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Kādās kārtās sadalās āda. Virskārtā, ista

ādā, zemādas kārtā.

Kad var labi redzēt ādas virskārtu. Pie ādas

ģērēšanas nokasa ādas virskārtu. Pie apde-
gumiem (arī pie saules apdeguma) ronas liela

tulzna, kas sastāv no virskārtas un šķidruma.

Ce|ojošās šūniņas ādas virskārtā. Pa visu

virskārtu ir izkaisītas ceļojošās šūniņas. Tās

piegādā un aizvada šūniņām barības vielas.

Kādās kārtās sadaļas ādas virskārta. Pa-

mata kārtā. Dzeloņu šūniņu kārtā. Graudu

kārtā. Ragu šūniņu kārtā.

Ādas virskārtas pamata slānis. Te ronas

un piedzimst virskārtas šūniņas. Jauno šūniņu

izgrūž uz āru, pie kam šūniņa nogulstas otrādi:

no vertikālās tā top horicontāla. Te rada pig-
mentu (kas plūzt uz augšu). Te rada aizsargu
vielas pret visām slimībām.

Ādas virskārtas dzeloņu šūniņu kārta. Te ir

šķirbas — tukšas telpas — starp dzeloņiem, —

pa kurām cirkulē limfa. Te beidzas daži ju-
šanas nervi.

Ādas virskārtas graudu kārta. Sī ir pirmā
pakāpe no ragu vielas. Nu sākas pārragošanās
process. Dēļ šīs kārtas āda izskatās balta.

Ādas virskārtas ragu šūniņu kārta. Te šū-

niņām nav vairs kodola (citos ādas virskārtas
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slāņos ir kodols). Ir stiepjama. Ir izturīga pr

sārmiem, skābēm. Krāsa dzeltenīga (ne bĶc

krāsas). Puse, kuru apspīd gaisma — ir turr*

šākā krāsā. Dažās slimībās var tapt it melnsv.'

lAizsargā1
Aizsargā pret elektrību. Cilvēka āda ir vie?

'mer jauna un tīra, pateicoties tam, ka tā viei

mēr aug un ka virskārta vienmēr nolobās, ljtīl
tā būtu diezcik netīra, drusku ūdens un ziepda
to pataisa atkal jaunu un tīru, un ta nekagž

. netop par šauru un tā neieplīst, kā vecs ajšC
I ģērbs. — Mēs varam ādu tik vienreiz mazgadi
ļ! pie nākošās mazgāšanas ir jau cita āda. Adti

te līdzinās noplēšamam kalendāram. sa

tā

Kādas kārtās sadaļas īstā āda. Kārpiņu kārti;
un saistošo audu kārtā. g;

īstās ādas kārpiņu kārta. No šis kārtas na
(

[ uz ādas līnijas (ari dzīvības līnija). Galton

( daktiloskopija: pirkstu galu līnijas katram cisi

ļ vēkam citādas. Krimināloģijā un pasu lietāpi
Ir ari Galtona svilpis (līdzīgs lokomotivē), «ta

kuru var viļņu garumu grozīt — fizikā. — Špi
I kārtas dēļ āda izskatās viļņveidīga. Katra kām

piņa satur asinstraukus un nervus. Jo cilvēkšī

. top vecāks, jo kārpiņas top plānākas. Te V

itaustes ķermenīši, sāpju, siltuma, aukstum

'«jušanas elementi.
g(

īstās ādas saistošo audu kārta. Ja ādā iedin;

ar apaļu adatu — tad ronas dažādi caurumi -

jo šinī kārtā šķiedras iet dažādos virziena

i katrā vietā citādi. — Te arī ir muskuļi. Dafļ
z

/no tiem guļ pie matiem un izspiež taukus v

l rada zossādu. Citi spiež asinstraukus un limfe

traukus un gādā par asins un limfas rinķošant-
1
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. Adas pigments. Pigmenta kārta aizsargā no

.gaismas stariem kārpiņu kārtu īstā ādā: kā

brūns saules sargs. — Pigments atronas vis-

vairāk virskārtas pamata slānī; arī augstākos
slāņos tas ir.

I Zemādas kārta. Tur liels saistošo audu

līkls, kura šūniņas, kā ogu ķekari. — Ja daudz

(tauku, var ādas asinstrauki būt 25—40 klm.

gari; — sirdij tad grūti strādāt, jo pie tauku

jšūniņām pieiet asinstrauki. — Nodzenot jau
drusku taukus, saīsinām asinstraukus par da-

ižiem kilometriem un sirdij jau vieglāki. — Visi

saistošie audi stāv sakarā viens ar otru un ar

tāļu stāvošu orgānu audiem. — Saistošie audi1
dara ādu tik stipru, ka kāds 3 cm plats ādasi

gabals spēj nest visu cilvēku. Saistošo audu

Bēļ var dažreiz krūšu ādu pārvilkt pār visu seju.

• Ādas asinstrauki. Ir divas kapilāru tīklu

Sistēmas. — Adas asinstrauki savādi savelkas

ļ>ēc katra cilvēka dabas. — Endotela šūniņas
taisa fagocitozi un tanīs ronas vielas, kas cīnās

pret slimībām. Kapilaru tīkli aizsargā cilvēku

no slimībām (jo tur ronas antitoksini; endotela

Šūniņās ronas vielas, kas cīnās pret slimībām.)
Virskārtā nav asinstrauku.

Sviedru dziedzeri. Tie atronas starp īsto

ādu un zemādas kārtu. Izejas punkt? ar acīm

nav saredzams un ir uz kalna.

Kāda reakcija sviedriem. Alkaliska (= sārmu).
Tauku dziedzeri. Atronas tik tur, kur mati.

Izeja ir redzama; no izejas vienmēr iznāk mats.

Ko satur 1 kvadrātcentimetrs ādas. 6 miljonu
Šūniņu, 16 tauku dziedzeru, 1 mtr. asinstrauku,
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[6 matus, 1000,^iedru__dziedzeru, 5000 prāti
ilferinenīšu "(taustei, ošai v. t. t.), 4 mtr. nervi

šķiedru, 25 spiediena punktus, 200 sāpju punktus
2 siltuma punktus, 15 aukstuma punktus.

Ādas darbība. Uzņem uzturvielas: šķidrās ut

gazveidīgās uzturvielas. Tagad virsādai šī dar

bība zudusi, īstai ādai vēl ir. Uzņem un izdot

Coa (tā tad elpošana). Atdod izlietotās vielas

taukus, gāzes un sviedrus. Ir miesas sargs

aizsargā pret kaitīgām vielām un grūdieniem
āda ir elastīga; tauki regulē miesas siltumu

Jutekļu orgāns (tauste, temperātura, sāpes,
Ražo vielas pret lipīgām slimībām. Skaistu mi

orgāns. Dzimuma
orgāns. Stāv sakarā a

visiem iekšējiem orgāniem (caur saišķu audiem.)

Ko dara ādas tauki. Uzņem daudz ūdeni

(tāpēc var rasties nejūtamie sviedri), t. i. kul

daudz tauku, tur arī daudz sviedru dziedzeru

— Mechaniski aizsargā pret ārējiem iespaidiem.
— Aizsargā pret ķīmiskiem iespaidiem. — Cīņa
pret baktērijām. — Reizā ar taukiem atdala*

no miesas ari vēl citas vielas (jods, broms v. 1.1)
ari dažas vielas, kuras ir ieņemtas ar barību. -*

Tauki pieder pie vielām, kas piedod ādai se-

višķu smaku. To pašu dara ari sviedri.

No kam ronas pinnes. Tauku dziedzeri tad

par daudz strādā un to izeja aizsērē. Melnās

punktītes ir tādi aizsērējumi. Tauku dziedzeri

stāv ciešā sakarā ar dziedzeriem ar iekšēju se-

krēciju (t. i. ar vairoga dziedzeri, dzimuma

dziedzeriem v. t. t.).

Ko dara sviedri. Notīra ādu. Ir nieru viet*

nieki. Nonāvē baktērijas. Nokārto miesas sil*
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[tumu (sviedri izgaro un ķermenis zaudē no tam

| daudz siltuma). Bojā matus, jo satur ādas at-

I dalījumu vielas, kas ir indīgas.

Ko dara ādas muskuļi. Daži guf pie matiem

un izspiež taukus un rada zoss ādu. Citi spiež
iasins un limfas traukus un gādā par asins un

ļlimfas riņķošanu.

Kā ādas kapilari aizsargā pret slimībām. Ka-

ļpilaros ronas antitoksini. Endotela šūniņās ronas

ļvielas, kas cīnās pret slimībām (opsonini), un

Išūniņas taisa fagocitozi.

Kam vajadzīga vaskam līdzīgā ādas virskārta.

1 .a; aizsargātu ādu no baktērijām, no pārmērīga
siltuma un no pārmērīga aukstuma.

Ādas slimību cēloni. Adas iekaisumi no

1darba, saules, karstuma, kalna saules, Rentgena.

1Adas parazīti. Baktērijas (tbr., difterita, sifilisa,
■ gonorejas, nezināmas baktērijas). lenāk ādā

■caur ievainojumiem vai pa ādas dziedzeru ie-

-1 ejām. lenāk ādā ar asinīm (ari toksinu veidā).
'Nervu bojājumi (herpes rostes p. p.). No asins-

trauku bojājumiem.

Ādas attiecība pret visu ķermeni. Ada ir itkā

visu iekšējo orgānu projekcijas aparāts. Viss,
kas notiek ar iekšējiem orgāniem — atspoguļojas
uz ādas. Ada it sevišķi stāv sakarā ar nierēm,
gland. thvreoidea, hypophyis, Pancreas, blakus

nierēm, dzimuma orgāniem, galvas smadzenēm.

Kas aiz kāju nagiem. Diloņa bacils. Drēbju
uts oliņas un tārpu oliņas. Kašķa smadze.

Kad notiek matu maiņa. Auglim 7. mēnesī

vai tūlīt pēc dzimšanas. — Pēc dzimšanas re-
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dzama matu diferencēšanās: tad dažās vietā;
c

stiprāki tie aug un top garāki, dažās tie atka j
paliek augšanā atpakaļ. —

Pubertātes laikā. — \

Vēlāk: deguna un auss dzeloņa mati vīrietin j
top redzamāki un resnāki un ķermeņa mat 1
dažās vietās pārvēršas par gariem matiem £
Pūku mati ari pārvēršas par garākiem.— Vēlā!

visvairāk izkrīt pavasaros un rudeņos (cilvēk

tāpat kā putni un lopi maina matus). — Mats

U visu sakni nekad neizkrīt.

Slimīgas matu izkrišanas cēloņi. ledzimtība.

Nepareizs galvas apģērbs, kas par daudz spici
galvas ādu vai kaitīgi krāsots. Cepures āda

var būt arī slikti ģērēta. Slimības — mazasi-

nība — zarnu slimības — un citas slimības

(tīfs). Slikta barība. Pārpūlēšanās. Pārmērīgs
fizisks vai garīgs darbs. Izvirtuļu dzīve (teātri
un balles). Ja galva pārmērīgi svīst. Sviedri

bojā matus, jo satur indīgas atdalījumu vielas.

Neprātīga galvas higiēna: saules stari, par bieži

mazgā, sliktas ziepes. No tam ronas blauzgas
un vēlāk matu izkrišana. Matu dedzināšana.

Galvas matu razēšana. Griešanai nav nekādas

nozīmes (bērniem var griest). Tauku dziedzeri

nepareizi strādā: vai par daudz, vai par maz,
vai tauki ir citāda sastāva.

Kāpēc jāmazgā āda. Lai putekjus un ne-

tīrumus dabūtu projām. Lai aizdabūtu projām
iežuvušos sviedru un tauku dziedzeru atdalī-

jumus. Lai poras būtu svabadas, tā kā āda

svabadi var atdalīt 1 litri ūdens 24 stundās. Tā

notiek elpošana caur ādu. Lai ķermeni nocietinātu.

Ziepju reakcija. Ziepes ir tauku un sārmu

savienojums. Tauki satur tauku skībi un gli-
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ceriņu. Sārmi satur kali vai nātrija savieno-

jumus. Ja tauku skābe savienojas ar kali sa-

vienojumu, tad ronas kali ziepes. Pie šiem sa-

vienojumiem glicerins top brīvs. Glicerins ir

trīspakāpenisks alkohols. Kali ziepes — ir

šķidras.

Ko dara ziepes. Atšķīdina taukus. Taisaj
ragu kārtu čauganu. lesūcas ādā. Dezinficē!

Mechaniski ar putām aizvada projām netīrumus."

Kas notiek pie pārmērīgas ziepju lietošanas.

Samtveidīgais spožums, ko novērojam virs ābo-

liem, bumbierēm, uz lapām v. t. t. nāk no va-

skam līdzīgas vielas. Tamlīdzīga viela ari at-

ronas uz cilvēka ādas. šī vaska vai tauku

kārta cilvēkam vajadzīga, lai aizsargātu ādu no

baktērijām, no siltuma un aukstuma. Ja tās

nav (no pārliecīgas mazgāšanās), tad ronas au-

goņi un ēdes.

Kādus paņēmienus lieto pie ādas slimību pa-

zīšanas. Anamneze. Apskate. Diaskopija. Lūpa.
Tauste. Asinsizmeklēšana. Histoloģija. Urina

izmeklēšana. Kā āda izskatās virs izsitumiem.

Izsitumu lieluma noteikšana. Slimības ainas

noteikšana. Slimības cēloņa noteikšana. Izsi-

tumu vieta. Krāsa. Sekundāras infekcijas.

Kašķa sekas. Nieres (no toksiniem). Lozi-

nofilija. Nieze ilgi. Rētas. Pigmentacija.

KaŠķa veidi. Scabies larvata. Lopu kašķis.
Zīdaiņa kašķis.

Kašķa zīmes. Topogrāfija. Polimorfija. Nakti

niez. Citiem pielīp. Ejas. Sekundāras parādības.
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Kā notiek kašķa pielipšana. Ja guļ kopā
(coitus!). No netīras veļas. Prostituētām un

nabagiem. Ja pats netīrs (aiz kāju un roku

nagiem).

Kašķa lokalizācija. Kur ir: starp roku un

kāju pirkstiem, uz delnas locītavas iekšpuses,
padušu priekšējā krokā, krūšu galos, nabā, dzi-

muma orgānos, ceļu un papēžu iekšpusēs. Kur

nav: uz sejas un galvas.

Par kašķa izcēlāju. Kašķi izsauc ērce sar-

coptes scabiei. Tēviņš uzturas kādā ādas ie-

dobumā, 6 dienas pēc apvaišļošanās iet bojā,
nav saredzams. Mātīte ir gandrīz saredzama,

izdēj ap 60 oliņu, nakti urbjas (ēd audu sulu),
dzīvo 2—3 mēneši.

Kas zīmīgs pie galvas uts koduma. Pakausī

leikoderma. Sekundāri ronas: iekaisumi, strutu

pumpas, eczemas, galvas dziedzeri piepamst.
Zem bizes. Plica polonica.

Par pašu galvas uti. Chitin apvalks. Pēc

vienas nedēļas izlien bērns, kas pēc 2 nedēļām
ir spējīgs apvaišļoties. Mātīte dēj ap 50 oliņu.
Uz ķermeņa ir melnas punktis.

Kā notiek galvas uts pielipšana. Ja nāk tuvā

sakara ar otru cilvēku (tramvajā, skolā). Ko-

pīgas ķemmes.

Ko darīt pret gnīdām — pie galvas utīm. Pret

gnīdām izmazgā ar Sabadilla etiķi un izķemmē
ar smalkām ķemmēm.

Ko darīt pie galvas uts. Ar petroleju vai

Sabadilla etiķi divus vakarus iesmērēt. Saba-
dilla etiķis ir tāpēc jālieto, ka tanī šķist chitin
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viela. No rīta izmazgāt ar kumelīšu tēju un

ziepēm. Pēc 8 dienām jāatkārto. Mati jāgriež
tik tad, kad tie par daudz sapinušies.

Kur drēbju uts dēj oliņas. Apģērba krokās

un vīlēs. Zem kāju pirkstiem. Reti kad uz

pūku matiem, padušu matiem, kaunuma matiem.

Kur uzturas drēbju uts. Uz apģērba. Mat-

račos. Spilveņos, deķos. Gultas maisos.

Kādas slimības pārnes drēbju uts. Izsitumu

un atguļas tīfus. Miesas uts to nedara un tā

daudz mazāk bīstama.

Kāpēc drēbju uti uz cilvēka ķermeni grūti at-

rast. Tāpēc ka tā apmeklē cilvēka ķermeni
tik tad, kad tā grib ēst.

Kas zināms par pašu drēbju uti. Uz uts

ķermeņa nav melnas punktis. Vējš var aiznest

vairāk metru projām. Pie uts koduma ieiet

indīgas siekalas koduma vietā. Uzturas tanī

drēbju pusē, kas pieguļ miesai. Apmeklē cil-

vēka ķermeni tik tad, kad izsalkusi.

Kas zīmīgs uz ādas pie drēbju utīm. Ne pie
vienus ādas slimības nav tik daudz kasījumu
vietu, jēlu vietu — kā pie drēbju utīm. Ada

netīra un iekaisusi. Drēbēs utis. Sekundāras

parādības: matu izkrišana, pigmenta plankumi.

Ar ko zīmīgi iekaisumi pie drēbju utim. Ir 4

strīpas (no 4 pirkstiem); iekasījumi atronas gar

sāniem, ap lāpstu kauliem un uz ciskām ; uz ie-

kasījumiem ir asins kreveles. Pigmenta plankumi.

Ar ko ir zīmīgas rētas pie drēbju utīm. Tās

baltas. Spīd. Dažāda veida. Tām apkārt pig-
mentācija.
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Kā notiek kaunuma uts pielipšana. Pie kop-
dzīves (no atejas nē).

Kas zināms par pašu kaunuma uti. Tā ir

gaiši brūnas krāsas. Plakana. Cieši piegulst
pie cilvēka matiem un ādas. Uts ]oti stipri
ieķeras ādā, jo tās nagiem sevišķi stipri āķi.
Lēnām kustas. Dzīvo uz kaunuma matiem, padu-
sēs, uz virsstilba, ap tūpli. Retumis ari uz uzacīm.

Kas zīmīgs pie maculae caerulaeae. Ir lēcas

līdz 10 santīmu lieli. Ar noteiktām malām. Ir

grupās. Tos nevar izspiest. Atronas vēdera

sānos un padušu apkārtnē (uz krūšu pusi).
Ronas 6 stundas pēc kaunuma uts parādīšanās.
Var pastāvēt dienām ilgi. Dažreiz atgādina si-

filisu. Tie ronas no uts koduma.

Ķā pārmainās āda pie kaunuma uts koduma.

lekasījumu vietu nav — ir tik slapjas vietas.

Niez kaunuma vieta. Maculae caerulaeae. Pate

uts redzama, kā brūns kniepadatas galvas lie-

luma plankums.

Kādas ir kaunuma uts svarīgākās diagnozes
zīmes. Pate uts redzama: brūni plankumi,
kniepadatas galvas lielumā. Nieze kaunuma

vietā. Zili plankumi (ne vienmēr).

No kādas stkbūtnes ronas eczema marginatum.
No sēnītes epidermophvton inguinale.

Kas slimo ar eczema marginat. Galvenām

kārtām — vīrieši; sievietes un vēcāki bērni arī

slimo, bet maz. Tukli cilvēki, kas daudz svīst.

Eczema marginatum lokalizācija. Galvenām
kārtām ap dzimuma orgāniem. Kur rīvē ap-

ģērbs vai āda adu (zem krūtīm, padusēs).
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Eczema marginatum slimības aina. Pate slimā

vieta: sarkans plankums, kam āda lobās nost.

Uz sarkanā plankuma ēde, ar pūtītēm. Niez.

Apkārtnē: mazi, jauni plankumi. Malas: no-

teiktas, tumšākas krāsas, augstākas, uz tām

pūtītes. Centrs: dzeltenīgas krāsas, iekritis, uz

tā pūtītes, ar laiku top gaišāks un process drīz

vien velkas tāļāk. uaita: Pirmais plankums
ronas starp scrotum un ciskām. Apkārtnē jauni
plankumi. Pate slimība ronas ātri, bet velkas

ilgi — bieži atkārtojas.

Kā izsargāties no eczema marginatum. Pris-

nics jāliek tīrs. Slimā veļa jādezinficē. Pa-

tversmēs jāskatās uz tīrību. Atejas jātur tīras

(tur bērni viegli var dabūt). Maizniekiem bieži

jāmazgā rokas. Vannās par ilgi ne. Jāgādā,
ka nesvīst. Ar bencinu vai 6070 spirtu bieži

jāmazgā tās vietas, kas rīvējas. Jāgādā, ka ne-

berzetos viena vieta pret otru. Ar pūderi jā-
apkaisa svīstošās vietas siltā laikā. Vati zem

krūtīm. Paduses neturēt silti.

Kas jāievēro pie eczema marginatum diag-
nozes. Sarkans plankums ar drusku tumšākām

augstākām malām. Malas robainas, līkumainas.

Malas augstākas. Apkārtnē — jauni. Ap dzi-

muma orgāniem.

Ko lieto pie eczema marginatum ārstēšanas.

Ung. VVilkinsoni.

Kas izce| lepru. Lepras bacils.

Cik ilgi velkas lepras inkubācija. Apmēram
10 gadi.

Kādas ir lepras prodromalzīmes. Plankumi.

Tulznas. Deguna gjotādas bojājumi. Tempe-
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ratūra. Neiralģiskas sāpes. Jūt it kā skudras

skrietu. Hiperaesteriias kādā loceklī. Pēdu

apakšas aizmigušas. Vājums un aukstums visS

ķermenī vai vienā daļa.

Kā pielīp lepra. Pilienu veidā (ieelpo). Pie-

skaroties. Inzekti (odi, kašķa, sraadze, blaktis,

blusas, utis). Netīrība mājsaimniecībā. Kopēja
veļa. Zivis (žāvētas).

Anestetiskās lepras zīmes. Plankumi (te

nejūt, te pigmenta nav, vai ir par daudz). Tulz-

nas un infiltrats. Atrofijas (īkšķa vai rokas

mazā pirkstiņa) Trofiski traucējumi. Nervu

trieka (acis nevar aiztaisīt). Nervi piepamst.
Jušanas traucējumi un sāpes. Kontrakturas.

Vātis — Mal perforans — Mutilatio. Locitavas

piepamst. Osteomielits.

Lepras trofiskie traucējumi. Pie lepra anae-

stetica. Tad nepieved audiem vajadzīgās barī-

bas vielas. Muskuļi pazūd (musk. interossei).
Top vājš. Mal perforans.

Lauvas izskats. Pie lepra tuberosa. De-

guns sapampis. Pigmentacijas uz pieres. Mez-

gli uz acīm. Lūpas resnas. Ausis lielas. Mati

(galvā labi, bet citur izkrituši, uzacis nav).

Lepra tuberosa. Sākas ļoti bieži rokās un

kājās. Piepamst. Ziloņa kāja. Sejā exanthemi

un infiltrati. Uzpūzta seja, roku un kāju vir-

sus. Mezgli. Piesitas tulznas un vātis. Tem-

peratūra. Lauvas izskats. Degunā, rīklē (ba-
rības un gaisa). Acīs. lekšējie orgāni (aknās,
liesā, plaušās). Jušana nav neko traucēta.
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Lacara lepra. Tad lepra ilgi velkas. Pie-

der pie lepra anaestetica. Te lielas tulznas.

Galvenais — vātis. Infiltrati isteikti maz. Brie-

smīga aina.

Lepras prognoze: slikta — bet visai slikta

nav.
„

Lepras veidi. Lepra anāst. un lepra tube-

rosa.





Dr. Bušs

Ādas slimības

11.

Jelgavā, 1933. g.



K. S. Jclgavaa Ziņas" grSm. ss> Jelgavā, Paata iell IS.



Herpes tonsurans.

Kādas sīkbūtnes izsauc to. Trichofitan ton-

surans.

Kā trichofitan sēnīte iedarbojas uz mata?

1) Tā stiepjas matā uz augšu un 2) taisa visu

matu trauslu.

Kā cilvēks dabon herpes tonsurans. No dzīv-

niekiem (suņiem, kaķiem, zirgiem, teļiem, tru-

šiem). No otra cilvēka. No mitriem dzīvokļiem.
No mitras veļas. No sukām, ķemmēm, dvieļiem,
no Prīsnica. No lopu barības kūtī.

Kādi ir slimības veidi. Seklā un dziļā; ādas

(cutan.), matu (capillit.) un vispārīgā; herpes
tousurans cutan.: macul., vesic, squamos.; her-

pes tonsurans capillitii: virsējā un dziļā.

Kā parādās seklā herpes tonsurans macuiosa.

Vispirms brūns sarkans plankums, kas drusku

virs ādas; tad plankums drīz nobāl un pār-
klājas plānām blauzgām; gar plankuma malām

ronas jauna sarkana josla; centrs sadzīst. Plan-

kumi saplūst kopā, ronas lokveidīgas formas.

Zīmīgi: plankums apaļš, ar noteiktām robežām

un visa slimība dažreiz sastāv no vairākiem

kopā saplūdušiem apaļiem plankumiem.
Ka parādās sekla herpes tonsurans vesicu-

losus. Riņķveidīga slimība — vidus sadzijis un
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malās jaunas slimības zīmes. Ir slimības aug-

stāka pakāpe kā maculosa.

Kā parādās seklā herpes tousurans squamosa.
Ir vēlāka stadija kā herpes tonsurans macuL

Tad vidu blauzgas sadzīst, gar malām jaunas
blauzgas.

Kā parādās dziļā herpes tonsurans cutan. Til

uz rokām (atstiepēju pusē) un kakla sāniem

Ronas mīksti strutu augoņi dziļi ādā.

Kā parādās matu herpes tonsurans. Divējādi:
virsēja kārtā un dziļākos audos (Kerion Celsi).

Ka parādās virsējā matu herpes tonsurans.

1) Squamosā formā. 2) Mati izkrīt plankumiem.
3) Līdzīgi neskūtai bārzdai. 4) Daži mati plan-
kumā nolūzuši. 5) Starp slimajiem matiem ii

daži veseli. 6) Kreveles un zem tām komma

līdzīgi mati. 7) Mati nokrāsoti pelēkā krāsā

8) Ar chloroformu apslapēti — top balti.

Kerion Celsi. Ir augoņveidīgs plankums ma-

tos, no kura kā no sūkļa var izspiest strutas

Ir sarkanas krāsas. Bērni it īpaši ar to slimo

Mati ir izkrituši — ar stiklveidigu sakni. Daudi

baltās punktītes satur strutas. Malas sungn
noteiktas. 10 sant. — 5 lat. lielumā.

Kā parādās vispārīga saslimšana ar herpes
tonsurans. 1) Tad sēnīte ieiet asinīs. 2) Vis-

pirms — drebuļi, drudzis, liesa sapamst, locī-

tavas sapamst. 3) Pēc tam 3 veidi: šarlakam

vai masalām līdzīgi, eczemai līdzīgi, locekļu
reimatismam līdzīgi.

Gaita. 1) Dažreiz pazūd pati no sevis, ļ
Dažreiz ir drudzis ilgāku laiku. 3) Matu htr-

pes tonsur. dažreiz pazūd ap pubertātes laiko
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pats no sevis, jo tad parādās ķermenī jauni
hormoni, zem kuru iespaida sēnītes augšana

top traucēta. 4) Pēc sadzīšanas paliek pigmen-
tacija.

Kā izsargāties. 1) Slimība ļoti lipīga. 2) Fri-

zētavās jāievēro tīrība. 3) Slimie jāatdala. 4)
Cepures dezinficēt.

Ārstēšana. Vislabākais — Rentgen. Ung.
Wilkins. Thallin. acet. Kā pie favus.

Sycosis spl.

No kam nāk vārds „sycosis\ No grieķu va-

lodas. Sykon = vīģes auglis. Ja kādu lielāku

Svcosis spl. mezglu uzgriež un spiež no abām

pusēm lielo augoņu, tad nāk ārā graudu masa,

kā pie vīģes augļa

Svcosis spl. pirmās zīmes. Tad ir viena

strutu pumpiņa, ar sarkanu malu. Pumpiņas
vidū — mats. Matu var viegli izraut. Ap tā

saknēm ir strutas.

Svcosis spl. vēlākās zīmes. Tejau nu ir vairāk

tādu pumpiņu, kuras ir sadevušās kopā. Ronas
sarkani plankumi, uz kuriem redzamas strutu

pumpiņas. Dažas pumpiņas drīz vien pārvēršas
par krevelēm. Var rasties lieli strutu augoni.

Slimības beigu aina. Slimajās vietas ronas

matu zudums. Ada top plāna. Rodas rētas.
Šur tur ir pa strutu pumpiņai.

Slimības komplikācijas. Lielāki augoni. Dzie-

dzeri sapamst. Āda iekaist. Sāpes. Drudzis.

Slimības gaita. Sākas ātri, bet velkas kro-

niski.
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Kas pie diagnozes svarīgs. 1) Te notiek

mata maisiņa strutošana. 2) Adas sapampu mi

ir mazāki kā pie Svcoris parāsit. 3) Adas sa-

pampumi nav sūkļveidīgi.
No kam ronas Svcosis spl. Ronas no infek-

cijas ar stafilokokkiem.

Palīga cēloņi. Bārzdas skūšana ar neasu nazi

Ja dzen bārzdu pret spalvu. Petroleja. Ģīmja
netīrība. Šņaucamā tabaka. Par daudz vircas

ēdienā. Par daudz ēd. c!des. Kroniskas

iesnas. Vijole: tā mechaniski kairina smakri,

spiežot vijoli pie tā. Galvas matu blauzgas.
Kādās vietās parādās. Virslūpā, reti kad

pašā bārzdā. Tāpēc virslūpā, ka tur ir resni

mati.

Kas saslimst: vīrieši vaj sievietes. Tikai vi*

rieši.

Kas notiek anatomiski? Matu maisiņi iekaist:

tur ronas strutas. Resnie ūsu mati ir par resnu:

matam nav vairs vietas maisiņā.

Ārstēšana. Izvilkt katru matu. Rentgen.

Sycosis parasitaria.

Kādas sikbūtnes izsauc? Trichophvton ton-

surans, t. i. tās pašas sēnītes, kas izsauc herpes
tonsurans. To ir vairāk sugu.

Kādi ļaudis slimo? Važoņi, zirgu puiši, lopu

ārsti, kalēji, vispārīgi cilvēki, kam daudz dari*

šanas ar slimiem dzīvniekiem.

Lokalizācija. Parasti bārzdā, reti kad ūsās.

Slimie plankumi atronas asimetriski pa
lielākai

daļai uz smakra, vaigiem.
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Kā sadaļas. Virsējā un dzija.

Virsējā forma. Te ir divi veidi. Pie viena

ronas apaļi plankumi un riņķi; slimās vietas

blauzgo; ir lielākas un mazākas slimās vietas;
mati nolūzuši. Pie otra —ir sūkļveidīgas strutu

pūtītes; ronas kreveles; caur pūtīti iet mats.

Dziļā forma. 1) Vieglākā un sākuma forma:

ronas plankumi, kas tik blauzgo vai ir pārklāti
ar augontiņiem; 2) vēlāk ronas augiem pār-
klāts plankums. Caur augoņiem velkas mati.

Daži augoni ir sūkļveidīgi. Mati izkrituši. 8)
Kerian Celsi līdzīgi. 4) Visa āda uz smakra,

vaigiem piepampusi (difusi infiltreta) ar lieliem

strutu mezgliem.

Slimās vietas apkārtne. Te ir jauni plankumi.

Favus.

Slimības nosaukums. Latv. = galvas kraupis.
Nāk no grieķu vai. favus = bišu šūniņa, jo
slimības izsitumi ir līdzīga veida un dzeltenas

krāsas.

Kāda sikbūtne izsauc slimību. Sēnīte Acho-

rion SchOnleinii.

Kas izplata sēnīti ? Sēnītes cilvēks dabon no

cita slima cilvēka. No pelēm (tāpēc arī sli-

mība ož pēc pelēm). Kaķi. Putni (it īpaši
kanārijas putniņi). Zaķi. Veļa. Prīsnics. Gal-

vas sukas. Netīrība, ja dzīvo cieši kopā.
Lokalizācija. Uz galvas matu ādas. Reti kad

uz miesas ādas.

Aina (sākumā). Vispirms parādās zem ādas

mazas, dzeltenas punktītes, kurām vidū mats.

Slimās vietas vidus iekritis.
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Scutulum. Latin. = mazs vairodziņš. Favus

sēnīte aug gar pūtītes malām tālāk un strutt

pūtīte top lielāka. Beigās pūtītēm vidū ir hjod
veidīgs padziļinājums. Sādu bļodveidīgu pa-

dziļinājumu sauc par scutulum. Scutulas krāsi

ir dzeltena. Ar nagu var to izkasīt no gultnes
Zem scutulas ir āda slapja vai sarkana, un at

rofiska. Atrofija ronas no scutulas spiedieni
vai no sēnītes ģifts. Vēlāk mats izkrīt. —

VČ

vēlāk vairāk skutulu saplūst kopā. Sākumi

skutulu pārklāj epidermis, bet drīz šis nodrūp

Komplikācijas. Sēnītes iekļūst asinīs. Rona.*
drudzis un vispārīga saslimšana. Uz miesa:

ronas mazi sarkani plankumi.

Mati pie favus. Mati zaudē savu krāsu, vie

gli lūst un tos var viegli izraut. — Ja matu;

apslapina ar alkoholu, tad it īpaši var redze

slimo pelēko matu krāsu, skutulas dzelteni

krāsu un matu atrofiju.

Nagi. Nagu favus parādās naga dzelteni

punktīšu veidā; nags zaudē spožumu, top resns

un viegli lūzt.

Slimības svarīgākās zīmes. Uz ādas ir vieni

reizā: kailas vietas bez matiem, rētas un dzel

tenas skutulas.

Gaita. Slīmība velkas ļoti ilgi. Ta atkārtojas

Prognoze. Izārstēt grūti. Jauni mati slima

vietās neaug. Maz niez. Ļoti lipīgs.

Ārstēšana. Rentgen. Thallium acet. (bērniefl
līdz pubertātes gadam). Ļaunums no pēdēja
bērns var tapt idiots, locekļi sapamst, nieres ciei
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Pitvriasis versicolor.

Kāda sikbūtne Izceļ. SēnīteMicrosporon furfur.

Kas pārnes slimību. Cilvēks cilvēkam. Svaiga
veļa. Netīrība, ja reti mazgājas. Ja nevalkā

vilnas apakšveļu.

Kādi cilvēki saslimst. Kas daudz svīst (piem.
diloņa slimnieki). Kam maiga āda. Var rasties

katram cilvēkam, bet bērniem un veciem cil-

vēkiem nav.

Slimības aina. Uz ādas parādās brūni plan-
kumi, kurus var ar nagu nokasīt.

Lokalizācija. Priekšējā un pakaļējā sviedru

notekā. Citur arī, bet retāki.

Plankumu lielums. No kniepadatas galvas
līdz kabatas drānas lielumam. Reizā lieli un

mazi.

Plankumu krāsa. Piena kafijas krāsā (galve-
nām kārtām). Var būt arī citā krāsā (versicolor).

Plankuma virsma. Svaigam plankumam gluda.
Vecam, kā ar miltiem. . . Ar nagu viegli var

nokasīt (ģēveles skaidas"zīrae).

Ādas īpašības. Pati āda nav iekaitusi*

Malas. Ir robainas. Ir noteiktas.

Gaita. Sākas lēnām, ilgi velkas.

Sekas. Slimā āda zaudē pigmentu. Pigments
var arī pavairoties.

Prognoze. Laba. Bieži atkārtojas. Lipīga,
bet mazā mērā.

Ārstēšana. Ung. VVilkinson. Jāatkārto pēc
7 dienām.
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Lupus vulgaris (vilka ēde)

Slimības aina (sākumā). Vispirms parādās ut

ādas tumši sarkans zirņa lieluma plankumiņi
Ja šo ar stiklu saspiež un izdzen no tā asini

— tad redzams norobešots infiltrats, kuram

ābola želē krāsa. Ja spiedienu pārtrauc, tad

var redzēt, ka tanī atkal pieplūst* asinis un k;

tas atkal nokrāsojas tumši sarkanā krāsā. Sli-

majā vietā āda neturas vairs tik cieši kopā: j»
ar zondi drusku uzspiež ,tur, tad zonde iekri

dziļu ādā iekšā. — No tuberkulina iekaisumi

top lielāks. Var slimo vietu arī izgriest un mi-

kroskopiski to izmeklēt.

Slimības aina (vēlāk). Tālāk slimības gaiti
ir dažāda, jo slimā āda dažādi atsaucas uz sli-

mības dīgļa iebrukumu. Vispirms process cen-

šas izplatīties slimās vietas apkārtnē pa virs*

tālāk. Ļoti bieži liekas, ka centrs sadzītu, lai

gan pa dziļākiem audiem slimība dziļumā vel

kas tālāk. Bieži vien parādās it kā sadzijušai
vietās (= rētā) — jauni slimības perēkļi. S«

ir recidivs rētā un ir ļoti svarīgi slimības pa
zīšanā (pie zifilisa piem. ir ari rētas, bet nai

tādi recidīvi). Ja slimība tā pa virsu izplatās
var rasties ļoti lieli slimi laukumi. Var saslimi

piem. visa kāja, visa seja, visa sēžamā vieta.

Slimības dažādie veidi. 1) Šādu s4imu plan
kurnu virsma ir tik plakana vien. Tad plan-
kums ir sarkans, vietām tas blauzgo, ir drusku

augstāks par pārējo ādas virsmu, pie taustei

var atrast vieglu infiltratu. Ir drusku sāpes
2) Te āda cīnās jau lielākā mērā ar slimībai

dīgļiem. Nu slimā vietā saaug vairāk saistošc

audu dažās vietās un šūniņu infiltrats top lie*
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lāks. Kliniski var tad parādīties lielāki mezgli
slimajā vietā. 3) Dažreiz sāk augt kārpiņu
kārta un ādas vagu kārta arī pavairoti aug.
Nu ronas liela kārpaina vieta, pie kuras tomēr

var vēl redzēt pirmatnējos mezglīšus. 4) Daž-

reiz āda nepretojas tādā mērā slimības dīg]u
iebrukumam un ronas vātis. 5) Var notikt

sastrēgums limfas traukos un rasties visa attie-

cīgā locekļa elefantiasis. 6) Dažreiz vātis pa
audu apakšu saēd cīpslas un kaulus: deguns
iekrīt, pirkstu kauli pazūd.

Lupus mezgli. Tie ir vienmēr. Gar malām

ir saistošie audi, vidū strutu audi — tapēe
vidū mīksti. Lielums: no kniepadatas galvas
sākot un vēl lielāki. Atronas dziļu ādā zem

īstās ādas audiem. Mezgli var pilnīgi deģene-
rēties un radīt vātis vai rētas (lupus sclerosus)
Krāsa dzelteni brūna. Ada virs mezgliem:
vesela vai atrofiska un krokās vai blauzgaina.
Apkārtnē — jauni mezgli. Vairāk mezgli var

savienoties kopā — zirņa lielumā.

Lupus rētas. Rētās vienmēr ir mezgli. —

Pašas rētas ir vienmēr; viņas var būt it plašas.

Caita. Sākas bērnībā (pa lielākai daļai).
Plaušu dilonis ņem labvēlīgu virzienu.

Komplikācijas. Roze. Vēzis. Adas rags. Sa-

ģiftejas limfu trauki un no tam ronas augoņi
vai elefantiasis (kājas, dzimumorgāni, vaigi)
vai sapamst tuvējie dziedzeri.

Zifiliss un lupus. „Ko zifiliss padara nedēļās,
tur vilka ēdei vajadzīgi gadi".

Vilka ēdes pataloģiskā anatomija. Te tuber-

kulozes dīgļi nonāk ādā vai nu tieši vai pa
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asins traukiem. — Adā dīgļi izsauc ādas pre-
testības reakciju pret slimību, kas parādās
iekš tam, ka ronas ādā tuberkulozes audi lie-

lākā vai mazākā mērā. Šie audi attīstās mez-

glīšu veidā ap īstās ādas vai kārpiņu kārtas

sīkajiem asinstraukiem (= kapilariem).

Japāna un lupus. Lupus izplatīts pa visu

zemes lodi, bet Japānā ta maz: tāpēc ka tur

mazgā seju katru dienu ar siltu ūdeni.

Lokalizācija. Uz sejas, citur retāki.

leejas vārti. levainojumi ādā: frizētavās,
auskari, deguna gļotāda. Pa asinīm (kaulu tbc).

Vilka ēdes sociālais jaunums. Aplaiž citus.

Pats nekur nevar rādīties — jābēg no ļaudīm.

Prognoze. Reti var izārstēt, var dzīvot ilgi.

Cīņa ar lupus. Ķirurģiska ārstēšana. Finsena

gaismas ārstēšana. Rentgen. Pvrogallol. Ār-
stēšana ar tuberkulinu. Speciālās slimnīcas un

sanatorijas.

Tauku dziedzeru slimibas.

Akne = pinnes.

Kas ir folikuls. Tas ir mata maisiņš no tas

vietas sākot, kur tauku dziedzeris ieiet mata ejā.
Komeda. Tas ir gandrīz vienmēr kopā ar

taukainu galvas ādu. — Tad folikula eja aiz-

cietē ar tauku masu. Vēlāk var redzēt, ka

taukiem tauku dziedzerī vairojoties, folikula
vietā ronas -balts neiekaisis mezgls. Beigās
tauku dziedzera ejā iesprostotā tauku masā sa-

krājas putekļi un ronas krāsu viela indīgo

(nesaprotamā kārtā). Nu var redzēt, ka tauka
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masas visaugstākā vieta top tumši zila. Šo

tauku aizsprostojumu ar melno punktu sauc

par
komedo.

Acnes anatomija. Ja komedoni paliek ilgāku
laiku tauku dziedzeru ejā — tauki sāk sadalī-

ties un top veci. Nu iekaist tauku dziedzera

apkārtne.
Kādos gados parādās acne. Starp 16. un 25.

gadu.
Acnes aina. Vienmēr ir vēl taukaina galvas

āda. — Komedonu apkārtne iekaist. — Var

redzēt, ka radies sarkans mezgliņš tauku dzie-

dzera vietā. — Vienmēr šinī iekaisuma vietā

iebrūk leikocīti, kas pilnīgi iznīcina folikuja
sienu un to izkausē par strutu kopu. Nu ir

redzama dzeltena punktveidīga tulzniņa uz

iekaisuša mezgliņa. Tulzniņa drīz vien pār-

plīst — vai nu pate no sevis vai no mechani-

skiem bojājumiem. —
Strutas iziet ārā, iekai-

sums nozūd un slimā vietā ronas rēta, ja sli-

mība pilnīgi iznīcinājusi folikulu. — Pretējā

gadījumā nav rētas un nu ronas jauns folikuls

un no agrāki slimās vietas nekas nav redzams.

Šis process atkārtojas vairāk reiz, ja folikula

sienas uz reiz pilnīgi neizposta. — Saslimst

arvien jauni folikuļi. Acnes aina top raibi še-

ķaina. —- Galvenās zīmes ir šādas trīs: 1) Var

redzēt reizā slimības sākumu, komedonus, pil-
nīgi attīstītus mezglus ar vai bez strutu tulznām

un slimības atliekas — rētu veidā. 2) Var at-

tīstīties folikula apkārtnē lieli augoņi, kas var

atstāt lielas rētas. 3) Paši tauku dziedzeri pār-
veidojas. Ja folikula kaklu ilgāku laiku aiz-

slēdz komedona sacietējums, un tauku dzie-
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dzēra sekrēcija nebeidzas vis, bet taisni otrad

— no iekaisuma ta pavairojas — tad folikub

viszemākā vietā tauku dziedzera sekrēts izplēš
folikulu. Tas izplēšas arvien vairāk un vairāk

līdz ķiršu kodola lielumam un vēl vairāk

Ronas diezgan ciets veidojums, kamēr pali
tauku dziedzeris ir sarucis par mazu mēneši

cirpei līdzīgu masu. lekaisums pāriet arī vi

šo izplētumu. Ada virs izplētuma atdala smir

došu masu. Ronas liels smirdošu strutu au

gons, no kura laikmetiem atdalās strutas. Bei

dzot attīstās dziji ejošas rētas.

Lokalizācija. Seja, bet arī visa mugura star[ i
lāpstu kauliem saslimst. Mugurā tad redzam

lieli augoņi, lielas rētas un komedo punktites ļ
Pie kādām slimībām ari var acne novērot

Svphilis. Tbc. Aroda slimības: jjod, bron,
cnlor. Petroleja. Darva. Raugs. Pie grūtāū j
slimībām — acne cachecticorum.

Acnes etioloģija. Pubertāte. Menstruācija. |
traucējumi. Kronisk. obstipatio un māgas «*J

zarnu katars. Chloroze un anēmija. NepareiK
barība (it sevišķi, ja barība par treknu). Vielai 1
kuras kā idiozinkraziju nevar panest. Ner

vozitāte. Demodcx sev acarus follicularis (n*j

vainīgs dzīvnieks, kas bieži atronas acne mels

glos; 300 X palielināts — labi redzams).

Acnes ārstēšana. Rentgen. Mazgāt ar silt

ūdeni un pēc tam ar salicvlvazelinu. Comeo

izspiež (2 reiz nedēļā). Sejas masāža. leks

sēru, raugu. Neēst: daudz konzervu, daud

gaļas. Kārtīga caureja. c
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Milium.

Kā ronas milium. Tad notiek tauku sastrē-

gums folikulī. Te tauku dziedzeri atdalās ļoti
daudz epidermisa šūniņu, bet pēdējās nepār-
vēršas vairs par taukiem. Viņas paliek guļam
dziedzerītī. Izeja ir aizsprostota un epidermisa
šūniņas paliek dziedzerī. Dziedzeris izplēšas.
Pāri pār visu mezglu velkas vesels epidermis.
Pēdējais ir jāuzplēš, tad tik var pietikt pie paša
mezgliņa

Kāda starpība starp komedo un milium. Star-

pība ir tā, ka komedo sēž pašā tauku dziedzeru

izejā, bet milium — nē.

Milium lokalizācija. Uz apakšējiem plaksti-
ņiem, vaigiem un dzimuma orgāniem. Sievietei;

mazo lūpu iekšpusi.
Milium zīmes. Ir pelēki-balti mezglīši, kniep-

adatas galvas lielumā vai lielāki. Drusku virs

ādas. Ir pirkstiem jūtami kā cieti graudiņi ādā.
Tos var izspiest — tad ir redzams pelēki-balts
graudiņš, kas zem mikroskopa rāda epidermisa
šūniņu apvalku, līdzīgu sīpola mizām — un ko-

dolu, kas satur epidermisa šūniņas un drusku

taukus.

Kāda ir milium prognoze. Laba. Milium —

nevainīgs ādas bojājumus, kas traucē tik ādas

skaistumu.

Ārstēšana. Mechaniski to izspiež.

Sviedru dziedzeru slimības.

Kādas ir sviedru dziedzeru slimības. 1) Funk-

cijas traucējumi: Hvperhidrosis (komplikācijas :
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Miliaria crvstallina, Miliaria alba-rubra, Febris

roiUaria, Cheiroporapholyx), Anhidrosis. 21

Sviedru sastāvdaļu traucējumi: Chromhidrosis,

Hāmhidrosis, Osmhidrosis, Urhidrosis. 3) Or-

ganiskas pārmaiņas: zīdaiņu sviedru augoņi vi

pieaugušo padušu augoni. 4) Granulosis rubn

nasi.

Kādi cilvēki slimo ar Hvperhidrosis (par daudi

sviedru). Viena daļa nāk no ģimenēm, kuri'

ir neirastenija, otra daļa — ir mazasinīgi va

tuberkulozi.

Hvperhidrosis ārstēšana. Jāvalkā vilnas zeķes
Zeķes jāizmazgā — izžāvēšana nelīdz. 2°/o sa>

licvlpuders. lekšā atropins (tad uz acīm jā-
dara uzmanīgs).

Miliaria crvstallina. No pārmērīgas svīšanas

ronas Mii. crvst. Tad uz veselās ādas rona;

tulzniņas — kā rasas pilieni. Tās satur ūde

ņainu šķidrumu. Tulzniņas ir kniepadatas
galvas lielumā. Tās ir ādas visaugstākās kārtās

Drīz vien tās pārplīst un pēc dažām dienām

nav vairs neka. Te sviedru dziedzera eja sa-

liecas un aizsprostojas. Ronas tad, kad cilvēk:

piepeži sāk daudz svīst un sviedri sakrāja:
ragu kārtā. Ārstēšana — nekāda.

Kad parādās miliaria rubra. Kad ādu piepei
pārpludina daudz šķidruma — aiz vēl nezi-

nāmiem iemesliem ronas miliaria rubra.

Kādiem cilvēkiem sevišķi parādās miliariJ

rubra. Tādiem, kas daudz svīst un tādiem
kas tukli.

Miliaria rubra aina. Tad āda pārveidojas ti

ka aiz vēl nezināmiem iemesliem pie lieliem
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sviedriem ronas daudz folikularu mezglišu, kuru

galotnē atronas maza tulzniņa. Tas notiek

dažās stundās. — Ada nav iekaitusi. — Paši

mezgliši cieti un sarkanas krāsas. — Ja to ga-

lotnē daudz leikocitu — tad parādās strutu

tulzniņa — Miliaria alba. Paši mezgliši var

būt izkaisīti pa ādu (bet tuvu stāvēt viens

otram) vai stāvēt grupās. — Niez.

Cik ilgi velkas miliaria rubra. I—2 nedēļās
visa slimība pāriet.

Ādu krokas pie miliaria rubra. Tur var visa

āda tapt sarkana un iekaist.

Kas ir miliaria rubra diagnozei no svara. Visi

sarkanie mezglīši un tulzniņas ir vienāda lieluma.

Akūti sākas. — Pati slimība ir savā ziņā abor-

tiva eczema (t. i. nepilnīgi attīstīta eczema). —

Dažreiz var būt līdzīga šarlakam.

Lokalizācija. Uz rumpja. —Uz roku un kāju
saliecamām pusēm.

Ārstēšana. Kā pie eczemas.

Febris miliaris. Tad ir mazas sīkas tulzniņas
vai meglīši. Tie nav cēlušies no sviedriem,
bet no iekaisuma. — Tad no svara zināt ka

ronas epidēmiski, ka tad ir drudzis, tulzniņām
ir ūdens vai piena saturs, ļoti cieš viss ķer-
ra ens un cilvēks var nomirt. —

Tad cilvēks

vakarā vēl vesels, nakti pamostas — ar svie-

driem pārklāts viss cilvēks; galva sāp un 40°.

Otru dienu sviedri pārklāj slimnieku un visa

gulta slapja no sviedriem. Trešā dienā parādās
masalām līdzīgi plankumi. Uz pēdējiem —

tulzniņas vai mezgliši. Slimība velkas 6—B dienas.

Liesa piepamst. Slimību rada sevišķs bacils.
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Cheiropompholyx.

Cēloņi. Sviedru ir par daudz un tanīs ir tok

sini, kas kairina ādu. — Dažreiz ir sevišķa
sēnites, kas to izsauc.

Lokalizācija. Uz delnas apakšpuses, starj

pirkstiem, uz pēdas apakšas (tad slimību sātu

par podopompholyx).
Aina. Tad ronas kniepadatas galviņas vi

zirņa lielumā tulzniņas. Tulzniņu saturs: sa

kumā ūdeņains, vēlāk: strutains. Beigās tulz

niņas pārtrūkst un sadzīst. Siltā laikā —al

kārtojas. Bieži ir vēl Hvperhidrosis. Ļoti niei

Tulzniņas guļ dziļu ādā, kā zāgo graudiņi.

Komplikācijas. Plakanā pēda. Hvperhidro
sis. Kājas bieži aukstas.

Sekas. Tulznas var savienoties vairākas kop
un jādīt lielus laukumus slimās vietās. Ka<

kājās slimība — tad grūti paiet.
Kas svarīgs pie diagnozes. lekaisums ir maz

(pie citām ādas slimībām — pie tādām tulznāc

ada ir stipri iekaisusi).

Ārstēšana. Jāārstē pamatcēloņi (tbc, anēmija)

Atropins. Labi apsiet.

Anhidrosis.

Tad nav sviedru un cilvēks neatdala pavi
sam sviedrus, vai atdala mazāk kā parast
sviedrus. — Var iedzimt. — Tad cilvēks af

neatdala (vai atdala maz) asaru un siekalc*

Un tad pie darba nespēj temperatūru regulēt
tā paceļas lidz 39° jau pie viegla darba. Tāpa
jau pie viegla darba galvas reiboņi un puls
sit ātri. — Ja cilvēkam galvas smadzenes sli
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mas — tad svīšana kādreiz pārtraukta tik da-

žās norobežotās ķermeņa daļās.

Chromhidrosis.

Tad traucēta sviedru sastāvdaļu produkcija.
— Cilvēks var atdalīt zaļus sviedrus (vara

strādnieki), sarkanus (kad cilvēks dzēris ilgāku
laiku jodkali), zilus (no indīgo, kas nāk no

zarnu indikana). Visos šinīs gadījumos krāsu

viela nav atšķīdināta, bet ir sviedros tik pul-
vera veidā

Hämhidrosis.

Tad sviedriem piemaisītas asinis, tāpēc ka

sviedru dziedzeru ieejas ejā atronas ļoti sīki

asins izplūdumi — pie histērijas.

Osmhidrosis

Tad sviedriem piemaisītas ožamās vielas, kas

nāk no ārstniecības līdzekļiem (ķiploki, mošus,
balderians, terpentins). — Svaigi sviedri neož,
tik ilgi stāvējuši ož; kad stipri ož — tad sauc

f>ar
Bromhidrosis. — Individuālas smaku vic-

as, kurām arī dzimuma ziņā nozīme, nenāk no

sviedriem, bet no tauku dziedzeru atdalījumiem.

Urhidrosis.

Pie urēmijas var sviedros pāriet mīzalu viela.

,«••- Sviedriem izgarojot, var šo vielu atliekas

atrast kristaļu — spīdošu plāksnīšu vai grau-

diņu veidā.

Zīdaiņu sviedru augoņi.

Lokalizācija. Pakausī, mugurā, sēžamā vietā.
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Etioloģija. Stafilokokki nonāk pa sviedru ejuļ
sviedru dziedzerī.

Aina. Te ir mazi, apaļi mezglīši, gaiši sar-

kanas krāsas. Lielums: kniepadatas galvas

lielumā līdz rieksta lielumam. Karaksteristīgi:?
dzelteni zaļas strutas mezglīšos, kas ieronasļ
vēlāk.

Gaita. Laikmetiem jeb grupām parādās. Tem-

peratūra ir paaugstināta.

Diagnoze. Zīdainis. — Daudz strutu augoņi;
— Dabon galvēnām kārtām vāji zīdaiņi.

Sekas. Mazas rētas.

Prognoze. Laba : nekad neronas lielāki struti:

augoņi.

Ārstēšana. Zīdainis jāsarga no strutām, biefc

jālieto siltas vannas.

Pieaugušo padušu augoņi.

Etioloģija. 1) Stafilokokki sviedru dziedzeros

2) Matus padusēs nerazēt.

Slimības aina. Padusēs ronas ādas sacietS

jums, kas drīz pārvēršas par dziļu augoņu, j
Vairāki savienojas. — Ļoti sāp.

Diagnoze. Padusēs. — Vienmēr ir vairāki

— Ātri ronas strutu augoņi, bez serdes.

Ārstēšana. Tv. jodi. — Rentgen. — Sili

kompreši.

Granulosis rubra nasi.

Anatomija. Tad saslimst sviedru dziedzeri

izejas kanāls.

Kas ar to slimo. Tik bērni.



21

Slimības aina. Deguna galā sarkanums, uz

kura redzami mezgliši, kas ir tumši sarkani.

Mezgliši ir Joti mazi, tie ir mīksti. Viens otrs

pārvēršas par strutu tulzniņu.
Kas savienoti ar granulosis rubra. Tanī pat

laikā uz rokām nosaldējumi (pernio) un Hyper-
hvdrosis. — Stāv sakarā ar tbc. — Deguns
bieži stipri svīst.

Ārstēšana. Rentgen. COa

Mati.

Kā kopt veselus galvas matus. 1) Mazgāt.
Gaišus matus vislabāki ar kumelīšu tēju — tad

vismazāk matus kairina. Stiprāki kairina —

ziepju spirts. Maz kairina arī olas dzeltenums.

Ziepes pamatīgi jāizmazgā (otrā bļodā). Labi

janosausina. Taukaini mati biežāki jāmazgā.

Vispārīgi taukaini mati ik 8 dienujāmazgā (vī-
rietim) — sievietei ik 14 dienu. Ja mati sausi

— retāki jāmazgā. Katra mazgāšana kairina

matu sakni un ir kaitīga. 2) Ķemmēt un birstēt.

No tam stiprinās matu saknes. Divi reiz dienā

tas jādara. 3) Galvas un sejas masāža. 4) Viss

ķermens jākopj un higiēniski jādzīvo. Sports.
Viens orgāns vien nekad nav jākopj vien. 5)
Barība: maisīta, bet gaļas maz jālieto (zivs ari

ir gaļa!)» Gaļas ēdieni tik 2 reiz nedēļā. Daudz

svaigas saknes. Vajadzīgi pākšu augi.

Matu slimības.

Hipertrichoze. Praktiska nozīme gan tik sie-

vietēm, ja slimība ģīmī. Var būt iedzimta, vai

arī tā ronas, ja iekšējo dziedzeru darbība trau-
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cēta. Ārstēšana. 1) Udensraža pārskābe (tad
ta balina nevajadzīgos matus). 2) Elektrolīze.

3) Elektrokoagulācija. Rentgen. — neder.

Matu nosirmošana (Canities). Fizioloģiski tā

ronas abiem dzimumiem sākot jau no 30. dzī-

vības gada. Katram cilvēkam ir savas spe-
ciālas robežas, kad ta sākas. Slimīgi ta var

rasties pēc kādas ilgākas, grūtākas slimības.

Ārstēšana. Matus var nokrāsot vienā vai divos

paņēmienos. Vienā paņēmienā: tad krāsu vielu

tūlīt uzliek uz matiem. Divos paņēmienos:
vispirms lieto krāsu, kurai nav attiecīgi vaja-
dzīgā nokrāsa un vēlāk tik pielieto kādu oksi-

dējošu līdzekli, galvenām kārtām ūdeņraža pār-
skābi. Šis tad piedod vajadzīgo matu nokrāsu.

Alopecia (matu trūkums). Jo cilvēks top vecāks,

jo ātrāki ronas matu sakņu atrofija. Par alo-

pecia praematura sauc priekšlaicīgu matu iz-

krišanu — jau no 25. dzīvības gada sākot.

Tad izkrīt mati it sevišķi dažos galvas apvidos:
ap pieri un ap galvas virsu. Mati var tad

izkrist lēnām vai otrādi — dažos gados. Matu

paliek arvienu mazāk un beidzot galvu sedz

tik matu vaiņags ap pakausi un deniņeem.

Ļoti bieži var tad redzēt, ka uz pieres attīstās

vairāk sviedru. Etioloģija. 1) visi procesi,
kas neļauj pieplūst pienācīgam asins daudzu-

mam pie matu saknēm, kā piem. blauzgas vai

spiediens no cepures vai atkal grūtas slimības,
uzdzīve v. t. t. 2) ledzimtība (tik vīriešu dzi-

mumam). Ārstēšana. Jālieto visi līdzekļi, kas

pavairo asinstrauku izplēšanos. Kalna saule

(2 reiz nedēļā). Galvas ādas masāža. Matu

ūdeņi un smēres.
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Alopecia areatica (area Celsi). Tad ronas galvas
matos apaļi plankumi, arstingri noteiktām malām,
bez kāda iekaisuma un bez atrofijas, bez kaut

kādām blauzgām. Plankumu malās: nolūzuši un

tievi mati ar šķiedrainiem galiem, bez pigmenta.
Sākumā gar malām mati viegli izkrīt, vēlākā sta-

dijā — mati vairs nekrīt ārā un tos pat grūti izraut.

Sākums un gaita. Sākas nemanot, gadiem ilgi,
bez kaut kādām grūtībām. Sākas kā viens

plankums vai vairāki plankumi. Dažreiz pirms
saslimšanas ir brīdinošas zīmes: galvas sāpes,
neiralģijas. — Prognoze. Pa lielākai daļai laba.

Bet ir ari gadījumi, kur dažos mēnešos viss

ķermens zaudē matus. Lokalizācija. Pa lielākai

daļai: galvā, speciāli galvas sāņu daļās. Tad
arī bārzdā, ūsās, uzacīs un skropstās. Etioloģija.
Nervoza konstitūcija. Diagnoze. Apaļi plan-
kumi, stingri noteiktas malas. Nav iekaisuma

vai atrofijas. Ārstēšana: 1) Kalna saule (2 reiz

nedēļā, 10—15 apstarojumi. 2) lerivēt l°/o
sublimatalkoholu.

Alopecia svmptomatica. Mati izkrīt arī pie
zifilisa, daudzāmlipīgām slimībām (piem. vēdera

tifa, šarlaka, plaušu diloņa v. L i), pie daudz

ādas slimībām.

Alopecia congenita. Tā ir iedzimta matu iz

krišana.

Alopecia atrophicans. Sākumā ir tik iekaisumi

ap matu folicula. Vēlāk tur nav vairs matu.

Viss galvas virsus pārklāts ar plankumainu
zirņa lieluma matu trūkumu. Te bez atrofijas
ir vēl iekaisumi. Ārstēšana. Rentgens Ung.
hydr. praec. al.

Trichotillo mānija. Tad slimnieks aiz gara
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slimības (piem. pie histērijas) pats izrauj sev

matus. Ronas alopecijai līdzīga aina.

Trichorexis nodosa. Tad ir pie paša mata

balti, cieti mezgliši. Tur mats viegli lust. Sli-

mība kroniska. Etioloģija. Nezināma (apvaino
gan pārmērīgu matu sausumu, kaut kādus pa-

razītus, ari slimnieka konstitūcija esot vainīga).
Ārstēšana. Slimās vietas noskūt un ierīvēt ar

2°/o sēra smēri. Visiem ārstēšanas paņēmieniem
maz panākuma.

Trichomvkosis palmellina. 1) Padušu un kau-

numa matus makstveidīgi apņem sevišķi uzbi-

rumi. 2) No ādas atdalās sarkans sekrēts, kas

nokrāso visu veļu sarkanā krāsā. 8) Sievieši
slimo tik ar to. 4) Slimību izceļ sevišķu kokku

kolonijas. 6) Gaita — ļoti kroniska. 6) Slimo

pa lielākai daļai tādi cilvēki, kas daudz svīst.

Ārstēšana. 10°/o Formalin pūders.
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