
SPIS TREŒCI
Przedmowa xi
Przedmowa do wydania polskiego xii
Podziêkowania xiii

Rozdzia³ I – Definicje

Wykwity pierwotne 1
Cechy wtórne 8
Uk³ad zmian 16
Inne okreœlenia 28

Rozdzia³ II – Rozpoznanie ró¿nicowe

Barwnikowe zmiany skóry – bia³e/porcelanowe 438
Barwnikowe zmiany skóry – niebieskie 434
Barwnikowe zmiany skóry – szare 437
Barwnikowe zmiany skóry – zielone 437
Barwnikowe zmiany skóry – ¿ó³te 439
Blaszkowate zmiany – czerwone na twarzy 456
Blaszkowate zmiany – grudkowo-z³uszczaj¹ce 455
Blaszkowate zmiany – hiperkeratotyczne 444
Blaszkowate zmiany – jasnoczerwone/br¹zowe 457
Blaszkowate zmiany – okolice pachowe 442
Blaszkowate zmiany – stwardnia³e (koloru skóry) 452
Blaszkowate zmiany – stwardnia³e (¿ó³te/br¹zowe) 454
Blaszkowate zmiany – stwardnia³e (czerwone/br¹zowe) 444
Blaszkowate zmiany – ziarniniakowe 443
Brodawki sutkowe – zmiany hiperkeratotyczne 320
Brodawkowate zmiany – siateczkowate 331
Ci¹¿a – zmiany skórne 465
Cukrzyca – zmiany skórne 143
Cysty, pseudocysty i przetoki okolicy g³owy i szyi 136
Czyrakopodobne zmiany 177
Dermatozy wypryskowe obwodowe 52
Eozynofilia 155
Erytrodermia – doroœli (z³uszczanie) 158
Erytrodermia – okres niemowlêcy 156
Fotodermatozy 422
Grudki – bezbarwne oko³ooczodo³owe i nosowo-wargowe 343
Grudki – czerwone, o lokalizacji obwodowej 351
Grudki – hiperkeratotyczne 343
Grudki – per³owe 348
Grudki – podskórne 354
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Grudki – uogólnione 333
Grudki – z pêpkowatym zag³êbieniem w czêœci centralnej (typu 

miêczaka zakaŸnego) 355
Grudki – z³uszczaj¹ce, przypominaj¹ce rogowiec krwawy 351
Grudki i guzki – bolesne, skórne (akronim „ANGEL”) 361
Grudki i guzki – centralne owrzodzenia 360
Grudki i guzki – czerwone 366
Grudki i guzki – fioletowe 364
Grudki i guzki – koloru skóry/br¹zowe 379
Grudki i guzki – niebieskie 358
Grudki i guzki – w obrêbie blizn 391
Grudki i guzki – ¿ó³te/br¹zowe/czerwone 392
Grudki i guzki podskórne 512
Grudki i tarczki obwodowe 52
Grudki przypominaj¹ce rogowiec krwawy (angiokeratoma-like papules) 86
Grudkowo-z³uszczaj¹ce zmiany – niemowlêta 405
Grudkowo-z³uszczaj¹ce zmiany – skóra ow³osiona g³owy 408
Grudkowo-z³uszczaj¹ce zmiany – twarz i klatka piersiowa 

(przypominaj¹ce ³ojotokowe zapalenie skóry) 404
Grudkowo-z³uszczaj¹ce zmiany 397
Guzki – czerwone 323
Guzki – koloru skóry/br¹zowe 323
Guzki – ¿ó³te/br¹zowe/czerwone 323
Guzy barwnikowe 440
Guzy obwodowe 60
Hiperhydroza (hyperhidrosis) – nadmierna potliwoœæ 195
Hiperkeratotyczne blaszki/tarczki 201
Hiperkeratotyczne grudki 196
Hiperpigmentacja – linijna i p³aska 207
Hiperpigmentacja – linijna i uniesiona 207
Hiperpigmentacja – rozsiana 205
Hipertrychoza (hypertrichosis) – ow³osienie nadmierne – ograniczone 219
Hipertrychoza (hypertrichosis) – ow³osienie nadmierne – uogólnione 220
Hipohydroza (hipohidrosis) – zmniejszone wydzielanie potu 221
Hipopigmentacja (niedobór barwnika) – linijna 221
Hirsutyzm 195
Jama ustna – owrzodzenia 325
Jama ustna – zmiany hipertroficzne 324
Jama ustna – zmiany o charakterze kostki brukowej 323
Jêzyk – zmiany 518
Krosty – obwodowe 492
Krosty – okres noworodkowy 492
Krosty obwodowe 57
Krosty 489
Krwotoki linijne 510
Linijne zmiany – o zmniejszonej zawartoœci barwnika lub ca³kowicie

odbarwione 271
Linijne zmiany – p³askie i przebarwione 269
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Spis treœci vii

Linijne zmiany 262
Liszajopodobne grudki 259
Lwia twarz (facies leonina) 254
£okcie i kolana – zmiany skórne 155
£uszczycowe zapalenie stawów, ³uszczyca stawowa (arthritis 

psoriatica, psoriasis arthropatica) 471
£ysienie – bez bliznowacenia 71
£ysienie – ograniczone (niewielkie ogniska) 70
£ysienie – rozlane 70
£ysienie – z bliznowaceniem 77
Ma³¿owina uszna – zmiany naciekowe 147
Martwica (necrosis) 318
Niemowlêta – wykwity krostkowe 237
Niemowlêta – zmiany grudkowo-z³uszczaj¹ce 237
Niemowlêta – zmiany pêcherzowe 237
Objaw Koebnera (Koebner phenomenon) 246
Obr¹czkowate zmiany 86
Obrzêk oko³ooczodo³owy 418
Obrzêk 152
Odropodobne (plamisto-grudkowe) choroby o ciê¿kim przebiegu 

z wysypk¹ i gor¹czk¹ 63
Ow³osiona skóra g³owy – zmiany skórne 494
Ow³osiona skóra g³owy – zmiany z³uszczaj¹ce 497
Owrzodzenia – bezbolesne 526
Owrzodzenia – narz¹dy p³ciowe 524
Owrzodzenia – podudzia 526
Owrzodzenia – w obrêbie skóry 527
Owrzodzenie pierwotne typu ki³owego (chancre) 134
Pachowe okolice – zmiany blaszkowate 111
Pachowe okolice – zmiany dotycz¹ce w³osów 115
Pachowe okolice – zmiany grudkowo-z³uszczaj¹ce 109
Pachowe okolice – zmiany siateczkowe 115
Pachwiny – efekt masy 238
Palce purpurowe 472
Paznokcie – anonychia (czêœciowy lub ca³kowity brak paznokcia) 292
Paznokcie – atrofia (zajêcie wszystkich paznokci) 292
Paznokcie – blaszkowata dystrofia paznokcia/rozszczep (onychoschisis) 308
Paznokcie – dystrofia 296
Paznokcie – guzy 317
Paznokcie – hapalonychia (miêkkie paznokcie) 297
Paznokcie – hiperpigmentacja 297
Paznokcie – hipertrofia 298
Paznokcie – koilonychia (wklêœniêcie p³ytki paznokcia) 299
Paznokcie – leukonychia prawdziwa (bielactwo paznokci prawdziwe) 301
Paznokcie – leukonychia rzekoma (bielactwo paznokci rzekome) 300
Paznokcie – linie Beau 293
Paznokcie – linie Mee 303
Paznokcie – linijne zmiany krwotoczne (splinter hemorrhage) 314
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Paznokcie – ³amliwoœæ i kruchoœæ 294
Paznokcie – oddzielenie siê p³ytki paznokciowej/onycholiza 

(onycholysis) 304
Paznokcie – onychoauxis (pachyonychia) 304
Paznokcie – pa³eczkowatoœæ 295
Paznokcie – pasma Muehrckego 304
Paznokcie – pobruzdowanie pod³u¿ne 301
Paznokcie – pod³u¿ne wy¿³obienia (onychorrhexis) 308
Paznokcie – pterygium 314
Paznokcie – punkcikowate wg³êbienia (pitting) 313
Paznokcie – rogowacenie podpaznokciowe (hiperkeratoza) 315
Paznokcie – trachyonychia (szorstkie paznokcie) 316
Paznokcie – zmiany barwnikowe (bia³e, paznokcie Terry’ego) 312
Paznokcie – zmiany barwnikowe (br¹zowe) 310
Paznokcie – zmiany barwnikowe (czarne) 308
Paznokcie – zmiany barwnikowe (niebieskie/niebieskobr¹zowe) 310
Paznokcie – zmiany barwnikowe (pomarañczowe) 312
Paznokcie – zmiany barwnikowe (szare) 311
Paznokcie – zmiany barwnikowe (zielone) 312
Paznokcie – zmiany typu „pó³ na pó³” 297
Perforacja podniebienia lub przegrody nosowej 330
Pêcherze – niezapalne 133
Pêcherze obwodowe 45
Pêcherze/pêcherzyki – doroœli 123
Pêcherze/pêcherzyki – niemowlêta 118
Pêcherze/pêcherzyki – obwodowe 118
Pêcherze/pêcherzyki – osoby starsze 133
Pêcherze/pêcherzyki – wiek dzieciêcy 120
Pêcherzykowe, pêcherzowe lub krostkowe choroby o ciê¿kim 

przebiegu z wysypk¹ i gor¹czk¹ 64
Pieluszkowe zapalenie skóry (diaper dermatitis) 144
Pieni¹¿kowate zmiany 323
Plamica – mieszkowa 478
Plamica – zmiany p³askie (plamki i plamy, niezapalne) 475
Plamica – siateczkowata 481
Plamica – zmiany koncentryczne (tarczowate) 484
Plamica – zmiany wyczuwane palpacyjnie: grudki i blaszki (zapalne) 478
Plamicze choroby o ciê¿kim przebiegu z wysypk¹ i gor¹czk¹ 64
Plamicze zmiany z owrzodzeniami 486
Plamy o zmniejszonej zawartoœci barwnika (hipomelanocytowe) 

i plamy pozbawione barwnika (amelanocytowe) 222
Plamy odbarwione 141
Podskórne zmiany o charakterze postronków/powrózków 512
Podudzia – bolesne zmiany guzowate 252
Podudzia – owrzodzenia 248
Podudzia – zmiany obrzêkowe i guzowate 249
Poikilodermia 463
Pokrzywka (urticaria) 534
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Powieki – guzy 167
Powieki – obrzêk 165
Pr¹cie – owrzodzenia 413
Pr¹cie i moszna – grudki i blaszki 413
Procesy z³oœliwe – markery skórne 282
Przebarwienia – plamki i plamy (br¹zowe) 207
Przebarwienia – siateczkowate 430
Przy³uszczyce („zmiany ³uszczycopodobne”) 409
Punkcikowate wg³êbienia na d³oniach (pits) 330
Rogowacenia mieszkowe 171
Rogowacenie – punktowe 246
Rogowacenie skóry (keratodermia) – d³oni i podeszew stóp 239
Roœliny – kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia 442
Roœliny – pokrzywka kontaktowa (contact urticaria) 441
Rumienie ró¿nokszta³tne 169
Rumieñ twarzy 279
Rybia ³uska – nabyta 236
Rybia ³uska – wrodzona (dzieci urodzone z b³on¹ kolodionow¹) 233
Rybia ³uska – wrodzona (dzieci urodzone z erytrodermi¹) 235
Siateczkowata pigmentacja 494
Siateczkowate grudki 494
Siateczkowate rozszerzenia naczyñ – zmiany o charakterze livedo

reticularis 278
Siateczkowate zmiany plamicze 494
Sporotrychoidalne szerzenie siê zmian 511
Srom – grudki i blaszki 538
Srom – owrzodzenia/nad¿erki 540
Srom – œwi¹d 540
Stopy – zmiany ciemnobr¹zowe do czarnych 173
Strup – czarny 160
Œwi¹d okolicy odbytu (pruritus ani) 469
Œwi¹d uogólniony 470
Œwi¹d w okresie ci¹¿y 467
Teleangiektazje – linijne 516
Teleangiektazje – siateczkowate 514
Tr¹dzikopodobne zmiany 39
Twardzinopodobne zmiany 507
Wargi – powiêkszenie 272
Wargi – przebarwione plamy 277
Wargi – zajady (perlèche) 277
Wargi – zmiany wypryskowe 274
Wybroczyny (petechiae) 419
Wyprysk opryszczkowaty Kaposiego (eczema herpeticum/eruptio

varicelliformis Kaposi) 238
Wypryskowe zmiany – okres dzieciñstwa 150
Wysypka odropodobna 286
Zanikowe zmiany wynios³e ponad powierzchniê skóry 106
Zanikowe zmiany 97
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Zapalenie jelita (wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego i choroba 
Crohna – objawy skórne) 237

Zapalenie naczyñ (vasculitis) 534
Zapalenie skóry – uogólnione 141
Zapalenie skóry r¹k 189
Zapalenie ¿o³êdzi (balanitis) 115
Ziarniniaki – skórne 182
Z³uszczaj¹ce czerwone ogniska/plamy (obejmuj¹ce zmiany 

pieni¹¿kowate) 498
Z³uszczaj¹ce zapalenie skóry – okolice dystalne 163
Z³uszczaj¹ce zapalenie skóry 161
Z³uszczanie – ograniczone 160
Z³uszczanie obwodowe 52
Zmiany brodawkowate 535
Zmiany o charakterze leukoplakii 256
Zmiany typu „halo” 188
Zwê¿enie oko³oodbytnicze 418

Rozdzia³ III – Zespo³y 541

Bibliografia 593

Skorowidz 595
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