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STRESZCZENIE:    Zmiany skórne i śluzówkowe towarzyszą wielu chorobom, często stanowiąc podstawowy element obrazu klinicznego. 
Niejednokrotnie pacjent ze zmianami w obrębie błon śluzowych górnych dróg oddechowych trafia w pierwszej ko-
lejności do otolaryngologa. Dlatego tak ważna jest znajomość objawów chorób dermatologicznych wśród tych spe-
cjalistów i uwzględnianie ich w diagnostyce różnicowej. W niniejszej pracy opisano choroby przebiegające z zajęciem 
błony śluzowej górnych dróg oddechowych, takie jak: pęcherzyca, pemfigoid, liszaj płaski oraz choroba Behçeta. Zna-
jomość morfologii zmian w  tych jednostkach chorobowych jest istotna zarówno w  praktyce dermatologicznej, jak 
i  otolaryngologicznej, a  sukces diagnostyczny i  terapeutyczny może przynieść jedynie ścisła współpraca pomiędzy 
tymi specjalistami.
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ski, zespół Stevensa - Johnsona, zespół Lyella 

ABSTRACT:   Cutaneous and mucosal lesions are seen in many diseases, frequently being the main element of the clinical presenta-
tion. It is not uncommon that the patient with mucosal lesions of the upper respiratory tract consults the otolaryngol-
ogist first, therefore it is important that those specialists know the mucosal symptoms of dermatological diseases and 
consider them in the differential diagnosis. In this article diseases with the mucosal lesions of the upper respiratory tract 
are described, including pemphigus, pemphigoid, lichen planus, and Behçet’s disease. Knowledge of the morphology of 
these mucosal manifestations is essential in the clinical practice of both dermatologists and otolaryngologists, and the 
diagnostic and therapeutic success may be achieved only with the cooperation of these specialists.
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WSTĘP

Zmiany skórne i śluzówkowe towarzyszą wielu chorobom, a róż-
norodne objawy skórne i śluzówkowe są często podstawowym 
elementem obrazu klinicznego wielu schorzeń. Niejednokrot-
nie pacjent ze zmianami na błonach śluzowych jamy ustnej, 
gardła czy krtani trafia w pierwszej kolejności do otolaryngolo-
ga. Dlatego tak ważne jest, by w diagnostyce różnicowej zmian 
specjalista ten brał również pod uwagę możliwość wystąpienia 
różnych chorób dermatologicznych. W tej pracy opisano cho-
roby przebiegające z zajęciem błony śluzowej górnych dróg 

oddechowych, takie jak: pęcherzyca, pemfigoid, liszaj płaski, 
zespół Behçeta oraz ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń.

PĘCHERZYCA

Pęcherzyca jest nabytą przewlekłą chorobą, w której pęcherze 
pojawiają się na prawidłowej skórze i na błonach śluzowych. 
Szczyt zachorowań obserwuje się między 30. a 60. rokiem życia 
[1]. Choroba występuje z równą częstotliwością u mężczyzn i ko-
biet. W etiopatogenezie biorą udział patogenne autoprzeciwciała, 
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których punktem działania są desmogleiny – kadheryny, które 
rozciągają się od płytki desmosomu do przestrzeni zewnątrz-
komórkowej, gdzie łączą się desmogleiny z przylegających ke-
ranocytów. Autoprzeciwciała pęcherzycowe przyłączają się do 
zewnątrzkomórkowej domeny desmogleiny i zaburzają jej przy-
leganie do podobnych domen na innych komórkach, redukując 
wzajemne przyleganie komórek, co skutkuje charakterystycznym 
obrazem akantolizy w badaniu histopatologicznym zmian [2, 11].

Początek choroby bywa podstępny. Małe, wiotkie, surowicze 
pęcherze pojawiają się na skórze tułowia. Zmiany następnie 
pękają i przekształcają się w zapalne nadżerki. Strupy mogą 
tworzyć się centralnie, ponieważ pęcherze szerzą się obwodo-
wo. Nowe zmiany pęcherzowe często powstają na obwodzie 
starych. U 80–90% chorych zmiany lokalizują się w obrębie 
błony śluzowej jamy ustnej, a w ok. 60% przypadków są pierw-
szym objawem pęcherzycy [1]. W tej lokalizacji zmiany o cha-
rakterze pęcherzy obserwowane są rzadko, ponieważ szybko 
pękają, tworząc bolesne nadżerki. Najczęściej zajmują śluzów-
ki policzków, podniebienia miękkiego i warg, rzadziej innych 
okolic, np. dziąseł. Tam przybierają postać złuszczającego za-
palenia dziąseł – rumieniowych prążków wzdłuż linii zębów, 
czemu towarzyszy suchość i złuszczanie. Sporadycznie zmiany 
mogą występować również na śluzówkach nosa, gardła, prze-
łyku, spojówek, cewki moczowej, pochwy, prącia i odbytnicy. 

Gdy choroba postępuje, stopniowo zajmowane są kolejne części 
ciała, zwłaszcza okolice wyprzeniowe (pachy, okolice podsut-
kowe, pachwiny). Typowo obserwuje się objaw Nikolskiego – 
oddzielanie się górnych warstw naskórka podczas pocierania 
klinicznie zdrowej skóry.

Najważniejszym elementem diagnostycznym dla rozpoznania 
pęcherzycy jest bezpośrednie badanie immunopatologiczne 
skóry lub błon śluzowych. Konieczne jest także badanie su-
rowicy metodami immunologicznymi. Immunofluorescencja 
bezpośrednia wykazuje międzykomórkowe depozyty IgG i C3, 
zaś w immunofluorescencji pośredniej stwierdza się przyłącza-
nie przeciwciał z surowicy do połączeń międzykomórkowych 
keratynocytów. Badanie histopatologiczne nie jest obligatoryj-
ne, ale w niektórych przypadkach może być pomocne. Biopsję 
należy pobrać ze śluzówki okolicy zmiany. Lekiem pierwszego 
rzutu są stosowane ogólnie glikokortykosteroidy. W cięższych 
przypadkach dołącza się leczenie immunosupresyjne prepa-
ratem azatiopryny lub innymi z tej grupy: cyklofosfamidem, 
metotreksatem, mykofenolanem mofetylu. Terapię pęcherzycy 
błon śluzowych wspomagają: żel z fluocynolonem, ostrzyki-
wanie nadżerek acetonidem triamcynolonu, miejscowe środki 
antyseptyczne i analgetyczne do stosowania na błony śluzowe. 
Przebieg pęcherzycy jest bardzo zmienny, przy czym lepsze wy-
niki leczenia obserwuje się u kobiet. Odpowiedź na leczenie 

należy monitorować, stosując immunofluorescencję pośred-
nią, co pozwala ocenić poziom przeciwciał. W zależności od 
początkowego nasilenia choroby, oraz zastosowanego leczenia, 
może dojść nawet do całkowitej remisji [8, 11]. 

PĘCHERZYCA PARANEOPLASTYCZNA

W literaturze opisywane są przypadki występowania zmian skór-
no-śluzówkowch u pacjentów z nowotworami złośliwymi, głów-
nie układu krwiotwórczego, co określono jako pęcherzycę parane-
oplastyczną (paraneoplastic pemhigoid; PP). Ta rzadka choroba 
charakteryzuje się nagłym początkiem i występuje najczęściej 
w 6. dekadzie życia. W badaniu jamy ustnej stwierdza się rozsiane 
zmiany pęcherzowe wypełnione treścią surowiczo-krwistą, które 

Ryc. 1.  Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej i skórze twarzy w przebiegu 
pęcherzycy.

Ryc. 2.  Zmiany skórne w przebiegu pęcherzycy – widoczne typowe wiotkie 
pęcherze oraz nadżerki.
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pękają pozostawiając pokryte strupami nadżerki, co może upo-
śledzać przyjmowanie pokarmów. Może dojść również do zaję-
cia innych błon śluzowych, w tym nosa, gardła, spojówek, odby-
tu, okolicy anogenitalnej oraz przewodu pokarmowego. Zmiany 
skórne są polimorficzne, obserwuje się płaskie pęcherze, nadżerki, 
ogniska lichenifikacji (zliszajowacenia) oraz zmiany rumieniowe. 
Przeciwciała są zwykle skierowane przeciwko różnym autoanty-
genom zlokalizowanym w naskórku i strefie błony podstawnej, co 
przekłada się na ciężki przebieg kliniczny, potencjalnie śmiertelny 
w przypadku zajęcia płuc. Śmiertelność wśród tych pacjentów jest 
duża, również ze względu na stosowanie chemioterapii w leczeniu 
współistniejącego nowotworu. W diagnostyce PP uwzględnia się 
kryteria duże i małe. Do kryteriów dużych zalicza się: polimorficz-
ną osutkę na skórze i błonach śluzowych, współistnienie procesu 
nowotworowego i obecność swoistych przeciwciał. Kryteria małe 
stanowią: histologiczne dowody akantolizy, pozytywny wynik ba-
dania immunofluorescencji bezpośredniej w przestrzeniach mię-
dzykomórkowych naskórka i błony podstawnej oraz pozytywny 
wynik  immunofluorescencji pośredniej w badaniu z nabłonkiem 
pęcherza szczurzego. Do postawienia rozpoznania wystarczające 
jest spełnienie trzech kryteriów dużych lub dwóch dużych i dwóch 
małych. W PP związanej z obecnością nowotworu złośliwego ro-
kowanie jest złe, a średnie przeżycie wynosi od 2 do 24 miesięcy, 
jednakże rozwój obu chorób może być różny i nie stwierdzono 
korelacji pomiędzy stopniem ich ciężkości i postępem [11].

PEMFIGOID

Pemfigoid jest najczęściej występującą autoimmunizacyjną cho-
robą pęcherzową skóry. Dotyczy osób w wieku starszym, po 60. 
roku życia, przy czym u pacjentów po 80. roku życia zachoro-
walność wzrasta nawet 30-krotnie w porównaniu z pacjentami 
60-letnimi. Dwa antygeny docelowe zostały zidentyfikowane 
w hemidesmosomach (białka BPAG1, BPAG2). Rozszczepie-
nie naskórka pojawia się w górnej części błony podstawnej 
naskórka, tuż pod keratynocytami warstwy podstawnej, gdzie 
białka te są zlokalizowane. Na typowy obraz pemfigoidu skła-
dają się dwa rodzaje zmian skórnych. Początkowo zmiany ru-
mieniowe lub rumieniowo-obrzękowe (pokrzywkowate), któ-
rym towarzyszy bardzo nasilony świąd, następnie – pęcherze 
o dobrze napiętej pokrywie, wypełnione treścią surowiczą i/
lub krwistą, które są usytuowane na skórze niezmienionej lub 
na podłożu rumieniowym. Zwykle zmiany skórne lokalizu-
ją się na zgięciowych powierzchniach kończyn górnych oraz 
tułowiu. W 20–30% przypadków zmiany pojawiają się na bło-
nach śluzowych jamy ustnej, są to drobne pęcherze lub bole-
sne, ostro odgraniczone nadżerki. Zmiany te mogą – lecz nie 
muszą – występować na podłożu rumieniowym i ustępują bez 
powstania blizn. Stwierdza się je w obrębie śluzówki podnie-
bienia, policzków, warg i języka. Inne błony śluzowe są prawie 

zawsze oszczędzane, tak więc ich zajęcie powinno skłaniać do 
różnicowania z odmiennymi chorobami.

Najważniejsze dla rozpoznania pemfigoidu jest potwierdzenie 
obecności typowych zmian skórnych oraz wynik bezpośred-
niego badania immunopatologicznego, w którym stwierdza się 
linijne złogi IgG i/lub składowych C3 dopełniacza na granicy 
skórno-naskórkowej. 

W terapii pemfigoidu lekiem z wyboru jest krem zawierający 
0,05% propionianu klobetazolu stosowany w monoterapii. Krem 
powinien być równomiernie rozprowadzony na skórę całego 
ciała, oprócz twarzy, w dawkach 10–40 g/dobę w zależności od 
stopnia ciężkości choroby. W leczeniu alternatywnym stosowa-
ne są ogólnie preparaty tetracykliny lub metotreksatu [11, 12].

LISZAJ PŁASKI

Liszaj płaski jest względnie częstą chorobą nieinfekcyjną skóry, 
występującą u około 0,5–1% pacjentów. Jego etiologia nie jest 

Ryc. 3.  Zmiany skórne w przebiegu pemfigoidu – pęcherze z grubą pokrywą 
i nadżerki.
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znana, zaobserwowano jednak podobieństwo kliniczne, histo-
logiczne i immunologiczne z reakcją przeszczepu przeciw go-
spodarzowi (graft versus host disease; GVHD), a także opisano 
związek epidemiologiczny z przewlekłym zapaleniem wątroby. 

Typowym wykwitem skórnym jest mała, gładka, fioletowa 
grudka ze spłaszczonym wierzchołkiem. Grudki mają ten-
dencję do zlewania się, powodując powstawanie plam. Po-
nadto ograniczone są liniami na skórze, co w efekcie powo-
duje, że mają postać wielokątów. Ich powierzchnia często jest 
błyszcząca, a podczas dokładnego oglądania można zauwa-
żyć klasyczne prążki Wickhama w postaci koronkowej sieci 
delikatnych białych linii, będących odzwierciedleniem ogni-
skowych zgrubień warstwy ziarnistej skóry. Schorzenie ma 
zwykle charakter samoograniczający się, w ciągu roku zmia-
ny cofają się u około 70% pacjentów, a w ciągu 2 lat u 90% 
chorych. Ustępujące wykwity często pozostawiają brązowe 
przebarwienia pozapalne.

Liszaj płaski jamy ustnej (oral lichen planus; OLP) jest istotną 
postacią kliniczną LP i może poprzedzać lub towarzyszyć zmia-
nom skórnych, jak również stanowić jedyną postać choroby. 
Obecność zmian w obrębie jamy ustnej u pacjentów z LP oce-
nia się na 50–77%, zaś jako jedyna postać występuje w 2–30% 
przypadków. Morfologia zmian śluzówkowych i skórnych jest 
nieco różna. Na błonach śluzowych nie obserwuje się wyraź-
nych grudek, prążki Wickhama są natomiast większe i lepiej 
widoczne, mają postać koronkowej sieci pokrywającej błonę 
śluzową. Zmiany występują głównie na błonie śluzowej policz-
ków, najczęściej na wysokości drugiego lub trzeciego dolnego 
zęba trzonowego, mogą obejmować też boczną powierzchnię 
języka i czerwień wargową, natomiast zajęcie dziąseł jest rzad-
kie. Najczęściej spotykaną zmianą są bolesne nadżerki, które 
mogą przekształcać się w płaskie owrzodzenia [3]. W dużym 
badaniu chorych ze zmianami w obrębie błony śluzowej jamy 
ustnej u 16% uczestników opisywano wcześniejsze lub jedno-
czesne zajęcie skóry, u 19% zajęcie błony śluzowej narządów 
płciowych. Szacuje się, że wśród chorych na liszaj płaski bło-
ny śluzowej jamy ustnej 60–75% stanowią kobiety, a w posta-
ci skórnej 50%. Średni wiek chorych w chwili rozpoznania to 
50–60 lat w przypadku zajęcia jamy ustnej i 40–45 lat w po-
staci skórnej [9, 11].

Liszaj płaski jest chorobą trudną do leczenia, w ciężkich po-
staciach można jedynie łagodzić objawy, aż do momentu ich 
samoistnego ustąpienia. Najlepiej ocenioną metodą ogólno-
ustrojowego leczenia jest podawanie acytretyny, skuteczne jest 
także ogólne leczenie glikokortykosteroidami, cyklosporyną 
A. W leczeniu miejscowym zmian w zakresie błony śluzowej 
jamy ustnej stosuje się preparaty betametazonu, klobetazolu, 
inhibitory kalcyneuryny [6].

Ryc. 4.  Prążki Wickhama na błonie śluzowej policzka w przebiegu liszaja 
płaskiego.

Ryc. 5.  Charakterystyczne dla liszaja płaskiego zmiany skórne w obrębie 
nadgarstka.
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nerwowego (zapalenie opon i mózgu, objawy psychiatryczne), 
przewodu pokarmowego (zmiany zapalne jelit), układu mięśnio-
wo - stawowego (zapalenie stawów) oraz moczowo-płciowego 
(kłębuszkowe zapalenie nerek, zapalenie jąder i najądrzy) [4].

Nie ma specyficznego dla choroby Behçeta badania diagnostycz-
nego. Rozpoznanie oparte jest na obrazie klinicznym wieloukła-
dowych objawów zgodnie z kryteriami Międzynarodowej Grupy 
Badawczej oraz na wykluczeniu innych możliwych przyczyn. Do 

CHOROBA BEHÇETA

Jest to przewlekła choroba wieloukładowa o nieznanej etiologii, 
przebiegająca rzutami i naprzemiennym pojawianiem się ob-
jawów w różnych narządach. Do klasycznych objawów zalicza 
się triadę: owrzodzenia błon śluzowych jamy ustnej i narządów 
płciowych oraz zapalenie tęczówki i ciałka rzęskowego. Często 
jednak, zwłaszcza w początkowej fazie choroby, wszystkie kla-
syczne symptomy nie występują równocześnie [7].

Etiologia choroby Behçeta pozostaje nieznana. Znaczenie mogą 
mieć czynniki środowiskowe. W schorzeniu tym obserwuje się 
uszkodzenie naczyń, nadreaktywność neutrofilów oraz odpowiedź 
autoimmunologiczną. Patogeneza zdaje się być związana z róż-
nymi cytokinami pochodzącymi z komórek Th1, powodującymi 
aktywacje neutrofilów. Neutrofile wchodzą w reakcję z krążącymi 
kompleksami immunologicznymi, co wyzwala odpowiedź auto-
immunologiczną, która prowadzi do procesu zapalnego i różne-
go stopnia uszkodzenia naczyń [5].

Objawem stwierdzanym u ponad 90% chorych są zmiany na bło-
nach śluzowych jamy ustnej w postaci nawracających bolesnych 
owrzodzeń, przypominających afty, umiejscawiających się w ob-
rębie warg, dziąseł, policzków, języka, gojących się bez pozosta-
wienia blizny [7]. U chorych z nawracającymi mnogimi aftami 
w jamie ustnej należy zebrać dokładny wywiad co do zmian na 
narządach płciowych oraz objawów ocznych. Typowym umiej-
scowieniem owrzodzeń narządów płciowych są moszna, prącie 
i wargi sromowe [4].

W zajęciu przedniego odcinka oka obserwuje się zapalenie tę-
czówki i ciała rzęskowego, zapalenie błony naczyniowej, zaćmę 
i jaskrę, zaś w odcinku tylnym zapalenie naczyń, zapalenie ciała 
szklistego, zapalenie wszystkich części błony naczyniowej oka 
(panuveitis), obrzęk siatkówki, zwyrodnienie plamki żółtej, oklu-
zję naczyń tętniczych i żylnych, obrzęk tarczy nerwu wzrokowe-
go i odklejanie się siatkówki. Pacjenci z objawami ocznymi czę-
sto zgłaszają zamazane widzenie, nadmierne łzawienie, ból oka 
i światłowstręt. Zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej 
oka zwykle ustępuje samoistnie, ale nawracające epizody prowa-
dzą do nieodwracalnych zmian strukturalnych, w tym deforma-
cji tęczówki i wtórnej jaskry. Nawracające epizody niedrożności 
naczyń siatkówki prowadzą do ślepoty [5].

U pacjentów może pojawić się w przebiegu choroby również 
rumień guzowaty, zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych 
oraz patergia, z powodu której niewielki uraz, powstały np. przy 
pobieraniu krwi lub iniekcji, doprowadza do powstania krostki, 
która ewoluuje następnie w nadżerkę i owrzodzenie. W rzadszych 
przypadkach opisywane jest zajęcie innych układów: naczyniowe-
go (zapalenie naczyń żylnych i tętniczych), ośrodkowego układu 

Ryc. 6.  Owrzodzenia błony śluzowej podniebienia i dziąseł w przebiegu choroby 
Behçeta.

Ryc. 7.  Owrzodzenie w zakresie ujścia cewki moczowej w przebiegu choroby 
Behçeta.



39

artykuł przeglądowy \ review article

POLSKI  PRZEGLĄD  OTORYNOLARYNGOLOGICZNY, TOM 6, NR 3 (2017), s. ??-??

kryteriów należą nawracające owrzodzenia w jamie ustnej stwier-
dzane przynajmniej trzykrotnie w ciągu 12 miesięcy, plus dowolne 
dwa z następujących objawów: 1) nawracające owrzodzenia na-
rządów płciowych, 2) zajęcie narządu wzroku, w tym zapalenie 
przedniego lub tylnego odcinka błony naczyniowej oka, obecność 
komórek w płynie ciała szklistego w badaniu lampą szczelinową 
lub zapalenie naczyń siatkówki, 3) zmiany skórne, takie jak: rumień 
guzowaty lub rzekome zapalenie mieszków włosowych (pseu-
dofollicolitis), 4) dodatni wynik punktowego testu skórnego [5].

Podstawą terapii są glikokortykosteroidy podawane ogólnie, czę-
sto w skojarzeniu z lekami immunosupresyjnymi, np. azatiopry-
ną. Najefektywniejszym lekiem w przypadku zmian ocznych jest 
cyklosporyna, dlatego jest preparatem z wyboru przy zagrażającej 
utracie wzroku i w innych ciężkich postaciach choroby. W przy-
padku niepowodzenia początkowego leczenia lub wystąpienia 
działań niepożądanych, można stosować interferon α lub inhibi-
tory TNFα, takie jak etanercept i infliksimab [4, 5].

ZESPÓŁ STEVENSA-JOHNSONA (ZSJ)/ 
TOKSYCZNA NEKROLIZA NASKÓRKA (ZESPÓŁ 
LYELLA; ZL)

Są to ostre, i zagrażające życiu, ale rzadko występujące schorzenia 
skóry, które przebiegają z rozległą utratą naskórka. Łagodniejszy 
przebieg choroby obserwuje się u osób młodszych, u starszych 
pacjentów przebieg schorzenia jest znacznie cięższy, śmiertel-
ność ogólna wynosi około 18%. Grupę ryzyka stanowią chorzy 
zakażeni HIV/z pełnoobjawowym AIDS, z guzami mózgu, po 
urazach głowy, z toczniem rumieniowatym układowym. Więk-
szość przypadków wywoływanych jest przez leki, przeciętny czas 
pomiędzy rozpoczęciem podawania preparatu, a wystąpieniem 
objawów skórnych wynosi około 10 dni. Do leków najczęściej 
wywołujących ZSJ/ZL zaliczamy: kotrimoksazol, sulfonamidy, 
chinolony, cefalosporyny, karbamazepinę, fenytoinę, fenobarbi-
tal, kwas walproinowy, lamotryginę. Do czynników wyzwalają-
cych rozwój choroby zalicza się także wirusa opryszczki zwykłej, 
infekcje streptokokowe, mikoplazmowe lub inne bakteryjne [10].

Do zmian skórnych występujących w przebiegu ZSJ/ZL zaliczamy 
zmiany typu tarczy strzelniczej – wykwity o okrągłym kształcie, 
składające się z zagłębionego środka krwotocznego lub z pęche-
rzykami oraz uniesionej, obrzękniętej obrączki. Wykwity te typo-
wo pojawiają się w zakresie skóry kończyn, na tułowiu natomiast 
mogą przyjmować mniej typowy wygląd ciemnoczerwonych plam 
z centralnym pęcherzykiem. Zmiany te – wraz z rozwojem choro-
by – mają tendencję do zlewania się, ewoluują do pęcherzowych, 
tworząc duże, wiotkie pęcherze. W dalszej kolejności następuje 
spełzanie dużych płatów skóry, objaw Nikolskiego jest silnie do-
datni. W zależności od powierzchni zajętej skóry chorobę określa 

się zespołem Stevensa-Johnsona w przypadku zajęcia powierzch-
ni <10%, zespołem Lyella w sytuacji zmian przekraczających 30%, 
a przypadki pośrednie określa się zespołem nakładania ZSJ/ZL.

Około 90% chorych z nasiloną polekową reakcją skórną ma rów-
nież zajęte błony śluzowe i objawy zapalenia spojówek. Zmiany 
w jamie ustnej dotyczą najczęściej warg, ale mogą obejmować ję-
zyk, podniebienie i śluzówki policzków. Powstające pęcherze na 

Ryc. 8.  Nadżerka błony śluzowej podniebienia i owrzodzenie wargi górnej 
w przebiegu ZSJ.

Ryc. 9.  Charakterystyczne dla ZSJ zmiany skórne typu tarczy strzelniczej.
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uzupełnianie płynów i zasady opatrywania ran. Wspomagającą 
rolę w terapii pełnią miejscowo stosowane kortykosteroidy w po-
łączeniu ze środkami antyseptycznymi. Zmiany w jamie ustnej 
można leczyć płynami do przepłukiwania lub przemywania za-
wierającymi leki znieczulające, co ułatwia pacjentom jedzenie.

WNIOSKI 

Zmiany w obrębie błon śluzowych są częste w przebiegu cho-
rób dermatologicznych. Ich znajomość jest istotna zarówno 
w praktyce dermatologicznej, jak i otolaryngologicznej, a suk-
ces diagnostyczny i terapeutyczny może przynieść jedynie ści-
sła współpraca pomiędzy tymi specjalistami.  

śluzówkach są niestabilne, najczęściej stwierdza się więc obec-
ność dużych nadżerek i owrzodzeń, które mogą szerzyć się do 
tylnej części jamy ustnej, gardła, krtani, a nawet do płuc i przeły-
ku. Zmianami mogą być również zajęte błony śluzowe narządów 
płciowych oraz odbytu.

W leczeniu postaci związanych z wirusem opryszczki wystarcza-
jące jest leczenie acyklowirem, w przypadkach nawrotowych lub 
przetrwałych leczenie prowadzi się przewlekle, nawet do 5 lat. 
W leczeniu ZSJ obserwuje się poprawę stanu miejscowego pod-
czas ogólnej glikokortykosteroidoterapii. W przypadku ZL odstę-
puje się od powyższego leczenia, gdyż jest ono nieskuteczne, naj-
istotniejszym czynnikiem jest właściwa opieka, która uwzględnia 
wszystkie aspekty terapii oparzeń, w tym profilaktykę zakażeń, 
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