
CZĘŚĆ 1 Dermatozy38

ChOrOBY 
GrUDKOWO-ZŁUsZCZAJąCE

Łuszczyca

DEFINICJA I OBJAWY KLINICZNE
Łuszczyca jest często występującą przewlekłą zapalną
chorobą grudkowo-złuszczającą charakteryzującą się predy-
lekcją do powierzchni wyprostnych kończyn i owłosionej
skóry głowy. U obu płci występuje jednakowo często. Obser-
wuje się dwa szczyty zachorowań – w okresie dojrzewania
i w wieku średnim. Nasilenie choroby może zmieniać się
wraz z upływem czasu. Objawy kliniczne cechuje duża
różnorodność. Badania rodzin wskazują na występowanie
silnego czynnika genetycznego. Do czynników wyzwalają-
cych lub zaostrzających chorobę należą urazy (objaw
Köbnera) (ryc. 59), infekcje paciorkowcowe, leki (np. lit,
beta-adrenolityki, leki przeciwmalaryczne), stres, alkohol
i palenie papierosów.

Przewlekła łuszczyca plackowata (łuszczyca zwykła)
stanowi najczęstszą postać choroby i charakteryzuje się obec-
nością dobrze odgraniczonych pogrubiałych, intensywnie
czerwonych blaszek pokrytych srebrzystą łuską (ryc. 60).
Zmiany mogą zajmować każdą okolicę, jednak typowo wystę-
pują na wyprostnych powierzchniach kończyn, zwłaszcza
na kolanach (ryc. 61) i łokciach, w okolicy krzyżowej,
na owłosionej skórze głowy (wzdłuż linii włosów) (ryc. 62)
i na uszach. Blaszki bywają małe (1–2 cm) lub bardzo duże
(np. zajmujące całą powierzchnię wyprostną kończyny).
Mogą lokalizować się w jednej lub dwóch okolicach, ale mogą
też zajmować większość powierzchni skóry (ryc. 63).

W łuszczycy brudźcowej występują plackowate zmiany
z wielowarstwowymi dobrze przytwierdzonymi strupami
(nasilona hiperkeratoza) (ryc. 64).

Łuszczyca kropelkowata typowo pojawia się u dzieci
i młodych dorosłych po przebyciu infekcji paciorkowcowej
gardła. W jej przebiegu dochodzi do wysiewu licznych okrą-
głych lub owalnych czerwonych blaszek pokrytych łuską
o średnicy do 1 cm na skórze tułowia i bliższych części
kończyn (ryc. 65).

Ryc. 59 Objaw Köbnera.

59

Ryc. 60 Blaszka łuszczycowa.

60

Ryc. 61 Wykwity łuszczycowe w okolicy
kolana.

61

Czesc 1_01_Part I_01  19-05-14  06:59  Strona 38

W
yd

aw
nic

tw
o L

ek
ars

kie
 P

ZW
L



39Choroby grudkowo-złuszczające

62

Ryc. 63 Uogólnione zmiany łuszczycowe.

63

Ryc. 65 Łuszczyca kropelkowata.

65

Ryc. 64 Łuszczyca brudźcowa.

64

Ryc. 62 Łuszczyca w obrębie owłosionej
skóry głowy.
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CZęŚĆ�2 Nowotwory176

Der�ma�to�sis�pa�pu�lo�sa�ni�gra

DE�FI�NI�CJA I OBJAWY�KLI�NICZ�NE

Są to grud ko we wy kwi ty o zwięk szo nej pig men ta cji, przy po -
mi na ją ce bro daw ki ło jo to ko we, zlo ka li zo wa ne na skó rze
twa rzy i szyi. Po wsta ją na sku tek de fek tu roz wo jo we go jed -
nost ki wło so wo -ło jo wej. Pa to lo gia ta jest nie zwy kle roz po -
wszech nio na wśród osób ra sy czar nej. Zmia ny skła da ją się
z ma łych ciem nych pla mek i gru dek, czę sto dość licz nych,
w ob rę bie po licz ków i czo ła.

DIA�GNO�STY�KA�RÓŻ�NI�CO�WA
Pla my so cze wi co wa te.

BA�DA�NIA�DIA�GNO�STYCZ�NE
Nie są wy ma ga ne.

LE�CZE�NIE
Więk szość pa cjen tów nie wy ma ga le cze nia. Zmia ny mo gą
być usu nię te przy uży ciu elek tro ko agu la cji lub dia ter mii.

Ryc. 354 Dermatosis papulosa nigra.

354
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177

Rogowiak
kolczystokomórkowy
(keratoacanthoma)

DE�FI�NI�CJA I OB�JA�WY�KLI�NICZ�NE

Jest to gu zek ustę pu ją cy sa mo ist nie, spo wo do wa ny szyb ką
pro li fe ra cją ke ra ty no cy tów. Zmia ny po ja wia ją się w miej -
scach eks po no wa nych na słoń ce, szcze gól nie na gło wie
i koń czy nach gór nych. Po je dyn cza twar da grud ka o za bar -
wie niu ró żo wym lub cie li stym szyb ko po więk sza się w cią gu
kil ku dni lub ty go dni. Na koń cu fa zy wzro stu zmia na ma
po stać sy me trycz ne go ko pu la ste go guz ka po kry te go scień -
cza łym na skór kiem, z wi docz ny mi te le an giek ta zja mi i cen -
tral nie po ło żo nym czo pem ro go wym (ryc. 355 i 356).
Zmia na ustę pu je sa mo ist nie w cią gu kil ku mie się cy, po zo -
sta wia jąc za głę bio ną bli znę.

EPI�DE�MIO�LO�GIA
Uwa ża się, że wy stę po wa nie ke�ra�to�acan�tho�ma ma zwią zek
z eks po zy cją na pro mie nio wa nie UV. Jed nak, w prze ci wień -
stwie do ra ka kol czy sto ko mór ko we go, ro go wiak kol czy sto ko -
mór ko wy wy stę pu je zwy kle u osób w śred nim wie ku
i za cho ro wal ność w po pu la cji osób w star szym wie ku nie
zwięk sza się. Zmia ny mno gie mo gą po ja wiać się u osób
z im mu no su pre sją oraz z roz ro stem no wo two ro wym. Zmia -
ny go ją ce się sa mo ist nie wy stę pu ją w ze spo le Fer gu so na–
–Smi tha.

BA�DA�NIA�DIA�GNO�STYCZ�NE
Ba da nie hi sto pa to lo gicz ne w ce lu wy klu cze nia ra ka kol czy -
sto ko mór ko we go.

DIA�GNO�STY�KA�RÓŻ�NI�CO�WA
Roz róż nie nie in wa zyj ne go ra ka kol czy sto ko mór ko we go i ro -
go wia ka kol czy sto ko mór ko we go mo że być kli nicz nie i hi sto -
pa to lo gicz nie trud ne; w ra zie ja kich kol wiek wąt pli wo ści guz
po wi nien być le czo ny jak in wa zyj ny rak kol czy sto ko mór ko wy
(nie któ rzy au to rzy uwa ża ją ro go wia ka kol czy sto ko mór ko we -
go za po stać do brze zróż ni co wa ne go ra ka kol czy sto ko mór -
ko we go – przyp. red. wyd. pol.).

LE�CZE�NIE
Wy cię cie w ce lu hi sto pa to lo gicz ne go po twier dze nia roz po -
zna nia.

Łagodne nowotwory wywodzące się z naskórka

Ryc. 355 Keratoacanthoma z centralnym

czopem rogowym.

355

Ryc. 356 Keratoacanthoma.

356
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187Łagodne guzy wywodzące się z przydatków skóry 

Ryc. 374 Gruczolak potowy przewodowy.

375

Ryc. 375 Torbiel potowa ekrynowa. Ryc. 376 Gruczolaki potowe przewodowe

o charakterze znamienia.

376

374

Ryc. 373 Oblak (guz turbanowy).

373
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201

Ziar�ni�niak�grzy�bia�sty

DE�FI�NI�CJA I OB�JA�WY�KLI�NICZ�NE

Ziar ni niak grzy bia sty jest naj czę ściej wy stę pu ją cym chło nia -
kiem z ko mó rek T. Ta rzad ka cho ro ba do ty czy głów nie star -
szych do ro słych i zwy kle ma prze wle kły, ale ła god ny prze bieg.
Po czą tek cho ro by jest na ogół bez ob ja wo wy lub z obec no ścią
ru mie nio wych, de li kat nie złusz cza ją cych się ognisk o róż nych
roz mia rach. Zmia ny te mo gą być zlo ka li zo wa ne w każ dej oko -
li cy, ale ma ją ten den cję do zaj mo wa nia tu ło wia i po ślad ków
(ryc. 407). U osób o ciem nej kar na cji wy raź na mo że być hi -
po pig men ta cja (ryc. 408). W więk szo ści przy pad ków nie do -
cho dzi do dal sze go roz wo ju cho ro by. Ogni ska ru mie nio we
mo gą ewo lu ować w na cie czo ne pur pu ro wo czer wo ne blasz ki,
rza dziej we wrzo dzie ją ce blasz ki lub guz ki (sta dium gu zo wa -
te) (ryc. 409). Wszyst kie trzy sta dia zmian mo gą wy stę po wać
jed no cze śnie.

Za ję cie owło sio nej skó ry gło wy nie kie dy pro wa dzi do ły sie -
nia. Mo że dojść do po więk sze nia ob wo do wych wę złów chłon -
nych, a tak że, w rzad kich przy pad kach do he pa to sple no me ga lii
i po ja wie nia się na cie ków lim fa tycz nych w róż nych na rzą dach.

Siat ko wa tość pa ge to idal na (cho ro ba Wo rin ge ra –Ko lop -
pa), chło niak skó ry z ko mó rek T, ma po stać do brze od gra ni -
czo nej po je dyn czej, po wo li po więk sza ją cej się blasz ki
o złusz cza ją cej się po wierzch ni, któ ra naj czę ściej po wsta je
w oko li cach dy stal nych u mło dych do ro słych. 

DIA�GNO�STY�KA�RÓŻ�NI�CO�WA
Wy prysk, łusz czy ca i przy łusz czy ca drob no ogni sko wa.

BA�DA�NIA�DIA�GNO�STYCZ�NE
Ba da nie hi sto pa to lo gicz ne zmie nio nej skó ry. Ba da nia re aran -
ża cji ge nu re cep to ra dla ko mó rek T mo gą po twier dzić wcze -
sne za ję cie skó ry lub wę złów chłon nych. Ba da nia
ra dio lo gicz ne i he ma to lo gicz ne po zwa la ją wy klu czyć za ję cie
ukła do we, kie dy cho ro ba znaj du je się w sta dium roz le głej
blasz ki lub gu za.

LE�CZE�NIE
Wy bór me to dy le cze nia za le ży od sta dium cho ro by i kon dy cji
fi zycz nej pa cjen ta. Na le ży pa mię tać, że pa cjen ci czę sto są
osła bie ni i w star szym wie ku. Sil ne miej sco wo dzia ła ją ce gli -
ko kor ty ko ste ro idy i fo to te ra pię sto su je się po wszech nie
na wcze snym eta pie cho ro by. In ne opcje te ra peu tycz ne obej -
mu ją sto so wa nie: miej sco wej che mio te ra pii (me chlo re ta mi -
na, kar mu sty na), re ti no idów, ra dio te ra pii i na świe tla nia
wiąz ką szyb kich elek tro nów.

Skórne choroby limfoproliferacyjne

Ryc. 408 Ziarniniak grzybiasty z ogniskami

hipopigmentacji.

408

Ryc. 409 Ziarniniak grzybiasty – stadium

guzowate.

409

Ryc. 407 Ziarniniak grzybiasty – stadium

zmian naciekowych.

407
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243Zarażenia

Za�ra�że�nia

Uką�sze�nia�owa�dów
i roztoczy�(pokrzywka
grudkowa)

De�Fi�ni�Cja i ob�ja�wy�kLi�niCZ�ne
W wy�ni�ku�uką�sze�nia�przez�owa�dy�lub�roz�to�cza�po�ja�wia�ją�się
mno�gie�bą�ble,�grud�ki�lub�prze�czo�sy,�a cza�sem�pę�che�rze.�

Pchły,�ko�ma�ry�i mesz�ki�to�naj�czę�st�si�spraw�cy�uką�szeń;�ich
ak�tyw�ność�za�le�ży�od sze�ro�ko�ści�geo�gra�ficz�nej�i po�ry�ro�ku.�Re�-
ak�cje�na uką�sze�nie�są�róż�ne,�w za�leż�no�ści�od in�dy�wi�du�al�nej
od�po�wie�dzi:�zmia�namo�że�w ogó�le�nie�wy�stą�pić,�mo�gą�po�ja�wić
się�ła�god�ne�swę�dzą�ce�grud�ki�lub�na�wet�zmia�ny�pę�che�rzo�we.
Zna�jo�mość� po�ry� ro�ku� i oko�licz�no�ści� za�zwy�czaj� wy�star�cza
do okre�śle�nia,�czy�pa�cjen�ta�uką�sił�ko�mar�czy�mesz�ka.�Uką�sze�-
nia�przez�pchły�i roz�to�cza,�zwłasz�cza�wie�lo�krot�ne�i na�wra�ca�-
ją�ce,�mo�gą�spra�wiać�znacz�ne�trud�no�ści�dia�gno�stycz�ne.�Uży�wa
się�w od�nie�sie�niu�do nich�ter�mi�nu�po�krzyw�ka�grud�ko�wa.�Naj�-
licz�niej�sze�zmia�ny�skór�ne�moż�na za�ob�ser�wo�wać�w ob�rę�bie
koń�czyn�dol�nych�i dol�nej�czę�ści�tu�ło�wia�(ryc. 491),�ale�za�ję�ta
mo�że�być�każ�da�oko�li�ca.�Zgru�po�wa�ne�swę�dzą�ce�grud�ki�i bą�ble
nie�kie�dy�ukła�da�ją�się�li�nij�nie.�W ob�rę�bie�zmia�ny�skór�nej�uwa�-
gę�zwra�ca�obec�ność�cen�tral�nie�po�ło�żo�ne�go�punk�tu,�ale�czę�sto
nie�ła�two�go�za�uwa�żyć�z po�wo�du�za�ma�za�nia�ob�ra�zu�zmia�ny
na sku�tek�in�ten�syw�ne�go�dra�pa�nia�swę�dzą�cych�wy�kwi�tów.�Mo�-
gą�też�wy�stę�po�wać�pę�che�rze,�któ�re�za�zwy�czaj�lo�ka�li�zu�ją�się
na koń�czy�nach�dol�nych�(ryc. 492).�Są�one�czę�ściej�spo�ty�ka�-
ne�u dzie�ci,�jed�nak�mo�gą�wy�stą�pić�rów�nież�u osób�do�ro�słych.
Zmia�ny�są�zwy�kle�po�wo�do�wa�ne�przez�ko�cie�i psie�pchły.�Pta�-
sie�pchły�i roz�to�cza�mo�gą�tak�że�da�wać�się�we�zna�ki�czło�wie�ko�-
wi.�Do czę�stych�po�wi�kłań�uką�szeń�na�le�ży�wtór�ne�nad�ka�że�nie
bak�te�ryj�ne.�

Dia�Gno�Sty�ka�rÓż�ni�Co�wa
Wy�prysk�miesz�ko�wy,�opryszcz�ko�wa�te�za�pa�le�nie�skó�ry.

ba�Da�nia�Dia�Gno�StyCZ�ne
Ba�da�nie�sier�ści�ko�tów�lub�psów�uzy�ska�nej�pod�czas�szczot�ko�-
wa�nia�oraz�in�spek�cja�ich�le�go�wi�ska.�Sa�mo�ba�da�nie�zwie�rząt
rzad�ko�po�twier�dza�in�fe�sta�cję.

Le�CZe�nie
Bar�dzo�czę�sto�trud�no�jest�„wy�śle�dzić”�czyn�nik�spraw�czy.�Po�-
moc�ne�mo�że�być�le�cze�nie�ob�ja�wo�we,�po�le�ga�ją�ce�na miej�sco�-
wej� apli�ka�cji� pre�pa�ra�tów� prze�ciw�świą�do�wych,� do�ust�nym
po�da�wa�niu�le�ków�prze�ciw�hi�sta�mi�no�wych�oraz�sto�so�wa�niu�re�-
pe�len�tów.

Ryc. 491 Pokrzywka grudkowa.

491

Ryc. 492 Pęcherzowa pokrzywka grudkowa.

492
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