
Rodzaje łuszczycy

Używając terminu  "łuszczyca", mamy zwykle na myśli jej najbardziej popularną odmianę, czyli 
psoriasis vulgaris. Istniej
ą
jednak inne odmiany tej uci
ą
żliwej choroby.  Charakteryzuj
ą
się różnorodnymi objawami, miejscem występowania oraz zalecanym  elczeniem. Przyjrzyjmy
się różnym rodzajom łuszczycy.

  

Łuszczyca  pospolita

  

Ta najbardziej  powszechna forma łuszczycy charakteryzuje się typowymi objawami - ogniskami
 chorobowymi złuszczającej się skóry, pokrytej jasną łuską. Jednocześnie  występować mogą
plackowate zaczerwienienia, różowawe, b
ą
d
ź
czerwone plamy na  skórze.

  

Łuszczyca  krostkowa

  

Objawem łuszczycy  krostkowej są uwypuklenia występujące na skórze. Krostki wypełnione są
rop
ą
, a  skóra wokół nich bywa silnie zaczerwieniona oraz uwrażliwiona na dotyk.  Wyst
ą
pienie lub nasilenie objawów może wynikać m.in. ze stosowania leków  hormonalnych.

  

Ta forma łuszczycy  występuje najczęściej na dłoniach i nogach, ewentualnie w formie ogólnej
w  różnych miejscach na skórze całego ciała.
Ogniska często skupiają się na  zgieciach kończyn.
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Łuszczyca krostkowa uogólniona (von  Zumbusha)

  

Jedna z  najpoważniejszych form łuszczycy. Objawom towarzyszy ogólna reakcja organizmu  w
postaci wysokiej temperatury oraz pogarszającego się stanu ogólnego. Na skórze  mogą
pojawiać się różnej wielko
ś
ci pęcherze i pęcherzyki.

  

Łuszczyca stawowa (łuszczycowe  zapelenie stawów)

  

Również jeden z  najbardziej niebezpiecznych rodzajów łuszczycy. Towarzyszy zawsze innym
formom i  objawia się zapaleniem stawów (bólem, ograniczeniem ruchów, obrzękiem). 
Nieleczona może skutkować trwałym zwyrodnienim stawów, a nawet  kalectwem.

Łuszczyca kropelkowata

  

Tak odmiana  towarzyszy paciorkowemu zapaeleniu gardła. Zmiany chorobowe to małe
punkciki  występujące na stosunkowo dużych powierzchniach skóry.  

Łuszczyca odwrócona

  

Stosunkowo rzadka  forma, charakteryzuje się występowaniem objawów w fałdach skórnych,
np.  łokciach, kolanach, ale też w okolicach narządów płciowych oraz  piersi.

  

Na skórze nie  występują łuski, ale jest ona zaczerwieniona, podrażniona i wrażliwa.

  

Łuszczyca  brodawkująca

  

U pacjentów  cierpiących na tę odmianę łuszczycy obserwuje się brodawkowaty przerost 
naskórka. Guzki s ą nierówne, stosunkowo dobrze wykształcone, pokryte
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licznymi  brodawkami. Ten rodzaj łuszczycy występuje najczę
ś
ciej na skórze  nóg.

Łuszczyca wysiękowa

  

Stan zapalny i  zauważalny wysięk występuje głównie w pachach, pachwinach oraz okolicach 
narządów płciowych, a więc miejscach intensywnego wydzielania  potu.

Łuszczyca brudźcowa

  

To postać  zadawniona postać łuszczycy wysiękowej. Lokalizuje się w tych samych miejscach, 
ale zmiany są bardziej zaawansowane, w postaci wilgotnych strupów i  bruzd.

Erytrodermia łuszczycowa (łuszczyca uogólniona  ostrozapalna)

  

Najczęściej forma  zadawniona, wynikająca z nieprawidłowego leczenia lub zaniechania
leczenia  innych form łuszczycy. Zmiany chorobowe i stany zapalne s
ą
rozległe,  zaawansowane, zwykle o zabarwieniu czerwonym lub czerwono-brunatnym.

  

Skutki erytrodermii  łuszczycowej mogą być poważne. Towarzyszyć jej może obrzęk, świąd, ale
także  gor
ą
czka oraz zaburzenie równowagi wodnej i elektrolitowej  organizmu.

Łuszczyca owłosionej skóry  głowy

  

Łuszczyca skóry  głowy występuje sama albo w towarzystwie objawów chorobowych na innych
częściach  ciała.

  

Do objawów zalicza  się świąd, łuszczenie się skóry głowy, a także mniejsze lub większe
wykwity (od  pojedynczych plamek do rozległych zmian). Sporadycznie może powodować 
łysienie.
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Łuszczyca paznokci

  

Zmiany na  paznokciach obserwowane są często i towarzyszą innym formom łuszczycy. 
Sporadycznie stanowi ą jedyną
oznakę choroby. Objawy przypominaj
ą
nieco grzybicę  paznokci. W cięższych przypadkach paznokcie ulegaj
ą
rozwarstwieniu oraz  zaawansowanym przebarwieniom.

  

{jcomments off}
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