymi ( k u r z ) . 
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Maści mające chronić przed działaniem olejów i tłuszczów zawierają 
zazwyczaj śluz roślinny lub wosk; tworzą one na skórze cienką błonkę 
chroniącą przed działaniem tłuszczu. Jeszcze inna odmiana maści chronią
cych przed działaniem tłuszczów polega na mieszaninie tylozy i śluzu, 
maści te należą do najlepszych spośród obecnie stosowanych; wreszcie 
istnieją maści chroniące zarówno przed tłuszczem jak i przed wodą, są 
bowiem mieszaniną śluzu z zaróbką tłustą. 

Wszystkie maści ochronne spełniają swe zadanie tylko wówczas, gdy 
czynnik szkodzący nie przekracza prawidłowego progu tolerancji skóry 
i nie drażni przez działanie jednokrotne lub krótkie; zawodzą one nato
miast w ochronie przed ciałami o działaniu silnym, drażniącymi nawet 
przy krótkim zastosowaniu; są one również mało wartościowe do ochrony 
osobników silnie uczulonych w stosunku do substancji drażniącej. Ponieważ 
jednak najpotrzebniejsze są one w tych właśnie przypadkach, a więc u uczu-
leńców i w odniesieniu do substancji silnie drażniących — wartość ich 
jest ograniczona. 

Prócz powyżej wymienionych maści o działaniu ogólnym, zapropono
wano szereg maści przeznaczonych do ochrony skóry przeciwko określonym 
środkom szkodzącym; tak więc 

— jako maść ochronną przeciwko działaniu sumaka (Rhus toxico-

dentron) zaproponowano maść o składzie następującym: 

Rp.: Acidi stearinici 200,0, Kalii hydrici (KOH) 14.0, Aq. destill. 

800,0, Spiritus vini 90O 40.0, (Schwartz. Publ. Health Rep. 
1940); 

— dla ochrony przed działaniem chemicznym ciał rakotwórczych, 
a więc dziegci i węglowodorów syntetycznych stosować należy smarowanie 
mieszaniną oliwy i lanoliny w równych częściach; 

— dla ochrony przed smarami maszynowymi pokrywać należy skórę 
olejem rącznikowym, nieprzepuszczalnym dla smarów; przed i po pracy 
myć należy skórę w rozczynie podsiarczynu s(xiowego; 

— jako dobrą maść ochronną przed środkami drażniącymi proponują 
Amerykanie (James) maść następującą, nieco przeze mnie zmienioną; 

Rp.: Saponis natrosi 7.50, Glycerini, Natrii silicici aa 25.0, Gummi 

Tragacanthae 0,20, Ol. Citri ggt. i , Aq. destillatae ad loo.o. 

•—• podczas pracy z metolem, często używanym w fotografii, należy 
myć ręce i — 3 % rozczynem kwasu octowego (Arch. of Dermatology 41) . 
W krajach bardziej uprzemysłowionych od naszego istnieje w handlu dużo 
ochronnych maści i kremów opatentowanych o składzie nieujawnionym. 
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najczęstszymi ich składnikami są: parafina, wosk, guma arabska lub tra-
gakanty, krzemian sodu i kazeina; w rachubę wchodzą jeszcze ciała nastę
pujące: kauczuk i jego pochodne, rozmaite żywice, kwas krzemowy i jego 
połączenia, agar, drzewnik i substancje pokrewne (tyloza); dodawanie 
mydła do nich jest zbyteczne. 

Maści ochronne powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
muszą one dobrze przylegać do skóry, usunięcie ich jednak odpowiednim 
środkiem CKZyszczającym po zakończeniu pracy musi być łatwe; nie powinny 
one mieć cech niemiłych, jak woń, nadmierna tłustość i lepkość lub zdol
ność nadmiernie wysuszająca, składniki ich nie powinny wywoływać stanu 
uczulenia. 

Najdonioślejszym zagadnieniem w dziedzinie ochrony skóry przed 
rozmaitymi schorzeniami zawodowymi jest wprowadzenie nie drażniących 
sposobów oczyszczania skóry. 

Zdaniem niektórych autorów w powstawaniu dermatoz zawodowych 
odgrywa rolę nie tylko działanie rozmaitych ciał drażniących, lecz również 
stosowanie niewłaściwych metod oczyszczania skóry; tak więc Downig 

(Arch. of Dermatology 39) stwierdził, że na 2000 przypadków zawodo
wych chorób skóry w 249 choroba wywołana była przez mydło. 

Głównymi wadami w działaniu mydeł jest ich wpływ odtłuszczający 
i alkalizujący wywierany przez nie na skórę. Celem usunięcia jego propo
nowano obmywanie skóry po umyciu mydłem i — 2 % rozczynem kwasu 
octowego lub heksametofosforanem sodowym, sposób ten jednak często 
zawodzi. 

Dużym postępem w tej dziedzinie jest wprowadzenie siarkowanych 
olejów (Sulfonated OH); są to rozmaitego rodzaju tłuszcze płynne, przede 
wszystkim olej rącznikowy, poddane działaniu kwasu siarkowego; nie są 
one stosowane w stanie czystym, lecz w połączeniu z tłuszczem obojętnym, 
wodą, naftą oczyszczoną i innymi ciałami. Sulfonowanie oleju polega na 
połączeniu jego z kwasem siarkowym, przy czym znaczna część oleju za
mienia się w sulfo-kwasy rozpuszczalne w wodzie; skutkiem tego olej 
zachowuje zdolność do tworzenia emulsji, podobnie jak każdy olej, a przy 
tym staje się rozpuszczalny w wodzie; napięcie powierzchniowe olejów 
sulfonowanych jest niskie, co wzmaga ich zdolności oczyszczające; koncen
tracja jonów wodorowych może być w tych olejach utrzymana na dowolnym 
poziomie. 

Właściwości oczyszczające olejów siarkowanych są doskonałe, nie wy
wierają one przy tym działania drażniącego nawet na skórę chorą. Maści 
oczyszczające, opatentowane pod rozmaitymi nazwami, np. Satina, Praecu-
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tan, amerykański krem pod nazwą Fend są również mieszaninami olejków 
siarkowanych z rozmaitymi innymi składnikami. 

Jak już wspomniałem, sprawa prawidłowego oczyszczania skóry jest 
jednym z najważniejszych czynników uniknięcia chorób skóry u pracowni
ków stykających się z rozmaitymi drażniącymi substancjami. Najczęściej 
robotnicy oczyszczają skórę po pracy korzystając z jednego ze składników 
tej substancji, z którą w pracy stykają się; najczęściej jest to terpentyna, 
benzyna, alkohol, alkohol drzewny, aceton, nafta, octan amylowy oraz 
rozmaite kwasy i ługi. Nie jest to godne polecenia, gdyż wszystkie te 
substancje same przez się są już szkodliwe i zbyt silnie wysuszają skórę. 

D o zmywania oliwy i tłuszczów stosować należy i — 2 % rozczyn sodu 
krzemowego lub 0 ,5—1% rozczyn sodu metakrzemowego. 

Po pracy z kwasami płukać ręce należy w nasyconym roztworze dwu
węglanu sodu lub natńum boricum (Na2B407), a po stykaniu się z ługiem 
3—4% rozczynem kwasu octowego. 

Z innych- sposobów oczyszczania skóry wymienić należy: 
— oczyszczanie mechaniczne; w tym celu posługiwać się można czy

stymi trocinami, drobnym piaskiem, glinką; wszystkie te środki oczyszczają 
skórę z grubsza, nie wystarczają jednak do utrzymania całkowitej higieny 
skóry; ponadto środki te wywołują drobne uszkodzenia naskórka i mogą 
sprzyjać wtórnym zakażeniom; dodawanie tych środków mechanicznych do 
innych oczyszczających, głównie do mydła, stosowane jest bardzo często; 

— oczyszczanie olejami, w szczególności oliwą jest od dawna stoso
wane zarówno w przemyśle, zwłaszcza tam, gdzie oliwa jest rozpuszczal
nikiem innych środków brudzących (farby, smary i td) , jak i w lecznictwie 
osób nie znoszących wody i mydła (wyprysk); oczyszczanie oliwą opiera 
się na jej zdolności wytwarzania emulsji; jest to metoda oczyszczania 
oszczędzająca powłokę tłuszczową skóry i z tego względu fizjologiczna; 
nierzadko jednak tłuszcz jełczeje i drażni skórę; prócz tego zdolność 
oczyszczająca tej metody jest słaba; 

— nowe środki oczyszczające oparte na doświadczeniach uzyskanych 
z olejami sulfonowanymi. 

Jak z powyższego wynika, lekarskie metody ochrony skóry ujęte mogą 
być w sposób następujący: 

— wynalezienie środka uniwersalnego, chroniącego skórę przed różno
rodnymi czynnikami szkodzącymi, byłoby rozwiązaniem idealnym, nic jed
nak nie wskazuje na to, że środek taki mógł być wynaleziony; przeciwnie, 
sądzić należy, że wobec różnorodnego sposobu działania na skórę środków 
szkodzących, również i środki ochronne muszą być różnorodne; 
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— wprowadzenie szeregu środków swoistych, opierając się na che
micznym zobojętnieniu ciał szkodliwych; ten sposób w zasadzie jest prost
szy, jednak wobec niezliczonej mnogości szkodliwych substancji używa
nych w przemyśle i wobec stałego wprowadzenia nowych, rozwiązanie 
zagadnienia w tej drodze graniczy z niemożliwością; 

— wprowadzenie środków usuwających uszkodzenie fizjologiczne 
i anatomiczne, wywołane przez rozmaite substancje, np. usunięcie pęcznie
nia, złuszczania nadmiernego, odtłuszczanie itd.; chodziłoby w tym razie 
o wynalezienie środków grupowych, na zasadzie antagonizmu ich działa
nia z działaniem środka szkodzącego; droga ta, którą by można nazwać 
fizjologiczną, jest najbardziej racjonalna, wobec tego jednak, że większość 
środków chemicznych stosowanych w przemyśle wywiera działanie wielo
stronne, a przy tym z punktu widzenia fizjologicznego mało zbadane, •— 
wynalezienie środków ochronnych jest bardzo trudne. Mimo że współczesna 
dermatologia profilaktyczna po tej drodze właśnie kroczy, jesteśmy od 
rozwiązania tej kwestii wciąż jeszcze bardzo odlegli. 

Dlatego to ochrona skóry przed dermatozami zawodowymi i opieka 
nad chorymi dotkniętymi tymi chorobami polega obecnie nie tylko na 
wprowadzeniu prawidłowych metod postępowania lekarskiego, lecz również 
na uregulowaniu szeregu spraw organizacyjnych i higienicznych. 

U r e g u l o w a n i e w a r u n k ó w p r a c y i wprowadzenie 
racjonalnych zarządzeń higienicznych mają niezwykłą doniosłość w walce 
z chorobami zawodowymi; wynika to wyraźnie ze statystyk autorów ame
rykańskich wykazujących, że schorzenia skóry są trzykrotnie częstsze w ma
łych, nieracjonalnie urządzonych warsztatach, niż w zakładach wyposażo
nych w aparaturę nowoczesną i uwzględniających współczesne zarządze
nia higieniczne. Wyliczenie wszystkich zarządzeń higienicznych jest niemo
żliwe, są one bowiem odmienne dla rozmaitych gałęzi przemysłu, wyma
gają dokładnej znajomości warunków pracy i stanowią odrębny dział 
higieny. Można wspomnieć jednak o następujących sposobach zapobiega
jących szkodliwym wpływom wywieranym przez rozmaite substancje. Ręka
wiczki ochronne są bardzo skuteczne, utrudniają jednak pracę, posługiwa
nie się nimi nie jest możliwe w pracy wymagającej czucia bardzo subtel
nego lub nakładu dużej siły fizycznej; robotnicy nie lubią ich i posługują 
się nimi jedynie w czasie pracy z substancjami szczególnie zjadliwymi. 
Jednak w Stanach Zjednoczonych A . P. stosowanie rękawiczek znalazło 
duże rozpowszechnienie. T o samo powiedzieć można o rozmaitych uchwy
tach służących do brania ciał drażniących, maskach ochronnych, ubraniach 
zabezpieczających i pracy za taflą szklaną, chroniącą skórę twarzy. Racjo-
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nalna wentylacja lokalu, urządzenie sal kąpielowych i umywalni należy 
do zarządzeń tej samej natury. Pracownicy muszą być pod dostatkiem za
opatrzeni w mydło i inne środki oczyszczające, przy tym zabronione po
winny być wszelkie namiastki i mydła silnie alkaliczne. Wszystkie te i po
dobne zarządzenia mogą być wprowadzane wyłącznie przez lekarzy specjal
nie wyszkolonych i obznajmionych dokładnie z odpowiednią dziedziną wy
twórczości, toteż uznać należy za racjonalne wprowadzenie lekarzy fabrycz
nych; drugim zarządzeniem celowym jest kształcenie robotników dla 
ułatwienia indywidualnej samoobrony przed substancjami drażniącymi. 

D o b ó r i k w a l i f i k a c j a p r a c o w n i k ó w do zawo
dów związanych z niebezpieczeństwem uszkodzenia skóry może mieć pewne 
znaczenie w walce z chorobami zawodowymi. Dotyay to jednak wyłącznie 
chorób powstających na tłe uczulenia skóry, a więc wyprysków zawodowych; 
występują one bowiem, jak wiadomo, częściej u osobników usposobionych. 
W związku z tym powstaje zagadnienie możliwości ustalenia uczulenia 
ukrytego lub skłonności do niego celem przenoszenia takich osobników do 
pracy w innych zawodach. Nadzieje związane z tą metodą na ogół nie 
spełniły się jednak. Wykrywanie osobników skłonnych do wyprysku może 
być dokonane dwiema metodami. 

Metoda kliniczna polega na ustaleniu drogą wywiadów rodzinnych 
i osobniczych istnienia skazy alergicznej u chorego lub w jego rodzinie; 
osobników, u których wykryto objawy takiej skazy, nie należy kierować 
do pracy w zawodach związanych z większym niebezpieczeństwem uszko
dzenia skóry. Wchodzi tu przede wszystkim praca w przemyśle chemicznym 
oraz w zawodach zanieczyszczających skórę i wymagających częstego my
cia rąk. 

Metoda dmga polega na stosowaniu tak zwanych prób skórnych; przy
kłada się przy tym na powierzchnię skóry płatki gazy zmoczone w roz
maitych substancjach, z którymi pracownik może zetknąć się w obieranym 
zawodzie. Wobec tego, że u osobników uczulonych występuje odczyn za
palny lub wypryskowaty w miejscu przyłożenia ciała uczulającego, istnieje 
możność wykrycia uczuleńców. Mimo że metoda ta zgodna jest z nauką 
o alergii, wyniki jej praktyczne zawiodły pokładane w niej nadzieje. Przy
czyny tego są najprawdopodobniej następujące: 

— liczba ciał zdolnych wywołać uczulenie jest tak znaczna, że nie 
jest możliwe wykonanie prób ze wszystkimi spośród nich; zawsze zatem 
istnieje prawdopodobieństwo opuszczenia jednego lub kilku, na które 
właśnie osobnik badany jest uczulony; 
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— uczulenie rozwijać się może u osobników nie wykazujących stanu 
uczulenia na substancję podczas próby skórnej; stan uczulenia powstaje 
dopiero po dłuższym czasie stykania się z nią; tłumaczy się to zarówno 
nie wystarczającą czułością współczesnych prób uczuleniowych, jak i roz
wojem uczulenia nieswoistego; 

— z innej strony schorzenia zawodowe o typie wyprysku nie zawsze 
występują u osobników wykazujących odczyny dodatnie; wytłumaczenie 
tego zjawiska jest trudne, najprawdopodobniej zależy ono jednak od nader 
powolnego rozwoju sprawy uczuleniowej u tych osobników. 

Streszczając powiedzieć możemy, że współczesna nauka dermatolo
giczna nie posiada niezawodnych sposobów wykrycia osobników zagrożo
nych wypryskiem zawodowym. Powstawanie jego u tego lub innego osob
nika jest zawsze zjawiskiem niespodziewanym; ani na podstawie konsty
tucji chorych, ani na podstawie prób skórnych czynnościowych nie możemy 
określić tej skłonności. 

U ł a t w i e n i e z m i a n y z a w o d u pracownikom niezdolnym 
do pracy w swoim zawodzie skutkiem rozwoju u nich choroby zawodowej 
jest bardzo ważne. Prosta w pomyśle sprawa zorganizowania przesunięć 
pracowników z jednego zawodu do drugiego jest w praktyce bardzo trudna; 
wymaga ona zorganizowania centrali rozporządzającej rezerwą wolnych sta
nowisk w miejscowościach i w warunkach odpowiadających kandydatom; 
centrali takich w żadnym kraju dotąd nie utworzono. Największą jednak 
trudnością jest to, że choroby zawodowe występują zazwyczaj po długich 
latach pracy w zawodzie,! a więc u pracowników wyszkolonych, dla któ
rych przejście do nowego zawodu związane jest z obniżeniem kwalifikacji 
i płac. W tym razie więc interesy pracownika nie są identyczne z interesem 
społecznym; dła społeczeństwa korzystne jest wyznaczenie pracownika cho
rego do pracy w zawodzie dla niego nieszkodliwym; społeczeństwo wyka
zuje przy tym mniejsze zainteresowanie pogorszeniem stanu materialnego 
takiego pracownika, kładzie ono bowiem główny nacisk na zmniejszenie 
inwalidztwa u osobników wymagających z tytułu swej choroby leczenia 
i opieki. Interes i wymagania pracownika są natomiast inne, domaga się 
on leczenia na koszt organizacji społecznych, przywrócenia całkowitej zdol
ności do pracy w obranym zawodzie lub renty inwalidzkiej. Doniosłość 
zmiany zawodu ilustruje przykład następujący, zaczerpnięty z doświadczeń 
niemieckiego sanitariatu: od roku 1936 wyprysk piekarzy zaliczony został 
w Niemczech do schorzeń uprawniających do odszkodowania; podczas 
wieloletniej kontroli tych chorych pokazało się, że ze 136 piekarzy, którzy 
zmienili swój zawód —- 128, czyli 9 4 % pozostało zdrowymi w swym 
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Zawodowe choroby skóry 

nowym zawodzie; natomiast z 44, którzy pozostali w swym poprzednim 
zawodzie, — 31 (równa się 7 0 . 4 % ) , a może nawet więcej w dalszym 
ciągu chorowało. Z powyższego wynika, że wspomniana zmiana zawodu 
jest bardzo celowa, trudna jednak do przeprowadzenia. Od pracownika 
należy tu żądać zrozumienia interesu społecznego, od społeczeństwa zaś 
umożliwienia przeszkolenia i wypłaty renty częściowej celem wyrównania 
straty materialnej pracownika. Sprawy te mimo ich doniosłości nigdzie nie 
są jednak zorganizowane. Zagadnienie, czy pracownik nie zmieniający za
wodu mimo możliwości i chorujący w dalszym ciągu, zachowuje prawo 
do renty i do opieki jest nader złożone, a zdaniem moim powinno być 
traktowane indywidualnie i humanitarnie. 

S p r a w a r e n t w chorobach zawodowych skóry wymaga usta
lenia zasad uprawniających do nich; jest to zagadnienie bardzo trudne do 
rozwiązania i przez prawodawstwa większości krajów nie rozstrzygnięte 
lub też w stopniu niezadowalającym. Tak np., sądząc podług danych posia
danych przeze mnie (Duvoir. Annales de Dermatologie 1942), jedynymi 
zawodowymi chorobami skóry, uprawniającymi do renty we Francji są 
zmiany wywołane przez działanie radu i ciał promieniotwórczych, cementu, 
trichlornaftaliny, chromu i kwasu fosforowego. Czemu prawodawca wy
brał te tylko czynniki, nie jest jasne, prawdopodobnie tłumaczy się to 
większym procentem zameldowań dotyczących tych właśnie schorzeń, we 
Francji istnieje bowiem (prawie nie przestrzegany) przepis meldowania 
władzom sanitarnym schorzeń zawodowych. Również i wysokość renty 
wypłacanej w rozmaitych krajach jest nader rozmaita. 

Szereg spraw dotyczących chorób zawodowych skóry zostało powyżej 
zaledwie naszkicowanych; nie znaczy to, bym nie doceniał doniosłości 
zagadnienia. 

Zdając sobie jednak sprawę z tego, że w tym ujęciu konspektywnym 
niedostatecznie być może została ujęta myśl przewodnia, streszczam ją tu. 
Rozdział omawiający choroby zawodowe skóry nie powinien zawierać 
zwykłego wyliczenia rozmaitych postaci ich spostrzeganych w tym lub 
innyin zawodzie. Schorzenia te powinny być ujmowane z punktu widze
nia swej patogenezy i dlatego w podręczniku niniejszym zostały podzie
lone na 5 grup. 

Zagadnienia związane z chorobami zawodowymi mają swe oblicze 
kliniczne i organizacyjno-prawne, niemniej doniosłe od pierwszego, znaj
dujące się jednak poza kompetencją klinicystów. Z punktu widzenia k l i -
niczno-lekarskiego wchodzi w rachubę leczenie chorób zawodowych i za-
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Zawodowe choroby skóry 

pobieganie im. Leczenie jest takie samo, jak odnośnych chorób powsta
jących nie na tle pracy zawodowej. 

W zakresie zapobiegania zarządzenia lekarskie iść mogą w kierunkach 
następujących: 

— środki i maści osłaniające; 
— środki i maści ochronne; 
— opracowanie prawidłowych metod oczyszczania skóry. 
Rozwiązanie zagadnień organizacyjnych zależy od form socjalnych 

społeczeństwa, jest ono inne w społeczeństwie socjalistycznym, 
inne w kapitalistyanym, jeszcze inne w faszystowskim. Polega ono na 
zorganizowaniu prawidłowej higieny pracy, na ułatwieniu zmiany zawodu 
i prawidłowym rozwiązaniu sprawy rent. T e ostatnie ustalane być powinny 
w takiej wysokości, by z jednej strony skłaniały pracodawcę do utrzyma-' 
nia prawidłowej higieny zakładu, z innej zaś sprzyjały porzuceniu przez 
pracownika zawodu dla niego nieodpowiedniego. 
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R O Z D Z I A Ł X X X I V 

S C H O R Z E N I A ŁOJOTOKOWE. D E R M A T O S E S S E B O R R H O I C A E 

I . ŁOJOTOK F I Z J O L O G I C Z N Y 

Zdefiniowanie dokładne łojotoku jest niezwykle trudne. D l a utrzyma
nia prawidłowego stanu skóry niezbędna jest czynność gruczołów łojowych, 
zapewniająca pewien stopień jej natłuszczenia. U niektórych osobników 
wszakże czynność wydzielnicza ich jest wzmożona, a skład wydzieliny może 
być zmieniony. Skórę taką charakteryzuje nadmierne natłuszczenie, w wy
niku czego już wkrótce po obmyciu środkami odtłuszczającymi, takimi jalc 
mydło, benzyna lub eter, jest ona ponownie tłusta i lśniąca. Stan ten jest 
wybitniejszy w niektórych okolicach skóry, zwanych łojotokowymi; są nimi 
szczjń: głowy, twarz, zwłaszcza czoło, skrzydełka nosa i przylegająca część 
policzków, podbródek; na tułowiu zaś okolica nadłopatkowa i międzyłopat-
kowa, skóra na mostku, otoczenie pępka i odbytu, skóra narządów płcio
wych. Gmczoły łojowe są tu bardzo liczne, ich otwory, szerokie i ziejące, 
widoczne są w postaci wyraźnych kropek, często nieco czarniawych; przy 
ucisku wydziela się z nich łój płynny lub czop nitkowaty (filamentum 

seborrhoicum). Mniejsze z tych czopów rozpuszczają się całkowicie w ete
rze, benzynie i innych środkach rozpuszczających tłuszcze; większe pozo
stawiają osnowę złożoną ze zwyrodniałych i zrogowaciałych komórek na
skórka, międy którymi znajduje się dużo bakteryj. 

Nasilenie łojotoku ulega dużym wahaniom rasowym i osobniczym; 
na ogół w rasie białej, w naszej strefie geograficznej jest on bardzo wy
raźny; niektóre narody jednak, np. Żydzi, mają szczególnie silny łojotok. 
Łojotoku takiego nie można nazwać chorobowym; jest to zjawisko fizjo
logiczne, nasilenie którego ulega jednak dużym wahaniom. Wiadomo jed
nak, że również i inne czynności fizjologiczne skóry, jak np. czynność 
barwnikotwórcza lub dermografizm ulegają dużym wahaniom osobniczym. 
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Schorzenia łojotokowe 

T o ostatnie porównanie jest, zdaniem moim, szczególnie trafne; dermo
grafizm bowiem, czyli odczyn naczyniowo-ruchowy, podobnie jak łojotok, 
jest również zjawiskiem fizjologicznym o rozmaitym nasileniu; może on 
jednak dojść do nasilenia nadmiernego, chorobowego, ulegając niekiedy 
wypaczeniu jakościowemu, w postaci dermografizmu białego. Ustalenie 
przy tym granicy oddzielającej stan prawidłowy od chorobowego jest nie
możliwe zarówno w odniesieniu do dermografizmu, jak i łojotoku. 

Łojotok fizjologiczny ulega dużym wahaniom, jest on na ogół częstszy 
i wybitniejszy u mężczyzn, rzadszy i słabszy u kobiet. Jego cechy i nasile
nie zmieniają się w zależności od wieku. Już u niemowląt mogą wystę
pować pewne objawy w postaci nawarstwień tłustych łusek na głowie; na
silenie największe osiąga łojotok jednak w okresie dojrzewania płciowego. 
Objawy łojotoku nierzadko ulegają w tym czasie zmianom; na skórze łojo-
tokowej o cechach łojotoku fizjologicznego, prawidłowego, zjawiać się za
czynają zmiany inne, niestałe, chorobowe. 

Łojotok fizjologiczny jest cechą wrodzoną i dziedziczną, sposób dzie
dziczenia jego nie został jednak dotąd ustalony, co tłumaczy się jego czę
stością i brakiem dostatecznie charakterystycznych cech umożliwiających 
odróżnienie osobnika łojotokowego i wolnego od tej cechy. 

Wpływ dziedziczenia nie jest jednakowy w rozmaitych schorzeniach 
łojotokowych; najrzadziej uwidacznia się on w skłonności do zaskórników; 
najwybitniejszy jest natomiast w trądziku zwykłym, słabszy jest on w łysie
niu łojotokowym, w trądziku różowatym i w złuszczaniu łuszczycowatym. 

Pomiędzy łoj otokiem a czynnościami narządów wewnętrznych istnie je 
związek wyraźny, obecnie jednak nie jest on wyjaśniony; nawet związek 
łojotoku z czynnościami gruczołów płciowych nie jest jasny. 

K e r o z a. Stan skóry, nazwany przez Dariera „kerozą", wyraża się 
skłonnością naskórka rogowego do złuszczania, woskowo-żółtym zabarwie
niem powłok, rozszerzeniem porów skórnych oraz znaczną tłustością i lśnie
niem skóry. Jak widzimy, stan ten odpowiada temu, co nazywamy łojoto-
kiem fizjologicznym. Dlatego to termin ,,keroza" i „kerotyczny" uznać 
należy za zbędny. Darier uważał kerozę za stan konstytucjonalny skóry, 
stanowiący podłoże do schorzeń łojotokowych; jednak przez kilkadziesiąt 
lat istnienia tego terminu nie przyczynił się on do wyświetlenia istoty uspo
sobienia do schorzeń łojotokowych, czyli tzw. konstytucji łojotokowej. 
F. Walter również uznaje istnienie trwałej skazy skóry, którą nazywa 
status sehorrhoicus constitutionalis; kliniczne cechy jej również odpowia
dają cechom łojotoku fizjologicznego lub „kerozy" Dariera. Walter daje 
jednak wytłumaczenie istoty tego stanu; upatruje on w nim wyraz lub na-
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Schorzenia łojotokowe 

stępstwo zboczenia przemiany substancji tłuszczowych; u osobników tych 
stwierdza się obniżenie poziomu lipoidów we krwi i wzrost ich w na
skórku. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e i o b r a z m i k r o b i o l o g i c z n y 
ł o j o t o k u . Łojotok fizjologiczny nie ma odpowiednika anatomicznego; 
jednak badanie łojotokowych okolic skóry wykazuje, że gruczoły łojowe 
u dzieci w wieku lo—12 lat są mniejsze i mniej rozwinięte niż u doro
słych. Gruczoły łojowe osobników w okresie dojrzewania płciowego i z sil
nym łoj otokiem są natomiast szczególnie duże, przewody ich są szersze, 
a zraziki liczniejsze i większe, niż w stanie prawidłowym. Nie stwierdza! 
się w nich jednak innych, bardziej charakterystycznych zmian chorobowych. 

Zdaniem niektórych autorów, wydzielina gruczołów łojowych w łojo
toku jest zmieniona również pod względem chemicznym; ma ona zawierać 
w nadmiarze kwas oleinowy oraz jego estry glicerynowe (Linser). Inne 
zmiany w budowie gruczołów łojowych, jak obecność czopa łojowego 
w przewodzie gmczołowym, zanik uciskowy ścianki mieszka włosowego 
lub przewodu gruczołowego oraz nacieki zapalne w otoczeniu mieszków 
włosowych i gruczołów łojowych są już objawami chorobowymi. 

Badaniom bakteriołogicznym łoju poświęcono sporo uwagi, większość 
autorów uważa jednak, że flora znajdowana tu ma charakter raczej sapro
fityczny. Jedynie Sabouraud jest zdania odmiennego; uważa on, że łojotok 
fizjologiczny zostaje powikłany zakażeniem rozmaitymi bakteriami, a od 
rodzaju tych bakteryj zależy odmiana kliniczna występującego powikłania. 

C z y n n i k i w p ł y w a j ą c e n a p r z e b i e g ł o j o t o k u . 
Związek łojotoku z czynnością narządów wewnętrznych nie ulega wątpli
wości; już wspomniałem o zależności jego od stanu narządów płciowych; 
jednak wpływ innych narządów wewnętrznych jest niemniej wyraźny. Nie
dokrwistość, zaburzenia trawienne, w szczególności zaparcie stolców, są 
czynnikami sprzyjającymi występowaniu łojotoku lub nasilającymi już 
istniejący. 

N a występowanie łojotoku wpływa bardzo wybitnie czynność ośrod
ków wegetatywnych, dowodzi tego silna nadczynność gruczołów łojowych 
w zakaźnym zapaleniu mózgu, encephditis lethargica; możliwe, że chodzi 
tu o zaburzenia w ośrodkach troficznych umiejscowionych w globus pallldus 

i na dnie komory czwartej. 

Zagadnienie związku czynności gruczołów łojowych z potowymi nie 
zostało wyjaśnione ostatecznie, na ogół jednak przeważa opinia o współ
istnieniu nadmiernej czynności gruczołów potowych w łojotoku. 
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Schorzenia łojotokowe 

W ostatnich czasach zwrócono uwagę na rolę witamin w powstawaniu 
łojotoku; spostrzeżenia i badania dotychczasowe wykazują ich rolę w pod
trzymywaniu, a czasem leczeniu tego stanu. Wydaje mi się jednak niewąt
pliwą przesadą zaliczanie łojotoku fizjologicznego, nawet silnego, do awi
taminozy takiej lub innej; zboczenie to jest wszakże powszechne, wystę
puje w rozmaitych okolicach, klimatach i klasach społeczeństwa; trudno 
sobie wyobrazić, by awitaminoza mogła być równie częsta, jak i łojotok 
i dotyczyć klas i osobników, którym na niczym nie zbywa. Prawdopodobne 
jest natomiast, że w powstawaniu s c h o r z e ń na tle łojotoku pewną 
rolę odgrywają witaminy A i H , a być może i E . 

Ł o j o t o k d o ś w i a d c z a l n y . Po wykryciu przez Szent-

Gyorg'fego witaminy H stwierdzono, że brak jej w pokarmie wywołuje 
u szczurów szczególne zmiany, określane jako łojotokowe; u zwierząt tych 
występuje na pysku i w fałdach złuszczanie podobne do tzw. wyprysku 
łojotokowego. Podobieństwo jednak tych zmian do łojotoku u ludzi jest 
pozorne i obecnie nie można jeszcze zmian tych u zwierząt uważać za 
łojotok analogiczny do ludzkiego. 

D o n i o s ł o ś ć k l i n i c z n a ł o j o t o k u . Jak już powiedzia
łem, łojotok jest cechą fizjologiczną naszej rasy, toteż łojotok słaby lub 
0 średnim nasileniu nie wywołuje dolegliwości i nie wymaga leczenia. 
Silny łojotok jest jednak stanem chorobowym wymagającym leczenia, na 
skórze osobników tych rozwija się bowiem szereg schorzeń. 

Wymienić tu należy — łupież i łysienie łojotokowe, trądzik pospolity, 
trądzik różowaty i złuszczanie łuszczycowate, czyli wyprysk łojotokowy, 
parakeratosis psoriasijormis seu eczema seborrhoicum. Obecnie niemożliwe 
jest rozstrzygnięcie, czy są to powikłania łojotoku, czy też odrębne jego po
stacie. 

Poza tym łojotok sprzyja powstawaniu szeregu schorzeń skóry lub też 
wpływa na ich przebieg i cechy morfologiczne. Tak więc osoby łojotokowe 
wykazują wyraźną skłonność do zakażeń ropnych skóry, które przybierają 
tu postać rozmaitą: mogą to być czyraki wyróżniające się przewlekłym 
przebiegiem, często występują u nich zapalenia mieszków włosowych brody 
1 wargi górnej, wyprzenia i liszajec. Zmiany kiłowe często przybierają 
u nich cechy wykwitów z łuszczą jących. 

L e c z e n i e ł o j o t o k u f i z j o l o g i c z n e g o jest niemożliwe 
i bezcelowe, mówić można jedynie o prawidłowej higienie takiej skóry. 
Prawidłowy przewiew skóry i nasłonecznianie zmniejszają nasilenie łojo
toku, toteż na ogół jest on mniej wybitny u mieszkańców wsi, większy 
u ludności miejskiej; ulega on osłabieniu latem, nasila się na jesieni i w zi-
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Schorzenia łojotokowe 

mie; częste mycie wodą z mydłem i środkami alkalicznymi (soda, boraks) 
również zmniejszają łojotok, skuteczność wszakże tych zabiegów jest słaba. 

Ze środków zewnętrznych poleca się odtłuszczanie skóry i stosowanie 
przetworów siarkowych. Odtłuszczanie nie może usunąć łojotoku, zmniej
sza ono jedynie najwidoczniejsze jego przejawy i w pewnym stopniu za
pobiega powikłaniom. 

Jako przepisy na środki odtłuszczające wymienić mogę następujące: 

Rp. : ThymoU 0.20, Aetheris sulfur., Spir. vinł 90° aa ad loo.o. 

Rp. : Carhonei tetrachlorati 80.0, Benzini purż 20.0, Spżr. aetherei 

100,0, Tinct. benzoes 15.0; S. Płyn na głowę. 

Jednym z wymienionych środków odtłuszczających oczyszczać należy 
skórę wieaorem po umyciu jej wodą z mydłem; potem zaś zastosować 
można taki lub inny środek zawierający siarkę; przepisy na te środki są 
bardzo liczne: 

Rp.: Suljuris ppti, Amyli oryzae, Taki veneti aa. S. Przypudrować 
twarz wieczorem. 

Rp.: Kalii suljurati 2.0, Kdii carbonici, Trae benzoes aa i .o , Ol. 

Lavandulae 0.50, Aq. Laurocerasi 20.0, Aq. dest. ad 300,0. 

W silnym łojotoku i rozszerzeniu otworów gruczołów łojowych (pory 
skóry) korzystne może być stosowanie środków ściągających; oto kilka 
przepisów: 

Rp.: Aluminis i .o, MenthoU 0.12, Camphorae 0.20, Acidi borki 2.0, 
Glycerini 6.0, Spir. vini 12.0, Aq. dest. loo.o; 

Rp.: Sdoli 0,60, Chlorali hydrati 0.60, Anaestesini i .o, Acidi borki 

I . o , Spir. vini 32.0, Aq. destill. 100,0. 

I I . ŁUPIEŻ Ł O J O T O K O W Y . P I T Y R I A S I S S E B O R R H O I C A 

Łupieżem łojotokowym nazywamy drobnołuskowe złuszczanie powierz
chownych warstw naskórka zrogowaciałego, bez objawów zapalnych i innych 
zmian skóry i jej przydatków. Nasilenie złuszczania w łupieżu łojotokowym 
jest tak nieznaczne, że z trudnością tylko można zaliczyć go do odrębnych 
chorób skóry; jest on przy tym tak częsty, że raczej należy uważać go za 
stan z pogranicza zdrowia i choroby. 

Dodać należy, że przyczyny złuszczania łojotokowego nie zostały jeszcze 
wyjaśnione; toteż obecnie wciąż jeszcze przedmiotem sporów jest zagad-
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nienie, czy łupież łojotokowy polega na dodatkowym zakażeniu skóry 
osobników łojotokowych rozmaitymi zarazkami, czy też jest to odmiana 
lub okres w rozwoju sprawy łojotokowej. 

W zależności od umiejscowienia i postaci łupieżu łojotokowego odróż
niamy następujące jego odmiany: 

A . Łupież zwykły twarzy, pityriasis simplex s. alba; zmiany dotyczą 
najczęściej twarzy, zwłaszcza zaś sąsiedztwa jamy ustnej i policzków, bywają 
jednak usadowione również w innych okolicach twarzy oraz na tułowiu; 
Większą skłonność do łupieżu zwykłego wykazują dzieci w wieku 2—8 lat. 
Jest on częstszy na jesieni i na wiosnę, kiedy spostrzega się nawet małe 
epidemie tego schorzenia. 

Z punktu widzenia morfologicznego schorzenie polega na obecności 
ognisk wielkości monety, okrągłych lub owalnych, dobrze od otoczenia 
odgraniczonych, pokrytych drobnymi łuseczkami łupieżowatymi; wytwa
rzają one jedną warstwę, dającą się z łatwością usunąć lekkim zadrapaniem; 
w razie większego nasilenia zmian — po usunięciu ich pozostaje plama 
zaróżowiona. Objawów zapalnych na tych ogniskach nie stwierdza się; 
czasem jednak chorzy odczuwają w tych miejscach wyraźne swędzenie. 

Zmiany te występują bez przyczyny widocznej i utrzymują się zazwy
czaj długo •— kilka tygodni, a nawet miesięcy. Jedynym powikłaniem wy
stępującym na tych wykwitach jest dołączenie się stanu zapalnego i liszajca. 

Etiologia złuszczania tego wedle wszelkiego prawdopodobieństwa jest 
zakaźna; zdaniem wielu autorów, jest ono wywołane przez paciorkowce. 
Sabouraud utrzymuje nawet, że jest to ,,liszajec suchy", impetigo sicca. 

Pogląd niewątpliwie błędny: istota liszajca polega bowiem na ostrym wy
siękowym stanie zapalnym, łupież zaś łojotokowy twarzy jest zmianą pozba
wioną cech zapalnych; dołączenie się ich zaś uważać należy za dodatkowe 
powikłanie. 

Łupież łojotokowy twarzy jest schorzeniem dokuczliwym wyłącznie ze 
względów kosmetycznych, głębszej doniosłości klinicznej nie ma on. 

Leczenie jego jest trudne; zmiany te bowiem z łatwością ulegają po
drażnieniu lekowemu. 

Pędzlowanie nalewką jodową rozcieńczoną (1 : 10) , polecane przez 
autorów francuskich, często drażni; wyniki lepsze daje przemywanie 
0,5—1% rozczynem wodnym sody oczyszczonej lub 5-krotnie rozcieńczo
nym płynem Aliboura; na noc stosować można maści o słabym działaniu 
odkażającym. 

Rp.: Calomelanos, Tannini aa 0.30—i .o, Lanolini, Yaselini fl. aa ad 

30.0; 
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Rp.: Hydrarg. ppti albi, Bismuthi subnitrici 0.5—1.5, Lanolini, Yase

lini fl. aa ad 30.0. 
Można stosować również płyny: 
Rp.: Boracis i .o, Glycerini 3.6, Natrii suljurati 2.0, Aq. destill. 

l O O . O . 

Osoby dbające o względy kosmetyczne powinny unikać kąpieli słonecz
nych i naświetlań w okresie występowania na twarzy ognisk łupieżu łojo
tokowego, nie dochodzi bowiem w tych miejscach do wytwarzania barw
nika, skutkiem czego pozostają one na długo odbarwione. 

B. Ł u p i e ż z w y k ł y s k ó r y o w ł o s i o n e j , pityriasis 

simplex capilliti, w stopniu większym nawet od łupieżu skóry nieowło-
sionej jest stanem z pogranicza zdrowia i choroby. Najczęściej widuje się 
go na skórze głowy, jednak może on występować również na brwiach, pod 
pachami, na skórze brody i na wzgórku łonowym. Już w stanie prawidło
wym powierzchnia skóry pokryta może być drobnymi łupieżowatymi łuska
mi; niekiedy jest ich jednak tak dużo, że stanu takiego nie można nazwać* 
prawidłowym. W tych razach wymienione okolice skóry, w najwybitniej
szym stopniu jednak włosy i skóra głowy, pokryte są drobnymi, białymi 
lub popielatymi suchymi łuseczkami otrębowatymi, pityriasis furfuracea. 

Zdaniem Sabourauda złuszczanie jest zawsze ogniskowe, rozsiane w po
staci medalionów analogicznych do zmian opisanych na twarzy; zdaje się 
jednak, że nierzadko jest ono zlewne, najwybitniejsze na szczytowej części 
głowy. 

Jeśli złuszczanie jest silne, skóra pokryta jest warstwą suchych, zbi
tych łuseczek, co przypomina obraz widywany w łuszczycy, zwłaszcza gdy 
występuje ono w postaci ogniskowej, a nie zlewnej. Łupież nieznaczny nie 
sprawia dolegliwości, w przeciwnym razie skóra lekko swędzi, a przy cze
saniu spadają duże ilości łusek. Po myciu głowy następuje częściowa po
prawa, szybko jednak następuje odnowa złuszczania. 

Łupież zwykły częstszy jest u chłopców i u mężczyzn, rzadszy u dziew
cząt i u kobiet; zazwyczaj występuje on w wieku 12—16 lat, po- czym 
przekształca się w łupież tłusty; może jednak utrzymywać się znacznie 
dłużej, a nawet przez całe życie osobnika. 

Pochodzenie łupieżu zwykłego i jego stosunek do łojotoku i scho
rzeń łojotokowych nie zostały wyjaśnione. Zdaniem Sabourauda jest to 
schorzenie zakaźne, wywołane przez grzyb Melasseza (spore de Melassez, 

czyli bacille bouteille); zarodniki te są istotnie bardzo liczne w łuskach 
łupieżu zwykłego. Większość autorów jednak uważa grzyb ten za saprofita. 

555 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia łojotokowe 

Wpływ łupieżu zwykłego na porost włosów i stosunek do innych 
schorzeń łojotokowych niezupełnie jest jasny. Sabouraud utrzymuje, że 
łupież zwykły, czyli suchy nie uszkadza owłosienia, nie jest to jednak 
pewne. Łupież ten zazwyczaj utrzymuje się do wieku i8—24 lat, po czym 
cechy jego mogą ulec zmianie, staje się on tłusty — pityriasis steatoides. 

Większość autorów uważa jednak, i wydaje mi się to słuszne, że łupież 
zwykły również prowadzi do przerzedzenia włosów głowy, odbywa się to 
jednak bardzo powoli i łysienie nie osiąga stopnia tak wybitnego, jak 
w łupieżu tłustym. 

C. Ł u p i e ż t ł u s t y , pityriasis steatoides, rozwija się zawsze 
z łupieżu zwykłego, czyli suchego, pityriasis simplex s. sicca; następuje to 
zazwyczaj w wieku 18—24 lat. Łupież ten występuje wyłącznie na skórze 
głowy u mężczyzn. Ilość łusek suchych stopniowo zmniejsza się, skóra 
pokrywa się natomiast i—2-milimetrową warstwą brudnożółtą, kruchą, 
sprawiającą w dotyku wrażenie twardego tłuszczu lub wosku; łupież ten 
dotyczy szczytowej części głowy, którą zajmuje w całości. Włosy są w tych 
razach zawsze tłuste, lśniące, stopniowo ulegają ścieńczeniu i zanikowi, co 
prowadzi do rozwoju łysiny łojotokowej. 

Zdaniem Sabourauda, przekształcenie łupieżu suchego w tłusty zależy 
od dodatkowego zakażenia skóry ziarniakiem zwykłym, tzw. coccus poly-

morphus, co bynajmniej nie jest pewne; raczej przypuszczać należy, że 
chodzi tu o okres rozwoju łojotoku, który na skórze głowy przechodzi 
przez okresy następujące: łupież suchy, łupież tłusty, łysienie łojotokowe. 

L e c z e n i e łupieżu suchego i tłustego skóry owłosionej jest trudne, 
chodzi tu bowiem o skazy konstytucjonalne, usunięcie których jest prawie 
niemożliwe. Szereg środków wywiera jednak działanie korzystne, zmniej
szając nasilenie objawów chorobowych. 

Leczenie powinno kierować się wskazaniami następującymi: 
— wobec niewątpliwej roli zakażeń w etiologii i rozwoju łupieżu 

łojotokowego, należy stosować środki odkażające; są nimi płyny spirytusowe, 
sublimat, kwas salicylowy, benzoesowy, thymol i inne środki bakterio
bójcze; 

— siarka i przetwory siarkowe są środkami o znaczeniu podstawo
wym w leczeniu łojotoku i schorzeń występujących na jego tle, toteż 
u wszystkich chorych należy stosować również i te przetwory; 

— wobec stopniowo rozwijającego się uszkodzenia narządu włoso
wego, ścieńczenia włosów, zaniku mieszka włosowego i powstawania łysiny 
łojotokowej, •— konieczne jest stosowanie środków tonizujących; z nich 
najpowszechniejsze są rozmaite nalewki spirytusowe i pilokarpina; 
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— duże znaczenie posiadają środki redukujące naskórek, wywołujące 
przekrwienie, a przy tym wywierające pewne działanie odkażające i zmniej
szające wydzielanie łoju; są nimi przetwory dziegciowe, rezorcyna, pochodne 
ichtiolu i nafty; 

— leczenie środkami fizycznymi odnosi dużą korzyść; mam tu na 
myśli naświetlania promieniami pozafiołkowymi i granicznymi; obydwie 
te metody zmniejszają bowiem wydzielanie łoju i z tego względu są 
korzystne. 

Obecnie przytoczę wzory przepisów na leki najaęściej stosowane 
w leczeniu łupieżu skóry głowy. 

Rp.: Liq. carhonts detergentis 4.0, Ol. ricini i.o—4.0, Spir. vini 

9 5 O 62.0, Aq. destill. ad 100.o; płyn wskazany w razie silnego 
suchego łupieżu; 

Rp.: Pilocarpini hydrochl. 2.0, Aq. dest. 2.5, Balsami peruviani 6.0, 
Suljuris ppti 12.0, Axungii porci henzoati ad 100,0; maść po
budzająca, wskazana w łupieżu tłustym i w rozpoczynającym się 
łysieniu. 

Rp.: Chlorali hydr. 2.0, Acid. tannici i .o, Acid. tartarici 1,0, Ol. 

ricini i.o—^2.0, Spir. vini 90O ad 100.o; płyn w łupieżu suchym; 
Rp.: Formalini i .o, Zinci suljurici i .o, MenthoU 0.60, Chlorali hy

drati 0.60, Glycerini 24.0, Spir. vini 9 5 O 20.0, Aq. destill. ad 
100,0; płyn odkażający. 

I I I . Ł Y S I E N I E Ł O J O T O K O W E . AŁOPECIA S E B O R R H O I C A 

Łysienie łojotokowe jest najczęstszą postacią łysienia; rzadkie u kobiet, 
jest ono zjawiskiem tak zwykłym u mężczyzn, że z pewnym prawem zali
czyć je można do łysienia fizjologicznego. Ten punkt widzenia jest tymi 
więcej uzasadniony, że łysienie łojotokowe związane jest w stopniu jedna
kowym z przemianami fizjologianymi ustroju, jak ze zmianami chorobo
wymi. Jest ono wynikiem końcowym stopniowo postępującego zaniku 
skóry głowy i ma cechy zjawiska konstytucjonalnego, związanego z zasad
niczymi cechami ustroju; dlatego to mówić można, iż istnieją osoby ska
zane na wyłysienie, jak również inne, w dużym stopniu zabezpieczone przed 
nim. Częste w niektórych rodzinach, oszczędza ono inne; chodzi tu jednak 
o skłonność dziedziczną nie do łysienia, które jest procesem zejściowym, 
lecz do łojotoku, sprowadzającego zanik skóry i owłosienia. 
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Objawy łojotoku skóry głowy mają charakterystyczny przebieg fizjo
logiczny oraz wypaczenia chorobowe, które zostaną tu omówione. 

Łojotok u noworodka polega na obecności grubej warstwy złogów 
żółtobrunatnych na głowie, a czasem i w irmych okolicach; złożone są one 
ze zwyrodniałych i złuszczających się komórek naskórka i powstają skutkiem 
rozmiękania i drażnienia, wjrwieranego przez wody płodowe na naskórek, 
którego warstwy głębsze są przez te złogi chronione. Po tym okresie na
stępuje okres osłabienia łojotoku, trwający do pierwszych przebłysków 
dojrzewania płciowego; w wieku lat 12—16, niekiedy nieco wcześniej, 
czasem później, zjawia się na głowie u chłopców złuszczanie łupieżowate 
suche, pityriasis sicca. Łupież ten utrzymać się może przez całe życie; nie 
wywołuje silnego uszkodzenia owłosienia, które zostaje zachowane do wieku 
5 0 — 6 0 lat, kiedy następuje fizjologiczne przerzedzenie włosów. 

Zazwyczaj jednak łupież zwykły jest jedynie jednym z okresów roz
woju łojotoku, i po ki lku latach, a zatem w wieku 18—24 lat zmniejsza 
się bardzo wyraźnie, następuje natomiast silne wydzielanie łoju płynnego, 
seborrhea oleosa. W tym okresie włosy są bardzo tłuste, skóra lśniąca, pory 
rozszerzone. Tej postaci łojotoku towarzyszy stopniowy zanik skóry głowy 
i łysienie; i tu jednak istnieją wyjątki i widuje się osobników z bardzo 
silnym łoj otokiem tłustym, którzy do późnego wieku zachowują owłosienie 
nienaruszone. 

Niekiedy łojotok przybiera inną postać, występuje mianowicie nie 
tylko wzmożone wydzielanie łoju płynnego, lecz również obfite złuszczanie 
powierzchni; łuski w tym razie sprawiają wrażenie tłustych, pityriasts 
steatoides. 

T a k i przebieg łojotoku charakterystyczny jest dla mężczyzn; u kobiet 
ma on przebieg inny, na ogół jest on u nich mniej nasilony, rzadko widuje 
się łupież zwykły i tłusty, znacznie częściej natomiast łojotok tłusty; u ko
biet zazwyczaj nie sprowadza on wyłysienia. Wprawdzie i u nich wystę
puje czasem znaczne przerzedzenie owłosienia skóry głowy, należy to 
jednak do wyjątków; występuje ono wyłącznie w przypadkach szczególnie 
silnego łojotoku, a przy tym ma cechy odmienne od łysienia u mężczyzn. 

Powyżej przytoczony przebieg łojotoku skóry głowy opiera się na 
poglądach Sabourauda, które streścić można w sposób następujący: 

— wydzielanie łoju, czyli nasilenie łojotoku zależy od czynności gru
czołów płciowych; 

— przejawy natomiast łojotoku skóry głowy zależą od dodatkowych 
zakażeń; 
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— w razie zakażenia jej drożdżowcem Melasseza rozwija się łupież 
zwykły; 

—• w razie zakażenia bakterią łojotoku, microbacillus seborrheae — 
łojotok tłusty; 

— w razie zakażenia ziarniakiem wielopostaciowym — coccus poly-
morphus — łupież tłusty; 

— łojotok tłusty i łupież tłusty wywołują łysienie łojotokowe; łupież 
zwykły nie uszkadza natomiast owłosienia. 

Poglądy Sabourauda zyskały duże uznanie, przyczyniła się do tego 
głównie ich jasność i ujęcie zjawiska w system, nie są one jednak oparte 
na dowodach bezspornych. 

W szczególności zwrócić uwagę należy na przecenianie roli czynni
ków zakaźnych w powstawaniu łojotoku i łysienia. Tymczasem oczywiste 
jest, że dziedziczność, konstytucja ustroju i stan narządów wewnętrznych, 
w szczególności układu dokrewnego, odgrywają rolę najważniejszą w roz
woju sprawy łojotokowej i warunkują jej przejawy. 

Dodać należy, że teoria pasożytnicza powstawania łojotoku i łysienia 
łojotokowego nie wyjaśnia szeregu okoliczności. Niejasne jest przede wszyst
kim, czemu czynniki wywołujące u mężczyzn łysienie nie sprowadzają tego 
stanu u kobiet. 

Podobnie niewyjaśnione zostaje, czemu na skórze okolicy mostkowej, 
zazwyczaj u mężczyzn pokrytej owłosieniem, nie rozwija się zanik skóry 
i włosów, mimo że jest to okolica wybitnie łojotokowa, ulegająca tym 
samym zakażeniom, co i skóra głowy. Wreszcie niejasne jest, czemu zanik 
i łysienie dotyczą wyłącznie szczytu głowy; wówczas gdy czynniki zakaźne 
nigdy nie wywołują podobnej symetrii i stałości ułożenia, jakie charakte
ryzują łysienie łojotokowe. 

C e c h y k l i n i c z n e ł y s i e n i a ł o j o t o k o w e g o są znane 
tak powszechnie, że ograniczyć się można do krótkiego opisu. 

Pierwsze objawy występują pomiędzy 20 i 30 rokiem życia chorego, 
czasem jednak wcześniej. Niekiedy wypadanie włosów występuje bardzo 
wcześnie, tak że już u 10—12-letnich chłopców zaznacza się ścieńczenie 
włosów na szczycie głowy •— dowód niewątpliwy ich uszkodzenia choro
bowego. Dalszy przebieg sprawy może być również bardzo szybki i już 
w wieku 25—28 lat może dojść do dużej łysiny; takie łysienie przedwczesne 
prawie zawsze ma cechy schorzenia rodzinnego. 

Skóra jest w tym czasie bardzo tłusta, pokryta warstwą łusek tłustych, 
pHyriasis steatoides; jednocześnie jest ona lekko przekrwiona, ciepłota jej 
jest nieco podwyższona, co świadczy o istnieniu lekkiego stanu zapalnego. 
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Włosy są ls'niące i również tłuste, ulegają przy tym stopniowemu ścień-
czeniu i przerzedzeniu. Przerzedzenie to jest równomierne i symetryczne 
i ma ułożenie charakterystyczne: największe nasilenie przybiera ono w ką
tach czołowych, które stopniowo rozszerzają się i wydłużają się ku tyłowi, 
oszczędzając przez pewien czas część środkową; drugi ośrodek przerzedzenia 
włosów znajduje się na szczycie głowy, skąd powoli posuwa się ku przo
dowi i na boki. 

Sposób powstawania przerzedzenia włosów jest następujący: już w sta
nie prawidłowym stale odbywa się powolne wypadanie włosów i wzrost 
nowych; jeśli liczba włosów wypadających w ciągu doby nie przewyższa 
I G — 1 5 , można mówić o wypadaniu fizjologicznym. 

W łojotoku wypadanie włosów jest znaanie wybitniejsze i dochodzi 
do 100—150 na dobę; przy tym włosy nowowzrastające są nieco cieńsze 
od wypadających, zawierają mniej barwnika i upodabniają się coraz bar
dziej do meszka włosowego, który stopniowo zastępuje włosy i pokrywa 
łysinę nawet naj kompletniej szą. 

Przyspieszone wypadanie i stopniowe ścieńczenie włosów zależą od 
zaniku brodawek włosowych. Zmianą podstawową, prowadzącą do powsta
wania łysiny w łojotoku jest przewlekły stan zapalny skóry, sprowadzający 
jej zanik. 

Łysina łojotokowa jest symetryczna i zajmuje szczyt i przód głowy, 
nasilenie wypadania włosów bywa rozmaite, zawsze jednak równomierne, 
a nie plamiste, jak w niektórych innych schorzeniach wyłysiających; łysina 
łojotokowa nigdy nie przechodzi na okolice skroniowe i potylicę, od któ
rych jest ostro odgraniczona, z przodu łąay się ona ze skórą czoła. 

Skóra na łysinie jest ścieńczała, fałdowanie jej jest zmniejszone, po
wierzchnia jej jest lśniąca, gładka; jest ona pokryta .meszkiem i zawsze 
tłusta skutkiem utrzymującego się łojotoku. 

Łysienie u kobiet ma nieco inny przebieg i odmienne cechy. Zdaniem 
Sabourauda występuje ono również na tle łojotoku, nie dochodzi jednak 
do takiego nasilenia, jak u mężczyzn, a polega wyłącznie na przerzedzeniu 
włosów. 

Zdaniem moim, przerzedzenie włosów u kobiet nie jest związane 
z łojotokiem, ten bowiem nie sprowadza u nich uszkodzenia włosów. 
Łysienie u kobiet nigdy nie doprowadza do powstawania typowej i całko
witej łysiny rozpoczynającej się na szczycie głowy i w kątach czołowych; 
ma ono cechy przedwczesnego łysienia fizjologicznego i często związane 
jest z wyraźnymi objawami zaburzeń układu dokrewnego. Występuje ono 
wyłącznie u kobiet wykazujących męskie cechy budowy i psychoseksualne. 
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Schorzenia łojotokowe 

Kobiety te wykazują zazwyczaj wyraźne zaburzenia hormonalne, stwierdza 
się u nich nieprawidłowości periodowe, w szczególności zmniejszenie 
krwawień miesięcznych, często mają one męskie cechy fizyczne budowy, 
owłosienia i głosu; nierzadko są to natury seksualnie nierozwinięte, lub też 
wykazujące upodobania męskie. Wszystko przemawia za tym, że w tych 
razach istnieje silna hipofolikulinemia lub zespół interseksualny. Z punktu 
widzenia psycho-seksualnego są to natury o zmniejszonym popędzie płcio
wym (frtgiditas). 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e w łysieniu łoj otokowym są nastę
pujące: skóra i naskórek są scieńczałe, brodawki skóry są zanikłe, skutkiem 
czego granica skórno-naskórkowa jest wygładzona bardzo wybitnie i w przy
padkach posuniętych tworzy linię całkowicie wyrównaną. Naczynia skóry 
właściwej są rozszerzone, w ich otoczeniu, jak również w sąsiedztwie przy
datków skóry stwierdza się nacieki limfocytarne. Włókna sprężyste są zwy
rodniałe, pokruszone, o barwliwości nieprawidłowej; mieszki włosowe są 
nieliczne i wyraźnie zanikłe, jednakże ujścia ich są lejkowato rozszerzone 
i wypełnione czopem rogowym i łojowym; gruczoły łojowe są bardzo 
liczne i duże. 

P a t o g e n e z a łysienia łojotokowego nie jest należycie wyjaśniona; 
powyżej wskazałem, że teoria zakaźna Sabourauda nie może być uznana 
za trafną, mimo że niewątpliwie zakażenie dodatkowe odgrywa pewną 
rolę, podtrzymując i nasilając stan zapalny skóry i że flora skóry łojotoko
wej jest charakterystyczna. 

Nie ulega wątpliwości, że powstawanie łysienia łojotokowego zwią
zane jest z czynnością gruczołów płciowych u mężczyzn; dowodzi tego jego 
przebieg, brak jego u kobiet, u dzieci i u osobników kastrowanych w mło
dości. Obecnie trudno jednak powiedzieć, jakie wypaaenia czynności gru
czołów płciowych wywołują wypadanie włosów i zanik skóry głowy. Nie 
ulega wątpliwości, że zaburzenia te nie są związane ani ze zdolnością 
rozrodaą, ani z popędem płciowym, ani z rozwojem wtórnych cech płcio
wych. Być może, chodzi tu o wpływ hormonu płciowego na przemianę 
ciał tłuszczowych; nie jest wyłączone, że skład chemiczny łoju jest 
w tych razach zmieniony i zawiera ciała drażniące skórę lub sprzyjające 
rozwojowi zakażeń. 

W patogenezie łysienia łojotokowego u kobiet odgrywa również rolę 
czynnik płciowy, tu jednak występuje wyraźnie hipofolikulinemia i inwer
sja cech płciowych psychicznych i fizycznych. Czy jest to związane z wy
twarzaniem u nich prócz folikułiny również hormonu męskiego, nie zostało 
udowodnione, mimo dużego prawdopodobieństwa. 
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Pewną rolę etiologiczną przypisywano również przysadce mózgowej, 
nadnerczom i tarczycy, dowodów niewątpliwych na poparcie tego poglądu 
dotąd jednak nie dostarczono. Nie ma również podstaw do zaliczania 
łysiny łojotokowej do drugorzędnych cech płciowych. 

Łysienie łojotokowe może być przyspieszone przez przypadkową cho
robę zakaźną lub inne wstrząsy ustrojowe, czasem związek ten jest tak wy
bitny, że zwraca uwagę chorych. Wypadanie włosów w związku z chorobą 
zakaźną (dur, płonica) rozpoczyna się zazwyczaj ipo upływie 70—80 dni 
i trwa 10—20 dni. U osobników łoj otokowych przybiera ono nasilenie 
szczególne i nie przemija po upływie okresu wskazanego, a przeciwnie 
utrwala się i stopniowo ulega nasileniu. 

Rola higieny skóry w powstawaniu łysienia łojotokowego nie jest 
jasna; sądzić należy jednak, że zaniedbanie jej może przyspieszyć lub na
silić łysienie, jednakże zauważono również, że zbyt częste mycie głowy 
i stosowanie niewłaściwych kosmetyków może wywierać wpływ niekorzystny 
na wzrost włosów. 

L e c z e n i e zewnętrzne łysienia łojotokowego polega na stosowaniu 
środków zmniejszających łojotok; wskazane są tu wszystkie środki wymie
nione w rozdziale o leczeniu łupieżu łojotokowego zwykłego i tłustego. 
Są to zatem przetwory siarkowe, dziegcie, rezorcyna, ponadto leki odtłu
szczające, odkażające i tonizujące. Leczenie to powinno być rozpoczęte 
możliwie wcześnie, a więc kiedy nie rozwinął się jeszcze zanik skóry, jeśli 
natomiast doszło już do tego stanu, leczenie nie rokuje powodzenia. 
Powinno być ono przeprowadzane z dużą systematycznością, co wymaga 
wytrwałości i siły woli od chorego, od lekarza zaś umiejętności wybrania 
metod dogodnych, łatwych i miłych w użyciu, dostosowanych do trybu 
życia i możliwości pieniężnych chorego. Z uwagi na to, postaram się przy
toczyć nie tylko wzory recept, lecz również i sposoby samego leczenia. 

Leczenie łysienia łojotokowego u mężczyzn i u kobiet w zasadzie jest 
takie samo, jednakże u kobiet jest ono technicznie trudniejsze, z uwagi 
na obecność długiego i gęstego owłosienia. Dlatego to u kobiet częściej 
stosowane są płyny, u mężczyzn natomiast również i maści. 

Leczenie to powinno spełnić następujące zadanie: 
— oczyszczanie i odtłuszczanie skóry oraz usuwanie łusek i łupieżu; 
— stosowanie środków tonizujących i wywołujących przekrwienie 

czynne skóry; 
— stosowanie środków odkażających, dla osłabienia roli flory mikro

bowej; 
— stosowanie środków zmniejszających wydzielanie łoju. 
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Schorzenia łojotokowe 

Najlepszym sposobem oczyszczania skóry głowy jest mycie głowy 
wodą z mydłem, jest ono proste i łatwe u mężczyzn, bardziej kłopotliwe 
u kobiet. Mycie nie powinno być zbyt częste, wystarczy jeden raz na ty
dzień; najlepiej stosować mydło dziegciowe lub siarkowe, można jednak 
używać również spirytus mydlany, mydła toaletowe przetłuszczone lub tzw. 
szampony, które, jak wiadomo, są mieszaniną mydła i ługu; wzór szamponu 
sproszkowanego jest następujący: 

Rp. : Saponis pulv. 70.0, Natrii bicarhonici 25.0, Nairii perboracici 
5-o; 

płynnego: 
Rp. : Saponis kalini 60.0, Kalii carbonici 3.0, Aq. destill. 450.0, Spir. 

vini 50.0. 
Woda twarda winna być zmiękczona przez dodanie sody oczyszczonej 

w ilości jednej łyżeczki herbatniej na i litr wody lub gliceryny (łyżka sto
łowa na l i t r ) ; po umyciu włosy powinny być dokładnie spłukane w ki lku 
wodach, ostatnią należy zakwasić octem lub kwaskiem cytrynowym dla 
zobojętnienia ługu. Celem usunięcia łusek można smarować głowę wieczo
rem mazidłem o składzie następującym: 

Rp. : Acidi salicylici i .o—5.0, Mitigali 2.0—3.0, Ol. ricini lo.o—20.0, 
Ol. amygdalarum lub Ol. sesami lub Ol. olwarum ad loo.o. 

Jako środki tonizujące najwygodniejsze są płyny spirytusowe, należy 
stosować je przez bardzo długi okres czasu; wzorem takiego płynu może 
być następujący: 

Rp. : Trae capsici, Trae arnicae, Trae chinae, Trae cantharidarum 
aa 5.0, Aq. destill., Spir. dilut. aa 125.0. Inne przepisy zostały 
przytoczone w rozdziale o leczeniu łupieżu. 

Płyny te powinny być dosyć mocno wcierane w skórę głowy, nie cho
dzi tu bowiem o zmoczenie nimi włosów, lecz o podrażnienie samej skóry. 
Zabieg ten wywołuje w początkowym okresie leczenia wzmożone wypa
danie włosów, należy jednak chorych uprzedzić o tym, tłumacząc im, że 
chodzi tu o wypadanie włosów już obumarłych. 

Jeśli włosy są bardzo suche, można do takiego płynu dodać nieco 
oleju rącznikowego, a w razie potrzeby odkażenia — środki odkażające, 
najlepiej tymol, sublimat lub formalinę; jeśli istnieje swędzenie, dodaje 
się wodnik chloralu lub mentol. 

W ten sposób otrzymamy rozmaite płyny na włosy: 
Rp. : Captoli, Chlorali hydrati aa i .o, Trae chinae, Trae cantharidarum 

aa lo.o. Bals. peruviani i .o, Spir. diluti ad 200.0; płyn toni-
zujący, zmniejszający swędzenie; 
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Rp. : Acid. salicyl. 2.0, Euresoli pro capill. 5.0, Trae veratri, Trae 
jormicarum aa lo .o, Ol. amygdalarum (seu Ol. ricini) i .o, Spir. 
dilut., Aq. destill. aa 125.0; płyn tonizujący wyłącznie dla blon
dynów. 

U mężczyzn, zwłaszaa w przypadkach silnego łojotoku, płyny toni
zujące i odkażające nie wystarczają, w tych razach zastosować należy prze
twory siarkowe; najczęściej przepisywane są one w maściach; zaróbka ich 
powinna być hygroskopijna, o lepkości nieznacznej. 

Najlepszymi zaróbkami są maść łagodząca, ung. leniens, do której 
dodać należy 5 — 2 0 % olejku migdałkowego, medulla bovis, ung. poma-
dinum (Ol. cacao lo.o, Ol. sesami 2 0 . 0 ) . Poniżej przytaczam kilka wzo
rów takich maści: 

Rp. : Sulfuris ppti, Acid. salicyl, aa 1.5, Cignolini o.oi , Ol. amygda
larum 3.0, Ung. lenientis ad 30.0. 

Rp. : Sulfuris ppti 3.0, Chinini hydrochlor. 0.30, Ol. crotonis gtt V, 
Ol. amygdalarum 3.0, Ung. lenientis ad 30.0. 

Wszystkie te maści należy wcierać w skórę głowy szczoteczką 2—3 razy 
w tygodniu i w zależności od warunków umyć nazajutrz rano lub pozo-' 
stawić bez zmywania aż do smarowania następnego. 

Preparaty siarkowe można jednak stosować również i w płynach: 
Rp. : Sulfoformii 5.0—10.o, Ol. amygdalarum 45.0, Spir. vini 95O, 

Aetheris petrolei aa ad 100.o. 
Metoda Sabourauda, wskazana w ciężkich postaciach łojotoku i wyły

sienia polega na stosowaniu przetworów siarkowych o działaniu energicz
nym, w szczególności poleca on codzienne przecieranie skóry głowy środ
kiem następującym: 

Rp. : Sulfuris ppti 3.0—5.0, Carbonei tetrachlorati, Acetonis anhydr. 
aa 25.0, Carbonei sulfurati redestill. 50.0, Ol. lapandulae i .o . 

Płyn ten wywołuje bardzo silne, lecz szybko przemijające pieczenie 
skóry; ma on woń niemiłą, jest bardzo lotny i palny, toteż nie można 
go trzymać w pobliżu ognia, a nawet palenie papierosa podczas zabiegu 
wcierania może wywołać wybuch. Lek ten mimo tych cech przykrych za
sługuje na szerokie stosowanie, będąc środkiem najskuteczniejszym w lecze
niu łojotoku. 

Leczenie fizykalne również nie powinno być pominięte; w tym za
kresie należy zwrócić uwagę na promienie pozafiołkowe światła słonecznego 
oraz źródeł sztucznych; zmniejszają one w pewnym stopniu łojotok, toteż 
korzystne jest chodzenie latem bez nakrycia głowy; promienie X nie znaj-
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dują zastosowania w leczeniu łojotoku skóry owłosionej; promienie gra
niczne w niewielkich dawkach 250 r. na pole 4 — 5 razy w odstępach 
3-tygodniowych, są natomiast korzystne. 

Wszystkie te metody nie odnoszą jednak wyniku oczekiwanego, naj
wyżej zwalniają szybkość wypadania włosów, a niekiedy być może za
trzymują ją; w większości jednak przypadków łojotok z towarzyszącym 
zanikiem skóry doprowadza do całkowitego lub prawie całkowitego wy
łysienia. 

Leczenie wewnętrzne łojotoku jest jedyną metodą rokującą w przy
szłości powodzenie, dużo bowiem wskazuje na to, że istotne przyczyny 
jego są ogólnoustrojowe; łatwiej jest jednak tezę tę postawić i obronić, 
niż wskazać skuteczne metody takiego leczenia; w dobie obecnej ogólne 
leczenie łojotoku znajduje się w okresie prób klinicznych. Polecić można 
jednak stosowanie folikułiny, a to zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn. 

I V . Z Ł U S Z C Z A N I E Ł U S Z C Z Y C O W A T E . P A R A K E R A T O S I S P S O R I A S I F O R M I S 

Choroby skórne obejmowane tą nazwą stanowią grupę o cechach trud
nych do zdefiniowania, nie są one bowiem charakterystyczne; stosunek 
tej choroby do innych schorzeń skóry nie jest wyjaśniony, jak również 
nieznana jest jej etiologia i patogeneza; co więcej, nawet cechy morfolo
giczne — najistotniejsza podstawa całej grupy —- są niestałe i tak mało 
charakterystyczne, że poglądy autorów na te zmiany nie są ustalone. T y m 
też prawdopodobnie tłumaczy się obfitość nazw nadawanych tym zmia
nom; dla jasności wymienię i omówię najważniejsze z nich. 

C h o r o b a U n n o w s k a , nazwa ta, stosowana często przez R. Bernhardta, 
podkreśla zasługi Unny w historii schorzenia; nie znalazła ona jednak uznania i prawa 
obywatelstwa prawdopodobnie skutkiem tego, że poglądy Unny odbiegają zbyt jaskrawo 
od zapatrywań współczesnych na istotę choroby. 

W y p r y s k l o j o t o k o w y , eczema seborrhokum, nazwa ta pochodzi od samego 
Unny; często stosowana w szkołach niemieckich, nie jest jednak obecnie już trafna, po
glądy na wyprysk uległy bowiem rozwojowi, uważamy wyprysk za schorzenie alergiczne, 
nic natomiast nie wskazuje na to, że tak zwany wyprysk lojotokowy ma przyrodę alergiczną. 

Epidermomycosis Unna, druga nazwa nadawana przez R. Bernhardta imputuje chorobie 
etiologię grzybicową lub co najmniej pasożytniczą, co bynajmniej nie jest udowodnione. 

P s o r i a s o i d . /. Jadassohn nazwał w ten sposób zmiany wchodzące do tej grupy; 
nazwa ta jednak nie utrzymała się, a to z uwagi na nieuzasadnione łączenie omawianych 
zmian z łuszczycą; wprawdzie pewien związek ich z łuszczycą najprawdopodobniej istnieje, 
nie jest on jednak ani udowodniony, ani wyjaśniony; nazwa zaś psoriasoid wydaje się 
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rozstrzygać sprawę w istocie jeszcze sporną; dlatego to i sam jadassohn zaniechał jej 
i nazwa ta obecnie już prawie nie jest stosowana. 

Seborrhoides (Audry), nazwa używana niekiedy przez szkołę francuską, zbyt pod
kreśla łączność tego schorzenia z łojotokiem, z którym wszakże łączy się szereg innych 
schorzeń skóry. 

Eczematides (Darier), nazwa ta spotkać się powinna z zarzutem łączenia tych zmian 
z wypryskiem; można tu powtórzyć powiedziane powyżej w odniesieniu do nazwy 
„wyprysk lojotokowy". 

Ryc. 218. Parakeratosis psoriasiformis mediothoracica. 
Eczema seborrhoicum. 

Z ł u s z c z a n i e ł u s z c z y c o w a t e , parakeratosis psoriasiformis; nazwa ta, na
dana schorzeniu przez Brocąa, wydaje mi się najodpowiedniejsza, podkreśla ona bowiem 
zarówno najistotniejszą cechę morfologiczną tych zmian, złuszczanie, jak również i podo
bieństwo, a czasem pokrewieństwo z łuszczycą. 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Złuszczanie łuszczycowate po
lega na występowaniu wykwitów rumieniowato-złuszczających, a czasem 
wysiękowych, o słabym jednak nasileniu zarówno rumienią, wysięku, jak 
i złuszczania. Występuje ono zawsze u osobników wykazujących objawy 
łojotoku; cechy morfologiczne wykwitów bywają jednak rozmaite. Istota 
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zmian polega na przewlekłym stanie zapalnym znamionującym się nadmierną 
wydzieliną łojową lub zwyrodnieniem tłuszczowym komórek naskórka. 

Częstokroć wykwity przybierają wygląd ognisk obrączkowatych i me-
dalionowatych; ustępują one łatwo pod wpływem przetworów siarkowych 
i dziegciowych, wykazują jednak dużą skłonność do nawrotów. 

Choroba nie wpływa na ogólny stan chorych, ma przebieg przewlekły, 
ulegając okresowym lub nieregularnym nasileniom i zwolnieniom. Etiologia 
jej nie została wyjaśniona, w powstawaniu jej odgrywają jednak niewątpli
wie dużą rolę czynniki konstytucjonalne i pasożytnicze. 

C e c h y m o r f o l o g i c z n e złuszczania łuszczycowatego ulegają 
dużym zmianom w zależności od postaci zmian, ich umiejscowienia i na
silenia; wykwity zaś nietypowe mogą tak dalece odbiegać od zmian zwykłych, 
że zaszeregowanie ich bywa bardzo trudne. 

Odmianą najczęstszą i typową, nie budzącą z tego względu wątpli
wości rozpoznawczych jest postać medalionowata lub ogniskowa; do niej 
to właśnie stosowano nazwę eczema seborrhoicum. Inne nazwy nadawane 
jej to — eczema petdoides (wyprysk płatkowy), eczema mediothoracicum, 
eczema jlanellare. Zmiany umiejscowione są symetrycznie i zajmują najczę
ściej skórę mostka i okolicę międzyłopatkową, mogą być jednak rozrzucone 
nieregularnie na tułowiu, rzadziej na kończynach, czasem umiejscowione 
są one w otoczeniu odbytu lub pępka, na skórze worka mosznowego i na 
prąciu, czyli głównie w tak zwanych łoj otokowych okolicach skóry. 

Występują tu ogniska rozmaitej wielkości, mniej lub więcej liczne; 
kształt ich jest nieregularny, co tłumaczy się wzrostem obwodowym i zlewa
niem się ognisk sąsiadujących; zabarwienie wykwitu jest różowe, czasem 
z odcieniem żółtawym, w razie zaś podrażnienia czerwone. Barwa czerwona 
jest nieco wybitniejsza na brzegu wykwitu, mniej wyraźna w jego części 
środkowej; czasem widoczne są na nim drobne czerwone plamki lub nawet 
grudki ułożone przymieszkowo. Zabarwienie wykwitów ulega dużym waha
niom w zależności od ich umiejscowienia, cech osobniczych skóry i nasi
lenia zmian zapalnych, toteż nie należy przywiązywać do tej cechy znacze
nia zasadniczego. 

Powierzchnia wykwitów zawsze złuszcza się w stopniu większym lub 
mniejszym, niekiedy jednak jest ona sucha, połyskująca; naskórek wykazuje 
wzmożone fałdowanie, a po zadrapaniu powstaje smuga biała, lekko złusz-
czająca się. W innych przypadkach łuski są obfite, tłustawe, wilgotne, 
a barwa ich jest żółtawa. N a wykwitach widoczne są liczne grudki wysię
kowe. Ogniska takie bardzo podobne są pod względem morfologicznym 
do grzybicy powierzchownej, trichophytiasis superficialis. 
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P o s t a c i e n i e t y p o w e : 
— Niekiedy zmiany polegają na występowaniu w okolicach łojotoko-

wych tułowia kropkowatych plamek przymieszkowych; barwa ich jest żółto-
brunatna, złuszczanie występuje po zadrapaniu i nigdy nie jest wybitne, 
czasem dołączają się lekkie objawy zapalne. Zmiany te widuje się wyłącznie 
u młodych mężczyzn z silnym łojotokiem; być może polegają one na zaka
żeniu ujść mieszków włosowych paciorkowcem lub gronkowcem; jest to 
tzw. eczema seborrhoicum folliculare. 

Ryc. 219. Parakeratosis psoriasiformis, 
eczema seborrhoicum faciei. 

— Złuszczanie łuszczycowate skóry głowy; istnieją tu przejścia od 
łupieżu fizjologicznego, poprzez łupież łojotokowy tłusty lub suchy do nie
wątpliwego złuszczania łuszczycowatego. Złuszczanie łuszczycowate skóry 
głowy często nosi nazwę złuszczania azbestowatego lub grzybicy azbestowatej, 
tinea amiantacea (fausse teigne amiatacee). N a szczytowej części głowy 
powstaje dobrze odgraniczone ognisko pokryte bardzo grubym nawarstwie
niem łusek, czasem suchych, białych, azbestowatych, w innych razach tłu
stych, wilgotnych, przypominających strup; po usunięciu ich ukazuje się 
powierzchnia różowa, lekko wilgotna. 
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Schorzenie wywołuje lekkie swędzenie, nie sprowadza jednak blizno
wacenia i nie uszkadza włosów. 

— Złuszczanie łuszczycowate na skórze twarzy wykazuje szereg postaci 
przejściowych od łupieżu zwykłego twarzy do zmian bardziej nasilonych 
przypominających łuszczycę; zmiany te umiejscowione są szczególnie często 
na skrzydełkach nosa, w fałdach nosowo-policzkowych, w fałdzie podbródka, 
w uchyłkach małżowiny usznej i na pograniczu skóry owłosionej. Są to 
różowe lub czerwone plamy, dobrze odgraniczone, pokryte cienką warstwą 
łusek wilgotnych i tłustych; zmiany te wykazują dużą skłonność do liszaj-
cowacenia (impetiginizacji) skutkiem zakażeń paciorkowcowych. W oto-

Ryc. 220. Parakeratosis psoriasiformis palpebrarum. 

aeniu jamy ustnej złuszczanie łuszczycowate wytwarza niekiedy dobrze 
ograniczone ogniska zajmujące obydwie wargi aż do czerwieni; cała po
wierzchnia złuszcza się łuszczycowato, skóra jest nieco obrzęknięta, a na 
granicy aerwieni występują liczne pęknięcia promieniste. Zmiany te rozpo-
aynają się od złuszaania zwykłego i są aęstsze u osób grużliaych, u mło
dych kobiet i dzieci. 

— N a twarzy występować mogą zmiany ograniaone do skóry owło
sionej; w tych razach na skórze brwi, na brzegu powiek pokrytych rzęsami, 
na wargach i na podbródku powstają wykwity aerwone, rumieniowate) 
pokryte łuskami wilgotnymi i tłustymi, wykazujące dużą skłonność do impe
tiginizacji. Zmiany te wyróżniają się opornością na działanie środków za-
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zwyczaj skutecznych w leczeniu złuszczania łuszczycowatego, ich obraz mor
fologiczny jest jednak tak charakterystyczny, że nie należy wątpić, że należą 
one do grupy omawianej. Czasem zmiany rozszerzają się na skórę całej 
twarzy, która wówczas jest silnie czerwona i złuszcza się łuskami płatowymi, 
dosyć dużymi; obraz ten przypomina zmiany zapalne, występujące po za
truciu arsenobenzolem. 

Ryc. 221. Parakeratosis psoriasiformis; 
impetiginisatio secundaria. 

— Niektórzy autorzy zaliczają do złuszczania łuszczycowatego zmiany 
rumieniowato-złuszczające i sączące, występujące pod pachami, w pachwi
nach i w zgięciach dużych fałdów skórnych. Sellei nazwał je sycosis seborr-
hoica; zmiany rozpoczynają się w wieku 20—25 lat, częściej u mężczyzn, 
rzadziej u kobiet, dotyczą owłosionych okolic twarzy, okolicy międzysutko-
wej, pach, pępka, wzgórka łonowego, wewnętrznej powierzchni ud, fałdu 
międzypośladkowego i małżowin usznych. Występują tu rumienie i krostki 
przymieszkowe, zlewające się w duże ogniska wykazujące cechy wyprzenia. 
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Co do mnie, to uważam te zmiany za wyprzenie układowe i w tym 
rozdziale omówiłem je. 

— Postać erytrodermiczna złuszczania łuszczycowatego należy do sto
sunkowo rzadkich odmian tego schorzenia; w tych razach skóra całego lub 
prawie całego tułowia i kończyn jest zaczerwieniona i złuszcza się; złuszcza-

Ryc. 224. Parakeratosis psoriasiformis trunci irritata. 

nie może być łupieżowate i nieznaczne, występujące głównie po zadrapaniu, 
lub też ma cechy wielkopłatowego. 

P r z e b i e g schorzenia bywa rozmaity; nie wpływa ono na stan 
ogólny chorych, swędzenie jest nieznaczne i fiie sprawia dolegliwości. 
Zmiany występować mogą bez przyczyny widocznej lub też pod wpływem 
podrażnień; niekiedy mają one wyraźny związek z występowaniem ogniska 
zapalnego i zakaźnego w innej okolicy i w tych razach są przejawem uczu-
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lenia (alergizacji) skóry na produkty bakteryjne pochodzące z ogniska pier
wotnego. 

Wykwity mogą wykazywać słabe nasilenie zmian chorobowych i wy
różniać się lotnością, w innych razach są one oporne na leczenie i utrzy
mują się czas długi. 

Ryc. 225. Parakeratosis psoriasiformis; varietas typica. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y złuszczania łuszczycowatego może być 
ujęty w następującym skrócie: stwierdza się tu zarówno zmiany spostrzegane 
w wyprysku, jak i w łuszczycy; wykazują one jednak nasilenie nieznaczne, 
ulegające przy tym dużym wahaniom, im silniej wyrażone są zmiany za
palne, tym bardziej obraz histologiczny przypomina zmiany spostrzegane 
w wyprysku; natomiast w ogniskach o przewlekłym przebiegu silniejsza jest 
parakeratoza, a obraz histologiczny przypomina łuszczycę. 

Opis szczegółowy zmian histologicznych jest następujący: grubość na
skórka jest prawidłowa w zmianach wczesnych, słabo nasilonych; jest on 
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wyraźnie zgrubiały w przypadkach przewlekłych; dotyczy to głównie war
stwy kolczystej; warstwa ziarnista często, lecz nie zawsze jest ścieńczała 
lub też brak jej całkowicie; warstwa rogowa wykazuje zmiany najwybit
niejsze, polegające na obecności parakeratozy o rozmaitym nasileniu; po
nadto widoczne są tu liczne strupki pochodzące z drobnych, przysychających 
pęcherzyków. Naskórek żywy jest obrzęknięty, niekiedy obrzęk ten jest 

Ryc. 226. Parakeratosis psoriasiformis varietas nummularis. 

nieznaczny, czasem powstają liczne pęcherzyki międzykomórkowe, jest ich 
więcej w pokładach górnych, a przysychając, sprowadzają one powstawanie 
wymienionych strupków. W przypadkach trwających od dłuższego czasu 
stwierdza się w warstwie podstawnej sporą ilość barwnika. 

Barwienie tłuszczu wykazuje znaczne stłuszczenie komórek rogowych 
i obecność w całym naskórku licznych kropelek tłuszczu i lipoidów (Unna, 
Walter). Przydatki skóry zmian nie wykazują. W skórze właściwej stwier-
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dza się objawy stanu zapalnego o nasileniu rozmaitym, nie wykazujące 
jednak cech swoistych. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Etiologia i patogeneza złuszcza
nia łuszczycowatego nie są wyjaśnione i obecnie nie zebrano nawet wystar
czającego materiału dowodowego, by kwestię tę rozstrzygnąć chociażby 
w przybliżeniu; niektóre rozważania mogą jednak przyczynić się do ustale
nia poglądów na tę sprawę. 

Ryc. 227. Parakeratosis psoriasiformis impetiginisata. 

Złuszczanie łuszczycowate jest schorzeniem występującym u osobników 
z łojotokiem fizjologicznym, który jest czynnikiem usposabiającym; wystę
powanie zmian na skórze nie zawsze, lecz często, związane jest z działaniem 
rozmaitych czynników zewnętrznych. Przykładem może tu być złuszczanie 
łuszczycowate występujące u niektórych osobników na skórze w okolicy 
mostka pod wpływem drażnienia bielizną wełnianą (eczema seborrhokum 
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jlanellare). Jest to jeden z przykładów dowodzących, że złuszczanie łuszczy
cowate nie jest schorzeniem wywołanym przez zaburzenia przemiany ma
terii, gruczołów dokrewnych lub przez trwałą skazę ustrojową, lecz przez 
przyczyny dodatkowe, być może różnorodne. Wśród tych przyczyn na miej
scu pierwszym wymienić należy zakażenia skóry. 

W tym świetle patogenezę złuszczania łuszczycowatego przedstawić 
można w sposób następujący: u osobników z łojotokiem — a ta cecha skóry 
związana jest niewątpliwie ze skazą ogólnoustrojową, wypaczeniami prze
miany gruczołów dokrewnych — drażnienie zewnętrzne, zwłaszcza zaś 
zakażenia skóry, wywołują powstawanie zmian o cechach złuszczania łuszczy
cowatego. Prócz takiego sposobu powstawania, niewątpliwie najczęstszego, 
w rachubę wchodzi jeszcze patogeneza inna: osutka alergiczna, występująca 
w związku z istnieniem na skórze ogniska zapalnego lub ropnego, może 
u osobników łoj otokowych przybrać cechy złuszczania łuszczycowatego. 

Badania bakteriologiczne i biologiczne potwierdzają rolę gronkowców 
w powstawaniu choroby; Unna przypisuje etiologię tego schorzenia tak zwa
nym morokokom, Sabouraud gronkowcom i tak zwanemu coccus polymor-
phus, który podobnie jak morokok Unny jest zdaje się również gronkow
cem; prócz niego również i inne zarazki, jak paciorkowce i drożdżowce, 
odgrywają niewątpliwą rolę w patogenezie schorzenia. 

Sądzić należy, że zaburzenia przemiany materii stwierdzane u tych 
chorych — R. Bernhardt stwierdził nieprawidłowości poziomu choleste-
ryny we krwi , F. Walter zaburzenia przemiany lipoidów — związane są 
z istnieniem samego łojotoku, a nie złuszczania łuszczycowatego, który jest 
powikłaniem tego stanu. Dodać należy, że badania te są dopiero zapoczątko
wane i jak dotąd nie obrazują całokształtu przemiany materii u tych cho
rych. 

Przy omawianiu patogenezy złuszczania łuszczycowatego konieczne jest 
wyświetlenie związku istniejącego pomiędzy tym schorzeniem i niektórymi 
pokrewnymi. 

— Wyprysk jest schorzeniem alergicznym, występującym na tle uczu
lenia ustroju w stosunku do określonych ciał, nie wykazano natomiast 
stanu uczulenia w złuszczaniu łuszczycowatym. 

— Łuszczyca jest skazą wrodzoną skóry, stąd jej przebieg przewlekły, 
jej dążność do uogólnienia i nawrotów. Z punktu widzenia morfologicz
nego złuszczanie łuszczycowate może być bardzo podobne do łuszczycy, 
zwłaszcza do jej postaci poronnych, wykazujących nieznaczne nasilenie 
zespołu łuszczycowego. Było to jedną z podstaw do łączenia tych obu 
schorzeń i do oceniania złuszczania łuszczycowatego, jako pogranicza 
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łuszczycy, łuszczycy niedokształconej lub poronnej. Ten punkt widzenia, 
wielokrotnie wysuwany przez R. Bernhardta, nie wydaje mi się słuszny; 
istotnie, z punktu widzenia morfologicznego, obydwa schorzenia mogą wy
wołać zmiany podobne, nie jest to jednak wystarczające dla ich identyfi
kowania. Łuszczyca jest schorzeniem konstytucjonalnym i dlatego często 
rodzinnym, nawracającym i opornym, złuszczanie łuszczycowate jest po
wikłaniem łojotoku i dlatego w swych postaciach typowych ma cechy scho
rzenia przemijającego. 

— Zakażenia skóry, pyodermiae, przybierające cechy zmian rumienio
wato-złuszczających są, jak wynika z powyższego, pokrewne złuszczaniu 
łuszczycowatemu i tylko istnienie podłoża łojotokowego oraz nasilenie zaka
żenia pozwalają <xldzielić obydwa te stany. I m wybitniejszy jest łojotok, 
a zakażenie słabe, tym więcej danych istnieje do zaliczenia zmian do 
złuszczania łuszczycowatego; im silniejsze jest zakażenie, a łojotok słabszy, 
tym więcej podstaw mamy do zaliczania takiej zmiany do zakażeń ropnych. 

R o z p o z n a n i e . Złuszczanie łuszczycowate jest schorzeniem 
o granicach niezbyt jasno określonych; powyżej opisałem wszystkie odmiany 
chorób rumieniowato-złuszczających należących, zdaniem moim, do złuszcza
nia łuszczycowatego. Obecnie wyliczę cechy, na podstawie których ustala 
się rozpoznanie typowych przypadków złuszczania łuszczycowatego: 

— umiejscowienie zmian w okolicach łoj otokowych, 
— obecność wykwitów o cechach dobrze odgraniczonych medalionów 

o zarysach pełzakowatych, 
— istota zmian polega na słabo nasilonym stanie rumieniowato-złu-

szczającym, 
— wykwity z łatwością ustępują przy zastosowaniu leków odkaża

jących i redukujących, często jednak nawracają. 
Prócz przypadków niewątpliwych istnieje dużo innych, mniej charak-

terystyanych, cechy których opisane zostały powyżej; rozpoznanie ich ustala 
się raczej na podstawie wyłączenia innych schorzeń rumieniowato-złuszcza
jących, niż na podstawie cech obiektywnych, często zmiennych i niecharak-
terystycznych. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy schorzenia następujące: 
— Grzybica strzygąca i woszczynowa wchodzi w rachubę w różni

cowaniu ze złuszczaniem łuszczycowatym skóry głowy. Grzybica niszczy 
włosy; są one ułamane w grzybicy strzygącej, przerzedzone w woszczyno-
wej, w ostatniej powstają tarczki woszczynowe i tworzą się blizny; grzy
bica strzygąca bywa prawie wyłącznie u dzieci i występuje w ogniskach 
małych, licznych, nawarstwienie łusek w grzybicy strzygącej nigdy nie jest 

555 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia łojotokowe 

tak wybitne, jak w złuszczaniu łuszczycowatym; wreszcie badanie mikrosko
powe usuwa ostatnie wątpliwości. 

— Grzybica strzygąca skóry nieowlosionej może być tak bardzo po
dobna do złuszczania łuszczycowatego, że rozstrzygnięcie rozpoznania bez 
badania mikroskopowego bywa niemożliwe; wszakże częstość nawrotów, 
symetria zmian, ułożenie ich w okolicach łojotokowych, silniejsze złuszcza-
nie — wszystko to są cechy przemawiające przeciwko rozpoznaniu grzy
bicy; ostatecznie i tu rozstrzyga badanie mikroskopowe. 

— Łupież różowy Giberta może przypominać złuszczanie łuszczyco-
wate, dotyczy to jednak jego postaci mniej typowych; złuszczanie łuszczy-
cowate rzadko bywa tak rozległe, jak łupież różowy; istnieją wprawdzie 
postacie erytrodermiczne złuszczania łuszczycowatego, są one jednak zawsze 
zlewne, łupież zaś różowy występuje w postaci oddziełnych ognisk (meda
lionów); przebieg obu chorób jest rozmaity. 

— Rumieniowato-złuszczające osutki lekowe z punktu widzenia mor
fologicznego mogą być zupełnie identyczne ze złuszczaniem łuszczycowa
tym, mianowicie z jego erytrodermiczną postacią; różnicowanie opiera się 
na wywiadach i ustałeniu związku zmian skórnych z zażywaniem łeku; 
w przeciwnym razie rozpoznanie bywa bardzo trudne. 

— Wyprysk nie powinien nastręczać trudności rozpoznawczych ze 
złuszczaniem łuszczycowatym: w wyprysku wykwitem podstawowym jest 
pęcherzyk naskórkowy, którego nie ma lub też jest w postaci poronnej 
w złuszczaniu łuszczycowatym; wyprysk umiejscawia się częściej na koń
czynach, złuszczanie łuszczycowate na tułowiu i na głowie; w wyprysku 
stwierdza się stan uczulenia. 

— Zakażenia ropne, pyodermiae, przybierają nierzadko cechy złuszcza
nia łuszczycowatego, wobec tego jednak, że takie cechy przybierają zakaże
nia ropne u osobników z łojotokową konstytucją skóry, oraz wobec nie-
wątpłiwej roli czynnika zakaźnego w powstawaniu złuszczania łuszczyco
watego, różnicowanie tych chorób jest bardzo trudne. 

— Łuszczyca sprawiać może trudności w razie oparcia rozpoznania 
wyłącznie o kryteria morfologiczne, wskazałem już bowiem, że zmiany 
skórne w złuszczaniu łuszczycowatym mogą być identyczne ze zmianami 
w poronnej osutce łuszczycowej; dłatego to różnicowanie winno być oparte 
nie tylko na danych morfologicznych, lecz również na przesłankach ogólno-
klinicznych. Łuszczycę często charakteryzuje występowanie rodzinne, prze-
włekły przebieg schorzenia, skłonność do nawrotów i oporność zmian na 
leczenie; nie wykazuje tych cech złuszczanie łuszczycowate. Jeśli jednak 
nasilenie zmian łuszczycowych jest wybitne, a ułożenie ich charakterystyczne, 
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Schorzenia łojotokowe 

różnicowanie można ustałić na podstawie cech morfologicznych osutek; 
w przypadkach poronnych, o zmianach nieznacznych, należy niekiedy odło
żyć rozpoznanie ostateczne do czasu ustalenia przebiegu choroby. 

L e c z e n i e . Leczenie złuszczania łuszczycowatego połega na sto
sowaniu środków redukujących i lekko odkażających; pierwsze miejsce 
wśród nich zajmują siarka, dziegieć i rezorcyna, następnie zaś szereg innych, 
jak chryzarobina i cignolina, rtęć, balsam peruwiański i inne. Wszystkie 
środki przytoczone do leczenia łupieżu ' i łysienia łojotokowego mogą być 
korzystne również w łeczeniu złuszczania łuszczycowatego. 

Skuteczność łeczenia zależy od charakteru zmian: wykwity rumienio
wato-złuszczające pozbawione wyraźnej domieszki zapalnej w postaci zmian 
wysiękowych i nie wykazujące objawów silnego zakażenia wtórnego ustę
pują zazwyczaj łatwo; natomiast postacie zapalne oraz dotyczące skóry 
owłosionej i twarzy mogą być trudne do łeczenia. 

Zmiany rumieniowato-złuszczające w okolicy międzyłopatkowej i na 
mostku ustępują najłatwiej; nałeży tu stosować siarkę i dziegieć. Można 
przepisać maść następującą: 

Rp.: Sulfur. ppti 4.0, Zinci oxydati 6.0, Talci veneti 2.0, Ung. zinci 
benzoati ad 50.0; ilość siarki może być podwyższona do 10%, 
można też dodać dziegieć w ilości 2—5%. 

Im silniejsze są objawy zapalne, tym mniejsza powinna być ilość 
siarki, dziegcie natomiast są dobrze znoszone nawet przez wykwity wyraźnie 
podrażnione. 

Niekiedy skóra osobników z łojotokiem źle znosi wszelkiego rodzaju 
zarobki tłuste; w tych razach przepisać można zawiesinę wodną: 

Rp.: Camphorae tritae, Gummi arabici aa 6.0, Sulfuris ppti 8.0—20.0, 
Aq. calcis ad 200,0. 

Jako mazidło beztłuszczowe polecić można następujące: 
Rp.: Sulfuris ppti 5.0—7.5, Tragacanthae 3.0—4.5, Spir. vini 

5.0—lo.o, Glycerini 40.0, Aq. destill. ad loo.o. 
W okolicach nieowłosionych dobre wyniki uzyskuje się pastą rezorcy-

nowo-ichtiolową: 
Rp.: Zinci oxydati 8.0, Terrae siliceae 2.0, Resorcini 4.0, Ichthyoli 

10.o, Axungii benzoati 30.0, Yaselini 10.o. 
Przetwory dziegciowe nadają się do leczenia wykwitów w skórze nie

owlosionej; stosować można dziegcie czyste łub nalewki dziegciowe; wy
godna jest maść następująca: 

Rp.: Uq. carbon. deterg., Zinci oxydati aa 4.0, Terrae siliceae 10.o, 
Yaselini fl. ad loo.o. 

557 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia łojotokowe 

W przypadkach opornych stosować należy nalewkę Arninga: 
Rp.: Tumenolammonti 8.0, Anthrarohini 2.0, Trae benzoes 30.0, 

Aetheris sulfur. 20.0; 
Zmiany na głowie mogą być leczone sposobami do usuwania łupieżu. 
Mycie głowy nie powinno być zbyt częste, kierować się należy obfito

ścią łusek i tłustością skóry; na ogół przy zachowanym owłosieniu myć 
głowę należy raz na 10—14 dni. 

Do leczenia zmian na twarzy nadaje się pasta następująca: 
Rp.: Zinci oxyd. 14.0, Sulf. ppti 10.o, Terrae siliceae 5.0, Cinnabaris 

i .o, Ol. benzoati 10.o, Adipis benzoati 55.0, Yaselini fl. 15.0; 
maścią tą pokrywać należy skórę twarzy na noc, rano zaś zmyć oliwą salicy
lową, a potem ciepłą wodą z mydłem. 

Leczenie ogółne łoj otoku połega na stosowaniu środków ogólnie 
wzmacniających i tonizujących, leczenie swoiste łojotoku nie jest znane. 
U osobników niedokrwistych, bladych, wyczerpanych, stosować należy arsen, 
żelazo i inne środki sprzyjające wzrostowi hemoglobiny we krwi . Lecze
nie wyciągami gruczołów dokrewnych lub naświetlanie tych narządów wy
maga ściśle ustalonych wskazań, błędem jest natomiast szerokie stosowa
nie naświetlań przysadki mózgowej, galwanizacji tarczycy (Stein); stosowa
nie hormonu męskiego u kobiet i kobiecego u mężczyzn oparte jest na 
rozważaniach teoretycznych, wyniki praktyczne są czasem również dobre. 
W porze letniej polecić należy chorym naświetlania słoneczne; dieta tych 
chorych powinna być łatwo strawna, małotłuszczowa; pieczywo świeże jest 
u nich przeciwwskazane, tak samo napoje wyskokowe. 

V . T R Ą D Z I K P O S P O L I T Y . A C N E Y U L G A R I S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Trądzik pospolity jest schorze
niem występującym u osobników łojotokowych i najprawdopodobniej jest 
powikłaniem łojotoku. Schorzenie częstsze jest u młodocianych i ma prze
bieg przewlekły; zmiany polegają na wytwarzaniu w przewodzie gruczołu 
łojowego i w ujściu mieszka włosowego czopa łojowego, w otoczeniu któ
rego powstawać może stan zapałny i ropienie. Występowaniu schorzenia 
sprzyjają zaburzenia przewodu pokarmowego i gruczołów płciowych. 

O b r a z k l i n i c z n y i m o r f o l o g i c z n y . Trądzik pospo
lity jest schorzeniem osobników młodocianych, pierwsze jego objawy wy
stępują w okresie dojrzewania płciowego, a więc w wieku 14—16 lat. 
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nasilenie największe osiąga choroba w wieku i8—22 lata, w wieku 
30—32 lata zazwyczaj wygasa ona stopniowo; wyjątki nie są liczne. Scho
rzenie występuje zarówno u dziewcząt, jak i u chłopców, jednak częściej, 
u chłopców. Zmiany obejmują skórę twarzy i pleców, jednak w przy
padkach szczególnie nasilonych nieliczne wykwity znajdować się mogą 
w skórze klatki piersiowej z przodu, na górnej części ramion, a nawet 
w okolicy pośladków i na skórze prącia u mężczyzn. 

Ryc. 228. Acne vulgaris. 

Wykwitem pierwotnym, charakterystycznym dla schorzenia jest za
skórnik — comedo, czyli czop łojowy tkwiący w przewodzie gruczołu 
łojowego i w ujściu mieszka włosowego. Zaskórnik powstaje skutkiem 
pewnej hyperkeratozy naskórka istniejącej u osobników łojotokowych; 
warstwy rogowe wypełniają i zaczopowują otwór przewodu gruczołu łojo
wego, sprowadzając zastój łoju, tym większy, że wydzielina gruczołów 
łojowych jest w łojotoku bardzo obfita. 

Cechy zaskórników są następujące: są to grudki wielkości rozmaitej, 
początkowo kropkowate, stopniowo powiększające się i dochodzące do wie l -
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kości milimetra lub dwóch — zaskórniki olbrzymie; grudki te mają barwę 
cielistą, a na szczycie opatrzone są czarną kropką. Łój wydzielony przez 
gruczoł ma początkowo konsystencję płynną, stopniowo jednak przysycha 
i zamienia się w czop biały i mazisty, potem brudnożółty, czasem prze
świecający, a wreszcie czarny; zabarwienie czarne jest najwybitniejsze 
w części zewnętrznej, czyłi głowowej czopa łojowego i zależy nie tylko 
od domieszki kurzu i brudu, lecz również od obecności komórek naskór
kowych ulegających rogowaceniu i przybierających barwę ciemną, podobnie 
jak w rybiej łusce i w brodawkach. 

Czop łojowy może być usunięty mechanicznie, po czym powstaje za
głębienie stopniowo wypełniające się i zanikające; pozostawiony własnemu 
losowi tkwi czas bardzo długi, wywierając ucisk na otoczenie, które ulega 
bliznowaceniu; po długim czasie utrzymywania się czop łojowy wysycha 
i wypada, pozostawiając po sobie zagłębienie bliznowate. 

Nierzadko czop ten otacza włos lub meszek włosowy, który może 
znajdować się w łoju zaskórnika. Sam zaskórnik złożony jest z licznych, 
koncentrycznie ułożonych warstw kojnórek rogowych, otaczających skupie
nie łoju; niekiedy w środkowej jego części stwierdza się jeden łub kilka 
nużeńców, demodex jolliculorum. 

P o s t a c i e t r ą d z i k a . Trądzik pospolity występuje w bardzo 
licznych odmianach, często tak różniących się pod względem morfologicz
nym, że były one opisywane jako schorzenia odrębne. W rzeczywistości 
jednak różnice te zależą od rozmaitego nasilenia zmian, charakteryzujących 
trądzik zwykły, od powikłań przypadkowych i cech indywidualnych skóry. 
Tymi zmianami istotnymi są wytwarzanie zaskórników, odczyn zapalny 
w otoczeniu ich, ropienie i bliznowacenie. 

W związku z różnicą w nasileniu tych zmian, odróżnić można na
stępujące postacie trądzika pospolitego: 

— Trądzik zaskórnikowy, acne comedonosa, polega na obecności 
mniej luib bardziej licznych zaskórników, a więc małych grudek z czarną 
kropką na szczycie; kropka ta jest częścią zewnętrzną czopa łojowego; czop 
ten z łatwością można usunąć uciskiem na grudkę. 

— Trądzik krostkowy, acne pustulosa, powstaje wówczas, gdy w oto
czeniu zaskórników rozwija się stan zapalny; w tych razach twarz, szyja 
i plecy, rzadziej inne okolice, usiane są nie tylko zaskórnikami, lecz i krost-
kami opatrzonymi zaskórnikiem na szczycie i otoczonymi obwódką zapalną; 
ta odmiana trądzika często zwana jest wielopostaciową lub młodzieńczą, 
acne polymorpha s. fmenilis. 
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— Trądzik naciekowy, acne infiltrata seu indurata, powstaje V/Ó^CZ3LS, 

gdy wykwit trądzika wykazuje u podstawy swej duży naciek, a w wyniku 
często również rozwój blizny przerosłej, odosobnione krostki utrzymują 
się w tych razach czas znacznie dłuższy od krostek trądzika krostkowego 
i pozostawiają duże, niekiedy bardzo' wybitnie przerosłe błizny. 

Ryc. 229. Acne vulgaris et phlegmonosa incipiens. 

— Trądzik ropowiczy, acne phlegmonosa, jest postaeią powstającą 
w razie dalszego nasilenia ropienia; w tych razach ropnie tworzą się nie 
tylko w skórze, w otoczeniu mieszka włosowego i przewodu gruczołu 
łojowego, lecz również w tkance podskórnej lub na pograniczu tkanki 
skóry i tkanki podskórnej. Ropnie te osiągnąć mogą bardzo duże rozmiary. 
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zazwyczaj są one płaskie, niewyraźnie od otoczenia odgraniczone; po
wierzchnia ich ma zabarwienie ciemnoczerwone, sinawe, brunatne, wyka
zują one chełbotanie; treść ich zawiera ropę z domieszką krwi, często jest 
ona galaretowata, a czasem serowata. Przebieg jest tu bardzo wolny, czasem 
jeden ropień dojrzewa kilka miesięcy, często nie wykazując tendencji do 
przebicia się na zewnątrz; treść jego może wchłonąć się, po czym powstają 
rozłegłe, zaklęśnięte błizny. Częściej na ropniach tych wytwarzają się liczne 
przetoki, utrzymujące się czas długi, w otoczeniu zaś ich — blizny utrudnia-

Ryc. 230. Acne phlegmonosa. 

jące gojenie; skóra na rozległych przestrzeniach może być oddzielona 
i podminowana przez sprawę ropną. Zmiany te częstsze są na plecach, 
występują jednak również na twarzy. 

— Trądzik skupiony. Acne conglohata. Pod tą nazwą zgrupowano 
kilka odmian krostkowych, ropiejących, pełzakowatych i bliznowaciejących 
chorób skóry wyróżniających się przebiegiem przewlekłym. T a grupa scho
rzeń skóry ma dosyć obszerną synonimikę, stosowano bowiem do nich 
nazwy: acne conglohata, acne aggregata, dermatitls jolUcularis et perifolli-
cularis conglohata, jolUculhis exulcerans. 
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Zdaje się, że przypadki określane tą nazwą mogą być podzielone na 
dwie grupy. Jedne z nich z dużą słusznością umieścić można w rozdziale 
0 trądziku; inne, upodobniając się do nich, w rzeczywistości tworzą grupę 
odmienną i prawdopodobnie mają pochodzenie pasożytnicze. 

Trądzik skupiony właściwy występuje zawsze łub prawie zawsze 
u mężczyzn o skórze silnie łojotokowej. Jest to choroba wieku młodegd) 
1 średniego, nie wpływa ona na stan ogółny zdrowia, trwa bardzo długo 
i nie Wykazuje skłonności do samouleczenia, jednak u osobników starych 
ulega poprawie. Zmiany przeważają na karku i na plecach, zajmują jednak 
również boczne części tułowia, skórę kłatki piersiowej i brzucha; na koń
czynach mogą one występować, zdarza się to jednak wyłącznie w przy
padkach o zmianach bardziej rozłegłych i cięższych. N a kończynach wy
kwity są łiczniejsze w przysiebnych ich częściach. 

Wykwitem początkowym jest zaskórnik; niekiedy zaskórników tych 
jest tak dużo, że cała skóra jest nimi usiana. Są to zaskórniki bardzo duże, 
twarde i suche, a w otoczeniu ich rozwija się duża, gładka, kraterowata 
blizna, skutkiem czego zaskórnik lub jego część zewnętrzna wypadają. 
W otoczeniu innych zaskórników lub bez związku z nimi wytwarzają się 
ropnie wypełnione treścią krwawo-ropną, galaretowatą, ciągnącą. Jedno
cześnie z tym na skórze widzi się obecność licznych torbieli wypełnionych 
łojem lub treścią serowato-ropną. Wielkość tych ropni jest rozmaita, często 
są one rozrzucone pojedynczo, mogą jednak skupiać się, co w tej postaci 
występuje niezbyt wybitnie. Ropnie te pękają wytwarzając otworki, a potem 
przetoki, wąskie, kręte, przez które wydziela się przez czas długi treść 
krwawo-ropna zmieszana z miazgą tkankową i łojem skórnym. 

Etiołogia trądzika skupionego nie została wyjaśniona; niewątpliwie 
dużą rolę w jego powstawaniu odgrywa konstytucja i skłonność osobnicza 
chorych. Jednak udział zakażeń jest niewątpłiwy; nie wiadomo jednak, 
czy są to zakażenia gronkowcem białym i złocistym, które w tych ropniach 
zawsze występują, czy przyczyną ich jest prątek łojotoku, microbacillus 
seborrheae, któremu przypisuje dużą rolę Sabouraud; czy są to rozmaite 
drożdże (Tschernoguboff i Pelevina), czy jeszcze inne zakażenia, nawet 
gruźlicze (Ramel). 

Schorzenie opisane przez Hoffmanna pod nazwą follicuUtis et penfolU-
culitis capitis abscedens et suffodiens jest szczególnie rozwiniętą odmianą 
tej postaci trądzika skupionego; zmiany są w tym razie usadowione w skórze 
głowy. 

T o samo powiedzieć należy niewątpliwie o dermatitis papillaris 
capillitn Kaposiego. 
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Druga postać trądzika skupionego ma mniejsze prawo do tej nazwy, 
toteż niektórzy (Tachau, Handbuch fiir Haut u. Geschlechtskrankheiten 
T . 9 cz. 2) słusznie nazywają te postacie tylko podobnymi do trądzika 
skupionego. Inni, np. Roxburgh, jak to wynika z przytoaonej przez niego 
fotografii, zaliczają również i te przypadki do włas'ciwego trądzika skupio
nego. 

Ryc. 231. Acne conglohata; przypadek ten okazał się drożdżycą — 
blastomycosis. 

T o schorzenie występuje nie tylko u mężczyzn, ale również u kobiet. 
Zmiany są uogólnione, nie widać tu jednak tak wyraźnej symetrii, jak 
w postaci poprzedniej. Wykwitem początkowym może być zaskórnik, bywa 
to jednak znacznie rzadziej: charakterystyczny jest natomiast początek od 
zjawienia się krostki przymieszkowej (follicuUtis). W tym razie aęsto 
krostki są skupione i sąsiadują, przez co wytwarza się duże ognisko, usiane 
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przetokami powstającymi po przepęknięciu tych krostek; zarysy tych ognisk 
są pełzakowate, podstawa jest obrzęknięta i nacieczona i sięga do głębokich 
pokładów skóry właściwej, a nawet do tkanki podskórnej; część ogniska 
jest błiznowata, a błizna usiana jest drobnymi głębokimi ropniami, pokryta 
jest bełeczkami przerosłej tkanki łącznej, języczkami przerosłego naskórka, 
a tu i ówdzie zaskórnikami. 

Całe ognisko jest jak gdyby kretowiskiem złożonym ze splotu przetok 
i drobnych ropni. Nie ma tu natomiast dużych kaszaków, przewagi zaskór
ników i wykwitów trądzika; elementy te są tu zaledwie widoczne. Można 
powiedzieć, że w obu postaciach kojarzą się dwie sprawy: wytwarzanie za
skórników, torbieli łojowych i krostek trądzika oraz wytwarzanie przetok 
i ropni. Pierwszy proces przeważa w odmianie pierwszej, drugi—w ostatniej. 

Obraz histologiczny tej postaci trądzika skupionego jest charaktery
styczny: naskórek jest zgrubiały bardzo wybitnie i nieregularnie. Sople 
naskórkowe mają kształt nieregularny i zagłębione są daleko w tkankę 
podściełiska. Brodawki skóry właściwej są w związku z tym również nie
regularne. Mieszki włosowe są duże, ścianka ich buja, w ich przewodzie 
powstają duże ropnie. W dalszym okresie ścianka mieszka pęka, ulega 
zniszczeniu i pozostaje w postaci resztek, dookoła których wytwarza się 
ropień. Skóra właściwa, a często i tkanka podskórna są wypełnione nacie
kiem złożonym z przerosłych i bardzo licznych komórek łącznotkankowych 
oraz bardzo licznych limfocytów i komórek plazmatycznych. Stwierdza 
się duży napływ komórek wiełojądrzastych. Naczynia są łiczne, często 
0 cechach nowowytworzonych. 

W kilku takich przypadkach wykazaliśmy obecność drożdży. 
Najprawdopodobniej przypadki te polegają na zakażeniu drożdżami 

1 powinny być zaliczone do drożdżycy skóry (blastomycosis). 
— Trądzik bliznowcowy, acne keloidea; już wspomniałem powyżej, 

że w otoczeniu zaskórników i krostek trądzika rozwijać się może w nad
miarze bliznowaciejąca tkanka łączna, co prowadzi do powstawania twar
dych guzków wykazujących nieznaczną tylko tendencję do ropienia, acne 
indurata; czasem rozwój włóknistej tkanki łącznej jest bardzo znaczny, 
objawy zaś ropienia zaledwie zaznaczone, skutkiem czego zmiany przybie
rają postać bliznowców, otaczających pojedyncze zaskórniki. Bliznowce 
takie dojść mogą do bardzo dużych rozmiarów i częstokroć noszą nazwę 
bliznowców samoistnych. 

Sprzyjają temu odczynowi bliżej nieznane cechy konstytucjonalne 
ustroju. Czy chodzi w tych razach o ukryte zaburzenia dokrewne, w szcze
gólności tarczycy, gruaołów przytarczycznych lub przemiany wapniowej 

565 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia łojotokowe 

(Pautńer), czy też o współistniejące zakażenie gruźlicze, albo, jak to sądzi 
Rost, o drażnienie zewnętrzne -— dotąd nie zostało wyjaśnione. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y . Zmiany histologiczne zależą od 
okresu i postaci trądzika, są one jednak proste i mogą być ujęte w następu
jący sposób: w przewodzie gruczołu łojowego i w ujściu mieszka włoso
wego stwierdza się czop łojowy, a w jego otoczeniu stan zapalny, docho
dzący nierzadko do ropienia o rozmaitym nasileniu. 

W okresie początkowym czop łojowy składa się z koncentrycznie 
ułożonych komórek zrogowaciałych, między którymi znajdują się duże 
masy łoju; komórek rogowych jest więcej w głowowej, zewnętrznej części 
czopa łojowego; częstokroć w części środkowej czopa znajduje się włos, 
czasem stwierdza się tu nagromadzenie dużej kolonii bakterii — micro
bacillus seborrheae lub nużeńców. Czopy łojowe stare mogą być roz-
pulchnione i zawierać dużą liczbę ciałek ropnych, lub też odwrotnie, bywają 
wyschnięte, złożone głównie z komórek naskórka. 

Mieszek włosowy i przewód gruczołu łojowego w miejscu wypełnio
nym czopem łojowym są wrzecionowato lub zatokowato rozszerzone, 
a ścianka ich jest ścieńczała. W otoczeniu całego gruczołu stwierdza się 
stan zapalny o nasileniu rozmaitym: 

—• w postaci zaskórnikowej trądzika jest on nieznaczny i polega na 
skupieniu niewielkiej liczby limfocytów i komórek plazmatycznych; 

— w trądziku krostkowym skupiają się tu bardzo liczne ciałka ropne, 
otaczające ujście mieszka włosowego i wytwarzające dobrze ograniczoną 
krostkę, w środkowej części której tkwi czop łojowy; 

— w trądziku naciekowym wytwarza się naciek złożony z dużej liczby 
limfocytów i komórek plazmatycznych, wśród nich stwierdza się nierzadko 
komórki olbrzymie; cały zaś obraz histologiczny przypominać może naciek 
grużliay, nie stwierdza się tu jednak objawów serowacenia; 

— w trądziku ropowiczym wytwarzają się duże nacieczenia ulegające 
rozpadowi ropnemu, w otoczeniu ich stwierdza się spore nacieki, również 
niekiedy budową swą przypominające gruźlicze. 

Flora bakteryjna krostki trądzika pospolitego była zbadana dokładnie 
przez Unnę, Sabourauda i Cedercreutza, badania ich doprowadziły na ogół 
do wyników zgodnych, autorzy ci uważają mianowicie, że w okresie po
czątkowym w czopie łojowym stwierdza się nagromadzenie dużych ilości 
prątka łojotoku, microbacillus seborrheae, w okresie zaś wytwarzania kro
stek występują również gronkowce białe oraz coccus cutis polymorphus. 
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Schorzenia łojotokowe 

E t i o ł o g i a i p a t o g e n e z a trądzika pospolitego są złożone, 
w powstawaniu jego odgrywa rolę szereg czynników; w każdym zaś przy
padku ich udział jest nierówny. 

W zasadzie sprawę ujmować należy w sposób następujący: tłem do 
rozwoju trądzika, a zatem usposabiającą cechą skóry — jest łojotok; na 
tym jednak podłożu u niektórych osobników rozwija się trądzik, przybie
rający cechy nader rozmaite. 

Wydaje się pewne, że powstawanie krostki trądzikowej tłumaczy się 
zakażeniem zaskórnika, mieszka włosowego i jego otoczenia; w zakażeniu 
tym dużą rolę odgrywa gronkowiec biały, być może prątek łojotoku (micro-
bacillus seborrheae) i inne bakterie. Nie jest jednak jasne, czemu te bak
terie, zazwyczaj niechorobotwórcze, u niektórych osobników wywołują cho
robę przewlekłą, a niekiedy zmiany bardzo rozległe. Nie można tego tłu
maczyć brakiem higieny miejscowej, spadkiem odporności ustroju lub wzro
stem zjadliwości zarazka: trądzik występuje nierzadko u osobników dba
łych o czystość i oszczędzać może zaniedbanych, czynniki wpływające na 
wzrost odporności skóry zaledwie nieznacznie wpływają na przebieg scho
rzenia, wreszcie doświadczalnie nie stwierdzono szczególnej zjadliwości 
flory bakteryjnej w tych przypadkach, wręcz przeciwnie, są to bakterie 
o zjadliwości nieznacznej; w przypadkach najbardziej nasilonych, na przy
kład w trądziku ropowiczym treść ropna może okazać się jałową w bada
niu jej na zwykłych pożywkach. 

Należy zatem przypuścić, że rozmaite czynniki włonne, ustrojowe 
wywołują wzmożoną i nieprawidłową odczynowość; przypuszczano, że che
miczny skład łoju ulega w tych razach zmianie, co jest możliwe, ale dotąd 
nieudowodnione. 

Obecnie rozpatrzyć musimy rozmaite czynniki wewnętrzne, wpływa
jące na powstawanie i przebieg trądzika. 

Powstawanie trądzika zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn związane 
jest z czynnością gruczołów płciowych; rozpoczyna się on zazwyczaj dopiero 
w okresie dojrzewania płciowego. Pozwalałoby to przypuszczać, że etio
logia jego związana jest z nadprodukcją hormonów płciowych •—• testo
steronu u mężczyzn i estryny u kobiet, które przechodzą do gospodarki 
ogólnej ustroju w ilościach znacznie większych w okresie dojrzewania 
płciowego. N a korzyść tego samego zapatrywania przemawiałoby również 
nasilenie trądzika u kobiet w okresie przedperiodowym i periodowym, 
w którym wytwarzanie estryny jest wzmożone; w tym samym sensie tłuma
czyć by można nasilenie trądzika w okresie powstrzymywania się od życia 
płciowego, kiedy — tak można przypuszczać — następuje przeładowanie 
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Schorzenia łojotokowe 

ustroju hormonem płciowym. T a k i punkt widzenia (związek trądzika 
z nadczynnością gruczołów płciowych) nie tłumaczy jednak wszystkich 
spostrzeżeń; tak więc zastanawiające jest, czemu trądzik ulega osłabieniu 
w wieku około lat 30, mimo że w tym czasie czynności hormonalne na
rządu płciowego nie są słabsze, niż u młodzieńców w wieku 14—16 lat; 
podobnież i trądzik występujący u kobiet w okresie ciąży, acne gravidarum, 
nie może być związany z nadprodukcją estryny. 

Z powyższego wynika, że powstawanie trądzika jest wprawdzie zwią
zane z czynnościami narządu płciowego, trudno obecnie jednak ustałić istotę 
tego związku; w niektórych przypadkach nadczynność gruczołów płciowych 
jest bardzo prawdopodobna, w innych istnieje raczej niedoczynność. 

Związek trądzika z innymi gruczołami dokrewnymi jest znacznie mniej 
jasny. Leszczyński zwracał uwagę na związek jego z nadczynnością tarczycy, 
co jest jednak wątpliwe. 

Niektóre konstytucje fizyczne są jak gdyby bardziej usposobione do 
trądzika od innych; jest on częstszy u asteników, bladych, anemicznych, 
o budowie gruźliczej lub z wyraźnymi cechami limfatyzmu. 

Czynności przewodu pokarmowego oraz dieta wyraźnie wpływają na 
przebieg trądzika: jest on częstszy u osób skłonnych do zaparcia stolców, 
co szczególnie wyraźne jest u młodych kobiet; ulega on obostrzeniu pod 
wpł)rwem diety zawierającej dużo soli, pieprzu, musztardy, octu, marynat, 
a zwłaszcza alkoholu. 

Warunki klimatyczne mają również wyraźny wpływ na przebieg trą
dzika, nasila się on bowiem wyraźnie w jesieni i zimie, ulega zaś polep
szeniu latem; przyayna tego zjawiska jest trudna do wytłumaczenia, praw
dopodobnie jednak rolę odgrywają tu promienie pozafiołkowe, obfitość 
witamin w pokarmie, a może i wiosenne pobudzenie płciowe. 

Nowe światło na patogenezę trądzika rzucają prace £ . Ramela, który 
w wykwitach trądzika wykazał prątki Kocha. Obecnie trudno jednak wy
snuć z tych prac wnioski ostateczne: prątki te występują głównie w po
staciach ropowiczych trądzika, możliwe zatem jest, że etiologia jej jest 
odrębna. 

R o z p o z n a n i e trądzika pospolitego jest łatwe, opiera się ono 
na wieku chorych, zazwyczaj młodych, na umiejscowieniu zmian: twarz, 
a tu policzki, czoło i podbródek, plecy i klatka piersiowa, na obecności 
zaskórników i krostek w otoczeniu czopa łojowego. 

W rozpoznaniu różnicowym niekiedy uwzględnić wypada zmiany 
kiłowe, te jednak umiejscowione są nie tylko w okolicach wymienionych, 
na twarzy zmiany skupione są często na granicy skóry owłosionej i w fał-
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dzie nosowo-połiczkowym; w otoczeniu grudek stwierdza się naciek, treść 
krostki nie zawiera czopa łojowego; zmiany kiłowe nie utrzymują się tak 
długo, jak trądzik pospolity; dodać należy, że w innych okolicach stwierdza 
się zazwyczaj również zmiany kiłowe, odczyn Wassermarma jest dodatni. 

Trudniejsze do różnicowania mogą być krostkowe postacie gruźlicy 
twarzy; i w tym razie jednak krostka nie zawiera czopa łojowego, obecne 
są natomiast prócz krostek również drobne guzki, wykazujące przy ucisku 
szkiełkiem cechy guzków gruźliczych. 

Niekiedy trądzik pospolity wypada różnicować z różowatym, w tym 
ostatnim przeważają jednak zmiany naczyniowe, krostki zaś mają zawar
tość ropną; czasem istnieją jednak postacie mieszane, sprawiające duże 
trudności w rozpoznaniu i leczeniu. 

L e c z e n i e . Leczenie trądzika pospolitego odnosi zazwyczaj skutek 
bardzo korzystny; należy jednak rozpocząć leczenie możliwie wcześnie, sto
sując z dużą cierpliwością i systematycznością leczenie miejscowe, fizykalne 
i ogólne. 

Leczenie miejscowe najszybciej prowadzi do poprawy stanu skóry. 
Bardzo ważnym czynnikiem w leczeniu trądzika jest mycie skóry; winno 
ono być stosowane 2—3 razy dziermie, używając mydła i wody ciepłej. 
Wystarczy dobre mydło toaletowe; mydła lecznicze z betanaftolem, siarką, 
rezorcyną i dziegciem są korzystne, nie odgrywają jednak roli zasadniczej. 
Większość autorów poleca po myciu odtłuszczanie skóry eterem, spirytusem 
z dodatkiem 5% spirytusu kamforowego, benzyną lub spirytusem salicy
lowym, najlepiej zaś czystym acetonem lub płynem następującym: 

Rp.: Thymoli 0.20, MenthoU 0.50, Spir. vmi ad 100.o. 

Zdaniem moim, korzystniejsze jest stosowanie tych zabiegów przed 
myciem skóry, unika się bowiem w ten sposób jej podrażnienia; po myciu 
można natomiast przetrzeć skórę środkiem ściągającym. 

Przytaczam przepis na jeden z nich: 

Rp.: Plumbi acetici 16.0, Aluminis sulfur. 8.0, Aq. dest. ad loo.o; 
Jeśli zaskórniki są bardzo liczne, przepisać można, zwłaszcza u męż

czyzn, mycie mydłem pumeksowym. 

Jeśli objawy zapalne są bardzo silne, po umyciu twarzy należy stoso
wać na 10—20 min. okłady gorące; woda do tych okładów powinna być 
bardzo gorąca, na litr dodać można łyżeczkę boraksu łub 1/2 łyżeczki sody 
oczyszczonej. Ręcznik namoczony w tym płynie należy wycisnąć i w stanie 
parującym przykładać do twarzy. Zabieg ten zastąpić można parowaniem 
ze specjalnych parówek; korzystne jest to również w razie dużej ilości 
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zaskórników, które po tym zabiegu łatwo usunąć mechanicznie. Wyciska
nia zaskórników nie należy jednak nadużywać, wyciskać należy wyłącznie 
zaskórniki łatwo dające się usunąć, przed wyciskaniem skórę należy odtłu
ścić i umyć wodą gorącą. 

Właściwe leczenie miejscowe polega na stosowaniu środków złuszcza-
jących i siarki; przepisów na nie jest bardzo dużo, zasada stosowania zaś 
następująca — rozpocząć należy od środków słabo drażniących i stopniowo 
powiększać zawartość leków, by wywołać wyraźny stan zapalny i następnie 
złuszczanie naskórka; u osobników o skórze mało wrażliwej i przywiązują
cych mniejsze znaczenie chwilowym usterkom kosmetycznym — można 
stosować środki o drażnieniu silniejszym; w razie występowania licznych 
krostek trądzika, leczenie rozpocząć należy od środków o działaniu sła
bym, jeśli zaś stwierdza się silny stan zapalny w otoczeniu krostek lub 
ropnie, jak w trądziku ropowiczym, leczenie złuszczające winno być po
przedzone stosowaniem środków przeciwzapalnych. Ropnie należy opróżnić 
przez nakłucie. 

Jako środki złuszczające w rachubę wchodzą przede wszystkim mydło 
potasowe, rezorcyna, do których dodać można kamforę, odgrywającą rolę 
środka odkażającego i siarkę, zmniejszającą łojotok. 

Ropnie w trądziku ropowiczym wymagają leczenia pieczołowitego, 
w przeciwnym razie osiągają one duże rozmiary, mogą przebijać się na 
zewnątrz, wytwarzając łiczne przetoki, pozostawiające po sobie szpetne 
i przerosłe łub sinawe i zakłęśnięte błizny. N a ropnie takie przykładać 
należy kataplazmy z siemienia lnianego lub z przetartych gorących kartofli, 
a na noc plaster rtęciowy — emplastrum mercuńale; pO' wystąpieniu cheł-
botania ropień należy przekłuć cienkim elektrokauterem. 

Najprostszym łeczeniem złuszczającym jest pędzlowanie skóry na noc 
1% nalewką jodową lub też smarowanie codzienne na 15—45 min. my
dłem potasowym, a następnie zmywanie i pokrywanie jej maścią obojętną. 

L e c z e n i e f i z y k a l n e t r ą d z i k a . Promienie pozafiołkowe 
często stosowane są w leczeniu trądzika, naświetlania te wywierają pewne 
działanie swoiste na łojotok, który jest fizjologicznym podłożem trądzika, 
wywołują poza tym stan zapalny skóry i złuszczanie oraz wpływają korzyst
nie na ogółny stan chorych. Celem osiągnięcia złuszczania stosować należy 
naświetlania energiczne, wywołujące silny stan zapalny, po ustąpieniu 
którego naświetlanie należy powtórzyć; leczenie to znajduje większe uza
sadnienie w zimie, latem natomiast polecić należy naświetlania słoneczne, 
zmniejszające wyraźnie, łecz przemijające łojotok, a zatem i skłonność do 
.trądzika. Zdaniem moim, naświetlania promieniami pozafiołkowymi bar-
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dziej nadają się do leczenia trądzika tułowia, gdzie stosowanie maści nie 
jest wygodne. 

Promienie X są jednym z najcenniejszych sposobów leczenia, zmniej
szają one łojotok, osłabiają czynność gruczołów łojowych i sprzyjają wchła
nianiu nacieków. Najskuteczniejszą metodą naświetlania jest zaproponowana 
przez Belota; autor ten stosuje co tydzień loo r bez sączka lub z użyciem 
sączka glinowego 0.2 mm, ogólna dawka wynosi około 1500 r, czyli że 
leczenie trwa cztery miesiące. Wynik i tego leczenia są bardzo dobre, na
leży jednak unikać silniejszych odczynów i w razie potrzeby przerwać na
świetlania przed osiągnięciem tej dawki. Polepszenie następuje już po 
7—8 naświetlaniach; w razie nawrotu naświetlania można, zdaniem Belota, 
powtórzyć po upływie roku, czego nie doradzam. 

Metoda, którą polecam i sam stosuję polega na naświetlaniu w ilości 
150 r na pole z użyciem sączka glinowego 0,5 mm; w zależności od nasi
lenia zmian powtarzam tę dawkę 3—4 razy w odstępach 10—14-dniowych. 

Metodą znacznie ostrożniejszą jest następująca: na dawkę podaje się 
75—150 r z użyciem sączka glinowego 0,5 m m — i mm; dawkę tę powtarza 
się co 10 dni, tak by w ciągu roku osiągnąć 300—900 r, a na całe lecze
nie 1200 r. 

Inne metody leczenia fizykalnego, jak okłady ciepłe i diatermia krótko
falowa, również są często stosowane; odmrażanie śniegiem kwasu węglo
wego (Lorat—Jacob) prawie nie są stosowane. 

L e c z e n i e o g ó l n e t r ą d z i k a p o s p o l i t e g o . Łatwo 
powiedzieć, że trądzik jest schorzeniem ogólnym, zależnym od stanu na
rządów wewnętrznych i winien być leczony metodami ogólnymi, a nie miej
scowymi; znacznie trudniej polecić skuteczne metody takiego leczenia i uza
sadniać wskazania do nich. Pod tym względem opieramy się raczej na meto
dach o działaniu ogólnym i nieswoistym, a czasem ulegamy wpływowi 
panujących doktryn. 

Zrozumiałe jest, że u osobników niedokrwistych stosowanie arsenu, 
przetworów żelaza, hemoglobiny, wyciągów z wątroby — znajduje uza
sadnienie; to samo powiedzieć można o konieczności uregulowania czynno
ści przewodu pokarmowego oraz o unikaniu pokarmów zawierających dużo 
soli, pieprzu, musztardy i napojów wyskokowych. 

Szczepionki wskazane są w przypadkach trądzika krostkowego i ropo-
wiczego, skuteczność ich jednak nie jest duża; jest to leczenie pomocnicze, 
zmniejszające nasilenie objawów zapalnych i powikłań, nie usuwające jed
nak choroby. Stosuje się tu szczepionki gronkowcowe, wieloważne, nie-
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swoiste i leczenie bodźcowe; czy autoszczepionki są skuteczniejsze, wydaje 
mi się wątpliwe. 

Leczenie witaminami, wielokrotnie stosowane, zazwyczaj zawodzi; 
dotyczy to zarówno witaminy E , jak i H , o której początkowo przypu
szczano nawet, że jest ona swoistym czynnikiem przeciw łoj otokowym. 
Największe wskazania znajduje witamina D w okresie stosowania naświe
tlań promieniami pozafiołkowymi, wątpić należy wszakże, czy wywiera ona 
działanie swoiste; widywano również i pogorszenia po zastosowaniu tego 
leczenia. Stosowanie witaminy Be w łojotoku noworodków (Scarzella. 
Policlin. Inf. T . lo) jest jeszcze w okresie badań wstępnych. 

Wyciągi gruczołów dokrewnych nałeży stosować na podstawie wskazań 
ścisłych. Wyniki bardzo dobre uzyskuje się u mężczyzn przez stosowanie 
dużych dawek fołikuliny. 

Streszczając, zgodzę się z wynikiem ankiety autorów amerykańskich 
o wartości metod stosowanych w leczeniu trądzika, a mianowicie: bardzo 
dobre wyniki daje leczenie naświetlaniami promieniami X , leczenie diete
tyczne i szczepionkowe nie wywiera wpływu wyraźnego, estryna daje wy
niki dobre u mężczyzn, stosowanie innych hormonów wskazane jest wy
łącznie w razie stwierdzenia wyraźnych zaburzeń w tym układzie i związku 
ich ze stanem skóry; leczenie środkami złuszczającymi i siarką daje wyniki 
bardzo dobre (Amer. J . invest. Dermat. T 3 ) . 

V I . T R Ą D Z I K Z G O R Z E L I N O W Y . A C N E N E C R O T I C A , F O L L I C U L I T I S N E C R O T I C A 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Trądzikiem zgorzelinowym łub 
ospowym, acne necrotica seu uarhlijormis, nazwano schorzenie o etiologii 
nieznanej, niewątpliwie jednak zakaźnej, występujące na twarzy i na gło
wie i polegające na obecności drobnych krostek prowadzących do martwicy 
i małych, łecz głębokich blizenek. Choroba ma przebieg przewlekły, a istota 
jej połega na stanie zapalnym i martwicy w otoczeniu mieszków włoso
wych. Dłatego to nazwa trądzika nie jest w tym razie trafna. 

O b r a z k l i n i c z n y i m o r f o l o g i c z n y . Trądzik zgorze
linowy jest znacznie częstszy u mężczyzn niż u kobiet i występuje wyłącz-J 
nie u osób dorosłych i starszych; nie widuje się go u dzieci i u młodzieży^ 
Początek choroby jest trudny do spostrzeżenia, prócz nieznacznego, prze
lotnego swędzenia nie sprawia ono bowiem dolegliwości. Dopiero kiedy 
zmiany są już dosyć rozległe, chorzy zaczynają odczuwać dolegliwości do
kuczliwe, skutkiem silniejszego swędzenia i bolesności. 
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W przypadkach typowych zmiany umiejscowione są w liczbie więk
szej na granicy skóry owłosionej na czole, rozsiane są nieregularnie na głowie 
i tworzą znaczniejsze skupienia na skroniach oraz w okolicy kątów czoło
wych. Prócz tego wykwity umiejscowione są niekiedy — głównie jednak 
w przypadkach ciężkich — na twarzy, a mianowicie na nosie, na czole, 
na podbródku i na małżowinach usznych. Umiejscowienia inne nałeżą do 
rzadkości i budzić powinny wątpliwości o prawidłowości rozpoznania. 

Wykwitem początkowym jest krostka bardzo powierzchowna, wiel
kości ziarnka maku, zawsze przymieszkowa, wypełniona nieznaczną ilością 
płynu surowiczo-ropnego. Wkrótce po zjawieniu się przysycha ona lub pęka, 
skutkiem czego powstaje mały strupek barwy żółtej łub brunatnej, o kształ
cie talerzykowatym; przylega on bardzo mocno do podłoża, utrzymuje się 
dosyć długo, niekiedy ki lka tygodni; po odpadnięciu jego okazuje się 
gładka zaklęśnięta blizenka, dobrze od otoczenia odgraniczona. W razie 
zerwania strupka powstaje małe owrzodzenie o dnie czystym, sączącym, nie 
wykazujące cech swoistych, szybko pokrywające się strupkiem nowym. N a 
skórze owłosionej zmiany te mogą wywołać trwały brak włosów, jeśli 
jednak blizenki są powierzchowne — do tego nie dochodzi. Gruczoły chłonne 
okoliczne zazwyczaj nie są powiększone, choroba nie wpływa na stan 
ogólny chorych, który pozostaje dobry; trwa ona czas bardzo długi, zazwy
czaj kilka lat, ulegając okresowym pogorszeniom i poprawom; często 
zmiany nasilają się w porze letniej. 

W zależności od głębokości zmian zapalnych i nasilenia bliznowa
cenia, zejście zmian bywa rozmaite. Jeśli krostka jest powierzchowna, 
a bliznowacenie nieznaczne — pozostaje drobne zaklęśrtięcie naskórka, 
nie następuje natomiast uszkodzenie brodawki włosowej i włos zostaje 
utrzymany. Jeśli jednak ognisko zapalne umiejscowione jest głęboko i utrzy
muje się czas dłuższy — pozostaje głęboka, kropkowała blizenka, a włos 
wypada. 

Niekiedy trądzik zgorzelinowy przybiera cechy odrębne; wykwity 
mogą być umiejscowione na odcinku ograniczonym, gdzie skupiają się, two
rząc zgrupowanie; występuje to np. na czole lub na nosie; jest to trądzik 
zgorzelinowy ograniczony, acne necrotica circumscripta. W innych przypad
kach wykwity te wykazują tendencję do wzrostu obwodowego; acne necro
tica serpiginosa. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y . W okresie początkowym w sąsiedz
twie ujścia mieszka włosowego powstaje mały pęcherzyk zawierający treść 
surowiczo-ropną; w otoczeniu zaś samego mieszka stwierdza się nieznaczny 
stan zapalny o cechach nieswoistych. W okresach późniejszych naciek jest 
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pokryty warstwą tkanki martwiczej; naczynia krwionośne w nacieku, a nie
kiedy i w jego otoczeniu, wykazują objawy zwyrodnienia szklistego, 
a w świetle ich stwierdza się niewielkie zakrzepy. 

E t i o ł o g i a trądzika zgorzelinowego nie jest wyjaśniona; szereg 
autorów zwraca uwagę na doniosłość czynników wewnętrznych w jego 

Ryc. 232. Acne necrotica et varioliformis. 

powstawaniu. Mówiono o wpływie zaburzeń trawiennych (Neumann), 
o konstytucji łimfatycznej (Leloir, Yidal), o roli kiły (Crooker), o wpły
wie temperatury zewnętrznej (Hartmann), o gruźlicy (Spiegel). Jednak 
całość obrazu klinicznego nie daje się wytłumaczyć żadnym z wymienio
nych poglądów, mimo że w poszczególnych spostrzeżeniach czynniki te 
istotnie odgrywały rolę wyraźną, a w innych sprzyjającą rozwojowi choroby. 
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Schorzenia łojotokowe 

Najprawdopodobniejsze jest, że przyczyną schorzenia jest zakażenie 
mieszków włosowych; w hodowlach stwierdzono obecność gronkowca zło
cistego i białego; Sabouraud zaś zwraca uwagę na obecność microbacillus 
seborrheae. Prócz czynnika zakaźnego istnieją inne, wewnętrzne, sprzyja
jące powstawaniu choroby łub stanowiące podłoże dla niej. 

W ki lku przypadkach stwierdzono w moczu obecność hematopor-
firyny, toteż niektórzy autorzy przypuszczają, że chodzi tu o dermatozę 
świetlną. Nie jest jednak zrozumiałe umiejscowienie zmian w skórze głowy, 
łepiej od innych okolic ochronionej przed działaniem światła, toteż raczej 
przypuszczać należy, że czynnik ten jest przypadkowy, a najwyżej odgrywa 
rolę usposobiającego. 

Wobec tego, że przypadków tych było znacznie więcej w okresie 
ostatniej wojny i okupacji, przypuszczano, że jakość mydła oraz odżywia-i 
nia, w szczególności awitaminozy odgrywać mogą dużą rolę; i to jednak 
przyjęte być powinno z zastrzeżeniami, choroba jest bowiem znacznie częst
sza u osobników piknicznych, nadmiernie odżywionych, zażywnych niż 
u wyczerpanych i chorych. 

R o z p o z n a n i e trądzika zgorzelinowego jest łatwe z uwagi na 
charakterystyczny obraz morfologiczny. Opiera się ono na umiejscowieniu 
zmian: granica skóry owłosionej, okolice skroniowe, nos, obecność mocno 
przylegających, jak gdyby nieco zagłębionych strupów o kształcie tałerzy-
kowatym, powstawanie charakterystycznych blizenek, przebieg przewlekły 
schorzenia. 

W rozpoznaniu różnicowym w rachubę wchodzi: 

— kropkowała, przymieszkowa postać łiszajca, impetigo jolUcularis; 
jednak w przypadkach łiszajca strupki nie przylegają tak mocno, a po 
odpadnięciu ich nie pozostają blizny; zmiany nie wykazują umiejscowienia 
charakterystycznego, a przebieg schorzenia jest mniej oporny, istnieją jed
nak niewątpliwie postacie przechodnie; co jest zresztą zupełnie zrozumiałe 
wobec bliskości etiologicznej obu schorzeń; 

— zmiany kiłowe rzadko nastręczają istotne trudności rozpoznawcze, 
wspomnieć należy jednak o osutce kiłowej drobnokrostkowej — lues 
acneiformis i lues uarioliformis; w tych jednak razach osutka jest wielopo
staciową, czyli że prócz opisanych, mocno przylegających strupków, stwier
dza się również gmdki zwykłe, sączące oraz inne wykwity; rozwój zaś 
zmian jest znacznie szybszy; zwrócić uwagę należy również na stan ogólny, 
na zmiany na błonach śluzowych i w innych okolicach skóry; wreszcie 
pomocne są badania pracowniane; 
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—• duże trudności rozpoznawać powstać mogą w różnicowaniu ze 
zmianami gruźliaymi, jeśli umiejscowione są one wyłącznie na twarzy; 
w tych razach przypominać mogą one toczeń prosówkowaty twarzy, lupoid 
miliaris jaciei; zdaniem moim różnicowanie oparte powinno być na zmia
nach ogólnych, różnicy przebiegu schorzenia, oraz na wyniku badania 
histologicznego; oparcie rozpoznania na szczegółach morfologicznych może 
doprowadzić do błędu. 

R o k o w a n i e ogólne jest dobre, choroba nie upośledza bowiem 
ogólnego stanu zdrowia i przebiega bez powikłań. Jednakże z punktu 
widzenia czysto dermatologianego jest ono poważniejsze, choroba trwa 
bowiem zazwyczaj bardzo długo, czasem kilka łat i może spowodować 
szpetne blizenki na twarzy, zwłaszcza zaś na nosie i ł iane kropkowate 
ubytki włosów na skórze głowy. 

L e c z e n i e trądzika zgorzelinowego jest trudne i długie. Zalecić 
należy częste mycie głowy i obcieranie miejsc chorych spirytusem z do
mieszką środków daynfekcyjnych; przepisuje się często płyny następujące: 

Rp. : Acidi salicyl. 2.0, Resorcini 3.0, Aetheris sulfur., Spir. camphor. 
aa lo.o, Spir. vini 70" ad loo.o; 

Rp. : Hydrarg. bichlorati 0.20, Aeth. sulfur. lo.o, Spir. vini 70O ad 
lOO.O. 

Bardzo często stosowane są w tych razach maści zawierające środki 
rtęciowe: 

Rp. : Hydrarg. sulf. rubr. i .o , Sulfur. ppti 10.o, Lanolini, Yaselini 
aa ad 100.o; - , 

Rp. : Sulf. ppti Acid. pyro gali., Resorcini, Hydrarg. sulfur. rubri 
aa 3.0, Ol. cadini, Lanolini fl. aa ad 100.o (Sabouraud) maść 
ta zmywa się jednak bardzo trudno. 

Niekiedy korzystny wpływ na przebieg choroby wywiera arsen w po
staci płynu Fowlera; szczepionka gronkowcowa nie wpływa natomiast na 
przebieg choroby; związki sulfonamidowe są niekiedy korzystne. Naświe
tlania są mało skuteczne w leczeniu trądzika zgorzelinowego, jednakże 
Fuhs i Konrad zalecają stosowanie promieni granicznych. 

V I I . T R Ą D Z I K R Ó Ż O W A T Y . R O S A C E A 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Trądzik różowaty nie jest pier
wotnym schorzeniem gruczołów łojowych, toteż utrwalona w terminologii 
polskiej nazwa ,,trądzik różowaty", niezupełnie jest prawidłowa; natomiast 
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termin łaciński „rosacea", podkreśłający zaczerwienienie skóry jest niewąt-
płiwie odpowiedniejszy. 

Schorzenie dotyczy skóry twarzy i połega na rozszerzeniu naayń tętni
czych, początkowo przemijającym, w miarę postępu choroby stopniowo 
ustalającym się; w okresie późniejszym występują drobne krostki i grudki, 
silne rozszerzenie naczyń żylnych i tętniczek, w końcowym zaś dochodzi 
do silnego przerostu tkanek, zwłaszcza zaś tkanki łącznej i gruczołów łojo
wych. W związku z tym odróżnić należy okres rumieniowaty — rosacea 
erythematosa, rosacea telangiectodes, krostkowy — rosacea pustulosa i prze
rostowy -— rosacea hypertrophica. 

O b r a z k l i n i c z n y i m o r f o l o g i c z n y . O k r e s r u 
m i e n i o w a t y , rosacea erythematosa. Zdaniem wielu autorów choroba 
zaczyna się w wieku 30—40 lat i nie występuje nigdy u młodzieży; w rze
czywistości jednak już u osobników 14—17-letnich, a nawet u młodszych 
widuje się niewątpliwe, acz początkowe jego objawy. Występują one 
w środkowej części twarzy, głównie na nosie; potem zaś rozszerzają się na 
policzki, podbródek i na czoło, czyli dotyczą okolic łojotokowych; polegają 
one na nagle występującym przypływie krwi do okolic wymienionych. 
Czynnikami wywołującymi je są wzruszenia psychiczne, podniecenia sek
sualne, gniew itp.; wpływy termiczne —• gorąco i zimno, przede wszyst
k im zaś spożywanie pokarmów gorących, wyskoku oraz jedzenie szybkie, 
łapczywe. Zaczerwienienie to nosi cechy przekrwienia tętniczego, skóra staje 
się żywo czerwona, ciepłota jej jest podwyższona, często wzmaga się w tych 
miejscach pocenie i wydzielanie łoju, skutkiem czego skóra staje się lśniąca. 
Początkowo zaczerwienienie jest przemijające, potem utrzymuje się 
J / 2 — I g- Czas ten jednak stopniowo przedłuża się, aż wreszcie utrwala 
się ono, nasilając się wszakże pod wpływem czynników już wymienionych. 

W przypadkach szczególnie wybitnych zaczerwienienie rozszerza się 
na skórę głowy u mężczyzn, co widoczne jest u osobników łysych; niekiedy 
dotyczy ono spojówek gałek ocznych i błon śluzowych nosa, czym tłumaczy 
się wzmożona wydzielina śluzu z nosa podczas jedzenia, spostrzegana 
u niektórych osobników. Stopień zaczerwienienia bywa rozmaity, począt
kowo jest ono purpurowe, w przypadkach dłużej trwających i u osobni
ków starszych przybiera odcień siniczy — rosacea cyanotica. Granice za
czerwienienia zarysowane są niezbyt ostro, skóra w tych okolicach może 
być nieco obrzęknięta, dolegliwości podmiotowych stan ten nie sprawia. 
N a ogniskach rumieniowatych stopniowo zjawiają się rozszerzone naczy
nia żylne, rosacea teleangiectodes. 
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Choroba może zatrzymać się w okresie zmian rumieniowatych i tak 
bywa najczęściej, łub też dołączają się zmiany okresu krostkowego. 

O k r e s g r u d k o w y i k r o s t k o w y , rosacea papulosa et 
pustulosa, poprzedzony jest zawsze zmianami rumieniowatymi; stopniowo 
zjawiać się zaczynają drobne grudki wielkości łebka szpiłki, okrągłe, kopu
laste, żywoczerwone; ich siedliskiem najczęstszym jest skóra nosa, pod
bródka, środkowej części czoła i nieco w mniejszym stopniu policzków — 

Ryc. 233. Rosacea. 

rosacea papulosa. Niektóre spośród tych grudek przekształcają się w krostki 
o zawartości surowiczo-ropnej i serowatej; krostki te mają rozwój bardzo 
powolny, utrzymują się bardzo długo, pomału zasychając, choroba jednak 
nie wygasa, zjawiają się stale bowiem wykwity nowe. T e zmiany uważa 
się niekiedy za właściwy trądzik różowaty, słuszniej jednak oceniać ją jako 
grudkowo-krostkowy okres w rozwoju tej choroby. Okresem poprzednim 
jest, jak już wskazałem, okres zmian rumieniowatych. Siateczka rozsze-
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rzonych naczyń krwionośnych jest w tym okresie bardzo wyraźna. Wpływy 
psychiczne, zwłaszcza zaś spożywanie pokarmów gorących, słonych i alko
holu bardzo wybitnie nasilają zmiany. 

Okres trzeci w rozwoju trądzika różowatego polega na przeroście na
czyń krwionośnych i tkanki łącznej, w szczególności zaś gruczołów łojo
wych. W następstwie wielokrotnie nawracających stanów zapalnych — 

Ryc. 234. Rosacea. 

skóra policzków, czoła i podbródka grubieje, fałdy skóry są bardzo wy
raźne, skóra pokryta jest licznymi krętymi i szerokimi naczyniami krwio
nośnymi, otwory gruczołów łojowych są rozszerzone i ziejące. Najwybitniej 
występują te zmiany na nosie, który jest czasem w całości zniekształcony, 
barwa jego jest ciemnosina, wielkość bardzo znaczna, cała powierzchnia 
guzowata, usiana głębokimi otworkami ziejących gruczołów łojowych; 
zwisa on w postaci dojrzałego owocu, konsystencja jego jest miękkawa. 

579 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Schorzenia łojotokowe 

gąbczasta, całość przypomina dużą, przejrzałą truskawkę. Przy ucisku na 
te wyniosłości guzowate zazwyczaj wydziela się treść ropna i surowiczo-
ropna, a uciśnięte miejsca przybierają cechy galaretowate. Stan ten znany 
jest pod nazwą rhinophyma, jest tak charakterystyczny, że każdy rozpozna 
go z łatwością. 

Ryc. 235. Rhinophyma. 

P r z e b i e g . Trądzik różowaty jest częstszy u mężczyzn, większą 
skłonność do niego wykazują osoby krewkie, o konstytucji piknicznej; 
wśród kobiet częściej dotknięte są asteniczki, blade, niedokrwiste, niekiedy 
współistnieją u nich objawy trądzika pospolitego i różowatego. Choroba 
jest częstsza u osobników łojotokowych, nie ma skłonności do cofania się, 
chociaż zazwyczaj rozwój jej w pewnej chwili zatrzymuje się lub jest tak 
powolny, że prawie nie spostrzega się pogorszenia; przejście dioroby przez 
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wszystkie wymienione okresy i dojście zmian do przerostowych jest sto
sunkowo rzadkie. Zazwyczaj zatrzymuje się ona u jednych już w okresie 
zmian rumieniowatych, u innych dochodzi do powstawania grudek, kiedy 
indziej wreszcie widoczne są krostki. Zmiany przerostowe są najrzadsze. 
Choroba nie wpływa na śtan ogólny zdrowia, sprawia jednak duże przy
krości życiowe i moralne. 

Powikłania w jej przebiegu należą do rzadkości; wymienić tu należy 
jedynie powstawanie dużych ropni, a niekiedy rozwój włókniaków; zwy
rodnienie złośliwe i powstawanie nabłoniaków należy do niezwykłych 
rzadkości. 

Czasem stwierdza się u tych chorych zmiany na gałce ocznej; nie należą 
one do rzadkości w przypadkach rozległego trądzika różowatego. Częstsze 
u kobiet i u dzieci, polegają one na przekrwieniu i stanie zapalnym spo
jówki, na zapaleniu ropnym rzęs (blepharitis) oraz na zmianach zapalnych 
na rogówce. Powstawać na niej mogą nacieki, zmętnienia, a czasem nawet 
owrzodzenia; zmiany te są bardzo uporczywe, a niękiedy utrzymują się 
nawet po ustąpieniu trądzika różowatego. Pochodzenie ich jest sporne, 
szereg okulistów uważa, że mają one pochodzenie gruźlicze. 

Z m i a n y h i s t o l o g i c z n e . Zmiany najwcześniejsze dotyczą 
układu naczyniowego; naczynia żylne są rozszerzone, często tworzą duże 
zatoki, niekiedy zaś jest ich tak dużo, że tkanka przypomina naczyniak. 
Ścianki tych naczyń są zeszkliwiałe i zwyrodniałe, co tłumaczy dostatecznie 
utratę przez nie prężności. Obok naczyń w ten sposób rozszerzonych, znaj
dują się inne w stanie skurczu. Tkanka łączna skóry właściwej w okresach 
początkowych jest obrzęknięta, w późnych zeszkliwiała; w otoczeniu na
czyń i przydatków skóry znajdujemy liczne nacieki limfatyczne, wśród 
których obecne są komórki łączne i wielojądrzaste; nacieki te nie wykazują 
utkania swoistego. Gruczoły łojowe są duże, rozszerzone, wypełnione łojem; 
czasem stwierdza się w nich spore ropnie. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a trądzika różowatego są bardzo 
złożone; dotąd nie poznaliśmy jednak w pełni mechanizmu jego powsta
wania. Możliwe, że zmiany rozwijają się w następujący sposób: istota 
zmian chorobowych polega na zaburzeniach naczyniowo-ruchowych, doty
czących skóry twarzy. 

Pochodzenie ich może być ośrodkowe lub też obwodowe; w pierwszym 
przypadku powstają one skutkiem działania rozmaitych czynników na 
ośrodki naczyniowo-ruchowe, unerwiające naczynia środkowej części twarzy; 
w przypadku drugim pewne czynniki zewnętrzne łub substancje krążące 
we krwi działają na naczynia twarzy i wywołują ich rozszerzenie. Sprzyja 
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temu, rzecz jasna, ich zwiększona pobudliwość. Pochodzenie tych substan-
cyj jest rozmaite, czym się tłumaczy różnorodność czynników wywołujących 
odczyn naczyniowy skóry twarzy. Zmiany dalsze, a więc wytwarzanie gru
dek, krostek i ropni oraz przerost tkanki są wynikiem wspomnianych, wie
lokrotnych odruchów naczyniowo-ruchowych. 

Wśród czynników wywołujących trądzik różowaty wymienić należy 
następujące: 

— Trądzik różowaty ma wyraźny związek z czynnością przewodu 
pokarmowego; szybkie spożywanie pokarmów, żucie niedokładne, pokarmy 
bardzo gorące, w szczególności zaś niektóre rodzaje pokarmów •— wywo
łują u usposóbioiiych rozszerzenie naczyń twarzy. Szczególnie wyraźnie 
występuje to po spożyciu wyskoku; wywiera on tak wybitny wpływ pro
wokujący na trądzik różowaty, że niektórzy, a zwłaszcza laicy, uważają 
go za dowód nadużyć w tym kierunku. Chorzy na trądzik różo
waty cierpią często na zaparcie stolców, nierzadko stwierdza się u nich 
opuszczenie trzew, badania czynności żołądka często wykazują u nich 
niedokwaśność; przypuszczać należy, że wpływ rozmaitych pokarmów, spo
sobu ich spożywania i zaburzeń czynności przewodu pokarmowego polega 
na przechodzeniu do krwiobiegu produktów nieprawidłowego trawienia, 
wpływających na układ naczyniowo-ruchowy twarzy, bądź bezpośrednio, 
bądź w drodze odruchu. 

— Zmiany pogody, w szczególności pora roku zimna i wilgotna, 
jesień z zimnym wiatrem i deszczem wyraźnie wpływają na nasilenie zmian 
różowatych na twarzy; mechanizm działania tych czynników polega nie
wątpliwie na bezpośrednim wpływie na ścianki naczyń. 

— Bardzo wyraźny wpływ wywierają czynności narządów płciowych, 
zwłaszcza u kobiet; choroba nasila się bardzo wybitnie, a niekiedy wystę
puje dopiero w okresie menopauzy, wszelkie zaburzenia narządu płcio
wego wpływają na nasilenie zmian; przeciwnie, uregulowanie życia płcio-
wgo i usunięcie schorzeń z tej dziedziny, wpływają korzystnie na prze
bieg choroby. 

— Wpływ innych narządów dokrewnych, w szczególności tarczycy, 
jest mniej wyraźny, jednakże, zdaniem wielu autorów, niewątpliwy. 

W czasach ostatnich zwrócono uwagę na możliwość etiologii gmżli-
czej trądzika różowatego. Przemawiają za tym odczyny ogniskowe po 
wstrzyknięciu tuberkuliny; budowa histologiczna, czasem bowiem stwier
dzono poronne gruzełki zbliżone do gruźliczych; nade wszystko zaś na 
korzyść tej etiologii przemawiają postacie przejściowe pomiędzy trądzikiem 
różowatym a toczniem prosówkowatym twarzy. 
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R o z p o z n a n i e trądzika różowatego w pełni rozwoju zmian nie 
sprawia trudności; podstawą do rozpoznania jest stwierdzenie zaczerwie
nienia środkowej części twarzy, nasilającego się pod wpływem czynników 
już wymienionych, obecność rozszerzonych naczyń żylnych, niekiedy zgrubie
nie nosa, policzków i podbródka, obecność czerwonych grudek, znikających 
całkowicie pod uciskiem i krostek o treści surowiczo-ropnej; pomocne 
w rozpoznaniu może być stwierdzenie zaburzeń pokarmowych i narządu 
płciowego u kobiet, a wreszcie wiek dorosły chorych i przewlekły prze
bieg choroby. 

W rozpoznaniu różnicowym należy uwzględnić następujące choroby: 
— trądzik pospolity, w tym razie jednak krostki zawierają nie tylko 

treść surowiao-ropną, lecz również czop łojowy, ponadto przekrwienie 
twarzy nie występuje w trądziku pospolitym; dodać należy, że czasem 
współistnieją obydwa schorzenia; 

— toczeń rumieniowaty w postaci powierzchownej może nastręczyć 
duże trudności rozpoznawcze; w okresach początkowych niekiedy nawet 
nie udaje się ustalić rozpoznania; staje się to możliwe dopiero wówczas, 
gdy rozwiną się zaniki bliznowate lub hiperkeratoza w ujściach mieszków 
włosowych — charakterystyczne dla tocznia rumieniowatego; 

— toczeń prosówkowaty twarzy, lupoid miliaris jaciei, może bardzo 
przypominać trądzik różowaty, zwłaszcza w okresie ostrym, wkrótce po zja
wieniu się osutki; jednakże w toczniu prosówkowatym zaczerwienienie jest 
stałe, a nie przemijające, jak w trądziku różowatym, przy diaskopii zaś 
widoczne są drobne żółtobrunatne ziarenka, charakterystyczne dła nacieków 
gruźliczych; 

— toczeń odmrozinowy, lupus pernio; w tym schorzeniu powstają 
dosyć rozległe, zlewne, sinawoczerwone nacieki na skórze policzków i nosa; 
nacieki te są twarde, nie występują na nich krostki, mogą natomiast powstać 
owrzodzenia lub też zaniki; prócz nosa i policzków, zmiany te często wy
stępują na małżowinach usznych i na palcach rąk, gdzie trądzik różowaty 
nie występuje. 

L e c z e n i e trądzika różowatego jest bardzo trudne ze względu na 
dużą pobudliwość naczyniowo-ruchową skóry u tych osobników i skłon
ność jej do reagowania stanem zapalnym nawet na słabe bodźce zewnętrzne. 
Z uwagi na to należy bardzo ostrożnie stopniować stosowane środki i po
woli powiększać ich stężenie. 

Jeśli zmiany są bardzo wybitne, a przekrwienie i stan zapalny silne, 
najlepiej rozpocząć leczenie od okładów; czasem dobrze są znoszone okłady 
bardzo gorące, w innych razach drażnią one, wynik zaś lepszy uzyskuje 
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się okładami rozgrzewającymi (pod ceratką) albo zimnymi. D o okładów 
stosuje się octan glinowy 2 — 3 % ; ichtiol 2%; kwas borowy 3 % ; rezor-
cynę 1%. 

Inni chorzy nie znoszą okładów, w tych razach przepisuje się te same 
leki w maściach obojętnych lub w zawiesinach wodnych albo spirytusowych. 

Rp. : Thigenoli 0 .40—i.o, Zinci oxydati, Bismut. subnitrici aa 2.0, 
Ung. lenientis, Ung. cerei aa ad 20.0. 

Czasem wynik najlepszy uzyskuje się pudrem; np. sulfodermem, tal
kiem z dodatkiem 5—10% ichtiolu lub siarki strąconej. 

Jeśli środki te są dobrze znoszone, działanie ich jednak zbyt słabe, 
przystąpić można do przepisywania past i maści, do których dodaje się 
kwas salicylowy i — 3 % , siarkę strąconą lub koloidalną w ilości i— 10%, 
rezorcynę 2—5%, 3—10% ichtiolu, i — 2 % kamfory. 

"W przypadkach bardzo opornych poleca Zeissl zawiesinę następującą: 
Rp . : Suljuris praeciptt., Glycerini, Spir. vini 90O aa 10.o, Acidi ace-

tici glac. 3.0; 

zdaniem moim drażni ona jednak często, toteż uzupełniam ją wodą wa
pienną do 50.0; początkowo pokrywa się twarz na 10—30 minut tą mie
szanką, a po zmyciu jej na całą noc maścią cynkową z dodatkiem 
2—5% ichtiolu. 

Jeszcze silniejsze działanie wywierają rozmaite zawiesiny, wzorem 
dla których służyć może zawiesina Kumerfelda łub jedna z wielu zawiesin 
przytoczonych w rozdziale o leczeniu trądzika pospolitego. Koncentracja 
leku musi być jednak mniejsza w leczeniu trądzika różowatego. Wreszcie 
w razie dużej oporności przystąpić można do stosowania silnie złuszcza-
jących środków; można przepisać tu smarowanie mydłem potasowym, mie
szanką Dariera, płynem Vlemingkxa ( 1 :20) . 

Francuscy autorzy polecają często tzw. skaryfikacje, czyli nacięcia 
skóry, dochodzące do powierzchownego splotu naczyniowego; nacięcia te 
wykonuje się zwykłym skalpelem, przeprowadzając nacięcie na krzyż w odle
głości jednego milimetra jedno od drugiego. 

Inne metody leczenia fizykalnego nie znajdują zastosowania w trą
dziku różowatym. 

Leczenie ogólne ma duże znaczenie; przede wszystkim zwrócić należy 
uwagę na dietę i na sposób jedzenia; z diety usunięte powinny być wy
skok, pokarmy bardzo słone i pieprzne, marynaty, pieczywo świeże; sam 
sposób jedzenia powinien być powolny, żucie dokładne; pokarmy gorące 
powinny być zakazane. Chorzy powinni unikać nadmiernego gorąca, wi l -
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goci i zimna; korzystne jest stosowanie mydeł przetłuszczonych, siarko
wych łub dziegciowych. 

Zaburzenia czynności narządów płciowych kobiecych powinny być usu
nięte. 

Do leczenia czerwoności twarzy i nosa polecane są środki następujące: 
Rp. : Zinci suljurici 2.0, Tannini 2.0, Aq. rosarum 10.o, Ung. 

lenientis 30.0; 

Rp. : Zinci oxyd. 10.o, Ol. amygdalar. 10.o, Yaselini 15.0, Aq. plumhi 
2.0, trae benzoes i .o , TUnim. calcar. 40.0, Trae quillaiae 2.0. 

Postać przerostowa trądzika różowatego nosa, rhinophyma powinna 
być leczona promieniami X ; naświetlać należy dawką 150 r, z użyciem 
sączka glinowego 2 mm, naświetlania powtarzać należy co 2 tyg. aż do 
dawki ogólnej 900—1500 r; zazwyczaj naświetla się w dwóch pozycjach 
bocznych, czasem również i w trzeciej — dolnej. 

Inną metodą leczenia jest tzw. decorticatio polegające na chirurgicz
nym usuwaniu całej przerosłej skóry; operacji tej towarzyszy silne krwa
wienie. 

V n i . R O G O W A C E N I E ŁOJOTOKOWE. K E R A T O S I S S E B O R R H O I C A 

Rogowacenie łojotokowe lub, jak dawniej nazywano, brodawki łojo
tokowe, są zmianami o nie wyjaśnionej dotąd istocie i etiologii. Zaczynają 
one występować w wieku 30—35 lat, zazwyczaj jednak później i umiej
scowione są w liczbie większej na tułowiu, zwłaszcza na plecach i w skórze 
środkowej części klatki piersiowej, czyli w okolicach o skórze łojotokowej; 
rzadziej występują one w skórze twarzy i szyi. 

Początkowo są to plamy żółte, barwy kawy z mlekiem, dobrze odgra
niczone, o zarysach nieregularnych, o powierzchni matowej. Nasilenie zmian 
bardzo powoli, lecz stale wzrasta i plama przekształca się stopniowo w wy
niosłą, brodawkowatą grudkę. Barwa jej jest ciemnobrunatna, niekiedy 
prawie czarna, powierzchnia nierówna, miękkawa i tłustawa, przypomina 
powierzchnię kalafiora. Podstawa nie jest nacieczona, otoczenie nie wyka
zuje stanu zapalnego; przez zadrapanie z łatwością można usunąć łuski 
wilgotne i tłustawe, odsłania się przy tym powierzchnia brodawkująca, 
różowa, wilgotna, a w razie bardzo mocnego drapania — brocząca. Wie l 
kość tych grudek bywa rozmaita, najczęściej mają one 1—2 cm średnicy; 
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rzadko występują one pojedynczo, zazwyczaj jest ich dużo, czasem kilka
naście łub nawet kilkadziesiąt. 

Brodawki te nie sprawiają żadnych dolegliwości i nie wpływają na 
stan zdrowia chorych; utrzymują się one nieskończenie długo, nie wyka
zując skłonności do samoułeczenia, nie występują na nich żadne powikła
nia. Skargi chorych wywołane są względami kosmetycznymi, zmiany te 
są bowiem bardzo szpetne, oraz niewygodą podczas mycia, często bowiem 
zostają one zadrapane, co wywołać może ból i krwawienie. 

O b r a z a n a t o m i c z n y ognisk tego rogowacenia jest bardzo 
prosty; naskórek jest zgrubiały w całości, sople międzybrodawkowe są wy
dłużone, kształt ich jest nieregularny, łączą się one między sobą, tworząc 
rodzaj sieci. Granica skórno-naskórkowa jest dobrze utrzymana i nie stwier
dza się oddzielonych wysepek naskórka; warstwa podstawna zmian nie wy
kazuje, zawiera dużo barwnika, nie ma tu jednak komórek zwyrodniałych 
i figur podziału. Warstwa rogowa jest zgrubiała i wykazuje ogniska para-
keratozy. Brodawki skóry właściwej są wydłużone, skóra właściwa nie wy
kazuje jednak zmian, w szczególności nie stwierdza się tu nacieków w oto
czeniu naskórka zgrubiałego. 

R o z p o z n a n i e jest proste i opiera się na cechach morfologicz
nych tych wykwitów. 

R ó ż n i c o w a n i e ustalać należy z rogowaceniem starczym — 
keratosrs senilis; ostatnie występuje w skórze odsłonionej — dłonie i twarz 
u osobników starszych. Zmiany rozwijają się powoli i polegają na wystę
powaniu bardzo twardych, hiperkeratotycznych, brodawkowatych wyrośli, 
z łatwością krwawiących podczas prób usunięcia nawarstwień rogowych. 

R o k o w a n i e w rogowaceniu łojotokowym jest dobre, zmiany te 
bowiem nie wyrodnieją i nie są punktem wyjściowym dla nabłoniaków. 

L e c z e n i e polega na przyżeganiu elektrokauterem; przyżeganie 
kwasem trójchlorooctowym lub stosowanie silnie redukujących środków, 
np. zawiesiny Dariera, jest mniej skuteczne. 

I X . C H O R O B A F O R D Y C E . M O R B U S F O R D Y C E 

Nazwą choroby Fordyce określa się zmiany występujące na czerwieni 
warg oraz na błonie śluzowej policzków, zależne od nieprawidłowości 
rozwojowych gruczołów łojowych. Wymienione okolice zwykle pozbawione 
są gruczołów łojowych, wyjątkowo jednak mogą one tu występować. W tych 
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Schorzenia łojotokowe 

razach na czerwieni warg oraz na błonie śluzowej policzków, zawsze w uło
żeniu symetrycznym, stwierdza się żółte plamki i grudki wielkości łebka 
szpilki lub nieco większe; nie wywołują one żadnych objawów podmioto
wych, w otoczeniu ich nie stwierdza się objawów zapalnych. Utrzymują 
się one nieskończenie długo, nie wykazując tendencji do ustępowania łub 
zwyrodnienia złośliwego. 

Zmiany te polegają na wadliwości rozwoju naskórka, a mianowicie 
na wytwarzaniu — miast gruczołów ślinowych — łojowych, glandulae 
sebaceae heterotopicae; zmiany te zaliczane są często do znamion narządo
wych, naevi organomatosi. 

R o z p o z n a n i e tzw. choroby Fordyce jest proste i opiera się na 
jej cechach morfologicznych. 

L e c z e n i e polega na zniszczeniu gruczołków elektrolizą łub elek
trokauterem, co jest możliwe tylko, jeśli nie są one liczne. 
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ROZDZIAŁ X X X V 

SWĘDZENIE I C H O R O B Y SWĘDZĄCE 

P a t o l o g i a o g ó l n a . Dokładne zdefiniowanie uczucia swędze
nia jest bardzo trudne; najprawdopodobniej jest ono zmienionym uczuciem 
bólu (V. Trey), nie wiadomo jednakże, od czego zmiana ta zależy i na czym 
polega. 

Uczucie to znane jest każdemu, może być różnorodne, zawsze jednak 
wywołuje chęć drapania; odgraniczenie uczucia swędzenia od łechtania i od 
niektórych innych parestezyj jest niemożliwe. 

Swędzenie może być uogólnienie lub ograniczone do niewielkiej oko
licy; może ono być stałe łub występuje w postaci napadów, nasilających 
się okresowo albo w odstępach nieregularnych; prawie zawsze jest ono 
silniejsze w nocy i pod wpływem ciepła. 

Jeśli swędzenie występuje jako odczyn na podrażnienie skóry przez 
bodziec chorobowy — należy uważać je za zjawisko patologiczne; jeśli 
natomiast występuje ono w związku z bodźcami bardzo słabymi i zwykłymi, 
np. pod wpływem temperatury otoczenia — trudno mówić o swędzeniu 
chorobowym. 

Związek swędzenia z układem nerwowym jest niewątpliwy, a jednak 
wyjaśniony w stopniu niewystarczającym. Większość współczesnych danych 
naukowych przemawia za tym, że nie istnieją odrębne zakończenia ner
wowe przeznaczone do odbioru uczucia swędzenia. Nie wykryto również 
sposobu przewodzenia swędzenia, ani ośrodków swędzeniowych w układzie 
nerwowym ośrodkowym; nie wiemy zatem, czy uczucie swędzenia zostaje 
przewodzone przez włókna współczulne (]acquet, Golay, Milian), czy przez 
czuciowe włókna układu zwierzęcego (A. Thomas, Juster). 

Wyrażano przypuszczenie o współczulnym pochodzeniu swędzenia, 
jednakże jedynym objawem świadczącym o zaburzeniach w układzie współ-
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Swędzenie i choroby swędzące 

czulnym jest pocenie częstokroć towarzyszące napadowi swędzenia; innych 
objawów współczulnych, jak np. zmian w odruchu piio-motorycznym i na-
czyniowo-ruchowym nie stwierdza się. Czasem jednak podczas silnego ataku 
swędzenia występują objawy zaburzeń współczulnych w postaci przewagi 
napięcia nerwu współczulnego; jednocześnie z tym we krwi występują 
zmiany charakteryzujące wstrząs koloidowy Widala, co pozwala niektórym 
autorom na zbliżenie ostrego napadu swędzenia do wstrząsu anafilaktycz-
nego. Nie jest wyłączone, że mechanizm neurologiczny swędzenia nie jest 
jednolity; niektóre dane przemawiają za tym, że swędzenie może mieć 
również pochodzenie ośrodkowe. 

Swędzenie wystąpić może również pod wpływem bodźców psychicz
nych, na co przytoczyć można dużo przykładów: niekiedy osoby zdrowe 
zaczynają odczuwać swędzenie i drapać się w towarzystwie osób dotknię
tych chorobami swędzącymi; czasem wystarcza sama myśl o swędzeniu 
i obawa przed nim, by odczuć je; zdarza się również niekiedy, że chorym 
z długotrwałą chorobą swędzącą wydaje się, że odczuwają swędzenie w koń
czynie amputowanej. 

Nasilenie swędzenia bywa bardzo rozmaite, począwszy od uczucia tak 
nieznacznego, że chorzy prawie go nie odczuwają, aż do swędzenia tak 
silnego, że doprowadza chorych do samobójstwa. Ulega ono zazwyczaj 
wyraźnym wahaniom: często na pewien czas ustępuje ono, by nasilić się 
pod wpływem przyczyn rozmaitych, czasem dostrzegalnych, częściej niewi
docznych. Silne swędzenie występuje najczęściej w postaci prawdziwych 
napadów, co do pewnego stopnia uzasadnia porównanie niektórych postaci 
swędzenia do innych napadowo przebiegających schorzeń, takich jak dycha
wica oskrzelowa, migrena itd. 

D r a p a n i e . Jedną z cech charakter)'stycznych swędzenia jest dra
panie; można powiedzieć, że jest ono jednym z najstalszych odczynów 
wywołanych przez swędzenie. Zgodnie z pogłądami kłasycznymi, bezwied
nym celem drapania jest wywołanie bólu, aby zastąpić uczucie bardziej 
niemiłe, jakim jest swędzenie, przez bardziej znośne uczucie bólu. Z tłuma
czeniem tym zgodzić się jednak nie można: drapanie odbywa się bowiem 
również i we śnie, mimo że uczucie swędzenia nie dochodzi w tym czasie 
do świadomości i - ^ t p l i w e jest, czy może nastąpić wybór dolegliwości 
mniej dokuczliwej. Podobnie i w świerzbie powikłanym czyrakami, bo-
lesność spowodowana przez nie bynajmniej nie łagodzi swędzenia; to samo 
powiedzieć można i o swędzeniu odbytu w razie rozwoju ropnia itd. 

Bardzo ważne do zrozumienia ulgi wywoływanej przez drapanie jest 
spostrzeżenie ]acqueta o zmianach we wrażliwości bólowej przed i po 
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Swędzenie i choroby swędzące 

drapaniu; okazuje się, że przed drapaniem istnieje stan przeczulicy skóry, 
po drapaniu zaś występuje jej niedoczulica. 

Sam sposób drapania bywa rozmaity: niekiedy zbliżony jest on do 
pocierania, do ucisku lub polega na drapaniu opuszką palca. Takie drapa
nie nie wywołuje uszkodzeń, a spotykamy się z nim w pokrzywce, w łiszaju 
czerwonym oraz w swędzeniu lekkim, prawie niewyczuwalnym; drugi 
sposób drapania polega na rozdrapywaniu powłok paznokciem łub na 
wydłubywaniu pojedynczych wykwitów, a nawet ognisk swędzących. Z ta-
kirn drapaniem spotykamy się w świerzbie, świerzbiączce oraz w schorze
niach układu siateczkowo-śródbłonkowego. 

Drapanie ostre, gwałtowne sprowadza w miejscu zadrapanym rumień, 
a w większym nasileniu przeczosy, kształt i głębokość których zależą od 
nasilenia drapania i rodzaju ruchów drapiących. 

Ciekawsze i ważniejsze są zmiany w następstwie długoletniego, prze
wlekłego drapania; rozwija się w tych razach stan znany pod nazwą liche-
nizacji, czyli liszajowacenia; polega on na zgrubieniu wszystkich warstw 
naskórka i skóry właściwej, która zatraca swą elastyczność. Wygląd takiej 
skóry jest bardzo charakterystyczny: bruzdy normalne skóry zdrowej są 
w tych razach wybitniejsze niż w stanie prawidłowym, a czasem są bardzo 
głębokie i wyraziste; poletka, czyli przestrzenie skóry pomiędzy tymi bm-
zdami, są duże, wyniosłe lub nawet przerosłe i brodawkowate. 

Prócz tego w skórze drapanej przez czas dłuższy rozwija się przebar
wienie o nasileniu rozmaitym, zazwyczaj plamiste; często obecne są tu 
również liczne, drobne, odbarwione plamy powstające w następstwie głę
bokich przeczosów; drapanie nie wywołujące przeczosów sprowadza prze
barwienie zlewne, jednolite. Wreszcie cechą niestałą, występującą na ogni
skach ulegających wieloletniemu, przewlekłemu drapaniu jest zniszczenie 
owłosienia w postaci przerzedzenia i uszkodzenia włosów i meszka. 

Skłonność do zakażeń ropnych i powiększenie gruczołów chłonnych, 
uważane przez niektórych autorów za cechy charakteryzujące skórę drapaną, 
zaliczyć należy do powikłań. 

R o d z a j e s w ę d z e n i a . Jak już powyżej mówiłem, rodzaje 
swędzenia mogą być bardzo rozmaite i wymagają pewnego podziału; podział 
na swędzenie uogólnione i umiejscowione, często przytaczany w podręcz
nikach, uważam za niewłaściwy już chociażby z tego względu, że przy
czyny wewnętrzne mogą wywołać swędzenie nie tylko uogólnione, lecz 
również i umiejscowione, z innej zaś strony, przyczyny działające miejscowo, 
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Swędzenie i choroby swędzące 

np. wszawica głowy, wywołać mogą swędzenie ogólne. Korzystniejszy jest 
podział swędzenia na podstawach przyczynowych. 

1) Swędzenia związane z odrębnymi chorobami skóry, ściśle rzecz 
biorąc, nie powinny być w rozdziale niniejszym omawiane, z uwagi jednak 
na swą doniosłość praktyczną zasługują na krótką wzmiankę. 

— Swędzenie w świerzbie charakteryzuje wybitne nasilenie nocne, 
skłonność do drapania i rozdrapywania, skąd też pochodzą liczne przeczosy 
linijne i kropkowate, zwłaszcza na udach i na bocznych częściach tułowia; 
występuje duża skłonność do zakażeń ropnych w postaci niesztowic, czy
raków i łiszajca. 

— Liszaj Wilsona; nasilenie swędzenia jest bardzo rozmaite; drapa
nie ma cechy pocierania, stąd brak przeczosów, brak skłonności do zakażeń 
wtórnych. 

— Świerzbiączka: silne rozdrapywanie, liczne przeczosy linijne i krop
kowate ułożone głównie na kończynach, znaczne przebarwienia, wybitne 
powiększenie gmczołów chłonnych; niezbyt wybitne nocne nasilenie swędze
nia; skłonność do zakażeń ropnych w postaci łiszajca. 

— Choroby układu siateczkowo-śróbłonkowego skóry wywołują swę
dzenie bardzo silne, zazwyczaj przebiegające napadowo, drapanie z silną 
skłonnością do rozdrapywania; dochodzi ono czasem do nasilenia niezwy
kłego; aęste zakażenia w postaci łiszajca. 

— Choroba Duhringa wywołuje nie tylko swędzenie, lecz również 
uczucie bólu i pieczenia, towarzyszą im zmiany obiektywne skóry w po
staci rumieni i pęcherzy. 

2) Pruritus metabolicus. Najrozmaitsze zaburzenia przemiany materii 
mogą wywołać swędzenie; niektórym z nich towarzyszą zmiany w skórze, 
większość przebiega jednak bez nich. Bardzo łicznym substancjom krążą
cym we krwi przypisywano rolę patogenetyczną w powstawaniu swędzenia; 
wymienić tu można cukier, kwas moczowy, sole kwasów żółciowych, mocz
nik. Jednak nasilenie swędzenia nie zawsze ma związek z poziomem odpo
wiedniej substancji we krwi . Szczególnie wyraźnie występuje to w cukrzycy, 
niekiedy bowiem brak swędzenia w przypadkach ciężkich, w lekkich nato
miast może ono być bardzo silne; osłabienie lub nasilenie swędzenia nie 
zawsze odpowiadają przebiegowi choroby. 

W wielu przypadkach swędzenia skóry poziom azotu jest podwyż
szony we krwi i w skórze. Z badań, które przeprowadził Midana, wynika, 
że najczęściej zależy to od zaburzeń w czynności nerek, rzadziej natomiast 
tłumaczy się chorobą wątroby lub zaburzeniami gruczołów dokrewnych. 
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Swędzenie i choroby swędzące 

Wspomnę, że swędzenie występuje niekiedy w związku z zapaleniem 
pęcherza moczowego, nadciśnieniem, niewydolnością krążenia i objawami 
zastoinowymi, ze stanem wyniszczenia wywołanym przez nowotwory. 

Panuje pogląd, że swędzenie w żółtaczce zależy od przejścia do krwio
biegu soli i kwasów żółciowych, jednakże Brule wykazał (Presse medicale 
1942), że nie ma związku pomiędzy poziomem soli i kwasów żółciowych 
a nasileniem swędzenia, oraz że wstrzykiwanie soli żółciowych swędzenia 
nie wywołuje. 

3) Pruritus alergicus. Jest rzeczą znaną, że w bardzo licznych choro
bach alergicznych istnieje silne swędzenie, wystarczy wymienić pokrzywkę, 
świerzbiączkę i wyprysk; niekiedy swędzenie utrzymuje się mimo braku 
objawów skórnych tych schorzeń; czasem jest ono bardzo silne, napadowe 
i powstaje pod wpływem czynników wywołujących choroby alergiczne. 
Wymienić tu można swędzenie z zimna, występujące np. podczas rozbie
rania się w zimnym pokoju. Wobec tego, że znamy również i pokrzywkę 
z zimna, można zaryzykować twierdzenie, że swędzenie z zimna jest po
ronną postacią pokrzywki z zimna. Podobnie swędzenie wystąpić może pod 
wpływem pyłków roślin w okresie ich kwitnienia, pod wpływem niektó
rych pokarmów, w razie noszenia odzieży z pewnych materiałów itd. Do 
swędzenia alergicznego zaliczyć należy również występujące u osobników 
z pasożytami zwierzęcymi przewodu pokarmowego lub z nowotworami, 
w szczególności bąblowcem i torbielami jajników. Można przypuszczać, 
że substancje wydzielane przez pasożyty lub pochodzące z nowotworu wy
wołują stan uczulenia i swędzenia analogiczne do pokrzywek i wyprysków 
występujących w schorzeniach alergicznych. 

4) Pruritus toxicus; rozmaite substancje chemiczne, jak leki, prze
twory przemysłowe i pokarmowe wywołać mogą swędzenie skóry; mecha
nizm działania ich jest niewątpliwie rozmaity, niekiedy polega on na roz
woju stanu alergicznego; czasem ma pochodzenie inne. Najczęściej powo
dują swędzenie leki wywołujące zapalenie skóry, toxicodermiae, a więc 
środki balsamiczne, odurzające, nasenne, przeciwgorączkowe, arsen, chinina 
i rozmaite alkaloidy; podobnie rzecz się ma z pokarmami i rozmaitymi 
przetworami chemicznymi. Można zatem uważać, że swędzenia z zatrucia 
są okresem wstępnym lub postacią poronną zapaleń z zatrucia i że mecha
nizm powstawania ich jest jednakowy. 

5) Pruritus endocrindis; większość chorób gruczołów dokrewnych 
przebiega bez swędzenia — choroba Addisona, tężyczka, obrzęk śluzako-
waty, akromegalia i inne. Mimo to istnienie swędzenia w związku z za-
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Swędzenie i choroby swędzące 

burzeniami dokrewnymi nie ulega wątpliwości. Najczęściej chodzi tu o wy
paczenia czynności jajników; przykładami są tu swędzenia występujące 
czasem w okresie periodowym lub przedperiodowym -—• pruritus men-
strudis; swędzenie to może znaleźć wytłumaczenie w hiperfolikułinemii; 
z innej jednak strony znane są uporczywe swędzenia u kobiet ciężarnych — 
pruritus grewidarum, mechanizm powstawania których jest inny; 
przypadki występujące na tle utajonej cukrzycy ciężarnych; wreszcie zabu
rzenia czynności wewnątrzwydzielniczej jajników odgrywają dużą rolę 
w swędzeniu sromu. 

Czynności innych gruczołów dokrewnych wywierają wpływ mniej 
widoczny, jednak niewątpliwy. Tak więc swędzenie w cukrzycy może zale
żeć od zaburzeń w wewnątrzwydzielniczej czynności trzustki. Przechodząc 
do tarczycy podkreślę, że widywałem u osób leczonych tyreoidyną bardzo 
silne swędzenie ustające prawie natychmiast po przerwaniu tego leczenia. 

6) Pruritus neurogenes et psychogenes; wspomniałem już powyżej, 
że w niektórych schorzeniach organicznych rdzenia i mózgu występować 
mogą swędzenia; również i stan pobudzenia psychicznego może być przy
czyną swędzenia. 

7) Pruritus evolutivus. Pod tą nazwą rozumieją niektórzy autorzy 
{J. Jadassohn) swędzenia związane z fizjologicznym rozwojem ustroju; przy
kładami są tu swędzenia fizjologiczne noworodków i osesków, swędzenie 
związane z okresem periodowym kobiet, przede wszystkim zaś swędzenie 
starcze. Ustalenie, czy chodzi w tych razach o zwiększoną pobudliwość 
nerwową, czy zaburzenia dokrewne albo przemiany materii, jest obecnie 
jeszcze niemożliwe. 

K l i n i c z n e p o s t a c i e s w ę d z e n i a 

N a omówienie szczegółowsze zasługują następujące postacie swędze
nia, stanowiące prawie odrębne choroby — swędzenie odbytu, swędzenie 
starcze oraz swędzenie sromu. 

A . S w ę d z e n i e o d b y t u 

S w ę d z e n i e o d b y t u , pruritus ani, częstsze jest u mężczyzn, 
chociaż zdarza się również i u kobiet. Jest to schorzenie wieku dorosłego, 
występuje jednak czasem również u dzieci, ma u nich jednak etiologię 
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Swędzenie i choroby swędzące 

odrębną. Charakteryzują go wszystkie cechy tzw. swędzenia samoczynnego, 
pruritus idiopathicus. Rozpoczyna się ono bez przyczyny widocznej, często 
wśród zdrowia niezamąconego, pierwotnie bez zmian obiektywnych skóry. 
Swędzenie, początkowo słabe, stopniowo, mniej lub więcej szybko nasila się; 
rozmieszczone jest ono na przejściu skóry w błonę śluzową i zawsze ma 
przebieg napadowy; napady te są częstsze pod wieczór po ułożeniu się do 
snu, zjawiają się jednak również i w dzień, w nieregularnych odstępach 
czasu i bez przyczyn widocznych. Nawet swędzenie stosunkowo słabe jest 
tak przykre, że powstrzymanie się od drapania jest niekiedy niemożliwe; 
w razie zaś swędzenia silnego chorzy nie bacząc na środowisko, w którym 
znajdują się, pomijając zasady zachowania się i skutki drapania, rozdrapują 
paznokciami otoczenie odbytu. Drapanie doprowadza do licznych przeczo
sów, obrzęku otoczenia odbytu, łichenizacji, zakażeń wtórnych i wyprzenia, 
co wszystko ze swej strony potęguje swędzenie i skłania do drapania coraz 
to silniejszego; tworzy się w ten sposób błędne koło. Chorzy unikają towa
rzystwa, nie mogą bowiem powstrzymać się od drapania, spędzają noce 
bezsenne; ich stan nerwowy i zdolność do pracy cierpią bardzo, toteż po
zornie błahe to schorzenie może się stać nieznośne. 

Zazwyczaj uważa się, że swędzenie odbytu może być wywołane przez 
przyczyny bardzo rozmaite; uwagę specjalną zwraca się przy tym na obec
ność guzów krwawnicowych i pasożytów przewodu pokarmowego, w szcze
gólności zaś owsików. Z innych przyczyn zwraca się uwagę na przewlekłe 
stany zapalne przewodu pokarmowego i skłonność do biegunek, na rolę 
cukrzycy i skazy moczanowej; pewną rolę odgrywać mogą przetoki, pęknię
cia w otoczeniu odbytu, przerost stercza, rogowacenie białe (leukoplakia) 
błony śluzowej odbytu, a wreszcie zakażenia grzybami chorobotwórczymi 
otoczenia odbytu, a być może nawet okolic odległych. 

Jednakże wszystkie wymienione czynniki bynajmniej nie zawsze wy
wołują swędzenie odbytu; nie bez znaczenia jest ta okoliczność, że często 
po uleczeniu schorzenia wywołującego swędzenie, np. guzów krwawnico
wych, swędzenie nie ustępuje. Wszystko to dowodzi, że mechanizm powsta
wania swędzenia może być bardziej złożony, niż się początkowo wydaje. 

Najważniejsze jednak jest to, że w wielu przypadkach nie powodzi 
się wykrycie jakichkolwiek przyczyn wjrwołujących swędzenie. 

Pozwala to przypuszczać, że we wszystkich wymienionych przypadkach 
prócz przyczyny dostrzegalnej istnieje inna, stała, obecnie jednak nieznana 
przyczyna swędzenia. Przyczyny zaś wymienione powyżej odgrywają rolę 
dodatkową, po części przypadkową, a w każdym razie nieswoistą. Wedle 
poglądów niektórych autorów amerykańskich, z czym całkowicie się zga-
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Swędzenie i choroby swędzące 

dzam, tą przyczyną istotną może być stan alergiczny ustroju. N a korzyść 
tego poglądu przemawia częstość innych stanów uczuleniowych u tych 
chorych oraz przebieg schorzenia napadowy, występujący pod wpływem 
czynników różnorodnych, co tak charakterystyczne jest dla chorób aler
gicznych. 

W związku z tym można przypuszczać, że swędzenie odbytu ma po
chodzenie złożone. Podstawą istotną do niego jest stan konstytucjonalny 
ustroju; niekiedy ma on cechy zbliżone do stanów alergicznych. U tych 
osobników usposobionych przyczyny rozmaite wywołują napad swędzenia, 
który w istocie swej jest zatem odczynem na czynnik drażniący. I m wy
bitniejsze jest wypaczenie konstytucjonalne, tym błahsze przyczyny wywołać 
mogą swędzenia. W razie bardzo silnej skazy konstytucjonalnej swędzenie 
występuje pod wpływem przyczyn niedostrzegalnych lub też pozostaje po 
usunięciu czynnika wywołującego swędzenie (pasożyty, guzy krwawni-
cowe i td . ) . 

T y m się też tłumaczą zewnętrzne cechy tych chorych; swędzenie odbjdu 
jest częstsze u asteników, osobników anemicznych, szczupłych, pod wzglę
dem psychicznym pobudliwych, łatwo wpadających w stan depresji. 

U dzieci swędzenie odbytu wywołane jest często przez owsiki; zazwy
czaj skóra w otoczeniu odbytu jest w tych razach nieco zaczerwieniona; 
u dorosłych przyczyna ta odgrywa też pewną rolę. Chorzy odczuwają wra
żenie pełzania owadów w otworze kiszki stolcowej; szczególnie wyraźne 
jest to w nocy lub podczas siedzenia na krzesłach wyściełanych. Uczucie 
to wywołuje konieczność drapania sprowadzającego ulgę; swędzenie ulega 
nasileniom nieregularnym z okresami poprawy, trwającymi kilka tygodni; 
w kale występują pasożyty i ich jajka, często udaje się je wykryć również 
w wydzielinie między fałdami odbytu. 

Jedną z przyczyn swędzenia odbytu u dziewczynek jest zakażenie 
gonokokowe kiszki stolcowej. 

Swędzenie okolicy odbytu rozszerza się niekiedy na krocze, skórę poślad
ków i worka mosznowego. Początkowo nie stwierdza się tu zmian obiek
tywnych; stopniowo jednak skóra grubieje, ulega łichenizacji, występują 
na niej liczne przeczosy, czasem objawy zakażenia wtórnego oraz ogniska 
wyprysku. 

Niekiedy swędzenie dotyczy wyłącznie skóry worka mosznowego, k l i 
niczne cechy jego są takie same, jak powyżej opisanych postaci swędzenia, 
ma ono jednak wyraźny związek z życiem płciowym. 
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B. S w ę d z e n i e s t a r c z e 

Przyczyny swędzenia skóry u osobników starszych mogą być różno
rodne; toteż termin „swędzenie starcze" wymaga wyjaśnienia. D o tej 
odmiany zaliczane jest wyłącznie swędzenie uogólnione, występujące 
u osobników starszych, nie mające etiologii dostrzegalnej i nie sprowadza
jące zmian obiektywnych skóry. 

Dotyczy ono zazwyczaj osób, które przekroczyły 65—70 lat życia i jest 
częstsze u kobiet. Początkowo jest ono słabe, stopniowo nasila się i staje 
się bardzo męczące, ulegając osłabieniu i wzmożeniu bez widocznych przy
czyn. Najbardziej męczące jest ono w nocy i wieczorem po rozgrzaniu się; 
chorzy odczuwają jednak nie tylko swędzenie, lecz również szereg innych 
parestezyj, jak uczucie pieczenia, kłucia itd. Pobudza to chorych do silnego 
drapania paznokciami lub rozmaitymi szorstkimi przedmiotami. Charakte
rystyczną cechą swędzenia starczego jest brak zmian takich, jak lichenizacja 
i zmniejszenie elastyczności skóry; obecne są natomiast przeczosy, a czasem 
nieznaczne przebarwienia zlewne. Skóra tych chorych jest cienka, jak gdyby 
zanikła, sucha, lśniąca, meszek włosowy często jest ułamany i przerzedzony, 
gruczoły chłonne nie są powiększone. 

Etiologia świądu starczego nie jest wyjaśniona, najbardziej prawdo
podobne przypuszczenie o pochodzeniu toksycznym i o związku jego z za
burzeniami przemiany materii nie znajduje potwierdzenia w wyniku badań 
nad przemianą materii u tych chorych. Przypuszczenie o roli samego ścień-
czenia i starczego zaniku skóry, jako przyczyny wywołującej swędzenie 
jest tylko domniemaniem, nie opartym na faktach. 

Nie można natomiast odrzucić etiologii dokrewnej, w szczególności 
wpływu gmczolów płciowych. 

Rozpoznanie świądu starczego oparte jest na cechach podmiotowych 
swędzenia oraz na wyłączeniu wszawicy, schorzeń układu siateczkowo-
śródblonkowego, zaburzeń przemiany materii, w szczególności cukrzycy 
i mocznicy, a wreszcie na braku zmian obiektywnych skóry. 

Leczenie świądu starczego jest bardzo trudne i nie rokuje powodzenia; 
wypróbować należy wszystkie sposoby polecane w leczeniu swędzenia. 

C. S w ę d z e n i e s r o m u 

Swędzenie sromu jest dosyć częste; występuje ono u kobiet w okresie 
przekwitania lub zbliżonym do niego; u kobiet starych jest ono rzadsze; 
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Swędzenie i choroby swędzące 

należy do wyjątku u kobiet młodych. W tych razach stwierdza się wyraźne 
objawy niedorozwoju płciowego. Umiejscowione jest ono przede wszystkim 
na przedniej powierzchni warg dużych, w otoczeniu łechtaczki, na spoidle 
przednim i tylnym, rzadziej dotyczy ono warg małych i przedsionka pochwy. 
Z tych okolic sprawa rozszerza się na sąsiedztwo, zająć może krocze, oto
czenie odbytu, pachwiny i fałdy udowo-pachwinowe. 

Choroba rozpoczynać się może stopniowo, a swędzenie, początkowo 
nieznaczne, pomału staje się coraz silniejsze; w innych razach od początku 
jest ono bardzo silne. W tych razach stwierdza się okoliczności specjalne, 
wywołujące swędzenie, jak ciążę, nagły rozwój cukrzycy itd. Niezależnie 
od początku nagłego lub stopniowego, swędzenie przebiega w postaci wy
raźnych ataków, szczególnie częstych w nocy; niekiedy wywołanych przez 
akty płciowe. Prócz swędzenia chore skarżą się na uczucie kłucia, parzenia, 
pełzania owadów i rozmaite inne parestezje. N a początku ataku swędzenia 
chore lekko dotykają miejsca chore, co sprawia im rozkosz, zawierającą 
również składnik erotyczny, toteż drapanie narządów płciowych w swędze
niu sromu przybiera nierzadko cechy samogwałtu. 

Drapanie, początkowo lekkie, przekształca się stopniowo w atak furii, 
powstrzymanie się od którego jest zupełnie niemożliwe. Zadrapania, głębo
kie przeczosy, a po pewnym czasie rozwój łichenizacji są stałymi następ
stwami takiego drapania. Skóra sromu i otoczenia początkowo nie wykazuje 
zmian obiektywnych, co, jak wspomniałem powyżej, jest cechą znamienną 
omawianych postaci swędzenia. W okresach późniejszych owłosienie zostaje 
przerzedzone, skóra watg sromowych, silnie złichenizowana i zgrubiała, 
zatraca prawidłową elastyczność i spoistość i przypominać zaczyna słonio-
waciznę; powierzchnia warg może być pokryta łuskami lub przyschniętym 
płynem surowiczym, wytwarzającym na ich powierzchni jak gdyby sko
rupę. Wargi sromowe, łechtaczka i jej napletek są silnie zgmbiałe, a cza
sem osiągają rozmiary bardzo znaczne. 

Schorzenie ma przebieg przewlekły, wieloletni, nie wykazując skłon
ności do poprawy łub uleczenia; cierpienia fizyczne i moralne chorych są 
bardzo duże, wpadają one w stan depresji i zniechęcenia życiowego tak 
znacznego, że niektóre z nich bliskie są samobójstwa, a czasem nawet 
popełniają je. 

Przyczyny swędzenia sromu mogą być bardzo liczne, nie wszystkie 
jednak wywołują taki sam obraz chorobowy. Zazwyczaj wśród przyczyn 
wywołujących swędzenie sromu wymienia się obfitą wydzielinę z narządów 
płciowych, rzeżączkę, zakażenie rzęsistkiem pochwowym (trichomonas 
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vag!nalis), stosowanie niewłaściwych i drażniących leków do przemywań 
pochwy, nieprawidłowości rozwojowe narządów płciowych, nieprawidłowe 
ustawienie macicy, zapalenie pęcherza moczowego, miedniczek, owsiki 
przewodu pokarmowego, grzybice, zmianę kwaśności wydzieliny pochwy, 
cukrzycę i inne. 

T a k i sposób ujmowania sprawy wymaga wyjaśnienia: niewątpliwie 
wymienione i inne przyczyny wywoływać mogą swędzenie sromu u kobiet, 
we wszystkich tych razach nie wykazuje ono jednak cech powyżej opisa
nych, nie osiąga nasilenia znacznego i nie ma charakteru postępującego. 
Jest to swędzenie w następstwie podrażnienia narządów płciowych przez 
czynniki rozmaite i ustępuje zazwyczaj po ich usunięciu. Omawiane zaś 
w tym rozdziale swędzenie sromu ma bardzo charakterystyczny obraz k l i 
niczny, a przyczyna jego związana jest z zaburzeniami w czynności jajników. 

Niewątpliwie wszystkie okoliczności wymienione powyżej mogą wy
woływać swędzenie i sprzyjać występowaniu zmian zapalnych, jednak same 
przez się wywołują swędzenie o charakterze odmiennym; ma ono cechy 
odczynowego, a co najważniejsze, nie prowadzi nigdy do rozwoju mar
skości sromu (kraiłrosis vulvae). Właściwe swędzenie „samoczynne" sromu 
jest natomiast początkiem łub poronną postacią marskości sromu. Swędze
nie „samoczynne" nie zawsze przekształca się w marskość sromu. Jeśli 
jednak następuje to — na wewnętrznej powierzchni warg dużych, na war
gach małych, na błonie śluzowej przedsionka pochwy zjawiają się plamy 
białe, dobrze odgraniczone, naskórek na nich grubieje, skutkiem czego prze
kształcają się one w bardzo powierzchowne, płaskie grudki naskórkowe; 
jednocześnie z tym ulegają zanikowi wargi małe, a potem duże, błona 
śluzowa i tkanka łączna przedsionka podiwy, samej pochwy i zewnętrznych 
narządów płciowych ulegają zanikowi bliznowatemu. Zatracają one swą 
elastyczność, błona śluzowa przybiera cechy skóry, jest blada, często spo
strzega się na niej rozszerzone naczynia krwionośne. Objawy podmiotowe 
są bardzo wybitne i polegają na bardzo silnym, ulegającym okresowemu 
obostrzeniu uczuciu pieczenia i swędzenia. 

Swędzenie ,,samoczynne" sromu jest związane z zaburzeniami w czyn
ności jajników, głównie zaś zależy od zmniejszenia wydzielania foliku
liny; dowodzi tego występowanie schorzenia w okresie przekwitania i wy
nik leczenia hormonalnego. Nie jest jednak wyłączone, że inne gmczoły 
dokrewne również odgrywają tu pewną rolę. Możliwe, że istota zmian 
polega nie na pierwotnym braku folikuliny, lecz zależy od wzmożonej 
produkcji hormonu przysadkowego, pobudzającego dojrzewanie pęcherzy
ków Graafa (Fołłikełreifungshormon). Z powyższych względów tę postać 
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swędzenia sromu można zaliczyć do zaburzeń dokrewnych pruritus vulvae 
endocrinalłs. 

Inne postacie swędzenia sromu są objawami towarzyszącymi odrębnym 
chorobom, dla jasności omówię ich cechy. 

— Rzeżączka wywołać może objawy podrażnienia, sprowadzające 
uczucie pieczenia i swędzenia, nie dochodzące jednak nigdy do takiego 
nasilenia, jakie charakteryzuje właściwy świąd sromu. Ponadto w rzeżączce 
stwierdza się objawy ostrego stanu zapalnego i podrażnienia pochwy i skóry 
sromu, częstsze u dziewczynek niż u kobiet dorosłych. Swiąd sromu pocho
dzenia dokrewnego, pruritus endocrinalis, poaątkowo nie wywołuje zmian 
obiektywnych, potem zaś przeczosy, podrażnienie mechaniczne i licheni-
zację, jest on częstszy u kobiet starszych niż u dziewczynek. 

— Obfite wydzieliny z narządów płciowych, uplawy, również nie 
wywołują swędzenia tak silnego, jak to się widuje w przypadkach świądu 
sromu, jednak skutkiem uporczywości i oporności na wpływy lecznicze 
mogą sprawić tmdności rozpoznawcze, zwłaszcza że ilość wydzielin w świą-
dzie właściwym (pochodzenia dokrewnego) często bywa istotnie większa 
niż w stanie prawidłowym. Z tych względów rozpoznanie może być bardzo 
tmdne. Jeśli badanie mikroskopowe wykazuje obecność w wydzielinie paso
żytów (trichomonas vaginalis i i n . ) , podejrzewać należy ich rolę chorobo
twórczą; odwrotnie, jeśli stwierdza się, że swędzenie wystąpiło w okresie 
przekwitania, jest wyraźnie napadowe i wykazuje stalą skłonność do nasi
lania, skłonić się należy do rozpoznania świądu dokrewnego. 

— Swędzenie sromu u ciężarnych; już samo zjawienie się swędzenia 
w ciąży pozwala łączyć je z zaburzeniami ogólnoustrojowymi tego okresu; 
nie jest ono jednak uzależnione wyłącznie od zaburzeń czynności narządów 
płciowych, niekiedy stwierdza się w tych przypadkach cukrzycę utajoną lub 
jawną, przemijającą razem z okresem ciąży. Swędzenie ciężarnych dotyczy 
głównie przedsionka pochwy, błona śluzowa którego jest w tych razach 
silnie obrzęknięta i zaczerwieniona. 

Prócz przyczyn wskazanych, na powstawanie swędzenia u ciężarnych 
wpływają obfitość wydzielin w tym okresie, zaburzenia w krążeniu krwi 
i chłonki, a być może również i czynniki nieznane, związane z obecnością 
płodu. 

— Cukrzyca; większą skłonność do swędzenia sromu w cukrzycy wy
kazują kobiety otyłe; swędzenie jest tym wybitniejsze, im więcej cukru za
wiera m o a . Zmiany skóry towarzyszące znane są pod nazwą „diabetides" 
i polegają na ostrym stanie zapalnym warg dużych i małych oraz otoczenia 
sromu; często przechodzą one na wzgórek łonowy, na fałdy udowo-pachwi-
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nowe, na uda i otoczenie odbytu; z punktu widzenia morfologicznego, nie 
różnią się one od wyprzenia. Skóra jest zaczerwieniona i obrzęknięta, po
wierzchnia jej, zwłaszcza w głębi fałdów, jest zmacerowana i sącząca, wy
dzielina z narządów płciowych jest obfita i ropna, skłonność do zakażeń 
wtórnych duża. 

— Swędzenie w awitaminozie; w ostatnich czasach zwrócono uwagę 
na rolę witamin w powstawaniu swędzenia; sprawa nie jest jeszcze zba
dana, jednakże na podstawie wyniku odczynu Dellammna—Mester dła 
ustalenia awitaminozy A , sądzić można, że w swędzeniu i marskości sromu 
istnieje brak witaminy A i kwasu nikotynowego; powstawanie tej awita
minozy ze swej strony zależy od nieprawidłowej czynności układu siatecz-
kowo-śródbłonkowego, sympatykotonii i od zaburzeń czynności gmczolów 
dokrewnych (choroba Basedowa, niewydołnść trzustki i jajników). 

— Swędzenie zakaźne; nazwa ta obejmuje przypadki, w których nagle 
występuje bardzo silne pieczenie i swędzenie łechtaczki i jej otoczenia, 
warg mniejszych i przedsionka pochwy. Okolice te wykazują silne objawy 
zapalne, a na powierzchni błon śluzowych widuje się erozje powierzchowne, 
okrągłe, pełzakowate, łączące się w figury o zarysacsh girlandowatych. 
Obraz ten przypomina zmiany znane u mężczyzn pod nazwą bdanttis 
erosha circinata, występujące na żołędzi i napletku w zakażeniu krętkiem 
załamującym światło. 

W tych przypadkach u kobiet stwierdza się również dużą ilość tych 
krętków, a leczenie przetworami azotanu srebrowego szybko usuwa zarówno 
zmiany przedmiotowe, jak i podmiotowe. 

Streszczając w sposób następujący można ująć przyczyny mogące wy
wołać swędzenie sromu: 

— podrażnienia i stany zapalne najrozmaitszego pochodzenia, wzmo
żenie wydzieliny, zaniedbania higieniczne, pasożyty jelitowe, czyraczność 
sromu; 

— przyczyny toksyczne, związane z nieprawidłowościami przemiany 
materii — żółtaczka, mocznica, cukrzyca; 

— zaburzenia nerwowe, psychiczne i psychoseksualne; 
— niewydolność czynnościowa jajników; ta postać prowadzi do zaniku 

sromu i rozwoju rogowacenia błony śluzowej (leukoplakia). 
P o w i k ł a n i a swędzenia zależą, od stopnia podrażnienia i zaka

żenia wtórnego okolic drapanych. Początkowo występują nieznaczne prze
czosy, stopniowo dołącza się obrzęk, powstają głębokie fałdy, a między 
nimi obrzęknięte i poduszeczkowate zgmbienia; często dołącza się ostry 
stan zapalny, przybierający cechy wyprzenia; rozszerza się on na krocze. 
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Swędzenie i choroby swędzące 

fałdy udowo-pachwinowe i na fałd międzypośladkowy. Do tych objawów 
dołączyć się mogą zapalenia mieszków włosowych i czyraki, najczęściej 
umiejscowione na brzegach warg dużych. 

Wreszcie jako powikłanie najpoważniejsze wymienić można rozwój 
rogowacenia białego błon śluzowych (leukoplakia), a potem zwyrodnienie 
złośliwe. 

L e c z e n i e . Leczenie swędzenia jest zadaniem niezwykle tmdnym, 
środki objawowe są bowiem mało skuteczne, leczenie zaś przyczynowe nie 
we wszystkich przypadkach jest możliwe, przyczyna swędzenia bowiem nie 
zawsze jest uchwytna. W rozdziale niniejszym omówione zostanie wyłącz
nie leczenie swędzenia, którego przyczyn nie wykryto i które nazywamy 
samoistnym. Leczenie swędzenia wywołanego przez przyczyny wyjaśnione 
(oxyuris uermicularis, gonorrhea i td . ) , polega na usunięciu choroby łub 
przyczyny wywołującej swędzenie. 

W leczeniu swędzenia samoistnego stosować należy wiele środków 
i zabiegów, a powodzenie w dużym stopniu zależy od cierpliwości ze strony 
chorego i od dobom przez lekarza środków niedrażniących. 

Utrzymanie czystości okolic swędzących jest kwestią bardzo doniosłą, 
zapobiega to bowiem zakażeniom wtórnym, zawsze wpływającym nieko
rzystnie na przebieg swędzenia. W przypadkach swędzenia ogólnego dzia
łanie korzystne wywierają kąpiele ciepłe i gorące, do kąpieli dodać można 
kwas octowy. Szczególną doniosłość ma utrzymanie czystości odbym i sromu; 
kwestia jest łatwa i prosta, jak długo skóra tych okolic zmian nie wyka
zuje, można bowiem polecić obmywanie okolicy odbytu wodą z mydłem 
po każdym wypróżnieniu; następnie należy ją przypudrować talkiem czy
stym lub z domieszką 3—5% kwasu salicylowego lub borowego. W razie 
swędzenia sromu stosować należy codzienne przemywanie pochwy wodą 
ciepłą lub gorącą z dodatkiem łyżeczki do herbaty dwuwęglanu sodowego 
na I litr wody lub odwam z 10—15 główek rumianku. Niektórzy autorzy 
stosują częste obmywania, nawet jeśli stwierdza się objawy podrażnienia tej 
okolicy; co do mnie, to doradzam stosowanie w tych razach okładów; można 
używać w tym celu odwar z rumianku w ilości jednej łyżki stołowej kwiatu 
rumiankowego na litr wody, lub też i — i V 2 % rozczyn rezorcyny, 2% roz
czyn kwasu borowego, 2% rozczyn octanu glinowego. Okłady te spełniają 
rolę nie tylko środka higienicznego, lecz również zmniejszają swędzenie. 

Wspomniane okłady mogą być z płynu bardzo gorącego lub zimnego, 
przy tym z góry trudno przewidzieć, który z nich przyniesie większą ulgę, 
zdaje się jednak, że lepiej działa płyn zimny. Okłady takie sprawiać mogą 
dużą, acz chwilową ulgę i zmniejszają potrzebę drapania. 
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Swędzenie i choroby swędzące 

K w e s t i a d r a p a n i a . Powstrzymywanie się od drapania jest 
dla chorych trudne do wykonania; niewątpliwie jednak, częste i energiczne 
drapanie jest niekorzystne, sprzyja bowiem zakażeniom i doprowadza do 
łichenizacji; szereg autorów uważa jednak, że lekkie drapanie, powiedział
bym dotyk, nie jest szkodliwe, sprowadza przy tym ulgę w swędzeniu 
i swoiste odprężenie nerwowe. 

H i g i e n a o g ó l n a . Z kwestią powyższą łączy się zagadnienie 
higieny ogólnej — nerwowej i fizycznej osobników cierpiących na scho
rzenia swędzące. Kąpiele ogólne powinny być częste, lepiej działają ciepłe 
kąpiele .dziegciowe łub kwaśne; tryb życia powinien być spokojny, uregu
lowany, dieta nie drażniąca, spożywanie pokarmów bardzo słonych, pie
prznych, wędlin i ryb wędzonych i solonych jest przeciwwskazane; czasem 
zmiana klimatu, pobyt w miejscowości górskiej łub nad morzem są bardzo 
korzystne; odwrotnie, okolice wilgotne i błotniste nie są dła tych chorych 
wskazane. 

Chorzy ci powinni unikać noszenia bielizny wełnianej i szorstkiej, 
niekiedy źle znoszony jest jedwab i wszelkie tkaniny farbowane; najlepsza 
jest bielizna lniana, cienka. W nocy nie powinni oni okrywać się zbyt ciepło. 

W diecie unikać należy alkoholu, jedzenia nadmiernego i spożywania 
pokarmów wyraźnie szkodzących; czy, jak to niektórzy twierdzą, mocna 
herbata i kawa są istotnie szkodliwe, mam pewne wątpliwości. 

L e c z e n i e o d k a ż a j ą c e . Już wskazałem, że w patogenezie 
niektórych odmian swędzenia dużą rolę odgrywają zakażenia; w razie istnie
nia wybitnego zakażenia dochodzi do zmian charakterystycznych dła wy
przenia; zakażenia odgrywają rolę również i w przypadkach, w których 
w okolicach swędzących nie stwierdza się zmian obiektywnych. Dlatego 
to niektórzy od początku stosują rozmaite środki odkażające, poleca się 
tu rozcieńczoną nalewkę jodową, a więc: 

Rp.: Trae Jodi 5.0—lo.o. Spiritus v1ni 95O ad loo.o; lub 

Rp.: Trae Jodi 5.0, Spir. camphorat. 60.0, Aq. dest. ad 100.o. 
Często stosuje się w tych razach również pędzlowania azotanem sre

browym 2—3—5%, a nawet 10%. Co do mnie to w leczeniu swędzenia 
odbytu i sromu unikam odkażających środków spirytusowych, chętnie sto
suję je natomiast w fałdach oraz na tułowiu i kończynach. Azotan srebrowy 
odnosi często skutek bardzo dobry. 

Ś r o d k i z m n i e j s z a j ą c e s w ę d z e n i e bardzo często są 
w użyciu w leczeniu swędzenia, działanie ich jest jednak w)'łącznie obja
wowe, a przy tym szybko przemija; mogą być one stosowane w rozmaitych 
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Swędzenie i choroby swędzące 

postaciach: w pudrach, zawiesinach, płynach spirytusowych i w maściach. 
Stosowanie maści na otoczenie odbytu i na srom znajduje dużo przeciw
wskazań, często są one bowiem źle znoszone i łatwo drażnią; płyny spiry
tusowe są znoszone lepiej, jednak chorzy wrażliwi zbyt silnie odczuwają 
okres początkowego pieczenia, wywołanego przez spirytus; puder natomiast 
zawsze znoszony jest dobrze i przeciwwskazań do niego właściwie nie ma. 
Wszystkie inne okolice znoszą płyny spirytusowe bardzo dobrze, a że są 
one najskuteczniejsze, stosowanie ich jest bardzo szerokie. 

Przepisy na rozmaite środki zmniejszające swędzenie podane zostały 
w części ogólnej tego podręcznika. 

M e n t o l stosować należy w spirytusie w postaci rozczynu 
1— 3 % , mniej wygodny jest on w wazelinie 2—3% lub w paście 
2— 5%; znajduje on wskazania największe w leczeniu swędzeiua uogólnio
nego, np. w swędzeniu starczym lub w przypadkach swędzących schorzeń 
skórnych bez zmian sączących i wypryskowych, a więc przede wszystkim 
w pokrzywce, chorobie Duhringa i swędzeniach neuropatycznych. 

T h y m o l w postaci — 1 % spirytusu thymolowego znajduje te 
same wskazania, co mentol. 

K w a s k a r b o l o w y używany jest w tych samych przypadkach, 
szczególnie zaś często w leczeniu swędzenia w liszaju Wilsona: 

Rp.: Phenoli liq., Acid. salicyl, aa 2.0, Mentholi 1.5, Spir. vini 
70O ad loo.o. 

A n e s t e z y n a okazuje usługi największe w pudrze (10—20%), 
rzadziej w maści; środek ten może drażnić ogniska zapalne i uczulone. 

Z irmych kombinacyj lekowych przytoczę następujące: 

Rp.: Tumenol ammonii 5.0, Bramocolli lo.o, Zinci oxydati, Talci 
veneti aa 15.0, Glycerini, Spir. vini 50" aa ad 100.o. 

Rp.: Zinci oxydati i .o, Sulfur. depur. 0.5, Trae opii 0.50, Ol. oliva-
rum 5.0, Axungii por ci, Lanolini aa 12.5. 

Maść ta znajduje wskazania w leczeniu ograniczonych swędzących 
ognisk, nie wykazujących objawów podrażnienia. 

Ś r o d k i o d z i a ł a n i u o g ó l n y m są skuteczniejsze w le
czeniu swędzenia uogólnionego. W swędzeniach ogólnych u osobników 
nerwowych podawać należy przetwory bromowe, pochodne kwasu barbi
turowego, waleriany i rozmaite uspokajające leki ziołowe (passiflora incar-
nata w postaci passifloriny lub passicratiny). 

Leczenie bodźcowe — wstrzykiwanie mleka, propidonu, krwi własnej 
i obcej zazwyczaj nie odnosi skutku w leczeniu swędzenia odbytu i sromu. 
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Swędzenie i choroby swędzące 

może ono być natomiast korzystne w leczeniu swędzenia uogólnionego. 
Autorzy amerykańscy polecają leczenie szczepionką z paciorkowca (strepto-
coccus joecdis) w leczeniu swędzenia odbytu; szczepionkę tę wstrzykuje 
się raz na tydzień w ilości od 175 tys. do i miliarda; inni autorzy pole
cają szczepionkę przygotowaną z prątka okrężnicy. 

Folikulinę, estrynę, oestroradiol i podobne przetwory stosowane w ma
ści dają niekiedy wyraźną, jednak przemijającą poprawę. 

W leczeniu swędzenia sromu i uogólnionego swędzenia u ciężarnych 
stosowano również folikulinę w ilości 2000—5000 jednostek międzynaro
dowych domięśniowo lub podskórnie; wstrzykiwania folikuliny w ilości 
10.000—15.000 jednostek niekiedy prawie natychmiast przerywają swę
dzenie; obawa przerwania ciąży w tych razach nie zachodzi, dawki wywo
łujące poród przedwczesny wynoszą bowiem około 200.000 jednostek 
międzynarodowych. 

W leczeniu swędzenia odbytu wyniki dobre, również jednak przemi
jające, daje rńaść z testosteronem (5 miligramów testosteronu na g maści). 

L e c z e n i e p r z e t w o r a m i g r u c z o ł ó w d o k r e w n y c h 
daje często dobre wyniki w leczeniu rozmaitych postaci swędzenia odbytu 
u mężczyzn; wypróbować należy hormon męski, najlepiej w postaci testo
steronu w ilości 5—10—25 mig na dawkę co 3—5 dni. W przypadkach 
swędzenie odbytu u kobiet, zwłaszcza zaś sromu, podawać należy folikulinę 
w ilości 1000 jedn. — 10 tys. jednostek 2 razy w tygodniu. Odnosi ono 
skutek pożądany wyłącznie w razie istnienia niewydolności jajników w za
kresie wytwarzania folikuliny, dowodami czego są periody skąpe, wydłu
żenie czasu między okresami periodowymi, poprawa schorzenia w okresie 
przedperiodowym i podczas periodu; jest ono przeciwwskazane w razie 
istnienia silnych objawów zapalnych sromu. 

L e c z e n i e f i z y k a l n e jest jedną z podstawowych metod 
w leczeniu swędzenia, ma ono jednak działanie wyłącznie objawowe, toteż 
nawroty schorzenia przy tych metodach nie należą do rzadkości. Metody 
leczenia fizykalnego w swędzeniu są nader różnorodne. 

— Leczenie promieniami X jest metodą podstawową; leczenia tego 
nie należy odkładać zbyt długo, może bowiem rozwinąć się stan zapalny 
lub zakażenie wtórne, utmdniające naświetlania. W swędzeniu uogólnio
nym można stosować tzw. natryski rentgenowskie; w tej metodzie naświetla 
się całą powierzchnię ciała z przodu i z tylu co drugi dzień z odległości 
150 cm stosując na dawkę 25 r aż do 150 r na pole. Belót poleca leczenie 
swędzenia uogólnionego naświetlaniami całego ciała, dzieląc go na odcinki. 
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Swędzenie i choroby swędzące 

przy tym na każde pole daje on 200 r na jedno naświetlanie z użyciem 
sączka glinowego 0.2—0.5 mm lub bez sączka; dawkę tę powtarza się co 
tydzień 5—6 razy. Zdaniem moim jest to metoda zbyt energiczna, a ogólna 
ilość energii promienistej podana w tej metodzie jest nadmierna. 

Leczenie swędzenia odbytu naświetlaniami promieniami X należy 
rozpocząć po wypróbowaniu innych metod, nie odkładając jednak naświe
tlań do okresu silnej łichenizacji. Jeśli na kroczu i w otoczeniu odbytu 
stwierdza się stan zapalny, naświetlania należy odłożyć aż do ustąpienia 
tych objawów. Naświetlać należy dawką w wysokości 75—100 r, stosując 
sączek glinowy 0.5 mm, naświetlania powtarzać należy w odstępach 
10—14-dniowych, aż do uzyskania dawki ogólnej w wysokości 400 r. Tę 
samą technikę stosuje się w przypadkach swędzenia sromu, wszakże w tych 
razach starać się należy usunąć swędzenie bez naświetlań; swędzenie sromu 
jest bowiem schorzeniem bardzo opornym, wykazującym dużą skłonność 
do przejścia w marskość sromu, na okres ten należy zarezerwować możność 
stosowania naświetlań promieniami X . Cottenot i Laborde polecają technikę 
następującą: stosują oni co dzień lub co dmgi dzień 100 r bez sączka, aż do 
uzyskania dawki ogólnej w wysokości 500 r. 

Prócz bezpośrednich naświetlań okolic swędzących, w przypadkach 
swędzenia odbytu i sromu stosowane są naświetlania korzonków i zwojów 
międzykręgowych; naświetla się w tych razach okolicę krzyżową w ilości 
150—200 r, z użyciem sączka glinowego 3.0—4.0 mm. 

Leczenie promieniami granicznymi zastąpić może stosowanie pro
mieni X ; pamiętać jednak należy, że wrażliwość osobnicza na promienie 
graniczne ulega wahaniom dosyć dużym, toteż niekiedy nawet po dawkach 
znacznie mniejszych od stosowanych powszechnie następuje wyraźne po
drażnienie skóry i pogorszenie swędzenia. Rozpoczynam te naświetlania 
od 50 r, w razie dobrego znoszenia podwyższam dawkę do 100—150 r. 

Z innych środków fizykalnych stosowane są promienie podczerwone 
z sączkiem niebieskim, nagrzewania ciepłym powietrzem i arsonwalizacja. 

L e c z e n i e o p e r a c y j n e swędzenia nie wchodzi w zakres 
lecznictwa dermatologicznego, jednakże wobec konieczności zastosowania 
w niektórych przypadkach winno być omówione. 

Wskazania do tego leczenia dotyczą swędzenia umiejscowionego; swę
dzenia uogólnione nie mogą być leczone tymi metodami. Leczenie to sto
sowane bywa wyłącznie w przypadkach uporczywego swędzenia odbytu 
i sromu. Stosuje się tu metody następujące: 

Wstrzykiwanie rozmaitych substancji w tkankę swędzącego ogniska. 
W użyciu są tu substancje następujące: 
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-— Alkohol 90O w ilości 3—4 kropel polecany przez Stone; wstrzyki
wać należy w tkankę podskórną na głębokość jednego centymetra, wybie
rając pogranicze skóry i błony śluzowej, po znieczuleniu miejscowym. 
Davis poleca wstrzykiwanie alkoholu 40O w 4 symetryczne miejsca w oto
czeniu odbytu. 

— Histamina w dawkach bardzo małych wywiera niekiedy działanie 
bardzo korzystne w leczeniu ognisk swędzenia ograniczonego (pruritus 
circumscriptus); wstrzykiwać należy histaminum hydrochloricum w dawce 
o.oooi—0.0005 w I m l wody, dzieląc tę ilość na 3—5 ognisk; niektórzy 
dochodzą stopniowo do dawek znacznie wyższych, a nawet do 0.005 hista
minum hydrochloricum, co dmgi dzień. 

•—- Prokaina, nowokaina i — 2 % w ilości 4—5 m l wstrzykiwana może 
być w otoczeniu odbytu lub w wargi sromowe; działanie znieaulające 
często po pewnym czasie ( 3 — 4 tygodnie) przemija; niektórzy uważają, 
że chodzi tu nie o działanie środka znieczulającego, lecz o mechaniczny 
wpływ rozpuszczalnika i wstrzykują fizjologiczny rozczyn soli kuchennej. 

— V2% rozczyn chininy i mocznika wstrzykiwać należy podskórnie 
w bardzo dużej ilości 200—300 m l ; metoda ta nie zyskała wielu zwolen
ników. 

W s t r z y k i w a n i a e p i d u r a l n e dają wyniki bardzo dobre, 
niekiedy trwale, czasem przemijające po upływie ki lku miesięcy, co jest 
wskazaniem do powtórzenia zabiegu; najlepsze wyniki otrzymywano po 
stosowaniu tej metody w przypadkach swędzenia odbytu. Do wstrzykiwa
nia używany jest i — 3 % rozczyn nowokainy w fizjologicznym rozczynie 
soli kuchennej. 

W y c i n a n i e płatów naskórka lub skóry z tkanką podskórną sta
nowi jeden z naj radykalniej szych zabiegów w leczeniu swędzenia; wska
zaniami do tego zabiegu są oporne na inne sposoby leczenia przypadki 
swędzenia sromu z objawami marskości i z podejrzeniem o początek zwy
rodnienia złośliwego (rogowacenie białe — leukoplakia). 

P r z e c i n a n i e n e r w ó w c z u c i o w y c h unerwiających swę
dzącą okolicę stosowane było przez bardzo licznych autorów; zabieg doty
czył najaęściej n. pudendus int. jedno lub obustronnie, n. genito crurdis, 
n. ilio inguinalis, perinealis i in. Zabieg ten doprowadza nie tylko do 
ustąpienia swędzenia, lecz również do niedoczulicy okolicy unerwionej 
przez odpowiedni nerw, a często również i do jej zaniku. 

C h o r d o t o m i a polega na przecięciu bocznych słupów rdzenio
wych; zabieg ten usuwa swędzenie, doprowadza jednak do tych samych 
objawów ubocznych co przecinanie nerwów czuciowych. 
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R O Z D Z I A Ł X X X V I 

S C H O R Z E N I A Z Ł O G O W E I Z W Y R O D N I E N I A SKÓRY 

Rozdział ten zawiera schorzenia polegające na odkładaniu się w skórze 
złogów substancyj obcych lub na zwyrodnieniu jej ; często procesy te są 
zbliżone i niejednokrotnie nie udaje się przeprowadzić granicy między nimi. 

I . K Ę P K I Ż Ó Ł T E . X A N T H O M A 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Kępki żółte polegają na odkła
daniu się w skórze i narządach wewnętrznych złogów ciał tluszczowatych. 
Patogeneza tego schorzenia nie została całkowicie wyjaśniona, związana 
jest jednak niewątpliwie z nieprawidłowościami przemiany ciał tluszczowa
tych i zależy nie tylko od stanu narządów regulujących ich przemianę, 
lecz również od zmian w tkance magazynującej je. Z punktu widzenia 
morfologicznego kępki żółte są guzami rozmaitej wielkości, nie wykazu
jącymi objawów zapalnych, wyróżniającymi się swoistą barwą żółtą. Pod 
względem anatomicznym charakteryzuje je obecność komórek olbrzymich 
^wypełnionych ciałami tłuszczowatymi, cellula xanthomatosa, cellula lipoidea. 

Z m i a n y s k ó r n e polegają na obecności wykwitów o cechadr 
morfologicznych dość jednolitych, mimo że mogą to być plamki, guzki, 
guzy, a wreszcie duże zlewne ogniska. 

Plamki są dobrze od otoczenia odgraniczone, o barwie najczęściej 
kanarkowej, rzadziej bmnatnawej, popielatej lub sinawej, powierzchnia 
ich może być gładka, częściej jest ona lekko pofałdowana lub złichenizo
wana, niekiedy opatrzona drobnymi grudkami przypominającymi zaskórniki. 
Plamy te są wiotkie, niekiedy jednak wykazują spoistość nieco większą od 
otoczenia; tkanki sąsiadujące nie wykazują stanu zapalnego lub nacieku. 
Najczęstszym ich siedliskiem są powieki, częściej górne, rzadziej dolne. 
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początkowo zajmują one ich częs'ć wewnętrzną, potem rozszerzają się na 
całe powieki. Rzadziej widuje się te plamy w innych okolicach, na przykład 
w zgięciach stawów. Zjawiają się one zupełnie niepostrzeżenie, nie spra
wiając dolegliwości prócz zmartwień związanych ze względami kosmetycz
nymi. Rozpoczynają się one od prawie niedostrzegalnej zmiany zabarwie
nia skóry, która przybiera odcień żółtawy, stopniowo, bardzo jednak powoli 
przekształcają się w wykwity typowe. N a powiekach noszą one nazwę 
xanthelasma, czyli kępek płaskich. 

Ryc. 236. X a n t h o m a tuberosum, yarietas papulosa. 

Guzki i guzy mają rozmiary rozmaite: od wielkości ziarna maku do 
wiśni, czasem do rozmiarów jaja kurzego; są one okrągłe, kopulaste, usa
dowione na podstawie szerokiej, rzadko uszypulowane; barwa ich jest taka 
sama jak wykwitów plamistych, a więc kanarkowożółta, bmnatna lub bm-
natnoczerwona, spoistość ich jest chrząstkowa, rzadziej są one miękkie. 
Zazwyczaj są one niebolesne, czasem jednak ucisk wywołuje w nich ból 
zupełnie wyraźny. W otoczeniu ich nie stwierdza się wyraźnego stanu za
palnego, czasem jednak jest nieznaana obwódka reakcyjna. Guzki te i guzy 
umiejscowione są częściej nad stawami oraz w okolicach ulegających czę
stym urazom, mogą być jednak rozsiane w skórze innych okolic; częściej 
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Schorzenia złogowe i zwyrodnienia skóry 

są one ułożone umiarowo, wykazując nierzadko dążność do grupowania 
się, czasem układ ich jest linijny, xanthoma zosteriforme. 

Wykwity zlewne należą do rzadkości, powstają one skutkiem łączenia 
się guzków sąsiadujących lub ich wzrostu obwodowego; w zasadzie nie 
różnią się one od wykwitów opisanych powyżej; najczęściej są to rozlegle 
przestrzenie o zarysach festonowatych, ograniczone wałem drobnych 
guzków; środkowa część tych ognisk przypomina raczej wykwity plamiste. 

Sposób powstawania tych zmian bywa rozmaity, najczęściej powstają 
one zupełnie niepostrzeżenie; aasem jednak w postaci nagłego wysiewu 

R y c . 237. X a n t h o m a tuberosum. 

Z towarzyszącymi objawami podmiotowymi, takimi jak ból i swędzenie. 
Dalszy przebieg tych zmian bywa rozmaity w zależności od ich cech i stanu 
ogólnego chorych; przebieg dobrotliwy wykazują odmiany płaskie (pla
miste) znane pod nazwą xanthelasma pdpebrarum; o przebiegu irmych 
mowa będzie poniżej. 

Czasem występowanie guzków poprzedzone jest swędzeniem, zaczer
wienieniem i stanem zapalnym skóry. 

I s t o t a c h o r o b y . Kępki żółte nie są chorobą skóry, lecz obja
wem zaburzeń w przemianie tłuszczów i lipoidów. Wobec tego, że prze
mianę tych ciał reguluje szereg narządów — wątroba, trzustka, nerki — 
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mechanizm powstawania zmian chorobowych bywa rozmaity, w związku 
z czym odróżnia się kilka odmian tego schorzenia. Zmiany nie ograniczają 
się do skóry, lecz mogą dotyczyć również narządów wewnętrznych: prze
łyku, gardzieli, śródpiersia, błon surowiczych, opon mózgowych, cewki, 
wsierdzia i osierdzia, torebek narządów miąższowych, w szczególności zaś 
wątroby i śledziony, nerek, nadnerczy, mózgu, przysadki mózgowej, naczyń 
krwionośnych, szpiku kostnego, błon śluzowych, siatkówki, ścięgien i po
chewek ścięgnistych oraz innych narządów. Zmiany występujące tu w za
sadzie są jednakowe i polegają na powstawaniu złogów substancyj tłuszczo-
watych. W zależności od chemicznego składu złogów odróżnia się rozmaite 
postacie lipoidoz. 

Patogeneza zaburzeń lipoidowych i mechanizm powstawania złogów 
tych substancyj mogą być rozmaite; początkowo przypuszaano, że we wszyst
kich tych przypadkach istnieje nadmiar cholesteryny we krwi, co prowadzi 
do odkładania się jej w tkankach. Uproszaony ten pogląd został przez 
wszystkich porzucony; złogi te, jak obecnie wiadomo, mogą powstawać 
przy prawidłowym, a nawet obniżonym poziomie cholesteryny. Czynnikiem 
decydującym jest zatem nie tylko poziom lipoidów we krwi , l e a również 
ich skład, a przede wszystkim zdolność chwytna, a więc powinowactwo 
do nich komórek układu siateakowo-śródbłonkowego tkanki łącznej. 
Powstawanie zmian przedstawić zatem można w sposób następujący: zabu
rzenia narządów regulujących przemianę lipoidów — wątroby, trzustki, 
nerek, jak również nadnerczy i narządów płciowych (ciałko żółte jajników, 
jądro) doprowadzają do wzrostu ilości lipoidów we krwi , nade wszystko 
zaś do zmiany w ich składzie chemianym i do łatwiejszego ich strącania; 
jednocześnie następują zmiany niektórych właściwości komórek układu 
siateakowo-śródbłonkowego, w następstwie aego wzrasta ich zdolność 
magazynowania substancyj tluszczowatych, powiększa się ich lipoidofilia. 
Jest ona większa w okolicach ulegających częstym drobnym urazom oraz 
w otoaeniu ognisk zapalnych; tym się też tłumaczy częstsze umiejscowie
nie złogów tych nad stawami, w fałdach skóry, w bliznach oraz w ogni
skach zapalnych, wywołanych przez współistniejące choroby. Prócz tego 
jednak również i inne przyayny sprzyjają odkładaniu się lipoidów w tych 
i innych tkankach; tak na przykład czasem wytwarzają się złogi cholesteryny 
lub innych lipoidów w znamionach lub w nowotworach. Dowodem b a -
spornym, świadaącym o tym, że zmiany we właściwościach komórek tkanki 
łącznej i układu siateakowo-śródbłonkowego są niezbędne do- powstawa
nia tych złogów jest ta okoliczność, że same zaburzenia lipoidowe nie pro
wadzą do ich powstawania. W patogenezie kępek żółtych odgrywają rów-
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nież rolę czynniki hormonalne, udowodniono na przykład, że wstrzykiwa
nie szczurom hormonu męskiego (testosteronu) prowadzi do powstawania 
rozstrzeni oskrzeli, a w ich otoczeniu złogów cholesteryny o budowie kępek 
żółtych. Z powyższego wynika, że powstawanie złogów lipoidowych polega 
nie na biernym strącaniu lipoidów, będących w nadmiarze lub wykazu
jących zwiększoną chwiejnos'ć, lecz na procesie czynnym, zależnym od 
wzmożonej czynności lipoidopektycznej komórek mezenchymy. 

N a zakończenie tych uwag z dziedziny patologii ogólnej lipoidoz 
dodam, że niekiedy w powstawaniu ich rolę wyraźną odgrywa dziedzicze
nie; szczególnie wyraźnie występuje to w kępkach żółtych powiek (xanthe-
lasma pdpebrarum). Ma ono cechy rozmaite, częściej jest nieregularnie 
przeważające, rzadziej ustępujące. Nie dziedziczy się przy tym skłonności 
do kępek żółtych, lecz do zaburzeń w przemianie lipoidów, w związku 
z tym u jednych członków rodziny stwierdza się kępki żółte, u innych 
wyłącznie hipercholesterynemię lub inne postacie lipoidozy. 

Wreszcie lipoidozy mają pewien związek ze sprawą nowotworową; 
nie chodzi w tym razie o przypadki, w których część komórek nowotwora, 
np. mięsaka, wlókniaka lub nabloniaka wypełnia się złogami cholesteryny 
lub innych lipoidów, sprawa ta może być porównana do powstawania zło
gów w tkankach nienowotworowych, lecz o przypadki, w których pierwotne 
procesy dobrotliwe przekształcają się w nowotworowe — xanthosarcoma. 
Zdarzenia te należą do rzadkości, a przyczyny zwyrodnienia złośliwego 
kępek żółtych są całkowicie nieznane. 

P o s t a c i e k l i n i c z n e l i p o i d o z . Jak wynika z powyższego, 
patologia ogólna lipoidoz jest złożona; skład chemiczny substancyj tluszczo
watych odkładających się w tkankach ulega dużym wahaniom, cechy zaś 
kliniczne tych schorzeń są nader rozmaite, toteż podział ich napotyka na 
duże tmdności. Najczęściej stosowany podział na odmiany płaskie — 
xanthoma planum lub xanthelasma i guzkowe — xanthoma tuberosum 
nie może obecnie już zadowolić, opiera się bowiem wyłącznie na kryte
riach morfologicznych. Wszelki podział współczesny winien natomiast 
uwzględnić cechy istotne choroby; wydaje się, że najodpowiedniejszy jest 
podział Jadassohna, nieco przeze mnie zmieniony; dotyczy on jednak pra
wie wyłącznie zmian skórnych. 

I ) Kępki żółte bez wyraźnych zmian w narządach wewnętrznych, 
jednak często z nieprawidłowościami w przemianie lipoidów, 
w postaci mniej lub bardziej wybitnej hipercholesterynemii lub 
hiperlipoidemii: 
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a) postacie umiejscowione, przykładem których są kępki żółte 
powiek lub pojedyncze guzy; 

b) postacie osutkowe i uogólnione; mogą one składać się z wy
kwitów plamistych, guzków lub guzów. 

2) Kępki żółte z wyraźnymi schorzeniami wewnętrznymi; z punktu 
widzenia morfołogicznego zmiany skórne przybierać mogą cechy 
osutek plamistych, gmdkowych, guzkowych i guzowatych; scho
rzenia wewnętrzne najczęściej spostrzegane u tych chorych do
tyczą: 
a) wątroby i przebiegają z żółtaczką, 
b) trzustki z towarzyszącą cukrzycą. 

3) Kępki żółte młodocianych. 
4) Kępki żółte w następstwie urazów zapałnych. 
5) Zwyrodnienie lipoidowe znamion, nowotworów dobrotliwych, 

w szczególności włókniaków, i złośliwych, na przykład mięsaków 
i nabłoniaków. Zmianom tym nie towarzyszą schorzenia narzą
dów wewnętrznych, zazwyczaj stwierdza się jednak w tych razach 
hiperłipoidemię; jest to tzw. xanthomisatio secundaria. Z punktu 
widzenia klinicznego, a więc morfologii i przebiegu, nowotwory 
te w zasadzie nie różnią się od zmian zwykłych; toteż nie zostaną 
tu omówione szczegółowiej. 

6 ) Właściwe nowotwory tłuszczowe (lipoidowe) — xanthoblastomd 
i xanthosarcoma należą do rzadkości, ich cechy morfologiczne 
nie różnią się od odpowiednich nowotworów łącznotkankowych. 

N a wzmiankę odrębną zasługują następujące odmiany kępek żółtydi: 
— Kępki żółte w przebiegu moczówki, xanthoma diabeticorum; cho

roba dotyczy częściej osobników dorosłych, wystąpić może jednak również 
i u młodych; towarzyszy ona moczówce i ma przebieg ostry. Osutka 
jest rozległa, symetryczna, uogólniona, z przewagą zmian nad stawami 
oraz w miejscach ulegających częstym urazom; zmiany występują szybko, 
prawie wybuchowo, niekiedy w ciągu ki lku tygodni; często towarzyszą im 
lekkie objawy zapalne w postaci bolesności i zaczerwienienia wykwitów 
lub ich otoczenia. Same wykwity mogą przybierać cechy płaskich grudek, 
guzków lub nawet guzów; układ ich jest rozmaity, często są one skupione, 
a czasem ułożone linijnie; guzki te wyróżniają się chrząstkowatą spoi
stością; czasem umiejscowione są nie tylko w skórze, lecz również na 
błonach śluzowych. 

— Kępki żółte osobników młodocianych, xanthonia juvenile, dotyczą 
osobników młodych — dzieci i młodzieży przed okresem dojrzewania 
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płciowego. Zmiany te są niekiedy rodzinne, a czasem dziedziczne; jeszcze 
częściej stwierdza się rodzinne i dziedziczne zaburzenia w gospodarce 
lipoidowej; wyraźnych schorzeń wątroby i trzustki nie stwierdza się 
u nich. Jeśli osutka rozwija się szybko, zmianom towarzyszą lekkie 
objawy zapalne, same wykwity rozmieszczone są symetrycznie i mają 
cechy guzków i guzów. Choroba ma przebieg wieloletni, prawie trwały, 
nie wykazując skłonności do ustępowania samoistnego, pojedyncze guzki 
mogą jednak ustępować. 

P r z e b i e g c h o r o b y bywa bardzo rozmaity; przypadki o wy
kwitach nielicznych, pojedynczych, zwłaszcza zaś plamistych — rozwijają 
się niepostrzeżenie, mają przebieg przewlekły, nieskończenie długi; cho
roba nie wykazuje skłonności do samoułeczenia, wykwity zaś skórne trwałe 
utrzymują się bez zmian. Stan ogólny tych chorych jest dobry, w narzą
dach wewnętrznych zmian się nie stwierdza, jednak w większości przy
padków jest wyraźna cholesterynemia, lipoidemia, a być może i zaburzenia 
w poziomie pojedynczych frakcyj substancyj tłuszczowych we krwi. Guzy 
i guzki pojedyncze mogą niekiedy cofać się samoistnie, nie pozostawiając 
zmian chorobowych łub wywołując zanik wiotki (anetodermia). 

Przypadki, w których zmiany skórne są rozległe, mogą mieć również 
przebieg przewlekły, niekiedy jednak występują gwałtownie, same zaś 
wykwity mogą w tych razach wykazywać objawy stanu zapalnego. W na
rządach wewnętrznych stwierdza się w tych razach częstokroć rozmaitego 
rodzaju zmiany — cukrzycę, choroby trzustki, nerek; niekiedy stwierdza 
się objawy miażdżycy łub zwyrodnienia tłuszczowego narządów miąższo
wych, czasem powstają rozległe złogi lipoidów w zastawkach serca, co 
prowadzić może do oderwania się ich części i do zatorów. 

B u d o w a h i s t o l o g i c z n a kępek żółtych jest bardzo prosta; 
niezależnie od wielkości i postaci skórnych (plamy, grudki, guzy) obraz 
histologiczny charakteryzuje obecność złogów substancyj tluszczowatych; 
w wykwitach skórnych są to najczęściej chołesteryna i jej estry, rzadziej 
są to tłuszcze obojętne lub rozmaite lipoidy dwułomne. Znajdują się one 
w komórkach zwanych piankowatymi, pochodzenie których jest rozmaicie 
tłumaczone, najprawdopodobniej są to komórki układu siateczkowo-śród-
błonkowego; podług innych autorów zaś złogi te tworzą się również 
w komórkach tkanki łącznej, w śródbłonkach, w nabłonku, a nawet 
w leukocytach. Niekiedy komórki te mają kilka jąder, wianuszkowato 
ułożonych na ich obwodzie, są to tak zwane komórki Toutona, przypo
minające komórki olbrzymie w otoczeniu ciał obcych. 
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Chołesteryna i ciała tłuszczowate mogą znajdować się nie w komór
kach, lecz leżeć luźno w tkance łącznej; w otoczeniu ich skupiają się 
niekiedy limfocyty i komórki plazmatyczne, co niewątpliwie jest wyrazem 
odczynu tkankowego na obecność złogów ciał obcych (lipoidów). Po
między komórkami zawierającymi lipoidy lub ich złogami znajdują się 

R y c . 238. O b r a z histologiczny kępek żółtych; liczne fibroblasty i komórki tkanki 
łącznej; l iczne komórki olbrzymie ( T o u t o n a ) wypełnione złogami cholesteryny. 

wiązki tkanki łącznej wykazujące niekiedy skłonność do bliznowacenia, 
od nasilenia którego zależy spoistość guzów. Żółta barwa, tak charakte
rystyczna dla kępek żółtych, zależy nie tyle od nagromadzenia choleste
ryny, ile od obecności rozmaitych barwników tluszczopochodnych, karo-
tyny, łipofuscyny i innych. 

S c h o r z e n i a p o k r e w n e k ę p k o m ż ó ł t y m 

— Lipoidoza pozakomórkowa Kerla i Urbacha, lipoidosis extra-
cellularis, polega na powstawaniu złogów cholesteryny i jej estrów nie 
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w komórkach tkanki łącznej i układu siateczkowo-śródbłonkowego, lecz 
w tkance łącznej skóry. Osutki skórne występujące w tych lipoidozach 
złożone są z plam, grudek i guzów bmnatnych, sinawych, popielatych; 
umiejscowione są one tak samo jak typowe kępki żółte i dotyczyć mogą 
nie tylko skóry, lecz i błon śluzowych; zmianom tym towarzyszyć mogą 
objawy zapalne i wsteczne w postaci pęcherzy, nacieków, owrzodzeń 
i ognisk martwicy. 

—• Choroba Niemann — Picka polega na odkładaniu się fosfatydów, 
głównie zaś lecytyny, w komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego 
narządów wewnętrznych, w szczególności śledziony i wątroby; w skórze 
powstawać mogą żółtawe guzki podobne do kępek żółtych. 

— Choroba Burgera — Griitza, lipoidosis cutis et mucosae cum 
hepato et splenomegdia; w komórkach układu siateczkowo-śródbłonko
wego śledziony, wątroby, skóry i błon śluzowych odkładają się fosfatydy, 
chołesteryna i jej estry; powstają przy tym białe, żółte i bmnatne guzki 
na twarzy i w okolicy stawów, na dłoniach i na stopach rozwija się 
często hiperkeratoza ogniskowa; złogi te powstają również na błonach 
śluzowych jamy ustnej i gardzieli. 

— W chorobie Gaucher w wątrobie i w śledzionie, a rzadziej 
w innych narządach, odkładają się cerebrozydy, w szczególności kerazyna. 

•— W chorobie Urbacha •— Wiethe odkładają się fosfatydy oraz 
mieszanina rozmaitych lipoidów z ciałami białkowymi; złogi te znajdują 
się pozakomórkowo i dotyczą głównie skóry. 

— Chorobę Hand-Schueller-Christiana znamionuje trójca następu
jąca: powstawanie złogów cholesteryny w kościach czaszki, dających na 
rentgenogramie obraz torbielowatych ubytków, wytrzeszcz gałek ocznych, 
moczówka prosta; w skórze powstają kępki żółte nie różniące się od 
zwykłych, czasem jednak również wykwity wrzodziejące. 

R o z p o z n a n i e typowych postaci kępek żółtych jest łatwe i opiera 
się na morfologicznych cechach wykwitów. W razie tmdności ustalenia 
rozpoznania na podstawie cech klinicznych dużym ułatwieniem jest bada
nie histologiczne i wykazanie w wykwitach obecności złogów substancyj 
tłuszczowych łub dwułomnych. W różnicowaniu klinicznym wziąć w 
rachubę należy schorzenia następujące. 

— Kępki żółte rzekome umiejscowione są na szyi i w zgięciach 
stawów i polegają na obecności siatkowato ułożonych plamek żółtych, na 
dnie oka obecne są tzw. smugi Groenbłada i Strandberga. 

— Liszaj Wilsona oraz inne wykwity grudkowe w przypadkach 
żółtaczek mogą przybierać barwę żółtą, przypominającą kępki żółte, jed-
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nak cechy istotne wykwitów są tak odmienne, że popełnienie błędu nie 
powinno mieć miejsca. 

— Największe trudności sprawiają rozmaite drobne nowotwory do-
brotłiwe —• nabłoniaki dobrotliwe, znamiona gmczołowe, mięsaki, tłusz-
czaki, złogi moczanów, naczyniaki limfatyczne, torbiele, kaszaki, zwy
rodnienie koloidowe itd. Nowotwory i złogi substancyj obcych rzadko są 
jednak uogólnione i ułożone symetrycznie; w przypadkach istotnie zawi
łych rozstrzyga badanie histologiczne. 

Prócz ustalenia rozpoznania kępek żółtych należy zbadać stan narzą
dów wewnętrznych, w szczególności wątroby, trzustki i nerek. 

L e c z e n i e schorzeń narządów wewnętrznych stwierdzanych w 
przypadkach kępek żółtych nie wchodzi w zakres zadań niniejszego po
dręcznika; zaznaczę jednak, że leczenie wewnętrzne zazwyczaj nie wpływa 
na stan już istniejących złogów. 

Dieta tych chorych powinna być małotłuszczowa, należy więc zabro
nić spożywania tłustego mięsa, żółtek, jaj, śmietany, śmietanki, korzystna 
jest natomiast dieta jarska. 

Leczenie samych wykwitów polega na ich niszczeniu elektrolizą, 
przyżeganiem kwasem trójchlorooctowym, wypalaniem — termokauterem 
lub elektrokauterem, odmrażaniem śniegiem kwasu węglowego. 

I I . KĘPKI Ż Ó Ł T E R Z E K O M E . P S E U D O K A N T H O M A E L A S T I C U M 

Tak zwane kępki żółte rzekome, pseudoxmthoma elasticum, zostały 
wyodrębnione przez Dartera. Zmiany częściej dotyczą szyi, gdzie ułożone 
są symetrycznie, skóry brzucha i nad stawami większymi po stronie zgi
naczy, znacznie rzadziej innych okolic; niekiedy występują one również 
na błonach śluzowych jamy ustnej. Są to żółtawe lub żółtobrunatne 
plamki, grudki lub smugi ułożone nieregularnie lub układające się w 
postaci siateczki; zmianom tym nie towarzyszą żadne objawy zapalne, 
nacieki lub blizny, czasem rozwija się natomiast lekki zanik. Występują 
one częściej u kobiet, zwłaszcza u starszych, zdarzają się jednak również 
u młodych, a nawet u dzieci. Raz wytworzone utrzymują się one nieskoń
czenie długo, nie wykazując skłonności do cofania się; schorzenie nie 
wpływa na stan ogólny zdrowia osobników dotkniętych tymi zmianami. 
Obraz histologiczny jest bardzo charakterystyczny: zmiany dotyczą włókien 
sprężystych skóry; w początkowym okresie są one zgrubiałe i łamliwe. 
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stopniowo ułegają zmianom bardzo wybitnym; nie ma już pojedynczych 
cienkich włókien, lecz grube nieprawidłowe ich sploty, część włókien wy
kazuje zwyrodnienie tłuszczowate, w innych stwierdza się nagromadzenie 
soli wapniowych, czasem obecne są tu komórki olbrzymie, charaktery
styczne dla ciał obcych. 

Takie były nasze wiadomości o rzekomych kępkach żółtych do lat 
ostatnich. Znany był obraz morfologiczny tej choroby, ustalone zostały 
zmiany histologiczne, nic nie wiedzieliśmy natomiast o istocie schorzenia. 

Ryc. 239. Pseudoxanthoma elasticum. 

W czasach najnowszych okazało się, że istota schorzenia polega na 
ogólnej, wrodzonej skazie włókien sprężystych. Autorzy skandynawscy 
Groenblad i Strandberg wykazali, że u tych chorych często stwierdza się 
na siatkówce szczególne smugi zależne od zwyrodnienia ścianek naczyń, 
w szczególności włókien sprężystych; jeśli zmiany te dotyczą również 
i plamki żółtej — może dojść do znacznego osłabienia siły wzroku, a na
wet do ślepoty. Okazało się ponadto, że włókna elastyczne innych naczyń 
krwionośnych wykazują w tych razach zmiany bardzo wybitne, w związku 
z czym u tych chorych szczególnie często występuje dusznica bolesna, 
nadciśnienie, wczesna miażdżyca, wybroczyny, rozszerzenia naczyń i roz
maite zaburzenia czynnościowe układu krążenia. Z tych względów nazwa 
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pseudoxanthoma elasticum winna być, jak to proponuje Touraine, zastą
piona inną, bardziej odpowiadającą istocie schorzenia, a mianowicie nazwą 
elastorrhexis systematisata. Nieprawidłowość ta polega na skazie wrodzo
nej i dziedzicznej; dziedziczenie ma cechy dziedziczenia przeważającego 
nieprawidłowego. Jest to zatem wrodzone schorzenie układowe, dotyczące 
pochodnych mezenchymy; zazwyczaj dotyczy ono tkanki łącznej skóry i 
naczyń krwionośnych, czasem jednak mogą istnieć zmiany kostne, przy
pominające chorobę kostną Pageta — osteitis deformans Pageti, rzadziej 

Ryc. 240. Obraz histologiczny pseudoxanthoma elasticum; 
skupienie zwyrodniałych włókien sprężystych. 

stwierdza się zaburzenia nerwowe, być może uzależnione od zmian w 
naczyniach mózgu. 

Rozpoznanie tak zwanych kępek żółtych rzekomych skóry opiera się 
na charakterystycznych cechach zmian skórnych. W rozpoznaniu różnico
wym uwzględnić należy przede wszystkim zwyrodnienie starcze — dege
neratio senilis; dotyczy ono jednak głównie twarzy u osób starszych lub 
też powstaje wyraźnie pod wpływem działania czynników klimatycznych. 
Różnicowanie z gruczolakiem łojowym Pringłe i z kępkami żółtymi, zda
niem moim, ma mniejszą doniosłość, schorzenia te nie przypominają 
bowiem kępek żółtych rzekomych. 

Leczenie kępek żółtych rzekomych nie rokuje powodzenia. 
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I I I . Z W Y R O D N I E N I E K O L O I D O W E . D E G E N E R A T I O C O L L O I D E A 

Zwyrodnienie koloidowe skóry, degeneratio colloidea, milium łub 
pseudomilium colloidale, jest bardzo rzadkim zboczeniem skóry. Dotyczy 
ono częściej osobników dorosłych i starszych, chociaż występuje również 
u młodzieży i u dzieci. Zmiany umiejscowione są częściej na twarzy. 

Ryc. 241. Milium colloidale; 
zwyrodnienie koloidowe skóry. 

zwłaszcza na czole, w okolicy skroniowej, na nosie, na powiekach, na 
policzkach i na dłoniach, znacznie rzadziej dotyczą one skóry okołic zasło
niętych, np. pleców i klatki piersiowej. Choroba rozwija się zupełnie nie
postrzeżenie, nie sprawia żadnych dołegliwości, toteż chorzy zgłaszają się 
do lekarza powodowani wyłącznie względami kosmetycznymi. 

Zmiany skórne polegają na występowaniu wykwitów wielkości ki lku 
milimetrów, rzadziej osiągających rozmiary monety; są one od otoczenia 
wyraźnie odgraniczone, wyniosłe, o spoistości miękkiej, gałaretowatej. 
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barwie żółtej łub żółtobrunatnej, pozbawionej cech stanu zapalnego. 
Bardzo charakterystyczny jest dla nich nieco przejrzysty ich odcień, co 
sprawia wrażenie przeświecania, a nawet nadaje im wygląd pęcherzyków. 
Po nakłuciu z guzków tych wydziela się treść kleista, ciągnąca się, żółta, 
przezroczysta. Guzki te mogą być zgrupowane i łączyć się wzajemnie; 
utrzymują się one nieskończenie długo nie wykazując skłonności do prze
mian dalszych lub do samouleczenia. Treść tych guzków przypomina 
koloid zawarty w tarczycy, różni się jednak od niego swym pochodzeniem, 
nie jest bowiem produktem czynności komórek gruczołowych łub nas
kórkowych, łecz wynikiem zwyrodnienia tkanki łącznej skóry, a to zarówno 

Ryc. 242. Milium colloidale; zwyrodnienie koloidowe skóry: obecność licznych 
drobnych żółtawych, przeświecających guzków. 

klejorodnej jak i sprężystej. Termin zwyrodnienie koloidowe, nie powi
nien nasuwać zatem przypuszczenia o bliskości tej substancji do treści 
torbieli jajnika lub do koloidu tarczycy, nie powinien on być również 
ujmowany w sensie chemicznym. 

Obraz histologiczny jest prosty, naskórek jest ścieńczały i napięty; 
w górnych pokładach skóry właściwej znajdują się dobrze ograniczone 
skupienia substancji bezpostaciowej, wykazującej w barwieniu wyraźną 
kwasochłonność i metachromazję; substancja ta nie jest otorbiona, od 
naskórka jest ona jednak oddzielona warstwą tkanki łącznej; nie zawiera 
ona elementów komórkowych, naczyń i nerwów; czasem jednak widoczne 
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są ich szczątki. Przydatki skóry — gruczoły łojowe i potowe oraz mieszki 
włosowe — zmian zazwyczaj nie wykazują. Cechy histochemiczne tkanki 
zwyrodniałej nie zostały dokładnie zbadane, niewątpliwie jest to jednak 
substancja białkowa. Podług Marchioniniego koloid ten spokrewniony jest 
z substancją powstającą w skrobiawicy skóry, za czym przemawia powino
wactwo jej do czerwieni kongo. 

Patogeneza zwyrodnienia koloidowego niezupełnie jest jasna; czasem 
powstaje ono u osobników młodocianych i dotyczy rodzeństwa, co do
wodzi istnienia usposobienia wrodzonego. Zdaje się nie ulegać wątpli-

Ryc. 243. Degeneratio colloidea cutis. 

wości, że zwyrodnienie to pokrewne jest zwyrodnieniu starczemu skóry 
i że powstaje pod wpływem czynników klimatycznych, takich jak działanie 
wiatru i słońca, dowodzi tego umiejscowienie tych zmian na skórze odsło
niętej i częstość jego u osobników pochodzących z krajów gorących. 

Rozpoznanie zwyrodnienia koloidowego jest łatwe; pamiętać należy 
o galaretowatej spoistości guzków i o ich barwie żółtej, jak gdyby prze
świecającej. W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy zwyrodnienie 
starcze, znamiona (naepus elasticus), kępki żółte rzekome, gruczołak po
towy i łojowy. 
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Leczenie polega na usunięciu substancji zwyrodniałej; zabiegiem naj
prostszym jest ostrożne wyłyżeczkowanie; można jednak uciec się do 
odmrażania śniegiem kwasu węglowego, do elektrokaustyki lub do przy-
żegań kwasem trójchlorooctowym. 

I V . S K R O B I A W I C A SKÓRY. A M Y L O I D O S I S C U T A N E A 

Skrobiawica skóry należy do rzadkości, toteż jest ona mało znana 
i prawie nie zbadana. Wiadomo jednak, że występuje ona w rozmaitych 
postaciach. 

Zmiany skóry w przypadkach uogólnionej skrobiawicy narządów 
wewnętrznych należą do wielkich rzadkości, i w tych razach wszakże 
mogą zjawić się w skórze grudki i guzki rozmaitej wielkości, o spoistości 
chrząstkowatej, żółtawe lub brunatne, niekiedy przeświecające. Czasem 
w badaniu histologicznym skóry stwierdza się obecność niewielkich złogów 
skrobiowatych; zdarza się to w starczym zwyrodnieniu skóry, w nabło-
niakach, w niektórych znamionach; zjawisko to nie ma jednak doniosłości 
praktycznej. 

Właściwa skrobiawica skóry, często nazywana — w odróżnieniu od 
postaci poprzednich — pierwotną, dotyczy wyłącznie skóry i powstaje 
w skórze poprzednio zdrowej. Pierwotną w sensie patogenetycznym nie 
jest ona jednak, powstaje bowiem w wyniku pierwotnych zaburzeń prze
miany substancyj białkowych. 

Pierwotna skrobiawica skóry jest zboczeniem rzadko rozpoznawanym; 
dotąd opisano bowiem zaledwie kilkanaście takich przypadków. Zmiany 
dotyczą prawie zawsze osobników dorosłych i starszych, chociaż spostrze
gano je również u dzieci (Konigstem). Rozwój choroby jest powolny, 
czas zaś trwania wieloletni; rozpoczyna się ona od swędzenia, nasilenie 
którego jest rozmaite, często bardzo silne, zazwyczaj stopniowo ulegające 
wzrostowi. Umiejscowienie skrobiawicy jest charakterystyczne, najczęściej 
zajęte są powierzchnie wyprostne kończyn dolnych, zwłaszcza podudzi; 
rzadziej zajęte są inne okolice skóry. Zmiany skórne występują w postaci 
guzów i grudek wielkości k i lku milimetrów, o zarysach okrągłych lub 
nieprawidłowych, kopulastych lub płaskich, często łączących się lub blisko 
sąsiadujących. Guzki te są zazwyczaj bardzo spoiste, często jak gdyby nieco 
przeświecają, przez co przypominają pęcherzyki; barwa tych guzków bywa 
cielista, różowa lub brunatna, często w otoczeniu ich powstają rozległe. 
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siateczkowo ułożone, bardzo ciemne przebarwienia. Skutkiem zgrubienia 
warstwy rogowej naskórka powierzchnia grudek często jest hiperkera-
totyczna, a nawet brodawkowata. 

Ryc. 244. Degeneratio amyloidea cutis. 
Lichen amyloidosus. 

N a ogół obraz zmian skórnych przypomina wysoce liszajowacenie 
(lichenisatio), liszaj Wilsona, liszaj tępy (lichen obtusus) lub rogowy 
(lichen corneus). 

Ogólny stan chorych z pierwotną skrobiawicą skóry jest dobry, zmiany 
skórne nie wpływają na czynności ogólnoustrojowe; choroba trwa nie
skończenie długo nie wykazując skłonności do ustąpienia, nie rozszerza się 
jednak na narządy wewnętrzne; jedyną dołegliwością dokuczliwą jest silne 
swędzenie i zmiany kosmetyczne. 
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Etiologia i patogeneza skrobiawicy skóry nie zostały zbadane; nie
wątpliwie chodzi tu, podobnie jak w skrobiawicy narządów wewnętrznych, 
o nieprawidłowości przemiany białkowej ustroju. Czynniki wywołujące 
skrobiawicę skóry lub narządów wewnętrznych sprowadzają, jak to wyka
zał Kuczyński, zaburzenia w równowadze ciał białkowych surowicy; stosu
nek albumin do globulin ułega zmianie, przy czym występuje wyraźna 
hiperglobulinemia. Powstawanie złogów globulin, a substancja amyloidowa 
ma budowę globulin, nie polega jednak na biernym strącaniu się globu
liny znajdującej się we krwi w nadmiarze, lecz zależy od procesu tkanko
wego czynnego. Nie są to zatem złogi infiltracyjne, powstające w drodze 
fizyko-chemicznego strącania, lecz resorbcyjne, zależne od większej chwytli-
wosci tkanek, a więc ich globulinofilii. Wszystko odbywa się zatem po
dobnie, jak w powstawaniu kępek żółtych. 

W skrobiawicy skóry substancje białkowe skupiają się jednak nie 
w komórkach, jak to bywa w kępkach żółtych, łecz w tkance łącznej 
okołonaczyniowej. W zależności od ich globulinofilii skupienia te doty
czyć mogą bądź powłok, bądź narządów wewnętrznych. Przyczyny tych 
różnic nie są jednak znane. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y . Zmiany charakterystyczne stwierdza 
się w górnych pokładach skóry właściwej, rzadziej, i to w zmianach 
daleko posuniętych, dotyczą one skóry w całości. Najwybitniej zmienione 
są ścianki naczyń i ich otoczenie, gdzie zmiany są najwcześniejsze. Ścianki 
naczyniowe są zgrubiałe i zeszkliwiałe, w otoczeniu ich stwierdza się 
włókna i złogi bezpostaciowe, które w barwieniach specjalnych dają od
czyny charakterystyczne dła substancji skrobiowatej. Tkanka zwyrodniała 
oddzielona jest od naskórka cienkim pasmem niezmienionej tkanki łącznej; 
sam naskórek może być ścieńczały skutkiem napięcia wywieranego przez 
duże złogi substancji skrobiowatej; często jest on zgrubiały i hiperkera-
totyczny; nierzadko zawiera on dużo barwnika o cechach melaniny. Złogi 
skrobiowate zazwyczaj nie wywołują w otoczeniu odczynu zapalnego, tkanki 
sąsiadujące nie odnoszą się do nich zatem jak do ciała obcego łub draż
niącego. 

Rozpoznanie skrobiawicy skóry jest trudne i należy do zadań naj-
kompetentniejszych specjalistów. Należy pamiętać o tym schorzeniu we 
wszystkich przypadkach niezupełnie typowych grudkowych schorzeń 
umiejscowionych na kończynach, zwłaszcza zaś na podudziach; wskazane 
cechy kliniczne i morfologiczne — silne swędzenie, grudki hiperkerato-
tyczne czasem przeświecające i towarzyszące im zmiany barwnikowe — 
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są podstawami do przypuszczeń diagnostycznych; rozstrzyga jednak zawsze 
badanie histologiczne. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy: 
— świerzbiączkę; w tym razie często zajęte są okolice podkołanowe, 

schorzenie rozpoczyna się we' wczesnym dzieciństwie, nasila się i zmienia 
swe cechy morfologiczne; zamiast wykwitów pokrzywkowych występują 
gmdki skórne i zlewna lichenizacja; grudki świerzbiączki nie wykazują 
wyraźnego przeświecania, niekiedy cechującego grudki skrobiawicy skóry; 

— liszaj Wilsona — w skrobiawicy nie stwierdza się małych, płaskich 
wiełobocznych, lśniących gradek charakterystycznych dla liszaja; 

— liszaje nietypowe — liszaj tępy, rogowy oraz lichenizacja mogą 
nastręczyć trudności, które rozstrzyga badanie histologiczne. 

Leczenie skrobiawicy skóry nie jest znane, zalecić wszakże należy 
dietę małobiałkową. 

V . -WAPNIENIE SKÓRY. C A L C I N O S I S C U T I S 

Wapń odgrywa dużą rolę w patologii ogólnej, zaburzenia przemiany 
wapniowej są szczególnie częste w chorobach gruczołów dokrewnych, 
zwłaszcza przytarczycy. W patologii skóry wapń nie odgrywa wszakże 
dużej roli; zaburzenia w przemianie jego prowadzą jednak niekiedy do 
powstawania złogów wapniowych w skórze. Najczęściej dzielimy je na złogi 
pierwotne i złogi wtórne, czyli występujące w skórze już poprzednio zmie
nionej. 

Złogi wtórne występują w okolicznościach rozmaitych, zazwyczaj zwią
zanych ze zwyrodnieniem skóry lub jej przydatków i odkładaniem się 
w nich soli wapniowych, bądź z obecnością przewlekłych stanów zapalnych. 
Zwapnieniu ulegają często tkanki zawierające dużo gruczołów łojowych 
i tkanka podskórna tłuszczowa; tłumaczone jest to rolą kwasów tłuszczo
wych, pod wpływem których sole wapnia ulegają strąceniu. Inne czynniki, 
jak koncentracja jonów wodorowych we krwi i w tkankach, odgrywają 
w tym zjawisku również dużą rolę; przy tym przesunięcie jej w stronę 
kwaśną sprzyja utrzymaniu wapnia w stanie rozpuszczonym, w związku 
z czym następuje odwapnienie kości i wzrost poziomu wapnia we krwi ; 
przesunięcie odczynu krwi w stronę alkaliczną wywołuje strącanie rozpu
szczonych połączeń wapnia i powstawanie jego złogów w tkankach. 
W powstawaniu złogów wapnia odgrywają poza tym rolę układ dokrewny, 
w szczególności gmczoły przytarczyczne, witaminy, czynniki fizyczne, np. 
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promienie pozafiołkowe. Złogi wapniowe w skórze zazwyczaj złożone są 
z fosforanów i z węglanów wapnia. 

Ogniska zwapnienia występują w postaci twardych guzków dających 
w obrazie rentgenowskim ostry, silnie wysycony cień. Zwapnieniu ulegać 
mogą znamiona, zwłaszcza zawierające dużo gruczołów łojowych, nabło
niaki, a znana jest nawet szczególna odmiana nabłoniaka zwapniałego; 
nabłoniak ten występuje zazwyczaj w skórze głowy (epithelioma calcinatum 
Malherbe); wymienić ponadto należy piaszczaki, kępki żółte rzekome, 
kępki żółte i flebołity. Niekiedy wapnienie dotyczy zrazików tkanki pod
skórnej, zwłaszcza na kończynach dolnych u osobników starszych, tumeurs 
pierreuses; zwapnieniu ulegać mogą kaszaki, blizny; czasem złogi wapnia 
znajdują się w zanikach porentgenowskich oraz w miejscach dużych wyle
wów krwawych, na małżowinach usznych po odmrożeniach. Niektórzy 
sądzą, że zwapnieniu ulec mogą małe ogniska tocznia gruźliczego lub inne 
postacie gruźlicy skóry, jednak nie jest to pewne. Szczególnie często powstają 
złogi wapnia w twardzinie skóry, w zapaleniu skórno-mięśniowym, derma-
tomyositis, i w zaniku pstrym naczyniastym, poikilodermia. 

Jako postacie odrębne zwapnienia wtórnego wymienić należy tak zwane 
przerzuty wapniowe, występują one w rozstępach w skórze brzucha oraz 
w zapaleniu szpiku kostnego^ i w osteitis cystica jibrosa; w tych razach 
w skórze nad chorymi ogniskami powstawać mogą ogniska zwapnienia 
w postaci skorupy lub części pancerza; wszystko to należy jednak do 
rzadkości. 

Pierwotne złogi wapnia w skórze noszą często nazwę dny wapniowej, 
co nie znaczy jednak, że istota zmian jest analogiczna do dny moczanowej. 
Choroba jest rzadka, dotyczy prawie wyłącznie kobiet, u których bez przy
czyny dostrzegalnej wśród objawów bólowych o cechach nerwobólów lub 
bólów gośćcowych występują na kończynach ogniska sinicy oraz inne zabu
rzenia naczyniowo-ruchowe. Jednocześnie nad stawami oraz po stronie 
wyprostnej kończyn występują guzki pojedyncze lub zgrupowane, wielkości 
k i lku milimetrów, bolesne w czasie ruchów i ucisku. Skóra na tych guzkach 
początkowo zmian nie wykazuje, w okresach późniejszych guzki te otwierają 
się na zewnątrz wydzielając masę bezpostaciową, zawierającą jak gdyby 
ziarenka piasku. Powstające wskutek tego przetoki utrzymują się bardzo 
długo. Klinicznie stwierdza się w okolicach chorych twarde, dobrze od 
otoczenia odgraniczone guzki, rentgenologicznie zaś bardzo wybitne za
ciemnienia. Patogeneza choroby tej nie jest znana, niektórzy podejrzewają 
związek jej z twardziną i z chorobą Raynauda; w ostatnich czasach przy-
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puszcza się, że chodzi tu o schorzenie gruczołów przytarczycznych, w kilku 
przypadkach stwierdzono nawet ich gruczolaki. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy dnę moczanową, erytro-
melalgię, chorobę Raynauda, twardzinę skóry oraz guzy przystawowe, 
nodositates juxta articulares. 

Leczenie jest objawowe. 

Ryc. 245. Calcinosis cutis et subcutis. 

V I . Z W Y R O D N I E N I E Ś L U Z A K O W A T E . M Y X O E D E M A 

A . Z w y r o d n i e n i e ś l u z a k o w a t e u o g ó l n i o n e 

Niedoczynność gruczołu tarczowego, prócz objawów ogólnych, opis 
których przekracza ramy podręcznika niniejszego, wywołuje zmiany w skórze 
i w tkance podskórnej. Są one w całości zgrubiałe, ciastowate, jak gdyby 
obrzęknięte; ucisk nie wywołuje jednak w nich zagłębienia charakterysty
cznego dla obrzęków. Barwa skóry w obrzęku śluzakowatym jest blada, 
woskowa, powierzchnia często złuszcza się i jest sucha skutkiem obniżenia 
czynności gruczołów potowych i łojowych, ciepłota jej jest obniżona. 
Paznokcie są łamliwe, matowe, pofałdowane, a kształt ich jest zmieniony, 
są one krótkie i płaskie. Włosy są przerzedzone, suche, matowe i łamliwe; 
meszek włosowy, jak również i owłosienie brody, okolicy łonowej i pod 
pachami są skąpe. Skóra przybiera takie cechy w obrzęku śluzakowatym 
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pooperacyjnym, jak i w nabytej i wrodzonej postaci tego schorzenia. Zmiany 
histologiczne polegają na nagromadzeniu w dolnych pokładach skóry wła
ściwej i w tkance podskórnej substancji wykazującej szereg odczynów 
histochemicznych, charakterystycznych dla śluzu. 

B. Z w y r o d n i e n i e ś l u z a k o w a t e o g n i s k o w e 

Do dziedziny dermatologii natomiast należą postacie zwyrodnienia 
śluzakowatego ogniskowego; są to schorzenia bardzo rzadkie, występujące 
w rozmaitych postaciach morfologicznych; dlatego to opisano dotąd bardzo 
dużą liczbę odmian tego schorzenia. Pozwala to przypuszczać, że klasyfi
kacja zwyrodnienia śluzakowatego ogniskowego nie została oparta na istot
nych właściwościach schorzenia, łecz na drugorzędnych cechach morfolo
gicznych. Dodać należy, że bynajmniej nie zostało udowodnione, czy pod 
względem istoty zmian tkankowych tak zwane ogniskowe zwyrodnienie 
śluzakowate jest schorzeniem analogicznym do obrzęku śluzakowatego 
ogólnego i różniącym się od niego wyłącznie rozległością zmian, czy też są 
to sprawy odmienne. Co do mnie, to przypuszczam, że zwyrodnienie ślu
zakowate ogniskowe jest sprawą bardzo niejednolitą i że prócz zmian ana
logicznych do zwyrodnienia śluzakowatego uogólnionego i polegających 
na niewydolności tarczycy, są inne, mające cechy zwyrodnień zwykłych, 
raczej uzależnionych od nieprawidłowości w krążeniu. Przemawiałaby za 
tym obecność niewielkich ilości substancji śluzakowatej w procesach różno
rodnych. Obecnie spraw tych rozstrzygnąć nie możemy, a podział przypad
ków zwyrodnienia śluzakowatego oprzeć musimy na kryteriach morfologicz
nych. 

I . Zwyrodnienie śluzakowate guzowate, myxoedema tuberosum; scho
rzenie to opisane przez Jadassohna i Doessekera należy do wielkich rzad
kości; jego cechy morfologiczne i kliniczne nie są charakterystyczne, toteż 
zostaje ono rozpoznane dopiero badaniem histologicznym. Zmiany skórne 
rozpoczynają się bez przyczyny widocznej, występowaniu ich towarzyszą 
objawy ogólne w postaci uczucia rozbicia, osłabienia, bólów głowy lub 
bólów gośćcowych. Wykwity skórne mogą mieć siedlisko rozmaite, często 
umiejscowione są one na tułowiu, w miejscach ucisku łub w okolicach 
o ciepłocie wzmożonej, np. w fałdach, na kroczu; niekiedy zajmują one 
twarz. Są to guzy i guzki rozmaitej wielkości, czasem zaś nacieczenia zlewne; 
barwa tych wykwitów jest żółtawa, woskowa, czasem przeświecają one, 
niekiedy są sinawe, przypominając rumień stwardniały; spoistość ich jest 
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twarda lub ciastowata, odgraniczenie od otoczenia wyraźne. Ucisk może 
wywoływać w nich lekką bolesność. Wykwity te utrzymują się nieskończe
nie długo bez skłonności do ustępowania. Stan ogólny chorych jest dobry. 

Zwyrodnienie śluzakowate guzowate ma, zdaje się, pewien związek 
z twardziną ogniskową, przemawia za tym twardzinowaty wygląd zwyrod
nienia śluzakowatego guzowatego, obecność substancji śluzakowatej w twar
dzinie ogniskowej, a wreszcie istnienie postaci przejściowych pomiędzy 

Ryc. 246. Myxoedema tuberosum. 

zwyrodnieniem śluzakowatym i twardziną. Czy zwyrodnienie śluzakowate 
guzowate jest postacią umiejscowioną ogólnego zwyrodnienia śluzakowatego, 
jest wątpliwe. 

Etiologia zwyrodnienia śluzakowatego guzowatego również nie jest 
wyjaśniona; nie jest pewne, czy przyczyną występowania tych zmian jest 
niedoczynność tarczycy; jedynym dowodem przemawiającym na korzyść 
tego poglądu są wyniki lecznicze, uzyskiwane niekiedy przetworami tarczycy. 
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Obraz histologiczny zwyrodnienia śluzakowatego guzowatego jest cha
rakterystyczny; skóra właściwa, zwłaszcza jej warstwy głębokie, oraz tkanka 
tłuszczowa podskórna są zwyrodniałe, tkanka łączna jest zeszkliwiała, 
włókna klejorodne są rozwłóknione i napęczniałe, włókna sprężyste mogą 
być prawidłowe. Szczególnie wybitne zmiany stwierdza się w naczyniach 
krwionośnych, ścianki których są zgrubiałe i zeszkliwiałe. W tkance łącznej 
stwierdza się duże obszary, dające odczyny charakterystyczne dla śluzu. 

W skórze następuje jednak również rozrost tkanki łącznej; dlatego 
to jest ona zgrubiała i przypomina słoniowaciznę. Naskórek może być zgru
biały i brodawkowaty, są to jednak zmiany wtórne i nieswoiste. 

2 . Zwyrodnienie śluzakowate w chorobie Basedowa, myxoedema 
circumscriptum Basedowianum. U osobników dotkniętych chorobą Basedowa 
występują niekiedy na kończynach dolnych, mianowicie po stronie wyprost
nej podudzi, guzy twarde, elastyczne, dobrze odgraniczone, barwy cielistej, 
brunatnawej lub siniczej, pozbawione jednak cech stanu zapalnego. 
Powierzchnia ich jest nierówna, złożona jak gdyby z guzów mniejszych, 
widoczne są na niej liczne i rozszerzone pory; guzy te, wyniosłe nad po
wierzchnią, sięgają jednak aż do tkanki podskórnej, z której wyraźnie 
wychodzą. Powstają one niepostrzeżenie u osobników dotkniętych chorobą 
Basedowa; zdaje się, że rozwijają się one głównie w przypadkach wyka
zujących jednoczesne zaburzenia w krążeniu obwodowym, nie są one 
bolesne, jednakże kończyny są u tych chorych obolałe, osłabione, wrażliwe 
na wilgoć i na zimno. 

Zmian tych nie można wytłumaczyć niewydolnością tarczycy, charak
terystyczna jest dla nich bowiem jej nadczynność; być może pewną rolę 
w powstawaniu tych zmian odgrywają zmiany w krążeniu oraz schorzenie 
obwodowego układu krwionośnego. N a ogół jednak powiedzieć można, 
że rozdział dotyczący zwyrodnienia śluzakowatego umiejscowionego wymaga 
opracowania zarówno w zakresie patologii ogólnej schorzenia, jak i ana
lizy zmian tkankowych. 

3. Zwyrodnienie śluzakowate grudkowe, myxoedema papulosum seu 
lichen myxoedematosus. T a odmiana zwyrodnienia śluzakowatego należy 
do rzadkości. Z punktu widzenia morfologicznego są to grudki, przypo
minające liszaj Wilsona, liszaj tępy lub lichenizację; czasem grudki te ukła
dają się w smugach wyraźnie paciorkowato. Grudki te zajmują częściej 
kończyny po stronie zginaczy lub górną część tułowia; są to małe, białawe 
lub żółtawe wykwity wielkości ki lku milimetrów; mogą one leżeć poje
dynczo lub tworzyć skupienia, nie towarzyszą im objawy zapalne. Utrzymują 
się one bardzo długo, czasem bez zmian, niekiedy powiększają się i w tych 
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razach zaczynają przypominać zwyrodnienie śluzakowate guzowate; ustę
pując, grudki te pozostawiają po sobie niewielkie blizenki. Duże zasługi 
w wyodrębnieniu tej postaci położył R. Bernhardt. 

Rozpoznanie morfologiczne jest tu bardzo trudne; ustalone zostaje 
ono na podstawie badania histologicznego. N a zakończenie dodam, że przy
padki takie są bardzo rzadkie, ich podział, istota zmian i patogeneza nie są 

Ryc. 247. Obraz histologiczny obrzęku śluzakowatego guzowatego: pomiędzy 
włóknami tkanki łącznej znajdują się siateczkowato ułożone skupienia substancji 

śluzakowatej, metachromatycznej. 

Opracowane, toteż ujęcie syntetyczne tych przypadków nie ma obecnie 
podstaw. 

4. Zwyrodnienie śluzakowate plamiste, niyxoedema maculosum seu 
planum; należą tu rzadkie przypadki rozmaitego rodzaju wykwitów, w któ
rych badanie histologiczne wykazało obecność substancyj barwiących się 
podobnie jak śluz. Przypadki takie opisane przez Gougerota, Hoffmana 
budzą jednak duże wątpliwości, wiadomo bowiem, że w rozmaitych sta
nach chorobowych następuje zwyrodnienie tkanki łącznej skóry właściwej 
z powstawaniem substancyj barwiących się podobnie jak śluz. 
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L e c z e n i e zwyrodnienia śluzakowatego rokuje powodzenie wy
łącznie w przypadkach wykazujących niewydolność taraycy. Leczenie może 
być prowadzone za pomocą rozmaitych opatentowanych, już gotowych 
przetworów tarczycy, konieczne jest jednak ostrożne i umiejętne ich dawko
wanie; najłatwiej osiąga się to przez czystą substancję gruczołową. 

Odróżniać należy przy tym następujące stopniowanie leczenia. 
— Dawki minimalne, czyli 0.005—0.0025 substancji gruczołu świe

żego na dobę odpowiada to 0.0005—0.00025 substancji suchej gruczołu; 
leczenie to stosować można w przypadkach zwyrodnienia śluzakowatego 
u osobników z objawami choroby Basedowa; 

— dawki małe, czyli 0.05—0.02 tkanki świeżej albo 0.005—0.002 su
chej; 

— dawki średnie — 0.125—0.375 tkanki świeżej lub o.01—0.03 su
chej; 

•— dawki duże — 0.50—1.50 tkanki świeżej albo o.10—0.30 sprosz
kowanej. 
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R O Z D Z I A Ł X X X V I I 

Z A B U R Z E N I A B A R W N I K O W E 

C z ę ś ć o g ó l n a 

Rola barwników w świecie zwierzęcym i roślinnym jest bardzo duża 
i wielostrorma; o ile jednak udział hemoglobiny i chlorofilu w oddychaniu 
dobrze jest znany, o tyle znaczenie barwników zawartych w powłokach 
mało jest zbadane. Budowa chemiczna i cechy fizyczne barwnika zawartego 
w powłokach zwierząt są nader rozmaite; u człowieka barwnik ten należy 
do grupy melanin, mniejsze znaczenie odgrywa barwnik krwiopochodny, 
a mianowicie hemosyderyna, powstająca w następstwie wylewów krwa
wych lub przechodzenia krwinek przez uszkodzone ścianki naczyń krwio
nośnych. 

Miejscem głównym powstawania melaniny u człowieka jest naskórek, 
u Murzynów i u niektórych ras mongolskich może on powstawać również 
w skórze właściwej; w rasie zaś białej znajduje się on w niektórych zna
mionach, w szaególności w tak zwanej plamie mongolskiej. W naskórku 
barwnik powstaje nie we wszystkich komórkach, łecz wyłąanie w komór
kach Langerhansa, znajdujących się pomiędzy komórkami naskórka i opa
trzonych w długie wypustki sięgające z jednej strony powierzchni naskórka, 
łąaące się z innej strony z komórkami skóry właściwej. Większość innych 
komórek zawierających barwnik nie wytwarza go, łecz jedynie magazynuje, 
odgrywając rolę melanoforów; zaliczamy do nich zarówno wrzecionowate 
i gwiaździste komórki tkanki łącznej, jak i większość komórek naskórka. 

Tworzenie barwnika melaninowego w naskórku polega, jak się obec
nie przypuszcza, na działaniu nieswoistych zaczynów, a być może również 
i utleniających zaaynów swoistych. Pod wpływem działania kwasów silnych 
lub zaczynów utleniających, np.: tyrozynazy oraz oksydazy, z rozmaitych 
ciał aminowych i produktów rozpadu białka powstać może barwnik o ce-
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chach melaniny. Tę samą rolę odgrywa zaczyn specjalny wykryty przez 
Blocha w komórkach barwnikotwórczych; utlenia on di-oxy-phenyl-alaninę, 
substancję aminową, o cechach propigmentu i przekształca ją w barwnik. 

Powstawanie barwnika połega zatem na połączeniu się w komórkach 
barwnikotwórczych propigmentu, który zdaniem Blocha jest zawsze 
di-oxy-phenyl-alaniną lub ciałem zbliżonym do niej i zaczynu utleniającego, 
który zdaniem tego autora jest oksydazą swoistą (Dopaoksydaza), a zda
niem większości autorów może mieć cechy oksydazy i peroksydazy nie
swoistej. 

Propigment powstać może nie tylko w naskórku, łecz w narządach 
odległych, a być może pod względem chemicznym spokrewniony jest z adre
naliną. W wytwarzaniu melaniny biorą zatem udział czynniki następujące: 

— melanobłasty naskórka; wśród czynników wpływających na ich 
czynność wymienić należy układ nerwowy; szczególnie wyraźnie występuje 
jego rola u zwierząt zimnokrwistych i niższych ssaków, u których pod wpły
wem bodźców nerwowych wystąpić może nagłe przesunięcie barwnika, 
kurczenie się lub rozkurczanie się melanoblastów, a w następstwie tego 
szybka zmiana zabarwienia powłok; 

— substancje niezbędne do powstawania barwnika, czyli ciała przed-
barwnikowe lub macierzyste; pochodzenie ich nie jest jasne, sądzić należy 
jednak, że mogą one powstawać w komórkach barwnikotwórczych lub też 
dowożone są z krwią; 

— oksydazy swoiste (dopa-oxydaza) lub nieswoiste. 
Stan zabarwienia skóry i czynność barwnikotwórcza naskórka uzależ

nione są w wysokim stopniu od czynności układu dokrewnego; przy tym 
szereg gruczołów odgrywa tu wyraźną rolę. 

Hormon melanoforowy części pośredniej przysadki wywołuje przebar
wienie skóry; rola nadnerczy jest bardziej złożona, z jednej bowiem strony 
adrenalina jest substancją macierzystą melaniny, z innej zaś strony zarówno 
adrenalina, jak i efedryna wywołuje skurcz melanoblastów, przez co 
zmniejsza się nasilenie zabarwienia skóry. Folikulina, jak wykazały do
świadczenia na zwierzętach, wywołuje nadprodukcję barwnika, rola hormo
nów płciowych nie jest jednak zbadana, czego dowodzi chociażby ta oko
liczność, że w ciąży następuje wzrost ilości barwnika w skórze, tymczasem 
wytwarzanie folikuliny jest w tym czasie zmniejszone. 

Prócz zmian w ilości melaniny zaburzenia w zabarwieniu skóry wy
wołane być mogą przez nagromadzenia barwnika krwiopochodnego, barw
ników wewnątrzpochodnych, zbliżonych do karotynoidów oraz skutkiem 
przenikania do powłok substancyj obcych. 
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Zaburzenia barwnikowe 

I . P R Z E B A R W I E N I A W Y W O Ł A N E P R Z E Z D Z I A Ł A N I E Ś W I A T Ł A 

Powszechnie jest znane, że światło słoneczne wywołuje wzrost ilości 
barwnika w skórze; zdolność do opalania się ulega dużym wahaniom osob
niczym i rasowym, jest ona większa u brunetów i u narodów południowych, 
znacznie mniejsza natomiast u blondynów i u przedstawicieli ras północ
nych; szczególnie wybitna jest ona u Murzynów. Z wiekiem zdolność do 
wytwarzania barwnika pod wpływem działania promieni ulega wyraźnemu 
osłabieniu. Rozmaite rodzaje promieniowania wykazują niejednakową zdol
ność do wywoływania przebarwienia; zdolność najwybitniejszą posiadają 
promienie pozafiołkowe. W związku z tym działanie światła słonecznego 
jest najwybitniejsze nad morzem i na zaśnieżonych szczytach górskich, 
gdzie ilość promieni pozafiołkowych atmosfery jest największa. Promienie 
pozafiołkowe o rozmaitej długości fali wywołują niejednakowy odczyn 
barwnikowy; najczynniejsze są promienie słoneczne, mniej czynne okazują 
się natomiast promienie sztucznych źródeł światła. Przebarwienie wywo
łane przez światło naturalne różni się od wywołanego przez źródła sztuczne, 
jest ono bardziej równomierne i ma odcień złotawy, przebarwienie zaś wy
wołane przez promieniowanie otrzymane ze źródeł sztucznych jest bardziej 
popielate, a aęsto plamiste. 

Mechanizm działania promieni pozafiołkowych nie jest wyjaśniony, 
najprawdopodobniej działają one jak katalizator, za czym przemawia zdol
ność promieni do aktywowania procesów utleniania, te zaś, jak wskazałem 
powyżej, odgrywają dużą rolę, przekształcając postacie bezbarwne barwnika 
(chromogen, substancje przedbarwnikowe, promełanina) w barwnik wła
ściwy. Również i szybkość działania promieni pozafiołkowych przemawia 
za działaniem tego mechanizmu. Tak więc Murzyni, którzy, jak wiadomo, 
rodzą się ze skórą niezabarwioną, w ciągu ki lku godzin pobytu w świetle 
ciemnieją. 

Prócz promieni pozafiołkowych zdolność wywoływania przebarwienia 
posiadają również promienie cieplne i promienie X , ich działanie barwni-
kotwórcze ustępuje jednak działaniu promieni pozafiołkowych. Zabarwie
nie wywołane przez działanie promieni pozafiołkowych i promieni X jest 
silniejsze w razie stosowania dawki większej, wywołującej rumień i stan 
zapalny; może ono jednak rozwinąć się bez odczynu rumieniowatego. 

W następstwie działania promieni cieplnych przebarwienie powstaje 
tylko w tym razie, jeśli nastąpił odczyn zapalny i długotrwałe rozszerzenie 
naczyń. W związku z tym przebarwienie w następstwie działania ciepła nie-
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rzadko jest siateczkowate, przy czym sieć przebarwiona odpowiada rozga
łęzieniom naczyń. 

II . PRZEBARWIENIE W NASTĘPSTWIE DRAŻNIENIA 

Wszelkie drażnienie skóry niezależnie od swej przyrody wywołuje 
stan zapalny, w następstwie którego powstaje przebarwienie skóry. Barwnik 
wywołujący to przebarwienie ma pochodzenie dwojakie: częs'ciowo jest to 
hemosyderyna pochodząca z hemoglobiny krwinek czerwonych, które wy
szły z naczyń skutkiem zwiększenia przepuszczalności ich ścianek; częściowo 
jest to melanina, powstająca w naskórku skutkiem drażnienia. 

Niekiedy stan wywołany drażnieniem jest tak nieznaczny, że trudno 
go dostrzec, mimo to mechanizm przebarwienia jest w tych razach taki 
sam, jak w przypadkach z wyraźnym rozszerzeniem naczyń. 

Czynniki drażniące, sprowadzające przebarwienie skóry, mogą być nader 
rozmaite, wymienić tu można przede wszystkim drażnienie mechaniczne, 
przykładem którego może być przebarwienie na szyi u mężczyzn w miejscu 
ucisku spinki od kołnierzyka, przebarwienie w pasie u osób silnie ściska
jących się w tym miejscu; przebarwienia wywołane w miejscu ucisku przez 
rozmaite pasy ortopedyczne i przepuklinowe. Częstą przyczyną przebar
wień są drażnienia wywołane przez rozmaite substancje chemiczne, wymie
nić tu można zarówno leki, takie jak chryzarobina, kwas pyrogalusowy, 
środki redukujące, kwasy, dziegcie i szereg innych, jak i środki kosme
tyczne i używane w rozmaitych zawodach. Działanie tych wszystkich prze
tworów jest również złożone; z jednej strony pewną rołę odgrywa sam fakt 
drażnienia naskórka, pobudzający do wytwarzania melaniny i wywołujący 
przekrwienie, z innej strony szereg przetworów uczula skórę na działanie 
światła; przetworami szczególnie często wywołującymi przebarwienie jest 
woda kolońska, a substancją uczulającą jest olejek gruszkowy (ol. berga-
motłae) zawarty w niej. 

Do tej samej grupy przebarwień skutkiem drażnienia i przekrwienia 
zaliczyć należy zmiany barwnikowe w następstwie rozmaitych chorób skóry; 
na pierwszym miejscu wymienię tu łuszczycę; po ustąpieniu zmian łuszczy
cowych nierzadko pozostają plamy barwnikowe, pochodzenie których można 
tłumaczyć przekrwieniem tych wykwitów oraz stanem podrażnienia na
skórka znamiennego dla zmian łuszczycowych. Wobec tego jednak, że wy
kwity łuszczycowe mogą ustąpić z pozostawieniem plam odbarwionych, 
leucoderma psoriaticum, przyznać należy, że nie wszystko jest jasne w pa-
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togenezie tych zaburzeń barwnikowych. T o samo powiedzieć można o zmia
nach barwnikowych w gmdkach liszaja Wilsona, niekiedy po ich ustąpie
niu powstają plamki przebarwione, w innych razach odbarwione; być może 
w patogenezie tych zaburzeń barwnikowych odgrywa rolę drażnienie na
skórka przez stan zapalny, prócz tego jednak na melanogenezę wywiera 
wpływ również i inny czynnik obecnie nieznany, przyrody nerwowej, 
współczulnej. 

III. ZABURZENIA BARWNIKOWE 

WYWOŁANE PRZEZ CHOROBY ZAKAŹNE SKÓRY 

Rozmaite choroby zakaźne, polegające bądź na zakażeniu skóry z ze
wnątrz, bądź na zakażeniu ogólnym wywołać mogą zaburzenia w ilości 
i rozmieszczeniu barwnika. 

— Grzybica woszczynowa; na bliznach powstających po grzybicy 
woszczynowej w skórze głowy, rzadziej innych okolic, powstają nierzadko 
drobne plamiste przebarwienia ułożone siateczkowato i nadające skórze 
wygłąd charakterystyczny. Pochodzenie tych przebarwionych plam tłuma
czone jest obecnością w grzybie woszczynowym substancyj zbliżonych do 
porfiryn, uczulających skórę na działanie światła, tzw. mykoporfiryn. 

— Grzybice naskórka, w szczególności łupież pstry, mogą wywołać 
powstawanie plam odbarwionych w miejscach zakażonych grzybem, achromia 
s. leucoderma parasttaria. Pochodzenie tych plam odbarwionych jest spor
ne, jedni (Ehrmann) utrzymują, że chodzi tu jedynie o działanie ochronne 
łusek i grzybni, pokrywających skórę i zmniejszających nasilenie działania 
promieni chemicznych w tych miejscach, inni twierdzą natomiast, że nie
które grzyby zawierają substancje osłabiające czynność barwnikotwórczą 
naskórka. Substancyj tych jest stosunkowo niewiełe w grzybie łupieżu 
pstrego; jest ich bardzo dużo w niektórych grzybach krajów zwrotniko
wych, toteż u Murzynów zakażonych nimi powstać mogą zupełnie odbar
wione, białe plamy. 

— Kiła wywołuje często charakterystyczne zmiany barwnikowe; objaw 
pierwotny, zwłaszcza jeśli naciek umiejscowiony jest w skórze prącia, pozo
stawić może ciemną, dobrze od otoczenia odgraniczoną plamę, barwnik 
znajdujący się tu ma cechy melaniny i prawdopodobnie powstaje skutkiem 
swoistego działania zarazka kiłowego na układ barwnikotwórczy naskórka. 
Trudno bowiem przypuszczać, że barwnik powstaje skutkiem drażnienia 
wywieranego przez stan zapalny charakteryzujący nacieczenie kiłowe, stan 
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zapalny jest tu bowiem słabo nasilony i przemija szybko. Zmiany barwni
kowe w okresie kiły wtórnej są dobrze znane, najbardziej charakterystyczne 
występują na szyi w postaci symetrycznie ułożonych, nieco odbarwionych 
plam wśród ciemniejszej siateczki. Przypuszczać należy, że to bielactwo 
kiłowe powstaje nie pod wpływem miejscowego działania krętków bładych 
na komórki barwnikotwórcze naskórka, lecz jest wynikiem zmian w ośrod
kach regulujących wytwarzanie barwnika. Inne zmiany barwnikowe w kile 
wtórnej polegają na występowaniu silnie przebarwionych plam; powstają 
one bądź w miejscu ustępujących nacieków kiłowych, bądź też samoistnie, 
nie poprzedzone naciekami. W tych razach chodzi nie o uszkodzenie czyn-

Ryc. 248. Leucodermia et melanodermia post arsenicale. 

ności barwnikotwórczej naskórka, co ma miejsce w bielactwie kiłowym, 
łecz o jej pobudzenie. Mechanizm powstawania tych plam barwnikowych 
jest taki sam jak przebarwienie w miejscu objawu pierwotnego, powstają 
one zatem pod wpływem działania krętków na komórki barwnikotwórcze 
naskórka, do czego dołącza się drażnienie wywołane przez sam naciek 
kiłowy. 

W okresie kiły trzeciorzędnej zmiany barwnikowe nie należą do rzad
kości; w przypadkach najbardziej typowych są to przebarwienia na obwo
dzie blizn powstających po kilakach i kiłowych nacieczeniach pełzakowatych; 
powstają one głównie pod wpływem drażnienia przez naciek kiłowy. 
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— Wykwity gruźlicze, w szczególności toczeń gruźliczy i gruźlica 
rozpływna, zazwyaaj nie wywołują zmian barwnikowych, mimo że nacieki 
są rozległe, a stan zapalny wyraźny i długotrwały; zachodzi tu zatem wy
raźna różnica ze zmianami kiłowymi. Wytłumaczyć ją można chyba tylko 
w taki sposób, że przebarwienie w ogniskach wykazujących przewlekły 
stan zapalny zależy nie tyle od podrażnienia naskórka, wywołanego przez 
niego, ile od swoistego działania zarazka na układ barwnikotwórczy. 

— Liszaj rumieniowaty wywołuje niekiedy bardzo silne przebarwie
nie; tłumaczyć należy to odrębną patogenezą tego schorzenia, w powsta
waniu którego odgrywa również rolę uczulenie skóry i ustroju na światło; 
ten to właśnie czynnik wywołuje najprawdopodobniej powstawanie zmian 
barwnikowych w niektórych przypadkach liszaja rumieniowatego. 

IV. PRZEBARWIENIA POLEKOWE. MELANOSIS MEDICAMENTOSA 

Rozmaite zatmcia skóry, w szczególności wywołane przez związki arse
nowe, złotowe, pochodne kwasu barbiturowego i antypiryny prowadzić mogą 
do powstawania przebarwień skóry. Ich patogeneza, cechy kliniczne i mor
fologiczne są rozmaite, toteż mimo że mają one dużo cech wspólnych, 
w rozpatrywaniu ich konieczny jest pewien podział. Zmiany barwnikowe 
występujące w następstwie tych zatruć wykazują odmiany nie tylko w za
leżności od sposobu powstawania, lecz również w zależności od czynnika 
wywołującego je, tak więc przebarwienia złotowe różnią się nieco od wy
wołanych przez arsen. 

Różnice te są jednak stosunkowo nieznaczne i nie jest celowe i mo
żliwe omawianie zmian barwnikowych w następstwie każdego z licznych 
czynników wywołujących te zmiany. Poniżej przytoczony zostanie podział 
oparty na patogenezie tych zmian, przy tym dane tu zawarte oparte będą 
głównie na przebarwieniach arsenowych, te bowiem są najczęstsze i najle
piej zbadane. 

— Przebarwienia w następstwie uogólnionych polekowych stanów za
palnych. Rozmaite leki, szczególnie zaś często przetwory złotowe i po
chodne arsenu, wywołać mogą zatrucia, którym towarzyszą rumieniowato-
obrzękowe i złuszczające stany zapalne skóry, erythrodermia toxica oede-
matosa. Zmiany skórne poprzedzone są zwiastunami ogólnymi w postaci 
podniesienia ciepłoty, wymiotów, wstrząsów naczyniowo-ruchowych itd. 
Potem występują zmiany zapalne w skórze, początkowo w przegubach 
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i w okolicach o skórze cienkiej i wykazującej pocenie wzmożone; stąd 
uogólniają się one i zajmują skórę w całości. 

Zmiany skórne przechodzą przez okresy następujące: zaczerwienienie, 
rumień, obrzęk skóry i tkanki podskórnej, sączenie, zakażenie wtórne, 
a wreszcie złuszczanie pozapalne. Nasilenie i czas utrzymywania się tego 
stanu zapalnego ulega dużym wahaniom, na ogół jednak zmiany te utrzy
mują się długo, niekiedy ki lka miesięcy. Po ustąpieniu ich pozostają nie
kiedy zmiany barwnikowe; na ogół przeważają one na tułowiu, nie wyka
zując większego nasilenia w okolicach odsłoniętych; zmiany te mogą być 
zlewne lub plamiste; często prócz, plam przebarwionych znajdują się rów
nież odbarwione, co nadaje skórze wygląd pstry. Patogeneza tych prze
barwień nie jest jasna; wiadomo, że w naskórku i w przydatkach skóry 
znajduje się w tych razach dużo arsenu, który może wywołać podrażnienie 
aparatu barwnikotwórczego; pewną rolę odgrywa niewątpliwie już sam 
stan zapalny skóry. Wobec tego jednak, że nasilenie tych zmian nie jest 
równoległe do nasilenia stanu zapalnego, sądzić należy, iż odgrywać tu 
musi rolę jeszcze inny czyimik o charakterze ogólnym. Barwnik znajdujący 
się w tych razach w naskórku ma cechy melaniny. 

— Przebarwienia ogniskowe w następstwie nawracających ognisk 
rumieniowatych i pokrzywkowatych — exanthema ftxum recidivans. Nie
które leki, zwłaszcza antypiryna i jej pochodne, chinina i arsenobenzol, 
wywołują u niektórych osobników po każdym zażyciu lub wstrzyknięciu 
powstawanie stale w tym samym miejscu wykwitu rumieniowatego lub po-
krzywkowatego, a po pewnym czasie przebarwionej plamy; barwnik znaj
duje się tu w naskórku i w skórze właściwej i ma cechy melaniny. Prze
barwienie ma cechy pozapalnego. 

— Przebarwienia arsenowe właściwe, melanodermia arsenicalis, pole
gają na rozwoju przebarwienia bez objawów poprzedzającego stanu zapal
nego; są one uogólnione, zlewne, jednolite, a nie plamiste, z nasileniem 
większym w okolicach zasłoniętych i już fizjologicznie wykazujących 
większy stopień zabarwienia; występują one częściej po długoletnim zaży
waniu rozczynu Fowlera, pigułek azjatyckich, spostrzega się je również 
u osobników stykających się przez czas dłuższy z arsenem w pracy zawo
dowej. 

Przebarwienia te występują zazwyczaj po wielomiesięcznym, a nawet 
kilkuletnim stosowaniu arsenu; niekiedy jednak nawet nieznaczne jego 
ilości wywołują je; rozwijają się one bardzo wolno, mogą jednak dojść do 
nasilenia bardzo znacznego. Odcień zabarwienia skóry ulega dużym waha
niom, może on być żółtawy, bardziej popielaty itd., nasilenie zabarwienia 
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jest niekiedy tak znaczne, że skóra przypomina skórę Murzyna. Stan ogólny 
chorych może być zupełnie dobry, czasem stwierdza się jednak osłabienie 
i rozwój niedokrwistości. Przebarwienie to utrzymuje się długo po przer
waniu zażywania arsenu — niekiedy 12—18 miesięcy, stopniowo jednak 
zanika. 

Obraz histologiczny przebarwienia jest bardzo charakterystyczny, 
istnieje wyraźne ścieńczenie naskórka, dotyaące jego warstwy rozrodczej, 
a czasem lekkie zgmbienie warstwy rogowej; brodawki skóry właściwej 
są wygładzone, w otoczeniu naczyń w skórze właściwej stwierdza się po
większenie liczby elementów komórkowych. T a k i obraz histologiczny 
wykazuje, że przebarwienie to poprzedzone jest również stanem zapalnym, 
który jednak jest tak słaby, że nie daje objawów klinicznych. 

Rozpoznanie tego przebarwienia jest bardzo tmdne, jeśli wywiady 
już od początku nie wyjaśniają jego pochodzenia. Przebarwieniu arseno
wemu towarzyszy niekiedy zgrubienie naskórka dłoni i stóp, co może być 
pomocne w rozpoznaniu. Przy różnicowaniu z chorobą Addisona pamiętać 
należy, że w ostatniej istnieją częste przebarwienia błon śłuzowych i wy
raźna astenia. 

— Srebrzyca skóry (argyrosis) nadaje skórze stalowy odcień, ponadto 
istnieją przebarwienia spojówek gałek ocznych. 

V. PRZEBARWIENIA Z ZATRUCIA. MELANOSIS TOXICA 

Przebarwienia należące tu stanowią dział dosyć niejednolity i niejasny, 
co znajduje wyraz w rozmaitych nazwach nadawanych im. Tak więc nie
rzadko nazywane są one przebarwieniami wojennymi, mimo że spostrze
gane są również w okresie pokojowym; niekiedy nadawano im nazwę prze
barwienia liszajowatego i pęcherzowego z zatrucia — melanosis toxica 
lichenoides et bullosa (Hoffmann i Habermann), przypadki te identyczne 
są, jak się zdaje, z opisanymi przez Ciuatte pod nazwą poikilodermia 
retkulata et pigmentosa. 

Schorzenie to jest częste u pracowników stykających się z dziegciem, 
zwłaszcza gorącym, pamjącym, widuje się go u robotników koksowni, 
fabryk asfaltu i papy smołowej, brykiet itp., a ponadto u robotników sty
kających się ze smarami maszynowymi i węgłowodorami, nieco rzadziej — 
u piekarzy i palaczy. Liczba tych przypadków była większa w okresie 
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Zaburzenia barwnikowe 

pierwszej wojny światowej w państwach centralnych, co tłumaczy się uży
waniem pośledniejszych gatunków smarów i ich produktów zastępczych. 
Siedliskiem zmian skórnych są okolice odsłonięte — twarz, dłonie, przed
ramiona, szyja i górna część klatki piersiowej, a u robotników obnażonych 
do pasa — górna część tułowia; kończyny dolne i dolna część tułowia 
pozostają zazwyczaj wolne. Choroba może rozpocząć się nagle w postaci 
silnego stanu zapalnego, rumieniowatego lub nawet pęcherzowego, po ustą
pieniu którego rozwija się przebarwienie. Częściej jednak powstaje ono 
powoli i prawie niepostrzeżenie, skóra wykazuje jednak zwiększoną wra
żliwość na działanie rozmaitych czynników zewnętrznych, jak np. światła 
słonecznego, ciepła, wody i mydła, wywołujących przelotne rumienie 
i lekkie stany zapalne. Doprowadzają one stopniowo do obrazu typowego, 
który charakteryzują cechy następujące: zmiany są symetryczne, przeważają 
na okolicach odsłoniętych, wskazanych powyżej, skóra jest tu silnie prze
barwiona, odcień jej jest rozmaity, częściej jednak raczej popielaty niż 
brunatny; przebarwienie toi często jest drobnoplamiste i siatkowate, rzadziej 
zlewne; często widoczne są tu drobne blizenki, przypominające obraz 
mełanodermii pasożytniczej. Skóra jest wyraźnie złichenizowana, część gru
dek przypomina grudki świerzbiączki, w innych okolicach stwierdza się 
lichenizację zlewną. Powierzchnia skóry jest szorstka, hiperkeratotyczna, 
z nadmiernym rogowaceniem ujść mieszków włosowych; niekiedy hiper-
keratoza jest tak wybitna, że powstają wykwity brodawkowate, które mogą 
być punktem wyjściowym dła nabłoniaków. Czasem rozwijają się nie
znaczne siateczkowate rozszerzenia naczyń, nadające skórze cechy przypo
minające poikilodermię. Prócz tego na skórze istnieć mogą zmiany przy
pominające zwyrodnienie koloidowe, grudki liszaja Wilsona, liszaja miesz
kowego i kolczystego. Błony śłuzowe jamy ustnej, w odróżnieniu od cho
roby Addisona, zmian nie wykazują, natomiast białkówki gałek ocznych 
mogą być żółtawe lub brunatne. 

Etiologia schorzenia polega na zatruciu ustroju substancjami uczula
jącymi naskórek na światło, jest to zatem w pewnym stopniu dermatoza 
świetłna. Trudno obecnie wymienić rodzaj substancji uczulających i me
chanizm ich działania; mogą to być rozmaite dziegcie, substancje bitu
miczne, smary, oleje, węglowodory; nie wiadomo jednak, czy działają one 
same, czy, jak niektórzy sądzą, czynne są przypadkowe domieszki, np. 
arsen. Szereg danych wskazuje, że substancje uczulające mogą być zawarte 
w gorszych gatunkach mąki, co zbliża omawianą dermatozę do przebar
wień opisanych przez Riehla (Melanosis Riehl) i do rumienią lombardzkiego. 
Być może patogeneza tego przebarwienia związana jest z awitaminozą. 
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Obraz histologiczny zależy od okresu badania, w okresie rumienią 
stwierdza się ostry nieswoisty stan zapalny; w okresie zmian już ustalonych 
naskórek jest zgrubiały, w jego pokładach dolnych i w skórze właściwej 
stwierdza się dużą ilość barwnika o cechach melaniny, komórki naskórka 
wykazują ogniskową wakuolizację, miejscami grupy komórek oddzielone 
są przez obrzęk od reszty naskórka; w skórze właściwej stwierdza się 
objawy zapałne w otoczeniu naczyń krwionośnych. Wreszcie w okresie 
końcowym stwierdza się silny zanik naskórka i obrzęk komórek; są one 
porozsuwane i zwyrodniałe; linia graniczna skórno-naskórkowa jest wygła
dzona; w skórze właściwej stwierdza się objawy zwyrodnienia i zanik włó
kien elastycznych. 

Przebieg schorzenia jest długi, jeśli czynnik wywołujący stale działa; 
stan ogólny chorych pozostaje jednak dobry; po usunięciu czynnika szkodli
wego przebarwienie stopniowo ustępuje. 

Rozpoznanie oparte jest na opisanych powyżej cechach morfologicz
nych i na stwierdzeniu czynnika wywołującego. W rozpoznaniu różnico
wym uwzględnić należy przebarwienia następujące: 

— choroba Addisona: cechują ją astenia i hipotonia, zmiany na bło
nach śluzowych jamy ustnej, brak rumieni poprzedzających przebarwienia; 
przebarwienie zlewne, głównie w okolicach zasłoniętych; 

— melanosis arsenicalis, zmiany przeważają na tułowiu, czasem 
stwierdza się hiperkeratozę dłoni i stóp, nie ma rogowacenia mieszkowego, 
zmiany są częściej zlewne, czasem pomocne są wyWiady; 

— plamy wątrobiane, chloasma, umiejscowione są wyłącznie na twa
rzy, nie są poprzedzone stanami zapalnymi, nie ma tu lichenizacji i rogo
wacenia nadmiernego; 

— liszaj rumieniowaty sprawić może duże trudności rozpoznawcze, 
jeśli towarzyszy mu przebarwienie, jednakże w otoczeniu stwierdza się na
cieczenie ognisk, hiperkeratoza dotyczy wyłącznie ujść mieszków włoso
wych i porów skóry, w centralnych częściach ognisk rozwijają się blizenki— 
rumień lombardzki, schorzenie ma przebieg ostry, towarzyszą mu zmiany 
psychiczne i jelitowe; przypadki nietypowe mogą być identyczne z opisy
waną chorobą. 

Leczenie polega na stwierdzeniu czynnika wywołującego i usunięciu 
go z życia chorego. 

. M e l a n o z a R i e h l a . Zmiany barwnikowe opisane przez Riehla 
w r. 1917 należą do subtelności dermatologicznych, sprawiają bowiem za
równo trudności rozpoznania, jak również duże trudności różnicowania ze 
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schorzeniami pokrewnymi, o których również powiedzieć można, że nie 
mają one ściśle ustalonych granic. Trudności te odczuwają specjaliści najwy-
trawniejsi, a nawet na dużych zjazdach międzynarodowych wyraźnie wystę
puje różnica poglądów rozmaitych ośrodków dermatologicznych na tę cho-

Ryc. 249. Melanosis toxica Biehl. 

robę. Rjehl zwrócił uwagę na przebarwienia występujące zarówno u męż
czyzn, kobiet, a nawet u dzieci (zdaniem moim są one częstsze u kobiet), 
usadowione głównie na czole i na bocznych częściach twarzy, często na 
szyi; czasem, nieczęsto, zajmują one dłonie, powierzchnie wyprostne 
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przedramion i inne okolice ciała. Zmiany barwnikowe są początkowo krop
kowate, potem przybierają cechy dużych plam; widywałem układ siateczko-
waty, co zbłiża te zmiany do poikilodermii Civatte; odcień tych plam jest 
brązowy lub popielaty. Związku z nasłonecznianiem, spożywaniem sub
stancji toksycznych, pracą w określonych zawodach w większości przypad
ków nie daje się ustalić; łączenie choroby ze spożywaniem zepsutej mąki 
opiera się na opinii Riehla, która nie jest udowodniona i o której nie 
wiemy, w jakim stopniu wpłynęła na nią chęć podkreślenia niedostatku 
i głodowania ludności państw centralnych w pierwszej wojnie światowej. 

Opisano przypadki, w których występowały hiperkeratozy mieszkowe 
na skórze palców i na głowie, co dałoby podstawy do podejrzewania awi
taminozy A lub C. Niekiedy okres przebarwienia poprzedzony jest stanem 
zaaerwienienia i rumieniem; w niektórych przypadkach spostrzega się 
lekkie ścieńczenie naskórka, uzasadniające podejrzenie zaniku, obraz histo
logiczny potwierdza to; u innych chorych widzi się na powierzchni drobne, 
dostrzegalne pod lupą grudki naskórkowe. Zaników wyraźnych, zwłaszcza 
zaś dotyczących tkanek głębszych, nie ma; jest to podstawą do różnicowa
nia 2 poikilodermią Civatte. Różnicować wypada czasem z poikilodermią 
Civatte, często z przebarwieniami toksycznymi, powyżej opisanymi; nie 
brak głosów utożsamiających tzw. przebarwienia toksyczne i melanozę 
Riehla. Widywałem przypadki (pokaz R. Degos), w których melanoza 
Riehla okazała się liszajem Wilsona barwnikowym. Bliskość tego schorzenia 
do pelagry jest prawdopodobna. 

Obraz histologiczny nie jest opracowany. 

V I . OSTUDA. CHLOASMA 

Szkoła wiedeńska, w szczególności jeden z jej mistrzów —- Kaposi, za
liczała do ostudy wszystkie nabyte przebarwienia skóry; odróżniał on w zwią
zku z tym ostudę w następstwie działania słonecznego, występującą 
w cukrzycy, w wyniszczeniu, w chorobie Addisona itd. Tak i punkt widze
nia, aczkolwiek podzielony przez niektórych autorów nowoczesnych (znaj
dujemy go np. w podręczniku Arzta i Ziehlera z r. 1935), nie może się już 
obecnie utrzymać. 

Pod ostudą rozumieć należy plamy barwnikowe występujące na twarzy, 
zazwyczaj u kobiet, pod wpływem czynników wewnętrznych związanych 
z układem dokrewnym. 

Obraz kliniczny ostudy jest charakterystyczny — plamy barwnikowe 
umiejscowione są na twarzy, w przypadkach wyjątkowych w innych okoli-
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cach; układ ich jest umiarowy, mogą one zajmować środkową część twarzy, 
więc otoczenie nosa, ust i oczu, lub też obwodową, co jest częstsze, w tych 
razach zajęte jest czoło i policzki; plamy nie dochodzą nigdy do włosów 
głowy i brwi, pozostaje między nimi wąska smuga skóry nie zmienionej. 
Plamy te rozwijają się zupełnie niepostrzeżenie, nie poprzedzone objawami 
zapalnymi i podmiotowymi; rozmiary tych plam są rozmaite, czasem zajmują 
one prawie całe czoło lub policzki, ich część środkowa wykazuje przebar
wienie zlewne, granica jego wyraźna, zarysy ich są zupełnie nieprawidłowe. 

Ryc. 250. Chloasma. 

zygzakowate, w sąsiedztwie plamy głównej znajdują się liczne drobne. 
Barwa plam ostudy jest najczęściej żółtawa, może być jednak ciemnobru
natna, zielonkawa lub prawie czarna; powierzchnia tych plam nie wykazuje 
żadnych zmian, nie jest zatem złichenizowana, nie złuszaa się, meszek 
i pory są prawidłowe, nie stwierdza się na nich objawów zapalnych lub 
zaników. 

Powstają one zazwyczaj u kobiet ciężarnych w 2—3 miesiącu ciąży, 
a po urodzeniu dziecka stopniowo znikają. Niekiedy jednak utrzymują się 
bardzo długo, nawet kilkanaście lat. Poza ciążą ostuda występuje w różnych 
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schorzeniach kobiecych narządów płciowych: szczegółnie często w okresie 
przekwitania, w stanach zapalnych jajników, nieprawidłowościach ułoże
nia macicy, w nieprawidłowościach w miesiączkowaniu, w zapaleniach 
macicy, przymacicza i przydatków, w guzach tych narządów; może ona 
jednak wystąpić u kobiet nie wykazujących żadnych nieprawidłowości na
rządów płciowych, a nawet u mężczyzn. Aczkolwiek wszystko przemawia 
za tym, że ostuda jest związana przede wszystkim z nieprawidłowościami 
czynności jajników, inne narządy dokrewne odgrywają w etiologii jej 
również pewną rolę, są nimi tarczyca, nadnercza i płat pośredni przysadki. 
Część autorów zalicza do ostudy przebarwienia l inii środkowej ciała, sutków 
i narządów płciowych, występujące u* kobiet ciężarnych; zdaniem moim 
nie jest to punkt widzenia trafny, przebarwienia te mają bowiem cechy 
przebarwienia fizjologicznego, w odróżnieniu do ostudy, która jest prze
barwieniem chorobowym. 

Zmiany histologiczne w plamach ostudy są bardzo proste: stwierdza 
się nadmiar barwnika o cechach melaniny w warstwie podstawnej naskórka, 
a niekiedy również i w komórkach sieci Malpighiego, nacieków i objawów 
stanu zapalnego nie ma. 

Rozpoznanie ostudy jest łatwe i opiera się na cechach morfologicznych 
zmian na twarzy. W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy choroby 
następujące: 

— przebarwienia z zatrucia, melanosis toxica; przebarwienia te po
przedza stan zapalny rumieniowaty, skóra twarzy wykazuje lichenizację, 
w okresach późniejszych zanik; stwierdza się związek z zatruciami. 

— opalenizna — zmiany są zlewne, a nie plamiste, dotyczą one skóry 
twarzy w całości; 

— zanik pstry naczyniasty ogranicza się nie tylko do skóry twarzy, 
lecz dotyczy szyi, a czasem innych okolic; skóra jest zanikła, zmiany są 
bardziej rozległe, a nie plamiste, istnieją wyraźne zmiany naczyniowe. 

Leczenie ostudy zależy od zmian w narządach wewnętrznych, jeśli 
stwierdza się nieprawidłowości czynności narządów dokrewnych, wskazana 
jest odpowiednia opoterapia. 

VII. PIGMENTATIO PERIBUCCAEIS BROCQ 

Ten rodzaj przebarwień występuje prawie wyłącznie u kobiet; zmiany 
rozpoczynają się na podbródku w jego częściach bocznych; w przypadkach 
rozwiniętych cała środkowa część twarzy, warga dolna i górna oraz oto-

647 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Zaburzenia barwnikowe 

czenie nosa są siedliskiem zmian o cechach następujących. Barwa plam 
jest żółtawa lub brunatnawa, odgraniczenie od otoczenia niezbyt wyraźne, 
często stwierdza się domieszkę rumieniowatą w postaci lekkiego prze
krwienia; powierzchnia tych plam lekko złuszcza się. Nie stwierdza się 
w nich nacieku, lichenizacji lub zmian bliznowatych. Nasilenie zmian 
ulega dużym wahaniom w krótkich odstępach czasu, co tłumaczy się silną 
wrażliwością naczyniowo-ruchową skóry tych okolic. 

Niektórzy autorzy spostrzegali na tych ogniskach wyraźne objawy 
łojotoku. 

Stanowisko klasyfikacyjne tego schorzenia niezupełnie jest jasne, 
niektórzy załiczają go do ostudy; nie wydaje się to jednak słuszne z uwagi 
na lekki stan zapalny i złuszczanie powierzchni tych plam. Słuszniejsze 
jest, zdaje się, łączenie tych zmian z łojotokiem. Sądzić nałeży, że nie
znaczny stan zapalny i duża wrażliwość naczyniowo-ruchowa skóry osob
ników łojotokowych doprowadzają stopniowo do tych zmian. Schorzenie 
jest zatem pokrewne trądzikowi różowatemu, stanowiąc jak gdyby poronną 
jego postać. 

Leczenie polega na stosowaniu zawiesiny Kumerfełda, pasty siarkowej 
i obcieraniu płynem Vłemingkxa. 

VIII . PRZEBARWIENIE Z WYCIEŃCZENIA. MELANOSIS CACHECTICORUM 

W przebiegu niektórych wycieńczających przewlekłych chorób wystę
pują mniej lub więcej wybitne przebarwienia; są one częste w gruźlicy 
długotrwałej, w zimnicy, u ciężko rannych, w przypadkach nowotworów 
i w wielu innych schorzeniach; większą skłonność do nich mają osoby 
starsze i bruneci o budowie astenicznej. Zmiany rozwijają się powoli, bez 
objawów podmiotowych, nie poprzedzone objawami zapalnymi. Umiejsco
wione są one na twarzy oraz na skórze zasłoniętej, która w całości przy
biera ciemne zabarwienie; na twarzy zmiany mogą wystąpić w postaci 
plam przypominających ostudę, na tułowiu są one zlewne; wybitniejsze 
są one w okolicach łojotokowych oraz ulegających działaniu światła, draż
nienie zewnętrzne nie wywiera natomiast wpływu na ich powstawanie. 
Barwa ich jest żółta, żółtobrunatna, popielata lub prawie czarna; po
wierzchnia skóry może się złuszczać łupieżowato — pityriasis cachecticorum 
lub wykazjiwać delikatne fałdowanie. 

Etiołogia tych przebarwień nie jest znana; niektórzy autorzy łączą je 
z niewydolnością nerwu współczulnego, inni z zaburzeniami wielogruczo-
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lowymi, nie ma jednak obecnie podstaw do łączenia ich z określonym gru
czołem dokrewnym. Wysuwana przez Ehrmanna teoria toksycznego powsta
wania tych zmian również nie została oparta na danych dowodowych; nie 
wydaje się ulegać wątpliwości, że w powstawaniu ich odgrywa rolę niepra
widłowa przemiana barwnika krwi . Zauważono mianowicie,' że są one 
słabsze u chorych z częstymi krwawieniami, a zatem w przypadkach, w któ
rych ma miejsce duża utrata krwi, są one wybitniejsze w razie braku tych 
krwawień. 

Jako odmianę przebarwień z wycieńczenia uznać należy przebarwienia 
występujące u włóczęgów — melanodermia vagabundorum. Zajmują one 
głównie tułów, zwłaszcza zaś jego część górną. Z punktu widzenia morfo
logicznego różnią się one od przebarwień z wycieńczenia występowaniem 
licznych odbarwień i drobnych blizenek; pochodzenie tych odbarwień tłu
maczyć należy uszkodzeniami mechanicznymi (drapanie) warstwy barwni
kotwórczej naskórka. 

Etiologia tych przebarwień zbliżona jest do etiologii przebarwień 
z wycieńczenia, dowodzi tego stan ogólny tych chorych, zazwyczaj wycień
czonych, oraz obecność przebarwień na błonach śluzowych, te nie mogą 
zależeć od działania czynników miejscowych (drażnienia). W powstawaniu 
przebarwień skóry odgrywają również rolę pasożyty; wieloletnie drażnie
nie skóry i liczne, acz mikroskopowe wybroczyny w następstwie ukłuć 
doprowadzają do skupienia w skórze barwnika krwiopochodnego, haemo-
siderosis parasitaria. 

IX. CAROTINOSIS 

Spożywanie dużych ilości owoców i jarzyn, zawierających obficie karo-
tynę prowadzić może do żółtego zabarwienia skóry. Karotyna jest jednym 
z bardzo rozpowszechnionych w świecie roślinnym barwników; nadaje on 
kwiatom i liściom barwę żółtą, czerwoną lub brunatną. Barwnik ten jest 
szczególnie obfity w marchwi, burakach, pomarańczach i melonach. Podając 
duże ilości jarzyn zawierających karotynę udało się doświadczalnie wywołać 
żółte zabarwienie skóry u ludzi; usposobienie szczególne nie jest do tego 
potrzebne, jednakże dzieci są do niego bardziej skłonne od dorosłych. 
Obecność karotyny udało się wykazać w naskórku zrogowaciałym, w tkance 
podskórnej, we krwi i w moczu. 

Obraz kliniczny tego przebarwienia jest następujący: zmiany są najwy
bitniejsze u osobników ze skórą bladą; jest ona w tych razach w całości 
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Żółtawa, przypominając żółtaczkę, żółte zabarwienie jest najwybitniejsze 
na stopach i na dłoniach oraz w miejscach o grubym naskórku, ulega ono 
osłabieniu ku częściom odsiebnym kończyn; żółta barwa jest bardzo wy
raźna na twarzy, gdzie występuje najwybitniej, na skroniach, powiekach 
i w środkowej części twarzy, to znaczy w otoczeniu ust i nosa. Błony ślu
zowe jamy ustnej, spojówki gałek ocznych i paznokcie zmian nie wyka
zują, co jest ważną cechą dla różnicowania z żółtaczką. 

Stan ogólny chorych jest dobry, zabarwienie to szybko przemija po 
usunięciu z pokarmu jarzyn obfitujących w karotynę. 

X. HAEMOCHROMATOSIS 

W rozmaitych tkankach, w tej liczbie i w skórze, gromadzi się w prze
biegu niektórych schorzeń narządów wewnętrznych barwnik krwiopochodny, 
zawierający żelazo. Często stwierdza się przy tym marskość wątroby, scho
rzenia tarczycy, zwłaszcza jej nadczynność i objawy cukrzycy. Stąd też 
nazwa „diabete bronze" nadana schorzeniu przez autorów francuskich. 
W rzeczywistości cukrzyca bynajmniej nie zawsze istnieje u tych chorych, 
a w każdym razie nie ma związku stałego i przyczynowego pomiędzy nią 
i przebarwieniem skóry. Występuje ono również w ziarnicy oraz w czer
wonce wywołanej przez niektóre odmiany pełzaków (amibiasis); zdarza 
się ona w niedokrwistości złośliwej, w nowotworach narządów wewnętrz
nych. Dlatego przypuszczać należy, że ta odmiana przebarwienia zbli
żona jest do przebarwienia występującego w chorobach wyniszczają
cych. Zmiany polegają na przebarwieniu skóry — zlewnym, dotyczą
cym jej całości, w stopniu większym jednak okolic odsłoniętych, a więc 
twarzy i kończyn lub też odcinków wykazujących większy stopień prze
barwienia już w warunkach prawidłowych, brodawki sutkowe, otoczenie 
odbytu i narządów płciowych, linia środkowa ciała. 

Zabarwienie okolic przebarwionych ulega dużym wahaniom, może 
ono być żółtawe, brunatne, szarawe, z odcieniem zielonkawym lub sinawym. 
Błony śluzowe są zazwyczaj oszczędzone, opisano wszakże przypadki, 
w których wykazywały one przebarwienie zlewne lub plamiste. Spojówki 
gałek ocznych są zazwyczaj wolne. Z punktu widzenia anatomicznego 
zmiany połegają na obecności w skórze i w narządach wewnętrznych zło
gów barwnika. Badania histochemiczne wykazują, że barwnik obecny w na
rządach wewnętrznych daje odczyn na obecność żelaza, wówczas gdy 
w skórze odczyn ten nie występuje. 
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Początkowo przypuszczano, że pochodzenie barwnika skóry jest takie 
samo jak barwnika narządów wewnętrznych i że we wszystkich narządach 
skupia się barwnik krwiopochodny; brak odczynu na żelazo tłumaczono 
tym, że hemosyderyna przebywająca dłuższy czas w tkankach nie wykazuje 
już odczynu dodatniego. Obecnie pogląd ten uznano za błędny i przy
puszcza się powszechnie, że barwnik w skórze należy do melaniny (Achard). 
Bryłki i ziarna barwnika znajdują się w komórkach układu siateczkowo-
śródbłonkowego, wykazujących zdolność żerną w stosunku do barwnika. 
W powstawaniu tego barwnika odgrywa dużą rolę wątroba; poza tym 
jednak ma miejsce wzmożony rozpad ciałek czerwonych i zwolnienie dużej 
ilości barwnika krwi; tego rodzaju proces odbywa się prawdopodobnie 
w zimnicy. 

Rozpoznanie różnicowe tego przebarwienia powinno być ustalone 
z chorobą Addisona, oparte jest ono na cechach ogólnoklinicznych obu 
schorzeń. Rokowanie zależy od choroby głównej, sprowadzającej przebar
wienie. 

X I . PRZEBARWIENIE W CHOROBIE ADDISONA 

Przebarwienie w chorobie Addisona zależy od niewydolności nadner
czy, najczęściej związanej z gruźlicą tego narządu. Obraz kliniczny tej 
choroby składa się z dwóch zespołów — skórnego, nas tu interesującego, 
oraz związanego ze zmianami w narządach wewnętrznych. 

Zmiany ogólne, o których tu tylko wspomnę, polegają na silnej astenii, 
wyczerpaniu ogólnym, osłabieniu układu mięśniowego i łatwości męczenia 
się. Do tego dochodzi pewien stan obojętności psychicznej i intelektualnej, 
niskie ciśnienie krwi, brak łaknienia, objawy w zakresie przewodu pokar
mowego, zależne, zdaje się, od bezsoku żołądkowego. Polegają one na 
wymiotach i nudnościach, okresach rozwolnień i zaparcia stolca. Poziom 
cukru we krwi jest obniżony, znoszenie cukru jest podwyższone; podsta
wowa przemiana materii jest obniżona; czynności płciowe, na co nie zwraca 
się zazwyczaj uwagi, są obniżone w zakresie potencji. 

Zmiany skórne rozpoczynają się na miejscach odsłoniętych, co tłuma
czyć należy działaniem światła, w miejscach drażnionych, a więc na plecach 
i w pasie, a wreszcie w okolicach już fizjologicznie silniej przebarwionych, 
gdzie zmiany barwnikowe osiągają nasilenie największe. Początkowo wy
stępują drobne kropkowate plamki powiększające się z rozmaitą szybko
ścią, zawsze jednak doprowadzające do przebarwienia zlewnego, dotyczą
cego skóry w całości z nasiłeniem największym w okolicach wskazanych. 

651 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Zaburzenia barwnikowe 

Oszczędzone zostają powieki, paznokcie (jednak nie zawsze) i powierzchnie 
zginające dłoni i stóp, w głębi fałdów tych okolic może jednak dojść do 
nagromadzenia barwnika. Włosy i meszek włosowy zazwyaaj nie zmieniają 
zabarwienia, niekiedy jednak i one ciemnieją. Przebarwienia występują 
zawsze również i na błonach śłuzowych; są one plamiste i najwyraźniejsze 
w jamie ustnej, gdzie umiejscowione są zarówno na wargach, dziąsłach, 
poliakach, jak na podniebieniu i języku; mogą one wystąpić również na 
narządach płciowych i na błonach śluzowych przewodu pokarmowego; 
spojówki gałek CKznych zmian nie wykazują. Zabarwienie skóry w chorobie 
Addisona przypomina opaleniznę, jest zatem żółtobrązowe, nierzadko jed
nak przybiera odcień popielaty lub ziemisty. 

Zmiany skórne zazwyaaj poprzedzają wystąpienie objawów ogólnych; 
między obu zespołami istnieje zazwyaaj pewna współaynność; im cięższy 
jest przebieg choroby i wybitniejsze zmiany ogólne, tym silniejsze przebar
wienie skóry. Zazwyczaj nasila się ono stopniowo i nie wykazuje skłon
ności do ustępowania, opisano jednak przypadki poprawy, a nawet całko
witego zniknięcia przebarwienia. 

Niekiedy zmiany skórne utrzymują się długi czas bez objawów ogół-
nych, takie przypadki są najtrudniejsze do rozpoznania. Niekiedy w prze
biegu choroby Addisona przebarwienie w ogóle nie występuje i skóra za
chowuje wygląd prawidłowy. 

Etiołogia choroby Addisona nie budzi obecnie wątpliwości, powsta-. 
wanie jej związane jest z niewydolnością nadnerczy; ta wywołana jest 
najczęściej przez gruźlicę tego narządu. Inne jednak przyayny odegrać 
mogą tę samą rolę; wystąpić może ona w związku z nowotworami nad-
neray, ostrymi chorobami zakaźnymi i zawałami. Mechanizm powstawania 
zmian w skórze nie jest całkowicie jasny; jedni sądzą, że odgrywa tu większą 
rołę substancja korowa, inni — rdzeniowa, a więc układ chromochłonny. 
N a ogół przyjmuje się, że pewną rolę w powstawaniu choroby Addisona 
odgrywa zmniejszenie wytwarzania adrenaliny przez substancję korową 
nadneray; jest ona jednak magazynowana przez substancję rdzeniową, 
stan której również odgrywa pewną rolę. 

Zmiany histologiczne skóry w chorobie Addisona są następujące: 
naskórek wykazuje bardzo znaczne nagromadzenie barwnika w postaci 
drobnych ziarenek wypełniających komórki; najwięcej jest jego w war
stwie podstawnej, ku górze jest jego coraz mniej, jednak nawet w warstwie 
rogowej może on być obecny. 

Poza tym w naskórku są liczne komórki gwiaździste również wypeł
nione barwnikiem i dające dodatni odczyn Błocha z oksydazą dopową. 
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Komórki naskórka innych zmian nie wykazują, sam zaś naskórek zacho
wuje budowę prawidłową. W skórze właściwej jest również dużo barwnika, 
znajduje się on tu w komórkach tkanki łącznej o cechach chromatoforów, 
nie dających zatem odczynu dopowego. Barwnik zarówno w skórze, jak 
i w naskórku ma cechy melaniny, nie zawiera on żelaza. 

Rozpoznanie choroby Addisona opiera się na stwierdzeniu zmian 
ogólnych powyżej opisanych oraz na cechach skóry, w szczególności zaś 
na obecności plamistych przebarwień błon śluzowych. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnia się przebarwienia następujące: 
— przebarwienia arsenowe; często pomocne są wywiady, zazwyczaj 

przebarwienia poprzedzone są stanem zapalnym; mogą one być plamiste, 
czasem współistnieją plamy odbarwione i hiperkeratozy; objawy ogólne są 
odmienne od występujących w chorobie Addisona; 

•—• przebarwienia z wycieńczenia; błony śluzowe zmian nie wykazują; 
istnieje hemochromatoza, objawy ogólne są odmienne, czasem współistnieje 
cukrzyca; 

— srebrzyca, pomocne są tu wywiady, barwa skóry ma bardzo cha
rakterystyczny odcień metałowy; przebarwienia dotyczą również spojówek 
powiek i gałek ocznych. 

Rokowanie w chorobie Addisona jest złe, zazwyczaj następuje zejście 
śmiertelne po upływie i — 3 lat od chwili wystąpienia przebarwień. Im 
wcześniej występują one oraz im większe osiągają nasilenie, tym gorsze 
jest rokowanie. 

Leczenie nie rokuje powodzenia; spostrzegano jednak poprawę przy 
podawaniu przetworów lub tkanki nadnerczy; w ostatnich latach wykazał 
Szent—Gydrgy, że podawanie dużych iłości kwasu askorbinowego prowa
dzić może do odbarwienia skóry; jest ono jednak przemijające i nie ozna
cza ułeczenia choroby. 

L e c z e n i e p r z e b a r w i e ń jest bardzo trudne i wymaga dużo 
cierpłiwości ze strony lekarza i chorego. Niekiedy udaje się usunąć prze
barwienia stosując zarządzenia zapobiegawcze lub leczenie etiologiczne. Tak 
więc w przebarwieniach arsenowych i toksycznych unikanie substancyj tru
jących — arsenu, dziegci, rozmaitych chemikalii używanych w pracy zawo
dowej, zepsutej mąki itd. odnosi skutek pożądany. Leczenie etiologiczne 
powodzi się niekiedy w chorobie Addisona, w ostudzie wywołanej chorobą 
jajników, w hemochromatozie w przebiegu cukrzycy. 

Leczenie miejscowe przebarwień idzie w dwóch kierunkach: z jednej 
strony stosować można środki utleniające i odbarwiające barwnik, z innej 
strony środki złuszczające. Spośród środków utleniających wymienić można 

655 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Zaburzenia barwnikowe 

obcieranie skóry wodą utlenioną lub stosowanie rozmaitych maści utlenia
jących: 

Rp.: Zinci oxydati 5.0, Hydrargyri bichlorati corros. o.i—0.2, Sol. 
hydrogenil hyperoxydati 20% 30.0, Lanolint, Yaselini jl. aa 
ad loo.o. 

Jako środków złuszczających używać można mieszanki Kumerfełda 
lub płynu Dariera, albo środków następujących: 

Rp.: Hydrarg. bichlorati 1.0, Spir. vini 90O 10.0, 'Plumbi acetici, 
Zinci sulfurici aa 2.0, Aq. destill. ad 250.0, M.D.S. Przecierać 
twarz 2 razy dziennie aż do wystąpienia wyraźnego złuszczania. 

Rp.: Resorcini, Saponis yiridis, Suljuris ppti aa 20.0, Spir. vini 
90" ad 100.o. Silnie złuszczająca mieszanka Dariera. 

X I I . BIELACTWO WRODZONE. ALBINISMUS CONGENITALIS 

Bielactwo wrodzone nie jest chorobą, lecz wrodzoną skazą układu 
barwnikotwórczego, zbliżoną do znamion, gdzie też mogłoby zostać umie
szczone. Wobec tego jednak, że znamiona nie są zboczeniem dziedzicznym, 
biełactwo zaś wrodzone wykazuje wyraźne cechy dziedziczenia, większość 
autorów nie zalicza bielactwa wrodzonego do znamion. Zazwyczaj odróżnia 
się bielactwo całkowite, albinismus totalis i częściowe, albinismus partialis; 
nie nałeży jednak sądzić, że są to zmiany identyczne w swej istocie 
i różniące się jedynie rozległością. Wręcz przeciwnie, szereg cech 
odróżnia zasadniczo te obydwa stany: biełactwo całkowite jest objawem 
zwyrodnienia ustroju i ma cechy dziedziczenia ustępującego; bielactwo 
częściowe nie może być uważane za cechę zwyrodnieniową, a raczej za wyraz 
atawizmu i wykazuje cechy dziedziczenia przeważającego. 

Ściśle rzecz biorąc bielactwa naprawdę całkowitego dotąd u ludzi nie 
spostrzegano, zazwyczaj bowiem dokładne badanie wykazuje nieznaczną 
ilość barwnika w skórze, w jej przydatkach lub w innych narządach; jest 
jego jednak bardzo mało. Bielactwo całkowite występuje częściej u potom
stwa pochodzącego z małżeństw zawartych przez osoby spokrewnione; nie
prawidłowość ta jest jednym z objawów ciężkiego zwyrodnienia dotyczą
cego szeregu narządów i układów. Zazwyczaj chodzi tu o osobników wy
kazujących niedorozwój umysłowy, matołkowatość, często rozmaite skazy 
fizyczne, jak palce nadliczbowe, makrokefalię lub mikrokefalię, niepra-
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widłowy układ i rozwój trzewi itd., ludzie tacy są mało odporni na choroby 
ogólne, często bezpłodni. Skóra ich jest blada lub różowa skutkiem prze
świecania krwi przez cienki i niezabarwiony naskórek; włosy są bardzo 
cienkie, jedwabiste, barwa ich jest „platynowoblond", prawie biała, cza
sem żółtawa, słomkowa lub ruda, co już jest jednak dowodem obecności 
pewnej ilości barwnika. Tęczówki są odbarwione, tak samo i siatkówka, 
źrenica połyskuje barwą czerwoną lub czerwonawą; chorzy ci cierpią na 
światłowstręt i mmżą powieki; często stwierdza się oczopląs; skutkiem 
niedorozwoju fovea centrdis, chorzy ci lepiej widzą w ciemności, siła 
wzroku jest u nich obniżona. Skóra osobników bielaczych nie posiada zdol
ności do wytwarzania barwnika pod wpływem działania promieni pozafioł-
kowych, słoneanych łub czynników fizjologicznych, takich jak ciąża. 
W związku z brakiem barwnika osobniki takie są bardzo wrażliwe na dzia
łanie światła. 

Bielactwo całkowite jest zboczeniem bardzo rzadkim, częstsze wśród 
ras kolorowych, jest ono częste u Żydów i w niektórych okolicach, np. na 
Filipinach, w rasie białej natomiast rzadsze. Tak zwani murzyni biali są 
to ludzie obdarzeni tą skazą. Całe potomstwo osobników bielaczych jest 
również bielacze. Bielactwo całkowite jest cechą trwałą, niekiedy jednak 
z biegiem czasu występuje u nich pewna zdolność do wytwarzania barwnika. 

Bielactwo częściowe polega na całkowitym i trwałym odbarwieniu 
pewnej okolicy skóry; nieprawidłowości tej zazwyczaj nie towarzyszą inne 
zboczenia; jest ono dziedziczne, wykazując cechy dziedziczenia przeważa
jącego. Niektórzy autorzy, w szczególności Siemens, zaliczają bielactwo 
częściowe do znamion odbarwionych, naevi depigmentosi; wobec tego jed
nak, że znamiona nie są zboczeniami dziedzicznymi, poglądu tego nie 
można uznać za słuszny. Bielactwo częściowe może mieć rozległość i cechy 
morfologiczne bardzo rozmaite, zawsze są to jednak plamy całkowicie po
zbawione barwnika, przy tym i włosy wyrastające na tych okolicach są 
również odbarwione, nie wykazują jednak zmian innych. Okolice bielacze 
nie posiadają zdolności wytwarzania barwnika pod wpływem bodźców 
barwnikotwórczych, np. czynników świetlnych. Zarysy okolic odbarwionych 
mają kształt rozmaity, granice ostre, brzegi ich nie wykazują przebarwienia 
charakterystycznego dła bielactwa nabytego (vitiligo). Bielactwo częściowe 
wykazuje nierzadko rozmieszczenie układowe, przypominające układ 
plam niektórych zwierząt, np. zebry, niektórych małp itd. Okoliczność ta 
zdaje się dowodzić, źe bielactwo wrodzone częściowe jest cechą atawistyczną, 
nawrotem do układu barwnika charakteryzującego zabarwienie lub owło
sienie zwierząt poprzedzających człowieka w życiu filogenetycznym. 
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Zaburzenia barwnikowe 

widłowy układ i rozwój trzewi itd., ludzie tacy są mało odporni na choroby 
ogólne, często bezpłodni. Skóra ich jest błada łub różowa skutkiem prze
świecania k r w i przez cienki i niezabarwiony naskórek; włosy są bardzo 
cienkie, jedwabiste, barwa ich jest „platynowobłond", prawie biała, cza
sem żółtawa, słomkowa łub ruda, co już jest jednak dowodem obecności 
pewnej ilości barwnika. Tęczówki są odbarwione, tak samo i siatkówka, 
źrenica połyskuje barwą aerwoną łub czerwonawą; chorzy ci cierpią na 
światłowstręt i mrużą powieki; często stwierdza się oczopląs; skutkiem 
niedorozwoju fovea centralis, chorzy ci lepiej widzą w ciemności, siła 
wzroku jest u nich obniżona. Skóra osobników bielaczych nie posiada zdol
ności do wytwarzania barwnika pod wpływem działania promieni pozafioł-
kowych, słonecznych lub czynników fizjologicznych, takich jak ciąża. 
W związku z brakiem barwnika osobniki takie są bardzo wrażliwe na dzia
łanie światła. 

Biełactwo całkowite jest zboczeniem bardzo rzadkim, częstsze wśród 
ras kołorowych, jest ono częste u Żydów i w niektórych okolicach, np. na 
Filipinach, w rasie białej natomiast rzadsze. Tak zwani murzyni biali są 
to ludzie obdarzeni tą skazą. Całe potomstwo osobników bielaczych jest 
również bielacze. Biełactwo całkowite jest cechą trwałą, niekiedy jednak 
z biegiem czasu występuje u nich pewna zdolność do wytwarzania barwnika. 

Biełactwo częściowe polega na całkowitym i trwałym odbarwieniu 
pewnej okolicy skóry; nieprawidłowości tej zazwyczaj nie towarzyszą inne 
zboczenia; jest ono dziedziczne, wykazując cechy dziedziczenia przeważa
jącego. Niektórzy autorzy, w szczególności Siemens, zaliczają biełactwo 
częściowe do znamion odbarwionych, naevi depigmentosi; wobec tego jed
nak, że znamiona nie są zboczeniami dziedzicznymi, poglądu tego nie 
można uznać za słuszny. Biełactwo częściowe może miieć rozległość i cechy 
morfologiczne bardzo rozmaite, zawsze są to jednak plamy całkowicie po
zbawione barwnika, przy tym i włosy wyrastające na tych okolicach są 
również odbarwione, nie wykazują jednak zmian innych. Okolice bielacze 
nie posiadają zdolności wjTwarzania barwnika pod wpływem bodźców 
barwnikotwórczych, np. czynników świetlnych. Zarysy okolic odbarwionych 
mają kształt rozmaity, granice ostre, brzegi ich nie wykazują przebarwienia 
charakterystycznego dla bielactwa nabytego (vitiligo). Biełactwo częściowe 
wykazuje nierzadko rozmieszczenie układowe, przypominające układ 
plam niektórych zwierząt, np. zebry, niektórych małp itd. Okoliczność ta 
zdaje się dowodzić, że biełactwo wrodzone częściowe jest cechą atawistyczną, 
nawrotem do układu barwnika charakteryzującego zabarwienie lub owło
sienie zwierząt poprzedzających człowieka w życiu filogenetycznym. 
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Zaburzenia barwnikowe 

Rozpoznanie bielactwa wrodzonego częściowego może nastręczyć 
pewne trudności, w rachubę wchodzą przy tym następujące zmiany: 

— biełactwo nabyte, vitiligo, występuje wśród życia, nie jest wro
dzone, nie wykazuje rozmieszczenia układowego; granice płamy odbar
wionej są nieregularne, zwykle na obwodzie tych plam stwierdza się prze
barwienie; 

— znamiona niedobarwliwe, naevi achromici, są bardzo trudne do 
zróżnicowania i jedynie rozmieszczenie układowe bielactwa oraz ustalenie 
dziedziczenia mogą stanowić trwałą podstawę do różnicowania; 

— znamiona niedokrwiste znikają przy ucisku na okolice sąsiadujące. 

X I I I . LEUCODERMA ACQUISITUM CENTRIFUGUM 

Pod tą nazwą opisał autor amerykański Sutton (1916) dosyć rzadko 
spostrzeganą nieprawidłowość w rozmieszczeniu barwnika; często nadaje 
się jej nazwę „choroby Suttona", mimo że obecnie nie ma danych do 
wyodrębnienia jej jako choroby samodziełnej. 

Zmiany dotyczą wyłącznie skóry, nie odbijają się na stanie ogółnym 
chorych, który pozostaje dobry. Polegają one na niespodziewanym zjawie
niu się bez przyczyny widocznej plam odbarwionych, występujących w oto
czeniu innych zmian chorobowych. Najczęściej są to znamiona barwnikowe 
i komórkowe, mogą to być jednak plamy soczewicowate, piegi, znamiona 
łącznotkankowe, czerniaki, a nawet nacieki gruźlicze lub kiłowe. Płamy 
odbarwione szerzą się szybko, po osiągnięciu rozmiarów monety zatrzymują 
się i trwale pozostają w takim stanie. Brzegi ich są ostre, zygzakowate, 
zmian zapalnych i pozapalnych na nich nie stwierdza się. Niekiedy zjawie
nie się tych plam odbarwionych poprzedzone jest lekkim stanem zapalnym, 
czasem znowu w otoczeniu ich stwierdza się lekko przebarwioną obwódkę, 
co zbliża je do bielactwa nabytego (vitiligo). 

Istota tego bielactwa nie jest ustalona, jedni, co wydaje mi się słuszne, 
uważają je za znamiona niedobarwliwe, naevus achromtcus; inni, opierając 
się na danych powyżej wspomnianych, zbliżają tzw. chorobę Suttona do 
bielactwa nabytego. Pogląd ten nie wydaje mi się jednak słuszny. 

XIV. BIEŁACTWO NABYTE. YITILIGO 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Biełactwo nabyte jest dosyć 
częstym schorzeniem skóry; etiologia jego nie jest jeszcze wyjaśniona; zmiany 
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Zaburzenia barwnikowe 

polegają na występowaniu plam odbarwionych, otoczonych obwódką lekko 
przebarwioną; nie towarzyszą im inne zmiany, jak np. zaniki lub stany 
zapalne; choroba nie wpływa na stan ogółny chorych, nie jest ani wrodzona, 
ani dziedziczna. 

O b r a z m o r f o l o g i c z n y z m i a n w s k ó r z e . Zmiany 
w skórze polegają na obecności plam odbarwionych; siedlisko ich bywa 

I l i 
firn 

Ryc. 251. Yitiligo. 

rozmaite. Aczkolwiek zająć mogą one każdą okolicę, są jednak najczęstsze 
na dłoniach po stronie grzbietowej, na przedramionach, na twarzy i szyi, 
w otoczeniu narządów płciowych i odbytu. Mogą one wystąpić również na 
czerwieni warg, na żołędzi u mężczyzn, na wargach sromowych u kobiet; 
nie zajmują nigdy skóry dłoni po stronie zginającej i powierzchni podesz-
wowych stóp. Plamy te mogą być pojedyncze i nieliczne, czasem są jednak 
bardzo liczne, w tym razie często występuje ich umiarowy układ; umiaro-
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Zaburzenia barwnikowe 

wości całkowitej nie widuje się jednak nigdy. Wiełkość plamy bywa roz
maita, początkowo są one kropkowate, w tym stanie utrzymują się jednak 
krótko. Plamy małe mają rozmiary monety i kształt z grubsza okrągły, 
wykwity duże osiągają rozmiary połowy dłoni i większe. Zabarwienie tych 
plam jest jednakowe na całej ich powierzchni; jest ono białe, różowawe 
lub ciełiste. Granice plam są ostre, zarysy nieregularne, zatokowate, często 
określane jako geograficzne; otoczenie ich jest przebarwione nieco silniej 
od zabarwienia prawidłowego danej okołicy. T a przebarwiona obwódka ma 
szerokość 3—5 miłimetrów i przechodzi stopniowo w skórę o zabarwieniu 

Ryc. 252. Yitiligo. 

prawidłowym. Żadnych innych zmian anatomicznych na ognisku bielaczym 
nie stwierdza się, w szczegółności nie ma tu objawów zapalnych i zaniku 
lub ścieńczenia skóry. Jedyna zmiana dotyczyć może włosów i meszka wło
sowego, które są również odbarwione. 

O d m i a n y bielactwa nabytego nie są częste i zawsze wykazują 
zasadnicze cechy postaci klasycznej: 

•— biełactwo kropkowate, vHżligo punctata, występuje w postaci licz
nych, lecz bardzo drobnych plamek skupionych w pewnej okolicy; każda 
z nich wykazuje cechy plam powyżej opisanych; 
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Zaburzenia barwnikowe 

— biełactwo siatkowate, vjtiligo reticulańs; już sama nazwa wykazuje, 
że w tych razach powstają plamy łączące się w sieć; jeśli beleczki jej są 
przerwane, powstać może obraz paradoksalny, polegający na obecności 
plam ciemnych na tle odbarwionym; 

— bielactwa błon śluzowych nie widuje się u przedstawicieli rasy 
białej, może ono wystąpić u Murzynów; 

— biełactwo skóry owłosionej, np. głowy lub brody u mężczyzn nie 
należy do rzadkości; zmiany polegają na występowaniu ognisk rozmaitej 
wielkości, na których włosy są białe; innych zmian nie wykazują one; 
skóra na takim ognisku może być również odbarwiona; 

•—• biełactwo uogólnione, vjtiligo generalżsata, należy do rzadkości 
w rasie białej; zmiany nie są nigdy naprawdę całkowite, zawsze pozostają 
bowiem drobne plamy zabarwione; zabarwienie tęczówek i siatkówki jest 
prawidłowe. 

P r z e b i e g k l i n i c z n y . Biełactwo nabyte wystąpić może 
w każdym wieku, nie bywa ono nigdy wrodzone. Niektórzy twierdzą, że 
biełactwo, a raczej usposobienie do niego, może być dziedziczne (Dańer, 
Jadassohn), z a y m jednak zgodzić się nie można. Choroba częściej rozpo
czyna się w wieku młodym, pomiędzy lo a 30 rokiem życia. Kobiety do
tknięte są, zdaje się, nieco częściej; to samo powiedzieć można o brunetach. 
Początek choroby częstszy jest latem i na wiosnę, co tłumaay się rolą 
światła słoneanego w patogenezie wszystkich zaburzeń barwnikowych; 
jego nasilenie jest również większe w tym czasie. 

Zazwyczaj nie stwierdza się żadnych okoliczności tłumaczących powsta
wanie choroby, rzadziej można ją połączyć z rozmaitymi wstrząsami fizycz
nymi i psychicznymi, o czym mowa będzie poniżej. 

Plamy bielacze występują czasem w okolicach drażnionych, na przykład 
w miejscu ucisku przez pasy, tasiemki, kołnierze itd.; jest to tym dziwniej
sze, że u osobników zdrowych drażnienie wywołuje ogniska przebarwione. 

Początkowo plamy są kropkowate, ulegają jednak szybkiemu wzro
stowi obwodowemu, tak jak gdyby barwnik usuwał się odśrodkowo ku 
obwodowi plam; plamy sąsiadujące łączą się, co tłumaczy ich zarysy nie
prawidłowe, dziwaczne. 

Powstawaniu tych zmian nie towarzyszą żadne objawy; czasem jednak 
okres odbarwienia poprzedzony bywa lekkim zaróżowieniem zapalnym. 
Objawy te należą do rzadkości i są słabo nasilone, przypisywano im jednak 
dużą doniosłość patogenetyczną. Ogniska ustalone nie sprawiają żadnych 
dolegliwości, nie towarzyszą im również przedmiotowe zaburzenia aucia . 
Plamy raz powstałe utrzymują się bardzo długo, niekiedy przez całe życie 
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chorego, niektóre z nich mogą jednak ustępować. Plamy bielactwa nabytego 
nasilają się pod wpływem promieni słonecznych i niektórych czynników 
fizjologicznych, takich np. jak ciąża; tłumaczyć należy to wzrostem prze
barwienia skóry zdrowej w tym okresie, skutkiem czego plamy bielacze 
występują wyraźniej na ciemniejszym tle. Dużo uwagi poświęcono kwestii 
współistnienia bielactwa i innych chorób skóry; tak więc opisywano bie
łactwo w twardzinie, w łuszczycy, ziarniniaku grzybiastym, świerzbiączce 

Ryc. 253. Yitiligo. 

i W szeregu innych schorzeń. Ściśle mówiąc nie jest to jednak właściwe 
biełactwo nabyte (vitiligo), lecz odbarwienie — achromia, leucoderma. 
Jedynym schorzeniem mającym istotny związek z bielactwem jest łysienie 
plackowate. Obydwa schorzenia nierzadko współistnieją, ich przebieg jest 
podobny, a etiologia prawdopodobnie zbliżona. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y bielactwa jest prosty: zmiany dotyczą 
ilości i rozmieszczenia barwnika; w części środkowej plamy bielaczej na-

660 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Zaburzenia barwnikowe 

skórek jest całkowicie pozbawiony barwnika, nie ma go również w skórze 
właściwej; w części obwodowej ogniska stwierdza się zazwyczaj pojedyncze 
komórki zabarwione; brzeg przebarwiony, otaczający plamę bielaaą, za
wiera natomiast barwnik w nadmiarze. Barwnik wykazuje cechy melaniny 
i wypełnia komórkę w postaci drobnych ziarenek. Odczyny specjalne, jak 
odczyn z oksydazą dopową Blocha, wykazują brak zaczynów utleniających 
w komórkach odbarwionych; mechanizm odbarwienia polega zatem nie 
na braku substancyj przedbarwnikowych, lecz zaczynów zamieniających 
babarwne postacie melaniny w barwnik. 

Zmiany stwierdzane przez niektórych autorów w skórze właściwej 
i polegające na objawach zanikowych lub na stanie zapalnym z niewielkimi 
naciekami okołonaayniowymi (Milian) należą do wyjątków i nie upo
ważniają do wniosków wysnuwanych przez tego autora; w przypadkach 
zbadanych przeze mnie nie udało mi się ich stwierdzić. 

E t i o l o g i a bielactwa nabytego nie jest jasna, co nie powinno 
dziwić; schorzenie to polega bowiem na niewydolności lub zaniku układu 
barwnikotwórczego, fizjologia którego wciąż jeszae mało jest zbadana. 
W szaególności nie są znane wszystkie czynniki pobudzające i upośłedza-
jące czynność barwnikotwórczą komórek naskórka; znane są zaledwie nie
które z nich, a jest wszakże jasne, że wszystkie one mogą odgrywać rolę 
w powstawaniu choroby. W związku z tym zrozumiała jest rozbieżność 
w wypowiadanych opiniach. Następującym czynnikom przypisuje się obec
nie rolę etiologiczną w powstawaniu bielactwa nabytego. 

W s t r z ą s y n e r w o w e mogą wywołać nagłe powstawanie plam 
bielaczych; do tego rzędu zjawisk zaliayć należy również nagłe osiwienie, 
niekiedy podobno spostrzegane. 

Patogenaa, a raczej mechanizm powstawania tych odbarwień jest 
zupełnie nieznany, należy przypuszaać jednak, że odgrywać musi tu rolę 
czynnik nerwowy; takie szybkie powstawanie odbarwień porównać można 
do nagłej zmiany zabarwienia, występującej u niektórych zwierząt (kame
leony) pod wpływem czynników psychicznych. 

C z y n n i k i f i z y c z n e mogą odegrać pewną rolę w powsta
waniu bielactwa nabytego; przykładem mogą tu być ogniska odbarwione 
w miejscach ulegających drażnieniu mechanicznemu lub powstające po 
silnym działaniu promieni słonecznych lub pozafiołkowych. Mechanizm 
działania tych aynników jest niejasny; należy przypuszczać jednak, że odgry
wają one rolę czynników sprzyjających lub wyzwalających działanie wła
ściwego mechanizmu upośledzającego czynność barwnikotwórczą. 

661 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Zaburzenia barwnikowe 

Z a k a ż e n i e k i ł o w e . Francuska szkoła dermatologiczna przy
pisuje zakażeniu kiłowemu dużą rołę etiologiczną w powstawaniu bie
lactwa nabytego. Wspomniałem powyżej, że kiła jest częstą przyczyną 
zmian barwnikowych, chodzi jednak zazwyczaj o przebarwienia pozostające 
w miejscu ustępujących nacieków kiłowych. 

Występowanie odbarwień jest znacznie trudniejsze do wytłumaczenia, 
toteż opinię swoją opierają autorzy francuscy głównie na współistnieniu 
u tych chorych zakażenia kiłowego; częstość jego w biełactwie nabytym 
rozmaicie jest oceniana. Tak więc niektórzy autorzy francuscy stwierdzali 
zakażenie kiłowe w 8 i % przypadków bielactwa (Touraine), a Lane 
podaje, że w 51,7% istniało zakażenie nabyte, a w 16,1% wrodzone. 

Szkoły amerykańska, angielska i polska nie dają wiary tym liczbom 
i nie łączą bielactwa nabytego z zakażeniem kiłowym. Co do mnie, w wy
jątkowych tylko przypadkach stwierdziłem istnienie zakażenia kiłowego 
w przypadkach bielactwa. 

U k ł a d d o k r e w n y niewątpłiwie jest czynnikiem regulującym 
czynność barwnikotwórczą skóry; gruczołami odgrywającymi rolę największą 
są nadnercza, jajniki, tarczyca i część pośrednia przysadki mózgowej. 
W związku z rolą fizjologiczną układu dokrewnego zwrócono dużą uwagę 
na jego stan w przypadkach bielactwa. N a ogół zaburzenia układu dokrew
nego są częste w przypadkach bielactwa nabytego, nie są one jednak wy
bitne, a przy tym różnorodne, czyli że dotyczą rozmaitych gruczołów do-
krewnych. Najczęściej stwierdzano nieprawidłowości czynnościowe tarczycy, 
a to zarówno w postaci nadczynności, jak i niedoczynności. Niektórzy twier
dzą, że zaburzenia czynności nadnerczy i przysadki mózgowej są w tych 
razach również częste, przyjąć to należy jednak z dużym krytycyzmem, 
chodzi bowiem o nieprawidłowości nieznaczne, rozpoznanie których jest 
bardzo trudne. 

W związku z rolą układu dokrewnego w powstawaniu bielactwa po
ruszyć należy wpływ układu nerwowego na powstawanie tego schorzenia. 
Aczkolwiek biełactwo nabyte jest stosunkowo częste w organicznych scho
rzeniach układu nerwowego, takich, jak wiąd rdzenia, stwardnienie wielo-
ogniskowe i jamistość rdzenia, jednak zmian w układzie nerwowym charak
terystycznych dla bielactwa nie stwierdzono. Okolicznością najciekawszą 
jest częstość zmian w płynie mózgowo-rdzeniowym stwierdzana przez nie
których autorów w biełactwie, Dujardin, Brown i Haecke (Brit . Journal 
of Dermatology 1919). 

R o z p o z n a n i e bielactwa nabytego jest łatwe; jest to schorzenie 
nabyte, występują w nim plamy odbarwione, zazwyczaj liczne, otoczone 
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Zaburzenia barwnikowe 

obwódką przebarwioną; nie stwierdza się zaburzeń czucia, blizn, stanów 
zapalnych lub zaników. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy znamiona bezbarwne, 
te jednak są wrodzone, nie rozszerzają się i zazwyczaj nie są otoczone 
obwódką przebarwioną. Odbarwionym plamom w przebiegu twardziny 
skóry towarzyszą charakterystyczne zmiany twardzinowe. Plamy odbarwione 
powstające po wykwitach łuszczycowych lub w łupieżu pstrym nie wyka
zują tak ostrego odgraniczenia od otoczenia, często współistnieją resztki 
wykwitów łuszaycowych lub łupieżu pstrego, wreszcie pomocne są wywiady. 

Trudności w rozpoznaniu mogą powstać tylko w przypadkach pojedyn
czych ognisk bielactwa. 

R o k o w a n i e o g ó l n e w biełactwie nabytym jest dobre, cho
roba nie upośledza bowiem stanu ogólnego zdrowia; jest ono natomiast 
niekorzystne w odniesieniu do zmian skórnych, te są oporne na leczenie 
i nie wykazują skłonności do samoistnego ustępowania. 

L e c z e n i e bielactwa nabytego zazwyczaj nie rokuje widoków na 
powodzenie. Leczenie ogólne jest wskazane w razie stwierdzenia schorzeń 
ustrojowych •— kiły, zaburzeń w czynności narządów dokrewnych lub 
układu nerwowego; rzadko jednak wpł)'wa ono na przebieg bielactwa. 

Leczenie miejscowe jest w okresie próbnym, dąży się przy tym do po
budzenia czynności barwnikotwórczych naskórka. W tym celu propono
wano wstrzykiwanie dożylne barwników akrydynowych z jednoczesnym 
naświetlaniem skóry promieniami pozafiołkowymi; inni poprzedzają na
świetlania pędzlowaniem skóry olejkiem gruszkowym lub orzechowym 
(Ol. bergamottae, Ol. arachidls), uczulającym skórę na działanie światła. 
Metody te na ogół jednak zawodzą, występujące zabarwienie jest bowiem 
przemijające lub kropkowate, a najczęściej nie rozwija się wcale. W tych 
warunkach najcenniejszym sposobem leczenia stają się rozmaite przetwory 
kosmetyczne zabarwiające skórę; najprostsze i bardzo wygodne jest obcie-
ranie odbarwionych plam 2—5% rozczynem nadmanganianu potasowego; 
na twarzy stosować należy pudry zabarwione (puhis cuticolor). 

XV. MELANOBLASTOSIS CUTIS LINEARIS s. SYSTEMATISATA 

Pod tą nazwą opisano bardzo rzadką nieprawidłowość zabarwienia 
skóry; dotąd ogłoszono zaledwie 11 takich spostrzeżeń, toteż schorzenie 
nie ma większej doniosłości praktycznej, wspominam zaś o nim jedynie 
z tego względu, że jako schorzenie mało znane uchodzi niekiedy uwagi. 
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Zaburzenia barwnikowe 

CO jest dużą szkodą dla rozwoju wiadomości o nim. Podobnie jak w innych 
rzadkich schorzeniach, również i w omawianym brakuje syntezy wiado
mości, co sprowadza mnogość nazw: tncontinentia pigmenti Bloch — 
Sulzberger; melanosis cońi degeneratha Siemens; naevus chromatophoricus 
jamiliaris Naegeli. 

Schorzenie dotyczy dzieci kilkomiesięcznych lub paroletnich, wystę
puje nagle bez przyczyny widocznej, czasem jest rodzinne. 

W większości opisanych przypadków współistniały rozmaite niepra
widłowości rozwojowe — choroba Little, microcephalia, zez, glejak nerwu 
wzrokowego itd. Zmiany polegają na symetrycznie ułożonych smugach 
łukowatych łub łączących się siatkowało. 

Siateczka ta złożona jest z drobnych grudek bardzo charakterystycznej 
brunatnopopielatej barwy. Po pewnym czasie mogą one ustąpić pozosta
wiając nieznaczne zaniki. Badanie histologiczne wykazuje objawy zwyrod
nienia komórek naskórka oraz obecność w skórze właściwej licznych komó
rek wrzecionowatych i rozgałęzionych, przypominających komórki tkanki 
łącznej, wypełnione barwnikiem o cechach mełaniny. Komórki te dają 
dodatni odczyn dopowy, czyłi zawierają zaczyn melaniny i są chromatobla-
stami. Należy przypuszczać, że jest to układowe znamię barwnikowe łączno
tkankowe lub związane genetycznie z komórkami otoczek nerwowych 
(Carol i Baur. Arch. f. Dermat. T . 182). 

X V I . ZMIANY ZABARWIENIA WYWOŁANE PRZEZ SUBSTANCJE OBCE 

A . T a t u a ż e . Nazwą tą objęte są zmiany zabarwienia skóry 
wywołane przez przenikanie do niej substancyj nierozpuszczalnych obcych. 
Następuje to w różnych okolicznościach, z których najgłówniejszymi są 
tatuaże celowe, tatuaże przypadkowe, a wreszcie zawodowe. 

Tatuaże celowe wykonywane są w celach rytualnych wśród narodów 
i plemion egzotycznych, w naszej rasie zaś jedynie przez szczególny sno
bizm lub w celach ozdoby w przypadkach wypaczenia poczucia estetyki. 
Częstsze są one wśród klas niższych i w niektórych zawodach, jak np. 
u marynarzy oraz u osób wykazujących wypaczenia moralne i społeczne, 
a więc u złodziei, przestępców, prostytutek, włóczęgów itd. Rysunki są 
bardzo różnorodne zarówno pod względem estetycznym, jak i treści. W na
szym społeczeństwie, gdzie praktyka tego zabiegu jest słabo rozwinięta, 
są to rysunki prymitywne, jednobarwne; u narodów stykających się z kra-
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Zaburzenia barwnikowe 

jami zamorskimi są one niekiedy bardzo kunsztowne. Treść rysunków 
bywa przypadkowa, częściej jednak ma odcień erotyczny, pornograficzny, 
związany z zawodem, przeżyciem, przyrzeczeniem, przysięgą itd. 

Zabieg wykonywany jest przez nakłuwanie skóry igłami lub specjal
nymi narzędziami jednocześnie wkraplającymi barwnik. W naszym społe-

Ryc. 254. Tatuaż. 

czeństwie zabieg ten wykonywany jest przez amatorów, co wystarczająco 
ilustruje jego technikę; jednak nawet w krajach, w których tatuaże są 
bardzo rozpowszechnione, wykonywane są one niechlujnie i bez liczenia 
się z aseptyką, toteż zakażenia zwykłe, a czasem swoiste, kiłą i gruźlicą 
wielokrotnie były w tych razach spostrzegane. 
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Zaburzenia barwnikowe 

Tatuaże przypadkowe zdarzają się po strzałach z bardzo bliskiej 
odległości, po wybuchach, czasem po upadku lub silnym ześlizgnięciu się 
na piasku, żwirze, żużlu lub węglu. 

Tatuaże zawodowe spostrzega się u pracowników pracujących w ku
rzu, a przy tym wówczas, gdy cząsteczki kurzu rozsiewane są z dużą siłą 
przez maszyny, obrabiarki, dmuchawki itp., wyłiczenie wszystkich tych 
okoliczności i rodzaju kurzu jest niemożliwe i bezcelowe. 

Tatuaże powstają przez przedostanie się substancyj nierozpuszczalnych, 
przenikających przy tym do skóry właściwej, w razie przenikania ich do 
naskórka następuje zawsze oddzielenie tych cząsteczek ze złuszczającym 
się naskórkiem i stopniowe znikanie plam. 

Obraz histologiczny tatuażu jest prosty; w skórze właściwej znajdują 
się cząsteczki wprowadzonej tu substancji; część jej leży luźno w skórze 
właściwej, część w otoczeniu naczyń, w śródbłonkach i w komórkach 
wędrownych tkanki łącznej. 

Rozpoznanie tatuażu jest proste i nie wymaga omówienia, istota zmian 
jest bowiem oczywista. Leczenie polega na usunięciu lub zniszczeniu tkanki 
utatuowanej. Proponowano tu zabiegi rozmaite, wszystkie one prowadzą 
do powstania blizny, toteż przeciwwskazane są w razie zmian rozległych. 
Zniszczenie tkanki utatuowanej można osiągnąć elektrokauterem, przyże-
ganiem kwasem trójchlorooctowym łub inną substancją żrącą. Zmiany 
bardzo powierzchowne dają się usunąć niekiedy odmrażaniem śniegiem 
kwasu węglowego. Ogniska utatuowane można usunąć chirurgicznie nożem 
lub pętlą elektryczną; tak zwana dekortykacja polega na usunięciu sztancą 
lub specjalnymi igłami tkanki przebarwionej, zazwyczaj jednak zawodzi. 
Metoda naświetłań radem, promieniami X łub łampą Kromayera albo 
Finsena związana jest ze znacznym uszkodzeniem tkanek, toteż teoretyczne 
rozważania powinny zniechęcać do niej. 

B . S r e b r z y c a , argyrosts. Srebrzyca skóry może być porównana 
do tatuażu skóry, z tym jednak, że substancja zabarwiająca przenika do 
skóry od wewnątrz z krwią krążącą, stąd przechodzi do skóry i wytwarza 
złogi w tkance łącznej, w ściankach naczyń oraz w otoczeniu przydatków 
skóry. 

Srebrzyca może powstać u pracowników niektórych zawodów, jak 
np. u jubilerów, złotników, u osobników wykonujących odlewy itd., 
w tych razach zaliczenie jej do choroby zawodowej jest całkowicie uzasad
nione. 

Częściej powstaje ona jako powikłanie leczenia przy stosowaniu przez 
długi okres czasu leków srebrowych; w tych razach znowu może być ona 
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Zaburzenia barwnikowe 

uogólniona lub ograniczona. Pierwsza, a zatem srebrzyca uogólniona wy
stępuje po podawaniu wewnętrznym przetworów srebrowych. W czasach 
gdy w leczeniu wiądu rdzenia posługiwano się chętnie azotanem srebro
wym, srebrzyca skóry występowała częściej; w dobie obecnej występuje 
ona niekiedy jako powikłanie łeczenia arsenobenzołem srebrowym lub koloi
dalnym srebrem. 

Srebrzyca umiejscowiona dotyczy okolic przyżeganych azotanem sre
browym, a więc spojówek, błon śluzowych narządów płciowych i jamy 
ustnej; ma ona doniosłość znacznie mniejszą. 

Srebrzyca uogólniona, niezależnie od pochodzenia, rozwija się powoli; 
objawem najwcześniejszym jest ciemna, popielatosinawa obwódka na dzią
słach w otoczeniu zębów, zwłaszcza z przodu w okolicach podlegających 
działaniu światła. Nieco później taka sama obwódka występuje na wolnym 
brzegu powiek i w otoczeniu płytek paznokciowych; stąd zmiany rozsze
rzają się na całą płytkę. W skórze zmiany są uogólnione, symetryczne, 
najwybtiniejsze wszakże w okolicach odsłoniętych, ulegających działaniu 
światła i drażnionych; nie towarzyszą im zmiany zapalne i podmiotowe. 
Zabarwienie skóry jest bardzo charakterystyczne, popielate z odcieniem 
niebieskawym, nadaje ono skórze odcień metaliczny, stalowy, tak odrębny, 
że popełnienie błędu rozpoznawczego nie jest możliwe. Stan chorego może 
być dobry, wszakże w przypadkach ciężkich dołącza się niedokrwistość, 
astenia, wyczerpanie nerwowe i fizyczne. Srebrzyca skóry utrzymuje się 
trwale, bez skłonności do ustępowania. 

Zmiany histologiczne są proste, polegają one na obecności licznych, 
bardzo drobnych ziarenek srebra metalicznego w skórze właściwej; leżą 
one luźno w tkance łącznej skóry lub są sfagocytowane przez komórki 
wędrowne. Szczególnie liczne są one w otoczeniu gruczołów potowych, 
gdzie znajdują się w błonie podstawnej i w komórkach śródbłonka, ota
czających zraziki gruczołu; dużo ich jest ponadto w śródbłonkach naczyń 
i w otoczeniu mieszków włosowych. 

W naskórku stwierdza się znaczny wzrost ilości barwnika o cechach 
melaniny; świadczy to, że srebrzyca jest nie tylko swoistym tatuażem skóry, 
lecz że współistnieje tu zaburzenie przemiany barwnikowej. 

Rozpoznanie srebrzycy oparte jest na cechach morfologicznych scho
rzenia, a mianowicie na szczegółach zabarwienia skóry —• jej odcień sta-
łowy jest najpewniejszą podstawą rozpoznawczą. 

Leczenie srebrzycy nie rokuje powodzenia; zaprzestanie podawania 
przetworów srebrowych nasuwa się jednak samo przez się. 
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Zaburzenia barwnikowe 

C. C h r y s i a s i s . Zmiany zabarwienia skóry w następstwie stoso
wania przetworów złotowych nie są częste, mogą mieć jednakże duże zna
czenie praktyczne i sprawić ogromne trudności diagnostyczne. Zmiany te 
występują w następstwie stosowania dużych iłości — powyżej 20.0 g pre
paratu — sołi złotowych w cełach łeczenia. Zmiany występują bez poprze
dzającego stanu zapałnego skóry w dobrym stanie ogólnym chorych. Prze
ważają one na odsłoniętych aęściach skóry, oszczędzają natomiast błony 
śluzowe i paznokcie. 

Zmiany w skórze odsłoniętej, w mniejszym stopniu w skórze nie 
ułegającej działaniu promieni słonecznych, polegają na powstawaniu rozle
głych plam o charakterystycznym popielatoliliowym zabarwieniu, czasem 
są one niebieskawe lub sinicze. Zdaniem moim, barwa ich najbardziej przy
pomina plamy błękitne, występujące we wszawicy wywołanej przez wesz 
łonową. 

Obraz histologiczny jest taki sam jak w srebrzycy, jednak cząsteczki 
złota w skórze są nieco większe od cząsteczek srebra. Zmiany te nie poddają 
się zabiegom łeczniczym. 
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ROZDZIAŁ X X X V I I I 

C H O R O B Y GRUCZOŁÓW P O T O W Y C H 

W s t ę p 

Prawie cała powierzchnia ciała ludzkiego opatrzona jest gruczołami 
potowymi; pozbawione ich są czerwień warg, żołędź i wewnętrzna po
wierzchnia napletka. Rabut podaje, że brak ich również na małżowinie 
usznej, w otoczeniu paznokci, na wargach sromowych dużych i małych, 
R. Volk natomiast twierdzi, że pozbawione ich są powieki i wewnętrzne 
powierzchnie małżowin usznych; dane powyższe wymagają jednak spraw
dzenia. Jest ich natomiast szczególnie dużo na dłoniach i stopach po stro
nie zginaczy; dużo ich jest na twarzy i w zgięciach dużych stawów. Gru
czoły potowe dzieli się obecnie na małe, czyłi ekrynowe, pokrywające całą 
powierzchnię, oraz na duże, czyli apokrynowe; ostatnie umiejscowione są 
pod pachami, na sutkach, na wargach sromowych, na wzgórku łonowym 
i w otoczeniu odbytu; gruczoły te związane są z czynnościami płciowymi. 

F i z j o ł o g i a g r u c z o ł ó w p o t o w y c h jest zbadana nie
dostatecznie, i to jednak, co wiemy w tym zakresie, świadczy o dużej roli 
odgrywanej przez nie. Czynność gruczołów potowych może mieć rozmaite 
nasiłenie, wydziełanie potu odbywa się jednak stale; jeśli proces ten jest 
niewidoczny i polega na wydzielaniu pary, mówimy o oddychaniu niewi
docznym — persphatio insensibiUs. Dawniejsze szkoły fizjologiczne podzie
lały pogląd Rubnera, który twierdził, że pocenie jest czynnością regulującą 
przemianę termiczną ustroju; zwrócono jednak uwagę, że pocenie przed
śmiertne i w stanie szoku, pocenie w zapadzie, w niektórych okresach nar
kozy nie wpływa na zmianę ciepłoty ustroju. Pocenie jest niewątpliwie 
jednym ze sposobów regulowania ciepłoty ciała, prócz tego jednak współ
działa ono w regulowaniu przemiany wodnej i mineralnej, poza tym z po
tem wydzielane mogą być również i rozmaite składniki toksyczne. Pocenie 

669 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Choroby gruczołów potowych 

jest również regulatorem stężenia jonów wodorowych, przy czym silne 
pocenie zakwasza ustrój. Występuje ono w razie zwiększonej pobudliwości 
nerwu współczulnego, czym tłumaczy się skłonność do pocenia osobników 
dotkniętych chorobą Basedowa; pocenie może być wzmożone w zaburze
niach krążenia i oddychania. Wydzielanie potu pobudzone może być przez 
czynniki nerwowe lub też przez nieprawidłowy skład krwi, przy czym 
substancje krążące we krwi działać mogą bądź bezpośrednio na komórki 
gruczołów potowych, bądź centralnie na ośrodki nerwowe. 

Pocenie odgrywać może dużą rolę w przemianie materii ustroju; 
zawartość wody w pocie wynosi 9 8 % , dobowa zaś ilość wydzielanego potu 
dojść może do 10—15 litrów, są to jednak ilości wyjątkowe; przeciętnie 
dobowa ilość potu u osobników całkowicie zdrowych ułega wahaniom 
bardzo znacznym, zależnym od cech konstytucyjnych ustroju, ciepłoty i wi l 
goci otaczającego powietrza, rodzaju pożywienia oraz ilości spożywanego 
płynu, toteż określenie prawidłowego pocenia jest zbyt trudne, by dane 
zdobyte mogły być uważane za wartościowe. Prócz wody w pocie znajduje 
się sól kuchenna, wapń, magnez, potas, kwas moczowy, amoniak, mocznik, 
indoksyl, czasem barwniki żółciowe i sołe kwasów żółciowych, rozmaite 
kwasy tłuszczowe, nadające potowi jego woń charakterystyczną; prócz tych 
substancji znajdowano w pocie szereg innych, przechodzących z krwi . 
Odczyn potu jest obojętny lub nieco kwaśny, zależy on jednak od stopnia 
pocenia, w poceniu silnym staje się on zasadowy. Skład potu w chorobach 
ogólnoustrojowych może ułegać pewnym zmianom, często stwierdza się przy 
tym w pocie substancje znajdujące się w nadmiarze we krwi ; tak więc 
w kiłe wtórnej w pocie stwierdza się dużo cholesteryny, w razie nasilenia 
spraw gnilnych w jelitach — indoksylu, w mocznicy — mocznika, w skazie 
moczanowej — substancyj purynowych, w cukrzycy — acetonu itd. 

Mechanizm działania jadów i leków na czynność pocenia jest rozmaity: 
— środki przeciwgorączkowe wywołują zazwyczaj wzrost wydzielania 

potu; mechanizm ich działania jest rozmaity: antypiryna, kwas salicylowy 
działają pobudzająco na ośrodki pocenia w mózgu; 

— strychnina, kamfora, amoniak i jego pochodne zmniejszają poce
nie działając na zwoje międzykręgowe; 

—• pllokarpina, muskaryna, fizostygmina działają na zakończenia ner
wów w samych gruczołach potowych i na spłoty nerwowe skórne; 

— atropina i morfina zmniejszają wydzielanie potu; przypuszcza się, 
że porażają one zakończenia nerwów; być może działają one jednak na 
samą komórkę gruczołową; 
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Choroby gruczołów potowych 

— ergotoksyna zmniejsza pocenie, działając na nerw współczulny; 
— adrenalina zmniejsza pocenie, pomimo że pobudza nerw współ

czulny, działanie jej jest złożone i niewyjaśnione. 
Unerwienie gruczołów potowych jest bardzo różnorodne, tym się też 

tłumaczy, że wpływy toksyczne, fizyczne, psychiczne, drażnienia zewnętrzne 
wywołać mogą pocenie ogólne lub miejscowe. 

Autorzy nowocześni sądzą, że włókna unerwiające gruczoły potowe 
mają przebieg rozmaity: 

— część włókien tworzy łuk przechodzący przez korę mózgową; 
— drugi łuk przechodzi przez ośrodki podkorowe, znajdujące się 

w okołicy wzgórza (thalamus) w sąsiedztwie lub w związku z ośrodkami 
regulującymi ciepłotę ciała; 

— prócz tego istnieje łuk opuszkowy, ośrodki którego sąsiadują 
z ośrodkami smakowymi; 

— a wreszcie przechodzący przez ośrodki rdzeniowe, istnieniem któ
rego tłumaczy się wpływ zewnętrznych podrażnień skóry na czynność 
pocenia. 

Włókna nerwowe, unerwiające gruczoły potowe tułowia należą do 
nerwu współczulnego, włókna nerwowe unerwiające gruczoły potowe 
twarzy należą natomiast do parasympatycznych; te różnice w unerwieniu 
tłumaczą pocenie samej twarzy w niektórych okołicznościach, jak np. pod 
wpływem spożywania pokarmów gorących. 

I . POCENIE NADMIERNE. HYPERHIDROSIS 

Skłonność do pocenia osobników całkowicie zdrowych ulega bardzo 
dużym wahaniom; różnica ta jest jeszcze większa w rozmaitych okoliczno
ściach chorobowych. Pocenie osobników gruźliczych lub też w razie szyb
kiego obniżania ciepłoty u gorączkujących, pocenie w świerzbiączce i w roz
maitego rodzaju erytrodermiach może być tu przykładem. Pocenie w tych 
razach związane jest z innym stanem chorobowym, tu zaś rozpatrzone będą 
głównie takie postacie pocenia nadmiernego, które nie załeżą od innej 
widocznej sprawy chorobowej. Mówimy w tych razach o poceniu pierwot
nym, w odróżnieniu od postaci wzmiankowanych powyżej i uważanych 
za wtórne. 

Określenie pocenia nadmiernego jest niezmiernie trudne, nie ma 
bowiem kryteriów do ustalenia poziomu pocenia prawidłowego i jeśłi uważa 
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Choroby gruczołów potowych 

się, że 600—900 g potu stanowi normalną przeciętną dobową, to stoso
wanie pomiarów do rozpoznania jest niemożliwe z uwagi na trudności 
techniczne; dodać należy, że najczęściej ma się do czynienia z poceniem 
nadmiernym umiejscowionym, co jeszcze bardziej utrudnia wszelkie oblicze
nia ilościowe. Z tych to względów rozpoznawanie pocenia nadmiernego 
pozbawione jest wystarczających kryteriów obiektywnych, a granica po
między stanem prawidłowym i chorobowym trudna jest do okreśłenia. 

Zazwyczaj odróżnia się pocenie nadmierne uogólnione i umiejsco
wione, czyli ograniczone do pewnej okolicy. Jest to jednak stanowisko wy
magające pewnego wyjaśnienia; pocenie nadmierne zawsze dotyczy całego 
ciała, w niektórych okolicach jest jednak szczególnie wybitne. Pocenie takie 
określa się zazwyczaj jako umiejscowione, co nie jest prawidłowe. Wła
ściwym poceniem nadmiernym u m i e j s c o w i o n y m są stosunkowo 
rzadkie przypadki pocenia pewnych okolic unerwionych przez określony 
nerw. 

Niektórzy ludzie, zwłaszcza otyli, o konstytucji apoplektycznej lub 
piknicznej oraz osoby z silnym łojotokiem wykazują dużą skłonność do 
pocenia. 

O przyczynach pocenia wzmożonego wiemy mało; wydaje się jednak, 
że usposabia do niego większa pobudłiwość układu nerwowego, u kobiet 
zaś występuje większa skłonność do pocenia w okresie przekwitania. 
Możliwe, że wszystkie te postacie pocenia nadmiernego zależą od podraż
nienia ośrodków pocenia. 

Pocenie uogólnione nigdy nie jest stałe, przebiega ono zawsze w po
staci mniej lub bardziej wybitnych napadów. 

Pocenie wtórne, zależne od rozmaitych innych dostrzegalnych przy
czyn, występuje w wielu okolicznościach; szczególnie często zdarza się to 
w chorobach gorączkowych, w gruźlicy, dla niektórych okresów której cha
rakterystyczne są poty nocne, w neurastenii, padaczce, w gośćcu stawowym, 
w dusznicy bolesnej, w zapadzie, czasem w okresie dojrzewania płciowego, 
w ciąży. W obu ostatnich przypadkach pocenie dotyczy głównie gruczołów 
apokrynowych; zwracano uwagę na silne pocenie w chorobie Basedowa, 
w guzach nadnerczy, w zwyrodnieniu tłuszczowo płciowym — dystrophia 
adiposo-genitalis, w tężyczce i w tężcu, a wreszcie pod wpływem rozmaitych 
łęków. 

Pocenie w przebiegu gruźlicy może powstawać wskutek działania 
rozmaitych czynników; czasem towarzyszy mu obniżenie ciepłoty, w tych 
razach pocenie jest jednym z objawów lub współaynników termoregulacji 
i ma pochodzenie ośrodkowe; czasem znowu jest ono objawem toksycz-
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Choroby gruczołów potowych 

nym. Wreszcie może ono zależeć od zmniejszenia powierzchni oddechowej 
płuc i wzrostu poziomu kwasu węglowego we k r w i ; ten zaś, jak nam wia
domo, powiększa pocenie (tym się również tłumaczy pocenie się wśród 
snu, kiedy oddech jest płytszy i następuje wzrost ilości kwasu węglowego 
we k r w i ) . Pocenie uogólnione nie jest całkowicie równomierne, siłniejsze 
jest ono w fałdach, pod pachami i na twarzy; usposabia ono nierzadko 
do rozmaitych schorzeń, w szczególności do wyprzenia. 

P o c e n i e s i ę d ł o n i , podobnie jak pocenie innych okolic, osiągnąć 
może rozmaite nasilenie; niekiedy jest ono tak znaczne, że krople potu stale 
spływają, dłonie zaś są obficie zroszone potem; w innych razach są one 
zaledwie wilgotne. Poceniu temu nie towarzyszą żadne zmiany skóry dłoni; 
wszystkie przypadki, w których skóra dłoni wykazuje zmiany chorobowe, 
polegają na istnieniu odrębnej choroby skóry z towarzyszącym poceniem; 
tak przedstawia się sprawa np. z rogowcem dziedzicznym dłoni i stóp. 
Skóra dłoni w poceniu nadmiernym jest jednak często zaczerwieniona, 
ciepłota jej często jest niska, chociaż u niektórych takich chorych skóra 
jest gorąca. Nadmierne pocenie się rąk jest stanem bardzo przykrym dla cho
rych, często doprowadza ono do depresji psychicznej z uwagi na skrępowa
nie towarzyskie; niekiedy pocenie może być tak silne, że utrudnia lub unie
możliwia wszelką pracę i graniczy z kalectwem. 

N a d m i e r n e p o c e - n i e s i ę s t ó p cechami zasadniczymi nie 
różni się od pocenia dłoni, wszakże skutkiem noszenia obuwia często dochodzi 
do rozkładu potu, zakażeń wtórnych, rozmiękania naskórka i do powsta
wania zmian wyprzeniowych. Siedliskiem ich najczęściej są przestrzenie 
międzypalcowe i fałdy pod palcami, miejsca oparcia stóp i pięty. Skóra 
w tych okolicach jest biała, naskórek rozmiękły, przypomina rękę praczek 
po pracy z sodą lub mydłem; niekiedy powstają tu głębokie pęknięcia, a na
wet owrzodzenia łinijne. Skutkiem rozkładania się, pot staje się nader 
złowonny, co jest niekiedy tak rażące, że uniemożliwia chorym kontakty 
społeczne i towarzyskie. 

N a d m i e r n e p o c e n i e s i ę p a c h częstsze jest u kobiet, zwła
szcza zaś u brunetek; polega ono na nadmiernej wydzielinie gruczołów apo
krynowych. Wydzielany pot wyróżnia się wonią ostrą, niemiłą, zależną od 
domieszki choliny; pocenie to nasila się w okresie periodów. Mimo że nie 
jest to stan chorobowy, jest on nader niemiły z uwagi na woń i zniszczenie 
odzieży pod pachami. Pocenie się pach sprzyja osiedlaniu się na włosach nie
których grzybów, w szczególności wywołujących trichomycosis palmellina. 

Jako odmianę pocenia się pach wymienić należy pocenie okresowe wy
stępujące w pachach podczas obniżania ciepłoty ciała; polega ono na zjawieniu 
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Choroby gruczołów potowych 

się kiłku kropli potu ściekających na bocznych częściach tułowia; pot ten 
pochodzi najprawdopodobniej również z gruczołów apokrynowych. Mecha
nizm tego pocenia nie jest jednak wyjaśniony, dawniej przypuszczano, że 
chodzi tu o skurcz włókien mięśniowych otaczających część wydzielniczą 
gruczołów potowych, dziś uważa się, że chodzi tu o pocenie wywołane 
drażnieniem skóry przez zimno. Pocenie to częstsze jest u mężczyzn, 
zwłaszcza u młodych. 

P o c e n i e s i ę g ł o w y i t w a r z y jest częstsze u mężczyzn, 
zwłaszcza zaś z silnym łojotokiem i łysieniem skóry głowy. Łysina bywa 
niekiedy pokryta dużymi, łicznymi kroplami potu; prawdopodobnie i w tym 
razie chodzi o podrażnienie skóry i odruchowy wzrost pocenia. 

Wszystkie wymienione powyżej postacie pocenia się z wyjątkiem pocenia 
głowy u osobników łysych są częstsze u osobników młodych, ulegają one 
zazwyczaj poprawie z wiekiem i przy uregulowaniu życia płciowego. 

Pocenie się stóp i dłoni częstsze jest u asteników i osób anemicznych, 
czym też tłumaczyć należy niespodziewane jego występowanie po ciężkich 
chorobach ogólnych. Stan układu nerwowego i zdenerwowanie nawet 
mimowolne wybitnie nasila pocenie. Aczkolwiek pocenie się stóp dotyczyć 
może osób skrupulatnie przestrzegających przepisów higieny, jest ono 
częstsze u zaniedbanych pod tym względem. 

Nadmierne pocenie się może być chorobą zawodową; zdarza się to np. 
u osobników pracujących z chlorkiem wapnia, z wodą chlorowaną i u pra
cowników przemysłów farbiarskich. 

"W przeciwieństwie do opisanych powyżej postaci nadmiernego poce
nia się, pozornie umiejscowionego, w rzeczywistości zaś uogółnionego i tyłko 
w niektórych okołicach bardziej wybitnego, znamy istotnie umiejscowione 
postacie pocenia. Zdarzają się one prawie wyłącznie w chorobach i uszko
dzeniach ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego i wchodzą w za
kres zainteresowań neurologów. 

Przykładem takiego pocenia się jest pocenie połowicze lub ogniskowe. 
W tych razach pocenie się ogranicza się do połowy twarzy lub ciała; czasem 
występuje układ skrzyżowany — poci się lewa połowa twarzy i prawa 
tułowia. 

Pocenie to może być stałe, częściej występuje ono pod wpływem 
środków napotnych, podniet psychicznych lub spożywania pokarmów. 
Mechanizm tego pocenia polega na zwiększonej pobudliwości ośrodków 
pocenia lub w razie istnienia czynników drażniących szlaki i odpowiednie 
włókna nerwowe. Zdarza się to w guzach i wylewach w mózgu, schorze-

674 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Choroby gruczołów potowych 

niach zwojów międzykręgowych lub samych kręgów. Niekiedy jednak 
przyczyn organicznych nie stwierdza się. 

R o z p o z n a n i e nadmiernego pocenia się jest tak proste, że nie wy
maga omówienia; chodzi tu bowiem o objaw dostrzegany zarówno przez 
chorego, jak i przez otoczenie. Mimo że w obecnym stanie wiedzy ogra
niczamy się do rozpoznania objawu, dążyć należy do ustalenia przyczyn 
pocenia, które mogą być rozmaite. 

Należy zbadać, czy nie wchodzi w rachubę istnienie zakażenia gru
źliczego, gośćca stawowego oraz innych zakaźnych chorób wywołujących 
częste wahania ciepłoty; 

— ustalić należy, czy pocenie nie wystąpiło po przebyciu ostrej cho
roby zakaźnej — duru, błonicy, wywołującej zaburzenia w napięciu ner
wów życia roślinnego; 

— ustalić należy, czy nie ma niedokrwistości, błędnicy, stanów wy
czerpania ogólnego i nerwowego; 

— wyłączyć należy wpływ pracy na pocenie; 
— zbadać należy czynności układu dokrewnego, w szczególności tar

czycy i nadnerczy; 
— czynności narządów płciowych zasługują na największą uwagę, 

ustalenie związku pomiędzy poceniem się i aktem i życiem płciowym może 
być wskazówką cenną do wyznaczenia leczenia; 

— na stopach, pod pachami i w fałdach wyłączyć należy współistnie
nie zakażeń; 

— tryb życia psychicznego, higiena fizyczna i seksualna nie powinny 
ujść uwagi badającego. 

L e c z e n i e nadmiernego pocenia się jest zadaniem bardzo trudnym; 
pamiętać należy jednak, że zazwyczaj udaje się bardzo wydatnie zmniej
szyć pocenie i ulżyć chorym w ich cierpieniu nader przykrym, często 
przygniatającym ich psychicznie, a niekiedy nawet utrudniającym byto
wanie. 

W leczeniu nadmiernego pocenia się stosowane są metody o działaniu 
miejscowym i ogólnym. Leczenie ogólne znajduje podstawy w razie stwier
dzenia zaburzeń w ogólnym stanie zdrowia chorych; uwagę największą 
zwrócić należy na uregulowanie życia płciowego. Widywałem młodzień
ców, u których silne pocenie się nóg zmniejszało się, a po pewnym czasie 
ustępowało po porzuceniu przez nich praktyk samogwałtu; pocenie się dłoni 
u dziewcząt nierzadko zmniejsza się po rozpoczęciu przez nie prawidłowego 
życia płciowego. 
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Życie tych chorych powinno być higieniczne pod względem dietetycz
nym: nadmiar spożywanych płynów powiększa pocenie się, to samo powiedzieć 
można o posiłkach zbyt obfitych i gorących; dieta powinna być małosoiona, 
bez pieprzu i przypraw, napoje wyskokowe nie są wskazane; odzież po
winna być lekka, przewiewna, pokój sypialny dobrze wietrzony, kołdra 
cienka, niezbyt ciepła, kąpiel częsta; u osobników nerwowych podawać 
należy brom lub ziołowe leki uspokajające (passijlorina), u osobników 
anemicznych wskazane są przetwory arsenu i żelaza. 

Ze środków farmaceutycznych o działaniu ogólnym znajdują zasto
sowanie następujące: 

— atropina zmniejsza wydzielinę gruczołów potowych, może jednak 
wywołać zaburzenia wzroku i dolegliwości żołądkowe skutkiem zmniejsze
nia wydzieliny żołądka; uczucie suchości w jamie ustnej tłumaczy się 
zmniejszeniem wydzielania śliny; stosować ją można w postaci pigułek, 
zawierających o.oooi g atropinum suljuricum, w dawce ogólnej dobowej 
o.ooi; atropina może obniżyć o 75% wydalanie wody z potem; stosowa
nie jej powinno ulegać przerwom kilkodniowym co 6—8 dni. 

— agarycyna w ilości 0 .0 1 na dawkę i 0.05 pro die działa nieco sła
biej, lek ten podawany jest w pigułkach lub wstrzykiwaniach; 

— extractum aconiti w pigułkach w ilości 0.03 na dawkę, 3 razy 
dziennie zmniejsza nieco pocenie; 

— szałwia (Folia sahiae) w postaci naparu lub nalewki podług 
przepisu: 

Rp. : Inf. Fol. sahiae 5 .0—lo.o—15.0: 100.0, 

Rp. : Trae sahiae; 2—3 razy dziennie po 15—20 kropli. 

Substancja czynna zawarta jest w leku opatentowanym pod nazwą 
Salvysat, podaje się go w kroplach w ilości 2 5 — 4 0 , 2—3 razy dziennie. 
Wszystkie te środki wewnętrzne znajdują jednak małe zastosowanie w lecze
niu nadmiernego pocenia się, wyjątek stanowią nocne poty w przebiegu gru
źlicy. Ostatnio próbowano leczyć pocenie nadmierne u osobników gruźli
czych wstrzykiwaniami histaminy; podawano histaminum hydrochloricum 
począwszy od o. i mig dziennie i podwyższano dawkę o o. i mig, docho
dząc do dawki dziennej w wysokości 5 mig; leczenie to daje dobry wynik, 
co tłumaczy się zablokowaniem zakończeń nerwu współczulnego; zmniej
szenie pocenia utrzymuje się kilka miesięcy po zakończeniu leczenia, 
w czym upatrywać należy analogię do działania acetylocholiny w chorobie 
Raynauda, atropiny w bólach w wiądzie rdzenia i nowokainy w bólach 
pochodzenia sympatycznego. 
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Leczenie miejscowe znajduje znacznie większe zastosowanie w leczeniu 
nadmiernych potów. Przestrzeganie przepisów higieny jest przy tym 
nieodzowne; w związku z tym mycie nóg powinno być częste, codzienne; 
obuwie przewiewne, pończochy i skarpetki zmieniane co dzień lub nawet 
dwa razy dziennie; stosowanie potników gumowych pod pachami u kobiet 
nie jest korzystne, mimo że czasem nieodzowne. Mycie w wodzie zimnej 
jest mniej wskazane niż w ciepłej; do mycia należy stosować mydło forma-
linowe lub dziegciowe; po umyciu nóg mydłem opłukać je należy w wodzie 
z dodatkiem formaliny w ilości jednej łyżki stołowej na 2 1 wody, w kąpieli 
tej należy trzymać nogi 10—15 minut, zamiast formaliny użyć można 
nadmanganianu potasowego w ilości 2.0 g na 2 litry wody, stosowanie 
odwarów z kory dębowej jest zbyt niewygodne, by można było metodę 
tą polecać. W silnym poceniu ogólnym korzystne jest obcieranie ciała wodą 
z dodatkiem 5 — 8 % octu; dla dłoni oraz okolic pachowych i pachwino
wych używać należy rozczynów słabszych; stosowanie nadmanganianu pota
sowego na dłonie jest niewygodne z uwagi na powstające przy tym plamy. 
Po mnyciu należy miejsca pocące się dokładnie osuszyć i przypędzlować 
bądź rozczynem i — 2 % formaliny w wodzie lub spirytusie, bądź 
2 — 1 0 % kwasem chromowym; rozpocząć pędzlowania te należy od stężeń 
niższych niż wskazałem powyżej i stopniowo je podwyższać. 

Większość leków usuwających nadmierne poty należy do garbujących 
skórę, przez co przewody gruczołów potowych zostają zwężone, a wydzie
lanie potu utrudnione. 

Stopy, pachwiny, pachy należy przypudrować; puder nadaje się jednak 
głównie do leczenia pocenia słabego stopnia. 

K i lka przepisów na rozmaite pudry podaję poniżej: 

Rp.: Tannojormii lo.o—15.0, Taki veneti ad loo.o; 

Rp.: Aluminis pulv., Acid. salicyl, aa 1.0, Acid. borici, Acid. tannici 
aa 1,5 Taki veneU ad 3 0 . 0 — 5 0 . 0 . 

Liczba stosowanych pudrów jest bardzo duża; składnikami najczęściej 
przepisywanymi są kwas salicylowy, tanoform, formalina, tanina, kwas 
borowy, kamfora, ester kwasu salicylowego, chlorek amonu. 

Zaróbką jest talk i tlenek cynkowy. Pudry opatentowane pod roz
maitymi nazwami zawierają składniki te same. Leki te można stosować 
również w maściach, co wskazane jest w razie silnego rozmiękania naskórka 
i obecności przeczosów i pęknięć, lub też w postaci płynów, co w wielu 
razach jest najwygodniejsze. 

Rp.: Boracis 20.0, Aetheris suljur. 50.0, Aq. destill. ad 250 .0 ; 
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W poceniu się stóp wyniki dobre daje pędzłowanie okolic pocących się 
płynem następującym: 

Rp.: Naphtoli 5.0, Glyceńni 10.o, Spir. vini 90*^ ad 100.o; 
w poceniu dłoni zaś następujący, nieco jednak kosztowny: 

Rp.: Formalini i .o, Spir. coloniensis lub lavandulae, Spir. vini 
90O aa 50 .0 ; 

Rp.: Naphtoli, Spir. camphor. aa- lo.o, Spir. vini 95O ad 80.0. 

D o leczenia pocenia dłoni nadaje się płyn następujący; należy nim 
przecierać ręce kilka razy dziennie: 

Rp.: Tannini 0 .20, Acid. acet. glac. 3.0, Aq. coloniensis 100.o. 
Pędzłowanie 10% rozczynem azotanu srebrowego odnosi niekiedy 

skutek bardzo dobry. Z innych środków polecano pędzłowanie 2 0 — 5 0 % 
rozczynem kwasu solnego, uważać należy przy tym, by pędzlować wyłącznie 
okolice pocące się i niezwłcKznie po pędzlowaniu spłukać wodą i mydłem 
okolice smarowane; działanie delikatniejsze wywierają kwas mrówkowy 
i trójchlorooctowy. Dalej w leczeniu pocenia nadmiernego stosuje się chino-
sol, tymol, naftalinę i betanaftol. 

Jeśli istnieje podejrzenie, że pocenie nadmierne wywołane jest przez 
rozmaite zakażenia, w szczególności przez grzybice, bardzo dobre działanie 
lecznicze wywiera odkażanie okolicy pocącej się nalewką jodową; zdarza się 
to np. w przypadkach zakażenia przestrzeni międzypalcowych stóp droż
dżami lub grzybem naskórkowym (epidermophyton inguinale) oraz w za
każeniu włosów pod pachami przez lepothrix. W odniesieniu do pocenia 
stóp pamiętać należy, że stopa płaska sprzyja poceniu, toteż w tych razach 
nałeży zalecić noszenie wkładek ortopedycznych, ułatwiających przewiew. 

Prócz metod farmaceutycznych w leczeniu pocenia nadmiernego znaj
dują zastosowanie metody leczenia fizykalnego. 

Z nich na pierwszym miejscu postawić należy naświetlanie okolic 
pocących się promieniami X . Pamiętać należy, że metoda ta wymaga sto
sowania dużych dawek promieni X i wywołuje trwałe uszkodzenie skóry. 
Z uwagi na to wskazania do leczenia tego powinny być ustalone z dużą 
ostrożnością. Pocenie ogólne, pocenie twarzy i głowy, pocenie nadmierne 
słabego stopnia nie są wskazaniami do stosowania tej metody. Nadaje się 
ona wyłącznie do leczenia bardzo silnych i opornych na inne metody po
staci pocenia dłoni i stóp. S. Laborde poleca technikę następującą: 400 r, 
bez filtra; przy 100—120 kilowoltów napięcia; po upływie 3 tygodni 
dawkę tę powtarza się, a w razie potrzeby jeszcze i trzeci raz po upływie 
dalszych 3 tygodni. Belot stosuje inną technikę, a mianowicie: 120 kilo-
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woltów, 310 r, z użyciem sączka glinowego 2—5 mm, dawkę tę podaje 
on co 15 dni 6 — 8 razy. 

Co do mnie to stosuję 250 r, przy 120 kilowoltach i sączku 2 mm 
glinowym powtarzając tę dawkę 4 razy co 15 dni; zazwyczaj następuje 
znaczne zmniejszenie pocenia, czym należy zadowolić się. 

Działanie słabsze i przemijające wywiera przegrzewanie rdzenia dia
termią; w metodzie tej, zaproponowanej przez R. Leszczyńskiego do lecze
nia pocenia nadmiernego rąk, elektrodę czynną przykłada się na szyjną 
część kręgosłupa pomiędzy kręgiem szyjnym szóstym i drugim piersiowym 
( C g — D 2 ) , elektrodę bierną — z przodu nad rękojeścią mostka; prąd 
o 5 0 0 — 7 0 0 mA przepuszcza się przez 20 minut, liczba zabiegów — 10—20. 

Z metod chirurgicznych stosowano z wynikiem korzystnym, lecz przej
ściowym sympatykektomię okołotętniczą, inni (Pieri) polecali wycinanie 
odpowiednich z#ojów nerwu współczulnego łub przecinanie słupów bc)cz-
nych. 

Leczenie to odnosi zazwyczaj skutek, powinno być zarezerwowane 
jednak dla przypadków ciężkich; niekiedy rozwija się bowiem po tych 
zabiegach niemiła suchość skóry skutkiem całkowitego braku pocenia. 

Wstrzykiwanie do zwojów współczulnych 2 % nowokainy w wyskoku 
może dać dobre wyniki. W celu leczenia nadmiernego pocenia dłoni wstrzy
kiwać należy roztwór ten do zwoju gwiaździstego (ganglion stellatum); 
do leczenia pocenia nadmiernego stóp w 2 i 3 zwój lędźwiowy; wstrzyki
wać należy obustronnie, chociaż nawet w razie wstrzyknięcia jednostron
nego — wynik bywa dwustronny; pcKenie ustępuje dopiero po upływie 
3—10 dni po zabiegu, a poprawa ta trwać może nawet rok. 

I I . P O C E N I E SIE Z M N I E J S Z O N E . A N H I D R O S I S , H Y P H I D R O S I S 

Pocenie się zmniejszone ma doniosłość znacznie mniejszą od pocenia 
nadmiernego. Z nielicznymi wyjątkami określenie dokładne pocenia zmniej
szonego jest bardzo trudne, skłonność do pocenia ulega bowiem wahaniom 
dużym, istnieją osoby pocące się bardzo mało zarówno pod wpływem bodź
ców fizycznych (ciepło), fizjologicznych (wysiłek) jak i farmaceutycznych. 
Całkowity brak pocenia na podstawie skazy wrodzonej bez towarzyszących 
zmian skóry należy do niezwykłej rzadkości. 

Wrodzony brak gruczołów potowych jest nieprawidłowością, zdaje 
się, dziedziczną, wykazującą cechy dziedziczenia ustępującego, co nie jest 
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jednak całkowicie pewne; przenoszona jest ona przez matkę, dotyczy jed
nak zazwyczaj potomstwa męskiego. W przypadkach bardzo wybitnych, 
a opisano ich niewiele, gruczołów potowych i łojowych brakuje całkowicie, 
istnieją przy tym inne nieprawidłowości rozwojowe: nos jest zniekształcony, 
błona śłuzowa przewodów nosowych zanikła, powonienie upośledzone, 
często brak zębów, wargi są grube, zwisające, jednocześnie istnieć może 
niedorozwój włosów; skóra wykazuje objawy zaniku; niekiedy istnieją 
usterki psychiczne i niedorozwój wewnętrznych narządów. U tych chorych 
zaznacza się złe znoszenie ciepła skutkiem zaburzeń w termoregulacji. 
Przyczyny tej nieprawidłowości nie są znane, w każdym razie wbrew opinii 
niektórych autorów brak podstaw do przypisywania kile wrodzonej roli 
etiologicznej. Wiemy jedynie, że jest to nieprawidłowość wrodzona, rozpo
czynająca się w 4 miesiącu życia płodowego, kiedy następuje rozwój przy
datków skóry. 

Częściej pocenie się zmniejszone towarzyszy innym chorobom skóry, 
w szczególności rybiej łusce; obecnie jednak trudno powiedzieć, czy chodzi 
tu o pierwotny brak gruczołów potowych i zmniejszoną czynność, czy 
w tych razach rozwija się wtórny ich zanik. W cukrzycy, u starców, u wy
niszczonych, pocenie może być zmniejszone. 

Niektóre spostrzeżenia przemawiają za tym, że na ogniskach łuszczycy, 
wyprysku, róży i innych schorzeń pocenie jest zmniejszone lub nawet znie
sione, dane te wymagają jednak sprawdzenia. 

Zmniejszenie pocenia się na ogniskach bliznowatych i na bliznach, a więc 
w twardzinie, na bliznowcach, w zaniku pstrym naczyniastym, w zaniku 
pergaminowatym, w skórze starczej, na toczniu gruźliczym wydaje się nie 
ulegać wątpliwości i znajduje wytłumaczenie anatomiczne. 

Rozmaite choroby ogólne mogą być przyczyną pocenia zmniejszonego; 
jest ono zmniejszone w okresie występowania i narastania obrzęków roz
maitego pochodzenia, to samo stwierdza się w mocznicy, a niekiedy docho
dzi w tych razach nawet do zwyrodnienia i zaniku gruczołów potowych. 
Nie jest wyłączone, że czynniki humoralne doprowadzające do zwyrodnie
nia komórki nerkowej wywołać mogą również i zmiany w gruczołach poto
wych. Obniżenie czynności tarczycy, obrzęk śłuzakowaty mogą wywołać 
zmniejszenie wydzielania potu. 

Najważniejsze pod względem praktycznym jest pocenie zmniejszone 
lub zniesione całkowicie po naświetlaniach promieniami X . 

Wreszcie, podobnie jak istnieje ogniskowe pocenie nadmierne, zwią
zane ze schorzeniami ośrodków pocenia lub nerwów doprowadzających 

680 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Choroby gruczołów potowych 

bodźce, znane jest również ogniskowe pocenie zmniejszone podobnego 
pochodzenia. 

Niezależnie od etiologii pocenia zmniejszonego lub zniesionego skóra 
dotknięta jest sucha, często nieco złuszcza się, w przypadkach bardzo wy
bitnych powstają przeczosy i pęknięcia, jest ona ścieńaała, meszek włosowy 
jest zanikły lub brak jego. 

Leczenie polega na podawaniu pilokarpiny w ilości 0.005 dwa razy 
dziennie w postaci pilocarpinum hydrochloricum lub neopankarpiny; leae-
nie miejscowe nie może odnieść skutku, w celu zmniejszenia niemiłego 
uczucia suchości należy nacierać skórę gliceryną po połowie z wodą lub 
higroskopijnymi maściami obojętnymi oraz kremami. 

I I I . P O T Y C U C H N Ą C E . OSMIDROSIS, B R O M I D R O S I S 

Nazwa „poty cuchnące" nie jest ścisła, pot zawsze ma pewną woń, 
niekiedy jest ona odrębna od woni naturalnej, ale i ta ulega dużym waha
niom. W szczególnych okolicznościach pot wyróżnia się jednak wonią 
nader niemiłą i te tylko przypadki można by nazwać poceniem cuchnącym. 

Z punktu widzenia zasadniczego powiedzieć musimy, że podział 
potów na mniej lub więcej niemiłe jest stanowiskiem subiektywnym, nie 
mającym podstaw istotnych. Wrażliwość ludzi na zapachy ulega dużym 
wahaniom i zapachy prawie nie odczuwane przez jednych, mogą być nie
znośne dla innych. Może najlepiej ilustruje tę okoliczność stosunek niektó
rych ras kolorowych do ras białych; Chińczycy, jak wiadomo, wyróżniają 
się powonieniem bardzo wysubtelnionym, otóż dla nich woń wydzielana 
przez przedstawicieli rasy białej jest czasem nieznośna; my zaś nie możemy 
powiedzieć o sobie, że wyróżniamy się od przedstawicieli ras innych potami 
cuchnącymi. 

Poty cuchnące często, l e a nie zawsze, współistnieją w poceniu nad
miernym; na ogół odróżniać należy osmidrosis, czyli pocenie o woni odręb
nej, oraz bromidrosis — właściwe poty cuchnące. 

Osmidrosis; woń potu podlega pewnym wahaniom osobniaym; cza
sem jednak jest ona tak odrębna, że wykracza poza granice prawidłowe; 
czasem znaleźć można wytłumaczenie tej okoliczności, tak więc po zażywa
niu olejku terpentynowego pot może mieć woń fiołków, w cukrzycy woń 
jego jest kwaśna; częściej przyczyny wykryć nie udaje się. Osmidrosis do
tyczy pocenia całej powierzchni ciała. 
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Poty cuchnące — bromidrosis — zależą, zazwyczaj od wydzielania przez 
pewną okolicę, np. przez skórę stóp lub pach potu cuchnącego; woń potu 
może być tak niemiła, że stosunki towarzyskie chorych mogą być utrud
nione. 

Wskazania do leczenia znaleźć można tylko w przypadkach właści
wych potów cuchnących (bromidrosis). W łeczeniu zastosować należy prze
pisy higieniczne wskazane w leczeniu potów nadmiernych; większość środ
ków zalecanych w leczeniu pocenia nadmiernego znajduje zastosowanie 
również w leczeniu potów cuchnących. 

Ponadto przepisać można środki następujące: 

Rp.: Aluminis 6.0, Aluminii chlorati 10.o, Glycerini 6.0, Aq. destilla-
tae ad 100.o; 

Rp.: Aluminii chlorati lo.o, Chinosoli 1.0, Spir. vini 6.0, Aq. destill. 
ad. 100.o. 

I V . P O T Y B A R W N E . C H R O M I D R O S I S 

Poty barwne należą do największych rzadkości w patologii skóry; dla
tego też niektórzy powątpiewają o ich istnieniu. W rzeczywistości pot, 
zazwyczaj bezbarwny, przybrać może zabarwienie niezwykłe: może on być 
błękitny, przybrać może zabarwienie czerwone, zielone, czarne, lub mieć 
jeszcze inną barwę. 

Mechanizm powstawania zjawiska tego bywa rozmaity, często nie
jasny; na ogół jednak przyczyny wywołujące takie poty mogą być ujęte 
w dwie grupy: 

— z potem wydzielać się mogą rozmaite substancje bądź pocho
dzenia zewnętrznego, wdychane albo spożyte w postaci leku lub pokarmu, 
bądź to będące wynikiem nieprawidłowej przemiany materii; 

— niekiedy w pocie rozwijać się mogą bakterie i grzyby wytwarzające 
barwnik. 

D l a przykładu podam, że 

— pot błękitny powstaje niekiedy skutkiem wydzielania przez gruczoły 
potowe indykanu i jego przemiany w indygo; 

— w innych razach pot błękitny zależy od obecności w nim prątka 
ropy błękitnej, bac. pyocyaneus, który może pasożytować w pocie; 
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— pot czerwony zależeć może od obecności w pocie bac. prodigiosus 
lub grzyba wywołującego grzybicę, znaną pod nazwą tńchomycosis pal-
mellina; poty czerwone wywołane mogą być przez rozmaite sarcyny; 

— ta sama grzybica może wywołać poty czarne łub pomarańczowe, 
istnieje bowiem kilka odmian tego grzyba; 

— pot żółty może zależeć od wydzielania z potem barwników żółcio
wych; 

— zażywanie jodu lub jodku potasowego może wywołać występowa
nie potu żółtego lub czerwonego; 

— pot zielony może być wywołany pracą z solami miedzi i zdarza 
się u pracowników fabryk lub kopalń miedzi. 

V . POTÓWKI. S U D A M I N A 

Połówkami nazywamy zmiany związane z silnym, gwałtownym po
ceniem, z jednoczesnym zmniejszeniem lub utrudnieniem parowania i wy
sychania skóry. Są one szczególnie częste u osobników gorączkujących, np. 
w durze, ostrym gośćcu stawowym, zwłaszcza zaś w płonicy. Widywałem 
je u ludzi, którzy przebywali długo w bardzo gorącej łaźni parowej (rosyj
skiej) lub silnie pocących się i okrytych w odzienie nieprzemakalne. 
Potówki występują szybko, nie sprawiając żadnych dolegliwości podmio
towych; rozmieszczone są one umiarowo, obficiej w okolicach pocących 
się silniej i pokrytych naskórkiem cienkim. Są to pęcherzyki wielkości 
łebka szpilki, bardzo powierzchowne, czasem nieco większe, pokryte cien
kim, łatwo pękającym naskórkiem; niektóre z nich są płaskie, inne kopu
laste, sąsiadujące mogą się zlewać skutkiem oddzielania naskórka przez 
płyn. Pęcherzyki te są naskórkowe, podstawa ich nie wykazuje nacieku, 
otoczenie nie ma cech zapalnych; treść ich jest przezroczysta, wodnista, 
badaniem zaś stwierdza się, że jest to pot. Odczyn chemiczny tego potu był 
przedmiotem sporów i jeśli Jadassohn i Lailer uważają, że jest on kwaśny, 
Neumann odwrotnie stwierdził odczyn alkaliczny. Sprzeczności te mogą 
być, zdaniem moim, wytłumaczone zmianą odczynu potu w razie długiego 
i silnego pocenia. Marchionini wykazał, że początkowo kwaśny zmienia 
się on przez dłuższe pocenie i staje się alkaliczny. 

Obraz histologiczny jest prosty: w naskórku stwierdza się dobrze 
odgraniczone od otoczenia pęcherzyki wypełnione treścią przezroczystą, nie 
zawierającą białka, czasem niewielką domieszkę leukocytów lub komórek 
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złuszczonego naskórka. Często płyn ten znajduje się w pęcherzykowato 
rozszerzonym przewodzie gruczołu potowego, w innych razach pęcherzyk 
ten połączony jest z przewodem; objawów stanu gąbczastego w pęcherzy
kach tych nie ma. Pęcherzyki utrzymują się bardzo krótko, 2 4 — 2 8 godzin, 
po czym ustępują, wywołując nieznaczne złuszczanie drobnopłatowe. 

Rozpoznanie jest bardzo łatwe i opiera się na charakterystycznych 
cechach morfologicznych samych pęcherzyków. D l a ścisłości wspomnę, że 
potnica, dyshidrosis, wywołuje pęcherzyki na dłoniach, na palcach i na 
podeszwach stóp, są one głębsze, imitują grudki, wywołują swędzenie, 
przebieg zaś choroby jest przewlekły. 

Wyprysk jest schorzeniem przewłekłym, nawracającym, pęcherzyk 
charakteryzujący to schorzenie rozpoczyna się od obrzęku i imituje grudkę 
wysiękową, pękając wytwarza on ubytek sączący czas dłuższy. 

Leczenie potówek polega na ułatwieniu przewiewu i stosowaniu środ
ków wysuszających skórę, np. spirytusu. 

Miliaria cristallina; trudno zdać sobie sprawę, co określała dawniej 
ta nazwa; zdaje się jednak, że należy uważać ją za odpowiadającą temu, 
co dzisiaj zwiemy sudamina, czyli potówki. Dodać należy wszakże, że 
dawniej ze względu na chętniejsze wykorzystywanie silniejszych środków 
napotnych przypadki potówki występowały częściej i były wybitniejsze. 
Niektórzy jeszcze dzisiaj rezerwują nazwę miliaria cristallina dła nader 
gwałtownie występujących osutek, spostrzeganych czasem w okresie potów 
przedśmiertnych. 

Skutkiem złuszczania komórek nabłonka lub napływu komórek wie-
łojądrzastych treść tych pęcherzyków może mętnieć; do tych postaci sto
suje się nazwę miliaria cristallina alba. 

Niekiedy potówki występują w przebiegu odrębnej choroby gorącz
kowej o ciężkim przebiegu, wśród objawów wybitnej hipotonii, ciężkiego 
stanu ogólnego, bezsenności, wybitnego przyspieszenia czynności serca 
i osłabienia mięśnia sercowego; choroba ta zwana chorobą Swift—Feera 
występuje w postaci epidemii, zarazek jej nie jest znany; towarzyszącym 
jej połówkom nadano nazwę miliaria cristallina epidemica. 

Potówki właściwe, sudamina oraz miliaria cristallina, uważać należy 
zatem za zmiany wywołane przez gwałtowne nasilenie pocenia i zatrzy
manie wydalonego płynu w naskórku z wytworzeniem pęcherzyków nie 
wywołujących odczynu w otoczeniu. 

Miliaria rubra. Nazwą tą określa się osutkę występującą dosyć szybko, 
nigdy jednak tak gwałtownie, jak sudamina łub miliaria cristallina alba. 
Miliaria rubra częstsza jest u osobników otyłych, silnie pocących się. 
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zwłaszcza zaś u niemowłąt, zbyt szczełnie okrywanych. W tych przypadkach 
występują — częściej, nie zawsze jednak •— ułożone symetrycznie drobne 
grudki czerwone, wielkości ziarna maku, wyraźnie stożkowate, na szczycie 
opatrzone nieznacznym pęcherzykiem, zawartość którego prawie od po
czątku jest mętnawa skutkiem domieszki leukocytów. Jadassohn wskazuje 
na to, że płyn ten ma odczyn alkaliczny, podobnie jak płyny wysiękowe 

Ryc. 255. Miliana rubra. 

W procesach zapalnych. Skóra w całości jest w tych razach zaczerwieniona, 
swędzenie jest wyraźne, stan ogólny chorych dobry; osutka utrzymuje się 
4—7 dni, po czym ustępuje z wyraźnym złuszczaniem drobnopłatowym 
pozapalnym. Obraz histologiczny jest w tych razach odmienny od spostrze
ganego w sudamina i miliaria cristallina, w których zmiany przemawiają 
za zastoinowym pochodzeniem pęcherzyków. 
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W miliaria ruhra stwierdza się w naskórku, na pograniczu warstwy 
rogowej i lśniącej, często zaś w warstwie kolczystej pęcherzyki przypo
minające pęcherzyki liszajca lub wyprysku. Komórki naskórka są poroz-
suwane przez obrzęk międzykomórkowy, skutkiem czego powstaje stan 
gąbczasty, czasem pęcherzyki te wykazują pewną łączność z przewodami 
gruczołów potowych lub też umiejscowione są na szczycie leja mieszka 
włosowego. W skórze właściwej stwierdza się rozszerzenie naczyń, obrzęk 
skóry właściwej i napływ komórek wielojądrzastych. Jest to więc wyraźny 
stan zapalny. 

Etiologia schorzenia niezupełnie jest znana. Miescher wykrył, co jest 
faktem pojedynczym, lecz znamiennym, obecność grzybów chorobotwór
czych. Częściej znajduje się w treści pęcherzyków rozmaite bakterie, jak 
np. gronkowce o zjadliwości bardzo zresztą nieznacznej. Sposób powsta
wania tych zmian należy wyobrazić sobie w sposób następujący: pocenie 
nadmierne wywołuje rozpulchnienie, a być może lekkie podrażnienie na
skórka, co ułatwia osiedlanie się w skórze rozmaitych mikrobów, najczę
ściej o małej zjadliwości; skutkiem wzmożonej odczynowości skóry wy
stępuje lekki stan zapalny w otoczeniu ognisk zakażonych. Schorzenie 
należy więc zaliczyć do zakaźnych, jednak o przebiegu dobrotliwym. 

Leczenie polega na utrzymaniu czystości kąpielami zwykłymi, na 
zwiększeniu przewiewu skóry przez usunięcie okryć utrudniających paro
wanie powierzchni, a wreszcie na stosowaniu środków osuszających skórę; 
wymienić tu można spirytus oraz pudry. 

V I . ZIARNISTOŚĆ C Z E R W O N A NOSA. G R A N U L O S I S R U B R A N A S I 

Zmiany opisane pod tą nazwą znane były od dawna, wszakże dopiero 
w r. 1901 /. Jadassohn zbadał odnośne przypadki szczegółowo i wykazał 
związek zmian skórnych z chorobą gruczołów potowych. 

Zmiany występują u dzieci i młodzieży obojga płci, nie widuje się 
ich u osobników dorosłych i starych; dotyczą one przede wszystkim czubka 
nosa; znacznie rzadziej widuje się je na sąsiadujących częściach skóry, 
a więc na skrzydełkach nosa, na wardze górnej i na podbródku. Skóra 
tych okolic jest lekko zaczerwieniona, przekrwiona, nie wykazuje jednak 
objawów zapalnych, jest zimna, nie złuszcza się i nie jest obrzęknięta. 
Objawem znamiennym jest obecność grudek wielkości ziarenka maku, 
czasem nieco mniejszych. Grudki te są czerwone, miękkie, nie wykazują 
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nacieku, na szczycie ich istnieje czasem maleńki, zaledwie dostrzegalny 
pęcherzyk lub krosteczka, przy ucisku grudki te znikają. Drugą cechą cha
rakterystyczną jest silne pocenie okolic dotkniętych tymi zmianami: wzru
szenie, spożywanie pokarmów ciepłych i ostrych, wysoka ciepłota otcKze-
nia wywołują występowanie łicznych kropelek potu: mogą one jednak 
występować nawet i bez tych bodźców, a czasem nawet w temperaturze 
niskiej. Zmiany te występują zupełnie niepostrzeżenie już we wczesnej 
młodości, w wieku 3—4 łat życia, nie sprawiają doległiwości i utrzymują, 
się bez zmian dalszych lub powikłań do wieku 15—20 lat, kiedy ustępują; 
utrzymywanie się ich po okresie wymienionym nałeży do niezwykłych rzad
kości. 

Zmiany histologiczne: naskórek może być nieco obrzęknięty, w ujściach 
przewodów gruczołów potowych stwierdza się nagromadzenie złuszcza-
jących się w nadmiarze komórek naskórka; w skórze właściwej występują 
lekkie objawy zapalne w postaci rozszerzenia naczyń, nieznacznych nacie
ków w ich otoczeniu, zwłaszcza zaś w sąsiedztwie gruczołów potowych, 
które wykazują czasem przerost części wydzielniczej, a czasem obecność 
drobnych torbieli i zwyrodnienie komórek nabłonka gruczołowego. 

Rozpoznanie schorzenia jest łatwe z uwagi na charakterystyczne 
luniejscowienie, cechy morfologiczne i towarzyszące pocenie. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy choroby następujące: 
— toczeń prosówkowaty twarzy: brak pocenia, nie ma tu skłonności 

do zajmowania nosa i warg, zmiany zajmują raczej czoło i policzki, 
wreszcie przy ucisku szkiełkiem występują typowe dla guzków gruźliczych 
żółte plamki; 

— trądzik zwykły: w schorzeniu tym brak pocenia, obecne są zaskór-
niki, zmiany występują raczej na policzkach i na podbródku niż na czubku 
nosa; 

— trądzik różowaty nastręczyć może duże trudności rozpoznawcze, 
wszakże rzadko występuje on u dzieci, stwierdza się tu rozszerzenie naczyń, 
brak zaś pocenia charakterystycznego dla ziarnistości czerwonej nosa. 

Etiologia i patogeneza schorzenia. Zmiany polegają na nadczynności 
gruczołów potowych okolic dotkniętych; obecnie jednak trudno rozstrzygnąć, 
czy chodzi tu o zwiększoną pobudliwość nerwową chorych okolic, czy 
odgrywają rolę czynniki dokrewne. Ustępowanie schorzenia w okresie 
zbliżonym do dojrzewania płciowego przemawia na korzyść tego poglądu. 

Wypowiadano przypuszczenie o związku tych zmian z gruźlicą. Przy 
tym jedni przypuszczali, źe chodzi tu o właściwe zmiany gruźlicze — na
cieki i spostrzegali nawet w otoczeniu gruczołów nacieki przypominające 
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nacieki gruźlicze. Inni twierdzą, że zmiany te nie mają bezpośredniej przy
rody gruźliczej, występują jednak częściej u osobników gruźliczych. Oby
dwa te poglądy nie są jednak oparte na dowodach przekonywających. 

Leczenie ziarnistości nosa nie znajduje wskazań poważnych: schorze
nie ma bowiem przebieg dobrotliwy i ustępuje samo. W razie istnienia 
zmian bardzo wybitnych i krępujących zalecić należy pudrowanie chorej 
okolicy; może ona być przecierana środkami zmniejszającymi pocenie; 
szereg z nich przytoczyłem w rozdziale o pCKeniu nadmiernym. 

W razie, gdyby zdecydowano się na leczenie, zalecić można naświe
tlanie promieniami X ; naświetlać należy nos w dwóch pozycjach bocz
nych — lewej i prawej, podaje się 150—180 r, z użyciem sączka glinowego 
1.0 mm, w napięciu 100 kilowoltów, dawkę tą powtarza się co 2 tyg. 
4 — 5 razy, a więc do osiągnięcia dawki ogólnej w ilości 6 0 0 — 9 0 0 r; 
w razie występowania lekkiego odczynu rumieniowatego leczenie należy 
przerwać. 

V I I . P O T N I C A . D Y S H I D R O S I S 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Potnica, dyshidrosis, często 
nosząca również nazwę cheiropompholyx, nadaną jej przez Hutchinsona, 
nie jest, zdaje się, odrębną chorobą skóry, a raczej charakterystyczną pod 
względem morfologicznym osutką, wywołaną przez rozmaite czynniki etio
logiczne. Dodać należy, że w sprawie tej istnieje dużo niejasności i słowo 
ostatnie o istocie potnicy nie zostało jeszcze wypowiedziane. 

Zmiany dotyczą osobników nie wykazujących innych objawów choro
bowych, wszakże częstsze są one, lecz nie wyłączne, u asteników oraz 
u osób wykazujących zwiększone pocenie kończyn. Choroba jest częstsza 
na wiosnę, łatem i na jesieni. Niekiedy powtarza się ona co roku o tej 
samej porze, wykazując przy tym skłonność do nasilania się z roku na 
rok; po ki lku lub kilkunastu latach ustępuje ona samoistnie, a w każdym 
razie należy do rzadkości u osób. starych. ' 

P r z e b i e g c h o r o b y . Choroba rozpoczyna się nagle, bez 
widocznej przyczyny, czasem jednak doświadczeni chorzy odczuwają zbli
żający się nawrót: są oni nerwowi, zmęczeni, cierpią na bóle głowy. Zmiany 
poprzedzone są uczuciem pieczenia i swędzenia, a nawet zesztywnienia 
palców w okolicach chorych. 

Miejscami typowymi choroby są dłonie i stopy, zawsze w ułożeniu 
symetrycznym; zajęte mogą być same dłonie lub stopy, czasem zaś jedno-
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cześnie jedne i drugie. Wykwity usadawiają się szczególnie często na 
bocznej aęści palców oraz na powierzchni zginającej stóp i dłoni, rzadziej 
w innych okolicach. Są to pęcherzyki rozmaitej wielkości, czasem o roz
miarach ziarna maku, najczęściej średnicy 2—3 mm, niekiedy duże, osią
gające wielkość fasoli. Pęcherzyki najdrobniejsze przypominają grudki, 
ale ich rozwój dalszy, pękanie, sączenie lub przysychanie wykazują, że 
zawierają one treść płynną. Pęcherzyki większe są najbardziej charakte
rystyczne, są one kopulaste, bardzo napięte i twarde, pokrywa ich jest 
gruba i oporna na urazy, treść ich jest płynna, przezroczysta; przeświecając 
przez naskórek przybierają one wygląd ugotowanego ziarna sago. Pęcherze 

Ryc. 256. Dyshidrosis vesiculosa. 

duże powstają przez oddzielanie naskórka na dużej przestrzeni, niekiedy 
nawet prawie na całej dłoni lub stopie. 

Pęcherze małe przysychają w ciągu 4—6 dni, duże pękają lub zostają 
zakażone wtórnie, skutkiem czego treść ich staje się ropna, a po pęknięciu 
powstają powierzchnie pozbawione naskórka, silnie sączące i ropiejące, 
bardzo bolesne. W przypadkach ciężkich dłonie i palce są w całości bardzo 
silnie obrzęknięte. Zmiany te przysychają i ustępują jednak w ciągu 
4—5 tygodni, tak że każdy nawał zmian chorobowych ma przebieg ostry. 
Niekiedy jednak przedłuża się on znacznie skutkiem występowania wykwi
tów świeżych. Pęcherze ustępują bez blizn, po osutkach rozległych skóra 
dłoni i stóp jest jednak częstokroć wygładzona, zaczerwieniona i wy-
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kazuje charakterystyczny połysk. Często pęcherze przysychają bez pękania, 
przekształcając się stopniowo w żółtą, woskową łuskę, zdarza się to szcze
gólnie często na stopach. 

W przypadkach poronnych występowanie pęcherzyków nie jest po
przedzone objawami podmiotowymi i chorzy ze zdumieniem stwierdzają 
na stopach lub na dłoniach obecność opisanych żółtych łusek. U niektó
rych osób z każdą wiosną w skórze dłoni występują ogniska powierzchow
nego złuszczania w postaci obrączek i figur girlandowatych, które zaliczyć 
należy, zdaniem moim, również do potnicy poronnej. 

Ryc. 257. Dyshidrosis papulosa. 

Przebieg potnicy jest prosty i typowy, a jedyne powikłanie polega 
na zakażeniu wtórnym. Zawartość pęcherzy szybko mętnieje, staje się 
ropna; jednocześnie skutkiem grubości naskórka pokrywa pęcherzy nie 
pęka, co sprzyja wchłanianiu ich zawartości do krwi . W tych razach łatwo 
dcKhodzi do odczynu ogółnego, który naZ5rwam alergizacją wtórną, wy
wołaną przez wchłanianie produktów pierwotnej sprawy chorobowej. 
Odczyn ten przybiera cechy rumieniowato wysiękowego stanu zapalnego, 
najsilniej wyrażonego w przegubach stawów dużych; nie różni się od 
uogólnionych stanów zapalnych skóry występujących w przebiegu zakażeń 
ropnych lub w wyprysku. 
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Obraz histologiczny potnicy jest zbliżony do zmian występujących 
w wyprysku. Pierwotnie przypuszczał Tilhury Fox, iż chodzi w tym razie 
o pęcherzyki powstające w przewodach gruczołów potowych przez zastój 
wydzieliny przy jej wytwarzaniu nadmiernym. Obecnie wiemy, że zmiany 
rozpoczynają się w górnych pokładach warstwy kołczystej naskórka, bez 
związku z gruczołami potowymi. Polegają one na wysięku międzykomór
kowym, doprowadzającym początkowo do stanu gąbczastego; w nasileniu 
zaś większym — do wytwarzania pęcherzy naskórkowych. Czasem sąsia
dują one z przewodami gruczołów potowych, mogą być umiejscowione 

Ryc. 258. Dyshidrosis bullosa. 

W naskórku na szczycie brodawek lub też w soplach międzybrodawkowych. 
Treść pęcherzy jest surowicza, przezroczysta, zawierać może ona poje
dyncze limfocyty i złuszczone komórki naskórka; podług Jadassobna ma 
ona odczyn alkaliczny. Zmiany w skórze w porównaniu ze zmianami w na
skórku są słabo wyrażone i mają doniosłość drugorzędną; polegają one 
na obrzęku skóry właściwej oraz na nieznacznych naciekach w otoczeniu 
naczyń krwionośnych. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a p o t n i c y . Tilbury Fox, który 
dokładnie opisał schorzenie, przypuszczał, że łączy się ono bardzo ściśle 
z czynnością gruczołów potowych i polega na występowaniu w przewo-
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dach torbiełi wypełnionych potem. Obecnie pogląd ten został porzucony: 
badania histologiczne wykazały bowiem, że pęcherzyki potnicy nie mają 
stałego związku z gruczołami potowymi; potnica bynajmniej nie zawsze 
występuje u osobników pocących się nadmiernie, a przy tym treść pęche
rzyków, jak okazało się, nie jest potem, a płynem wysiękowym zapalnym. 

Poglądy współczesne na potnicę nie zostały jeszcze ostatecznie usta
lone, zjawisko okazało się bowiem bardziej złożone, niż przypuszczano 
pierwotnie. N a ogół większość autorów skłania się do przypuszczenia, 
że potnica jest osutką o stałych i charakterystycznych cechach morfologicz
nych, ale o etiologii niejednolitej; w rachubę wchodzą następujące sposoby 
jej powstawania. 

— Potnica występuje częściej u osobników o wzmożonej potliwości 
skóry dłoni i stóp, większą skłonność do niej wykazują osobniki 
asteniczne, z chwiejnym układem nerwowym roślinnym, ze wzmożonym 
napięciem nerwu współczulnego; wszystko to wskazuje na udział w scho
rzeniu czynnika konstytucjonalnego. 

— Dużą nowością w nauce o potnicy było wykazanie częstości roz
maitego rodzaju grzybów w naskórku pęcherzy lub ich otoczenia; pozwala 
to przypuszczać, że jest ona chorobą zakaźną, wywołaną przez te grzyby. 
Głębsze wniknięcie w istotę sprawy nasuwa jednak pewne wątpliwości. 
Już ta okoliczość, że grzyby znajdowane w tych razach są rozmaite, a cza
sem, zdaje się, niechorobotwórcze, oraz brak grzybów w niektórych przy
padkach potnicy każą przypuszczać, że zakażenie jest zaledwie jednym 
z współczynników patogenetycznych. Szczególne jest przy tym, że zakaże
nie nawraca stale o tej samej porze roku, a po ustąpieniu zmian chorobo
wych w naskórku znajduje się w dalszym ciągu ten sam grzyb. Pozwala 
to przypuszczać, że pod wpływem czynników sezonowych i klimatycznych 
oraz skutkiem wzmożonego pocenia i zmian w składzie potu lub biolo
gicznych właściwościach skóry — następuje nagły wzrost zjadliwości grzy
bów normalnie niechorobotwórczych. 

•— Wreszcie ipotnica występuje niekiedy przez stykanie się z nie
którymi substancjami chemicznymi. W tych razach pochodzenie jej jest 
wyraźnie alergiczne i trudno przeprowadzić granicę pomiędzy tą postacią 
potnicy i wypryskiem, tak zwanym wypryskiem potnicowatym, eczema 
djshidrotkum. 

R o z p o z n a n i e p o t n i c y jest łatwe w ograniczeniu się do 
morfologicznej części zagadnienia; znacznie trudniejsze, lecz konieczne 
jest ustalenie patogenezy schorzenia. W tym celu należy bardzo dokładnie 
zbadać mikroskopowo pokrywę pęcherza, jego treść i naskórek otaczający 
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Choroby gruczołów potowych 

w celu wykazania obecności grzybów. Należy również wykonać hodowlę 
grzyba, aby ustalić stopień jego chorobotwórczości. 

L e c z e n i e potnicy zależy od jej patogenezy. W razie zakażeń 
polega ono na stosowaniu środków odkażających w postaci i — 2 % na
lewki jodowej; przypadki takie rokują dobrze pod względem leczniczym. 
W razie stwierdzenia alergicznego tła choroby, leczenie jest takie samo 
jak wyprysku. Jeśli jednak wymienione metody zawiodły, lub w przypad
kach, w których nie znajduje się wskazań do ich stosowania, leczenie 
napotyka na duże trudności. Stosuje się tu leczenie miejscowe środkami 
farmaceutycznymi, fizykalne i ogólne. 

W razie zmian poronnych, a więc kiedy ograniczają się one do po
wierzchownego złuszczania naskórka, polecić można przecieranie dłoni 
i stóp spirytusem salicylowym z dodatkiem 3—5% gliceryny; zabiegi 
energiczniejsze nie znajdują tu wskazań. 

Jeżeli występują drobne grudki wysiękowe i pęcherzyki, zastosować 
należy takie samo obcieranie, jeśli przy tym pocenie jest wzmożone, 
korzystne jest stosowanie środków zmniejszających pocenie, wskazanych 
w rozdziale o poceniu nadmiernym. Kwestia stosowania naświetlań pro
mieniami X rozmaicie jest rozstrzygana. Co do mnie, to w przypadkach 
opornych zawsze je stosuję w dawkach nieco mniejszych od przepisywa
nych w leczeniu pocenia nadmiernego. Polecam ponadto częste obcierania 
okolic chorych wodą utlenioną. 

W przypadkach potnicy pęcherzowej konieczne jest przecinanie 
pęcherzy, treść ich bowiem wchłaniana do krwi ma dużą zdolność wywo
ływania odczynów alergicznych w postaci rozległych rumieniowato-wysię-
kowych stanów zapalnych. 

Po przecięciu i opróżnieniu pęcherzy stosować należy częste kąpiele 
w naparze z rumianku lub w rozczynie nadmanganianu potasowego. Prócz 
tego stosować należy okłady wilgotne na zmianę z maścią obojętną lub 
nieco odkażającą, sporządzoną na zaróbce higroskopijnej. Przepisać można 
na przykład maść następującą: 

Rp.: Acidi sdicyUci 5.0, Acidi henzoid 5.0, Sol. acid. borici 3 % , Sol. 
hydrogenii hyperoxydati 1 0 % aa 10.o, Lanolini, Yaselini fl. 
aa ad loo.o. 

W przypadkach tych przepisać należy również antystreptynę w ilości 
1.8—2.0 g lub cibazol w ilości 4.0 g dziennie; autohemoterapia i leczenie 
szczepionkami znajdują wskazanie w razie uogólnienia zmian. Osutki 
ogólne nie wymagają leczenia energicznego: jak długo zmiany polegają 
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Choroby gruczołów potowych 

na rumieniu, stosować należy pudrowania pudrem obojętnym lub smaro
wanie papką, z chwilą zjawienia się sączenia na okolicę zapalną stosować 
należy okłady. 

Najważniejsze jest jednak opróżnienie pęcherzy, treść których wywo
łuje uogólnienie zmian. 

V I I I . C H O R O B A F O X - F O R D Y C E 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Rzadka ta choroba, opisana 
przez autorów amerykańskich G. H. Foxa i Fordyce w r. 1902 i nosząca 
ich imiona, przez długi czas budziła spory dotyczące jej istoty. Jedni, 
a wśród nich sam Fox, Brocq, Jadassohn, Walter, przypuszczali, że jest 
to odmiana lichenizacji (neurodermitis cłrcumscripta), inni, w szczegól
ności zaś H. Fischer, Delbanco i Hoffmann, sądzili, że chodzi w tych 
razach o swoiste schorzenie dużych gruczołów potowych. Opinia ich prze
ważyła i dzisiaj nie można wątpić, że istota sprawy polega na nieprawidło
wej czynności gruczołów apokrynowych. 

O b r a z m o r f o l o g i c z n y i k l i n i c z n y choroby Fox-
Fordyce jest bardzo charakterystyczny; choroba ta jest bardzo rzadka, do
tąd opisano bowiem niewiele ponad 100 przypadków; w dużych ośrod
kach dermatologicznych, jak np. w Klinice Dermatologicznej Uniw. 
Warsz. widuje się ją raz na dwa, trzy lata. Występuje ona prawie wy
łącznie u kobiet, nie widuje jej się przed okresem dojrzewania płciowego. 
W okresie przekwitania zmiany ustępują samoistnie. Jest to schorzenie 
dotyczące kobiet w wieku od 12 do 50 lat. 

Zmiany usadowione są symetrycznie i dotyczą dołów pachowych, 
gdzie są najczęstsze,, następnie zaś w kolejności pod względem częstości 
wymienić wypada — brodawki sutkowe, wargi sromowe, pępek, otocze
nie odbytu, u mężczyzn zaś krocze. Możliwość umiejscowień innych bu
dzić powinna wątpliwości. 

Choroba rozpoczyna się od swędzenia, które szybko nasila się. 
Wkrótce występują charakterystyczne zmiany skórne i choroba przybiera 
swój wygląd typowy. W okolicach wymienionych powyżej, najczęściej pod 
pachami, występują grudki naskórkowe wielkości i — 2 mm; kopulaste, 
barwy cielistej, rzadziej różowe lub brunatne; na szczycie ich często, lecz 
nie zawsze, znajduje się niewielki czop rogowy lub też widoczny jest tu 
kropkowaty otwór mieszka włosowego albo gruczołu potowego. Grudki 

694 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Choroby gruczołów potowych 

te mogą być ułożone w smugach, a włosy chorej okolicy mogą być prze
rzedzone lub łamliwe. Pocenie jest zazwyczaj silne, chociaż niekiedy pra
widłowe lub nawet zmniejszone; pot wyróżnia się wonią odrębną. Swę
dzenie jest jedną z charakterystycznych cech choroby, nasilenie jego jest 

Ryc. 259. Morbus Fox-Fordyce. 

zmienne, przychodzi ono napadowo, powiększa się w porze gorącej, wie
czorem, przy podnietach nerwowych i płciowych oraz w okresie periodo-
wym; niekiedy jest ono tak silne, że błaha ta w gruncie rzeczy choroba 
staje się męcząca, odbiera chorym wszelką radość życia, zmniejsza ich 
zdolność do pracy i przyczynia się do rozwoju ciężkiej hipochondrii. 
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Choroby gruczołów potowych 

Stan ogólny chorych jest zazwyczaj zupełnie dobry. W narządach 
wewnętrznych zmian charakterystycznych nie stwierdza się; z wyjątkiem 
jednak układu dokrewnego, o którym mowa będzie poniżej. 

P o s t a c i e n i e t y p o w e . Niekiedy grudki charakterystyczne dla 
choroby Fox-Fordyce sąsiadują bardzo blisko, są przy tym płaskie; skutkiem 
tego całe ognisko upodabnia się do liszajowacenia, lichenisatio, co z pew
nością było jedną z przyczyn łączenia obu schorzeń. Czasem znowu do 
zmian typowych dołączają się objawy zapalne; w tych razach grudki i ota
czająca skóra są różowe lub czerwone, stopniowo zaś wraz z ustępowaniem 
stanu zapalnego stają się brunatne. 

Zagadnieniem najciekawszym i najważniejszym, dotąd jednak nie 
rozstrzygniętym, jest sprawa poronnych postaci choroby Fox-Fordyce. 
U niektórych kobiet utrzymuje się pod pachami lub w innych miejscach 
charakterystycznych dla choroby Fox-Fordyce bardzo silne swędzenie, wy
stępujące w okresie dojrzewania płciowego i ustępujące podczas przekwi-
tania, przypuszczam, że przyczyny wywołujące to swędzenie są te same, 
jakie wywołują chorobę Fox-Fordyce, nie jest to jednak udowodnione. 

Z m i a n y a n a t o m i c z n e . Histologia choroby Fox-Fordyce 
opracowana jest niedostatecznie, co tłumaczy się trudnością otrzymania 
odpowiedniego materiału; wiadomo, że część wydzielnicza gruczołów apo-
krynowych znajduje się bardzo głęboko w tkance podskórnej, w większości 
zaś przypadków badanych wycinki były zbyt powierzchowne. Badania do
tychczasowe dają się ująć w sposób następujący: naskórek jest zgrubiały, 
szczególnie wyraźnie dotyczy to mieszków włosowych; ujścia ich, jak rów
nież otwory gruczołów potowych, wypełnione są złoszczonymi komórkami 
naskórka. W otoczeniu gruczołów potowych stwierdza się zwyrodnienie 
komórek naskórka, zdaje się, skutkiem ich nawodnienia i obrzęku. 
W skórze właściwej znajdują się niewielkie nacieki w otoczeniu mieszków 
włosowych i przewodów gruczołów potowych. Same przewody apokryno-
wych gruczołów potowych są często nieco rozszerzone, a ich część wydziel
nicza wykazuje wyraźny przerost. Komórki gruczołowe złuszczają się i wy
pełniają światło przewodu; czasem stwierdza się wyraźne bujanie komórek 
zrazików wydzielniczych. Zmiany samego naskórka przypominają bardzo 
obrazy widywane w lichenizacji, zwłaszcza guzkowej (pruńgo nodularis), 
różnicę stanowią zmiany w gruczołach potowych. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a choroby Fox-Fordyce; w tym 
zakresie poczyniono w czasach ostatnich duże postępy. Autorzy dawniejsi, 
Fax i Fordyce, Darłer, Jadassohn i szereg innych opierając się głównie na 
morfologicznym i histologicznym podobieństwie, zaliczali chorobę Fox-
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Choroby gruczołów potowych 

Fordyce do lichenizacji (neurodermitis). Pogląd ten uległ zachwianiu po 
wykryciu przez Schieferdekera tzw. apokrynowych gruczołów potowych. 
Gruczoły te znajdują się w okolicach charakterystycznych dla choroby Fox-
Fordyce i mają związek z życiem płciowym. Obecnie uważa się za pewne, 
że nieprawidłowa ich czynnos'ć jest przyczyną omawianej choroby; dowodzą 
tego zmiany anatomiczne gruczołów potowych oraz występowanie zmian 
w okresie, w którym gmczoły apokrynowe są czynne. Istota zmian w samych 
gruczołach apokrynowych nie jest znana, możliwe jednak, że wydzielina 
ich staje się drażniąca; dowodziłaby tego odrębna woń potu stwierdzona 
w niektórych przypadkach choroby Fox-Fordyce. Dla patogenezy choroby 
bardzo ważne jest podkreślenie związku pomiędzy przebiegiem choroby 
i czynnością gruczołów płciowych; choroba dotyczy wyłącznie lub prawie 
wyłącznie okresu pomiędzy dojrzewaniem płciowym i przekwitaniem; 
częstokroć swędzenie, objaw nader istotny schorzenia, ulega zmianie w okre
sie periodowym, najczęściej nasilając się, rzadziej słabnąc. Szereg innych 
zaburzeń i schorzeń narządów płciowych u kobiet wpływa również na 
przebieg choroby. Związek jej z zaburzeniami innych gruczołów dokrew
nych i z układem nerwowym mimowolnym jest mało zbadany, toteż obec
nie byłoby przedwczesne wysnuwanie wniosków. 

R o z p o z n a n i e typowych przypadków choroby Fox-Fordyce jest 
łatwe i nie może budzić wątpliwości; podstawy do rozpoznania jej są 
następujące: dotyczy ona zazwyczaj kobiet, występuje w okresie pomiędzy 
dojrzewaniem i przekwitaniem płciowym, zmiany są umiejscowione w oko
licach typowych, najczęściej pod pachami, towarzyszy im silne swędzenie, 
polegają one na obecności charakterystycznych grudek naskórkowych lub 
lichenizacji zlewnej. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnia się lichenizację (neuroder
mitis), co wymaga wyjaśnienia: choroba Fox-Fordyce jest właśnie licheni-
zacją o szaególnych jednak cechach; wiadomo, że lichenizację wywołuje 
przewlekłe drażnienie skóry; jeśli jednak tym czynnikiem drażniącym jest 
zmieniona i drażniąca wydzielina gruczołów apokrynowych, powstaje liche-
nizacja o cechach choroby Fox-Fordyce. Liszaj Wilsona ma cechy tak 
odrębne, że błąd diagnostyczny nie może wchodzić w rachubę. 

Największe tradności rozpoznawcze sprawiają przypadki, a widywa
łem takie, wieloletniego uporczywego swędzenia pod pachami, krocza 
u mężczyzn, pępka, wzgórka łonowego. Czasem nie stwierdza się tu żad
nych zmian podmiotowych, w innych razach obecne są tu małe grudki 
lśniące, przypominające lichenizację; swędzenie bywa bardzo silne, niepro
porcjonalne do zmian obiektywnych. Udowodnienie, że przypadki te są 
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Choroby gruczołów potowych 

w istocie swej poronną chorobą Fox-Forciyce jest obecnie niemożliwe, 
obserwacja ich skłania mnie jednak do tego przekonania. 

Leczenie choroby Fox-Fordyce jest bardzo trudne i nierzadko zawo-
<łzi, błędny jest wszakże w tych razach zbytni pesymizm. Miejscowo sto
sować należy środki łagodzące swędzenie, przyznać należy jednak, że za
wodzą one często. Widywałem dobre wyniki codziennego pędzlowania 
okolic chorych płynem o składzie następującym: 

Rp.: Formalini i.o, Acidi saUcylici 3.0, Spir. vini 70^ ad 100. 
Wszelkie nieprawidłowości w sferze płciowej winny być usunięte, 

•dotyczy to zarówno wyraźnych chorób, jak nieprawidłowości fizjologicz
nych, np. miesiączkowania i zboczeń życia płciowego. 

Niekiedy uzyskuje się dobre wyniki stosowaniem estryny, podawać 
należy 5—10 tys. jednostek dwa razy w tygodniu. W razie poprawy zalecić 
należy leczenie pobudzające czynność dokrewną jajników, przepisując 
hormon przedniego płata przysadki mózgowej. Leczenie testosteronem jest 
mniej pewne i ono okazuje się niekiedy skuteczne, toteż w razie niepo
wodzenia leczenia estryną przepisać należy testosteron w ilości 10—25 mg 
propionatu testosteronu co 5 dni. 

Wyniki niestałe uzyskuje się promieniami X ; stosować należy 250 r 
•co 2 tyg. stosując sączek glinowy 4 mm, podaję w ten sposób 1500—2000 r. 
Leczenie promieniami Buckyego nie rokuje widoków powodzenia. 
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ROZDZIAŁ X X X I X 

CHOROBY WŁOSÓW 

I . OWŁOSIENIE NADMIERNE. HYPERTRICHOSIS 

A. H y p e r t r i c h o s i s f o e t a l i s l a n u g i n o s a 

We wczesnych okresach życia płodowego skóra płodu pokryta jest 
włosami wypadającymi przy końcu życia płodowego. Niekiedy jednak 
włosy te utrzymują się trwale, pokrywając skórę twarzy, tułowia i koń
czyn, z wyjątkiem dłoni, stóp i żołędzi prącia, gęstym, cienkim zarostem, 
podobnym do długiego meszku (lanugo), skąd nazwa niezbyt ścisła, 
hypertrichosis lanuginosa. Zazwyczaj u osobników tych stwierdza się 
rozmaitego rodzaju zboczenia fizyczne i psychiczne, wadliwy rozwój na
rządów wewnętrznych lub niedorozwój ogólny. Szczególnie często istnieją 
objawy niedorozwoju tarczycy; również nieprawidłowości w budowie i roz
woju zębów są u tych osobników objawem stałym. Pochodzenie tej nie
prawidłowości niezupełnie jest jasne; zazwyczaj jest ona dziedziczna, dzie
dziczenie zaś ma cechy przeważającego. 

Włosy w tych razach noszą cechy włosów płodowych, nie zaś meszku 
włosowego lub owłosienia osobników dorosłych. Można powiedzieć, że 
skóra wytworzyła w tych razach szczególnie bujne owłosienie płodowe 
i utraciła zdolność pozbycia się go i zastąpienia owłosieniem dojrzałym. 

Zwracano uwagę na to, że niektóre narody pierwotne zachowują 
owłosienie na całym ciele i wypowiadano przypuszczenie, że u niektórych 
osobników pochodzących z ras bardziej rozwiniętych nastąpić może nawrót 
do cech utraconycli, czyli zjawisko atawizmu. Z uwagi jednak na istnienie 
wyraźnych zaburzeń rozwojowych u tych osobników, pogląd powyższy 
jest mało przekonywający; przypuszczać raczej należy, że chodzi tu o zja
wisko zwyrodnieniowe. 
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Choroby włosów 

B. H y p e r t r i c h o s i s g e n e r a l i s a t a 

U niektórych osobników, zwłaszcza u brunetów i południowców, 
owłosienie twarzy, tułowia i kończyn jest niezwykle gęste i długie; skóra 
pleców, dłoni, przedramiona, uda, brzuch, a często i twarz pokryte mogą 
być owłosieniem tak gęstym, że okolic wolnych nie pozostaje prawie zupeł
nie; brwi mogą być zrośnięte, broda sięga niekiedy prawie do powiek 
dolnych, z uszu i otworów nosowych sterczeć mogą gęste, grube włosy. 
Stan ten uważany być może za chorobowy, mimo że jest raczej przesadną 
cechą fizjologiczną, osobniczą lub rasową. Nadmierny rozwój owłosienia 
związany jest z odrębną konstytucją układu dokrewnego tych osobników. 
Wynika to jasno z obserwacji nad owłosieniem nadmiernym u kobiet; 
owłosienie nadmierne występuje zazwyczaj u kobiet z wyraźnymi cechami 
męskimi. 

Owłosienie nadmierne u mężczyzn rzadko bywa przedmiotem skarg 
poważnych, natomiast ta sama dolegliwość u kobiet często jest powodem 
do interwencji lekarskich. Cecha ta wzbudza u większości mężczyzn uczucie 
odrazy fizycznej do kobiet z owłosieniem nadmiernym. Niekiedy zmiany 
owłosienia u kobiet są bardzo wybitne, a zespół gruczołowy bardzo wy
raźny; przypadki takie, opracowane przez Aperta (1910), tłumaczy się 
inwersją cech płciowych, czyli maskulinizacją kobiet. Ogólna budowa tych 
kobiet zatraca cechy kobiece, głos, ruchy, gesty, charakter przybierają cechy 
męskie; niekiedy narządy płciowe również ulegają zmianom: pochwa zwęża 
się i zanika, łechtaczka powiększa się, mogą zmienić się również i upo
dobania płciowe. Owłosienie całego ciała staje się bardzo gęste, „małpie", 
u kobiet tych wyrasta niekiedy broda i wąsy. Zmiany w narządach dokrew
nych są bardzo wybitne: często współistnieje cukrzyca, zmianą jednak 
najcharakterystyczniejszą jest guz lub przerost nadnerczy; jajniki są zazwy
czaj zwyrodniałe, czasem rozwijają się w nich torbiele. 

Leczenie owłosienia nadmiernego, uogólnionego nie rokuje widoków 
powodzenia. 

C. H y p e r t r i c h o s i s l o c a ł i s a t a 

Ogniskowe owłosienie nadmierne może mieć rozmaite pochodzenie, 
w związku z tym umiejscowienie oraz cechy morfologiczne tych nadmier
nie owłosionych ognisk bywają rozmaite. 

— Owłosienie nadmierne w okolicach drażnionych zależy od prze
krwienia skóry tych miejsc; włosy są nieco gęstsze, grubsze i dłuższe niż 
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na skórze niedrażnionej. Wobec tego jednak, że drażnienie nie zawsze 
sprowadza te zmiany, odgrywać tu rolę muszą również i inne, obecnie 
nieznane czynniki. Przykładem takiego owłosienia nadmiernego są zmiany 
spostrzegane na skórze po zdjęciu opatrunków gipsowych nad stawami 
w przypadkach zmian zapalnych, np. w rzeżączkowym zapaleniu stawów. 
Owłosienie nadmierne ustępuje samo, bez wszelkiej interwencji z chwilą 
powrotu skóry do prawidłowych warunków życiowych. Laicy również wie
dzą o występowaniu w miejscach drażnionych owłosienia nadmiernego; 
często przeceniają oni nawet wpływ czynników drażniących na wzrost 
włosów. Stąd też wywodzi się ich zaufanie do środków drażniących w lecze-
•niu łysiny łojotokowej. Błędność tej analogii jest jednak jasna, wypadanie 
włosów w łojotoku zależy bowiem od zaniku skóry i nie może być przer
wane stosowaniem środków drażniących. 

— Owłosienie nadmierne po uszkodzeniu nerwów, operacyjnym lub 
wywołanym przez czynniki chorobowe, ma takie same cechy jak owłosie
nie w następstwie podrażnień; przyczyna jego tkwi niewątpliwie w zmie
nionym trofizmie skóry, nie możemy jednak określić obecnie, na czym 
polegają zmiany trofizmu i jaka czynność troficzna została w tych razach 
zmieniona. 

— Owłosienie nadmierne w związku z nieprawidłowościami rozwo
jowymi kręgosłupa; zauważono mianowicie, że w przypadkach rozszczepie
nia wrodzonego kręgosłupa, jawnego lub utajonego, w skórze w okolicy 
kręgosłupa istnieje niekiedy kępka włosów; pochodzenie tej nieprawidło
wości nie jest jasne, większego znaczenia klinicznego ona nie posiada. 

— Owłosienie nadmierne w związku z zaburzeniami narządów do
krewnych; należą tu przypadki zarostu męskiego u kobiet, a więc brody 
lub wąsów. Nie zaliczam tu nieznacznych wąsików lub meszku na pod
bródku; takie owłosienie, częste u brunetek i u niektórych ras, np. u 7y-
dówek jest rysem konstytucjonalnym, pozbawionym cech chorobowych. 

Gęste i długie brody i wąsy u kobiet należą do rzadkości, w istocie 
swej zjawiska te są analogiczne do rozwoju kogucich grzebieni, ogona 
i szponów u kur. Najprawdopodobniej przyczyną tej nieprawidłowości są 
guzy lub przerost nadnerczy. Często nieprawidłowość ta występuje u ko
biet po okresie przekwitania; zanik jajników odgrywa tu niewątpliwą, lecz 
nie wyłączną rolę: owłosienie to bowiem występuje u niektórych tylko 
kobiet, a przy tym nie występuje po kastracji. "Wszystko to dowodzi, że 
przyczyną rozwoju tego owłosienia jest nie tylko wypadnięcie czynności 
jajników. 
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U kobiet tych spostrzega się niekiedy zaburzenia w miesiączkowaniu, 
brak pociągu płciowego (frigidiias), bezpłodność, nieprawidłowy przebieg 
ciąży, rozwój cech męskich, zanik tkanki gruczołowej sutków. 

— Okres ciąży wpływa również na stan owłosienia; podług Sabou-
rauda już od trzeciego miesiąca ciąży włosy stają się gmbsze i gęstsze; 
dotyczy to nie tylko owłosienia narządów płciowych i linii środkowej, 
lecz również skóry głowy, meszku włosowego twarzy, tułowia i powierzchni 
wyprostnej kończyn; po zakończeniu karmienia, zazwyczaj 80—90 dni po 
porodzie, włosy ponownie rzedną. Całe zjawisko związane jest niewątpli
wie ze zmianami w czynności jajników i hipofolikulinemią ciążową; to 
samo, często jednak w stopniu większym, występuje w okresie przekwi
tania, kiedy wytwarzanie folikuliny zmniejsza się. 

Sądzić należy, że rozwój nadmierny owłosienia o typie męskim zależy 
również nie tylko od hipofołikulinemii, lecz od obecności w ustroju ele
mentów hormonalnych męskich, od których zależne są niektóre wtórne 
cechy płciowe. Dlatego też hipofolikulinemią nie u wszystkich kobiet pro
wadzi do rozwoju owłosienia nadmiernego. Owłosienie nadmierne nie 
jest zatem wynikiem wypadnięcia czynności jajników, lecz obecności 
męskiego czynnika hormonalnego. 

L e c z e n i e owłosienia nadmiernego jest bardzo trudne, a niekiedy 
związane z niemiłymi powikłaniami; dlatego też ustalenie wskazań do 
leczenia winno być bardzo ostrożne. Przytaczanie wskazówek jest tu bardzo 
trudne, wszystko zależy bowiem od umiejscowienia i gęstości owłosienia 
nadmiernego, od pobudek skłaniających chorych do leczenia, stanowiska 
społecznego i zawodu chorych, nade wszystko zaś od ich stosunku psychicz
nego do swego cierpienia. Łatwiej, rzecz jasna, rozstrzygnąć sprawę w sto
sunku do osób nie przywiązujących większej wagi do przykrości związanej 
z owłosieniem nadmiernym; niezmiernie trudnej — w odniesieniu do tych 
kobiet, a nie należą one do wyjątków, dla których nieprawidłowość ta 
jest nieszczęściem stale stojącym przed oczami i doprowadzającym niemal 
do rozpaczy. 

Trudność duża wynika już z tego, że największe wskazania do lecze
nia nastręczają przypadki o zmianach rozległych, w tych jednak razach 
leczenie jest szczególnie trudne i niebezpieczne. 

Leczenie ogólne powinno być przepisane w razie stwierdzenia zabu
rzeń czynności gruczołów dokrewnych; największą uwagę zwrócić należy 
przy tym na czynność: 

— jajników, niedoczynność których może być współprzyczyną rozwoju 
owłosienia nadmiernego u kobiet; 
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— na nadnercza, czynność nadmierna, guzy i przerost kory których 
wywołuje rozwój owłosienia nadmiernego; 

— na tarczycę, nadczynność której może pośrednio (za pośredni
ctwem innych gruczołów dokrewnych) sprzyjać rozwojowi owłosienia 
nadmiernego. 

Trzeba przyznać jednak, że wyniki leczenia hormonalnego nie są 
zachęcające; jest to zrozumiałe w przypadkach nieznacznych nieprawidło
wości w owłosieniu, ustalenie jego przyczyny jest bowiem trudne; w przy
padkach zaś zmian wybitnych, jak np. przy istnieniu guzów nadnerczy, 
leczenie owłosienia nadmiernego odchodzi na plan drugi. Z tych wzglę
dów leczenie i zabiegi miejscowe są nadal głównym sposobem postępo-' 
wania w przypadkach owłosienia nadmiernego. 

Metodą najprostszą jest rozjaśnianie włosów wodą utlenioną lub innym 
środkiem utleniającym; zabieg nie jest kłopotliwy, a czasem w zupełności 
wystarcza, owłosienie staje się bowiem mniej widoczne. Najlepsze wyniki 
daje ta metoda w przypadkach owłosienia nadmiernego o cechach meszku 
włosowego. Można stosować zabieg ten w postaci maści z perhydrolem. 

Rp.: PerhydroU 3.0, LanoUni anh. lo.o, Yaselini fl. ad 20.0. 
Wcierając maść na twarzy oczy należy przymknąć, aby uniknąć niemi

łego uczucia palenia spojówek. Jeśli perhydrol stosuje się w okładach, 
rozcieńczyć należy go w wodzie w stosunku 1:5—10, a rozczyn ten przy
łożyć na okolicę owłosioną pod ceratką na i—2 godziny; początkowo 
zabieg powtarza się codziennie, po rozjaśnieniu zaś włosów rzadziej. Przed 
płukaniem w wodzie utlenionej okolicę owłosioną obmyć nałeży wodą 
z mydłem, a potem przetrzeć spirytusem z domieszką 20% eteru celem 
usunięcia resztek łoju skórnego. Wodę utlenioną stosuje się w stężeniu 
20%, płucząc nią okolice owłosione aż do całkowitego osiągnięcia odbar
wienia włosów. 

Jeśli włosy są nieliczne, a przy tym grube, najlepiej wyrwać je szczyp-
czykami epilacyjnymi; przy pewnej wprawie zabieg nie sprawia zbytnich 
przykrości, jest bezpieczny, a przy tym pozbawia włosów na przeciąg 
3—4 tygodni. 

Epilacja mechaniczna jest zabiegiem bardzo starym, w czasach staro
żytnych włosy zbędne usuwano ze względów religijnych, obecnie jest to 
dyktowane modą. Wśród laików panuje opinia, że epilacja mechaniczna 
lub golenie przyczynia się do wzrostu owłosienia ciemniejszego, gęstszego 
i złożonego z włosów grubszych; pogląd ten oparty jest na przesądzie. 
Zamiast epilacji szczypczykami, skórę pokrywać można substancją lepką. 
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stopniowo zlepiającą włosy podczas wysychania; przez zrywanie tej war
stwy usuwa się jednocześnie włosy. Oto wzory na takie lepy: 

Rp.: Trae jodi 4.0, Ol. terebinth. rect. 6.0, Ol. ricini 8.0, Spir. vini 
50.0, Collodii elastici ad loo.o; 

Rp.: Calaphoniae 50.0, Cerae fl. 24.0, Paraffini 20.0, Yaselini fl. 
ad loo.o, Anaestesini 2.0. 

Golenie jako zabieg kosmetyczny w owłosieniu nadmiernym nie znaj
duje uznania u kobiet, .być może skutkiem braku odpowiedniej wprawy; 
wolą one stosowanie depilacji chemicznej. Polega ona na pokrywaniu 
okolicy owłosionej środkami rozpuszczającymi substancję rogową włosa; 
najczęściej są to siarczki alkaliczne. Stosuje się je w postaci papki, pokry
wając nią okolicę owłosioną za pomocą drewnianej szpatułki. W zależności 
od gęstości i grubości włosów, zostają one rozpuszczone po upływie 
5—10 minut, po czym obmyć należy skórę z resztek środka depilacyjnego 
i przypudrować skórę. Sposób ten nazwać można goleniem chemianym, 
usunięta zostaje bowiem tylko część trzona włosowego znajdująca się po
nad powierzchnią skóry. Odrastanie włosów jest szybkie, włosy odrasta
jące tworzą ostrą „szczotkę" charakterystyczną dla skóry wkrótce po ogo
leniu. Oto kilka przepisów na pasty depilacyjne: 

'Rp.-.Barii sulfurici 80.0, Calcii carbonici ad loo.o. 
Bezpośrednio przed użyciem miesza się proszek z wodą w ilości 

potrzebnej do otrzymania mazidła o spoistości gęstej śmietany, pokrywa 
się nim skórę warstwą grubości i — 2 mm. 

Rp.: Barii sulfurici 50.0, Zinci oxydati 25.0, Calcii carbonici ad loo.o. 
Prócz siarczków baru, wapnia i strontu do epilacji stosowano rów

nież siarczki arsenu (arsenum sulfuratum flavum), znane pod nazwą 
auripigmentu: 

Rp.: Auripigmenti 2.0, Calcariae hydr. lo.o, Amyli pulv. 5.0. 
Proszek ten zmieszany zostaje z wodą aż do uzyskania papki o kon

systencji śmietany, po czym pokrywa się nią skórę owłosioną nadmiernie 
na 2—5 minut lub do czasu wystąpienia pieczenia skóry, po czym należy 
ją zmyć wodą z mydłem, skórę zaś pokryć maścią obojętną lub pudrem. 

W wyborze środków depilacyjnych kierować się można wskazówkami 
następującymi: na twarz u kobiet z nadmiernym owłosieniem, w którym 
przeważają włosy cienkie, o typie meszka najlepiej wybrać pastę z siarcz
kiem baru; pasta z auripigmentem może być stosowana wyłącznie na oko
lice niewidoczne i o skórze mało wrażliwej; lepiej jednak środka tego nie 
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używać. Dodam, że przez częstsze stosowanie wymienione środki depila
cyjne mogą wywołać trwały brak owłosienia, a to skutkiem przenikania 
cząsteczek pasty do mieszka włosowego i bliznowacenia brodawek. 

Octan talu, polecany przez Sabourauda, ze względu na toksyczność 
znajduje licznych przeciwników; Sabouraud stosuje środek ten w postaci 
maści o składzie następującym: 

Rp.: Thallii acetict o.io, Yaselini albi 5.0; codziennie należy we
trzeć w okolicę nadmiernie owłosioną niewielką ilość tej maści, nie prze
kraczającą wielkości pestki wiśni na dobę. Po wtarciu maści ręce oraz 
okolica skóry przypadkowo maścią zawalane powinny być dokładnie 
obmyte. Chorych należy uprzedzić o dużej toksyczności leku, o trwałym 
wyłysieniu i zapaleniach wielonerwowych w razie dawkowania nadmier
nego. Sabouraud twierdzi, że po trzech miesiącach stosowania tej maści 
następuje zanik brodawek włosowych i trwałe przerzedzenie owłosienia. 
Podkreślić raz jeszcze należy duże niebezpieczeństwo związane ze stoso
waniem tego leku i odradzić jego stosowanie. 

Elektroliza; zabieg polega na stosowaniu prądu stałego o sile 
0.5—1.0 mA w ten sposób, że elektroda czynna w postaci cienkiej 
i ostrej igły połączona jest z biegunem ujemnym, biegun bierny w po
staci płytki większej połączony jest z biegunem czynnym. Mechanizm dzia
łania polega na rozkładaniu się soli kuchennej zawartej w tkankach i na 
skupianiu się cząsteczek sodu w otoczeniu elektrody ujemnej. Igłę, a więc 
elektrodę ujemną wkłuwa się do ujścia mieszka włosowego równolegle do 
włosa, starając się dojść do brodawki włosa, co wymaga pewnej wprawy. 
Prąd o sile wskazanej przepuszczać należy 3—10 sekund. Zabiegiem tym 
włos można usunąć bez wszelkiego wysiłku; powstaje maleńka, prawie 
niewidoczna blizenka i trwałe zniszczenie owłosienia. W razie nieumiejęt
nego stosowania zabiegu, jeśli prąd był zbyt silny lub przekroczono czas 
niezbędny do zniszczenia brodawki, powstać mogą blizny wielkie, a skutkiem 
swej liczebności bardzo szpetne. Zabieg jest bolesny i wymaga dużej 
wprawy ze strony lekarza; można go stosować tylko, jeśli owłosienie nie 
jest zbyt gęste, włosy zaś grube. 

Diatermo-koagulacja może być również stosowana w celu trwałego 
usunięcia włosów; igła, bardzo cienka, powinna być pokryta specjalnym 
lakierem, tak by tylko jej czubek długości 0,5 milimetra był wolny; 
prąd nie powinien przekraczać siły 50—100 miliamperów, działać 
powinien on bardzo krótko — ułamek sekundy. Zabieg ten jest również 
bardzo bolesny i niemożliwy do zastosowania na przestrzeniach bardzo 
rozległych i owłosionych obficie. 
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Broda zawiera lo—15 tysięcy włosów, na podbródku jest ich 
3—5 tysięcy, a na wardze górnej od 800 do 1500 włosów; podczas jed
nego posiedzenia udaje się natomiast zniszczyć elektrolizą około 50 wło
sów; diatermo-koagulacją do 100; usunięcie większej liczby jest trudne 
z uwagi na bolesność zabiegu i konieczność unikania niszczenia włosów 
sąsiadujących. Zestawienie tych liczb ilustruje żmudność leczenia; dodać 
należy, że około 20—25% włosów usuniętych odrasta ponownie. 

P r o m i e n i e X . Trwałe usuwanie włosów promieniami X jest 
metodą, którą należy jak najostrzej potępić; powodzenie tej metody jest 
związane z uszkodzeniem samej skóry, która wcześniej lub później staje 
się cienka, sucha, powierzchnia jej złuszcza się, naczynia krwionośne ule
gają rozszerzeniu; niekiedy staje się ona podatnym podłożem do rozwoju 
nowotworów złośliwych. 

Pogląd powyższy podziela większość autorów (Sabouraud, Belot, 
S. Laborde), czasem jednak odzywają się głosy sprzeciwu; przed niedaw
nym czasem Spider, a po nim Regaud i Nogier uzyskali wyniki korzystne 
przez stosowanie 10 mm sączków glinowych. Ta rozbieżność opinii uza
sadnia szczegółowe omówienie wartości trwałej epilacji promie
niami X . 

Do zrozumienia podstaw postępowania pamiętać należy, że owłosie
nie nadmierne nie jest chorobą, łecz szpecącą skazą rozwojową i że pacjent 
zwraca się do lekarza nie dla odzyskania zdrowia, lecz dążąc do usunięcia 
swego zeszpecenia. Nie można więc stosować zabiegów wjrwołujących 
zeszpecenie większe od owłosienia nadmiernego. Wrażliwość brodawek 
włosowych na działanie promieni X jest rozmaita, włosy grube są znaa-
nie wrażliwsze od meszku włosowego, tymczasem owłosienie nadmierne, 
np. broda i wąsy u kobiet rzadko złożone bywają wyłącznie z wło
sów długich, często przeważa tu meszek, usunięcie którego osiągalne 
jest przez użycie dawek bardzo dużych, wywołujących trwałe uszkodzenia 
skóry. 

Jeśliby zdecydowano się mimo wszystko stosować trwałą epilację 
naświetlaniami promieniami X , wybór zatrzymać należy na technice, którą 
poleca /. Belot: dawka jednorazowa w ilości 300 r z użyciem sączka glino
wego 10 mm; dawkę tę powtarza się 6 razy w odstępach 3—4-tygodnio-
wych; w razie potrzeby po upływie 2 miesięcy po ostatnim naświetlaniu 
można naświetlić jeszcze raz lub dwa. W szczęśliwym przypadku, podaje 
Belot, następuje znaczne przerzedzenie owłosienia i leczenie można zakoń
czyć elektrolizą. 
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I I . BRAK WŁOSÓW WRODZONY. HYPOTRICHOSIS CONGENITA 

A. O p ó ź n i o n y w z r o s t w ł o s ó w 

Niekiedy, są to jednak przypadki bardzo rzadkie, wzrost włosów 
następuje bardzo późno; widywałem chorych w wieku 5—-7 lat pozba
wionych włosów prawie całkowicie. Na podstawie wywiadów sądzić należy, 
że noworodki te przychodzą na świat z całkowitym brakiem włosów 
i meszka włosowego, wzrost których następuje z mniejszym lub większym 
opóźnieniem. Sabouraud twierdzi, źe wzrost włosów następuje w tych razach 
najpóźniej w okresie dojrzewania. Włosy są jednak zawsze cienkie, bardzo 
miękkie, na głowie nie osiągają długości normalnej. Pochodzenie tej nie
prawidłowości nie jest jasne; zdaje się, że jest to objaw zwyrodnienia. 
W moich kilku przypadkach zawsze istniały wyraźne upośledzenia w uzę
bieniu, kośćcu, nieprawidłowości sieci żylnej lub niedorozwój psychiczny. 

B. W r o d z o n y b r a k w ł o s ó w 

Skóra noworodka w chwili przyjścia na świat jest pokryta owło
sieniem, które normalnie wypada w 7—8 tygodniu życia pozapłodowego 
i zostaje zastąpione owłosieniem nowym. Czasem, należy to jednak do 
rzadkości, wzrost nowego owłosienia nie następuje. Niekiedy dzieci rodzą 
się bez włosów, w innych razach wypadanie owłosienia jest spóźnione 
i następuje to dopiero w wieku 8—10 miesięcy. W tych razach współ
istnieją zazwyczaj jeszcze inne zaburzenia rozwojowe, z nich najczęstsze 
dotyczą zębów i paznokci. Szkliwo zębów wykazuje zmiany i ubytki po
dobne do spotykanych w krzywicy, w kile wrodzonej oraz w schorzeniach 
tarczycy; paznokcie są niedorozwinięte, płytka paznokciowa pomarszczona 
i łamliwa, przybiera ona niekiedy cechy cienkiej błonki. Zazwyczaj nie
prawidłowość ta jest rodzinna, a niekiedy dotyczy trzech—czterech poko
leń; często nasilenie skazy jest rozmaite u poszczególnych członków rodziny; 
u jednych stwierdza się całkowity brak włosów, u innych tkwią tu i ówdzie 
pojedyncze włosy. Są one krótkie, suche, łamliwe; zbudowane jednak 
prawidłowo. Brak owłosienia dotyczy jednak nie tylko skóry głowy, lecz 
również meszku włosowego, okolic pachowych, łonowej i twarzy. Czasem 
w okresie dojrzewania następuje wzrost owłosienia w okolicy łonowej. 

Patogeneza tej nieprawidłowości nie jest jasna, trudno jednak zgodzić 
się z zapatrywaniem Hyde'a, który twierdzi, że chodzi tu o nawrót do 
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cech zatraconych w rozwoju filogenetycznym, a zachowanym jeszcze u pła
zów. Prawdopodobniejsze jest, że chodzi tu o nieprawidłowość związaną 
z zaburzeniami tarczycy, a Sainton i Simonet doświadczalnie potwier
dzili nawet ten pogląd. Mniej uzasadnione jest łączenie tej nieprawidło
wości z zaburzeniami gruczołów przytarczycznych. 

Badań histologicznych skóry takich osobników przeprowadzono mało; 
niektóre prace wskazują na to, że chodzi w tych razach p niedorozwój 
brodawek włosowych, w skórze znajdują się liczne mieszki włosowe, 
pozbawione włosów. Brak owłosienia jest w tych razach trwały i nie pod
daje się współczesnym metodom leczniczym. 

C. A l o p e c i a c o n g e n i t a c i r c u m s c r i p t a 

Ta postać wrodzonego braku włosów jest odmianą postaci poprzed
niej, jest to więc skaza jakościowo taka sama, łecz ograniczona do poszcze
gólnych odcinków skóry. Na głowie są to symetrycznie ułożone ogniska 
rozmaitej wielkości; skóra jest na nich pozbawiona całkowicie włosów, 
czasem ścieńczała, gładka i lśniąca. 

Jest to nieprawidłowość wrodzona i dziedziczna, często dotyczy wy
łącznie potomstwa męskiego, przenoszona jest natomiast przez kobiety. 
Bardzo często współistnieją nieprawidłowości wzrostu paznokci, rozmaite 
zniekształcenia kostne, zaburzenia nerwowe i psychiczne; nieraz stwier
dzono wyraźny niedorozwój zębów, zaćmę wrodzoną i inne nieprawidło
wości. Czasem wszystkie te nieprawidłowości są zespolone, a towarzyszy 
im niedorozwój gruczołów potowych, łojowych, ślinowych, łzowych i zanik 
błony śluzowej oraz zniekształcenia części kostnych nosa. 

D. W ł o s y p a c i o r k o w a t e 
A p l a s i a p i l o r u m i n t e r m i t t e n s m o n i l i f o r m i s . 

M o n i l e t r i x 

Zwyrodnienie paciorkowate włosów polega na nieprawidłowej budo
wie trzona włosa, który nie ma kształtu równomiernej cylindrycznej łodygi, 
lecz złożony jest z kolejno ułożonych zgrubień i przewężeń. Ta dosyć rzadka 
nieprawidłowość ma zazwyczaj charakter rodzinny i dziedziczny, sposób 
jej dziedziczenia jest, zdaje się, przeważający, nie jest to jednak całkowicie 
pewne, opisano bowiem przypadki występowania tej nieprawidłowości 
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u potomstwa rodziców spokrewnionych, co świadczy o dziedziczeniu ustę
pującym. 

Dzieci rodzą się zazwyczaj z owłosieniem prawidłowym zarówno gło
wy jak brwi i rzęs; czasem wszakże włosy są zmienione już w czasie uro
dzenia dziecka. Owłosienie nowe wzrastające po wypadnięciu pierwszego, 
co następuje zazwyczaj w 6—8 tygodniu życia pozapłodowego, wykazuje 
wyraźne nieprawidłowości, jednocześnie zjawia się hiperkeratoza ujść miesz
ków włosowych. Nieprawidłowość dotyczyć może zarówno włosów głowy, 
jak i innych okolic; wszakże jej siedliskiem najczęstszym i najwybitniej
szym jest skóra głowy, zwłaszcza potylica. W przypadkach typowych włosy 
są krótkie, ułamane na rozmaitej wysokości, niektóre tuż nad powierzchnią, 
inne na wysokości kilku centymetrów; najwybitniej występuje to w okoli
cach ulegających częstym urazom w postaci tarcia, a więc na potylicy i na 
skroniach; w innych okolicach włosy są dłuższe. Pojedyncze włosy rńogą 
zmian nie wykazywać, zachowując prawidłowy wygłąd i długość. Trzon 
włosów chorych wykazuje zmiany bardzo charakterystyczne w postaci 
kolejno ułożonych przewężeń i zgrubień; stopień przewężenia jest roz
maity — większy w przypadkach cięższych, bardziej rozległych, mniej 
wyrażony w lekkich. Długość tych przewężeń i zgrubień wynosi około 
1.0—1.5 mm, zgmbienia te mają kształt wrzecionowaty, włosy są suche, 
matowe, barwa ich jest popielata, całość zaś owłosienia przypomina wy
tartą i zniszczoną perukę. Nie wszystkie włosy mają budowę jednakową, 
część z nich wykazuje objawy ścieńczenia i zaniku bez cech zwyrodnienia 
paciorkowatego, inne wykazują nieprawidłowy układ miejsc wrzecionowa
tych i przewężonych. W miejscach przewężonych włosy są ciemne w świe
tle padającym i przejrzyste w przechodzącym; miejsca wrzecionowato roz
szerzone są jasne w świetle padającym i ciemne w przechodzącym. Skóra 
wykazuje również wyraźne zmiany, w przypadkach ciężkich jest ona miej
scami bliznowata, zanikła; w ujściach mieszków włosowych tkwią czopy 
rogowe. Początkowo przypisywano im dużą rolę patogenetyczną, uważano 
bowiem, że nieprawidłowość budowy włosa tłumaczy się trudnością jego 
wzrostu skutkiem obecności w ujściach mieszków nawarstwień rogowych; 
dziś pogląd ten jest porzucony. Rozmieszczenie rogowacenia mieszkowego 
i włosów paciorkowatych nie zawsze jest jednakowe i często Sitwierdza się 
obecność włosów paciorkowatych w miejscach bez hiperkeratozy ujść miesz
ków; okazało się przy tym, że również i część włosa, tkwiąca w mieszku 
włosowym poniżej czopa rogowego ma kształt nieprawidłowy. 

Badanie mikroskopowe włosów wykazuje nadmiar barwnika aęści 
wrzecionowato rozszerzonych, w miejscach przewężonych zaś brak rdze-
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niowej części włosa, co świadczy o okresowym zaniku włosa. Badanie histo
logiczne skóry wykazuje, że kanał mieszka włosowego nie jest cylindryczny, 
lecz wykazuje również rozszerzenia i zwężenia odpowiadające kształtowi 
włosa. Włos wychodzący z mieszka włosowego niekiedy zwinięty jest w czo
pie rogowym, tkwiącym w ujściu mieszka włosowego. 

Włókna sprężyste skóry właściwej są połamane i zwyrodniałe. Naskó
rek powierzchni jest zanikły, gruczoły łojowe niedorozwinięte. Wszystko 
powyższe wykazuje, że zmiana trzonu włosa jest wtórna, dodatkowa, a że 
nieprawidłowość istotna polega na szczególnym zaniku skóry. 

Stan ogólny osobników wykazujących zwyrodnienie paciorkowate jest 
dobry, widywano jednak współistnienie rozmaitych zaburzeń rozwojowych. 

Patogeneza zwyrodnienia paciorkowatego włosów nie jest znana i zba
dana nie wystarczająco. Być może zmiany we włosach i w skórze 
zależą z kolei od zaburzeń w czynności tarczycy (Balzer, Barthelemy), nie 
jest to jednak udowodnione. Spostrzegano zniszczenia i braki uzębienia, 
skórę nadmiernie rozciągliwą, niedorozwój umysłowy, zniekształcenia 
paznokci. Nader charakterystyczną cechą zwyrodnienia paciorkowatego jest 
jego okresowość. Obecnie przypuszcza się, że zależy ona od różnicy we 
wzroście włosa w dzień i w nocy, części wrzecionowato rozszerzone odpo
wiadać mają wzrostowi dziennemu (Golay), części przewężone — noc
nemu; pogląd ten nie jest jednak udowodniony, prócz tego nie wiemy, 
od aego zależeć mogą te różnice we wzroście dziennym i nocnym. 

Stosunek zwyrodnienia paciorkowatego do niektórych innych chorób 
skóry owłosionej nie jest dotąd ustalony; pewną doniosłość w ustaleniu 
tego związku ma zespół trzech objawów, a mianowicie zaniku skóry, rogo
wacenia mieszkowego i paciorkowatego kształth włosów. 

Rozpoznanie zwyrodnienia paciorkowatego opiera się na stwierdzeniu 
nieprawidłowego, bąrdzo charakterystycznego kształtu trzonu włosa. W każ
dym przypadku łamliwości i niedorozwoju włosów, zwłaszcza jeśli zmia
nom tym towarzyszy rogowacenie nadmierne ujść mieszków włosowych, 
pomyśleć należy również o zwyrodnieniu paciorkowatym. 

Leczenie tej nieprawidłowości nie rokuje widoków na powodzenie; 
korzystne jest jednak utrzymanie czystości, a podług Sahourauda stosowanie 
maści następującej: 

Rp.: Ol. cadini, Lanolinit, Yaselini jl. aa. 
Buschke twierdzi, że po wypadnięciu włosów wywołanym przez octan 

talu następuje wzrost owłosienia prawidłowego; Leeuuen zauważył to samo 
po epilacji wywołanej promieniami X . 
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Zdaje się jednak, że spostrzeżenia te są błędne i że co najwyżej osią
gnięto jedynie poprawę przemijającą. 

Wypróbować należy leczenie wyciągami gruczołów dokrewnych. 

E. P i l i a n n u l a t i 

Rzadka ta nieprawidłowość dotyczy wyłącznie włosów głowy; włosy 
w tych razach nie mają zabarwienia jednolitego, lecz są złożone z ciemniej
szych i jaśniejszych obrączkowatych odcinków, szerokości około jednego 
milimetra, dotyczyć może ona całego owłosienia głowy lub tylko jego 
części czy nawet pewnej niewielkiej okolicy. 

Nieprawidłowość ta zawsze jest wrodzona, występuje jednak nie przed 
drugim rokiem życia; dotąd opisano zbyt mało przypadków tego rodzaju, 
by można było wysnuwać wnioski ostateczne, wydaje się jednak, że oma
wiane zboczenie jest dziedziczne, wykazując dziedziczenie przeważające, 
nieregularne; obydwie płci dotknięte są z częstością jednakową. Badanie 
mikroskopowe włosów zmienionych wykazuje, że w miejscach jaśniej
szych znajduje się dużo pęcherzyków gazu, zdaje się dwutlenku węgla. 
Istota zmian polega na okresowo nasilającej się i słabnącej wadzie rozwo
jowej; z tego też względu nieprawidłowość ta zbliżona jest do paciorko
watego zwyrodnienia włosów. W kilku spostrzeżeniach współistniały oby
dwie nieprawidłowości, co tym więcej podkreśla ich pokrewieństwo. 

Stan ogólny osobników dotkniętych tą nieprawidłowością jest dobry, 
jednak spostrzegano współistnienie rozmaitych innych nieprawidłowości, 
np. prążkowanie płytki paznokciowej (leuconychia striata), zrost palców, 
palce nadliczbowe, nieprawidłowości w rozmieszczeniu barwnika, wrodzony 
brak zębów. Istota tej nieprawidłowości nie jest znana, jednak ta okolicz
ność, że u niektórych zwierząt (gryzoniów) włosy już w stanie prawidło
wym wykazują budowę obrączkowatą, dowodzi, że może tu występować 
powrót do cech utraconych w rozwoju filogenetycznym. 

III. ALOPECIA NON FOLLICULARIS 

A. Ł y s i e n i e u r a z o w e . A l o p e c i a t r a u m a t i c a 

Uraz czaszki, bądź jednorazowy lecz silny, bądź też nieznaczny wielo
krotnie powtarzający się może wywołać przemijające wypadanie włosów. 

711 

Uw
aga: dzieło historyczne, nie odzw

ierciedla aktualnego stanu w
iedzy!



Choroby włosów 

Uraz ostry wywołuje wypadanie włosów w miejscu urazu mniej wię
cej po upływie 15—20 dni; wypadające włosy zmian nie wykazują, nawet 
jeśli wytworzył się krwiak. Ognisko pozbawione włosów nie wykazuje 
skłonności do wzrostu obwodowego, a po trzech, czterech miesiącach po
krywa się ponownie normalnymi włosami. Urazy nieznaczne, lecz wielo
krotne, np. ucisk wywierany przez specjalne nakrycia głowy, pemki lub 
coś podobnego, wywołać mogą również wypadanie włosów, w tych razach 
jednak skóra może być nieco zanikła, włosy zaś częściowo ułamane. Usu
nięcie przyczyny doprowadza do odnowy odwłosienia — całkowitego, jeśli 
nie nastąpiło bliznowacenie, częściowego w przeciwnym razie. 

B . Ł y s i e n i e w n a s t ę p s t w i e c h o r ó b z a k a ź n y c h 
A l o p e c i a p o s t i n f e c t i o s a 

W następstwie ostrych chorób zakaźnych następuje niekiedy wypada
nie włosów głowy, przyczyna którego nie jest jasna; niektórzy uważają, że 
chodzi tu o działanie toksyczne produktów bakteryjnych, a może i samego 
zarazka, na trofizm narządu włosowego, na komórki rozrodcze brodawki 
włosowej lub na jej naczynia krwionośne; Sabouraud sądzi natomiast, że 
czynnikiem szkodzącym jest wysoka ciepłota, i że każda choroba wywo
łująca wzrost ciepłoty ciała powyżej 39,50C, utrzymująca się kilka dni, 
sprowadza wypadanie włosów. Poglądowi temu przeczy ta okoliczność, że 
niektóre choroby częściej od innych wywołują wypadanie włosów; są nimi 
dur brzuszny, grypa, róża i schorzenia septyczne, w szczególności zaka
żenia połogowe. Zauważono ponadto, że rozmaite epidemie tej samej 
choroby w stopniu niejednakowym uszkadzają owłosienie. 

Niezależnie od rodzaju choroby obraz kliniczny wypadania włosów 
w następstwie chorób zakaźnych jest zawsze jednakowy: częstsze i silniejsze 
jest ono u kobiet, rozpoczyna się zazwyczaj 70—80 dni po zakończeniu 
choroby łub stanu gorączkowego i utrzymuje się około 6—8 tygodni, ule
gając stopniowemu nasileniu, a potem osłabieniu; stopień przerzedzenia 
włosów bywa bardzo rozmaity, niekiedy załedwie zaznaczony, czasem nato
miast połowa lub trzy czwarte owłosienia w krótkim czasie wypada. Wypa
danie włosów dotyczy skóry głowy, nie widziałem przerzedzeń meszka 
włosowego tułowia, wąsów, brody u mężczyzn lub brwi i rzęs, niektórzy 
twierdzą jednak, że i te okolice niekiedy ulegają przerzedzeniu. Na głowie 
przerzedzenie włosów w stopniu większym dotyczy okolic skroniowych. 
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otoczenia uszu, gdzie, jak wiadomo, łysienie łojotokowe nie występuje. 
Wyłysienie w następstwie chorób zakaźnych jest częstsze u osobników aste-
nicznych. 

Rokowanie jest zazwyczaj dobre, czasem jednak u osób z silnym łojo-
tokiem jednocześnie występuje nasilenie i przyspieszenie łysienia łojotoko-
wego. 

Leczenie wypadania włosów po chorobach zakaźnych polega na sto
sowaniu płynów do włosów wywierających działanie tonizujące i lekko 
drażniące. Polecić tu można płyny następujące: 

Rp.: Trae chinae 3.0—6.0, Trae capsici 4.0—8.0, Trae cantharidarum 
3.0, Spirit camphorat. 25.0—30.0, Spir. vini 70" ad 200.0; 

Rp.: Resorcini i.o, Betanaphtoli i.o, Chlorali hydrati Ą.O, Trae capsici, 
Trae cantharidarum 4.0—8.0, Ol. ricini i.o, Spir. vini 70° 
ad 100.o; 

Rp.: Resorcini, Acid. tannici, Chlorali hydrati aa 3.0, Trae benzoes 
1.5, Ol. ricini 1.5—3.0, Spir. lavandulae ad 100.o. 

Do mycia głowy zalecić należy stosowanie mydła dziegciowego lub 
rezorcynowego; można postępować w sposób następujący: po namydleniu 
głowy bierze się jedną część płynu o składzie: 

Rp.: carbonis deterg., Aetheris petrolei aa 25.0, Spir. saponato-
kalini 150.0 i dwie części wody, zakłóca się silnie i otrzymaną 
pianę rozmydlą się dodatkowo w skórę głowy. 

W przypadkach silnego wypadania włosów przepisać należy również 
arsen w postaci płynu Fowlera oraz naświetlania lampą kwarcową i — ogólne 
i głowy. 

C. Ł y s i e n i e w p o ł o g u . A l o p e c i a p o s t p a r t u m 

U niektórych kobiet następuje bardziej lub mniej wybitne wypadanie 
włosów po porodzie, jest ono silniejsze w porodach powikłanych stanem 
gorączkowym i zakażeniem połogowym, występuje jednakże również i po 
porodach niepowikłanych. Podobnie jak po chorobach zakaźnych, wypada
nie włosów zaczyna się 70—80 dni po porodzie i stopniowo nasilając się 
trwa 6—8 tygodni. Dotyczy ono wyłącznie włosów głowy, jest najwy
bitniejsze na szczycie głowy i oszczędza całkowicie owłosienie innych okolic. 
Sabouraud twierdzi, źe wypadanie włosów w połogu występuje wyłącznie 
u kobiet nie karmiących, sprawa ta nie jest jednak rozstrzygnięta ostatecz-
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nie. Skóra głowy zmian zanikowych nie wykazuje i odnowa włosów jest 
zawsze całkowita. 

Etiologia tego wypadania włosów związana jest z czynnościami układu 
dokrewnego; rokowanie jest dobre; leczenie polega na stosowaniu środków 
tonizujących i drażniących skórę. 

D. Ł y s i e n i e z z a t r u c i a . A l o p e c i a t o x i c a 

Klasycznym przykładem wypadania włosów w związku z zatruciem 
jest łysienie wywołane przez octan talu (Thallium aceticum). Środek ten 
stosowany był do zmniejszenia potów u osobników gruźliczych oraz do 
usunięcia owłosienia w grzybicach skóry głowy. Wobec częstych zatruć 
przy tym leczeniu zostało ono prawie całkowicie zaniechane. Epilacja ta 
stosowana może być wyłącznie u dzieci do lat siedmiu i występuje 
w 6—8 dni po zażyciu octanu talowego w ilości 0.006—0.008 na kilo 
wagi. Wypadanie włosów rozpoczyna się na bocznej i na tylnej części 
głowy, postępuje szybko i po 20 dniach głowa w całości może być pozba
wiona włosów; niekiedy wypadają również włosy na wzgórku łonowym 
i pod pachami; brwi i rzęsy są natomiast oszczędzone. 

Objawy toksyczne polegają na surowiczym stanie zapalnym opon 
mózgowych, nerwobólach i zapaleniu wielonerwowym, bólach reumatycz
nych i obrzękach stawów. W przypadkach ciężkich dołącza się ostre miąż
szowe zapalenie nerek; liczne wybroczyny w skórze i biegunki. Mechanizm 
działania octanu talowego nie jest jasny; Buschke i R. Bernhardt utrzy
mują, że chodzi tu o zmiany w układzie dokrewnym; inni przypuszczają, 
że następuje wydzielanie talu z gruczołami skóry, podrażnienie i zwyrod
nienie brodawek włosowych. Najprawdopodobniej uszkodzeniu ulega aparat 
nerwowy brodawki, za czym przemawia duża toksyczność talu dla układu 
nerwowego. 

Wypadanie włosów w następstwie podawania talu ma charakter do
brotliwy i po 4—6 tygodniach następuje wzrost owłosienia. Prócz talu 
wypadanie włosów następować może po stosowaniu niektórych innych związ
ków chemianych, jak abryny, siarczku wapnia; takie samo działanie wy
wierać mogą pewne rośliny. 

E . D e f l u y i u m c a p i l l o r u m 

Pod tą nazwą nie mającą ścisłego odpowiednika w terminologii pol
skiej rozumiemy nader rzadką odmianę wypadania włosów głowy. Najpra-
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Choroby włosów 

widłowszą nazwą dla niego byłoby moim zdaniem: ostre przemijające wypa
danie włosów. 

Wypadanie występuje nagle, bez przyczyny widocznej, niekiedy po 
wstrząsie nerwowym lub psychicznym. Dotyczy ono włosów głowy i postę
puje bardzo szybko, nie towarzyszą mu zaburzenia stanu ogólnego ani 
zmiany w skórze; w przeciągu 2—3 tygodni głowa zostaje całkowicie 
lub prawie całkowicie pozbawiona owłosieiiia; wypadanie włosów jest syme
tryczne i równomierne na całej głowie; po upływie 2—3 tygodni następuje 
odnowa owłosienia. 

Patogeneza tego uszkodzenia włosów nie jest jasna, niewątpliwie 
polega jednak na zaburzeniach trofizmu włosa; nie jest wyjas'nione, czy 
zależy to od skurczu naczyń, czy od wpływów nerwowych lub też od za
trucia. 

Taka patogeneza zbliża tę postać wypadania włosów do ostrego łysie
nia plackowatego uogólnionego; jednak w ostatnim spostrzega się zmiany 
kształtu włosów, poaątek choroby polega na zjawieniu się ogniska poje
dynczego, trwanie zaś choroby jest bardzo długie. Leaenie tego wypadania 
włosów polega na stosowaniu środków tonizujących, przyspieszających 
odnowę owłosienia. 

F . Ł y s i e n i e p ł a c k o w a t e . A l o p e c i a a r e a t a 

C h a r a k t e r y s t y k a o g ó l n a . Łysienie płackowate jest 
odrębną pod względem klinicznym postacią łysienia; etiologia jego jest nie
znana; zmiany polegają na wypadaniu włosów na jednym lub na ki lku 
ogniskach, nie towarzyszą temu inne zmiany przedmiotowe i podmiotowe 
w skórze chorej, a stan ogólny chorych pozostaje dobry. 

O b r a z k l i n i c z n y . Choroba rozpoczyna się nagle, bez zwia
stunów, wśród nie zmienionego stanu zdrowia, najczęściej bez przyczyn 
widocznych. Wypadanie włosów nie jest poprzedzone objawami podmio
towymi, toteż chorzy zupełnie przypadkowo stwierdzają w skórze głowy 
obecność łysinki. Często w czasie czesania zdziwieni są oni wypadaniem 
włosów w pewnej okolicy; niekiedy dowiadują się o tym od osób trzecich. 
Ubytek w owłosieniu może mieć rozmaite umiejscowienie, szczególnie 
często jednak znajduje się w okolicy ciemieniowej łub potylicznej; rozmiary 
jego są rozmaite, początkowo ma on wielkość złotówki łub talara; kształt 
tej łysinki jest okrągły lub owalny, brak włosów jest na niej całkowity, 
przy tym odgraniczenie jej od otoczenia jest wyraźne, ostre, czyli bezpo-
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Choroby włosów 

średnie sąsiedztwo łysinki wykazuje prawidłowy stan owłosienia. Przypo
mina ona ubytek powstająqr przy mechanicznym usunięciu włosów. Prócz 
tych cech głównych spostrzec udaje się niekiedy cechy dodatkowe, zazwyczaj 
jednak bardzo słabo wyrażone. 

Ryc. 260. Alopecia areata. 

— Zabarwienie skóry na łysince może być białe lub różowawe, co 
zależy nie od skurczu albo też przekrwienia naczyń, lecz tłumaczy się 
zanikiem barwnika na miejscu wyłysiałym. 

— Skóra na łysince może być zwiotczała, a zdolność jej do fałdowa
nia i rozciągliwość są zwiększone; cecha ta, na którą zwrócili uwagę autorzy 
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Choroby włosów 

francuscy, wybitniejsza w przypadkach łysienia rozległego, na ogniskach 
małych jest trudna do stwierdzenia. 

— Czasem łysinki wykazują lekką przeczulicę bólową. 
— Skóra na łysince jest wyraźnie cieńsza od prawidłowej, niekiedy 

powierzchnia jej jest nawet nieco zaklęśnięta; nie świadczy to wszakże 
0 zaniku skóry, lecz jedynie dowodzi zmniejszenia jej masy skutkiem braku 
w skórze włosów i ich opuszek. 

Zachowanie się dalsze ogniska już powstałego bywa rozmaite, co 
nadaje schorzeniu wielopostaciowość morfologiczną i kliniczną. Niekiedy 
łysinka pozostaje przez cały czas swego istnienia w postaci ogniska małego, 
wielkości złotówki, czyli w stanie takim, w jakim powstała. 

Częściej powiększa się ona obwodowo, równomiernie we wszystkich 
kierunkach, osiągając wielkość dłoni lub zajmując jeszcze większą część 
skóry głowy. 

Zazwyczaj zmiany nie ograniczają się do jednej łysinki i w rozmaitym 
czasie po zjawieniu się pierwszej, niekiedy bezpośrednio po tym, niekiedy 
po upływie dłuższego okresu czasu zjawiają się wykwity nowe. 

Ogniska sąsiadujące zlewają się czasem całkowicie lub prawie całko
wicie, pozostawiając tu i ówdzie odosobnione kępki o dziwacznych zary
sach. Przebieg dalszy zmian na każdym ognisku może być rozmaity; najczę
ściej łysinka powiększa się z mniejszą lub większą szybkością; potem na
stępuje okres ustalenia, trwający czas rozmaity; wreszcie włosy zaczynają 
na łysince porastać. Początkowo zjawia się meszek włosowy cienki, odbar
wiony i jedwabisty, pociągnięcie najlżejsze z łatwością usuwa go; stopniowo 
włosy gmbieją i przybierają długość normalną. Porost włosów, początkowo 
nierównomierny, staje się coraz obfitszy i łysinka zarasta całkowicie; najczę
ściej włosy przybierają barwę prawidłową, czasem jednak pozostają odbar
wione. 

Czas trwania jednej łysinki ulega dużym wahaniom; najczęściej wynosi 
on kilka miesięcy, niekiedy znacznie dłużej — kilka lub kilkanaście lat. 
Przewidywania są tu bardzo trudne, jedyną zaś podstawą do nich jest 
następująca: im więcej jest ognisk chorych oraz im większe są one, tym 
dłuższy jest czas ich utrzymywania się. Łysienie zaś dotyczące skóry głowy 
w całości — zazwyczaj już nigdy nie ustępuje. 

Jako objawy dodatkowe i niestałe łysienia plackowatego wymienić 
należy przebarwienie otoczenia łysinki — wyraźniejsze u brunetów 
1 w skórze twarzy lub tułowia; objaw ten o tyle jest ciekawy, że pozwala 
na zbliżenie łysienia plackowatego do bielactwa nabytego, na co zwracał 
uwagę już Cazenave. U osobników łojotokowych ognisko wyłysiałe może 
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Choroby włosów 

być lśniące, pokryte dużą ilością łoju, otwory zaś gruczołów łojowych są 
w tych razach szerokie, ziejące. 

Ryc. 261. Ophiasis. 

P r z e b i e g s c h o r z e n i a bywa rozmaity. Ognisko pierwsze 
może stale powiększać się lub zatrzymać się we wzroście po osiągnięciu 
pewnych rozmiarów; łysinki nowe mogą nie występować łub też być mniej 
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Choroby włosów 

łub bardziej liczne. Wreszcie choroba może uogólnić się na całą głowę, 
a nawet na skórę tułowia. 

Ryc. 262. Ophiasis. 

P o s t a c i e ł y s i e n i a p l a c k o w a t e g o . Prócz postaci typo
wej, występującej jako pojedyncze lub liczne łysinki o cechach powyżej 
opisanych, opisano odmiany tego schorzenia. 

Tak zwane wyłysienie wężykowate, ophiasis, rozpoczyna się od ogniska 
znajdującego się na potylicy, na granicy owłosienia, skąd rozszerza się w po
staci smugi na lewo i na prawo, otaczając całą głowę na granicy owło-
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Choroby włosów 

sienią. Postać ta jest częstsza u dzieci, występuje jednak również i u doro
słych, dalszy przebieg jej jest taki sam, jak postaci plackowatej. 

Pod bardzo nietrafną nazwą wyłysienia plackowatego uogólnionego, 
alopecia areata generdisata, rozumie się postać, w której wypadają wszystkie 
włosy głowy, a często i innych okolic; niekiedy na całej skórze nie pozo
staje ani jednego włosa. Mam wrażenie, że łysienie uogólnione częstsze 
jest u kobiet z wyraźną nadczynnością jajnikową i dojrzewaniem przed-

Ryc. 263. Alopecia generalisata. 

wczesnym; przebieg tych przypadków jest zazwyczaj złośliwy, włosy bowiem 
w tych razach najczęściej nie porastają. 

Łysienie płackowate dotyczyć może nie tylko włosów głowy, lecz 
i innych okolic. Niekiedy występują pojedyncze lub liczne ogniska ułożone 
na brodzie u mężczyzn, znacznie rzadziej w innych okolicach, lub też 
brak brwi, rzęs albo też meszku. N a ogół uważa się, że wypadanie brwi 
jest objawem niekorzystnym, świadczącym o ciężkości schorzenia. 
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Choroby włosów 

O b r a z a n a t o m i c z n y . Zmiany histologiczne skóry w łysieniu 
plackowatym nie zostały dostatecznie zbadane. Objawem najwczes'niejszym, 
zdaje się jednak niestałym, są zaburzenia barwnikowe. Ilość barwnika 
w naskórku zmniejsza się, czym też tłumaczy się odbarwienie skóry, wystę
pujące na ogniskach łysienia; we włosie odbywa się ten sam proces, toteż 
w otoczeniu mieszków włosowych zjawiają się w dużej liczbie drobne 
ziarenka barwnika, część zaś włosa tkwiąca w mieszku włosowym ulega 
odbarwieniu; jednocześnie z tym włos oddziela się od brodawki włosowej, 
a opuszka jego traci swój kształt prawidłowy. Brodawka włosowa ulega 
zanikowi; zawsze jednak widuje się objawy regeneracyjne i powstawanie 
brodawki nowej. Włos wytwarzany przez nią jest cienki i zniekształcony, 
wypada on natychmiast po wyjściu na powierzchnię. 

W otoczeniu mieszków włosowych stwierdza się niekiedy nieznaczne 
skupienie limfocytów, objawy te nie są stałe i słabo nasilone. N a ogniskach 
ustalonych, utrzymujących się od długiego czasu stwierdza się objawy 
lekkiego zaniku skóry i naskórka; liczba mieszków włosowych może być 
znacznie mniejsza niż w stanie prawidłowym, jednak objawy regeneracyjne 
i powstawanie nowych brodawek włosowych utrzymuje się nawet na ogni
skach najstarszych. Mieszki włosowe są jednak nieforemne i zniekształ
cone, a włosy cienkie i nieżywotne. Gruczoły łojowe zachowują się roz
maicie, niekiedy są one wyraźnie zanikłe, zwłaszcza na ogniskach starych 
i w przypadkach o zmianach rozległych; w innych razach, odwrotnie, wyka
zują one wyraźny przerost. Naczynia krwionośne w łysieniu plackowatym 
są zazwyczaj silnie skurczone, stwierdzić udaje się to jednak wyłącznie 
badaniem za pomocą kapilaroskopu. 

Włosy w łysieniu plackowatym nie wykazują zmian wybitnych; w ba
daniu powierzchownym mogą one sprawiać wrażenie zdrowych, wszakże 
przez badanie dokładne, zwłaszcza zaś przez oglądanie włosów przez mikro
skop stwierdza się zmiany charakterystyczne. Polegają one na stopniowym 
zaniku włosa, zmianie jego kształtu i spoistości mechanicznej; objawy te 
są wybitniejsze na ogniskach czynnych, powiększających się i dotyczą wło
sów otaczających łysinkę; na ogniskach starych i utrwalonych oraz ustępu
jących — włosów zmienionych jest mniej lub też nie stwierdza się ich 
wcale. 

Sabouraud odróżnia następujące zniekształcenia włosów: 
— na obwodzie łysinki znajdować się mogą włosy krótkie, długości 

5—12 mm, wszakże nie ułamane; mają one kształt przecinków, a więc 
stopniowo ścieńczają się od góry ku skórze, włos przy skórze jest odbar
wiony. Pochodzenie takich włosów jest zrozumiałe: skutkiem uszkodzenia 
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trofizmu brodawki włosowej włos stopniowo cieńczeje, wzrost jego szybko 
zatrzymuje się i dlatego jest on krótki. Mimo że włosy takie są dla łysienia 
plackowatego bardzo charakterystyczne, znajdują się one wyłącznie na ogni
skach czynnych, toteż brak ich nie wyłącza rozpoznania łysienia plackowa
tego; dodać należy, że spostrzeżenie takich włosów jest trudne i wymaga 
wprawy; 

— bynajmniej nie wszystkie włosy na ognisku łysiejącym wykazują 
zmiany opisane powyżej; większa część włosów wypadających lub też dają
cych się usunąć przez lekkie pociągnięcie ma wygląd włosów zdrowych; 
często jednak opuszka ich (bulbus pili) jest zniekształcona — zgmbiała 
lub zanikła, a zagłębienie, w której tkwi brodawka, nie istnieje; 

— niektóre włosy są ułamane, co tłumaczy się upośledzeniem spoi
stości mechanicznej włosa; koniec wolny takich włosów jest miotełkowaty, 
układ barwnika w kanałe włosowym wykazywać może rozmaitego rodzaju 
nieprawidłowości; 

— nieprawidłowością najczęstszą są przeróżne zmiany kształtu włosa; 
trzon jego wykazuje przewężenia lub zgrubienia, może on być skurczony 
lub przegięty, oś bywa wykrzywiona; czasem w mieszku włosowym tkwi 
drobny ułamek zniekształconego włosa. 

P a z n o k c i e w przypadkach lekkich, a więc gdy istnieje jedno 
lub nieliczne ognisko łysienia, zmian nie wykazują, co najwyżej na płytkach 
paznokciowych są smugi i plamy białe — leukonychia maculosa et striata. 

W łysieniu uogólnionym zmiany paznokci nie należą do wyjątków. 
Płytka paznokciowa bywa łamliwa, pofałdowana, często ma ona kształt 
nieregularny, staje się krótka; do tego dochodzi ścieńczenie i wiotkość, 
niekiedy bardzo znaczne; zmiany te dotyczą licznych paznokci zarówno na 
palcach rąk jak i nóg. 

S t a n o g ó l n y c h o r y c h z ł y s i e n i e m p l a c k o w a 
t y m jest zazwyczaj dobry, zwłaszcza osobników z nielicznymi ogniskami. 
Jedyną nieprawidłowością, jaką u takich chorych spostrzegano, jest tzw. 
hipotonia, wyrażająca się zwiotczeniem nie tylko skóry na ognisku wyłysia
łym, lecz również i odległych okolic, a niekiedy również innych tkanek. 
N a skórze zwiotczenie to wyraża się wzmożonym jej fałdowaniem oraz 
powstawaniem zwisających fałdów na twarzy; jednocześnie nastąpić może 
opuszczenie trzew, nadmierna rozciągliwość stawów, rozszerzenie żył, pro
wadzące do guzów krwawicowych i do żylaków na kończynach dolnych. 

W przypadkach łysienia uogólnionego hipotonia ta może być znacznie 
wybitniejsza, a poza tym stwierdza się niekiedy wyraźne zaburzenia do-
krewne; o nich jednak mowa będzie poniżej. 
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Choroby włosów 

R o z p o z n a n i e łysienia plackowatego jest łatwe; podstawą jest 
stwierdzenie jednego lub licznych ognisk, ułożonych bez zachowania umia-
rowości, o kształcie regularnym, dobrze odgraniczonych. N a tych ogniskach 
nie ma objawów zapalnych i zaniku, w szczególności zaś nie stwierdza 
się objawów stanu zapalnego w otoczeniu mieszków włosowych (perifolli-
culHis). Jeśli przy tym w otoczeniu łysinki obecne są włosy zanikłe 
w kształcie przecinków łub też włosy pozornie nie zmienione, z łatwością 
dające się usunąć przez pociągnięcie najlżejsze, rozpoznanie jest tym bardziej 
ułatwione. 

Łysienie uogólnione — alopecia generalisata — stanowi tak odrębny 
typ kliniczny, że żadne wahania rozpoznawcze nie znajdują uzasadnienia. 

W rozpoznaniu różnicowym łysienia plackowatego brane w rachubę 
są następujące choroby włosów: 

— Łysienie kiłowe; w tym razie ogniska pozbawione włosów są wiel
kości jednakowej, około i—2 cm średnicy, ułożone symetrycznie na bokach 
głowy i na potylicy; brak włosów na łysinkach nie jest całkowity, owło
sienie jest jedynie mniej lub więcej przerzedzone. 

— Łysienie łojotokowe jest ułożone symetrycznie na szczytowej części 
skóry głowy, rozwija się stopniowo, a skóra wyłysiała wykazuje objawy 
zaniku. 

— Łysienie płackowate rzekome wykazuje pewien zanik skóry, same 
zaś łysinki zawsze są liczne, kształt ich jest nieregularny, początkowo są 
one drobne, kropkowate i wzrastają powoli. 

— Łysienie na ogniskach liszaja rumieniowatego lub twardziny skóry 
wyróżnia się wyraźnym stanem bliznowatym. 

— Łysienie w następstwie chorób zakaźnych i gorączkowych jest zlew
ne, dotyczy skóry głowy w c a ł o ś c i , nigdy nie jest całkowite, a polega 
na przerzedzeniu owłosienia. 

—• Łysienie w następstwie naświetlań dawkami nadmiernymi pro
mieni X dotyczy okolicy naświetlonej, skóra wykazuje objawy zaniku bli
znowatego, jest ścieńczała i fałduje w postaci fałdów cienkich, suchych, 
powierzchnia jej wykazuje przebarwienie plamiste i obecność siateczki roz
szerzonych naayń krwionośnych. 

— Łysienie po grzybicy woszczynowej (favus): okolice pozbawione 
włosów są rozrzucone w postaci plam rozmaitej wielkości, skóra na nich 
wykazuje objawy zaniku, często stwierdza się tu przebarwione plamy i po
jedyncze nieprawidłowo skręcone włosy; w przypadkach grzybicy woszczy
nowej jeszcze nie uleczonej stwierdza się obecność tarczek woszczynowych 
(scutula), a w badaniu mikroskopowym zarodników grzyba. 
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— Niekiedy wypadanie włosów po łiszajcu, róży lub po innych sta
nach zapalnych skóry głowy przypominać może łysienie płackowate; w roz
poznaniu pomocne są wywiady, przebieg schorzenia, a niekiedy wygląd 
włosów i łatwość ich usuwania w łysieniu plackowatym. 

E t i o l o g i a i p a t o g e n e z a . Aczkolwiek etiologia i sposób 
powstawania łysienia plackowatego nie zostały ostatecznie wyjaśnione, to 
jednak w ostatnim ćwierćwieczu osiągnięto w tej dziedzinie postępy bardzo 
duże. Wspomnieć przede wszystkim należy o tym, że obalona została teoria 
zakaźnego pochodzenia tego schorzenia; pogląd ten wprowadzony do der
matologii przez Bazina i Besnlera nigdy nie był oparty na dowodach obiek
tywnych, a jedynie na analogiach i błędnych interpretacjach odkryć mykolo-
gicznych. 

Zasługą szkoły francuskiej, przede wszystkim zaś ]acqueta, było zwró
cenie uwagi na rolę układu nerwowego i na kwestię zmian w trofizmie 
włosa. Stąd powstała tzw. teoria trofoneurotyczna powstawania łysienia 
plackowatego. A a k o l w i e k pojęcie trofizmu jest trudne do dokładnego 
określenia, teoria ta była punktem wyjścia badań nad układem nerwowym 
i naczyniowym tych chorych. Okazało się przy tym, że powstawanie miejsc 
wyłysiałych bywa niekiedy poprzedzone nerwobólem lub zaburzeniami 
naczyniowo-ruchowymi; wszystko to, łącznie ze wspomnianymi powyżej 
zaburzeniami barwnikowymi, skłania do przypisywania nerwom współczul-
nym dużej roli w powstawaniu łysienia plackowatego. Przypuszczano, że 
na drodze odruchowej powstaje skurcz naczyń krwionośnych skóry, 
a w związku z tym uszkodzenie brodawek włosowych. 

]acquet upatrywał źródło tego odruchu w podrażnieniu nerwu trój
dzielnego, wywołanym przez próchnicę zębową lub stany zapalne miazgi 
i zębodołu. Pogląd ten, słuszny w stosunku do niektórych przypadków, 
nie może być jednak uogólniony. 

Doświadczenia M. ]osepha, a po nim autorów amerykańskich, z prze
cinaniem lub drażnieniem nerwów obwodowych unerwiających skórę czaszki 
u kotów nie dały dotąd wyników rozstrzygających, co tłumaczy się tym, 
że włókna unerwiające mieszki włosowe przebiegają w znacznej części 
w ściance naczyń krwionośnych, gdzie całkowite ich usunięcie jest niemo
żliwe. U tych chorych spostrzegano ponadto szereg innych drobnych obja
wów świadczących o zmianach czynności nerwu współczulnego; wymienić 
tu można dermografizm biały, wzmożenie odruchu oczno-sercowego, wy
raźny odczyn ,,skóry gęsiej" (pilomotoryczny). Wobec tego jednak, że 
objawy te występują często u osób niedotkniętych łysieniem plackowatym, 
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ta teoria powstawania schorzenia nie może być uważana za udowodnioną 
ostatecznie. 

Teoria dokrewnej etiologii łysienia plackowatego łączy się z poprzed
nią, wiadomo bowiem, jak ściśle związana jest czynność układu dokrewnego 
ze stanem nerwu współczulnego. Zdaniem moim, odróżniać należy jednak 
łysienie płackowate właściwe, występujące w postaci jednego łub ki lku 
ognisk, od łysienia uogólnionego. W pierwszej postaci zazwyczaj nie widuje 
się zaburzeń dokrewnych; są one natomiast częste w postaci uogólnionej; 
w tym razie związek wypadania włosów z nieprawidłowościami dokrew-
nymi jest łatwy do zrozumienia. 

Najczęściej stwierdza się zaburzenia w tarczycy, niekiedy jest ona 
powiększona, czasem istnieją objawy jej nadczynności, a nawet poronne 
postacie choroby Basedowa; podstawowa przemiana materii bywa u tych 
chorych często podwyższona. Drugim gruczołem, który przyciąga uwagę 
w tych razach jest kora nadnerczy: zaburzenia w napięciu nerwu współczul
nego i nieprawidłowości barwnikowe potwierdzają te zapatrywania. 

Wreszcie zaburzenia czynności narządów płciowych u kobiet dotknię
tych łysieniem uogólnionym nie należą do rzadkości. 

N a podstawie spostrzeżeń własnych odnoszę wrażenie, że łysienie 
uogólnione jest znacznie częstsze u kobiet niż u mężczyzn; przy tym wy
stępuje ono często u kobiet z objawami nadczynności jajników w zakresie 
wytwarzania folikuliny; dojrzewanie tych kobiet jest szczególnie wczesne, 
miesiączkowanie jest przedłużone i częste. Nierzadko młode dziewczęta 
dotknięte tym schorzeniem sprawiają wrażenie 30—35-łetnich kobiet. 
Dodam jednak, że stan układu dokrewnego w łysieniu plackowatym jest 
zbadany niewystarczająco i synteza ostateczna jest jeszcze niemożliwa; trud
ności największe pochodzą stąd, że w łysieniu plackowatym, występującym 
w postaci ognisk pojedynczych, zmiany czynności gruczołów dokrewnych 
są tak nieznaczne, że wysnucie wniosków jest niemożliwe; przypadki zaś 
łysienia uogólnionego są niezwykle rzadkie, co również utrudnia wszelkie 
uogólnienia. 

Szczególną uwagę poświęcić należy roli zakażenia kiłowego w powsta
waniu łysienia plackowatego; na etiologię tę kładzie szczególny nacisk 
Sabouraud, a za nim cała szkoła francuska; przy tym, zdaniem Sahourauda, 
kiłę nabytą stosunkowo rzadko, bo zaledwie w siedmiu procentach stwier
dza się u osobników dotkniętych łysieniem plackowatym; wówczas, gdy 
rzekomo w 70% przypadków udaje się stwierdzić u tych osobników zna
miona (stigmata) kiły wrodzonej, bądź wykazać istnienie zakażenia kiło
wego u rodziców chorych. 
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Punkt widzenia autorów francuskich wymaga krytyanej oceny; z jed
nej bowiem strony Francuzi zbyt pochopnie rozpoznają kiłę wrodzoną, 
z innej —• zupełnie bez odpowiedzi pozostaje zagadnienie, w jaki sposób 
wpływa kiła na stan owłosienia. Spośród znamion kiły wrodzonej zwracano 
największą uwagę na ustawienie i kształt zębów, na ubytki szkliwa, obec
ność zębów nadliczbowych i tak zwanych sęczków Carabelliego (są to 
piąte guzy zębowe na pierwszych, a czasem drugich zębach trzonowych 
szaęki górnej) oraz na zniekształcenia kośćca, małżowin usznych lub typu 
owłosienia. Wszystkie te zniekształcenia nie są patognomoniczne dla kiły 
i rozpoznanie jej na tej podstawie jest zbyt dowolne. Przedstawiciele innych 
szkół, a w tej łiczbie i polskiej, przypisują znacznie mniejszą doniosłość 
roli zakażenia kiłowego. 

Mechanizm działania zakażenia kiłowego zdaniem autorów francu
skich jest pośredni, pierwotnie uszkodzony zostaje układ dokrewny i ner
wowy, co z kolei wpływa na trofizm narządu włosowego. 

Działanie podobne do zakażenia kiłowego wywierać mogą również 
i inne schorzenia zakaźne, ostre i przewlekłe, rola ich została jednak zba
dana znacznie mniej. 

O tym, że rozmaite wstrząsy nerwowe i fizyczne oraz zatrucia mogą 
wywołać łysienie płackowate, nie możemy wątpić na podstawie licznych 
spostrzeżeń; mechanizm działania tych czynników nie został wyjaśniony, 
nie można jednak wątpić, że i tu również następuje uszkodzenie układu 
dokrewnego i nerwowego. 

R o k o w a n i e w łysieniu płackowatym jest bardzo trudne. Do 
pewnego stopnia związane jest ono z cechami morfologicznymi i rozle
głością łysienia; odróżnić można tu trzy kategorie przypadków: 

— łysienie płackowate właściwe, czyli przypadki, w których zmiany 
polegają na obecności jednego lub ki lku ognisk pozbawionych włosów; 

— łysienie wężykowate — ophiasis; 
— łysienie uogólnione. 
Rokowanie w łysieniu plackowatym właściwym, a więc ogniskowym 

ustala się na podstawie liczby i rozległości zmian oraz ich poprzedniego 
przebiegu. Przypadki o wykwitach nielicznych i małych, a przy tym doty
czące wyłącznie skóry głowy, są zazwyczaj dobrotliwe, toteż łysinki ustę
pują, w rozmaitym jednak czasie. Jeśli ogniska są liczne i wciąż występują 
nowe, rokowanie jest złe, nawet jeśli ogniska starsze zaaynają zarastać. 
Streszczając powiedzieć można, że rokowanie w tej grupie przypadków 
opiera się na rozległości i poprzednim przebiegu zmian. 
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Łysienie wężykowate ma najczęściej przebieg niekorzystny; ta postać 
łysienia trwa długo. 

Najgorsze rokowanie jest w łysieniu uogólnionym. N a podstawie 
własnych spostrzeżeń zgadzam się z tymi autorami, którzy twierdzą, że 
zazwyczaj nie ustępuje ono. 

2kłaniem Sahourauda wypadanie brwi i rzęs jest czynnikiem pogarsza
jącym rokowanie. Opinię tą przyjąć należy z dużym zastrzeżeniem: o ile 
wypadanie brwi towarzyszy postaci zwykłej łysienia plackowatego — roko
wanie może być dobre; jeśli jednak, co zdarza się częściej, łysienie jest 
uogółnione, rokowanie jest złe, nie dlatego jednak, że dotyczy brwi i rzęs, 
lecz ponieważ sprawa chorobowa jest uogólniona. 

L e c z e n i e łysienia plackowatego polega na stosowaniu środków 
o działaniu miejscowym i ogólnym. Leczenie miejscowe wskazane jest 
przede wszystkim w przypadkach mało rozległych; polega ono na stoso
waniu środków drażniących skórę, czyli tzw. roborantia. Liczba ich jest 
bardzo duża, wymienić tu można euresol, rezorcynę, mydło potasowe, beta-
naftol, chryzarobinę, cignolinę, sublimat, kwas octowy, kwas karbolowy, 
formalinę, nalewkę pieprzowca, nalewkę kantarydową i inne. 

Leki te stosowane bywają w maściach lub w roztworze spirytusowym, 
w acetonie lub traumatycynie, które ze swej strony również działają dra
żniąco; aęsto dodaje się do nich cholesterynę, pilokarpinę i chininę. Oto 
niektóre przepisy: 

Rp. : Pilocarpini hydrochl. 2.0, Aq. destill. 2.0, Balsami peruviani 
6.0, Sulfuris ppti. 12.0, Axungii benzoati ad loo.o; 

Rp. : Sulfuris jodati 2.0, Balsami peruviani lo.o, Glycerini 6.0, Butyri 
cacao 16.0, Glycerini 4.0, Spir. saponis kalini 20.0, Spir. vini 
ad loo.o. 

Rp. : Resorcini i .o, Betanaphtoli i .o , Chlorali hydrati Ą.O, Trae capsici, 
Trae cantharidarum aa 1.20, Ol. ricini i .o . Spiritus vini 80.0, 
Aq. destill. ad loo.o. 

Jednym z tych środków nacierać należy mocno ognisko chore dwa 
lub trzy razy dziennie, aż do uzyskania lekkiego stanu zapalnego, po czym 
przerwać zabiegi aż do ustąpienia zmian; leczenie takie stosować należy 
przez cały czas utrzymywania się łysinki. Leczenie fizykalne również ma 
na celu wywołanie lekkiego stanu zapalnego. Z licznych metod propono
wanych, wzięcie największe zyskały naświetlania lampą kwarcową lub K r o -
mayera; stosuje się je aż do uzyskania lekkiego rumienią; w ostatnich cza
sach szeroko stosowano naświetlania promieniami granicznymi w ilości 
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500 r. na dawkę, powtarzaną co 4 tygodnie 5—6 razy. W celu wzmocnie
nia działania promieni pozafiołkowych polecano dożylne wstrzykiwanie 
gonakryny lub pędzlowanie miejsc łysych olejkiem bergamotowym. Z innych 
zabiegów fizykalnych wymienić należy odmrażanie śniegiem kwasu węglo
wego, galwanizację, jontoforezę z użyciem rozmaitych leków; metody te 
na ogół zawiodły. 

Leczenie miejscowe bodźcowe — wstrzykiwanie doskórne mleka za
proponowane przez H. Reissa z Krakowa, k r w i własnej, szczepionek jest 
w okresie opracowywania; zdaje się jednak, że metody te zawiodły pokła
dane w nich nadzieje. 

Leczenie ogólne znajduje uzasadnienie głównie w przypadkach łysie
nia uogólnionego; sposób jego stosowania zależy od przyrody zmian ogól
nych. Jako leczenie nieswoiste polecano stosowanie arsenu, żelaza, wita
miny B i C . Największe uzasadnienie znajduje leczenie wyciągami gruczo
łów dokrewnych, powinno ono być oparte jednak na stwierdzeniu odpo
wiednich zaburzeń gruczołowych. W razie stwierdzenia kiły konieczność 
leczenia swoistego nasuwa się sama przez się. 

I V . A L O P E C I A F O L L I C U L A R I S 

W tym rozdziale umieszaony zostanie szereg postaci łysienia, cechą 
wspólną których jest stan zapalny przymieszkowy, sprowadzający rozwój 
blizenek i trwały brak owłosienia. Indywidualność kliniczna niektórych 
spośród omawianych schorzeń nie jest jaskrawa, toteż niejednokrotnie 
powstanie u czytelnika wrażenie przesady w wyodrębnianiu niektórych 
postaci tego łysienia. Należy przypuszczać, że wrażenie to jest słuszne i że 
przyszłość sprowadzi połączenie niektórych typów chorobowych obecnie 
uważanych za odrębne. 

A . Ł y s i e n i e p ł a c k o w a t e r z e k o m e 
A l o p e c i a p s e u d o - a r e a t a 

Schorzenie to bardziej znane jest pod francuską nazwą „pseudo-
pelade", która tak zakorzeniła się w mianownictwie międzynarodowym,, 
że uzyskała prawo obywatelstwa. 
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Choroba dotyczy skóry głowy i , jak mi wiadomo, nie była spostrze
gana w innych okolicach owłosionych. 

Łysienie płackowate rzekome jest schorzeniem rzadkim, dotyczy ono 
osobników w wieku dojrzałym i jest częstsze u mężczyzn. Rozpoczyna się 
ono bez przyczyny widoanej, bez zwiastunów i objawów podmiotowych, 
toteż chorzy spostrzegają brak owłosienia przypadkowo, kiedy zmiany są 
już wyraźne. Umiejscowione są one na głowie i zajmują częściej potylicę 
lub okolice ciemieniowe. Są to małe łysinki tworzące skupienia rozmaitej 
wielkości. Łysinka ma wielkość około centymetra kwadratowego, kształt 
jej jest nieregularny, obrzeże zygzakowate; brak włosów na łysince jest 

Ryc. 2Ć4. Alopecia pseudo-areata. 

całkowity, natomiast otoczenie jej, nawet bezpośrednie, wykazuje zaledwie 
nieznaczne przerzedzenie włosów; same włosy zmian widocznych nie wy
kazują. Skóra na łysince jest biała, uderzająco gładka i lśniąca, jest ona 
ścieńczała, a przy marszczeniu fałduje wyraźnie, co świadczy o jej zaniku. 

Zmian zapalnych na tej łysince nie stwierdza się; Sabouraud stwier
dza jednak występowanie zaróżowionego kropkowatego obrąbka otaczają
cego włos. Częściej włosy otoczone są nieznaczną łuseczką, otwór zaś 
mieszka włosowego jest szeroki, ziejący, co tłumaczy się bliznowaceniem 
otoczenia. Łysinki tworzą skupienia rozmaitej wielkości, niekiedy zajmujące 
cały szczyt głowy; liczba łysinek w jednym miejscu jest rozmaita, czasem 
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jest ich kilka, niekiedy kilkadziesiąt. Skutkiem obwodowego wzrostu 
łysinki sąsiadujące mogą zlewać się, tworząc rozległe braki owłosienia. T e 
duże łysiny, osiągające niekiedy rozmiary dłoni, zazwyczaj nie przekraczają 
wielkości talara; ich cechy zasadnicze są takie same, jak łysinek małych; 
niekiedy widoczne są na nich Unijnie ułożone włosy — resztki skóry owło
sionej pomiędzy sąsiadującymi łysinkami. 

Ryc. 265. Alopecia pseudo-areata; zwrócić uwagę na 
luseczki otaczające niektóre włosy. 

Przebieg schorzenia jest .wieloletni, przewlekły. Zazwyczaj stale wy
stępują łysinki nowe, istniejące zaś powiększają się i zlewają się w większe. 
Choroba przebiega z rozmaitą szybkością, zazwyczaj jednak wyraźnie okre
sowo lub skokami: po okresie występowania łysinek nowych i powiększa
nia się starych, następuje przerwa trwająca rozmaity okres czasu. Zmiany 
nie ustępują samoistnie. Choroba nie wpływa na stan ogólny chorych. 
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który pozostaje dobry. Powikłań w przebiegu choroby nie ma, postaci nie
typowych dotąd nie opisano. 

O b r a z h i s t o l o g i c z n y . Włosy pozostające na łysince lub 
w bezpośrednim sąsiedztwie wykazują pewne nieprawidłowości budowy, 
dostrzegalne jednak jedynie w.badaniu mikroskopowym: opuszka jest prze
barwiona, a kształt jej, jak również i trzon włosa są zmienione. Zmiany 

Ryc. 26Ć. Alopecia pseudo-areata. 

wybitniejsze stwierdza się w skórze; w przypadkach świeżych w otoczeniu 
mieszków włosowych występują nacieki zapalne złożone z limfocytów, 
wśród których znajdować się mogą pojedyncze komórki wielojądrzaste i na-
błonkowate. Stan zapalny okołomieszkowy sprowadza uszkodzenie bro
dawki włosowej, która zanika, sam zaś mieszek traci swój kształt prawidłowy 
i stopniowo zastąpiony zostaje przez tkankę bliznowatą. Zgodnie z tym 
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Choroby włosów 

poglądem, który uznać można za klasyczny, łysienie płackowate rzekome 
polega na stanie zapalnym przymieszkowym, nader przewlekłym, stopniowo 
wywołującym bliznowacenie skóry. 

Niekiedy powstają jednak obrazy mniej typowe; rozrost bliznowatej 
tkanki łącznej może być bardzo wybitny, nie znajdujący wytłumaczenia 
w nieznacznym przymieszkowym stanie zapalnym; czasem nawet tego stanu 
zapalnego nie stwierdza się zupełnie. W innych razach, na co zwraca 
uwagę Chatte, objawem pierwotnym jest zwyrodnienie naskórka dopro
wadzające do jego ścieńczenia i zaniku mieszka włosowego. Takie stwier
dzenia wydają się zaprzeczać poglądowi klasycznemu, zgodnie z którym 
istota zmian w łysieniu plackowatym rzekomym polega na stanie zapalnym. 

E t i o l o g i a ł y s i e n i a p l a c k o w a t e g o rzekomego jest 
zupełnie nieznana. Wielokrotnie wypowiadane przypuszczenie o pochodze
niu zakaźnym choroby jest bardzo prawdopodobne, nie znajduje jednak 
wciąż jeszcze potwierdzenia w badaniach, dotąd nie wykryto bowiem za
razka łysienia plackowatego rzekomego, mimo wielokrotnych w tym kie
runku poszukiwań. Nie zauważono również epidemicznego występowania 
lub zakaźności; spostrzegałem wprawdzie dwie siostry dotknięte łysieniem 
plackowatym, trudno jednak wyłączyć zbieg okoliczności lub skłonność 
rodzinną do zmian wywołanych przez czynniki wewnętrzne. Wprawdzie 
Radclifje Croocker wykrył grzyb (schizomyces), któremu przypisuje rolę 
etiologiczną, a Hodara i Dreuw spostrzegali epidemie omawianej choroby, 
spostrzeżenia te są jednak odosobnione i nie zdołały sprawy rozstrzygnąć. 

Obok teorii zakaźnej wspomnieć należy o poglądzie, zgodnie z którym 
łysienie płackowate rzekome polega na zmienionym trofizmie skóry. 
Wreszcie niektórzy upatrują w łysieniu plackowatym rzekomym chorobę 
zbliżoną do twardziny lub zapalenia zanikowego skóry. Z poglądem tym 
trudno jednak zgodzić się. 

R o z p o z n a n i e łysienia plackowatego rzekomego opiera się na 
jego cechach klinicznych, a więc długotrwałym przebiegu bez objawów 
zapalnych, oraz na cechach morfologicznych, a zatem na licznych zgrupo
wanych ubytkach owłosienia; ogniska te o nieregularnych zygzakowatych 
zarysach wykazują lekki, jednolity zanik powierzchni. 

Rokowanie, dobre w odniesieniu do stanu ogólnego chorych, jest złe 
w stosunku do skóry, zmiany wykazują bowiem trwały rozwój postępujący, 
a odnowa owłosienia nie następuje nigdy. 

L e c z e n i e łysienia plackowatego rzekomego wciąż jeszcze nie 
jest zagadnieniem rozwiązanym. Metoda klasyczna polega na stosowaniu 
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Choroby włosów 

Środków odkażających, przetworów dziegciowych i siarkowych. Można 
więc polecić przecieranie skóry spirytusem z dodatkiem 2% kwasu salicylo
wego, 0.1% sublimatu, 3% rezorcyny, 10% spirytusu kamforowego, 
1% fenolu, 10% nalewki jodowej itd. 

Leczenie przetworami dziegciowymi polega na smarowaniu skóry 
głowy maścią z dodatkiem 5—10% takiego lub innego dziegciu. Siarkę 
stosuje się w postaci zawiesiny Kumerfelda lub maści z domieszką 
10% siarki strąconej; można również polecić przecieranie chorych miejsc 
płynem Vlemingkxa. W ostatnich latach przed wojną polecili autorzy 
amerykańscy leczenie naświetlaniami promieniami X w dawkach epilacyj-
nych. Metoda ta wychodzi z założenia etiologii zakaźnej schorzenia. 
Doświadczenie osobiste z nią jest następujące: w ki lku przypadkach osią
gnąłem metodą tą uleczenie choroby, w jednym jednak nie nastąpiła 
odnowa owłosienia po zastosowaniu dawki epilacyjnej, co tłumaczę upo
śledzeniem trofizmu skóry. 

B. K e r a t o s i s p i l a r i s a t r o p h i c a n s 

Postać tę tmdno zaliczyć do samodzielnych odmian chorób włosów, 
jest to bowiem wynik bliznowacenia w następstwie istnienia czopów rogo
wych, tkwiących w ujściach mieszków włosowych przy nadmiernym rogo
waceniu mieszków. Rogowacenie ujść mieszków występuje najczęściej na 
powierzchni kończyn i do nich zazwyczaj ogranicza się. Drobne blizenki, 
powstające po szczególnie dużych czopach rogowych, uchodzą często uwagi 
i nie mają znaaenia praktycznego. Niekiedy, bardzo jednak rzadko, rogo
wacenie ujść mieszków dotyczyć może skóry głowy lub twarzy, zwłaszcza 
zaś brwi. W tych razach powstają przerzedzenia włosów mające pewną 
doniosłość kliniczną. 

A . N a głowie powstać mogą ogniska rozmaitej wielkości, kształtu 
nieregularnego, nie mające obwódki lub granicy wyraźnej, lecz stopniowo 
przechodzące w otoczenie. Skóra na tych ogniskach jest blada lub różo-
wawa, wyraźnie zanikła, w ujściach mieszków włosowych tkwią czopy 
rogowe i łojowe, otoczenie zaś mieszków wykazuje częstokroć lekki stan 
zapalny. Zmiany te występują częściej na szczycie głowy i na skroniach; 
na kończynach współistnieje wybitne rogowacenie ujść mieszków włoso
wych, a na całej skórze objawy rybiej łuski. Zmianom tym na głowie 
towarzyszyć może łojotok i łysienie łojotokowe. 
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Należy sądzić, że omawiana postać łysienia polega na wrodzonej 
skazie skóry w zakresie rogowacenia mieszków. 

B . Zmiany dotyczące twarzy występują najczęściej na brwiach, rza
dziej na policzkach u mężczyzn; w miejscach tych stopniowo rozwijają 
się ogniska o granicach dosyć wyraźnych, bez wszelkiej wszakże obwódki 
lub obrzeża; skóra na nich jest zaczerwieniona w rozmaitym stopniu, a po 

Ryc. 267. Keratosis pilaris atrophicans. 

dłuższym trwaniu schorzenia wyraźnie zanikła, powierzchnia jej złuszcza 
się łupieżowato, często stwierdza się tu rozszerzone naczynia. Ujścia miesz
ków włosowych wypełnione są czopem rogowym, jednak w okresach koń
cowych już się ich nie stwierdza; włosy są ułamane i przerzedzone. Istota 
schorzenia polega zatem na przewlekłym stanie zapalnym i na lekkim 
zaniku skóry; przynależność klasyfikacyjna i patogeneza schorzenia są nie
jasne. Leczenie jest trudne i długie, polega ono na stosowaniu przetworów 
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Choroby włosów 

siarkowych i dziegciowych. Dodać nałeży, że w schorzeniu tym wszystko 
pozostaje jeszcze do zbadania; właściwie znany jest tylko jego obraz mor
fologiczny. 

C. F i g ó w k a b l i z n o w a c i e j ą c a . S y c o s i s l u p o i d e s 

Jest to rzadkie schorzenie występujące u mężczyzn w skórze twarzy, 
najczęściej na poliakach lub w okolicy jarzmowej. Niektórzy twierdzą, 
że zmiany te wystąpić mogą również, bardzo jednak rzadko, w skórze 
głowy, na wzgórku łonowym i pod pachami; w obecnym stanie wiedzy 
słuszniejsze jest zaliczanie zmian na głowie do zapalenia wyłysiającego 
mieszków włosowych (folliculitis decdvans), zmiany zaś na tułowiu do 
tzw. folltculitłs sycasiformis atrophicans cutis lanuginosae corporis. 

N a twarzy zmiany są zazwyczaj, nie zawsze jednak, obustroiuie; roz
poczynają się one od niewielkiego ogniska rumieniowatego, wyraźnie, a czę
sto wałowato odgraniczonego, stąd podobieństwo do liszaja rumieniowa
tego. Ognisko takie powoli, lecz trwale wzrasta obwodowo, przy czym 
przybiera kształt nieregularny, o zarysach łukowatych i pełzakowatych. 

W otoczeniu mieszków włosowych, zwłaszcza na obwodzie ogniska, 
tworzą się drcbne, szybko przysychające pęcherzyki i krostki oraz zaróżo
wione i zaczerwienione grudki pokryte łuskami i strupkami. Całe ognisko 
jest początkowo zaczerwienione i lekko nacieczone, wkrótce występuje 
na nim wyraźny zanik, skutkiem czego powierzchnia jego staje się gładka, 
lśniąca, z łatwością marszczy się, owłosienie zaś ulega przerzedzeniu; włosy 
jeszcze utrzymujące się dają się łatwo usunąć, przy tym opuszka ich oto
czona jest przezroaystą, szklistą pochewką, charakterystyczną dla wszyst
kich przymieszkowych stanów zapalnych. 

Choroba ma przebieg przewlekły, stale postępujący, przypadki samo-
uleczenia należą do rzadkości. 

Zmiany histologiczne w figówce bliznowaciejącej są następujące: 
naskórek jest scieńaały, bardzo jednak nieregularnie, miejscami zaś spo
strzega się jego zgrubienie. W skórze właściwej znajduje się rozległy na
ciek, w którym przeważają komórki plazmatyczne. Nagromadzenie większe 
tego nacieku stwierdza się w otoczeniu mieszków włosowych, które stop
niowo ulegają całkowitemu zniszczeniu. Tkanka sprężysta jest w znacznym 
stopniu również uszkodzona; włókna klejorodne są natomiast oszczędzone. 

Etiologia figówki bliznowaciejącej nie jest' znana; przyczyną jej jest 
jednak niewątpliwie zarazek swoisty, dotąd wszakże nie wykryty. Przy-
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puszaenie, że chodzi tu o wpływy dokrewne lub o zmiany troficzne i ner
wowe nie znajduje poparcia dowodowego. 

Rozpoznanie schorzenia zazwyczaj jest trudne; oparte jest ono na po
wyżej podanych cechach klinicznych i morfologicznych. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnia się: 
— liszaj rumieniowaty; w tym razie kształt ogniska chorobowego 

jest prawidłowy, wał obwodowy jest wyraźniejszy, stan zapałny całego 
ogniska mniej wybitny; nie stwierdza się krostek, grudek przymieszkowych 
i strupków, istnieje natomiast hiperkeratoza powierzchni; 

— toczeń gruźliczy nastręczyć może duże trudności rozpoznawcze; 
rzadko stwierdza się występowanie krostek przymieszkowych; w tkance bli
znowatej i na obwodzie ogniska stwierdza się guzki toczniowe; wprawdzie 
grudki przymieszkowe w figówce bliznowaciejącej przypominają guzki 
toczniowe, są jednak powierzchowniej sze i nie wykazują równie charak
terystycznego zabarwienia; zazwyczaj jednak różnicowanie ustalone zostaje 
na podstawie badania histologicznego; 

— ropne zapalenia mieszków włosowych, folliculitis staphylogenes; 
zmiany są częstsze na wardze górnej i na brodzie, przeważa ostry stan 
zapałny i bardzo liczne krostki przymieszkowe, skłonność do symetrii 
zmian, brak równie wybitnego bliznowacenia w środkowych częściach 
wykwitu. 

L e c z e n i e figówki bliznowaciejącej: wyniki najlepsze daje epila-
cja mechaniczna lub promieniami X , z następnym przecieraniem miejsc 
chorych spirytusem salicylowym, rezorcynowym lub dziegciowym; niekiedy 
epilację utrzymywać należy przez czas dłuższy, co osiąga się, rzecz jasna, 
przez stałe wyrywanie włosów. 

W razie niepowodzenia tej metody przystąpić nałeży do leczenia prze
tworami siarkowymi i rtęciowymi. 

Spośród siarkowych użyć można zawiesinę Kumerfelda lub płyn Vle-
mingkxa; smaruje się nimi miejsca chore początkowo na i — 2 godziny, 
stopniowo coraz dłużej, nawet całą dobę. 

Z przetworów rtęciowych w częstym użyciu jest maść cynobrowa lub 
pasta Brooke'a. 

Rp.: Hydrarg. oleinici 5% 28.0, Yaselini fl. opt. 14.0, Zinci oxydati, 
Amyli pulv. aa 7.0, Ichthyoli i .o , Acidi sdicylici 2.0. 

Dobre wyniki daje smarowanie na noc czystym dziegciem, najwy
godniej w postaci następującej: 

Rp.: Ol. lithantracis lub Prodermini 20.0, Aeth. sulfur., Spir. dni 
9 5 O aa ad loo.o. 
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Choroby włosów 

D . F o l l i c u l i t i s s y c o s i f o r m i s a t r o p h i c a n s c u t i s 

l a n u g i n o s a e c o r p o r i s 

Tą przydługą nazwą objęte są nieliczne przypadki zapalenia wyły
siającego meszka pokrywającego skórę tułowia i kończyn. Zmiany te wy
stępują prawie wyłącznie u mężczyzn; polegają one na obecności ognisk, 
jednego lub licznych, ułożonych często na kończynach dolnych, początkowo 
małych, stopniowo, bardzo powoli powiększających się obwodowo. Kształt 
tych ognisk jest nieregularny, na obwodzie złożone są one z licznych gni-
dek wielkości i — 2 mm2 ułożonych przymieszkowo, barwy różowej lub 
czerwonej; środkowa część wykwitu bliznowata, włosów tu brak całkowity 
lub prawie całkowity; zabarwienie części środkowej jest początkowo czer
wone, w przypadkach starych białe; blizna jest wyraźna, często głęboka. 

Jak z opisu powyższego wynika, schorzenie to jest identyczne z figówką 
bliznowaciejącą twarzy, sycosłs lupoides. Potwierdza to również badanie 
histologiczne; i tu bowiem stwierdza się nieregularny zanik naskórka, 
w skórze zaś właściwej rozległy naciek, złożony głównie z komórek pla-
zmatycznych, ułożony w otoczeniu mieszków włosowych, gruczołów poto
wych i łojowych i naczyń krwionośnych. W przypadkach wykształconych 
skóra jest zanikła, mieszki włosowe zniszczone całkowicie lub też pozo
stają w postaci resztek. Włókna elastyczne ulegają znacznemu zniszczeniu. 

Leczenie jest takie samo, jak figówki bliznowaciejącej, jednak epi-
lacji za pomocą promieni X w tych razach nie stosuje się. 

E . A l o p e c i a p a r v i m a c u l a t a 

Wyłysienie drobnoplamiste jest postacią chorobową niezbyt wyraźnie 
odgraniczoną; odróżnienie jej od innych zbliżonych i pokrewnych jest bar
dzo trudne i nie znajduje oparcia w kryteriach bezspornych. Dlatego to 
należy przypuszczać raczej, że nie jest to choroba odrębna, a jedynie mor
fologiczna odmiana wyłysiającego zapalenia mieszków włosowych. Choroba 
ta jest bardzo rzadka. 

W postaci typowej schorzenie występuje u dzieci w ochronkach i przy
tułkach, zjawiają się przy tym na głowie liczne ogniska wielkości i — 3 cm^, 
z grubsza owalne lub nieregularne, pozbawione włosów, a niekiedy wy
kazujące lekki zanik skóry bez poprzedzającego stanu zapalnego, włosy 
w otoczeniu dają się z łatwością usunąć, opuszka ich otoczona jest obrzęk
niętą, szklistą pochewką, co jest dowodem istnienia przymieszkowego 
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stanu zapalnego. W przypadkach o przebiegu dobrotliwym zanik skóry 
nie rozwija się i po 8—12 tygodniach łysinki zarastają. 

Epidemiczne występowanie schorzenia świadczy o jego pochodzeniu 
zakaźnym, jednak zarazka, w szczególności grzybów we włosach nie wy
kryto. 

Niekiedy spostrzega się przypadki zupełnie podobne do opisanych, 
nie występujące jednak epidemicznie; nie jest wyłączone, że należą one do 

Ryc. 268. Alopecia parvimaculata. 

tej samej grupy. Dodać można jeszcze, że u dzieci ze zmianami ropnymi 
w skórze tułowia i twarzy (liszaj ec, niesztowice) spostrzega się niekiedy 
małe łysinki na głowie, zupełnie podobne do opisanych powyżej. Można 
zadać pytanie, czy w wyłysieniu drobnoplamistym wypadanie włosów nie 
tłumaczy się zakażeniem mieszków włosowych przez zarazki ropotwórcze 
(gronkowce, paciorkowce) o zjadliwości nieznacznej, nie wywołujące wy
raźnego odczynu zapalnego. 
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Choroby włosów 

Rozpoznanie obiektywne łysienia drobnopłamistego opiera się na 
stwierdzeniu epidemicznego szerzenia się schorzenia i na obecności łysinek 
o cechach powyżej opisanych, oraz na wyłączeniu zakażenia grzybami 
chorobotwóraymi. 

W rozpoznaniu różnicowym uwzględnić należy choroby następujące: 
— łysienie plackowate; w tym razie ogniska są duże, o prawidłowym 

okrągłym kształcie, nie dochodzi do zaniku skóry; choroba jest nagminna; 
— łysienie plackowate rzekome; stosunek łysienia plackowatego rzeko

mego do łysienia drobnoogniskowego wciąż jeszcze nie jest ustałony, po
dług Dreuwa łysienie drobnoogniskowe stanowi przejście do łysienia placko
watego rzekomego; różnice polegają na tym, że pierwsze występuje na
gminnie u dzieci i może ustąpić bez wytworzenia blizny; 

— łysienie kiłowe; łysinki są ułożone umiarowo na bocznych i tyłnej 
części głowy, nie powstają tu blizny; 

— liszaj rumieniowaty; ogniska są nieliczne, skóra wykazuje objawy 
stanu zapalnego, szczególnie wyraźnego na obwodzie ognisk, gdzie wy
twarza się nacieczony wał; powierzchnia ogniska jest pokryta łuskami hiper-
keratotycznymi; 

— łysienie po zakażeniach ropnych, w szczególności po liszajcu, 
alopecia postimpetiginosa, jest bardzo podobna do łysienia drobnoognisko
wego, jednak poprzedzona jest oczywistymi zmianami ropnymi w postaci 
liszajca, zapaleń mieszków włosowych lub zlewnych zmian zapalnych. 

L e c z e n i e łysienia drobnoogniskowego powinno być rozpoczęte 
możliwie wcześnie, w tym tylko razie rokowanie jest dobre, udaje się 
bowiem zapobiec zanikowi skóry. Włosy powinny być ostrzyżone krótko, 
co szczególnie doniosłe jest u dziewcząt. W dalszym ciągu zalecić należy 
codzienne mycie głowy wodą z mydłem i przecieranie skóry spirytusem 
z dodatkiem środków odkażających lub redukujących; można dodać i % ty
molu, 1% sublimatu, i o % nalewki jodowej, i — 2 % kwasu salicylowego, 
3 % rezorcyny. N a noc nasmarować należy miejsca chore maścią siarkową 
lub karbolową. Dreuio poleca maść następującą: 

Rp.: Sulfuris praec. lo.o, Resorcini 4.0, Yaselini fl. ad loo.o. 

F . P e r i f o U i c u l i t i s c a p i t i s a b s c e d e n s 

e t s u f f o d i e n s 

Schorzenie to słuszniej należałoby nazwać perifolliculitis phlegmonosa 
chronica, przez analogię do trądzika ropowiczego acne phlegmonosa, z któ-
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rym ma ono pewne pokrewieństwo. Choroba jest znacznie częstsza u męż
czyzn, chociaż występuje również u kobiet i dzieci; rozpoczyna się ona 
zazwyczaj bez przyczyny widocznej, nie wpływając na ogólny stan zdrowia, 
początkowo nie wywołując zmian niepokojących chorych. Lekarze spostrze
gają chorobę już na szczycie jej rozwoju, kiedy chorzy zatrwożeni rozle
głością zmian i czasem ich trwania porzucają stosowanie środków domo
wych. W tym czasie zmiany w skórze głowy są następujące: przeważają 
one i wykazują największe nasilenie na potylicy, skąd szerzą się na szczy
tową i na boczne części głowy; skóra tych okolic usiana jest licznymi 

I 

Ryc. 269. Perifolliculitis capitis abscedens 
et suffodiens. 

ropniami wielkości orzecha, a nawet śliwki; kształt ich jest okrągły, po
dłużny lub smugowaty, barwa ciemnoczerwona lub brunatna, objawy za
palne nie są zbyt wybitne; otoczenie ich w przypadkach trwających od dłuż
szego czasu jest bliznowate, a część blizn przybiera cechy przerosłych. Na 
tych ropniach znajdują się liczne, głębokie, szczelinowate i łączące się 
ze sobą przetoki, skutkiem czego cała okolica chora może być porównana 
do kretowiska. Z tych przetok wydziela się ropa, a szczególnie często 
ciemnobrunatna treść galaretowata. Ropnie i okolice bliznowate są pozba
wione włosów, w przestrzeniach między ropniami są one utrzymane i nie 
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wykazują zmian; tkwią one luźno na okolicach podminowanych ropą, 
w okolicach bliznowatych skutkiem kurczenia się tkanki mają one układ 
kępkowaty. 

Schorzenie ma przebieg przewlekły, wieloletni, początkowo powstają 
drobne krostki i nacieki przymieszkowe, powoli przekształcające się w po
wyżej opisane ropnie. Przyczyna jego nie jest znana, najprawdopodobniej 
chodzi tu jednak o zakażenie mieszków włosowych; zarazka swoistego 
dotąd jednak nie wykryto. 

Fńboes otrzymywał z ropy czystą hodowlę paciorkowca, większość 
autorów — gronkowca. N a podstawie badania histologicznego sądzą nie-

Ryc. 270. Acne phlegmonosa et keloidea. 

którzy, że skłonność do schorzenia związana jest z nieprawidłowością bu
dowy mieszków włosowych, przewody których zostają wypełnione złuszcza-
jącymi się komórkami, a ścianki bujają; w otoczeniu tych mieszków po
wstaje stan zapalny, przekształcający się w ropowicę tkanki podskórnej. 
W ten sposób etapy, przez które schorzenie przechodzi, dają się ująć 
w schemat następujący: folliculitis, perifolliculitis, abscessus subcutanei. 
Rozpoznanie może być trudne z powodu rzadkości schorzenia; obraz k l i 
niczny i morfologiczny są jednak tak znamienne, że każdy pamiętający 
o tym schorzeniu z łatwością ustali rozpoznanie. W rozpoznaniu różnico
wym w rachubę wchodzą następujące schorzenia: 
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— Grzybica głęboka; jest ona częstsza u dzieci, przebieg jej jest 
ostry, rzadko ogniska są tak liczne, jak w omawianym; włosy wykazują 
zmiany, stwierdza się w nich obecność grzybów, co najpewniej rozstrzyga 
o rozpoznaniu. 

—• Trądzik ropowiczy, acne phlegmonosa; różnicowanie może być 
trudne, co jest zrozumiałe, schorzenia te są bowiem pokrewne; wszakże 
trądzik ropowiczy umiejscowiony jest głównie na szyi, na plecach i na 
twarzy, rzadko na głowie. 

L e c z e n i e ropowiczego zapalenia mieszków włosowych powinno 
być prowadzone w sposób następujący: okolice chore należy naświetlać 
dawką epilacyjną promieni X dla usunięcia włosów; jeśli jest ich mało, 
można ograniczyć się do epilacji mechanicznej; 

— choremu podawać należy związki sulfonamidowe; najlepiej w po
staci ki lku okresów, przedzielonych przerwami, np. 6 dni po 4-—6 g dage-
nanu lub cibazolu, powtarzając cykl taki 2—4 razy w odstępach 4—5-dnio-
wych; 

— wszystkie ropnie należy otworzyć i dokładnie opróżnić sączkowa
niem, a w razie potrzeby wyłyżeczkowaniem; 

— na okołice chore przykłada się kompresy z płynów lekko odkaża
jących, takich jak rozczyn rivanolu, kwasu borowego, rezorcyny itd. 

Leczenie penicyliną może być również pomocne. 

V . S I W I Z N A . C A N I T I E S 

Mimo że pojęcie siwizny jest zrozumiałe nawet dła laika, konieczne 
jest.określenie granic zjawiska i przeto dokładniejsze zdefiniowanie pojęcia. 
Pod siwizną rozumiemy utratę poprzedniej barwy przez włos i uzyskanie 
przez niego zabarwienia srebrzystego lub białego, bez widocznej zmiany 
budowy włosa. Takie określenie wyłącza z grupy omawianej, a zatem 
z siwizny właściwej, siwiznę wrodzoną. Istotnie w tym razie włosy są 
prawie słomkowo białe, mają odrębny połysk, budowa ich przy tym różni 
się od budowy włosa prawidłowego — są one cienkie, jedwabiste. Dlatego 
to stany takie nazywamy bielactwem (albinismus), a nie siwizną. 

Najczęściej siwizna występuje z wiekiem u osobników starszych, 
nazywamy ją fizjologiczną; niekiedy jednak włosy siwieją już w wieku 
młodym, taką siwiznę nazywamy przedwczesną, cantties praematura; nie 
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okreśła się przy tym, a y zjawisko to jest również fizjologiczne, czy choro
bowe. 

D o siwizny chorobowej zaliczamy siwienie występujące w związku 
z rozmaitymi schorzeniami lub stanami wyniszczenia ustroju. Fizjologia 
owłosienia i utraty przez niego barwnika nie są jeszcze zbadane, toteż 
wiadomości nasze o siwieniu należą raczej do dziedziny klinicznej niż fizjo
logicznej. 

F i z j o l o g i a s i w i e n i a . Jesteśmy jeszcze bardzo dalecy od 
możliwości wyjaśnienia sposobu powstawania zabarwienia włosów i ich 
siwienia; niektóre poglądy błędne zostały jednak sprostowane, ustalono 
przy tym szereg faktów stanowiących jednak wciąż jeszcze fragmenty 
przyszłej wiedzy o siwieniu. 

Mieczników uważał, że siwienie polega na fagocytozie barwnika przez 
specjalne komórki żerne, analogiczne do fagocytów tkanki łąanej . Fago-
cyty te, zwane pigmentofagami, przenikają do kory kanału włosowego, 
pochłaniają ziarna barwnika, a potem przechodzą do opuszki włosa, a stąd 
do skóry. Teoria ta, zbudowana na analogii, a nie na faktach dowodowych, 
obecnie nie ma zwolenników. 

Również przypuszczenie, że siwizna polega na przenikaniu pęcherzy
ków powietrza między komórki włosa została porzucona. 

Teoria B. Blocha, nawet jeśli jest prawidłowa, wyjaśnia tylko mecha
nizm chemiczny powstawania i zaniku barwnika, nie wyjaśnia natomiast 
przyayn fizjologicznych siwienia. Autor ten wykazał, że barwnik powstaje 
w komórkach warstwy podstawnej naskórka i w komórkach macierzy 
włosa; bezbarwna substancja przedbarwnikowa (propigment), zbliżona 
budową do adrenaliny, zostaje utleniona z udziałem swoistej oksydazy 
(dopa-oxydaza), zawartej w komórkach warstwy podstawnej. Badania 
Blocha i jego uczniów wykazały, że ilość tej oksydazy zmniejsza się lub 
też brakuje jej całkowicie we włosach siwiejących. W zakresie fizjologii 
siwienia wiemy bardzo mało; w ostatnich czasach wyjaśniono jednak za
równo doświadczalnie (Zawadowski, Sainton), jak i na mocy spostrzeżeń 
klinicznych, że zaburzenia w czynności tarczycy sprzyjają występowaniu 
zmian we włosach, a również rozwojowi siwizny. W razie niewydolności 
tarczycy włosy są przerzedzone, wzrost ich jest opóźniony, są one suche 
i łamliwe; w nadczynności tarczycy, np. w chorobie Basedowa, włosy 
są cienkie i rzadkie, nadmiernie tłuste, występuje przy tym często siwizna. 

Prócz taraycy na stan owłosienia wpływają bardzo wyraźnie gruczoły 
płciowe; wpływ ich jest jednak mało wyjaśniony. Stan układu nerwowego 
niewątpliwie wpływa na siwienie, mechanizm tego wpływu dotąd nie jest 
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jednak jasny; w każdym razie rola układu nerwowego jest zawiła, bowiem 
przecięcie nerwów obwodowych lub odwrotnie, długie ich drażnienie nie 
wywołuje siwizny. W latach ostatnich zdobyto dane, rzucające całkowicie 
nowe światło na patogenezę siwizny; okazało się mianowicie, że niektóre 
awitaminozy, w szczególności brak kwasu pantotenowego, wywołują siwie
nie. Wydaje się to być zupełnie niewątpliwe w stosunku do niektórych 
zwierząt, jak np. do lisów srebrnych, u ludzi nie jest to dotąd udowod
nione. 

Kwas pantotenowy należy do zespołu witaminy B, która zawiera czyn
nik korzystny dla stanu włosów, tzw. „Filtrat-factor", który z kolei zawiera 
czynnik wzrostowy B w i czynnik przeciwsiwiznowy — Bx, być może 
analogiczny z kwasem pantotenowym. 

Wykazano (Lunde, Naturwissenschaft 1940), że pozbawienie młodych 
szczurów czynnika B x wywołuje osiwienie ich w ciągu 8—12 tygodni. 
Czynnik przeciwsiwiznowy, czyli Bx , czyli kwas pantotenowy może być 
wyodrębniony z wątroby. 

O b r a z k l i n i c z n y s i w i z n y jest prosty; zgodnie z podzia
łem przyjętym przez większość podręczników, rozpatrzę rozmaite jej po
stacie. 

Siwizna fizjologiczna, zazwyczaj uważana za starczą, jest pierwszym 
objawem starzenia się włosa, jednak nie starości ustroju. Rozpoczyna się 
ona najczęściej po 40 roku życia, wcześniej u mężczyzn i u brunetów; 
początkowo zjawiają się włosy siwe na skroniach, potem w innych okolicach 
głowy, nieco później siwieją włosy brody, również w jej częściach bocznych, 
najpóźniej zjawia się siwizna włosów wzgórka łonowego i pod pachami. 
Włos siwieć może rozmaicie: czasem siwienie rozpoczyna się u jego na
sady i w miarę wzrostu włosa przesuwa się coraz dalej, w innych razach 
włos o zabarwieniu normalnym wypada, a z tej samej brodawki włosowej 
wyrasta nowy, już siwy. Raz rozpoczęte siwienie postępuje z rozmaitą 
szybkością aż do całkowitego osiwienia owłosienia. 

Wyczerpanie nerwowe, troski, złe odżywianie i choroby wyniszczające 
przyspieszają siwienie. Niektóre spostrzeżenia poczynione w krajach pod
biegunowych zdają się wskazywać na to, że zimno może zatrzymać siwienie. 

Siwizna przedwczesna, canities praematura, z punktu widzenia klinicz
nego jest bardzo podobna do siwizny starczej, występuje jednak już w mło
dości. Zazwyczaj zaliczamy do siwizny przedwczesnej rozpoczynającą się 
przed 30 rokiem życia; widywano jednak początek jej już w 5—6 roku 
życia. Przyczyna tego zjawiska nie jest znana. Przypuszczać należy, że 
mechanizm jej jest taki sam jak siwienia starczego, z tą wszakże różnicą. 
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Że przyczyny działające ujawniają się znacznie wcześniej. Wiemy o siwiżnie 
przedwczesnej, że jest ona wyraźnie dziedziczna; istnieją rodziny, w któ
rych wszyscy lub większość członków siwieje przedwcześnie; cechy tego 
dziedziczenia nie zostały jeszcze zbadane. 

S i w i z n a c h o r o b o w a . Należą tu przypadki siwienia po cho
robach zakaźnych i wyniszczających, po wstrząsach nerwowych, w awita
minozach itd.; duże zainteresowanie budzą przypadki osiwienia nagłego, 
występującego w przeciągu ki lku dni po silnym wstrząsie nerwowym. 
Osobiście przypadku takiego nie spostrzegałem, mimo że żyłem w czasach 
obfitujących w rozmaitego rodzaju wstrząsy psychiczne. Darier i Sabou-
raud również powątpiewają o istnieniu takich zdarzeń, mimo że niektórzy 
autorzy przytaczają ich opisy, zaczerpnięte jednak z historii (Maria Anto
nina) , a nie z własnej praktyki. 

Leczenie siwizny nie jest znane; jedynym sposobem mającym na celu 
usunięcie przykrości wywołanych przez siwiznę jest farbowanie włosów lub 
ich rozjaśnianie; są to jednak zabiegi kosmetyczne, a nie lecznicze. 

V I . N I E P R A W I D Ł O W O Ś C I T R Z O N U W Ł O S A 

R o z s z c z e p p o d ł u ż n y w ł o s a , trichoptilosis, polega na 
zmniejszeniu spoistości mechanicznej włosa, skutkiem czego trzon włosa 
ulega rozwłóknieniu. Zjawisko to najwybitniejsze jest na najstarszych, 
a zatem w końcowych częściach włosa. Włos w swej części końcowej, 
a czasem na przestrzeni znacznie większej, upodabnia się do rozczesanej 
nitki lub do rośliny, od łodygi której odchodzą długie, cienkie liście. 
Przyczyna tego częstego, zwłaszcza u kobiet, zjawisko polega na uszkodze
niu trzonu włosa przez nadmiernie częste mycie, używanie mydła ałkalicz-
nego, częste karbowanie itd. 

R o z s z c z e p w ę z ł o w a t y w ł o s a , trichorrhex'ts nodosa, 
jest zjawiskiem bardzo podobnym do poprzedniego, dotyczącym jednak 
trzonu włosa; na rozmaitej jego wysokości zjawiają się bez przyczyny 
widocznej supełkowate zgrubienia; są one bardzo nieznaczne, mniejsze 
od ziarnka maku, prawie niewidoczne, a tylko wyczuwalne przy przesu
waniu włosa między palcami. Oglądając uważnie włos stwierdza się na 
nim liczne, niekiedy jest ich kilkadziesiąt, ledwie dostrzegalne kropeczki; 
na włosach ciemnych są one nieco jaśniejsze od okolic zdrowych, u blon
dynów — ciemniejsze. N a pierwszy rzut oka wydaje się, że włos usiany 
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jest gnidami. Choroba rozwija się bardzo wolno, prowadzi jednak do 
znacznego zniszczenia owłosienia skutkiem ułamania się dużej liczby wło
sów. Dotyczyć ona może osobników w rozmaitym wieku, chociaż częstsza 
jest u dorosłych. Badanie mikroskopowe wykazuje, że włos jest w miejscu 
supełka zgrubiały skutkiem rozwłóknienia i rozsuwania się włókien włosa, 
który może być porównany do złączonych miotełek; często w tym miejscu' 
włos się łamie, a zakończenie jego przypomina szczoteczkę lub pędzelek. 
Zdaniem Sabourauda, przyczyną tego zjawiska jest działanie rozmaitych 
substancyj chemicznych, wysuszających i niszczących włos; może to być 
częste mycie, stosowanie rozmaitych płynów na włosy, barwników lub 
środków odbarwiających. Prawdopodobniej sze jest, że chodzi tu o zakażenie 
włosa nieznanym pasożytem. Rozszczep węzłowaty może dotyczyć nie tylko 
włosów głowy, lecz również i brody, pach oraz okolicy łonowej. 

Inni autorzy sądzą, że rozszczep węzłowaty jest schorzeniem zakaźnym; 
jednakże próby wyhodowania zarazka swoistego dotąd nie powiodły się. 
'Wyhodowano natomiast rozmaite bakterie i grzyby, etiologiczna rola któ
rych jest jednak wątpliwa. Widziałem występowanie rozszczepu węzłowa-
tego włosa w łysieniu plackowatym rzekomym. 

Leczenie nie jest znane; polecić należy jednak przestrzeganie racjo
nalnej higieny włosów, unikanie nadmiernie częstego mycia i stosowania 
płynów wysuszających włosy. Polecić można natłuszczanie włosów tłuszczem 
następującym: 

Rp.: Acidi salicyl. 4.0, Sulfofórmii 4.0, Thigenoli i .o, Ol. ricini 
20.0, Ol. amygdalarum ad loo.o. 
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R O Z D Z I A Ł X L 

C H O R O B Y P A Z N O K C I 

W bardzo wielu chorobach skóry narząd paznokciowy ulega zmianom 
mniej lub więcej charakterystycznym. Zostały one omówione w odpowied
nich rozdziałach podręcznika, tu zaś umieszczone zostaiią zmiany doty
czące wyłącznie paznokci. 

I . P r z e r o s t p ł y t k i p a z n o k c i o w e j , hypertrophia 
unguium, polega na zgrubieniu płytki paznokciowej; jest ona zgrubiała 
i wydłużona, o spoistości bardzo twardej, niekiedy o barwie prawidłowej, 
częściej jednak szarozielonej lub czarnej; jest to przerost zwykły. Jeśli 
zaś zgrubiała płytka paznokciowa jest wykrzywiona w postaci szpo
nów, mówimy o szponowatości, onychogryphosis. Zgrubienie płytki może 
być bardzo znaczne, grubość jej przekracza niekiedy i — 2 cm; długość 
dochodzi do kilku centymetrów, przypominając wyglądem swym szpony 
diabłów z obrazów mistrzów średniowiecznych lub pazury fantastycznych 
ptaków. 

Przerost płytki paznokciowej, zarówno zwykły, jak i w postaci szpo-
nowatej, jest częstszy na kończynach dolnych; dotyczyć może jednego, 
kilku, a nawet wszystkich palców, co należy jednak do zjawisk rzadszych; 
najczęściej występuje on na paluchach. 

Pochodzenie szponowatości bywa rozmaite, czasem jest to nieprawidło
wość wrodzona, częściej występuje ona w związku z zaburzeniami w ukła
dzie nerwowym i naczyniowym kończyn oraz pod wpływem upośledzenia 
ich trof izmu. W związku z tym jest ona częstsza u osób starszych, w przy
padkach żylaków kończyn, w wiądzie, jamistości i innych cierpieniach 
rdzenia, jest ona częstsza w zapaleniu wielonerwowym, w trądzie, u osob
ników ze zniekształceniami stopy, wreszcie występowaniu jej sprzyjają za
niedbania higieniane, dlatego szponowatość spostrzega się szczególnie 
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często u nędzarzy i włóczęgów. Szponowatość występuje niekiedy we wro
dzonych skazach skóry, jak np. w rybiej łusce i w rogowcu dziedzicznym 
dłoni i stóp. Znany jest odrębny typ szponowatości połączonej z zanikiem 
włosów. 

Czynniki fizjologiczne wywołujące powstawanie przerostu płytki nie 
zostały wyjaśnione; liczne spostrzeżenia przemawiają jednak za tym, że 
duży wpływ wywiera tu układ dokrewny; spostrzegano przerost płytek 
paznokciowych w zwyrodnieniu tłuszczowopłciowym i u eunuchów; z innej 
strony opisano występowanie tych zmian pod wpływem podawania prze
tworów tarczycy i przeszczepienia jąder. 

W leczeniu przerostu płytki paznokciowej należy zwrócić uwagę na 
okoliczności następujące: utrzymanie czystości, prawidłowe ustawienie 

Ryc. 271. Onychogryphosis. 

stopy, zbadanie obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego i naczy
niowego dla usunięcia odpowiednich zaburzeń; zbadanie układu dokrew-
nego. 

Leczenie szponowatości jednego paznokcia wymaga chirurgicznego 
usunięcia płytki i naświetlania łożyska promieniami X w iłości 250 r z uży
ciem sączka glinowego 2 mm, 4 razy w odstępach 4-tygodniowych. 

I I . Z a n i k p ł y t k i p a z n o k c i o w e j , onychatrophia, po
lega na jej ścieńczeniu, zmniejszeniu i obniżeniu prawidłowej, prawie 
rogowej, spoistości. Stopień tych zmian bywa rozmaity; niekiedy zanik 
płytki jest tak znaczny, że na paliczku paznokciowym pozostaje zaledwie 
cienka błonka, jak gdyby wytworzona przez przyschnięty kolodion; w innych 
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razach płytka jest bardzo krótka, nie przekraczając jednego lub dwóch 
milimetrów długości; czasem jest ona bardzo wąska, w innych znowu 
razach wzrost jej jest nieprawidłowy, sterczy ona bowiem prawie pionowo; 
niekiedy płytka paznokciowa ulega zanikowi całkowitemu. Otoczenie płytki 
zanikłej może być nie zmienione, czasem jest ono również zanikłe i wówczas 
paliczki paznokciowe są ścieńczałe, stożkowate; odwrotnie, czasem oto
czenie płytki zanikłej jest poduszeczkowato zgrubiałe. Jak wynika z po
wyższego, wygląd paznokcia w stanie zaniku bywa rozmaity, cechą istotną 
jest zmniejszenie, ścieńczenie płytki paznokciowej. 

Ryc. 272. Epidermolysis bullosa, varietas dystrophica. 

Przy największym nasileniu zaniku paznokci dojść może do całkowitego 
ich braku, anonychia. 

Przyczyny i okoliczności, wśród których występuje zanik paznokci 
są rozmaite, toteż odróżnić można następujące odmiany zaniku paznokci: 

— Zanik wrodzony dotyczy zazwyczaj wszystkich paznokci, polega 
on na skazie rozwojowej i często jest rodzinny i dziedziczny. Całkowity 
lub prawie całkowity brak paznokci nałeży do rzadkości. Czasem brakowi 
paznokci towarzyszą zniekształcenia innych przydatków skóry: zęby są małe 
i zanikłe, włosy zaś suche, łamliwe. Nieprawidłowość ta zazwyczaj wyka
zuje cechy dziedziczenia ustępującego, czasem jednak przeważającego. 
Jako. odmianę szczególną dziedzicznego zaniku paznokci opisano zanik ich 
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2 współistniejącym zanikiem rzepek; nieprawidłowość ta wykazuje cechy 
dziedziczenia przeważającego. 

— Zaniki paznokci związane z zaburzeniami gruczołów dokrewnych 
mogą mieć pochodzenie rozmaite; nie ulega wątpliwości obecnie, że nad
czynność tarczycy może być powodem tej nieprawidłowości; drugi narząd 
wpływający na stan paznokci — to jądra u mężczyzn, w przypadkach 
zaniku których stwierdzono niekiedy niedorozwój paznokci. 

Ryc. 273. Anonychia congenita. 

— Stany zapalne macierzy paznokcia, zakażenia ropne, naświetlania 
promieniami X niszcząc komórki macierzy sprowadzić mogą zanik płytek 
paznokciowych; może on powstać w związku z odrębnymi chorobami skóry, 
np. wrodzonym pęcherzowym oddzielaniem się naskórka, chorobą Kapo-
siego, twardziną lub zanikiem skóry; zjawisko to nie wymaga jednak oma
wiania szczegółowego. 

— Czasem zaniki paznokci występują w chorobach zakaźnych, przy
kładem tego może być trąd. 
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— Schorzeniom naczyniowym i nerwowym kończyn towarzyszyć może 
zanik paznokci; wymienić tu należy erytromelalgię, chorobę Raynauda, 
uszkodzenia nerwów obwodowych itd. 

Leczenie zaniku paznokci nie rokuje powodzenia; wszakże w razie 
zaniku wtórnego, występującego w związku z inną chorobą odpowiednie 
leaenie przynieść może pewną korzyść. 

I I I . R o g o w a c e n i e ł o ż y s k a p a z n o k c i o w e g o , hyper-
keratosis suhungualis. Nazwą tą określa się zniekształcenie płytki paznok
ciowej polegające na jej zgrubieniu z jednoczesnym rozpulchnieniem i roz
włóknieniem. Powierzchnia płytki paznokciowej zazwyczaj zmian nie 
wykazuje, bywa niekiedy jednak pokryta bruzdami podłużnymi i po
przecznymi; barwa jej natomiast jest zawsze zmieniona, jest szara lub 

Ryc. 274. Hyperkeratosis subungualis. 

brunatna, pozbawiona połysku. Objawów zapalnych w otoczeniu płytki 
paznokciowej nie ma, jeśli zaś stwierdza się je, mają one pocho
dzenie wtórne. Rogowacenie łożyska paznokciowego towarzyszyć może 
różnym chorobom paznokci, można powiedzieć nawet, że jest to jedno 
z najpowszechniejszych zniekształceń paznokcia. Widzimy go w wypry
sku dłoni, w erytrodermiach lekowych i innych, w łuszczycy uogólnionej 
i podostrej. Niekiedy jest to pierwszy objaw rozpoczynającej się szpono
watości paznokci; nierzadko występuje ono w obwodowych zaburzeniach 
krążenia. Istnieją jednak przypadki, w których zmiana powstaje bez związku 
z inną chorobą lub widoczną przyczyną; pochodzenie jej w takich przy
padkach nie jest wyjaśnione, szereg autorów uważa, że powstają one na 
tle zaburzeń w czynności gruczołów dokrewnych, nie wyjaśniono jednak 
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dotąd, jakie z nich wchodzą tu w rachubę. Zdaniem moim, często udaje 
się wykryć u chorych tych ogniska łuszczycy lub stwierdzić ją w przeszłości 
chorego lub w jego rodzinie. Z tych względów skłonny jestem łączyć 
z łuszczycą rogowacenie łożyska paznokciowego, nie znajdujące innego 
wytłumaczenia. 

Rozpoznanie rogowacenia łożyska paznokciowego jest łatwe, wyłączyć 
należy jednak oddzielanie się płytki paznokciowej, onycholysis. Znacznie 
trudniejsze jest ustalenie pochodzenia tej nieprawidłowości: badaniem 
mikroskopowym wyłącza się grzybicę paznokci, jeśli stwierdzi się objawy 
innej choroby skóry, pochodzenie tej nieprawidłowości staje się jasne, 
w przeciwnym razie etiologii zazwyczaj nie udaje się ustalić. 

L e c z e n i e . Jeśli rogowacenie łożyska związane jest z inną chorobą 
(wyprysk, łuszczyca), leczenie jego związane jest z uleczeniem choroby 
zasadniczej. Jeśli natomiast rogowacenie łożyska paznokciowego jest pier
wotne, jedynie naświetlanie promieniami X może dać wynik pomyślny. 
Stosuję w tych razach 200 r na dawkę, powtarzaną 3 razy w odstępach 
dwutygodniowych; sączek aluminiowy 2 mm. 

I V . Z w i o t c z e n i e p ł y t k i p a z n o k c i o w e j , hypalo-
nychia, polega na zatracie prawidłowej spoistości, a często również i pra-' 
widłowego kształtu płytki paznokciowej. Jest ona bardzo miękka, czasem 
ścieńczała, barwa jej jest blada, różowa lub biaława, jest ona czasem zupeł
nie przezroczysta; często rozszerza się ona na brzegu wolnym i jest opa
trzona w liczne fałdy podłużne, a czasem pęknięcia. Paznokcie takie widuje 
się u robotników stykających się z zasadami (Heller), nie jest to jednak 
właściwe zwiotczenie płytki paznokciowej, łecz jej uszkodzenie przez ług; 
pierwotne zwiotczenie występuje w związku z rozmaitymi chorobami układu 
dokrewnego oraz w zaburzeniach troficznych kończyn i nieprawidłowo
ściach przemiany materii. 

Zwiotczenie płytki paznokciowej jest częstsze w nadmiernym poceniu 
dłoni i w gośćcu stawowym zniekształcającym. Paznokcie takie widziałem 
raz u eunucha; opisano je w obrzęku śluzakowatym oraz w zapaleniach 
nerwów obwodowych. 

Przyczyna powstawania -zwiotczenia płytki paznokciowej polega na 
nieprawidłowości rogowacenia. W przebiegu rogowacenia dużą rolę odgry
wa przemiana siarki; keratyna jest substancją białkową o szczególnie dużej 
zawartości siarki, brak jej lub nieprawidłowa przemiana prowadzić może 
do zaburzeń rogowacenia włosów i paznokci. 

Leczenie tej nieprawidłowości zależy od jej przyczyny. 
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V . Z a k l ę ś n i ę c i e p ł y t k i p a z n o k c i o w e j , koilonychta. 
Jest to bardzo rzadkie zniekształcenie paznokci; występuje ono aęściej na 
palcach dłoni, znacznie rzadziej stóp; częstsze jest ono u kobiet. Zazwy
czaj zmiany dotyczą kilku, a aasem wszystkich paznokci. Płytka paznok
ciowa jest płytsza i szersza niż w stanie prawidłowym, w jej części środ
kowej znajduje się zaklęśnięcie talerzykowate, spoistość płytki nie wykazuje 
zmian wybitnych, wszakże czasem jest ona twardsza niż w stanie prawidło
wym, sucha i mało ełastyczna; powierzchnia jej jest gładka, otoczenie 
zmian zapalnych nie wykazuje. 

Przyczyna występowania tej nieprawidłowości nie jest znana; czasem 
jest ona rodzinna i dotyczy kilku pokoleń, co świadczyłoby o jej dziedzicz
nym charakterze; sposób dziedziczenia jej nie jest jednak zbadany. Spo
strzegano nieprawidłowość tę u osobników kiłowych, czasem ustępowała 
ona nawet pod wpływem leczenia swoistego; łączono ją z upośledzeniem 
odżywiania, awitaminozami i wyczerpaniem ustroju, nie zauważyłem 
jednak, by była ona częstsza u osobników powracających z rozmaitych 
obozów karnych, więzień itd. 

V I . O d d z i e l a n i e s i ę p ł y t k i p a z n o k c i o w e j , ony
cholysis. Nieprawidłowość ta rozpoczyna się na wołnym brzegu paznokcia 
lub z boku w sąsiedztwie wała paznokciowego, gdzie następuje oddzielenie 
płytki paznokciowej od łożyska. Powstaje w ten sposób szczelina równo
legła do powierzchni płytki paznokciowej i oddzielająca ją od łożyska; 
ściśle mówiąc szczelina powstaje w samym miąższu płytki, która zostaje 
jak gdyby rozszczepiona. Część zewnętrzna płytki paznokciowej zmian nie 
wykazuje, powierzchnia jej jest gładka, spoistość prawidłowa, barwa zaś 
popielata, brudna skutkiem zanieczyszczenia; część łożyskowa płytki jest 
bardzo silnie rozwłókniona. Oddzielenie to postępuje stopniowo, bardzo 
jednak powoli, w kierunku macierzy paznokcia, tak że cała zewnętrzna część 
płytki stopniowo zostaje oddzielona. Objawów zapalnych w otoczeniu płytki 
paznokciowej zazwyczaj nie ma lub też są one bardzo słabo wyrażone. 
Często oddzielająca się płytka paznokciowa tworzy jak gdyby garb nad 
łożyskiem paznokciowym. 

Sprawa chorobowa rozpoczyna się zazwyczaj na jednym palcu, stop
niowo przechodzi na -inne, rzadko jednak obejmuje wszystkie palce; jest 
ona częstsza na rękach, znacznie rzadziej występuje na nogach. 

Etiologia schorzenia nie jest znana. Przypuszczano, że rolę odgrywać 
może zakażenie kiłowe, zaburzenia troficzne i dokrewne; nie jest to jednak 
udowodnione i opiera się tylko na spostrzeżeniach pojedynczych. Choroba 
jest aęsta u rolników, ogrodników, osób pracujących na roli i w gospo-
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darstwie domowym, co czyni prawdopodobnym istnienie zakażenia wywo
łującego te zmiany. Zarazka cłotąd nie wykryto, możliwe jest, że chodzi 
tu o zakażenia pospolite, w szczególności drożdżami. Leczenie jest trudne 
i często zawodzi; najlepsze wyniki uzyskano środkami odkażającymi, np. 
rozczynem i % sublimatu w spirytusie lub 5% nalewką jodową. 

V I I . R o z s z c z e p l i s t e w k o w a t y p ł y t k i p a z n o k 
c i o w e j , onychoschista; pod nazwą tą rozumimy rzadkie przypadki, 
w których płytka paznokciowa ulega rozszczepieniu warstwowemu na swym 
brzegu wolnym. Zmieniona w ten sposób płytka ma barwę i kształt pra
widłowe, w otoczeniu jej nie stwierdza się objawów zapalnych. Jedyną 
nieprawidłowością jest zmniejszenie spoistości płytki; skutkiem tego pazno
kieć, wzrastający początkowo zupełnie prawidłowo, w połowie swej dłu
gości ulega rozszczepieniu na listewki równoległe do powierzchni paznok
cia; listewka zewnętrzna zwija się często, tworząc r(xlzaj loczka. Przyczyna 
tej nieprawidłowości jest całkowicie nieznana i dotyczyć może jednego 
lub ki lku paznokci, widuje się ją u osobników całkowicie zdrowych; istota 
zmian dotyczy niewątpliwie macierzy paznokci, a nie samej płytki, zmiany 
której są wtórne, usunięcie jego bowiem nie doprowadza do uleczenia 
i paznokieć nowy wykazuje tę samą nieprawidłowość. Stosunek rozszczepu 
listewkowatego do oddzielania się płytki paznokciowej (onycholysis) nie 
jest jasny. Zdaniem Pardo-Castello są to nieprawidłowości odrębne, co 
do mnie uważam, że rozszczep listewkowaty jest jedynie odmianą oddzie
lania się płytki paznokciowej. 

V I I I I . Z ł u s z c z a n i e p ł y t k i p a z n o k c i o w e j , onycho-
madesis, polega na oddzielaniu się zewnętrznej warstwy płytki paznok
ciowej. Rozpoczyna się ono u nasady paznokcia i szybko rozszerza się na 
całą powierzchnię. Skutkiem tego cała zewnętrzna powierzchnia płytki 
odpada, odsłaniając łożysko paznokciowe pokryte resztkami rozwłóknionej 
i rozpułchnionej płytki. Zmiana tłumaczy się uszkodzeniem komórek roz
rodczych macierzy paznokcia; występuje ona czasem po rozmaitych choro
bach zakaźnych, jak po płonicy, durze plamistym, po zapaleniu złuszcza-
jącym skóry ,̂ w przebiegu wiądu rdzenia; wreszcie opisano zmiany takie 
również w łysieniu plackowatym. Czasem występują one jednak bez przy
czyny widocznej i bez związku z innymi chorobami. Niekiedy złuszczanie 
płytki paznokciowej jest skazą rodzinną; przypadki takie uzasadniają po
równanie tej nieprawidłowości do dziedzicznego pęcherzowego oddzielania 
się naskórka. Czasem nieprawidłowość ta powtarza się u chorego okre
sowo lub w odstępach nieprawidłowych; w tych razach może dojść do 
trwałego zaniku płytki. Leczenie tej nieprawidłowości nie jest znane. 

754 

Ud
os

tę
pn

io
ne

 b
ez

pł
at

ni
e 

na
 p

or
ta

lu
 d

er
m

at
oz

y.
pl



Choioby paznokci 

I X . B i e l a c t w o p a z n o k c i , leukonychia, jest zjawiskiem 
bardzo częstym, laicy z ludu mówią często, że paznokcie zakwitły. Doty
czyć może ono jednego lub ki lku paznokci; występuje częściej u kobiet 
niż u mężczyzn i rzadziej na palcach nóg niż u rąk. Zmiany polegają na 
zjawieniu się białych, srebrzystych ognisk o wyglądzie powszechnie zna
nym; mogą one być kropkowate, linijne lub też, co należy do rzadkości, 
objąć płytkę paznokciową w całości, leuconychia punctata, słrrata, totalis. 
Jako odmianę bardzo rzadką wymienić należy występowanie licznych smug 
równoległych. Bielactwo paznokci występuje nagle bez przyczyny dostrze-

Ryc. 275. Leuconychia totalis. 

galnej; przypuszczano, że uszkodzenia urazowe macierzy paznokcia są tu 
przyczyną główną, zapatrywanie to nie zostało jednak udowodnione. 

Plamy zjawiają się pierwotnie u nasady i przesuwają się ku brzegowi 
wolnemu w miarę wzrostu paznokcia. 

Bielactwo paznokci występuje częściej w niektórych rodzinach, co 
świaday bądź o roli dziedziaenia, bądź dowodzi istnienia odrębnej skazy; 
czasem jest ono wrodzone. Istota anatomiana bielactwa paznokci polega 
na nieprawidłowości rogowacenia; komórki w miejscu bielaczym zawierają 
dużo ziaren keratohialiny, często obecne są w nich jądra; są to zatem 
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komórki, w których proces wytwarzania keratyny jest nieprawidłowy, co 
prowadzi do rogowacenia nieprawidłowego i zachowania jądra. Pomiędzy 
tymi niecałkowicie zrogowaciałymi komórkami znajdują się pęcherzyki 
powietrza; zdaniem dawniejszych autorów jest to zjawisko wtórne, nie 
zaś pierwotne. Bielactwo paznokci nie ma znaaenia ogólnoklinicznego; 
zapatrywanie zaś Sabourauda, który twierdził, że zjawisko to odzwierciedla 
stan ogólny ustroju, okazało się błędne; w szczególności nie ma związku 
pomiędzy bielactwem i zakażeniem gruźliczym. 

Ryc. 276. Bruzdowanie poprzeczne paznokci. 

X . Ł a m l i w o ś ć p ł y t k i p a z n o k c i o w e j , onychorrhexis, 
dolna powierzchnia płytki paznokciowej opatrzona jest podłużnymi l ini j -
nymi bruzdami i wyniosłościami; w razie ścieńczenia płytki paznokciowej, 
w starości lub w stanach chorobowych na zewnętrznej powierzchni płytki 
występują odpowiednie bruzdy i linijne wyniosłości. Czasem zmiana spoi
stości paznokcia jest tak znaczna, że w miejscach tych następuje pękanie 
płytki; powierzchnia jej staje się chropawa, brzeg zaś wolny ząbkowany. 
Stan ten zwany łamliwością płytki nie jest swoisty i występuje w starości, 
w rozmaitych chorobach skóry i ogólnych. 
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Choroby paznokci 

X I . B r u z d o w a n i e p o p r z e c z n e p a z n o k c i . Często
kroć na paznokciach występuje bruzdowanie poprzeczne; dotyczyć może 
ono jednego lub kilku paznokci, szaególnie często zajęte są paluchy; bru
zdy te ułożone są poprzecznie, czasem jest zaledwie jedna bruzda, w innych 
razach cały paznokieć od nasady do brzegu wolnego jest nimi pokryty. 
Bruzda taka zjawia się zawsze u nasady paznokcia i razem z nim prze
suwa się ku brzegowi wolnemu. Głębokos'ć ich jest rozmaita, czasem są to 
powierzchowne rysy, w innych razach cała płytka przedzielona jest po-
przeanie na dwie części, z których odsiebna jest sucha, łamliwa, wyraźnie 
obumarła. 

Bruzdy te zjawiają się w rozmaitych chorobach gorączkowych, zakaź
nych, w urazach, zaburzeniach trofizmu na tle schorzeń nerwowych i na
czyniowych, w erytrodermiach, wyprysku, łuszczycy, po naświetlaniach 
promieniami X itd. Jeśli bruzda jest jedna, wiedząc, że prawidłowy wzrost 
paznokci trwa i6o—170 dni, można obliczyć, w jakim czasie nastąpiło 
uszkodzenie komórek rozrodczych macierzy. Bruzdy te często noszą nazwę 
bruzd Beau. 

X I I . Z m i a n a b a r w y płytki paznokciowej zależeć może od 
bardzo l ianych czynników; część z nich ma pochodzenie zewnętrzne — 
są to rozmaite substancje, z którymi chorzy stykają się z racji swego zawodu 
lub z innych przyczyn. Wymienić spośród nich można zaledwie niektóre: 

— wszystkim znane jest brązowe zabarwienie paznokci, powstające 
pod wpływem stykania się z nadmanganianem potasowym; 

— chryzarobina nadaje paznokciom zabarwienie brunatne z odcie
niem lihowym; 

— po rezorcynie przybierają one barwę brunatnoróżową; 

— paznokcie chirurgów myjących ręce w sublimacie przybierają barwę 
popielatą, co zależy najprawdopodobniej od powstawania w paznokciu zło
gów siarczku rtęci. 

Większe znaaenie, nade wszystko zaś większe trudności rozpoznawcze 
wywołują zmiany barwy paznokci powstające pod wpływem zażywania 
leków: 

— w związku z podawaniem fenolftaleiny paznokcie przybierać mogą 
zabarwienie fioletowoczerwone, czasem układające się w smugach poprzecz
nych; 

— przewlekłe zatrucie arsenem wywołać może ciemne zabarwienie 
paznokci, co jest zjawiskiem analogicznym do przebarwień skóry w tych 
razach; czasem znowu zatrucie arsenem prowadzi do powstawania poprzecz-
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nych białych smug barwy srebrzystej; pochodzenie ich związane jest ze 
złogami arsenu w paznokciu; 

— w srebrzycy paznokcie mogą przybierać barwę szaroniebieską z cha
rakterystycznym odcieniem stalowym. 

Jedną z najczęstszych przyczyn zmiany barwy płytki paznokciowej jest 
rozwój w paznokciu rozmaitych grzybów, nadać mogą one paznokciom 
barwę popielatą, brunatną, czarną lub zieloną. Paznokcie zajęte przez grzyb 
wykazują zazwyczaj również i inne zmiany, jak zgrubienie płytki, jej 
łamliwość i rozwłóknienie, jednakże wobec częstości takiej etiologii zabu
rzeń barwnikowych rozpoznanie tych zmian powinno być uzupełnione bada
niem mikroskopowym łusek otrzymanych z płytki paznokciowej. 

Czasem na płytce paznokciowej trwale, często zaś od urodzenia, istnieje 
jedna lub kilka smug podłużnych barwy brunatnej; pochodzenie ich wiąże 
się obecnie z istnieniem znamienia barwnikowego w macierzy paznokcia. 
Znamiona te bywają punktem wyjściowym dla nowotworów czerniaczko-
wych. 

W żółtaczkach paznokcie przybierać mogą barwę żółtą, w melanurii — 
ciemną. 

S t a n g r u c z o ł ó w dokrewnyćh wpływa bardzo wybitnie na 
wygląd paznokci. Dane posiadane obecnie nie pozwalają jednak na syntezę, 
a są raczej dorywcze. 

W nadczynności tarczycy mogą rozwinąć się na paznokciach ciemne 
poprzeczne smugi. 

W chorobie Addisona paznokcie mogą być ciemnoszare lub prawie 
czarne. 

Najbardziej charakterystyczny wygląd mają paznokcie w niewydolności 
tarczycy; są one ścieńczałe, łamliwe, pofałdowane, czasem płytka paznok
ciowa jest płaska i krótka; jednocześnie i włosy są suche, łamliwe, cienkie, 
często przerzedzone, pokryte łupieżowatymi łuskami. Zmiany paznokci 
w nadczynności tarczycy są mniej charakterystyczne; paznokcie mogą być 
zanikłe, ich krzywizna poprzeczna często jest powiększona. W przypad
kach niedorozwoju jąder, u eunuchów, w zwyrodnieniu tłuszczowopłcio-
wym paznokcie bywają suche, cienkie, łamliwe. 

W p ł y w w i t a m i n na stan paznokci nie może ulegać wątpli
wości, dotąd jednak pogląd ostateczny na tę sprawę nie jest możliwy. 
W rumieniu lombardzkim, niewątpliwej awitaminozie, paznokcie zmian 
zazwyczaj nie wykazują. Najczęstsze zmiany paznokci spostrzega się w ra
zie braku witaminy i D . 
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Choroby paznokci 

X I I I . P a z n o k c i e H i p o k r a t e s o w e . Nazwą tą określa się 
zniekształcenie paznokci towarzyszące zmianom kształtu palców, zwłaszcza 
zaś paliaków paznokciowych. P a l i a k i paznokciowe są szerokie, zbliżone 
kształtem do gałek, skutkiem czego palce przybierają wygląd prącia. 
Paznokcie na palcach zmienionych w ten sposób są zgrubiałe, spoistość ich 
jest wzmożona, płytka jest szeroka i szponowata; jest ona przy tym zgięta 
zarówno wzdłuż osi podłużnej jak i poprzecznej. 

Zniekształcenie to, aęstsze na paznokciach rąk, jest zazwyaaj syme
tryczne i dotyczy wszystkich palców, wyjątki z tego są rzadkie. Paznokcie 
Hipokratesa są szczególnie aęste w przewlekłych chorobach płuc i narządu 

Ryc. 277. Paznokcie Hipokratesowe. 

krążenia; widuje się je w roztrzeniach oskrzeli, gruźlicy płuc, w niewy
dolności krążenia. 

X I V . P a z n o k i e ć w r o ś n i ę t y , unguis incarnatus; chorzy 
z tą dolegliwością aęściej zwracają się do chirurgów, w okresach początko
wych jednak opiekują się nimi nierzadko dermatolodzy. Przyayną scho
rzenia jest ucisk wywierany przez płytkę paznokciową na boaną część 
wału paznokciowego. 

Nieprawidłowości ustawienia i budowy stopy, niedogodne obuwie, 
zbyt krótkie obcinanie paznokci, brak wystaraającej troski o higienę nóg 
są współczynnikami wywołującymi schorzenie. 
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Zmiana dotyczy częściej palców stóp, zwłaszcza palucha, rzadziej 
piątego palca, jeszcze rzadziej innych. Schorzenie rozpoczyna się od bólu 
w otoczeniu paznokcia, wał paznokciowy jest obrzęknięty i zaczerwieniony; 
w razie powikłania zakażeniem wtórnym dołącza się ropienie, a wkrótce 
w otoczeniu płytki rozwija się ziarnina. Dolegliwość ta jest bardzo bolesna 
i utrudnia chodzenie, w razie braku dbałości o czystość i stosowania lecze
nia nieodpowiedniego dojść może do silnego stanu zapalnego naczyń 
chłonnych. 

Rozpoznanie paznokcia wrośniętego jest łatwe i zazwyczaj nie budzi 
trudności; niekiedy popełniane są jednak rażące błędy w razie zaniedbania 
różnicowania z brodawkami podpaznokciowymi (verruca subungualis) 
i grudkami kiłowymi. 

Brodawki podpaznokciowe; w razie obecności ich w otoczeniu płytlci 
paznokciowej widoczne są typowe niezapalne twory brodawkowate; są one 
częste u dzieci na palcach rąk. Brodawki łożyska paznokciowego uwy
puklają płytkę, przez którą przeświecają barwą żółtą, wał paznokciowy 
nie jest zmieniony, brak wrastania płytki w wał paznokciowy. 

Grudki kiłowe początkowo są mało bolesne; bolesność występuje 
w razie rozpadu i zakażenia wtórnego nacieku; stwierdzenie jego jest pod
stawą do rozpoznania morfologicznego. 

L e c z e n i e ; w okresie początkowym należy usunąć przyczyny do
prowadzające do wrastania paznokcia: obuwie powinno być wygodne, 
higiena nóg przestrzegana skrupulatnie, zwyczaj krótkiego obcinania 
paznokci zmieniony. Jednocześnie za pomocą wacika lub gazy można odsu
wać wał paznokciowy lub płytki. W razie niepowodzenia tego leczenia 
i w przypadkach zaniedbanych należy zastosować leczenie chirurgiczne 
i ortopedyczne. 
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R O Z D Z I A Ł X L I 

Z M I A N Y B Ł O N Ś L U Z O W Y C H 

W przebiegu wielu chorób skóry występują zmiany w błonach śluzo
wych, zostały one jednak już omówione i tu mogą znaleźć najwyżej 
wzmiankę; szczegółowiej zostaną omówione choroby dotyczące wyłącznie 
lub prawie wyłącznie błon śluzowych. 

Przebarwienia błon śluzowych mogą mieć pochodzenie rozmaite; już 
fizjologianie u niektórych ras stwierdza się obecność w błonie śluzowej 
policzków i na podniebieniu twardym plamy brunatne; szaególnie aęste 
są one u Murzynów, wśród niektórych plemion mongolskich, a u Euro-
pejayków — u Rumunów, Cyganów i Węgrów. Plamy te są dosyć ciemne, 
mają odcień grafitu, odgraniczenie ich od otoaenia jest dobre. Plamy 
takie mogą znajdować się również w błonie śluzowej przedsionka pochwy 
u kobiet. 

I . W c h o r o b i e A d d i s o n a na błonach śluzowych jamy 
ustnej występują aęstokroć plamy brunatne, z odcieniem popielatym lub 
sinawym; aasem obejmujące całą błonę śluzową warg, policzków i pod
niebienia oraz języka; barwnik wytwarzający te plamy ma cechy melaniny. 
Patogeneza ich jest taka sama, jak przebarwienia skóry w niewydolności 
nadneray. 

I I . S r e b r z y c a wywołać może powstawanie ciemnych plam 
w błonie śluzowej jamy ustnej i narządów płciowych kobiecych; plamy 
te mają zabarwienie popielate, aęsto z odcieniem stalowosinawym; umiej
scowione są one na policzkach, na dziąsłach, na podniebieniu i na boanych 
powierzchniach języka. Niekiedy wytwarzają się na nich drobne charakte-
rystyane owrzodzenia, w innych razach przebarwienie błon śluzowych jest 
zlewne. Zmiany te polegają na odkładaniu się cząsteczek srebra w tkance 
łąanej i w śródbłonkach naayń; powstają one po pędzlowaniu błon śluzo-
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wych lekami zawierającymi srebro oraz po zażywaniu leków srebrowych 
lub też przez pracę z połączeniami srebrowymi. 

I I I . Z a t r u c i e z ł o t o w e wywołać może zapalenie błon ślu
zowych jamy ustnej z obrzękiem i zaczerwieniem; w razie dalszego nasi
lenia zmian zapalnych powstać mogą powierzchowne owrzodzenia i wy
kwity wybroczynowe. Prócz zmian zapalnych wystąpić mogą na błonach 
śluzowych przebarwienia popielate, bardzo podobne do opisanych w sre
brzycy. 

B i z m u t wywołuje niekiedy zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 
z jej obrzękiem powierzchownym, owrzodzeniami i ślinotokiem. Znaanie 
częstsze jest wytwarzanie złogów bizmutu w błonach śluzowych i powsta
wanie ciemnych plam. Może to być obrąbek Unijny na dziąsłach w oto
czeniu zębów lub też tworzą się plamy większe, fioletowoczarnego koloru 
rozrzucone na błonach śluzowych policzków i warg. 

R t ę c i c a . Zatrucie rtęcią szczególnie często wywołuje zapalenie 
błony śluzowej jamy ustnej, jest ona rozpulchniona, przekrwiona; na 
policzkach, na dziąsłach, na języku i na wargach powstają owrzodzenia 
pokryte nalotami ropiejącymi i martwiczymi; stanowi temu towarzyszy 
wybitny ślinotok. 

I V . R o g o w a c e n i e b r o d a w e k j ę z y k a , lingua ni gra 
fillosa. Zmiany zajmują środkową część języka, ograniczając się niekiedy 
do ogniska wielkości k i lku centymetrów, czasem rozszerzając się na cały 
brzeg języka. Granice zajętego ogniska nie są ostre, zmiany są najwybit
niejsze w jego części środkowej. Brodawki tej części są nitkowate, wydłu
żone, osiągające niekiedy długość 0.5—-i.o cm. N a swej aęści szaytowej 
są one szorstkie, barwa ich jest żółtobrunatna; zmiany te słabną ku aęści 
obwodowej ogniska i przechodzą stopniowo w niezmienioną błonę ślu
zową języka. Zmianom tym nie towarzyszą objawy zapalne, utrzymują się 
one trwale nie wykazując skłonności do ustępowania. Istota ich polega na 
nadmiernym rogowaceniu i wydłużeniu brodawek języka. Zmiany te są 
częstsze u mężczyzn, u palaczy, u osobników niedbałych o stan higieny 
jamy ustnej. Dawniej przypuszaano, że przyczyną ich jest drażnienie błony 
śluzowej; przypuszaenie, że chodzi tu o działanie czynnika zakaźnego, 
ijp. grzybów lub drożdży, nie zostało potwierdzone. Ostatnio coraz więcej 
danych przemawia za tym, że jest to awitaminoza. 

Leaenie polega na utrzymaniu higieny jamy ustnej i unikaniu czyn
ników drażniących: palenia tytoniu, żucia przedmiotów przypadkowych itd. 
Podawać należy witaminę B. • 
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V . P l e ś n i a w k i , Soor. Pleśniawki należą do częstych scho
rzeń błony śluzowej jamy ustnej, rzadziej narządów płciowych kobiecych, 
a jeszcze rzadziej gardzieli, przełyku i tchawicy. Schorzenie to jest częstsze 
u dzieci, zwłaszaa u chorych i wyniszczonych, rzadko przed 5 dniem 
życia pozapłodowego. 

Pleśniawki są schorzeniem wysoce zakaźnym, czasem spostrzega się 
małe epidemie rodzinne lub w przytułkach i ochronkach. U dorosłych wy
stępują one w razie dużego wyniszczenia, u psychicznie chorych, niechluj
nych, u niedorozwiniętych itd. 

Błona śluzowa zakażona pleśniawkami jest zaczerwieniona i roz
pulchniona, na przestrzeni większej lub mniejszej pokryta białymi nalo
tami; początkowo są to wykwity kropkowate, nieco wygórowane, dobrze 
odgraniczone, barwy białej, błona śluzowa jamy ustnej jest w tym okresie 
pokryta jak gdyby resztkami sera lub zsiadłego mleka. 

Wykwity te powiększają się z rozmaitą szybkością i zająć mogą całą 
błonę śluzową jamy ustnej; szczególnie często sadowią się one na języku, 
na dziąsłach i na podniebieniu. N a narządach płciowych zajmują one 
błonę śluzową pochwy, przedsionka i szyjkę maciczną. W przypadkach 
lekkich pleśniawki prawie nie sprawiają dolegliwości, w ciężkich — jedze
nie, a nawet pomszanie językiem może być bardzo bolesne. W przypadkach 
szczególnie ciężkich, lecz rzadkich, zakażenie przechodzi na przewód pokar
mowy, na drogi oddechowe, zarazek przeniknąć może w głąb tkanek, a nie
kiedy występują nawet postacie posocznicowe. 

Rozpoznanie pleśniawek jest łatwe; oparte jest ono na charaktery
stycznych cechach klinicznych i morfologicznych oraz na badaniu mikro
skopowym. W tym celu zeskrobiny z błony śluzowej bada się w glicerynie 
lub w 30% ługu potasowym; w preparacie widoczne są liczne nitki grzyba 
i okrągłe jajowate twory. W rozpoznaniu różnicowym uwzględnia się 
zwykłe naloty, występujące w schorzeniach przewodu pokarmowego, naloty 
te dotyczą jednak głównie języka i nie towarzyszą im zmiany zapalne. 

Błonica — zmiany umiejscowione są najczęściej na migdałkach i na 
łukach podniebiennych, tworzą się tu głębokie błony, jak gdyby włożone 
w głąb tkanek. 

Leczenie pleśniawek jest trudne, wynik zależy bowiem głównie od 
stanu ogólnego chorych. Wskazane jest jednak pędzlowanie błony śluzowej 
1% rozczynem azotanu srebrowego, 5% rozczynem sody w glicerynie, 
płynem Lugola; jednocześnie zalecić należy płukanie wodą utlenioną lub 
rozczynem 1:1000 rivanolu; przekonałem się, że czasem dobre wyniki 
uzyskuje się związkami sulfonamidowymi. 
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V I . A f t y, aphtosis, febris aphtosa. Afty występują zazwyczaj na 
błonach śluzowych jamy ustnej, znacznie rzadziej na innych błonach śluzo
wych. Afta rozpoczyna się od zjawienia się małego pęcherzyka lub zaczer
wienionej plamki, nabłonek na których złuszcza się, skutkiem czego 
powstaje płytki, talerzykowaty ubytek okrągły lub owalny, wielkości 
2—3 milimetrów kwadratowych, dno którego jest żółte, sadłowate, oto
czenie lekko zaczerwienione. Ubytki takie są nieznacznie bolesne, wszakże 
umiejscowione na czubku języka lub na wewnętrznej powierzchni warg 
mogą być dokuczliwe; utrzymują się one 4—7 dni, po czym ustępują bez 
pozostawienia blizn. Stan ogólny chorych jest dobry, czasem jednak wystę
powaniu wykwitów towarzyszy nieznaczne podniesienie ciepłoty i lekkie 
powiększenie gruczołów chłonnych. Choroba może ograniczyć się do jednej 
lub ki lku aft, po ustąpieniu których następuje wyzdrowienie; czasem jed
nak przez długi okres czasu, dochodzący do kilkunastu lat, występują wciąż 
wykwity świeże bez przyczyny widocznej i bez związku ze stanem ogólnym 
chorych. W ostatnich czasach niektórzy (Touraine i inni) sądzą, że istota 
schorzenia polega na przewlekłej posocznicy wywoływanej przez zarazek 
dotąd nieznany. Posocznica ta objawia się najczęściej na błonach śluzo
wych jamy ustnej, stomatitis aphtosa, w sposób powyżej opisany; czasem 
jednak zmiany występują na narządach płciowych u kobiet, przybierając 
cechy ostrego wrzodziejącego zapalenia sromu, ulcus vulvae acutum; 
w innych razach występuje rumień guzowaty, wielopostaciowy lub zapale
nie cewki, zapalenie żołędzi i niektóre inne zespoły. Do czasu wykrycia 
przyczyny wywołującej chorobę prawidłowość tego zapatrywania nie może 
być jednak udowodniona. 

Obraz histologiczny aft wykazuje uszkodzenie drobnych naczyń krwio
nośnych, głównie tętnic, w skórze zaś stan zapalny z wysiękiem włókni-
kowym. 

Leczenie polega na stosowaniu higieny jamy ustnej za pomocą 
płukań rozczynem kwasu borowego lub wody utlenionej. Zapobieganie 
nawrotom znajduje się w okresie prób leczniczych, polegających na stoso
waniu związków sulfonamidowych, leczenia bodźcowego i szczepionek 
nieswoistych. 

V I I . Cheilitis exfoliativa. Pod tą nazwą opisano dosyć rzadkie przy
padki zapalenia czerwieni warg o etiologii nieznanej. Choroba występuje 
bez przyayny widocznej, dotyczyć może mężczyzn i kobiet i jest częstsza 
u osobników młodych. Czerwień wargi górnej i dolnej jest zaczerwieniona, 
rozpulchniona, powierzchnia jej pozbawiona jest nabłonka zrogowaciałego 
i wilgotna, często pokryta strupami liszajca. Pęcherzyków, nacieczeń albo 
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Choroby błon śluzowych 

owrzodzeń na czerwieni warg nie stwierdza się. Choroba powstaje bez 
przyczyny widocznej, utrzymując się w stanie opisanym kilka miesięcy, 
a niekiedy dłużej, po czym ustępuje bez powstawania zmian trwałych. Przy
czyna tej choroby jest całkowicie nieznana; często przypisuje się rolę etio
logiczną pastom do zębów, eliksirom do ust lub ołówkom do warg; takie 
ujęcie wzoruje się na opisanych przez Jadassohna przypadkach „wyprysku" 
warg wywołanego przez tzw. Odol, płyn do mycia zębów. Poglądu tego 
nie podzielam, w zapaleniu złuszczającym czerwieni brak pęcherzyka na
skórkowego, który jest tworem nieodzownym do rozpoznania wyprysku; 

Ryc. 278. Cheilitis simplex. 

Z innej strony wypryski wywołane przez płyny kosmetyczne itd. ustępują 
szybko, w danym zaś razie chodzi o odrębne schorzenie o etiologii nieznanej. 

Leczenie polega na stosowaniu obojętnych maści osłabiających stan 
zapalny. 

V I I I . Chetlitis glandularis apostematosa. Jest to rzadkie schorzenie 
błony śluzowej, a nie czerwieni warg, częściej dolnej, rzadziej górnej. 
Zmiany polegają na przeroście gruczołów śluzowych, w otoczeniu których 
rozwija się stan zapalny; skutkiem tego błona śluzowa warg jest zaczer
wieniona i obrzęknięta, obecne są na niej grudki z zaczerwienionymi 
otworami przetworów gruczołowych na szczycie; z otworów tych wydobywa 
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się obfita wydzielina śluzowa lub śluzowo-ropna. Czasem cały gruaołek 
ulega zropieniu, powstaje ropień pękający i przekształcający się w owrzo
dzenie. 

Etiologia schorzenia nie jest znana, prawdopodobnie chodzi tu o nad
czynność gruaołów śluzowych i ich wtórne zakażenie. Obraz anatomiany 
wykazuje przerost gruaołów śluzowych, rozszerzenie przewodów gruczo
łowych i stan zapalny w ich otoaeniu. 

Leaenie jest trudne; należy stosować łagodne środki odkażające, po
dawać związki sulfonamidowe. Ostrożnie wypróbować można naświetlania 

Ryc. 279. Glossitis inarginata. 

promieniami X ; na dawkę podać można 50—75 r, z użyciem sączka gli
nowego 0,5 mm. 

I X . Glossitis marginata, inaaej zwana lingua geographica, jest do
syć aęstą, a a błahą nieprawidłowością. Zaznacza się pewna jej dziedzia-
ność, zmiany bowiem dotyaą aęsto kilku członków rodziny. Mogą rozpo
czynać się one w pierwszych dniach życia. Najczęściej umiejscowione są 
na bocznych i przedniej aęści języka; występują wykwity wielkości grosza, 
o kształcie regularnym, okrągłym lub owalnym, tworzące niekiedy przez 
połąaenie figury o kształcie ósemki lub girlandy. Powierzchnia tych wy
kwitów jest czerwona, brak na niej brodawek nitkowych, grzybiaste zaś 
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Choroby błon śluzowych 

(jungtformes) są obrzęknięte i widoczne w postaci czerwonych kropek. 
Obrzeże wykwitu jest ostre, z lekka wałowate, część środkowa zaklęśnięta 
lekko. Wykwity są wybitniejsze rano, po okresie spoczynku od jedzenia 
i mówienia; zmieniają one często swe siedlisko, są wędrowne. Nie spra
wiają one prawie żadnych dolegliwości, wszakże w czasie jedzenia pokar
mów słonych i kwaśnych miejsca te mogą być tkliwe. 

Obraz histologiczny jest następujący: nabłonek jest ścieńczały, bro
dawki języka zanikłe, powierzchowne komórki nabłonka złuszczają się; 

Ryc. 280. Lingua scrotaliŁ 

W tkance łącznej podnabłonkowej stwierdza się nacieki w otoczeniu naczyń, 
które są rozszerzone i wypełnione krwinkami. 

Etiologia schorzenia jest nieznana: łączono go z kiłą i ze skazą wy
siękową, co słuszne jest jedynie w stosunku do odosobnionych nielicznych 
przypadków i nie może być uogólnione. 

X . Glossitis Mólleri s. Hunteri. Nazwą tą określa się zmiany spo
strzegane w przebiegu niedokrwistości złośliwej na języku, a czasem również 
na innych częściach błon śluzowych jamy ustnej. Zmiany te są dosyć różno
rodne, przy tym objawy zapalne nie są ani stałą, ani charakterystyczną ich 
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cechą, toteż ogólnie przyjęta nazwa — glossitis — nie jest tu trafna. Obja
wem najczęstszym są w okresie początkowym rozmaite parestezje — pie
czenie języka, swędzenie, bolesności itd.; aasem są one nieznaane, nasi
lają się zaś zazwyaaj pod wpływem rozmaitych podrażnień, jak jedzenie, 
mówienie, palenie tytoniu i niekiedy są tak silne, że czynności te stają się 
nader męaące. Błona śluzowa języka jest blada, aęsto ma ona odcień 
szary lub sinawy. W razie dalszego rozwoju zmian, powstają w błonie 
śluzowej języka, rzadziej na poliakach plamy żywo aerwone, dobrze 
odgraniaone, nie wykazujące zmian zapalnych, o powierzchni pozbawionej 
górnych warstw nabłonka. Hunter pierwszy zwrócił uwagę na występowanie 
tych zmian w niedokrwistości złośliwej Addison—Biirmera. Zmiany histo-
logiane polegają na nieznaanych nieswoistych naciekach w otoaeniu 
naczyń, na lekkim obrzęku tkanki łącznej oraz na ścieńczeniu i spłaszczeniu 
nabłonka, który jest lekko zanikły. 

Pochodzenie ich nie jest jasne, niewątpliwie jednak takie samo, jak 
zaniku błony śluzowej żołądka w niedokrwistości złośliwej. Należy sądzić, 
że chodzi tu o obecnie nieznaną jeszcze awitaminozę. 

Postępowanie leczniae polega na leaeniu niedokrwistości i na poda
waniu witamin. 
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Białaczki limfatyczne — zmiany skóry 79 

— ostre — zmiany skóry 78 
— szpikowe — zmiany skóry 79 

Bielactwo kropkowate 658 
— nabyte 656 

a czynniki fizyczne 661 
• układ dokrewny 662 

wstrząsy nerwowe 661 
zakażenia kiłowe 662 

— •— etiołogia 661 
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Bielactwo nabyte — leczenie 663 
obraz histologiczny 660 

morfologiczny 657 
odmiany 658 
przebieg kliniczny 659 
rokowanie 663 
rozpoznanie 662 

— paznokci 755 
— siatkowate 659 
— uogólnione 659 
— wrodzone 654 

Bizmut 7Ć2 
— zatrucia 489 

Bliznowiec 5 
— leczenie 7 
— rozpoznanie 7 

Bl izny przerosle 4 
Błony śluzowe — zmiany 761 
Bromidrosis ć 8 i 

Calcinosis cutis 625 
Canities 742 
Capillaritis 154 
Carotinosis 649 
Cheilitis exfoliativa 764 

— glandularis apostematosa 765 
Chloasma 645 
Choroba Addisona 761 

— Bowena ćo 
obraz histologiczny 62 
rokowanie i leczenie 62 

— Burgera — Griitza Ć15 
— Dariera 365 

charakterystyka ogólna 365 
etiologia i patogeneza 371 
leczenie 372 
objawy podmiotowe 368 
przebieg 370 
rozpoznanie 372 
stan ogólny chorych 369 
uwagi terminologiczne 365 
zmiany histologiczne 370 

skórne 365 
— Dercuma 12 
— Duhringa 191 

etiologia i patogeneza 199 
leczenie 200, 202 

Choroba Duhringa — objawy towarzy
szące 194 
odmiany 195 

—• — powikłania 195 
przebieg 191 
rozpoznanie 198 
stan ogółny 194 
zejście 197 
zmiany anatomiczne 197 

w skórze 192 
— Fordyce 586 
— Fox — Fordyce 694 

etiologia i patogeneza 696 
obraz morfologiczny i k l i 
niczny 694 
postacie nietypowe 696 
rozpoznanie 697 

• — zmiany anatomiczne 696 
— Hallopeau 312 
— Hand — Schueller — Christiana 615 
— Henocha 110 

• etiologia 111 
— Kaposiego 68 

• charakterystyka ogólna 68 
istota schorzenia 71 
leczenie 73 
ogólny przebieg 70 
obraz anatomiczny 71 

• — morfologiczny 69 
rokowanie 72 

— Majocchiego 154 
etiologia i patogeneza 156 
zmiany histologiczne 155 

— Niemann — Picka 615 
— Pageta 58 

leczenie 59 
obraz anatomiczny 59 
rozpoznanie 59 

— Raynauda 123 
a erytromelalgia 132, 137 
a sinica kończyn 132 
charakterystyka ogólna 123 
etiologia 130 
leczenie 133 

—• — obraz kliniczny 124 
patogeneza 129 
postacie nietypowe 128 
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Skorowidz rzeczowy 

Choroba Raynauda — przebieg 127 
— — rozpoznanie 131 

skurcz naczyń 124 
— Schamberga 156 
— Schonleina 108 

etiologia 110 
leczenie 110 
zmiany krwi 110 

— Unnowska 543 
— Werlhofa i i i 

leczenie 115 
rozpoznanie 115 

Choroby alergiczne skóry 385 
— gruczołów potowych 669 
— paznokci 747 
— skóry zawodowe 503 

związane z układem krwiotwór
czym i siateczkowo-śródblonko-
wym 74 

— ze zmianami w układzie na
czyniowym 119 

— swędzące 588 
drapanie 589 

— włosów 699 
— zawodowe skóry — guzy dojarek 507 

podział 504 
uczuleniowy stan zapalny. 
skóry u lekarzy dentystów 509 
wypryski 508 

u chirurgów i położni
ków 509 

piekarzy 510 
stolarzy 510 

— zmiany u kuśnierzy 513 
• — murarzy 513 

praczek 511 

Chromidrosis 682 
Chrysiasis 668 
Cicatrix hypertrophica 4 
Cutis nitida 241 

— senilis 25 
Cystae 14 

— dermoides i 6 

Czerniaki 63 
— leczenie 67 
— obraz histologiczny 65 

Czerniaki — rozpoznanie 67 
Czynniki fizyczne a bielactwo nabyte 661 

Defluvium capillorum 734 
Degeneratio colloidea 619 
Dermatochalasis 255 
Dermatofibroma lenticulare durum s. sim-

plex 2 
Dermatitis atrophicans maculosa 260 

— atrophicans progressiva 247 
— herpetiformis 191 

Dermatoseś bullosae 161 
— haemorrhagicae 105 
—• praecancerosae 21 
— professionales 503 
— seborrhoicae 526 

Dermografizm 437 
Dobór i kwalifikacja pracowników 523 
Drapanie 589 
Drożdżyca międzypalcowa 508 
Dyshidrosis 688 

Eczema 398 
— dyshidroticum 412 
— endogenes 410 
—• exogenes 408 
— generalisatum 414 
— intertriginosum 407 
— microbicum 407 
— mycoticum 407 
— professionale 409 
— seborrhoicum 543 
— tyloticum 413 

Eczematides 544 
Ełephantiasis 146 
Epidermomycosis Unna 543 
Epithelioma 36 

— adenoides cysticum Brooke 18 
— basocellulare 40 

exulcerans 45 
— planum cicatrisans 42 
— spinocellulare 50 
— Yegetans 48 

Erythema nodosum 492 
Erythrodermia arsenicalis 481 
Erytrodermie bialaczkowe 76 

— w przebiegu liszaja Wilsona 354 
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Erytromelalgia 134 
— a akrodynia 136 

choroba Raynauda 132, 137 
— leczenie 137 
— obraz kliniczny 134 
— patogeneza 137 
— przebieg choroby 136 
— rozpoznanie 136 
— zmiany anatomiczne 136 

Erytromelia a erytromelalgia 136 
Erytroplazja 62 
Exanthema fixum 480 

—• recidivans 640 

Febris aphtosa 764 
Fibroma 2 
Figówka bliznowaciejąca 735 
FoUiculitis necrotica 572 

— sycosiformis atrophicans cutis lanu-
ginosae corporis 737 

Geroderma 241 
Glossitis marginata 766 

— Molleri s. Hunteri 767 
Gnilec 116 
Gościec łuszczycowy 282 
Granulosis rubra nasi 686 
Gruczolak potowy rozsiany 17 
Gruczołaki 16 

— pochodzące z gruczołów potowych 17 
Gruczoły dokrewne—roła w łuszczycy 289 

— potowe — fizjologia 669 
Grudka łuszczycowa 262 

zmiany histologiczne 278 
Gościec łuszczycowy — postacie 284 
Grzybica stóp u pływaków 507 
Guzy bialaczkowe 77 

zmiany histologiczne 77 

Haematodermiae 74 
Haemochromatosis 650 
Hemiatrophia facialis progressiva 242 
Herpes gestationis 200 
Hidradenoma 17 

— eruptivum Darier—Jacquet 17 
Histiocytoma 2 
Hypalonychia 752 

Hyperhidrosis 673 
Hyperkeratosis subungualis 751 
Hypertrichosis 699 

— foetalis lanuginosa 699 
— generalisata 700 
— localisata 700 

Hypertrophia unguium 747 
Hyphidrosis 679 
Hypotrichosis congenita 707 

Impetigo herpetiformis 203 
Intertrigo blastomycetica 508 

Jododerma buUosum et tuberosum 493 

Keloid 5 
Keratosis pilaris atrophicans 733 

— seborrhoica 585 
— senilis 25 

Kępki żółte Ć07 
budowa histologiczna 613 
charakterystyka ogólna 607 
guzkowe 611 
istota choroby 609 
leczenie 616 
osobników młodocianych 612 
patogeneza zaburzeń lipoido-
wych 6ro 

• płaskie 611 
powiek 611 
przebieg choroby 613 
rozpoznanie 615 
rzekome ć i 6 
schorzenia pokrewne 614 
w przebiegu moczówki 612 
zmiany skórne 607 

Koilonychia 753 
Kraurosis vulvae 31 
Krwotoczne schorzenia skóry 105 

Leucoderma acąuisitum centrifugum 656 
Leukonychia 755 
Leukoplakia 29 
Lichen acutus 357 

— albus 348 
— atrophicus 348 
— buUosus 355 
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Skorowidz rzeczowy 

Lichen corneus 347 
•— nitidus 353 
— obtusus 357 
— pigmentosus 357 
— spinulosus 352 
— ruber peripilaris 350 

— Wilsoni 33 r 

Lingua geographica 766 

— nigra yillosa 762 

Lipoma 11 

Lipomatosis symmetrica extremitatum 12 

Liszaj barwnikowy 257 
•— czerwony przymieszkowy 350 
— kolczasty 352 
— lśniący 353 
— ostry 357 
— pęcherzykowy 355 
— pokrzywkowy 442 

etiologia i patogeneza 445 
leczenie 448 
przebieg choroby 443 
rokowanie 447 
rozpoznanie 447 
u dorosłych 447 
zmiany histologiczne 446 

skórne 442 
— rogowy 347 
— tępy 357 
— twardzinowy 348 
— Wilsona 33r 

budowa histologiczna 341 
erytrodermia w przebiegu 354 
etiologia i patogeneza 360 
leczenie 362 
odmiany postaciowe 337 
postacie nietypowe 346 
przebieg 345 
rokowanie 362 
rozpoznanie 357 
teoria pochodzenia nerwowego 361 

toksycznego 362 
zakaźna 361 

zagadnienia terminologiczne 332 
zmiany na błonach śluzowych 339 

paznokci 341 
skórne 332 

Liszaj zanikowy 348 
Liszajec opryszczkowaty 203 

etiologia i patogeneza 206 
leczenie 208 
rokowanie 207 

• rozpoznanie 208 
zmiany anatomiczne 206 

Lymphogranulomatosis maligna 79 
—• papulosa disseminata 81 

Łojotok doświadczalny 530 
— fizjologiczny 526 

czynniki wpływające na prze
bieg 529 
doniosłość kliniczna 530 
leczenie 530 
obraz mikrobiologiczny 529 
zmiany anatomiczne 529 

Łożysko paznokciowe — rogowacenie 751 
Łupież łoj otokowy 531 

— mieszkowy czerwony 320 
—• etiołogia 327 

leczenie 329 
przebieg choroby 326 

•— przypadki nietypowe 325 
• — rozpoznanie 328 

zmiany histologiczne 327 
skórne 320 

— tłusty 534 
leczenie 534 

— zwykły — leczenie 534 
skóry owłosionej 533 
twarzy 532 

Łuszczyca 262 
— a ziarniniak grzybiasty 99 
— etiologia zakaźna 288 
— krostowa 285 
— leczenie 293 

• energią promienistą 301 
kąpielami 295 
wewnętrzne 289 

— objawy podmiotowe 275 
— patologia ogólna 287 
— powikłania 282 
— przebieg 280 
— przepisy lecznicze szczegółowe 302 
— rola gruczołów dokrewnych 289 
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Łuszczyca — rozpoznanie 291 
— stan ogólny 282 
— wysiękowa 285 
— zadawniona 286 
— zmiany paznokci 276 
— związek z chorobami przemiany 

materii 288 
Łysienie łojotokowe 535 

cechy kliniczne 537 
• leczenie 540 

patogeneza 539 
zmiany histologiczne 539 

— plackowate 715, 723 
etiologia i patogeneza 724, 732 
leczenie 727, 732 

• obraz anatomiczny 721 
histologiczny 731 
kliniczny 715 

postacie 719 
• przebieg schorzenia 718 

• rokowanie 726 
rozpoznanie 732 
rzekome 728 
stan ogólny chorych 722 

— urazowe 711 
— w następstwie chorób zakaźnych 712 

— w połogu 713 
— z zatrucia 714 

Malum perforans pedis 133 
Marskość sromu 31 
Melanoblastosis cutis linearis s. syste-

matisata 663 
Melanodermia arsenicalis 640 
Melanoma 63 
Melanosis cachecticorum 648 

— medicamentosa 639 
— toxica 641 

Melanoza Riehla 643 
Mięsaki 67 
Mięśniaki 9 
Mil iar ia cristallina 684 

— rubra 684 
Mi l ium 15 
Moniletrix 708 
Morbus Darieri 365 

— Duhringi 191 

Morbus Fordyce 586 
— Kaposi 68 
— Werlhof i I I I 

Mycosis fungoides 84 
Myoma 9 
Myxoedema 627 

— circumscriptum Basedowianum 630 
— maculosum seu planum 631 
— papulosum seu lichen myxoedema-

tosus 630 
— tuberosum 628 

Nabłoniak płaski bliznowaciejący 42 
—• podstawnokomórkowy bujający 48 

wrzodziejący 45 

Nabłoniaki 36 
— czynniki biologiczne 39 

zewnętrzne 37 
— dyskeratotyczne 58 
— erytroplazja 62 
— kolczystokomórkowe 50 

budowa histologiczna 53 
— leczenie 57 
— patologia ogólna 36 

szczegółowa 40 
— podstawnokomórkowe 40 
—• — obraz anatomiczny 49 
— rogowaciejące 50 
•— rokowanie 57 
—• rola wieku 37 
— rozpoznanie 54 
— specjalne 58 

— usposobienie wrodzone 37 

Nacieczenia bialaczkowe 77 

Naczyniaki 13 
Nadmierne rogowacenie poarsenowe 487 
Neopłasmata benigna i 

— maligna 36 

Nerwiaki 12 

Neuroma 12 
Nieswoiste zmiany skórne w białacz

kach 78 
Nowotwory dobrotliwe i 

—• splotu nerwowo-mięśniowo-naczynio-
wego 13 

— złośliwe 36 
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Skorowidz rzeczowy » 

Ochrona skóry w dermatozach zawodo
wych 517 

Okres erytrodermii ziarniniaka grzybia
stego 88 

— guzowaty ziarniniaka grzybiastego 90 
— przedziarniniakowy 87 

Olejek kopaiwowy — zatrucia 502 
— sandałowy — zatrucia 502 

Onychatrophia 748 
Onychołysis 753 
Onychomadesis 754 
Onychorrhexis 756 
Onychoschisia 754 

Opryszczki ciężarnych 200 
Osmidrosis 681 
Ostuda 645 
Osutka łuszczycowa typowa — cechy 266 
Osutki łuszczycowe nietypowe 269 

— szkarłatynowate 480 
— wybroczynowe 488, 492 

Owłosienie nadmierne 699 
leczenie 702 

Parakeratosis psoriasiformis 543 
Parapsoriasis 305 

— en plaąues 99, 310 
— guttata 306 

Paznokcie — bielactwo 755 
— choroby 747 
— Hipokratesowe 759 
— wrośnięte 759 
— zmiany w łuszczycy 276 

Pemphigus acutus 187 
— chronicus 162 
— fołiaceus 176 
— yegetans 181 
— yulgaris 162 

Periarteriitis nodosa 158 
PerifoUiculitis capitis abscedens et suffo-

diens 739 
Pęcherzyca brodawkująca 181 

etiologia i patogeneza 184 
leczenie 187 
obraz anatomiczny 183 
rozpoznanie 185 

— liściasta 176 
rozpoznanie 181 

Pęcherzyca ostra 187 
etiologia 189 
rokowanie 190 

— przewlekła 162 
— zwykła 162 

etiołogia 170 
leczenie 172 
postacie nietypowe 168 
powikłania 168 
przebieg choroby 166 
rozpoznanie 171 

• stan ogółny 167 
zmiany anatomiczne 168 

—• • skórne 162 

Pigmentatio peribuccalis Brocq 647 
P i l i annułati 711 
Pityriasis rubra pilaris 320 

— seborrhoica 531 
— simplex capiłłitii 533 

s. alba 532 

— steatoides 534 

Plamica gośćcowa 108 
— krwotoczna i i i 
— obrączkowa Majocchiego 154 
— piorunująca 110 
— z zatrucia 117 
— • • leczenie 118 

rokowanie 117 
rozpoznanie 117 

Pleśniawski 763 

Płytka paznokciowa — bruzdowanie po
przeczne 757 
łamliwość 756 
oddzielanie się 753 

—• •— przerost 747 
rozszczep listewkowaty 754 
zaklęśnięcie 753 
zanik 748 
złuszczanie 754 

—• — zmiana barwy 757 
zwiotczenie 752 

Pocenie się dłoni 673 
głowy i twarzy 674 
nadmierne 671 

leczenie 675 
pach 673 
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Pocenie się nadmierne — rozpoznanie 675 
• stóp 673 

zmniejszone 679 
Poikilodermatomyositis 258 
Poikilodermia atrophicans vascularis 256 

—• Jacobiego 256 

Pokrzywka 429 
— barwnikowa l o i 

leczenie 104 
rokowanie 104 

— — rozpoznanie 104 
stan skóry l o i 
zmiany histologiczne 103 

—• dermografizm 437 
— leczenie 437 
— odmiany morfologiczne 432 
— patogeneza 436 
— postacie kliniczne i etiologiczne 433 
— rozpoznanie 437 
— zmiany anatomiczne 436 

ogólne 435 
• skórne 430 

Porokeratosis Mibell i 380 
— palmaris et plantaris punctata 383 

Postać erytrodermiczna ziarnicy złośli
wej 79 

— guzkowa ziarnicy złośliwej 81 
— guzkowata ziarnicy złośliwej 81 

— wrzodziejąca ziarnicy złośliwej 82 

Postępujące zanikowe zapalenie skóry 247 
— etiologia 253 

leczenie 255 
postacie nietypowe 250 
powikłania 250 
przebieg 252 
rokowanie 255 
rozpoznanie 254 
stan 247 
zmiany anatomiczne 252 

Potnica 688 
—• etiologia i patogeneza 691 
— leczenie 693 
— przebieg choroby 688 
— rozpoznanie 692 

Potówki 683 
Poty barwne 682 

Poty cuchnące 681 

Pręgi zanikowe 245 

Prosak 15 

Prurigo 440 
—- circumscripta 466 
— generalisata 449 
— Hebrae 450 
—• Yulgaris 457 

Pruritus alergicus 592 
— ani 593 
— endocrinalis 592 
•—• evolutivus 593 
— metabolicus 591 
— neurogenes et psychogenes 593 
— toxicus 592 

Przebarwienia arsenowe właściwe 640 
— leczenie 653 
— ogniskowe w następstwie nawraca

jących ognisk rumieniowatych i po-
krzywkowatych 640 

— poarsenowe 486 
— polekowe 639 
— w chorobie Addisona 651 
— w następstwie drażnienia 636 
— wywołane przez działanie światła 635 
— z wycieńczenia 648 
— z zatrucia 641 

— materii — związek z łuszczycą 288 

Przerost płytki paznokciowej 747 

Przyłuszczyca 305 
— blaszkowata a ziarniniak grzybia

sty 99 
— grudkowa 306 
— ogniskowa 310 

Pseudoxanthoma ełasticum 616 

Psoriasis 262 
— exsudativa 285 

— pustulosa 285 

Psoriasoid 543 
Purpura annularis telangiectodes Majoc-

chi 154 
— fulminans 110 
— haemorrhagica i i i 
— rheumatica 108 
—• toxica 117 
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Skorowidz rzeczowy 

Raki skóry powstające w następstwie 
działania światła słonecznego 22 

— w bliznach 28 
Rogowacenie białe 29 

•—• brodawek języka 762 
— ciemne 373 

etiologia 377 
leczenie 380 
przebieg 376 
rozpoznanie 377 
stan skóry 373 

— —• zmiany anatomiczne 377 
— kanalikowate kropkowate dłoni 

i stóp 383 
Mibelliego 380 

etiologia i patogeneza 383 
leczenie 383 
rozpoznanie 383 

• zmiany histologiczne 382 
— łojotokowe 585 

obraz anatomiczny 586 
różnicowanie 586 

•— łożyska paznokciowego 751 
— starcze 25 

Rosacea 576 
— papulosa et pustulosa 578 

Rozszczep węzlowaty włosa 745 
Rtęcica 762 
Rtęć — zatrucia 490 
Rumień trwały 480 

Sarcoma 67 
Schorzenia łojotokowe 526 

— naczyń włosowatych 154 
— pęcherzowe 161 
— twardzinowe i zanikowe 210 
— złogowe 607 
— pokrewne kępkom żółtym 614 

Sclerema neonatorum 232 
Scleroedema adułtorum 228 
Sderodermia 210 

— circumscripta 234 
— diffusa progressiva 210 

Scorbutus 116 
Seborrhoides 544 
Sinica kończyn 119 

a choroba Raynauda 132 

Sinica kończyn — leczenie 123 
—• — rozpoznanie 122 

Siwizna 742 
— chorobowa 745 
— fizjologia 743 
— obraz kliniczny 744 

Skóra lśniąca „Glossy sk in" 241 
— pergaminowata barwnikowa 23 
— starcza 25 

Skrobia wica skóry 622 
• obraz histologiczny 624 

Skurcz naczyń w chorobie Raynauda 124 
Słoniowacizna 146 

— anatomia patologiczna 151 
— cechy kliniczne 147 
—• — morfologiczne 147 
— etiologia 147 

i patogeneza 152 
— kobiecych narządów płciowych 149 
— kończyn 148 
— leczenie 153 
— męskich narządów płciowych 149 
— nosa i warg 150 
— odbytu i krocza 149 
— powikłania 152 
— przebieg 152 
— rozpoznanie 153 
— warg 150 

Soor 763 
Srebrzyca skóry 641, 666, 761 
Stany przedrakowe 21 

charakterystyka ogólna 22 
i raki w bliznach 28 
w następstwie zatruć 31 
wywołane naświetlaniem promie
niami X i radu 27 

Striae atrophicae 245 
Strophulus 442 
Sudamina 683 
Swędzenie 588 

— kliniczne postacie 593 
— leczenie fizykalne 604 

operacyjne 605 
przetworami gruczołów dokrew
nych 604 

— odbytu 593 
— patologia ogólna 588 
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Swędzenie — rodzaje 590 
— sromu 596 

drapanie ćoz 
higiena ogólna 602 
leczenie 601 

• odkażające 602 
powikłania 600 
środki zmniejszające swędze
nie 602 

— starcze 596 
— związane z odrębnymi chorobami 

skóry 591 
Sycosis łupoides 735 
Syncope łocalis 124 

Świerzbiączka 440 
— Hebry 450 

charakterystyka ogólna 450 
etiologia i patogeneza 456 
powikłania 453 
przebieg 454 
rozpoznanie 456 
stan ogółny chorych 453 
zmiany histologiczne 455 

skórne 451 
— ogniskowa 466 

leczenie 474 
obraz anatomiczny 470 
przebieg kliniczny 467 
rozpoznanie 473 

— ogólna charakterystyka 440 
— uogólniona 449 
— zwykła 457 

charakterystyka ogólna 458 
leczenie 464 
obraz anatomiczny 463 
patogeneza 463 
powikłania 461 
przebieg 458 
rozpoznanie 464 
stan ogólny chorych 461 
zmiany skórne 459 

Tatuaże 664 
Tłuszczaki 11 

— zwykłe 11 
Torbiele 14 

Torbiele skórzaste 16 
Toxicodermia mercurialis 490 
Toxicodermiae 475 
Trądzik bliznowcowy 565 

— krostkowy 560 
— naciekowy 561 
— pospolity 558 

charakterystyka ogólna 558 
etiologia i patogeneza 567 

— —• leczenie 569 
— —• — fizykalne 570 

ogólne 571 
obraz histologiczny 566 

kliniczny i morfologiczny 558 
postacie 560 
rozpoznanie 568 

— ropowiczy 561 
—• różowaty 576 

etiologia i patogeneza 581 
jodowy 491 
leczenie 583 
obraz kliniczny i morfologiczny 

577 
okres grudkowy i krostkowy 578 
przebieg 580 
rozpoznanie 583 

—• — zmiany histologiczne 581 
— skupiony 562 
—• zaskórnikowy 560 
—• zgorzelinowy 572 

charakterystyka ogólna 572 
etiologia 574 
leczenie 576 
obraz histologiczny 573 

— •—• •— kliniczny i morfologiczny 572 
rokowanie 576 

• rozpoznanie 575 
Trichoptiłosis 745 
Trichorrhexis nodosa 745 
Tumores neuro-myo-arteriales 13 
Twardzina 210 

— noworodków 232 
mianownictwo 232 
obraz kliniczny 232 

— obrzękowa dorosłych 228 
leczenie 232 
rokowanie 232 
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Skorowidz rzeczowy 

Twardzina obrzękowa dorosłych — roz
poznanie 231 
zmiany anatomiczne 230 

— ogniskowa 234 
leczenie 238 
rokowanie 238 
rozpoznanie 238 
zmiany histologiczne 238 

— skóry 210 
— uogólniona postępująca 210 

etiologia i patogeneza 223 
leczenie 226 
objawy 211 

towarzyszące 215 
postacie mieszane 216 

nietypowe 216 
przebieg ogólny choroby 219 
rokowanie 226 
rozpoznanie 226 
zmiany anatomiczne 220 

Układ dokrewny a bielactwo nabyte 662 
Ulcus cruris 139 

— lymphogranulomatosum 82 
Unguis incarnatus 759 
Uogólnione zluszczające poarsenowe za

palenie skóry 481 
Uregulowanie warunków pracy 522 
Urticaria 429 

— pigmentosa l o i 

Yasculodermiae 119 
Yiti l igo 656 

— generatisata 659 
— punctata 658 
— reticularis 659 

Wapnienie skóry 625 
Włosy — brak wrodzony 707 

— nieprawidłowości trzonu 745 
— opóźniony wzrost 707 
— paciorkowate 708 
— rozszczep podłużny 745 

Włókniaki 2 
— guzowate 2 
— zwykłe 2 

Wrzód dziurawiący stopy 133 
— podudzia 139 

Wrzód podudzia — leczenie 144 
obraz kliniczny 139 
powikłania 142 
przebieg 140 

rozpoznanie 143 
zmiany współistniejące 142 

Wstrząsy nerwowe a bielactwo nabyte 66 r 
Wykwity brodawkujące — zmiany histo

logiczne 497 
Wyprysk 398 

— charakterystyka ogólna 399 
— czynniki usposabiające 419 

wywołujące 420 
— etiołogia i patogeneza 419 
— leczenie 424 

miejscowe 428 
—• — pomocnicze 425 

przyczynowe 426 
— łojotokowy 543 
— mechanizm powstawania 421 
— mikrobowy 407 
— modzelowaty 413 
—• nietypowy 412 
— obraz kliniczny 400 
— odczulanie nieswoiste 426 

swoiste 427 
— ostry 406 
— pochodzący od wewnątrz 410 
— pochodzenia zewnętrznego 408 
— postacie 406 
— potnicowaty 412 
— przebieg 404 
— przewlekły 406 
— rokowanie 424 
— rozpoznanie 422 
— uogólniony 414 
— wyprzeniowy 407 
— zapobieganie 425 
— zawodowy 409 
— zmiany histologiczne 417 
—• — ogólne 422 

Wypryski u chirurgów i położników 509 
— u piekarzy 510 
— u praczek, kucharek itp. 511 
— u stolarzy 510 
— w przebiegu cukrzycy 412 
— zawodowe 508 
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Skorowidz rzeczowy 

Xanthelasma 6 i i 
— palpebrarum 6 i i 

Xantho — erythrodermia perstans 310 
Xanthoma 607 

— diabeticorum 612 
— juvenile 612 
— planum 611 
— tuberosum 611 

Xeroderma pigmentosum 23 

Zaburzenia barwnikowe 633 
• wywołane przez choroby zakaźne 

skóry 637 
Zakażenia kiłowe a bielactwo nabyte 662 
Zanik połowiczy twarzy 242 

•— robakowaty 243 
— skóry 238 

plamisty samoistny 260 
leczenie 261 
obraz histologiczny 261 
rozpoznanie 261 

pstry naczyniasty 256 
etiologia 258 
przebieg 258 
rozpoznanie 259 
zmiany anatomiczne 258 

— starczy 240 
— — leczenie 241 
—• — zmiany histologiczne 240 

Zapalenie ciągłe drobnokrostkowe — 
etiołogia i patogeneza 318 
leczenie 319 
przebieg choroby 317 
rokowanie 319 
rozpoznanie 319 
skóry kończyn 312 
zmiany histologiczne 318 

— przymieszkowe 491 
— skóry opryszczkowate 191 

Zatrucia jodowe —• leczenie 493, 498 
związkami złotowymi 499 
związkami sulfonamidowymi 
501 

rozpoznanie 498 
— skóry 475 

a uszkodzenie nerwu współczuł-
nego 478 

Zatrucie skóry —• patogeneza 476 
rozpoznawanie 479 

— złotowe 762 
Zawodowe choroby skóry 503 

dobór i kwalifikacja pra
cowników 523 
sprawa rent 525 
ułatwienie zmiany zawodu 

524 
• uregulowanie warunków pra

cy 522 
zmiany u murarzy, cemen-
ciarzy itp. 513 

u praczek 511 
Ziarnica złośliwa 79 

a ziarniniak grzybiasty 99 
leczenie 84 

• obraz histologiczny 81 
postać erytrodermiczna 79 

—• guzowata 81 
wrzodziejąca 82 

rozpoznanie 83 
Ziarniniak grzybiasty 84 

a łuszczyca 99 
przyłuszczyca blaszkowata 99 
ziarnica złośliwa 99 

charakterystyka ogólna 84 
• etiologia i patogeneza 96 

leczenie 100 
—• — okres guzowaty 90 
• obraz histologiczny 95 

okres erytrodermii 88 
• przedziarniniakowy 87 

przebieg ogólny 84 
rokowanie 100 
rozpoznanie 98 
stan skóry 86 
zmiany we krwi 94 

w narządach wewnętrznych 94 
wypryskowe 99 

Ziarnistość czerwona nosa 686 
Złuszczanie łuszczycowate 543 

—• — cechy morfologiczne 545 
charakterystyka ogólna 544 
etiologia i patogeneza 553 
leczenie 557 
obraz histologiczny 531 
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Skorowidz rzeczowy 

Złuszczanie łuszczycowate — postacie nie
typowe 546 
przebieg 550 
rozpoznanie 555 

Zmiany bialaczkowe skóry 75 
nieswoiste 78 

— guzowate 492 
—• pęcherzowe i bujające 493 
— rumieniowate 492 
— skóry w białaczkach ostrych 78 

szpikowych 79 
łimfatycznych 79 

— wypryskowate 492 
— wypryskowe w ziarniniaku grzybia-

stym 99 
— zabarwienia wywołane przez sub

stancje obce 664 

Związki bromowe — zatrucia 494 
— jodowe — zatrucia 491 
— kwasu barbiturowego 502 
— sułfonamidowe —• zatrucia 501 
— złotowe — zatrucia 501 

Zwiotczenie tkanki podskórnej 255 
Zwyrodnienie koloidowe 619 

— skóry 607 
śłuzakowate 627 
grudkowe 630 
guzowate 628 
leczenie 632 
ogniskowe 628 
plamiste 631 
uogólnione 627 
w chorobie Basedowa 630 
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