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Vēsturisks pārskats.

- Ādas atsevišķa disciplina,samērā veļu

stāvību. Pat lielākās universitātēs tas bija ka blakus priekšmets:

pie gadījuma demonstrēja attiecīgus slimniekus. Sāds pasniegšanas
veids bija neapmierinošs. Tagad adas slimības ir atsevļsķs priekš-
mets: visas medicinas disoiplinas ir palikušas tik plašas,ka vie-

nam cilvēkam pārvaldīt vairākas disciplinas nav pa spēkam.
Dažas ādas slimības pazīstamas jau no seniem Tā 3.Mo-

zus gr.lo.ņod. ir aprakstīta lepra un diferencēta no kasķa: "mati

balti tapuši un ada ar iedobumu"...; pie kasķa mati nav balti un

slimas ādas limenis vienāds. Bijusi pazistāma ari izolācija (9-tā
dienā jāmazgā drēbes un^ jērādas priesteriem - "un tad jums būs sķī
stiem būt").. Pratuši izšķirt pūtes,plankumus,paaugstinājumus. Pa-

zīst arī kraupaino edi (psoriasis vulgaris).
Lielāki speciālisti medicinā ir jau grieķi, sevišķi Hipokrats

(lll.g.s.pr.Kr.),kurš nodibināja savu medicinas skolu un macija

arī adas slimības. Ir pazīstami interesanti izrakumi no tiem lai-

kiem (zēns ar strutojošu aci,noliesējis virietis ar tumoriem uz

kājām,sievietes tels ar augoņiem uz krūtīm v.c.). Hipokrats jau at

šķir idiopatiskās - īstas adas slimības - no simptomatiskām.
Hipokrata mācības pariet uz romiešiem. Plinius,Celsus,Gelenus

arī nodarbojas ar ādas slimībām. Tādi termini kā; abscessus,furun-
culus lietoti jau tad.

Romiešu medicinas zināšanas pārņem un izveido taļāk arabiesi.

Avicenna- savā lalkā slaveņs arābiešu ārsts. Vitiligo,prurigo -

arābiešu nosaukumi. Arabiesi jau meklē un atrod slimibas cēloņus;
tie pazīnuši kašķa ērcīti. Arābu tradicijas un visu līdz sim gūto
apvieno Salerno medicinas skola.





Viduslaikos stipri izplatīta XIV.-XV.g.s.Eiropā dibinā-

tas 19000 leprozorijas. Toreiz vienkārši izolēja slimos, nepiegrie-

žot sevišķas veribas ārstēšanai, katram slimniekam tafelite un

āmurs: ja tuvojās svešinieks, spitālīgais sita ar āmuru uz tafeliti

par biedināšanu veselam nenākt pārāk tuvu.

XV.g.s.beigās (1496-1498 g.) Vakareiropā stipri izplatījās si-

filiss. Sifilisa sekundārās parādības lokalizējas ādā un uz gļot-

ādām,kādēļ to mačija kopa ar ādas slimībām. Ap so laiku tomēr lie-

lākās universitātēs jau šķir venēriskās no ādas^slimībām.
Nopietni un zinātniski ar ādas slimību pētīšanu nodarbojās

Loriss (1777.g.izd0d savu "Dermatopatologia''); Plenks (Vīnē)savā
darbā "Dc morbis cutaneis" sadala ādas slimības pēc arējām pazīmēm
14 kategorijās. Vēlāk darbojās Batcmns ,Vilans,Alibers (pirmais

slimību atlass 1885.g.). Vislabākie sasniegumi angļiem un

frančiem,- vācieši pa to laiku,filozofē.

,1840.g,prof.Ferd.Hebra izlaiž pirmo zinātnisko mācības grāmatu
"Lehrbuch der Hautkranldieiten'-.Šim darbam liela nozīme: l)seit iz-

vesta pirmā zinātniska ādas slimību klasifikācija; 2)tika izsvie-

sti no terapijas daudzi nevajadzīgi līdzekļi (ekskrementi v.c.).
Hebra's skolniekttnodibināja zinātnisko dermatoloģiju.

No tagadnes ievērojamiem dermatologiem minami: Unna (Hamburgā)
un Jadasons (Breslavā). Unna gandriz visas ādas slimības ierindo

lipīgās slimībās.

Adas slimības labi saredzamas;viņu studēšana attīsta novēroša-

nas spējas, katram praktiskam ārstam vajaga pazīt tās.

Ādas funkcijas.

Āda - integumentum commune - aizsargā organismu no ārējiem kai-

tēkļiem: fizikāliem (stipra atvēsināšana,izzušana) ymecheniskiem

(sitiens,grūdiens),ķimiskiem un elektriskiem kairinājumiem; viņa
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ņem dalību ķermeņa temperatūras regulēšanā. Bet ādai arī vēl citā-

dā nozīmē aizsarga loma. Daži zinātnieki domā,ka ādā sakrājas vi-

sas imunvielas,kas gan ir apšaubāms,vai ķermenis butu tik neracio-

nāls. Ir novērots,ka tanīs gadījumos,kur sekundārie lues izsitumi

adā" ir ļoti stipri, slimniekam mazāk draud tabes un progresivā para-

lizē. Tāpat,ja bakas stipri izsitušās uz āru,mirstība mazāka. Jā-

domā,ka slimību digļi ādā tiek virulence pazeminā-
ta. Hofmans Bonnā nosauc so ādas aizsargāšanas spēju par

Āda uzņem taustes,spiediena, un

sāpju sajūtas (īpatnējas adai ir nļezēšanas,skrāpēšanas,kutēšanas
etc.sajūtas). So sajūtu percepcējosie nervi izbeidzas ādā kā Vater

Pacini un Meissnera ķermenīsi,Krauses nervu kolbiņas. Centrifuga-
li viņi (sajūtu ne,rvi) iet caur pakaļējām saknitēm mugurkaula sma-

dzenēs,krustojas pakaļējām šķidram uz augšu un nonāk

caur capsula interna priekšējo daļu līdz galvas smadzeņu garozai.
Pateicoties nervu sistēmai,āda stāv intīma sakarā kā ar ārpasauli,
tā arī ar iekšējiem orgāniem. Ādā biezi vien atspoguļojas iekšējo
slimību stāvoklis (diabēta augoņi,nieru un sirdskaites tūskas, ic-

terus etc). Ādas slimibas var atstāt iespaidu uz iekšējiem orgā-

niem.
_

Kā elpošanas orgānam izdalīšana un 0 uzņemšana)^ādai gan
mazāka nozīme; toties perspiratio insensibilis (1120 atdošana caur

āduļ ir divreiz lielāka kā caur plaušām; viņa notiek iztvaikošanas

un šķidru sviedru veidā. Āda secernē sviedrus uņ taukus. Sviedri -

ūdeņains (99%),caurspīdīgs,saligs,taukus saturošs šķidrums; satura

0,004% mīzalvielas (patoloģiskos gadījumos - pie urēmijas - ļoti

daudz),NaCl,ēteriskas eļļas. Sviedru dazada smaka ir atkarīga no

baktēriju floras. Sviedru atdalīšana ir zemenervu iespaida. Centri

lielās smadzenēs,medulla oblongata un priekšējo ragu gangliju šū-

niņās. Sviedru atdalīšanu pavairo: muskuļu darbība (kustības),ķer-
meņa sakarsēšana,karst i dzērieni, dyspnoe, plaušu tuberkuloze,dažas





nervu kaites,morbus Basedowii,pilokarpins (iedarbojas uz nerēcuga-
liem) ,muskarins,pikrotoksins. Svīšanu pazemina: ādas atvēsināšana,

pievedoso artēriju pārgriešana,centrālās nervu sistēmas izslēgšana,
sviedru nervu trieka,staze,ādas akūta iekaisuma hiperemija,atropins

agaricins etc.
„

Ādas taulm dziedzeri producē taukus - sebum. Vai ādai ir iekšē-

ja sekrēcija,nav noteikti zināms,bet tādas inkrecijas esamība ļoti
iespējama. Caur ādu izdalās arī dažas ārstniecības vielas,

keratolitiskas vielas (ka salicilskābe) un ari ādas attaukošana ar

veicina vielu rezorbciju caur ādu.

Adas kopšanai piegriešama vislielākā veriba. Ja V3ādas iet bo-

jā - cilvēks mirst. Strat.disjunctum - tā str.comeuia kārta, kas

tiek nomesta nost - dienā atdala 6-12 gr.kopā ar dažādām sikbūtnēm

( 1 ccm.- 400000 dīgļu). Katrā vannā atstajjm ap 120 milj.sīkbūtņu.

Ādas struktura.

Ādas virsma pie pieauguša ir apm. kv.mJLiela Izšķir 3adas

kārtas: l)epidermis - virsāda, 2)cutis s.corium - istā āda, 3)sub-
cutis s.tela subcutanea s.panniculus adiposus - zemādas tauku kār-

ta.

I.3pidermis - cēlies no ektodermas - sastāv no dažādi izveido-

tu epitelsuniņu vairākām kārtām. Epidermisa biezums % — V4

vidēja cilvēka 488,5 gr. Sākot no iekšpuses uz ara.,izšķir
sekosus epidermisa slāņus:

~a)_stratum basale - sastāv no 1 kārtas cilindrisku

pieguļ pie cutis un ar kājiņām,iespiežas īsta

adā; sunipn kodoli perpendikulāri īstai adai.

b)Str.npinosum s.Malpi.c:hii - 5-6 kārtas ar atzaro-

jumiem (dzeloņiem). Pēc Unna rete Nalp.šūniņas protoplazma sastāv

no spongioplasmas un gazanuloplasmas; spongiopl.piedod šūniņai formu
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un caur saviem atzarojumiem pārlej granulopl.no vienas šūniņas otra.

c)Str.granulosum (daži pieskaita pie rete Malpig.) - 1-2 ķartaa
lielu suniņu ar graudainu protoplazmu. Šos graudiņus vispirms ir

aprakstījis Langerhans; Ualdever's viņus nosaucis par keratohiali-

Ranvier nepareizi par eleidinu. Domā,ka keratohialins ceļas

suniņu protoplazmai sabrūkot; starp kodolu rodas

brīva sprauga (Eernhohle). Str.gran.šūniņas lauz intensīvi gaismas
starus. Pec Unna no tam atkarājoties ādas baltā krāsa; sJEs kārtas

nav nagu gultne un lugu sārtuma.

d) Str.lucidum (spoža kārta) sastāv_ņo plaJkaņām šūniņām,kurām ko-
dols sakritis un graudiņi protoplazmā saplūdusi kopā; sī kārta ir

bazala daļa no

c) stratum corneum,kas sastāv no plakanam,kodolu nesaturošām,pār-

ragotam šūniņām, Macerējot (ar NaOH jeb KOH) gan var vel konstatēt

dažreiz kodola at liekas, a,rī spinae. Pats virsējais slānis no str.

corn.pastāvīgi atdalās nost Pateicoties raga kār-

tai,varam saturēt cietus priekšmetus.
Adas krāsa atkarājas pa daļai no tiem orgāniem,kas atrodas direk—

ti_zem ādas: asinsvadi^imiskuļi, tauki. Bez tam adai ir sava īpatnēja

krasa,kas atkarīga no adas pigmenta Melanins sakrājas
str.basale šūniņās. IzsĶir ļīdz 10 dažādas tum-

si Orunu,Drunu Ķiniešiem, japāņiem,nēģeriem pigments ir ne-

tik vien str.basale šūniņās,bet tas sniedzas līdz str.corneum. (Nē-

ģeru bērni nepiedzimst pilnīgi mĢlni.) Dienvidus tautām pigmenta
vairāk nekā Ir dažādi ieskati per melanina izcelša-

nos. Agrāk doņāja,ka melanins tiek pievadits no īstās ādas epider—
misām ar klejšūniņu (chyomatoferu) palidzību. Meirowsky un citi

domā,ka chromatofori pasi spējīgi producēt melaninu. Blochs saka,
ka virsādas epiteJtšūniņas-pateicoties ferņentam,dopaoksidazei ir

spējīgas radīt savu pigmen'jn-melaninu no šūniņu kodola bezkrāsaina

olbaltuma,re sp.no asinīm; chromatofori neesot primāri melanina vei-
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dotaji. Chromatoforu daudz pie gravidam krusu galu ada, uz sejas

(chloasma grāvidarum).
Ādas virspuse ir lielāki paaugstinājumi un iedobumi sakarā ar to

orgānu veidu,kurus ada pārklāj: sinus mammarum,padusēs,cirkšņos,ap

nabu,fovepla_coccigea,sulcus naso mentalis.

Rievas pasa āda (labi redzamas atkarigas no saistau-

da, (retinocula cutis) piestiprināšanās pie dziļākiem audiem.. Mazā-

Ķie iedobumi un rieviņas (rombveidīgās) ir izsauktas caur saistau-

du dažādu virzienu; vismazākie paaugstinajumivatbilst cutis sekstī-

tem. ledobumi un sekstisu paaugstinājumi,sevišķi ap locītavām, spē-
le ievērojamu lomu: viņi atļauj un sekot istai

ādai pie dažādām kustībām un ādas staipisanām.
Friboes domā,ka epidermiss ir ataīstīgacs no ekto- un mezodermas.

Citi zinātnieki^saka,ka no sākama epidermis sa.stāv no 1 kārtas po-

ligonalu epitelsūniņu,un sini sta.dj.j§ virsada ir pilnīgi giLuda.
1-2.fetalmēnesī attīstās otra epitelsuniņu kārta,kura 3.-4.mēnesi

pārveidojas par Str.corneum vēl 7.mēnesī sastāv no

2 kārtam; parragosanās sākas B^mēnesī,viena laikā ar str.granulosum
izveidošanos. Ta nā epidermis šūniņas attīstās a,trāki,neka īstā

(B.mēnesī) sak krumpoties un aug tapiņu veidā īstā

ādā iekšā. Tādai virsāgas ieaugšanai,kā jau sacits,liela nozīme:

virsāda var pi§ staipīsanas izplēsties un pieskaršanās virsma ar

īsto ādu (barošanās nolūkiem) ir lielāka.
Tauku un sviedru un_nagi ir epidermisa izveidoju-

mi un attīstās 5-8 intraut.men. Virsāda,starp str.basale šūniņām,
sastopamas arī Langhansa šūniņas kā diedziņi (klejojošās šūniņas,
kas zaudējušas pigmentu?). Patoloģiskos gaidījumos (iekaisums) virs-

ādā_- gtr.basale et spinosum - sastopami limfo- un leikociti, kas

iznākusi no cutis_asinsvadiem per diapedesin, No str.basale vēlākā

Ģilvēka dzīvē attīstās visas citas kārtas; pie sīs attīstīšanās

šūniņas maina savu formu un paliek iegarenas paralēli ādas virs-
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pusei.

ii& " ista ada.
.

Istaadakopa ar virsādu 22 g.vecai sievietei gr.,zem-

ādas tauku kārta - 15670 gr.,kopā 18845 gr. Viriesam epidermis +

cutis - 4850 gr.ypann.adiDOs,- 12570 gr.,kopā 17420 gr., kas iz-

taisa pie 33 g.veca viriesa 17,77% no ķermeņa svara. Jaunpiedzimu-
šam: 337 gr.+ 405 gr.- 742 gr.jeb 19,73% no visa ķermeņa svara.

Cutis sastāv galvenam kārtam no fibrilariem saistaudiem un ela-

stīgiem audiem,kuri kā voiloks savā starpā sapinusies un pret epi-

dermisuj3aceļ.as sekstīsu veidā. 3.fetalmēnesī cutis sastāv no kn-

*bisīvāmsuniņam. Pie 6 mēnešu veca augļa redz jau,ka cutis tīkliņ-
veidīga un sastāv no vārpstveidīgām suninām; sis šūniņas ir pamats
saistaudiem (virspuse gan vēl kubiskas šūniņas). Bērniem cutis ir

ļoti plāna,pieaugušiem ļis-3 mm.bieza. Visbiezākā uz muguras,sēdu
vietas,vola manus,planta pedis; visplānākā uz plakstiņiem,meatus
aud.ext.,lupamj#lans interna praeputii. Cutis sabiezē

no vēja un laika maiņām. Nēģeriem sevišķi stipri attīstita.

Izsķij?:pars reticularis, pars papillaris et pars vascularis

corii.

-fJParsreticularis corij sastāv no fibrilariem saistaudiem,elastī-
giem audiem un mu.skuļušķiedrām. Saistaudi jaunpie dzimušā ādā iet

perpendikulāri rumpja un ekstremitatu garumam. Ar laiku tie pārmai-
na savu virzienu uz drusku slipaku. G-alveneisprincips tāds, lai

visur tur,kur ālta locītavām)
, šķiedru virziens

nesakristu ar stiepšanas virziexni,lai šķiedras netiktu izstieptas,
bet lai galvenām kārtām viņu savstarpējais stāvoklis mainītos.

Saistaudu šķiedras krustodamās izveido rombus. Tāpēc pie dūriena

ar apaļu instrumentu ādā iialiekiegarens caurums - rombs,kura ga-
rākā diagonāle norada uz šķiedru galveno virzienu. Šis virziens uz

lielām locītavām iet perpendikulāri locekļa garuma asij. Tādā paša

virziena iet asinsvadi un nervi: arī netiek izstiepti. īstās ādas
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stiepšanās atkarīga,galvenam kārtam, no minēto rombu pārvei-
došanas tādā kārta,ka. viena romba diagonāle pagarinās jeb paīsinās
uz otras rēķina. 31astigie audi piedod īstai ādai stiprumu, neļauj
saistaudiem pārāk izstiepties un trūkt (striae gravidarum, pie adi-

positas). Salīdzini ar diegiem impregnētu gumiju: diegi - elastī-

gie audi, gumija - saistaudi.

4/Pars papiliaris corii sastāv no vienkāršām sekstitēm un papillae
satura smalkas sķiedriņas. Šeit nobeidzas nervi (galu

aparāti). Papilas bagātas asinsvadiem. Sekstīsu nozīme: Barot virs-

ādu,kurai nav savu tikai liaifas spraugas. Bez saist-

un elastīg. cm audiem īstā āda ir vel gludās īmiskulaiuras šķiedras:
ap mamillae penis - tāpat, uz skrotuma - paralēli
tā rafci. kulrstā ūdeni sīs musimļu sķiedriņas saraujas - skrQtums
samazināsj dažreiz pie spējas saraušanas pat sāpes. Muskuļu šķied-

ras ir ari pieres un plakstiņu adā. īstā ādā ir vēl mm.arrectores

pilpruia; tiem saraujoties,mati ceļas uz augšu un spiež uz gl. se-

baceae (cutis anserina - zosu āda). Cutis satur arī tauku un svied-

ru dziedzerus un asinsvadus^str.vasculosum). Nelielā daudzumā

seit atrodas treknās šūniņa? (Mastze 11 c n).

5. Te ļ a s v b c v t a ne a s.pann.adinosus - zemādas tau-

ku kārta. Pie dažādiem individiem dažādi izYeidots: no 5-15-20 kg.
Tas ir "speķis*' pie cūkām. Sastāv no tauku šūniņu konglomerātiem,
starp kuriem iet saistaudi (retinacula cutis). Tauku šūniņas ir

lielas (0,1 mm.caurmērā) šūniņas; sastāv no tauku pļliena, tam ap-
kārt grotoplazma,kodols ekscentriski; visu pārklāj šūniņas membrā-

na. Pec_ba.ro juma stāvokļa tauku pilieni var but lielāki un mazāki.
Ja cilvēks vienā nedēļa zaudē 1 kg. svara - tad tas ir uz tauku rē-

ķina. Pie tam pamazinās tauku piliens šūniņā: rodas serozs šķid-
rums jeb tauku piliens sašķeļas mazākos pilienos. Arī kodols pama-

zinās; viņš var arī sadalīties. Tas viss pie uzbarošanās var ātri

izlaboties. Tauku nozīme: pamazināt spiedienu,aizsargāt artērijas
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un nervus. Bieza taulaikārta ir pēdu apakšas,uz gluteiem, pavēderē
(sevišķi nie sievietēm — nēgerienem,hotentotietēm). Ari piena dzie-

dzeru apkārtnē tauku daudz. Tauku nav_kur kustīgas vietas: acu plak-

stiņi, prepuciums, deguna virspuse, lupas, ausis - izņemot ausu ļi-

piņu, meatus audit.exter. Subcutis saistaudi - retinacula cutis

piestiprina taukus pie dziļākām daļām; viņi pavada arī asinsvadus.

Ādas asinsvadi izveido 2 horicontalus kapilar slāņus: subkutano

tīklu (starp subcutis un cutis) un subpapilaro (sekstisu pamata).
No dziļā slāņa atiet zari uz matu skēstītem,sviedru dziedzeriem un

tauku kamoliem (Fettlāpchen). Virsējais ļoti attīstītais kapilar-
tīkls dod zarus uz sekstītēm, matu makstim, tauku dziedzeriem,ādas
nmskuļieni un sviedru dziedzeru izejkanaliem. Epidermisa nav asins-

vadu;arj[tās sekstites,kurās atrodas Meissnera taustes ķermenis!,
nesatur asinsvadus. Vēnas §eko artērijām. Pirkstu pēdējās falangās
artērijas pāriet vēnās tieši bez kapilariem; iemesls: pirkstu ādā

nav muskuļu un vini atrodas tāļu no sirds. (Resnas galu falangas
un plaušu kaitēm!!) īsti limfas vadi ir sekstītēs un

ieks subcutis; citur ada bagāta limfas spraugām.
Pilus - mats. Izšķir,garos un īsos matus. Garie mati:

capilli - galvas mati_ barba - barda,'pu&es mati - ap dzimuma or-

gāniem, circi - paduses un uz krūtīm; garums 0,1 - 1,5 m.; caurmērs

0,007 - 0,17 mm. Agrākos laikos mati bij garāki (Abzaloms, vidus-

laiku bruņinieki). īsie mati: supercilia - uzacis (garums 0,1-1,5
cm,), cilia - skropstiņas, vibrissae - degunā, tragi - ausis un

beidzot lanugo - vilnas matiņi,kas pārklāj visu miesu,izņemot palma

manus,planta pedis, beidzamo falangu virspusi,prepucija iekšpusi,
glans penis, labia minora un labia majora (iekšpusi). Ir anomālijas,
kur matu ļoti daudz. Kultūras cilvēks nevar žēloties par matu dau-

dzumu. Uz_.galvas ir saskaitīti no 80 - 140, tūkstoš gab. ; sver 300

līdz 400 gr. Blondi mati daudz tievāki un viņu ir vairāk (140.000);
brūnētie resnāki un viņu skaits mazāks (80.000).





Uz 1 kv.cm. (pēc Krau.se) galvas virsā 171 mats (pēc citiem avo-

tiem - 320), pakausī 132-240, uz pieres 123-200, uz smakra 25-45,

mons pubis 20-35 un lanugo - 18. īso matu dzīves garums ap 130 die-

nu, garo (uz galvas) - 1600 dien.; normālos apstākļos cilvēkam kat-

T^u.dienu izkrit ap 80 matu. Bērns 3.mēnesī pēc dzimšanas zaudē gan-

drīz visus matus. Mati pieaug katru mēnesi līdz 30.gadam par 16-17

mm., līdz 50.g.- 15 mm., 60-70.g. - 11 mm.

Matu nozīme: Dzīvniekus mati aizsargā no aukstuma; ir specifiski
taustei piemēroti matļ: kaķa ūsas u.t.t. Pie cilvēka savu pirmat-
nējo nozīmi pazaudējusi; tiem ir,varbūt,krāšņuma nozīme.

Pie katra mata izšķir: l)bulbus pili - mata sīpolu, kas kolbvei-

digi apņem matu s.ckstīti ; 2)radix pili - mata sakni (no bulbus

līdz ādas virsai): 3)scā*pus oļļA - mata stiebru un 4)agex pili -

mata galotnīti,kas dažreiz sazaro. Matu sakne un sipollsiiCLzar
matu sekstiti atrodas matu maisiņā (folikulā,Haarbalg). Mati āda

ir slīpi iestādīti; taisni iestādīti ir tragi,vibrissae, cilia

(tiem nav mm.erreĢt.pilorum).
_Matu maisiņā kārtas: l)ārēlq. - no saistaudiem —

baro matu; saistaudu šķiedras iet paralēli matam; 2)iekšējo

ņft maksti -no cirkul. saistaudiem; ?)stikla k^rrtl pn 4Jļ_3atQĻ
nes ārējo ietērpu - izveidotu no spinosum - pavada
matu līdz tauku dziedzeru izejai un uz apakšu sniedzas līdz seksti-

jtei;_s)matu saknes iekšējo tērpu,sastāvošu no Henleja un Huxley'a

kārtam.
Pašam matam ir: lļapkārt -" i tCQļ& 2?U^

sastāv.no plakanam,četrkantīgām,pārragotām šūniņām,kugas guļ viena

otrai virsu kā jumta kārbiņas; 2;tāļāk - sub3t.corti-

- no iegarenām,paralēli mata asij ejošam,šiļniņam un ojmata
serde - - no poligonal.šūniņām un graudiņiem. _&a—
roza un serdē mēdz but pūslīši, is/iatu serdes trūkst īsos ma-

tos, garos nesniedzas lidz apex. Matu krāsa atkarājas no ragu šu-
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niņu krasas, kas ir gaisi blonda jeb sarkana, no rigmenta-melanina
un gaisa "satura. Pigments padara matus brūnus jeb melnus. Daudz

gaisa matos padara tos baltus. G-aisapieplūsana lielos apmēros var

būt sakarā ar,nerviem: cilvēks var nosirmot vienā naktī. Ziepes,
zodā un sevišķi hydrogenium hyperoxid. iznīcina matu pigmentu. -

Mati aug no matu sekstītes. Matu sekstītē izšķir,kaklu, galviņu un

virsotni. Virsotnīte - dod mata segdi, subst.corticalis - izveido-

jas no sekstītes galviņas malējām šūniņām. Mati, tāpat kā nagi,ir

epidermisa izveidojumi. Ap 3.Ģetalo mēnesi rodas virsadas sabiezē-

jums,sastāvošs no str.basale šūniņām um aug ādā iekšā. Vispirms iz-

veidojas matu maisiņš un viņa dibenā - matu sekstīte; virs sekstī-

tes - primārais matu konuss, no kura tad izaug maļs. Sekstīte dod

mata saknes ārējo ietērpu, primārais konuss - iekšējo tērpu un

matu. Ap 3.mēn.pēc dzimšanas bērns zaudē visus matus. Tas process
iesākas jau 9.fetalā mēnesī un norit sekosi: Matiņš atdalās no sek-

Stites. Sekstite ļtatiņK nnnālr uz - Mai-
siņa idū un paliek tur vienu laiku. Drīz no sī matiņa (Beethaar)
apaksējas_daļ as izveidojas jauna sekstīte un jauns.matiņš. Pirmais

driz Līdzīgā kārtā notiek matu maiņa pie pieauguša. Vai

pie pieauguša varētu rasties jauri.imatufolikuļi - apšaubāms.

Matu izkrišana pie pieauguša saldasar sekstites sarausanos: viņai

nepieplust pietiekošā daudzumā asinis. Uz sekstītes virsotnes pr,o—

liferē šūniņas. Mats atdalās no sekstites. Tam galā nav sīpoliņš,

bet_kolbveidīgs paplašinājums.. Var but

ma-.tsvēlnav izkritis,bet no tā pasa folikuļa
jau spiežas ara 1-2-3-5 jauni mati,kuriem katram ir sava sekstite.

Ja sekstites jau atrofējušās,tad visādi mēģinājumi atjaunot matus

ir velta laika un lidzekļu šķiešana. Katram matam ir vairāki_(s-6)
tauku dziedzeri (acinozi dg.; - glanduAae sebaccae. Tie sez istā

ādā un pārklāti no_membr.propria. Viņu darbība: savas šūniņas tau-

kaini deģenerē - pārvērs tauku pilienā. M.arrector pili piespiež
12





dziedzeri matam - izspiež satu.ni, Sī darbība var būt ļoti stipra

un otrādi. Tanku, dzeidzem uzdevums ir ieeļļot adu un matus. Ir

vietas,kur tauku dziedzeri atrodami bez minora,prae-

putium, glans penis (Tisona dziedzeri-)
, uz apakšlūpai un Mņiboma

dziedzeri plakstiņos. Sviedru dziedzeri ir tubulari

dziedzeri
,
izkaisīti pa visu miesu?- sevišķi daudz pa rola nanus ur.

planta Sāk attīstīties s,fetalā mēnesi. sviedru.

i līkam olu, 2) izva 5 gudorif eru^^
Tr sava membrāna, propria r.r 2 ?*-:uslui.ļii. i-a"':spus-fj. Ir lieli

sviedru dziedzeri - paduses*, ap anus, krusu galos:„dažreiz ar 2 iz-

vadkanaliem, pie dažreiz patērē savu s**īniņu substanci.

Mazie dziedzeri neatdala šūniņu daļas. Kanāla virsējā daļa ir spi-
rālveidīgi izliekta, - furunla-'.ļi - paduses, uz kakla - stāv

sakarā ar sviedru dziedzeru iekaisumu. Zirga sviedri' satur olbal-

tumu: pie stipras sabratdošanas zirgi puto.

,U n g nags. Attīstās s.:rotalmēnesī. Virs viņa epider-
miss ir_ sabiezējis un ciets: tas p ir, spiež nagu augt horiOLontalā

virzienā. B.mēnesī sī sabiezējuma virsāda - eponychion - neiztur

un plīst. Atlieķas M redzamas ari kā

strīpiņa gar naga valni. Nagā izskir: **

pārsniedz pirkstu galus, ung. parejo līdz Anosi-

tim (sī daļa sārto,kas atkarājas no apaksnaga asinsvadiem, izņemot .

pusmsnesīti - lumula.-laurs ir balts no stipri reflektējošam pāre-

jām šūniņām) un 3jmeļr ( °, unguis - daļu, kas atrodas zem

adas, resp.naga vaļņa - epiunguiūsĻ'a; naga vaļņa ieliekims (starp
valni un naga sakni) stilcus Dosteriorn

Nags aug no matrix. Augšana ir vienmērīga,pastāvīga,- ne periodiska
-

par o_l—Ģ,l2 mm. dienā. Kamēr nags j^au^
.
n.Q_

.

11dz apcx.pa-
iet 4 mēnesi. Dienā visu nagu pioauaums - ,1 ,gadā C.:.2< mgr.
Varot izveiuot 9-10 cm.garus na^pis; aprakstīti pat 40^0^,gari.

Zem naga atrodas naa;a gr-.ltne - bypouaiaaium. sastāvoša no cutis
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un vairākkārtīga epiteļa (n-- Keratohialina nav.Naga

gultne nav līdzena (tāpat kā pats nags),- viņā ir paaugstinājumi:
- pirksta galā, bjplatas līratļtes- zem corpus

ung. ,
3)šauras likstī ues (zem

radiK, e)pakaļejās brivās sekstites. Sekstīsu

tās svarīgākās: tās izveido nagu. NaglTunTnagii tne^TTezi pado-
ti iekaisumu procesiem: panaricium subparaunguale.

Ādas nervi
. bagāta nerviem. Subcutisā ir ko-

ricontali nervu šķiedras ļr ar apvajJaa.;šiepliksi dod

zarus uz Vater-Pa ' Lķermenasiem un sviedru dziedzeriem, kas ara

guļ zemādas tauku kārtā. Cutis_n^ry.i__zaudēsavu apyaJL3su.(Markschei-
de); seko no sākuma asinsva3TemT\No?vs var brīvi izbeigties,noejot

pat līdz stratum corneum,ka smal.kasfibrilas. -*iņsvar izbeigties
dažādos beigu aparātos: l)Meissnera taļņtes — iegareni

0,1 mm.garumā; '400 sekstitēm - 108

Meissnera ķerrenisu, Nefw ienāk ķermenīti un.z?ic.desavu serdi.

Nervu šķiedriņas dod kamoliti. Tar apkārt kāpselīte. -Nervu,šķicdrap
dažreiz atstāj Meissnera ķormeniti, pariet uz stratum basale *nnseit

izbeidzas. ") tali;u y- apaļāki un

dziļāki ādā, Struktura c /5a Meišshēra ķermen^sicm. Krauzes

ķermenis i biezi auastcmc.
.

a er-P
.

sastāv no

centrālas daļas (Inr.enkolbon)ar oTbalturia sķidrujsu *m asu cilindri.

Schwana apvalks izveido ap centrāle dal.uvairakkartairu kapseli.
- pēc izskata atgādina Meissnera.ķern.onīsus.ti—

kai r^^sk^^'ag^.; icj. ne ne apaJīi bet'no sanicm.;

Vēl dažas piezīmes pie ādas funkcijām.rosp.ādas
fizioloģijas,

l.Par adu,kā ķermeņa aizsargi orgānu,bija ;iauruna. Teit lielu,

lomu spēlē stratum cornerjQi,
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3.Temperatūras regulēšana. Normāli 80 kg.smags cilvēka 24 stun-

dās iztērē 2700-3000 kal.siltuma enerģijas. Caur ādu cilvēks zand!
šinī laikā ap 2000 kal.

a) (ari cilvēks) savelkas kamola: mazinās sil-

tuma izstarošanas virsma. Bērniem ķermeņa virsma relativi lielāka

nekā pieaugušiem; bērns var ātrāki nosalt.

b) Gludie muskuļi ap asinsvadiem un mm.arrect.pilor.aukstuma sa-

velkas - saspiež asinsvadus, izsauc ārējās daļas anēmiju, asinis

pāriet dziļākās kārtās,- siltuma izstarošana mazinās.

c) Siltuma asinsvadi izplēsās,asinis pieplūst ādā: siltuma izsta-

rošana palielinās.
d) Ja apkārtējā temperatūra stipri augsta,tad ķermeņa temperatū-

ras regulēšana nāk klāt vel sviedru dziedzeri: sviedriem izgarojot,
tiek saistīts latentā veidā daudz ķermeņa siltuma.

3. Tauku atdalīšana. Tauki jau atdalās 5.-6.embrionāla mēnesi.

Bērns piedzimst pārklāts ar tauku kārtu - vernix careosa. Ap puber-
tātes laiku tauku dziedzerd. darbība pastiprinās (acne vulgaris).
Vecumā vai nu pavairojas jeb pamazinās. Ādas tauki ir glicerina un

cholesterina esteris. Ādā var ievest tādas, vielas,kas taukos šķist.
Sērs šķist. turpretim NaCl un HgCl2 nešķīst. Hydrarg.bichlor.nokļūst

ķermeni pie rīvēšanas,kad āda tiek sagatavota, nolobīta virsāda

jel) viņas kontinuitāte pārtraukta.
4.Ada kā jušanas orgāns.'

a) Par Meissnera taustes ķermenisiem ir jai runāts.
b) Siltuma sajūtu uzķer Rufini, aukstuma sajūtu - Kraazes ķermenl-

šit Temperatūru zem-10° un virs +47° sajūtam kā sāpes. Pie 37°svār—
tlsanos par uz vienu vai otru pusi varam vēl uztvert - kon-

statēt.
„

Sāpju uztveršanai sati nervi. Nieze ir neliels sāpju nervu kai-

rinājums. Pie dažādām slimībām kā urticaria (nātru dntdzis) pruri-

go - stipra nieze izskaidrojama ar infiltratu ādā, kas saspiež
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nervu šķiedriņas. Kutēšana ir taustes nervu ne pārāk spēja kairinā-

šana. Kutināšana atstāj iespaidu ari uz cilvēka psichi. Ne visas

personas vienādi reaģē uz to.

Ādas slimību simptomatoloģija.

Ādas slimību studēšana iesācējam var radīt zināmas grūtības,
pateicoties erupciju dažādībai un viņu ātrai pārmaiņai. Analizējot
dažādas eflorescencu formas, atrodam viņās noteiktus elementus.Sie

elementi - pamatsimptomi - sastopami pie visām ādas slimībām. Pa-

matsimptomu apzīmēšanai ir eksakti termini, kas saīsina dazadu. adas

pārmaiņu aprakstīšanu. Ar tiem ir pamatigi jāiepazīstas.
Idas slimību simptomi ir subjektivi un Subjektivie

simptomi,kā: sāpes, ņieze, dedzināšana nav izšķirosi - tie pie da-

žādiem individiem dažādi; kam nervū sistēma labila, tam sis sajū-
tas lielākas, kam stabila - tam mazākas.

Ādas slimību objektīvie simptomi.

A. Primāras eflorescences.

- plankums, viena limeni ar adu, bet krasa pārveidota:
zila (maculae caeruleae - no pedic.pubis kodicna.)u.t.t.

Eoseo"La - pirksta naga lielumā - sarkans plankums.

Ervthema - plašs sarkana plankums. Raksturīga rpxAnlai nnaritA-

mai ir tap. P,ie Tas tāpēc, ka

pamata abām efloresccncem ir asinsvadu izplešanas. Ja bez eritemas

ir vel infiltrats, tad pēc spiediena paliek iedzeltena krāsa.
Asins izplūdumi ādā no spiediena neizzūd.

- mazi un apaļi asins izplūdumi ādā.

strīpveidigi izplūdumi. *

3)3kchymosa - ļoti plašs izplūdums (pec traumām); norobežots, jeb
16





pamazam pāriet veselā ādā; gar malu dažreiz citāda krāsa (visās
-varavīksnes krāsās).

Pie plankumiem pieder arī:

I)Chloasma grāvidarum.

3)Albinismus - iedzimti balti (pigmenta trūkums) laukumi.

Vitiligo - vēlāka dzīvē iegūti balti laukumi (pigments stipri

pamazinats).
Naevi pigmentosi - iedzimti brūni laukumi; eohelidas - iegūti

(vasaras raibumi); xanthoma - dzelteni plankumi uz plakstiņiem;sa-
tur lipcidu.

Argyria - pelēka pigmentacija adā pēc sagiftēsanās ar sudrabu.

Melanoderma - sakarā ar arzena lietošanu. Teit vēl pieder tetovē-

šanai^

- cirkumskripts edems ādas virsējos slāņos; īstā ādas tū-

ska (Hautodem) lokalizējas dziļāls:ās kārtās.

Ljcķeņ - maz§_ ciets mezgliņš, ne lielālrspar kniepadatas galvi-

ņu; var I)ūt dazada krāsa; virspuse var būt asa jeb līdzena, var lc

bīties nost jeb nelobīties.

Papula - no lēcas līdz zirņa lielumā - mezgls-paaugstinājums ar

inflltratu. Piez.: ja_infiltrats virsādā. tad viņš ir augsts un

malas stāvas; ja dziļās kārtās (subcutis) - tad izplūdis.
Kad mezgls ir zirņa - rieksta lielumā - tad to sauc par tubercu;

lum.

Vel lielākus mīkstus paaugstinājumus sauc par pbyma - bumbulis -

uzpampums pēc sitiena. Ja phyma ir uz kājiņas, tad to sauc par

moļuscum.
_

Ja vlrsāg.auz normālas jeb sarkanas bāzes tiek pacelta uz augšu

no seroza izveidojas pūslisi._Her_pes - kniepadatas
lielumā balti pūsliši uz sarkana fona. Ja pūslīši lielāki (zirņa
lielumā), tad tos sauc par vesicula.

Bulla - liels pūslis - pārsniedz rieksta lielumu. Izveidojas no
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Kirāku mazāku pūslīšu saplūšanas,jeb jau no pasa sākumaattīstās

Hiels pūslis.

TiMtilijJ "*strutupūslis(serozamšķidrumampievienojasstrutas
no streptokokiemu.c).

- lielaks_strutupūslītis. Ecthvma - lielāksstrutu pū-

slītis, gar kura malām ciets infiltratsun procesāņem dalību dzi-

ļākas cutiskārtas. Pēc sadzīšanas- rēta.

Cvstis,-maisiņš, kura sienassastāv no saistauuiem(sviedru jeb
taukucLziedzerupārveidojums).

Papulosum,lichenoidum,pustulosum, impetiginosum- adjektiva(nj.

B. Sekundārās ādas eflorescences.

l)<Sguamae - zviņi: stratum corneum stipri lobās nost. Zvlņiem
var krasa; satur gaisu (psoriasis vulgaris). Viņi var but

ari ļoti maziņi un citādā krāsā. Vasarā, kad zviņi pārklājas ar pu-

tekļiem, tie paliek tumsi.

Normālas raga šūniņas ir bez kodola un cieši pieguļ viena otrai.

Pie zvīņu izveidošanas epidermisā norisinās process, kuru sauc par

parakeratosis. No patoloģiskiem iespaidiem (iekaisumiem; virsadai

tiejc pievadīts vairāk limfas. sāk stipri vairo-

ties un nonāk līdz raga kārtai,ne zaudējušas savus kodolus un vēl

pilnīgi n^/.'..rrrf-; osas
.

šīs šūniņas labi krāsojas. 110 viņām tad arī

sastāv zviņi.

2
,

Tās sastopamas pie smaga darba strādniekiem,
kur aaaiiak saxara ap cietiem priekšmetiem. Katram arodam ir aavi

tylosis. Epidermisa šūniņu parragosana pastiprinātaļ šūniņas salīp;
str.disjunctum nav. So procesu sauc par hyperkeratosis. Viņu nd-

drīkst sajaukt ar akantosis. Pie pēdējā viss epidermiss sabiezējis
un.var but ciets: str.Halpiģhii šūniņas pārliecīgā mērā vairojas.

Pie reizes seit jāpiemin patoloģisks process adā, ko sauc par

spongiosis (etat cavitaire): str.suinosum šūniņas viena no otras
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tāļu nost; starpas pildītas ar limfu; pašas šūniņas ari bagātas ar

limfa; viņās nelielas vakuolas.

3. - garoza, kroza. Izceļas tad, kad primāras eflorescen-

ces serums, strutas j§b asinis nonāk līdz ādag virsai, sa-

rec c un iezūst. Ja krozas cēlušās no limfas, tad tas no sāEuma

caurspīdīgas, vēlāk paliek dzeltenas,- ja no.asinīm, tad no sakuma

bruņas, volāk melnas. Ja darīšana ar strutām, tadvkrozas sākumā

dzeltenas,- vēlāk no putekļiem var palikt arī tumsas.

4. Crusta lamcļosa - zvīņu garoza - seit kombinējas scuamae ar

crustae.

s.erosio Ver celties no nejaukiem no-

rīvejumiem jeb ari nokasījušiem; pēdējais novērojams pie'dažādām
slimibām, kas saistītas ar niezi (urticaria, prurigo, scabies).Ja

noberzējums ķer tikai epidermisu, tad tanī vietā balta ja

viņš sniedzas asiņošana; ja vēl dziļāku,
tad,pamatīga asiņošana. Pec sadzisanas seit var but pigmentacija.
Noberzējumam atkārtojoties un pastāvot ilgāku laiku (utis, kašķis,
ēde), attiecīga vietā rodas visas ādas (iņ toto) sabiezējums ar ne-

līdzenu virsu, - ļ_ichenisatio. Sevišķi biezi lichenisatio novērojam
locītavu iekšpuse, ari uz kakla, kuru norivē apkaklītes, drebēs.

Franci izšķiļ vēl ekzematisatio, kad ādas virspuse mikla, pārklāta
pūšļiem, kuri vēlāk, no streptokokiem, sastruto.

6. Ulcus - Zem ulceracijas jāsaprot substances zušana. Ja

process norisinās virsadā, tad sadzīst per primam. Dziļas ulcera-

cijas dod rētas. Ulcus etioloģija ļoti dažāda: dziļas vātis dod

gummas; ulcus var izcelties arī ne mechaniskiem, ķīmi-
skiem, elektriskiem, rentgena/staru v.c. kairinājumiem. No sakuma

vāte netīra, kad sak dzīt, tad notīrās.

7. Abscessus - strutu pūznis. Šeit jāpieskaita fu-

runkuļi, karlrunkuļi. Pa lielākai daļai sastrutojums atveras uz āru

ar nelielu caurumu.





BJRhagas_r-_fissura - pilams. Ja dziļakās^kārtās norisinās pato-

loģiskas pārmaiņas, tad virsaoa paliek šauru un plīst (locīta-
vu imitēskaktos). Plīsumi dazada dziļuma,- var nonākt

līdz asiņošanai. Ragades mēdz būt perpendikulāras tam virzienam,
kādā āda tiek stiepta.

9.Pigmentatio. No iekaisumiem (asins pieplūsanas), ari no ārejim
kairTnajumi em. Dažādas krāsas. Diaskopija (Unna): uzliek uz ādas

stiklu un uzspiež: ja no spiediena teiksim sarkanā krāsa nepazūd,
tad tas norāda, ka te nav darīšana ar paplašinātiem asinsvadiem.

10. - rēta. Rētas, kā jau teikts, attīstās tad, kad bojā-
tas dziļākas adas kārtas (ne epidermiss). Viņas sastāv no saistau-

diem ar maziem kodoliem: tanīs mazasinsvadu, tāpēc viņas bālas.

Normālas ādas virsā redzāmi sekstisu retā - nē.Ja

rētas guļ ādas dziļākas kārtas, tad tanis vietas trūkst matu,svied-
ru un tauku dziedzeru. Hipertrofiskas retas - adas keloidi - pār-
sniedz adas līmeni; atrofiskas retas guļ dziļāki.

11 *Adas atrofija. Novērojama pie veciem cilvēkiem (atrophia se-

nilisi, bet ari pie jauniem, kam āda saslimusi (lupus orythematodesļĻ
Ida paliek plāna, spīdīga, mati izkrīt u,t.t. lemesli dažādi:l)cir-

kulacijas traucējumi, .2)spiediens, 3)nervu sistēma.

Vispārēja ādas slimību diagno-

stika.

No svara prast izšķirt, pazīt augšminētās primārās un sekundā-

rās eflorescences. Adas slimibu diagnoze ir apgrūtināta caur to,
ka pa lielākai da,ļai vairākas eflorescencu formas parādās blakus

viena otrai. No liela svēra ir prast uztvert parāaibu kopbildi.Ap-
skatīt visu ādu, ne tikai tās vietas, uz kurām pacients dara jūs

uzmanīgus. Anamnezei jāpastiprina klīniskas savadibas,- viņai Aer-
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antoloģija nav ierādām pirmā vieta. Tāļaķ, pie iamokl!#anM Aor

pārbaudīt efļorescences konsistenci, ko izdarām ar 2 pirkāt iem,.§{C-
niņu pavairošanās jeb seruma ieplūdums epidermisa pacietina konsi-

stenci. Krasai jāpiegriež vislielākā vērība (skat.diaskopiju). Ja

ādas eflorescencci vienāda (viengabalaina) krasa - process ir akūta,

lestāvējies process - polļmorfa krasjļ. Ari efļorescences tāļākiz-
platīsanās veidajiipiegriežama vērība. Teit izšķir:

pie perifērijā nāk klāt tā-

ļākizplatīšanos - per contiņuitatem un s)izplatišanos per c&ntigui-
tatem - starp dļvām pieskaršanās vietām (pirkstu starpas,cirksni).
Griezt vēribu uz izsitumu grupēsanos: vietēji gissemi-
neta, universāla. Piemēram: riņķveidīga izsitumu koncentrēšanās

pie lichen.

Lokalizācija ļoļ svarīga lieta. kasījis - pirkstu star-

pās, locītavu iekšpuse, uz genitalijām. Prurigo lokalizējas uz ek-

strēmi tatu atloku pusēm; psoriasis vulgaris - arī uz ekstremitatu

atlcku pusēm, galvas, krustiem; favus - uz galvas ādas un ļoti re-

ti uz nematainam ādas daļām: ichthyosis - uz atloku pusēm, muguras,
krustiem, kur āda biezāka. Aroda slimības lokalizējas noteiktas

vietās: katrs nodarbošanās veids dod savas pārmaiņas attiecīgās
ādas daļās. Pie visa tā ārējiem klimatiskiem iespaidiem ari sava

nozīme pie ādas slimību lokalizācijas (ādas slimības sejā). Jāgriež
vēl vērība: l)uz efļorescences virspusi - vai ta līdzena,izstiepta,

krumgaina, sausa, rīvējamās dzelzs veļdlga; ar kādām

zvīņām pārklāta; vai pec zvīņu nokasisanas asiņoaana u.t.t.;2)uz
efļorescences niveau; 3)kāda temperatūra; 4)kāda sensibilitate at-

tiecīgā vietā; apkārtnes un bāzes raksturu: vai normāli, hipe—

remiski, infiltreti, sāpīgi.
Dažreiz ādas slimības ir sakarā ar ādas piedevām (dziedzeriem un

matiem). Piem. akne vulgaris,- šeit novērojams sakars ar pubertā-

ti; laikam endokrīnie dziedzeri spēlē savu lomu. Āda ir simetriska.
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Korespondējošās vietās ir vienādas spraiguma attiecības, vienāds

šķiedru virziens, tās vienādi apgādātas ar nerviem un asinsvadiem.

Nav uz vienādiem ārējiem un iekšējiem kairinājumiem
korespondējošās vietas reaģē vienādi. Simetriski izsitumi ceļas ari

no trraucējumiem centrālā nervu sistēmā. Ja saslimst periferie gan-

gliji, tad izsitums var būt nesimetrisks (Herpes zoster).^
Modernā dermatoloģijā diagnozi atvieglo un noskaidro dažādas iz-

meklēšanas metodes:

I)Kapilaroskops un gaismas bagātais dermatoskops (Zeiss) atļauj
izmeklēt adu kaut kura ķermeņa daļā (m vivo) - palielina līdz 175

reizes; tomēr dziļāki par cutis virskārtu neredz.

2)Mikroskops, tāpat kā citu slimību klinikās, ari ādas slimību

diagnosoesanā spēle lielu lomu. Par atsevišķu sēnisu apskatīšanu,
mikroorganismu kultivēšanu, krāsošanu un ādas preparātu pagatavo-
šanu būs runa pie attiecīgu ādas slimību apskatīšanas.^

3)Pirquet reakciju pielieto lupus vulgaris diagnosoēsana. Ādā ie-

rīvē (jeb iekasa) 0,1 mg.- 1 mg. tuberkulina; kontroles dēļ blakus

1 pilienu NaCl fizioloģiska atšķaidījuma; pēc 24 stundām salīdzina.

4ļPec tuberku&+atšķaid,, iepilināsana acī, ja pacientam ir ādas

tuberkuloze, dod akūtu konjunktīvi tu.

_s)Var vēl uz tbc aizdomīga slimnieka ādas gabaliņu iepotēt jūras
cūciņai (interperiton.) un trusīšiem (kQnjunktivas maisā). Abi

dzīvnieki ļoti jutigi pret tbc. Ja darīšana ar tbc, tag. dzīvnieki

nomirst; pec tam jāizmeklē dzīvnieku dziedzeri un plaušas uz tbc

baciļiem.

Patoloģiskos gadījumos krāsotā ādas preparātā virsāģā sastopamas

staigājošas šūniņas,limfociti un leikociti, kā arī dažos'gadījumos
mononuklearie leikociti. īstā ādā zem mikroskopa redzam,ka: l)saist-
audu šūniņas var but pavairotas (kronisks iekaisums); 2)redzāmi ari

starpaudi - kologenie audi, kas parasti krāsojas ar skābām krāsām

(fuksinu), bet patoloģiskos gadījumos ar bāziskām; novērojama ari





dažreiz saistaudu deģenerēšanas (muciņā). 3)īsta ādā sastopamās
plazmas šūniņas ar ekscentrisku kodolu, krāsojas labi. 4)lnteresan-
ta ir tnberkuļu struktūra no Langhansa milzu šūniņām vairākiem

kodoliem perifērijā), epiteloidšuniņām, kas slikti krāsojas un,bei-

dzot, no apaļām šūniņām, kuras apņem tuberkuli un ir cēlušās no

asinīm, iznaadamas no asinsvadiem per diapedesin ari

no''Faalusmadzenēm jeb liesas). Sarkanie asinsķermenīši ari var

but ādā (korbus ,'erlhofii,skorbuts). Asiņu formelementu skaitīša-

nai ir nozīme ari ādas slimībās. Pielieto arī dažreiz Vidala reak-

c&ju. komplicētā Vassermaņa reakcija dažos gadījumos

ļoti nepieciešama. Visbeidzot pielieto ari tagad,_un vēl jo vairāk

agrāk, kad nebija tagadējo izmeklēšanas metodu, tā saucamo diagno-
sis cx juvaņtibus: gadijumos, Iruraizdomas,piem., uz pielito

spccifislruārstēšanu (Hg,Kl) un ja tā līdz, tad lues esamība pierā-
ka ir arī citas ādas slimības, kas padodas joda

ārstēšanai. Dažreiz no neosalvarsana izsitumi (luetiski) ādā pavai-

rojas - Herxheimera reakcija.

Vispārējā terapija.

Veselu miesu pārklāj vesela āda. Kad āda tad organisms
slims. Dažreiz vajadzīga kauzala terapija: iznicināt īstos slimī-

bas cēloņus un ādas slimība pati par sevi pāriet. Tas ir ārstēša-

nas ideāls. Tomēr gadījumu vairākumā mums jāapmierinās ar tīri

simptomatisku. ārstēšanu. Specifisku līdzekļu tikpat kā nav. Svarīgs
noteikums, kuru nedrīkstētu aizmirst, ir "nil nocereM_

Ādas slimibu terapiju varam šķirot internā un ārējā resp.
i- tiek lietoti agrī-

na preparāti (piem.pie llcnen ruber, psCriasis vulg., ekzēmas). N-

ovājinātiem subjektiem arzens īsta vietā; Tas pavairo asins pieplu-
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sanu ada, veicina adas lobisanos (deskvamaciju). Arzenu neder lie-

tot pie akūtiem ādas iekaisumiem. Aplikācijas veidi: per os, sub-

kutani, intravenozi.

Per os dod: l)Sol.arsen.Fowleri s.Licu.kalii arsenicosi Fowleri

D.īuo,s (pro die - sakot no 5 lidz_6-8 pil.; lieto arī kopā
ar aņua menth.piper.aā pa pil.va.irak reizes dienā. Prof .Sni-

ķers mīl parakstīt kopa ar Fe,sevišķi sievietēm: Sol.arsen.Fowleri

2,0, Ligu.ferri albumin.2oo,o - pa 1 tējkar.3 reiz dienā. V2&tundu

pirms ēšanas.

Jeb: Sol.arsen.Fowl.s,o, T-rae ferri pomati 25,0 - pa 15-20 pil.
3 reiz dienā.

Labs patentpreparats - arsenferratose*

2)Acidum arsenicosum (D.M.0,005/0,015) kā pillulae asiaticae:

Acid.arsenicosi 0,3 (0,5! 0,75!!), Piperis nigri 5,0, Gummi arab.

2,0, extr.et pulv.Liouir q..s.ut f.pil.N-100, pa 1-3-5 graud.3 reiz

dienā nēc esanas. Te var vel ievest Fe un IK.

Zem adas dod: l)Sol.arsenic.Fowleri et aau.destill.4,o:2o,o.
Jeb: iīatrii arsenic&si 2,0, acid.carbol.īicnefac.o,s (lai nemai-

tātos), aau.destil.steril.ad 100,0; sā2;iot ar pussprici vairāk rei-

zes nedēļa.
Citi arzena preparāti: atoxylum, salvarsans. Atoxyl's ir ļoti

labs preparāts; lieli devumi izsauc opticus atrofiju! Sarvarsanu

(arsenobenzolu) lieto pie lichen ruber plānus,pspriasis vulg.etc;
lieto 1-2 reiz nedēļa 0,15 - 0,45 Neosalvaršana intravenozas injek-

cijas.
Ca sāļi tiek lietoti interni, lai mazinātu asinsvadu caur-

laisanas spējas un izsauktu asiņu ātrāku sarecēsanu. Seit noder:

Sol.calcii chlorati crystallis.lC% pa 1 ēdamkarotei vairāk reizes

dienā ilgāku laiku. Tad vēl calcium lacticum pa 3,0 3 reiz dienā;
atoohani 0,5, ncvatophani m tabl.orig.

3. Dažos gadījumos lieto arī: na,tr.salicyl.(o,s) (pie eksudat.
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eritemas), aspirinum, antipyrinum (pie pruritus kopā ar Br), az!

chininum muriat. (Hollandera metode pie lupus erythematodee ārstē-

šanas).
4. Beidzamā laika pla3i izveidojusies orpanu terapija. Ari der-

matoloģijā pielieto thyrooidinu, insulinu,ovarijuun*testis prepa-

ratus.
_

,Y,enaes.ectioaritiek.lietotaādas slimību ārstēšanā (no 50

līdz 500 ccm). Nolaisto agiņu vietā ievada intravenozi jeb subku-

tani sterilu*o,9)!NaCl ats# Ja intravenozi, tad infuzļjas
laiks 20-50 minūtes! šādu paņēmienu mēs saucam par asi%u skalošanu.

Venaesectio piem. pie slapjām ekzēmām palīdz tādējādi,ka asinis uz-

sūc zaudēto sķidruanuno ķermeņa sulām (limfas) un mazina ari ekze-

matozas vietas slapjumu. Asiņu zaudējums iedarbojas kairinoši uz

asinis radošiem orgāniem. Sterilu asins serumu dažreiz iešļāc atpa-

kaļ vai nu tam p§sam slimniekam jeb citam (arī bērniem) pa 10 līdz

30 ccm. aēdz biezi sv.igi nolaistas asinis tūlīņ inficēt tam pašam

indivīdam, no kura tās ņemtas (kvant.2,o-%ĻO divi paņē-
mieni pieder piektā saucamās parenteralās, kairiaāsane,s,resp.pro-
toplazmas alūtivēsanasterapijas. Organisma pretošanās spējas tiek

pavairotas: uzlabojas šķidrumu cirkulācija, tiek palielināta asinis

radošo orgānu darbība, iestājas hļperleikocitoze, temperatūras pa-

augstināšanās; arī vietēji norobežoti procesi (hiperemija, sastru-

tojumi) tiek_labvēlīgi iespaidoti (Herdreaktion). šī sekundārā -

ne specifiskā - kairināšana itkā palielinot primāro specifisko

alerģiju, kas izsaukta no mikroorganismiem.
Izrādās, ka protoplagmas aktivēsanas spējas piemīt ne tikai pro-

teinvielām, bet arī dažāda veida citiem ķimiskiterapeitiskiem lī-

dzekļiem.
Froteinvielas: l)sterilisēts piens iedarbojas sevišķi enerģiski.

Intramuskaii 1,0-10,0 katru 4,-7.dienu, skatoties pēc vietējas un

vispārējās reakcijas.





šķidrs preparāts ampulās; 1,0-10,0 intramuskulari jeb
intra.venozi ru 5.-4.dienu.

Cascosan - šķidrs kazeīna preparāts ampulās; 1,0-5,0 intramusku-

larTjeDO,2s-2,0 intravenozi.
_

Ar yatrencaseinu jābūt uzmanīgiem: vairākos pielietošanas gadī-
jumos novērota akūta dzeltenā aknu atrofija.

Collargol (argentum colloidale) un radnieciski preparāti,kā:elek-
trocollargol, elektrargol, dispargen ir sudraba preparāti ar nelie-

lu olbaltuma saturu.

Jāpiezīmē, ka visas proteinsubstances pie injekcija,satkārtoša-
nas var izsaukt anafilaksiju (sirds vājums, dermatozes). Tāpēc uz-

manību, sevišķi pie serumu injekcijām!
Proteinvielu aizvietotāji: l)fibrolysin - no H.Hebra tuberkulina

vietā ieteikts. 2)ol.Terebinthinae rectificat.un terpichin - iedar-

bojas tikai vietēji. s)Tad vēl mināmi: ol.jec.aselli (0,75-1,0
glikoze ko 50-70° šķīd. argoflavin, trypoflavin, krysolgan (zelta

savienojums), sanarthrit, phlogistan. No sakuma pielie^visas zā-

les mazākos devumos.

JĶ-saļi ,kā kal.jodat., kas ļoti svarīgi lues ārstēšanā, tiek pie-
lietoti interni arī dermatoloģijā: sporotrichosis,
recidivejosas ekzēmas, urticaria. Devumi atšķaidījumos pec

ēšanas; pie psoriasis līdz 30,0 pro die. J un Br.sāļus ir labi pie-
lietot intravenozi.

Jodkaliju mēdz parakstīt lietošanai kopā ar pienu (ari t—ra,

jodi). Pa lietošanas laiku nedrīkst ēst nevārītus augļus, mazāk

lietot gaļas ēdienus un kairinošas vielas (piparus, sinepes, alko-

holu). Joda sāļi pavairo vielu maiņu izdalīšanās pastiprināta).
Ergotins - dienā 0,5-1,0 pilēs jeb šķīdumā - mazina niezi - sa-

šaurina ainsvadus.

01-
r ?ii,PllO,iP., " līdzeklis nret lepru.

(Hexamethylehtetramin) - pavairo mīzalu skābumu, pama-
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zina pūšļa strutošanu (dezinficē mizalu ceļus) - ieda,rbojaslabvē-
līgi uz dermatozēm, kas ir sakarā ar urina sadalīšanu, sastrutoša-
nu v.c. (pruritus).

(amiaonium snlfichthyolicum) - anēmisku nervozu^ cilvēku

pat uzkrītošā kārta

(laikam uzlabo vielu maiņu) ; šis līdzeklis indicēts arī pie -

seborrhoea, akne rosacea, urticaria. Lieto iekšķīgi!
1.0-3*o pro die kapselēs pil, stipri atšķaid. ūdenī jeb F

kauja.
_ .

B
resp. serumu terapiju būs runa attiecīgu slimību

ārstēšanā.

Ārējā, resp. lokalā ādas slimību

ārstēšana.

A. Vispārīgi aizrādījumi.

1) lrritativie dermatiti, kur āda kairināta, piem.ekzema, prasa
citus līdzekļus, neķā tādi dermatiti, kur kairinājuma nav(psoriasis),

2) Lokālai ārstēšanai jālnļt metodiskai, slimības stadijai pie-
mērotai. Tāpēc slimā āda biezi jāapskata, jāmaina medikamenti. Ne-

parakstīt uz reizi lielas medikamentu porcijas (pietiek ar

līdz 50,0 smēres jeb pastas). Daudzums gan atkarājas no saslimušās
ādas platības. Sargāt slimo vietu veida kairinājumiem un

netīrumiem (mikrobiem). Tāpēc ieteicams pārsiet. Medikamentu dozē-

šanai, resp.koncentrācijai liela nozīme, jo no tās atkarājas viņu
iedarbība. Tikai koncentrācijas jēdziens ir relativs - atkarīgs ho

adas īpašībām. kas normālai jeb ar sabiezētu epi-
dermisu apbalvotai ādai var but par izrādās par stiprām
prieks mācerētas jeb str.corneum zaudējušas ādas. Jo Ģkutāks pro-

cess, go indiferentākam, mazāk kairinošam jābūt ārstēšanas paņēmie-
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nam. Liela nozīme ir idiosinkrazijai, kā attiecībā nz kauzalitā-

ti, tā ari terapiju. Tāpēc ārsta uzdevums individualizēt, ne šema-

tizēt. Un par visām lietām "nihil nocere".!!

B. Līdzekļu sadalīšana pēc dziļuma iespaida

(aplikacijas metodes).

Pudeyi . Aizsargā no gaisa un citiem kairinājumiem, uzsūc sekre

tus. Jinis nolūkos lieto:_amyļum tritici (kviešu stērķeles),ann7-l.
jpryzae (rīsu stērķ.), talc.vcnet.s.praeparatum (kromskābā magnēzi-
ja)] lykopodium, magnesia carbonica, zincum oxyd. Vislabāki ir:

oksids un maijW§Ļcarbon.,jo tie nesadalās un nobriest.

Visbiežāk i nedz parakstīt*Talc.ven.et zinci oxyd.aa. Lai pūderim
būtu ādas krāsa, pieliek spl.Eosini (l%) jeb bolus ru.UļA.'*

Šķidri'pūdē ir pulveK resp.

spirta un glicerina maisījums (lai pulvers Pirms lieto-

šanas saskalo un uzsmērē uz vajadzīgās vietas. Pcc šķidruma izga-
rošanas paliek plāna kartiņa. Dažreiz tas ir ļoti noderīgi. §evi-

sķi akūtos gadijumos sakratīšanas mikstūrai ir zināmas priekšrocī-
bas pret smēriem: mazina iekaisuma parādības, degšanu, niezēšanu.

Mikstūrai var piejaukt dažādus citus medikamentus. Ja konsistence

biezāka, tad dabu to, ko sauc'par leukutan (C.Siebert).

Rp. I.un 2.
.

Pastas,satur līdzigu daudzumu cietu un eļļainu vielu: konsi-

stence biezāka ka smēriem. Pastas neizplūst, laoaki pielīp, ir po-

rozas un atļauj sekrētiem notecēt. Noderīgas virspusīgam adas sli-

mībām, Irur*darīšana ar epiteta saslimšanu. Neder likt uz pārāk

sausas ādas un matainām vietām. ir cinka pasta. Ir

ļoti sātīga: pietiek ar plānu kartiiĶņ.iīekairina. ho sakuma',kamor

iekaisums stiprs,lietot tīru cinka pastu; vēlāk var pievienot da-

žādus medikamentus: Ichthyol (0,5-2,0%), tumenol (1-5%), acidum
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salicyl. (0,5-3%), tannoform.(6%) etc.

Rp .3., 4.un 5.

50,0 pastas pietiek, lai apsmērētu visu miesu. Uzsmērēt ar koka

špateli. Pēc tam iepuderet: tad var ari neparsiet.
Tiem dermatoloģija vislielākā nozīme. ledarbojas dziļā-

ki. TSTaineaizmļrst: nil nocere! Pēc būtības smēri ir ārstniecības

līdzekļus saturoši taukūL.Uzsmērēti uz ādas, tie izveido necaurlai-

dosu kas gan labi aizsargā no kaitēkļiem, bet no otras pu-

ses aiztur katru sekrēciju un transudaciju. Kā smēru bazi izlieto

sekosus tankus: I)adeps suilļus (cūku tauki); lai tie nemaitātos,
tad mēdz pielil:t 2% benzoe - ad.suil.benzcatus. 2)Lanol.inum anhy-

lanolinum - (vilnas i-aukij — ir sterili, nebojājas .uzsūc

daudz ūdens un iesūcas labi ādā; adeps lanae anhydricus ir lidzīgs
preparāts; sevišķi tīrs ir alapurin. 3)Vaselinum album et vaselin.

f1 a.vujiamaricaj.iicum;pēdējais sevišķi ieteicams, ir arī visiemīļo-
tākais smēru konstituens. Tad vēl ka smēru bazi izlieto: ungt.pa-

raffini, ungt.glycerini (stērķeles ūdens + glicerins)_,ungt. dia-

chylon.mitinum (pārtaukota emulsija), eucerinum (parafīns + lano-

lins); pēdējiem diviem dažreiz jālieķ eļļa klāt!

Ja uz ādas ir kraupas, tad iepriekš smēru lietošanas valjaga tās

ar eļļu atmiekšķēt. Teit noder oleum olivarum optimum, ol.ricini.

Ol.ricini šķīst spirtā. Dermatoloģijā vēl lieto sekosas eļļas: 01.

sesami, ol.arachidis, ol.lini,

- ir vazelīns, kas impregnēts ar ozonu, caur ko iegu-
vis eļļas īpašības. Tam pievieno uazadus medikamentus.

Jau taukiem par sevi ir tieksme iesūkties ādā. Vēl dziļāku ie-

spaidu panāk caur inpermeabilitativ- līdzekļu izdalīšanās, iztvai-

košanās aizturēšanu. To panāk sekosi: biezu kārtu smēra uztriepj
uz biezas nātnas drēbes, to uzliek uz vajadzīgās vietas, pārklāj
ar vati un apsien ar marli un tura līdz 12-24 stundas. Ja atdalī-

jumi lieli, maina biezāki (jeb lieto pastas). Slimniekiem ir ten-





dence vecus smērus no slimas vietas lidz beidzamam nost dabūt. Tas

nebūt nav vajadzīgs, bet ir pat kaitīgi, jo ada tanī vietā tiek

stipri sarīvēta.

Receptes no sākuma norakstīt garas. Neuzrakstīt par daudz cietu

daļu, lai smērs butu mīksts.

Rp. 6.,7.,8.,9.un 10.
_

Un^t .refrigerans - ir stipri ūdeni saturošs smērs. Pie smēra ie-

nvesauas ūdenim izgarojot, rodas patīkama aukstuma sajūta. Sastāv

no lanolina, dubultot.a vazelina daudzuma un četrkārtīga daudzuma

ūdens. Lai smērs atstātu labu iespaidu, viņu vajaga labi uzlikt.

Smēru uzlikšanai uz sejas lieto maskas (ieteicams maziem bērniem).
Tāpat uz rokām bērniem var uzvilkt nātnus cimdus. Smēru aplikaoi-
jai uz lūpām der lietot marles drēbi, kuru sasien krustaniski aiz

ausīm, Pirkstus apsiet ka,tru par sevi. Ja smēri jāliek uz genita-
lijām, tad viņu aizsargāšanai var pielietot menstruāciju bindes,
kas ir T veidigas; vīriešiem- suspensorijas; var izlīdzēties arī

ar peldu kostimu. Uz galvas var lietot peldu cepurītes.
Dažādas pernicas - pārklāj attiecīgo vietu ar stipru necaurlai-

dīgu kārtu. Pernicas satura^ln^
jgķAif!-iini7i<3 n <i Lidzigiem nolūkiem (ka pernicas) lieto

arī Unna cinka linu.

ifp.11.,12.,15,,14.un 15.
-

Līmes pielietošana. Ir labi pirmo pārsējumu ārstam pašam izdarīt.

Atmiekšķēt un notirit krozas un kraupas ar eļļām jeb bencinu. Ap
slimo vietu aptīt marli. Tad uzsilda cinka ļimi un iesmērē ar to

marli,kā to dara pie gip sēšanas. Apsējums var stāvēt vairāk dienas,
kamēr sekrēti sāk sūkties cauri. Tanī vietā (kur sūcas ļ iztaisa

lodziņu, nosusina un no jauna pieliek zāles. Šis ārstēšanas veļ.ds
ar cinka ļimi sevišķi noderīgs pie ēdēm un ulceracijām uz apakšē-

jām ekstremitātēm, sakarā ar variees cruris: apsējums aizsargā no

gaisa un neļauj vēnām izplesties.
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Plāksterim Labs plāksteris pielīp bez sildīšanas, satura indife-

rentu bazi, viegli samaisāms ar dažādiem pie Iram

lipšanas spējas nemazinās - un lēti nebojājas. Agrēk ka bazi lie-

toja taukuskābo svinu., tagad vairāk kaučuku. Plāksteri ir -

tie nesmērē veļu. Izšķir porozus un necaurlaide sus plāksterus.Ho
pirmiem jāmin Arninga - trikoplasti (Deiersdorf-Altona), no otriem

- Unnas guttapiasti un paraplasķi (pēdējie ir miesas krā-

sā). Pie siem plāksteriem var pielikt dažādas zāles: acid.salicyl,

(1%-50%), hydrargirum etc.

Cornilinplaksteris (Unnas) satura acid.salicyl. un extr
.

canabis

inti'icae- ieteicaas pret varžacīm. Visi šie plāksteri 18 cm.plati
un pārklāti lipīgā pusē ar marli, kuru pirms lietošanas novelk.

Tumšus plāksterus var pārklāt ar gaišākiem (maskēšanas nolūkā).
Plāksterus tura vissū tik ilgi, kamēr viņi pasi nonāk nost. Visma-

zāk_kairina viņi laiž gaisu cauri, ļauj izgarotļ
tomēr absolūti nekairinošu plāksteru nav. Parsējumu piestiprināša-
nai un citām līdzīgam vajadzībām lieto cinka plāksteri leikoplastu.

Ziepes,ir tauku skābju savienojums ar NaOH un KOH, pie kam at-

brīvojas glicerins, Ziepes šķist alkoholā un etorī; ar ūdeni savie-

notas dod sārmus. Tīrītas ziepes (Kernseifē) nesatura glicerīna,
alkaliju pārākuma, nedz ari citu mākslīgu piedevu. Tīrīšana notiek

oentrifugējot pēc Libreicha. gēc konsistences izšķir cietas (nātri-

ja z<), mīkstas (kālija z.), (piem.spiritus saponatus kali-

nus) un pulverveidīgas. Pēc reakcijas ziepes sadaļas: neitrālās,
alkaliskās un pārtaukotās (tauku skābju pārākumu saturošās). Zie-r

ges ādas taukus, ragu kārtu un pie stipras lieto-

šanas iedarbojas kairinoši, keratolitiski (nelietot uz iekaisušas

ādas!). Ziepēm var pievienot medikamentus; tikai nepatīkamas lie-

tas var notikt, kad medikamenti stipri kairina: dozēšana nenoteik-

ta; ne visus medikamentus var ar ziepēm sajaukt. No medikamentozām

ziepēm'minamas: sēra ziepes (ādas lobīšanai!, darvas ziepes (agrāk
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Ostroumov - Maskavā), ichtiela ziepes, resorcina ziepes, thlgenola

ziepes. smaka; zublimata ziepju dezinfekci-

jas spējas stipri apšaubāmas.
Pie receptu parakstīšanas visvairāk lieto: sapo kalinus (netīrī-

tas# sapo viridis). Biņas ir stipri alkaliskas un tāpēc Ļoti node-

rīgas kā keratolyticum tīrā veīdā jeb arī kā piedeva pie kairino-

šiem smēriem (10—30% kasķ.smēru sastāvs), Spiritus sapon.kalin.

ļoti noder stipri taukainu matu tīrīšanai: ieziepē*): Tnin,

paturēt putas pēc tam izmazgāt ar karstu ūdeni; pie sē-

nīšu slimībām tādējādi gūst labus panākumus.
"

Ūdeņaunūdeņainuatšķaidijumupielietošana
dermatoloģijā.

Ūdenim adas kppsana neatsverama loma, tomēr udeņa pielietošana

uz slimas ādas dažreiz vajadzīga liela uzmanība. Siltas vannas la-

bākas par aukstām. Lai mazinātu ūdens iespaidu uz slimu jeb neiz-

turīgu adu, tad cietam ūdenim pieliek boraksu jeb borskābi (1-3%).
Mazu bernu vannām liek novārījumus klāt: ozola mizu dekoktu, kume-

līšu un kliju jumus. Kliju novārijumu pagatavo'apmv sekosi:

apm.l kg.kviešu kliju^ieliek kulīti ur.vāra a.pm.V2stundu, pēc kam

kulītes saturu izspiež vannas udenĻ; ūdeni,kurā vārījās klijas,arī
ielej vannā. Kraupainās edes stāšanai ieteicamas sera vannas (Ķe-
meros). Ziemā mājas var izlietot sol.Vlcmingkx (Liouor calcii sul-

furati), kam sekoss sastāvs:

vivāc 600,0 )

ļFlores sulfuris 1200,0 )Coojiead remanentiam 7200,0.

JAou.font. 12000,0 )
No sī šķīdinājuma pieliek pie vannas 150,0 (bērniem) un 200,0 (pie-

augušiem). Labāki lietot koka vannu!

Darvas vannas var sagatavot divējādi: l)vai nu pacientu apsmērē
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ar ol.ru.sci un liek iet vannā jeb 2)paraksta sekošu sastāvu: 01.

rusci 100,0, spiriti sapon.ka.liniet aou.destil.āā 75,0. Šo šķid-
rumu ar vieglu strūkliņu pārlej pār vannas ūdeni. -Ūdens temperatū-
rai visu laiku jābūt lidzigai miesas temperatūrai. Vannā uzturas

1-2 stundas.

Dažos gadijumos, kā piem.pie pemphigus vulgaris, pityriasis

rubra, decubitus - lietojam pastāvīgas (permanentas)
ūdens pastāvīgi maināmsun kuyas slimnieks atrodas visu ārstēšanas

laiķu (ari guļ). So vannu nozīme: l)viņas mazina slimniekam lielās

ciešanas, sāpes, 2)uztura miesu tīrība un s)spiediens uz ķermeni
no visām pusēm vienāds.

Aukstus uh siltus pārklājumus lieto pie akūtas ādas saslimšanas,
arī pie buboniem, ja grib pamazināt iekaisumu. Kā maigi dezinficē-

joši šķidrumi sim nolūkam der: 1% liq.alum.acet., aņ.plumbi, aaua/

Goulardi, 501.3% acidi borici; vislābāki aukstā veidā.

Kompreses, prisnicas jeb necaurlaidosas,arī atrod dermato-

loģija pielietošanu. Ar necaurlaidosam kompresēm grib veicināt hi-

peremiju uņ rezorbciju. Marli jeb linu drēbi samērcē tīrā ūdenī

jeb kādā vājā dezinficējošā līdzekli un uzliek uz to vietu, kuru

grib iespaidot. Tad pārklāj ar gumijas jeb vaska drēbi (resp.papi-

ri) tā, lai drēbes malas ietu pilnīgi pāri. Tās der vēl iesmērēt

ar vazclinu. Visbeidzot apklāj ar vati drēbi un nosien.

Kompresēm un pārklājumiem vel noder sekosi sķīdinājumi:^
Sol.l/4-l/6% acidi salicyl. (derīgs kraupu atmiekšķēsanai);
501.3% resorcini (ļoti labs dezinfekcijai; var lietot larga

manu,sevišķi pie aJautāmēdēm);
Sol.hydrarg.oxycyanati 1:5000 (atstāj,galvenam kārtām, tikai

dezinficējošu iespaidu)^
Sol.3),l% hydrarg.bichlor.corros. (uz bojātas ādas nelietot -

var rezorbēties).

Argentum nitricum pie dermatologiem.liela cieņā: tas savelk
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asinsvadus un labs desinfitiens. Lieto kā 501.0,1% arg.nitrici jeb

Rp.l6.
Kompreses gumijas drēbē izdurt mazus caurumiņus, lai par tiem

spirts varētu izgarot.

Ligzīgi lieto: Resorcini 4,0, spir.vini 50,0, aq.destil.ad 200,0.
Sol.1:2000 un 501.V2% acidi tannici ari lieto

a,dasslimību ārstēšanā. Lai pava.irotukompreses iespaidu (jeb arī

per se), liek virsū karstus inainiņus, termoforus, elektrQtermofo-
rus jeb karstas (savārītas) sūnas biezāku kārtu. Vienkāršākais ter-

mofors ir karstas smiltis*jeb māli. Jo biezāka ir karstumu dodošā

priekšmeta konsistence, jo lielāku karstumu var panest miesa: ūde-

ni līdz cietus priekšmetus lidz 50°C.
Aukstumu pielieto, lai mazinātu iekaisuma parādības. Lieto ledus

pūsli. To nedrikst likt direkti uz ādas,- starpā jabut drēbei. Le-

dum vajaga but sasmalcinātam. Zem aukstuma iespaida a,sinsvadisa-

raujas. lespaids nav ilgstošs.
Ogļskābes sniegu pielieto, ja ar zemu temperatūru grib vietēji

iedarboties dziļuma: izsaukt attiecigā vietā nekrozi. Ogļskābes
sniegu dabū, uzkrājot ogļskābi zem stipra spiediena sevišķos balo-

nos un laižot tad no balona sevišķas maskās. Sniegu iespiež sevi-

šķās formās. Formēto sniegu uzspiež un patur uz ādas 5—30 sekun-

des. Lieto pret lupus vulgaris, pigmentosi, ļaun-
dabīgiem audzējiem. Bez ogļskābes sniega seit pielieto vēl rentge-
na jeb rādija starus.

Elektrolizi-dermatologija izmanto kosmētiskiem nolūkiem, piem.

maļjļ^zj^īcinasaņai. Vajadzīga pastāvīga strāva līdz 3 miliamperu.

katodi, kura ir adatvedīga un to iedur attiecīgā vietā,

līžkatodos izdalās ūdeņradis, kars,savien odamies ar audiem, dog.

nātrija pēdējais ir tas, kas iedarbojas tāļāk. Viena pasa

mata apstrā,dāsanaprasa ilgāku laiku, labu ievingrināsanos. Ja ne-

būs mata sekstīte iznīcināta, mats &ugs no jauna.
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G-alvanokaustika, masaza (grumbu izlīdzināšana sejā pie skleroder—

mijas, kalozām retām). Bļera sastrēguma hiperemija ari sad nn tad

tiek izmantotas ādas kopšanā.

Apstarošana. Finsens, prof. ja, ka saules sta-

iespaidu uz ātļas tbc. Sevišķi intensivs ir saules

iespaids augstos kalnos, jo seit saules stari satura daudz ultra-

violeto staru. Uz sā principa ir radies un izveidojies Finzena apa-

rāts. Tas sastāv no loka lampas, kas dod ap 3000 sveču stipru gai-

smu, kura stipri bagāta ultravioletiem stariem. Ar sevišķu lēcu un

filtru palidzibu Finzenam izdevās izslēgt sarkanos siltuma starus.

No apstarojamas vietas ar kvarca jeb stikla platēm izspiež asinis*

Ādas tuberkulozes ārstēšanā Finzena stariem lieli panākumi: pēc tā-

das ārstēšanas rētas ļoti mazas, seja netiek izkropļota. Tikai tā-

da terapija ir pārak dārga un retam pieejama. Uz staru reakciju

var gaidīt tikai pēc IV2 stundas apstarošanas un tādas apstarošanas

jāatkārto daudz reizes.

Finzena starus pa daļai aizvieto dzīvsudraba un kvarca lampu sta-

Abās viņās no stipras elektriskas strāvas dzīvsudrabs tiek iz-

tvaicināts un gaisu nesaturošās kvarca jeb stikla caurulēs sie

tvaiki tiek no strāvas sakarsēti, kāmēr sāk starot. Kvarca lampas
ir pazīstamas zem Komayera lampas un kalnu saules nosaukumiem (pē-
dējās stari netiek atdzisināti). Komayera lampu lieto pie lupus

vulgaris, alopecia areataun senilis, akne rosaņea etc.ārstēšanas

(vairākus seansus ik pēc 10 dienām, kad iepriekšējie dermatiti iz-

zudusi), mākslīgo kalnu sauli kārtām, tuberkulo-

zes ārstēšana, - 30 cm.attāļuma. Bērnus apstaro divos paņē-
mienos - no priekšas un mugurās, lielus - 4 paņēmienos.

Vienkāršai elektriskai gaismai,galvenam kārtam, termisks nomie-

rinošs iespaids. Kur nepieciešama izsviedrēšana, tur sl metode ļo-
ti ieteicama savas tīrības dēļ. Ir elektriskas kastes slimnieku

svldināsanai.





Ar saules vannām jābūt uzmanīgiem, sevišķi pasa sairumā (ne vai-

rāk par 30-60 min.). Tiek aizrādīts, ka stipra apsauļosanās veici-

not arterosklerozi un novecošanos nelaikā(?).
Zilas elektriskas iampiņas'mazinot sāpes: lieto pie neiralgijām'

etcj

Ja elektrisko strāvu pārtrauc vairāk kā miljonu reizes minūtē,
tad tas rada siltuma sajūtu. To sauc par diatermiju(?): slieto rei-

matisma, sieviešu gonorejas, vielu maiņas slimību ārstēšanā.
Rentgena, stari dermatoloģijā tļek pielietoti ļosi plaši un droši

vien ar techniķas tāļāku attīstisānos šī pielietošana vēl palieli-
nāsies. Tomēr sie stari ir divpusīgi griezigs zobens : pareizi pie-
lietoti tie var atnest slimniekam lielu labumu, bet nemākulīgi un

neuzmanīgi pielietoti tie var radīt briesmigas nepatikšanas. Rent-

gena aparāta galvenās sastāvdaļas ir: strāvas pārtraucējs, induk-

tors un Rentgena caurule. Ar dzīvsudraba jeb gāzes pārtraucēja pa-

līdzību induktorā tiek inducēta augsta spraiguma elektriska strāva,

Tā tiek raidīta caur Rentgena cauruli, no kuras evakuēts gaiss un

kurā iekausētas anode un katode. Tanī laikā pie katodes rodas ka-

todes stari. Pret katodi atrodas antikaßode ne metāla ar augstu

specifisku svaru. Katodes stari krit uz antikatodi (pla/tinas), kur

izceļas Rentgena stari. Izšķir mikstas (vidējas) un cietas cauru-

les un, atkarīgi no tā, mīkstus un cietus Rentgena starus. Rentge-
na caurules cietums atkarīgs no evakuācijas. Jo Ģaurules vākums

augstāks, jo stari cietāki. Staru cietuma regulēšanai, kā ari visa

aparāta uzturēšanai kārtībā vajadzīgas plašas teorētiskas zināša-

nas, rūpība, tīrība, li§la prakse. Vēl jo vairāk tas attiecas uz

rentgena staru pielietošanu terapeitiskiem un citiem nolūkiem. Iz—

sķirf(
,

un Lielāka ste.ru paliek stari

iniyi visvairāk tiek rezorbēti no ādas, kairina to; tos pro-

ducē mīkstas caurules.QT stari no ādas netiek rezorbēti, tie iet

dziļuma; viņi ir vairāk cietās caurulēs (kurās nav nemaz gaisa jeb
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gāzes). Lai aizturētu mīkstos starus, tad pie apstarošanas dažreiz

mēdz lietot filtrus - aluminija plāksnes 1/2-2-4 mm.biezumā.
ārstniecibas līdzekļiem, arī Rentgena stariem ir

sava dozēšana: mazas dozas izsauc bioloģisku kairinājumu, kamēr

lielas iedarbojas paralizējoši, nekrotļzējosi. Dozēšanas mērs -

EVD. (Erythem-dosis) = 10x. E.D.noteikšanai ir sevišķi radiometri

(Sabouraud Norē radiometram ir kabatas grāmatiņas forma. Princips:

bārija platinas kombinēts preparāts,atkarīgi no rezorbēto Rentgena
staru daudzuma, ātrāki jeb lēnāki maina savu gaisi zaļo krāsu dzel-

tenā, sarkana un beidzot bruņā krāsā. Kad bruņa krāsa panākta, tas

norada, ka arī E.D. sasniegts. Tā Bnrgera terapijas caurule
j,

kuras

cietums ir 6-7 pēc Uehnelta, dod E.D. apmēram pec 15, augstākais -

20 min. Arī apstarojamās vietas atstatumam no Rentgena caurules ir

liela nozime. Caurulei ir sfēras veids. Viņas sienas atstatumam no

ādas jābūt līdzīgam caurules rādiusam + 4 cm. Veselām ādas daļām
vajaga no staru iedarbības. Rentgenologiem jārūpē-
jas arī pašiem par sevi. Rentgena stari vispirmām kārtam iespaido
tās šūniņas, kas ir jaunrasanas,resp.augšanas stadijā. Staru iedar-

bībā uz adu izšķiļ kādas četras reakciju pakāpes.
I. pakāpes reakcija - erjjļgma, deskvamacija, matu izkrišana - ro-

das no majsalpiem devumiem**un iestājas apm.pec 3 nedēļām.
11. pakāp.reakc. - līdziga pirmais tikai pavadīta no ēdema un āt-

rāki iestājas (pēc 2 nedēļām).
111. pckāp. reakc. - dermatitis buliosa.

IV. " "
- dermatitis gangrenosa.

Rentgena ulceracijas ir ļoti sāpīgas un nepadodas ārstēšanai. j
Indikāciju rentgena terapijai dod sekosas slimības: psoriasis 7

vulgaris, licb.cn ruber plānus et acuninatus, ekzēma chronic.,favus/

(epiīa^ciļal),, lupus vulgaris et erythematodes,. adas Ca un citi /

idojumi. rosaceaV hyperhidrosis ,hy- f

perkeratosis, pruritus, thichophytia etc.

37





Radija un mc- (satura staru, staru un

paplašinātus asinsvadus un nekro-

tizē jaunveidojumus. Tos pielieto,galvenam kārtam, teļeangiektazi-
ju, angiomu, keloidu, lnpus_vulgaris, kankroidu ārstēšana. Rādiju

Un n!5 ju Tie to brcma saļu veidā, kas izsl ē dz staru kaitīgo
darblbu(?). Preparātus tura ieslēgtus sudraba kapselēs.(Pēc Max

Joseph'a, kapsele ir no cietas gumijas ar vizuļa plutiti; Jessners

saka, ka kapsele jāglabā ietīta gutapercas papirī.) Kapselīti uz-

liek p-z sllaiās ādas un tura 15-20 min. Procedūru var atkārtot ti-

kai pec 8-12 nedēļām. Rādija preparāts ļoti dārgs (pirms
mg.maksaja ap 50.000 zelta rubļu). Rādija aizvietošanai vācieši iz-

gudrojusi doramadsmērus un sķīdinājumus nropilalkoholā, saturošus

1 gramā 1000 clektrostatiskas vienības. Sie preparāti izdala gal-
venam kārtām starus. Viņi jālieto svaigi :ar ļaiku tic zaudē

savas emanacijas spējas. Aplikācija ļoti vienkārša: uz notīrītas

ādas uzsmērē plānu, kārtiņu, notin ar gutapercu un ļauj iedarboties

ap 24-48 stundas. Pēc tam pārklāj ar indiferentu smēru un novēro.

Atkārtot ne agrāk par 6-8 nedēļām!

N.kALKIŅŠ un J.ROZĪTS.

Specialā patoloģija un terapija.

_ _ _

slimība parādās nebaidot, ka pērkons pie skaidram debesim. Uz

normālas jeb (drusku iesarkanas adas parādās dažāda lieluma apaļi,
ovāli jeb nenoteiktas formas pūšļi, kuyi pildīti ar gaišu serumu.

Serums vēlāk var palikt tumšāks, reti kad asiņains hjia-

.
Reti kad pūslis ir viens (pemnh, t ; 1

la,kaj. daļai to ir daudz un tiem pec kāda laika pievienojas jauni.

Subjektīvas sajūtas biezi ir labas. Temperatūra var būt paaugsti-
nāta (intermitējoss'drudzis). Pūšļi parādās ari uz gļotādām, rīšana
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var būt apgrūtināta; tomēr reti kad slimība aprobežojas ar gļotā-
dām vien bez ārējās ādas līdzdalības. Pemph. biezāki novērots pie

ebrejiem un Rīgā - pie_ebreju sievietēm.

kliniska bilde var būt ļoti dažāda. Parasti pūslis, sasniedzis

zināmu spraigumu, plīst un iestājas regresivi procesi ar pigmenta-r

ciju. Pūslis var plīst arī nesasniedzis stipra spraiguma; pie_tam
āda, arī tur,kur pūšļu nav, var būt tik trausla, ka Pie parīvēša-
nas atdalās epidermisa plāksnītes simptoms). Šī forma ar

pastāvīgu ādas lobīšanos ir viena no visgrutakam un saucas par pem-

phigus foliaceus; tas aizņem visu ķermeņa virsmu. Ir ari dissemin*!?
tas formas: _pempiii,ņis diascaiiiiatus, jeb atkal riņķveidīgi, cūskvoi-

dīgi izplatītas ioraias - pemihigus circinatus, .
serpigino-

sus,
Blimibas gaita velkas no 2-6 mēnešiem ar bieziem reci-

dīviem un zināmos gadi jumos beidzas ar nāvi.

Prognostiskā ziņa divas formas: pemph.benignus un pemph.

malignus.
Pemphi<uis benignus tieši dzīvību neapdraud. Tie ir tie gadījumi,

kur ada zem pusļiem pēc to plīšanas regenerēja.s bez rētaudu attī-
stības

.

1 ignus_ g* andrī z vienmēr beidzas ar nāvi. Šeit pie der

jau minētaisjļ/nemph.foliac enc ; bez tam

pruriginosus. \
Pemph.vegetans raksturīgs ar to, ka zem pūšļa segas attīstās gra-

nulācijas masas (atgādina condylomata ), kuras pūslim plīstot nesa-

dzīst, var pat nekrotizēties. Sī forma, lokalizējas ap dzimuma orgā-

niem, padusēs, uz lūpām un mutes gļotādā. Nagi paliek trausli.__Ga-
lvas matainp ādu neaizķer. Ta kā slimnieks zaudē daudz olbaltuma,
tad tas drīz vien paliek ļoti nespēcīgs; viņam attīstās muskuļu

trīce.

Pemph.pruriginosus pavadīts no stipras niezes; attīstās stipra
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D iantentac id Nervu sistēma ļot novājinās: lielās niezes dēļ slim-

ai zmigt.

Pemphigus etioloģija ir nesliaidra.

1)Lipschutz pieskaita pemphigus lipīgām slimībām - kads

pro&ozoa). Tomēr nav novēroti tādi gadījumi, Iruros pielipšana būtu

pierādīta.
2) Toksiskā teorija: organisms izdalot nepazīstāmus toksinus caur

ādu un ta iekaistot.

3) Vielu maiņas traucējumu teorijai ir savi piekritēji. Tie domā,
ka NaCl netiekot pietiekošā daudzuma izdalīts ar mizaliem; šī sāls

tad pievelkot ūdeni un radot pūšļus.
4)krievu skola (Pavlovs ) ved so slimību sakarā ar nervu sistēmu.

Arī Max Joseph's doma, ka vismaz dažos gadījumos esot darīšana ar

nervu sistēmas alteraciju. Ir gadījumi, kur nervu sistēmai saslim-

stot (syringomyelia, lepra nerv.,histērija), rodas āda pūŠļi
PatoloK.anatomija. Hksudats sakrājas starp str.corneumun str.

lucidum. Pusļu saturs - alkalisks. Str.Malpighii ir saspiests,sek-
stītes injicētas, saistaudi infiltrats ap asinsvadiem (nei-
trofilie limfociti). ?..ur process sakas - epidermisa istā ādā -

nav vēl noslaaidrots.

Diagnoze - slimības sāirumā var but grūta. Jāizslēdz ekzē-

ma bullosum (attīstās uz iekaisuša pamata). Lokālu pemphigus var

ilgāku lāi!& samaisīt A-r

:ay cbai.a Ijullosuin un urticaria ir ar akūtu gaitu. Pemph.folia-
cens var a.tga,dinat pityria&s rubra Hebra (dermat. exfoliativa);.pie
pedejā ada lobās ar lielais plāksnēm, pamats sauss. Pemph.vegetans
jāatšķir, no condylomata lata (UR, diagnosis cx juvantibus).

prognozi vajaga būt vienmēr atturīgam,]:ā pie labdabīgās, tā

ļaundabigas formas.

Terapija stipri nenoteikta. Katrs ārsts rīkojas indivi-

duāli. Galvenais: nil nocere! Nelietot kairinošus lidzekļus.Mēģināt





ar nevainīgiem uzkaisi jumiem. Pūderi netaupīt! 17.recegte.
Max Joseph ieteic vioforma-bismuta smēru. Rp.lß. Panākumu tomēr

maz. G-rūtos gadījumos slimnieka ciešanas atvieglo pastāvīgas van-

nas (skat.vispār.terapiju). Ja ir stipra nieze, vannai pievieno 01.

rusci et spiriti vini āa 75,0. lekšēji līdzekļi: chinin.muriat.pa

0,5 3reiz dienā. Salvarsans atstājot laLu iespaidu.

Dazps gadījunos ir līdzējusi pas^^slimnieka
parinjicēšana intramuskulari (ģlutējos). Cita vesela ciiveka asiZa
seruma iešļircināšana (10-20 ccm.) ne katrreiz līdz.

No pemph.vulgaris atdala visus citus pemphigus,ķuru etioloģija ,
vairāk vai mazāk noskaidrota. Seit pieder:

1)pemphigus acutus conl;a;riosus - streptokļpkņ
2)Pemphļgus syyhiļi ticus neonatp-^^rre vērību uz plaukstam,

pēdu ap aksam; Iz situmiē

febrilis acutus - saistīts ar temperatūru - 400 un

septiskam paradibam.

Pemfigam līdzīgas slimības.

1. Dermatitis herpetiformis (luhring) - Dermatite polymorphe

prurigineuse a puusēes succesives (Broec) - (Uņna). Pie šis

īrura lokalizējas uz ekstrēmi ta. tu atloku pusēm, krustiem,
arī ir pārsvarā pūšļi; tikai tie ir vairāk grupās sakārtoti. Tie

nav tik plaši, ka pemphigus. Tomēr tas raksturīgākais ir POli-

merfisms: blakus pūšļiem ir eri tēmas, mezgliņi, erozijas, papūlas,
urticaeV**lr autori,kuyi so sljaiību no pemphigus. Erupci-
jas biezi sākas ar drudzi. Pastāvīgi ir stipra nje_ze. Slimība, pa-
teicoties recidiviem, var vilkties (20 g.), Vēlāk at-

kārtojas retāki. Slimo kā bērni tā pieaugusi. Prognoze labvēlīgāka
kā pie pemphigus. Etioloģija nenoskaidrota:

rozes Tera,pija nav nosvērta. Slimība var pāriet arī bez ārstē-

šanas. Daži autori ieteic citi turpretī konstatē, ka no ar—

zena paliekot sliktāki. Nekairināt! Lietot pūderi (Rp.l7), dermotr
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tolu, balto precipitatu. Pret kraupām ungt^ diachylon.
x- p

"o-h i dermat itis herpetiformis,
tikai nav un primāru pustulu. Sastopams pie .a;ravidām:

jau grūtniecības sairumā, pie vafrākdzemdetajam vē-

lāk; Izbeidzas lidz ar grūtniecības izbeigšanos. Lokalizējas uz vē-

dera,muanras (Jessners gan aizrāda, ka galvenam kārtām uz

mitatem). Prognoze laba. Terapija: chinins, arzens, pūdera, saska-

lošanas pūderi (Rp.l). Grūtos gadījūmos-l!graviditatc3 pārtraukšana.
3. Hydroa vacciniformis - tiek izsaukta no ārējiem kairināju-

miem iiTi*''^n^ rrhpi-i un, jādomā, vairāk no ķīmiskiem,
kā siltuma stariem. Zināma predispozīcija (arī iedzimtība) arī spo-

le lomu. miesas daļām, kā uz sejas, seguna, pieres,
ausīm - parādās pūšļi ar tumsu sero-fibrinozu saturu. Centra rodas

nekroze. Process norisinās diezgan dziļi. Pec sadzīšanas paliek
retas. Atgādina baku pustulas, no kurienes arī nosaukums. Process

varot pāriet arī uz apsegtām miesas daļām, no saules

staru pārāk stipras darbības der plīvuri, platmales. No medikamen—

toziem aizsargu līdzekļiem mināms curcuma smērs Rp.l9.
4* Pūslīšu grupas, parādās pa lielākai daļai

akūti. "Pec lokalizācijas izšķir: kcrpos labialis (facialis), pro-

genitalis (praepu tialis,vulvaris) .
Izsituma malas izro-

botas. Tas-Az skaidrojams ar „pusl sn konfluesanu. So paradibu
sauc par policiklismu u?amikrociklianaj tas ir ļoti svarīgs simp-
toms: tas/Atļauj direrencet herpeslnoulcus. Dažreiz iekalst tuvā-

kie limfas dziedzeri.

nav paaugst mata
.

Etioloģija nav nosliaidrota. l)Kriovu skola domā, ka herpes sim-

plex stāv sakarā ar nervu sistēmu: pirms izsitumiem tā_ir ļoti la-

bila - slimnieks ātri uztraucas, sabaidās. Pie sievietēm dažreiz

herpes sakarā ar menstruacijam.

pieskaita herpes lipīgām slimībām. Slimības izsaucējs
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strongyloplasma - mijaroskopiski ķermenīšl, kas ievietojas šūniņās,
rcsp.to kodolos.

_v

Terapija. Pec 2-3 dienām var bez ārstēšanas aizdzīt. Izveseļoša-
nos var veicināt, aizsargājot slimas vietas no kairinājumiem.Turēt
tīri! Uzkaisīt dermatolu (bismuth.subgall.). Slimiba dod recidivus.

-

pūslīši uz sejas, sevišķi

lipīgam ruiezaķi kokogenaai ne bacilogenam) sļimibam: dispepsia

acuta, pneumonia cruposa, moningitis cerebrospinalis, variola;reti

pie typhus"'abdomina-lis, meningitis tuberculosa (savā ziņā diagno-
stiska un prognostiska nozīme!). Zināmos gadījumos herpes pūslīšos
tiesām atrasti koki. Gerhards doma, ka herp.febrilis iemesls ir se-

jas nervu kompresi ja. no pārpildītiem asinsvadiem (tanī vietā, kur

tie iznāk Ho ija galvēnaiš - nekairināt! Prof.

Sniķers ieteic bor-azelinu,, cinka smeru (Rp.B).
Pret recidiviem 1 idaokļu nav.

.6. Epidermolyais buli osa a.areditaria.

ledzimta slimība - sastopama pia vairākiem vienas ģimenes locek-

ļiem un" māsām). Uz veselas adas no mechaniskiem kairinā-

jumiem rodas pūšļi. Tos var izsaukt arī eksperimentāli. Diagnozes
uzst.'āisanā. ļo'ai svariga ir anaimaeac: vai nav sarīvējis, vai biezi

atkārtojas.
Slimības gaita, bīšļi var sadzīt un āda zem tiem ir normāla (eni-

dermolysi s s impļexy Jēlo attieciaas vietas rodasadas

dermpļvsis"dvstrofica). Tā kā etioloģija nav zināma, tad terapija

ļzļedzēm. ' ProF'mL'aTrtiski
no svara izsargāt ādu no mechaniskiam

kairinājumiem: nēsāt plašus apavus. Stiprināt
organismu ar labu gausu, peldēšanos, labu barību.

mrzens nelīdz; arī Rentgena stariem nav panāmumu.

-
-

i? i -i n - -i
kraupaina eae (achuppenf 1echtē ). Vecos laikos so slimību sauca par

"ļepra graecorum"
,

lai gan tai ar lepru nakāda sakara nav. Arī ta-
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gad vārdu ''psoriasis" (psora - kyaupa) lieto tādu slimību apzīmē- '

sanai, kuyam nav nekā kopēja ar psoriasis vulgaris: psoriasis pa.l-

maris luetica, psoriasis mucosae - leukoplakia.
Psoriasis vulgaris ir kroniska dermatoze, pastāvīgi

bieži turpinās Uz_..__ie kaūsu sās ādas attīstās

balti-sudraboti kraupju,krozu (zvīņu) slaidi. Ja kraupas pakasa ar

nagu, Had parašas vieta; jā pakasa vēl stiprāki,
tad redzama kap ilara asiņošana. Sī parādība ir ļoti raksturīga un

atvieglo kraupainas edes diagnozi. Izšķir, divas kliniskās formas:

subalmto un kroni siro.

I. Subakutā forma. Slimnieks sevisĶi nežēlojas; reizēm āda niez.

Inicialeflorescenčē sākas ar mazu sarkanu paaugstinājumu, zvīņu
vēl neredz. To sauc par psoriasis punctata. Punktiņi izplēsās peri-

feri, pieņem piliena veidu redzamas jau liekas,
ka āda butu ar kaļķu ūdeni aptašķīta: psoriasis auttata. Vel vīi '**;

(pēc nedēļām 2-3) izsitumi ir jau 1 sant.- 5 sant.- 3 latu lic'nmā

- psoriasis Slimība var ieņemt arvien plašākus rajonus,

pīe kam veciem izsit*sZiiem perifērijā pievienojas ja.uni (oppositio) ;

robežas starp atsevišķiem izsitumiem izzūd - saslimst veselas ek-

stremitātes jeb vēdera,rešp.muguras ada - psoriasis djaū=-

Par psoriasis universalis runā tad, ja visa

apņemta, ieņemot, un planta pedis. Prognoze pie tik

plaša psoriasis ļauna: biezi eaaitua letalis. Slimnieks ļoti jūtīgs
pret aukstumu: asinsvadi stipri izplētusies, perivaskulara infil--

tracija; viss tas traucē ķermeņa, siltuma regulēšanu. Ida ir sausa,

tāpēc rodas plīsumi par locitavām. Ekstremitātes tipiski saliektā

stāvokli. Visparējais stavoklis grūts.
11. kronis. :ā i'arma. lesakās .m rkanlem plankumiņiem, kuriem

nav te ndencesie tpia sur.l§.: var pa īķt" tam sX. danearstē,
tad ar laiku tomēr paplašinās un pārklājas zvīņām. Zvīņu virskārta

sausa, lobās nost; apakšējā kārta guuda uh slapja. Ja zvīņas nokasa.,





tad āda zem tām nav tik sārta un kapilarā asiņošana mazāka,
asinsvadi nav tik stipri paplašināti, ka tas ir pie subakutas for-

mas. Slimiba var vilkties gadiem un tomēr neaizņemt lielus āda,sap-
mērus. Speciālas predilekcijas vietas: ei.koņi,krūtis, galvas āda,,
retāki mugura, vēders, glutei. Paplašinoties, plankumi var viens

otram pieskarties; tomēr tie neaug viens otra rajonā iekšā. Tādu

veidu_sauc par _psoriasis vulgar is cQRf . tM_ļp-
kalizējas sevišĻi uz muguras. Pie centrā iekaisuma pa-
radi ar zvīņām var izzust. Dažreiz psoriasis stiepjas li-

nijveidigi pa itka sekodams nervu virzienam.

Nereti nak priekšā gadījumi, kad kraupaina ēde ir gadiem ilgi

vietēji norobežota, uz neliela ādas apgabala un tāļāk nemaz neizpla-
tās. Sevišķi tas sakāms adu, pie kam slimība pārsniedz
matainas vietas, matu izkrišana nav liela. Pie kraupainās edes rak-

sturīgam nazīmēm pieder Gadījumu vairākumā

slimiba sastopama uz ekstromitatu atloku pusēm, sevisl;iuz elkoņiem
un ceļiem. Ja slļmnieks vispārīgi slimo ar psoriasis vulgaris,tad
retos gadījumos sīs vietas ir brīva.s. Zināms,gandrīz neviena ķer-
meņa vieta nav pilnīgi immuna pret psoriasis vulgaris (rumpļs,seja
un t.t.). Visretāk! tas sastopams uz plaukstām un pēdu apakšām -

un tad arī kā hiperkeratoze ar ragadēm, kuru tikai tāpēc par psoria-
sis var atzīt, ka psoriatiskas parādības tanī pasā laikā sastopamas
arī cisās vietās. Ar psoriasis saslimt nagi ļ vai gļotādas arī

saslimst - nav skaidri zināms.
No aprakstītam psoriasis tipiskām formām atšķiras: psoriasis

verrucosa (biezas, nelīdzenas kraupas) un psoriasis pustulosa:*pie-

iemesla, psoriat.,erupcijam pievienojas dauuz stru-

tu pūslīšu, kuņu saturs sterils; sis formas tomēr ļoti retas^
Psoriasis sākas jaunībā, retāki pirms 6.dzīvības ga,da,biezāki

starp 10.-20. dziv.gadam-y Slimibas ilgums neaprobežots. Involucija
sakas no centra un iet pe'riferiski; slimība pazūd bez atliekām,
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nekad nav rētas: pilnīga restitutio ad gadījumos
paliek balti plankumi - leukoderma psoriaticum. Šis jāprot atšķirt
no krāsas pārmaiņām laarasizsauc chrisarobins.

Tanīs vietās, kuras pārklātas ar psoriasis izsitumiem, nedarbojas
ne tauku, ne sviedru dziedzeri.

Patoloģiskā anatomija. Lai gan psoriasis ir 3-7% ho visām ādas

slimgbām, tomēr viņas aina nav pilnīgi no-

skaidrota. Pārmaiņa kā tā īstā ādā.

Virsada novērojam: l)parakeratosis - nepilnīga str-corneum suni-

ņu parragosanas, sumņas satura vci aoaolus; starp suniņam gaiss,

jo tās nepieguļ cieši viena otrai; ar to izskaidrojams psoriasis

kraupu baltums. (No putekļiem kraupas paliek melnas - psoriasis

nīgra* pēc vannas atkal b:ltā krāsā, bet pēc vannas grūtāki diagno
scet.)

2)Akantosis - sekstītes paplašinātas, str.'Malpighiišūniņas aug
dzilt TspaT adā iekšā.

3ļSpongiosis - edems kā str.corneum, tā str.Piilpighiiaudos: tie

bagāti ar limfu, asinsvadi paplašināti.

īsta ādā arī novērojams spongiosis.

Etioloģija. Tā vēl ir pilnīgi tumsa, nenoskaidrota. I)Unna
domā, ka psoriasis ir lipīga slimība, ekzēma (Ekzēma sē-

borrhoicum). Esot ari atrasti str.spinos"7nrrnņjsevisl;i Ķermenī-
si (Einschlusskorperchen) -Ķcn3!omydozoa pio ķēr-

nes), kuri atgādina sūninu kodolus un.esot slimības izsaucēji. Pēc

citu petnieīrudomām vainīga esot kāda spirocheta, bet Fontāna domā,
ka spirochetai līdzīgie veidojumi esot nervu un saistaudu sķiedri-
ņas. Nav novērots un pierādīts, ka slimiba pielīp; nav izdevies

arī mākslļgi to iepotēt (vismaz iepotēsanas pozitivie gadījumi
stipri apšaubāmi).
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2) Ir gan novērots, ka hereditate spēle lomu.: slimo brāļi, priekš-
teči slimojuši (Genodermatosis?).

3) Daži pētnieki domā, ka psoriasis ceļas no vielu, maiņas traucē-

jumiem: slāpekļa aizturēšanas, sāļu nepareizas^apmaiņas.Tam par

labu runājot tas, ka pie psoriasis novēro locītavu uzpampšanu -

arthritips.oriatica s.psoriasis arthropatica - tomēr grūti teikt,
kas se primāri attistas.

4)krievu sliola ved so slimību nervu sistēmas saslimšanu:

psoriasis izsitumi esot simetriski un sī siimīb.a ķerot nervozus in-

dividus. (Bet vai nervozitāte nevar būt kā psoriasis sekas?)

s)Pēdējā laikā liela mode meklēt slimību cēloņus^endokrino dzie-

dzeru nepareizā funkcionēšanā. Ķie psoriasis izcelšanas galveno lo-

mu spēlējot gl.thyreoidea. Franci tad nu arī ārstē so slimību ar

thyreoidinu jeb apstaro dziedzeri Rentgena stariem; panākumi apšau-

bāmi.

6), Beidzot min arī auto intoksikāciju un asiņu ķīmiskā sastāva ano-

mālijas par psoriasis cēloņiem.
Psoriasis diagnoze ir labi izstradāta_un viegli uzstādāma.

Raksturīgās pazīmes: baltas zviņas uz vairāk vai mazāk sarkanas ba-

. zes, asiņošana pēc zvīņu nokasīsanas, lokalizācija, slimības saksa-

nās ja-aniba, recidīvi. Slimibas sākumā to var samainīt ar citām

siimībam:

I)Visgrūtaki to dažos gadījumos atšķirt no ekzēma seborrhoicum

(s.parasitarium, s.psoriasiforme),- ne par velti Unna noliedz pso-

riasis patstāvību, pieskai&idams to pie ekzēma seborrhoic. Pie pē-
dējās vienmēr mēdz ,būt scborrhoea capillitti, zviņas iedzeltenas.

sternum uz prieksu. pie kasisanas

ar nagu nedabū kapļlaras asiņošanas (tā var arī but).
2)Psoriasis rjāatsķir ne pityriasis rosea - kura paņādas uz rumpja

un ekstremitātēm kā niecīgi sarkanumiņi ar ādas lobisanos centrā.
(Franci uzskata par pītvr.ros. cēloni pārmaiņas nervu sistēmā; vā—
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cieši to pieskaita pie senisu slimībām.)

3)Plašas sifilitiskas papūlas var simulēt psoriasis; pie pēdējā
infiltrats mazs, kurpretļ pie sifilidiem - liels; pec kasīšanas ne-

redz asiņošanas, bet tumsi brūnu papūlas virsmu. Palidz^W.R.

4;-Ādastuberkulozei raksturigi ir.mezgliņi; pec sadzīšanas retas.

s)Lupus erythematodes ar savu tauriņa formu uz sejas,
ādas atrofi teleangiektazijām, folikuļos vedošiem zvīņu atzaro-

jumiem.
"l?iediferencesanas lo?ītsvara arī bakas un citas ādas slimības

(lichen ruber - stipra nieze; dermatitis exfoliativa etc).

Prognoze_- quoad completam valetudinem — valde dubia. Atsevi-

šķas acumirkligas parādibas var izārstēt, bet pret biežiem recidī-

viem mēs esam bezspēcīgi; garantēt, ka recidivu nebūs, nekad novar.

Prognosis quoad vitam nav ļauna: slimnieki nodzīvo lielu vecumu,iz-

ņemot universālo formu.

Terapija - var būt interna un^dermala.
Interna terapija. Vegetarisks rczims dietā ilgi pielietots li -

dzot. No medikamentoziem līdzekļiem pirmā vieta stāv ar ka:

l)pilulae asiaticae ( recepti skat.vispārēja tf.rapijāy'"-'"S.pal-3-5
grand. 3 reiz dienā pēc_esanas. Parasti s_ākar '.'graudiņiemdienā,
tad 4 graud,; tad 5-6 lidz 12-15 graud,dienā un tad atpakaļ. 2)Ja
slimnieks nevar graudiņus norīt, paraksta ar.zenušķīdumā Rp.2<X
Lieto pa 5-15-20 pilieniem 3 reiz dienā pēc ēšanas. Katrā nākošā

dienā pa pilienam pavairot, noiet līdz 50-60 pilieniem un iet atpa-

kaļ. Jāizsargājas no skābiem ēdieniem un augļiem (caurejas, vēdera

graizes). Pret caurejām — opiju.

Franču autori ieteic sol.kali jodati 5:100 pa ēdamai karotei 2-3

reizes diena pec ēšanas.

Injekcijām pie psoriasis ieteikti sekosi līdzekļi:
I)Sērs ar gvajakolu, kamparu - Rp,22.
2)Arzens - Rp.23 un 24. Atoxyl's atmests - atstāj nelabu iespaidu





uz n.opticus.
3)Natr.cacodylicum - gatavās ampulas.

4)Neosalvarsans (914) un salvarsans (606) ir gan ieteikti no da-

žiem dermatologiem, bet labāk viņus nelietot : var izcelties sal-

varsandermat itis.

s)Dažos gadījumos esot labs efekts no 501.10%-20% natr.salicyl.
intravenozi pa 5-10—20 ccm.2-3 reiz nedēļā. Tikai rīkoties uzmanī-

gi: var izcelties endophlebitis.
D c r m a 1 ā ārstēšana.

Jārūpējas par kraupu nodzisanu. To panāk a,rprolongētām vannām

(3-4 st.), eļļām, acid.salicyl. Pirms vannas ierīvēt kraupas ar za-

ļam ziepēm, vai spiritus saponatus kalinus, vai acid.salicyl. un

ol.olivar.l0:90, jeb arī ol.olivar.un ungt.diachylon 40:50,- un ta(

iet vanna. Var ari pēc vannas lietot smērus, kāmer kraupas atdalās,

Akūtos gadījumos ar vannām jābūt uzmanīgiem: no vannas izsitumi

var vēl pavairoties. Ja no vannas izsitumn. nevairojas, var mēģināt
pielietot darvas vannas tik ilgi, kamēr var ciest.

Rp. 25.

Ja kraupas ir jau tad jāsāk ārstēt ar sēru, darvu,pirogallo-

lu, chrisarobinu un dzivsudre,bu. *

Sērs vismazāk noderīgs ārīgi; iekšķīgi dod labākus rezultātus.

Ārigi lieto solutio Vlemmingk v Rp.26, šo šķidrumu ar flaneļa dreb:

vai birsti vietas un ierīvē. Paturēt,kamēr
vien āda panes.

Darvas preparāti - ol.rusci, ol.betulae, ol.cadini, akmeņogļu
dar&a

i!iiM^^^^)^Rp.2B,29,3o.
Pirogallolu paraksta 5-lū%smeros - Rp. 31y 32.
No pirogallola veļa paliek brūna, mati tumsi, ādā tumsa pigmenta-
cija,- tādēļ ieteikti pirogalļola derivāti eugallols, lenigallols
Rp. 33, 34. Ja uz galvas tumsi mati, tad prof.Sniķers ieteic lie-
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tot pirogallola smērus.

Chrisarobins - labs lidzeklis, visbiežāk paral:sta_kopā ar trauma—

ticinu (kaučuka atsķaidijums chlof&formā)j kairina ādu. Rp.

Chrisarobina plaALkumi no veļas neiziet, tādēļ pusstundu ļauj iezūt,
tad lielumu norīvē.

Hroniskos gadījumos labi palīdz ļļrouvsa. smērs, Rp.36, melnā krāsā,
smērē veļu. Labs ir baltais precipitats - nesmērē, bez smakas -

Rp. 37. Smērus jāmaina, jo pie viena līdzekļa āda drīz pierod. Tā-

dos gadījumos vēl ieteicama Rp.3B.
Beidzamā laika vel pielieto Rentgenstarus. Visu miesu neapstarot,

bet tur, kur stipras kraupas un krozas. Uzmanīgi! Nedrīkst būt par

daudz, nedz arī par maz.

Aizrāda, ka psoriasis vulgaris stāvot sakarā ar vielu maiņu.Daži

megina^apstarot gl.thymus - mums nav bijis panākumu.
Franci ar thvreoidin'u panākusi labus rezultātus. Jābūt uzmanī-

gam, jo tireoidins atstāj iespaidu uz visu ķermeni. Slimnieki jā-
bridina par varbūtējiem recidiviem.

ar ap s o s ļ,,A„-
I. ferma: p .guttata sl'p ļ'ličlie , s.pityriasis lichenoides

chronica s.dermatitis psoriasiformis nodalaris (Jadassohn).

Līazi, apaļi, kniepadatas galviņņs lielumā disseminēti (arī gru-
pās?) mezgliņi ādā, kas sāliumā dzeltenā krāsā, tad tumšāki; vēlāk

nolobās (visas āēas slimības, kur āda nolobās, sauc pityriasis) ;

gac izskata atgādina lichen mezgliņus - lichenoides; ap mezgliņiem
ada sarkana, velak sarkanums pazūd, paliek dzelteni mezgliņi, kas

var pastāvēt gadiem,- tādēļ pityriasis lichenoides - chronica.

Terapijā ar arstniecibas līdzekļiem daudz nevar panākt.

11. forma: p.plaoata s.erythrodermie dissceminees en plagues
s,erythrodermiā macuiosa perstans e,mņ-pļus Brpep.
_Reta slimība. Vai^?āk uz cķs*ķremļ *ķat Novērojami planlrumi, kas

pāriet veselā ādā bez spilgta norobežojuma. Zvīņu sabiezēsana un
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lobīšanās nav liela, spīd cauri sarkana āda (erythrodermia). Pec

nolobīšanas sarkani plajilrumipaliekuz visu mūzu. Izārstēt neizdo-

das (nersistens).
No psoriasis vulgaris atšķiras caur to, ka nav noteikta norobežo-

juma, zviņi nelieli, caurspidigi.
far sajaukt ar: l)Lichen (syphilis lichen-

Oidēš), bet te krāsa paliek tumsi brūna. Ari citi lues

simptomi sastopami, kā kubitalo un ingvinalo dziedzeru infiltraci<*

ja, Wa. Ārstējot no lues, lichen svphilit. izzūd - diagnosis cx

juvantitrus.

2)Lichen ruber alanus z^1i kn s lielumā,
lieīa nieze, mezgliņi sadodas kopa un pieņem poligonalu formu(pytdr.
lichen ckron. mezgliņi apaļi). Ar laiku lichen rub.plan. mezgliņi

pieņem-ziļganbrūnu nokrāsu (ne kapara, kā pie lichen syphiliticus).
Lokalizējas vairāk uz ekstremitātēm.

3)Pityrias rosea (Gibert). legareni, ar lobīša-
nos i\iez.Ļokalizējas uz rumpja, var uz krustiem;
ireizemparādās plašos apmēros. Pēc vācu un austriešu uzskatiem pi-
tyriasis rosea plankumi satur §ēnltes; franči un krievi ved sakara

ar nervu sistēmu. Ja ādas lobīšanos paātrina ar medikamentiem, tad

slimība pazūd 3-4 nedēļu laikā.3M^7%4%6f*+^t**#f*
Terapija. Pie parapsor. neko nedarīt. Var dot

atlobosus lidzekļus - Rp.39, 40. lekšķīgi: Fe, As (solut.arsonic.

Fowleri, pillul.asiat., lic.ferri album.). Vannas Seineros,Baldomē.
Ekzema ( ē d c )

Nosaukums no grieķu vārda "ekseo''-novārīt.Lai gan si slimiba

biezi novērojama, tomēr ārsti nav skaidrībā, ko par edi uzskatīt:

Pospielovs: <'

noBepxHOCTHoe BoC<^

Unna: "...chronische, zu diffuser Ausbreitung neigende, juckende
und schuppende, parasitare Oberhautentzundungen"...
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Ehrmann: "...nicnt kontagioser, Hautkatarrh"...

Skatoties pēc slimības gaitas, izšķir: ekzēma acutum (2-3 nedē-

ekz.subacutum (4-5 nedēļas) un ekz.chronicum (var vilkties

mēnešiem un gadiem). Izplatās diseminēti un vispārēji.
' ēde.

Lokalizējas epidermisa. l)Stadium erythematosum - sarkanā stadi-

ja. Asinsvadi paplašinās - āda sarkana, mp periferiem asinsvadiem

perivaskulars limfocitiem un daudzkodolainiem leiko-

cītiem. Rete Malpighii šūniņas (rete A'la,lpighiisastāvno stratum

granulosum, str.spinosum un str.cylimdricum) atdalās viena no

starp tām sakrājas limfa - spongiosis ,-
āda emematozi uztūkst.

2)Stadium papulosum - infiltrats paliek lielāks, norobežojas -

rodas papūlas.
3)Stadium vesiculosum - limfas starp šūniņām vēl vairāk un vie-

tām, strat.corneum šūniņām paceļoties uz augšu, parādās

Apskatot mikroskopiski, stratum Malpighii šūniņas itkā uzpampušas

(ētat cavitaire). Turgors spiež uz nerviem - nieze.

4)Ja process iet vēl tāļāk, virsādiņa atlobās, jeb var tikt no-

kasīta, tad- stad.madidans s. lubrum,- ekzēmas vieta paliek sarkana

un slapja. Te serums atdalās stipra mērā uz āru.
5)Ja ādu aizsargā no kairinājuma (ārstē), limfa iezūst un rodās

dažāda lieluma kroziņas - stadium crustosum.

(Ģja zem kroziņām sakrājas stafilokokĶi, streptokokki, tad notiek

strutpŠana - stadium (pustulosum). Kroziņas - dzelte-

nas jeb tumsas. Si stadija uzskatama kā ekzēmas komplikācija.
7)mad āda sāk pāriet normālā stāvoklī, iekaisums mazinās, krozi-

ņas lobās nost - stad.souamosum. Šī ir beidzama stadija. Vidus sta-

dijas var izpalikt, bet^l.un 7.gandrīz vienmēr novērojamas.
Etioloģija nenoskaidrota. Unna domā, ka ekzēma var but lipīga,

krievu skola ved sakarā ar nervu sistēmu, jo biezi novērojama sime-

trija: kairinājums pāriet uz centrālo nervu sistēmu un tā izsauc
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saslimšanu abās puses. Ja ekzēma sakas viena vieta, tad parādās

ari citur,- daži domā, ka tas caur nervu sistēmu. Pec prof.Sniķera
domām, pilnīgi nervu sistēmas iespaidu nevar izslēgt, Ekzematiķi

pa lielākai daļai ir ļoti nervozi. Ekzēmu var izsaukt: klimatiski

kairinājumi; dažādas kairinošas vielas,kā: kaļķi, krotoneļļa,ēters;
atdalījumi no deguna - uz virsējās lūpas; ja siekalas tek naktī -

padara spilvenu slapju, kas kairina sejas ādu; pie diabetes melli-

tus atdalījumi no uretras kairina prepuciju un skrotumu; pie netī-

rīgam personām feces masas starp glute'iem; ausu "sērs" (cerumen)
ieks meatus acust.externus. Ekzēma sastopama pie netīrīgām sievie-

krūtīm; pie maziem bērniem ap ārējām genitalijām āda tiek

bieži kairināta no mizaliem; nereti rachitiskiem izsūt,pakausis;
drukniem (taukiem) cilvēkiem ekzēma mēdz attīstities ap nabu. Arī

ovariju un gland.thyreoidea darbība spēlē lomu edes etioloģijā.
Lai sa-uļimtu ar ekzēmu, vanaga būt ādas predispozicijai u% to.

,3&e .matiem^apkl^ā, daļa."
Novērojama biezi, sevišķi pie maziem bērniem. Parādās sarkanums

un āda sāk lobīties nost - stad.madidans. Stad.crustosum pie bēr-

niem zem nosaukuma crusta lactea - ari uz mati salīp un

krozu var būt bieza kārta (ja mati lieli). Bieži ekzēma

impetiginosum - ja klāt streptokokki un stifilokokki; ja sos mi-

krobus ierīvē ādā, tad, piem.uz kakla parādās ikLrunkuļi, uz pieres

acne-veidĪĶi izsitumi. Pie pērniem 5-6 gadu vecumā (vairāk pie mei-

tenēm) biezi par edes izcelšanās iemeslu ir utis (pediculosis):
bērni kasīdami mechaniski kairina ādu, varbūt toksini iz-

sauc kairinājumu. Tāpēc lietderīgi apskatīt, sevišķi meitenes, vai

tām nav utis. Pēc utu iznicināšanas ekzēma tādos gadījumos izzūd.
Ja to nedara, utns vairojas, mati salīp vienā laidā un rodas tas,
ko sauc par ļoti daudz gnīdu palīdz matus vēl vai-

rāk salipināt kopā. Grūti ārstēt. Pret utīm vislabaki ol.Petri (pe-
troleja) - jāsargā no uguns. Var arī ar 5-10% balto precipitatu at-





miekšķēt.
Jādiferencē ne: l)psoriasis vulgaris. Te kraupas spidigas, novē-

rojamas ari uz elkoņiem, ceļiem; pec kraupu nokasisanas tipiska

asiņošana; kraupas nobeidzas uz aru no matiem, seruma neatdalās,
kādcļ mati nesalīp. 2)Lues papūlas matos - svphiliticum-

norobezotas, apaļas, nelielas; lues paradibas ari citur, T7.R.

Ede uz sejas.

Visbiežāk pie maziem bēmiem. Sastopamas vi-

sas 3 kliniskas formas: ekz.ācutum, e.subacutum un e.clironicum.Uz

seju ēde var pāriet no galvas per continuitatem. Ari primāri biezi,
jo seja visvairāk padota aukstumam, siltumam, saules stariem, ēte-

risku eļļu, chloroforma izgarojumiem u.t.t. Atdalījumi ņo mutes,de-

guna un asarošana spēle lielu lomu pie sejas edes izcelšanās; pie-

vienojoties staf un rodas sycosis. Ede uz

sejas var*parādīties visas 7 stadijās.

ievērojot polimorfismu, diezgan viegla.
Diferencēt no: l)Acne vuggaris pubertātes laikā - nav polimorfi—

sma, 2)Lupus vulgaris - sā2:otno 10—15 gadu turpinājās ga-
diem ilgi bez spilgtām ātrām pārmaiņām. - ada

sarkana, atrofiska, lobās, lokalizēta -'taūriņveidigi"uz deguna un

vaigiem, velkas ydiem bez pārmaiņām. 4)Sycosis parasitaria ( ar

trichophyton sēnitēm) biezi sastopams uz virslūpas.
Terapija. Sejas ada stipri jutīga, tādēļ terapeitiskos līdzekļus

nevar tik droši pielietot, kā pie ēdes galvas mataina daļā, Stad.

- lieto kas pasarga ādu no ārējiem iespai-

diem un to atvēsina: I)risu puders; 2)zinci o::yd.jtalci
amyli āā. 3)Labākais - vasenolpuders, bet padārgs. Ja pūslīši un

serums stipri atdalās pūdersvaiM Liek virsu dre-

oi, kas'samērcet emakmmetos atsķaidi jumos un maina ik pec pus-

stundas: Liq.alumin.acetici 8-10% - 200,0, atšķaidīt 1:10; sol.

acidi borici 3%; sol.acidi tannici 3%; sol.resorcini 1-3% - ļoti
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labs līdzeklis prieks ēdēm; acidi salicylici V4%; argenti
Akūtos gadījumos vēl lieto Neissera — Rp.4l — baltā krā-

nesmird, nekairina ādu. Kronisģos gadījumos - Rp,42, Šo var

smērēt arī lūpu kaktiņos, ja ada lobās.

Pie bērniem crusta lactea stipri niez,- tādos gadījumos profes.

Sniķers vienu pašu, jeb Rp.43 sastāvā;

uzsmērē biezāku kārtu uz uzliek uz vaidziņiem, tad

cepurīti pāri, lai tā piespiež. Pie bērniem var lietot art ichtiola

smēru, ironiskos gadijumos labs_lidzeklis ol.rusci. Ja mutes kakti-

ņos ragadas (plīsumi), tad iesmerot ar argentum nitricum 10% vai

m substantia; uz veselu vietu nelaist, jo rodas melni plankumi.

sakara ar ūdeņu lietošanu. Odols - 4-5% salola

šķīdinājums spirtā. Lietojot rodas lupu ēde. Ja āda lobās nost,-
labākais lidzeklis ichtiols ar ungt.diachylon. Aizliegt seju maz-

gāt. Izsargāt ādu no kairinājumiemj lietus laika palikt mājās, jo
taisni rudenī pie sivietēm visvairāk novērojama ēde. leteicams

braukt uz siltām zemēm.

Ēde^ļļļrc^ām^
Bieži edes,kā: pie mūrniekiem, veļas

mazgātājām u.t.t.

Jānoskaidro etioloģija (ar ko nodarbojas), lai novērstu saslimša-

nas iemeslu.

_Terapija. Jāārstē nevis ēde, bet slimnieks,— modificēt ārstēšanu

pēc slimibas stāvokļa. Ja akūta stadija, tad āda ir ļoti slapja;
tas novērojams galvenā kārta uz roku virspuses; tad lieto šķidrus

acet.l%; acidi borici 3% v.c. (skat. sejas

edes_ārstēsanu). Atšķaidījumā samērcētu lupatiņu liek uz mitrām

vietām un maina ik pec 2 stundām. Kad āda vairs nav slapja, bet

sarkana, tad lieto talku vai vasenol pūderi. Ja ir kraupas,zvīņas
un drusku slapjums, tad noder Rp.44 jeb zinci oxydati, ol.oliv.āa.





Vēlāk pāriet uz pasta zinci, bet, ja niez, pasta Rp.45.
Uz roku v&rspuses lietot Rp.46/ vēlāk naphthalani, pastaezinci
āā - ļoti labs prieks rokām.

Ja ede ir uz plaukstas, tad āda/paliek ļoti bieza un dod pllsumus-
"ekzema tyloticum". Sacietējuma atmieksķesanai lieto salicilu -

Rp.47. Uzsmērē uz flaneļa drēbes pabiezu kārtu un aptin. Vēlāk

acidi salicyl.lldz 10%.

_
.

_
_

Novēro vairakpie veciem cilvēkiem, kam varices. Dazada forma.

Sākas no neliela ādas sarkanuma, tad mezgliņi un pūslīši, kas pār-

plīst un sākas stipra tecēšana - "fluxus salinus'' (stad.madidans)

uz pēdām, ikriem un stilbiem - kur vēnas vairāk izplēstas. Kājas

sevišķi, ja daudz jāstāv), var rasties ulcera cruris,kas

ļoti grūti sadzist, jo slikta asins cirkulācija.
Terapija. Guļot kājas pacelt augstāk par ķermeni. Ja varices,val-

kāt gumijas zeķi vai "icĻeai" oindi. Nelietot stiprus līdzekļus, jo
āda viegli iekaist. Prot fluxus salmus ieteicami apklājumi ar 2%
resorcina acid.tannici 1-2%, argenti nitrici Y4 līdz

Y5%. Kad tecēšana pārgājusi, lieto snērus, piem.: dermatoli 5,0 et

vaselini flavi 95,0. Iteicama Unnas^cinka līme - Rp.4B. Minēto līmi

paralvsta skārda traukā: ieliekot karstā

ūdenī. Slimo vietu pārklāj reizes 10 ar marli, tin virzienā no pē-

das uz augšu līdz tai vietai, kur izbeidzas varices, un apsmērē ar

līmi. Marli likt virsū vairāk tur, kur stiprāk attīstījies patolo-

ģiskais process, kur ir slapjums. Līmei atdziestot, kaja ieslēgta
kā gipsā. Tā atstāj 3-7 dienas. Ja kādā vietā paliek slapjš - no

jauna fluxus čalinus - izgriez lodziņu un ārstē ar citu smēra.;at-
stātais, ar cinka līmi impregnētais parsējums izpilda gumijas seķes
vai ideal bindes vietu. Tā uzreiz tiek ārstēts *no ēdes un no vari-

ces.

Ja ēde ilgi pastāv, tad dažreiz novēro uz kājām īstās ādas sabie-
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ze jumis - neurodermitis s.lichen chronicus Vidai s.lichen simpleK -y

ta pati kronisķa ede; atšķiras ar ilgu. gaitu, āda stipri infiltreta,
bieza un, sevišķi nakti.

~

niez. Mezgliņi ļoti tipiski:
pārvedot ar roku_- rieves iespaids. Lokalizācija: ceļu, elku, gūžu
locītavu iekšpuse, paduses un uz kakla. Reti lielāka par plaukstas

apjomu.

Terapija. Grūti ārstējams. Ar t-ra s.ol.rusci dažreiz labi panā-
kumi: Riņ cl. S, n, rii nm ad 50Y D.rva mazina niezi,

ung.diachylon - iekaisumu. Vel ieteicams, sevišķi auksta laika:

Rp. Chrysarobini 1,0, traumaticini 30,0. D.S.lesmērēt pirms gulēt
iešanas. Kairina. Prof.Sniķers beidzamā laikā pielieto Dreuws'a

smēru - Rp.36. Uzsmērē uz nātnas lupatiņas un uzliek virsu.

Dažreiz labi padodas rentgena ārstēšanai. Dod no 3-5 x. Ja 5 x,tad
ar aluminija plates aizsargu. 3 x-ik pēc 10 dienām.

Ede uz i:enitali jām un a*p anus.

Vīriešiem pie diabetes cuk&rš kairina glans penis un izsauc bala-

nopostitis. Katrai sivietei ir atdalījumi no va.ginas - fluor, neru-

nājot par kas macerē nakti anus apkārtni un izsauc iekai-

sumu. Fekālijas ari kairina. Gonorrhoea reoti - 30%. Te ļoti labi

apstākļi piogenu_kokku kurus ierīvējot, rodas mazi ru-

runkuļi anus apkārtnē (mazi abscesi, folliculiti etc), kas, savu-

kārt, attīsta ekzēmu. Tā rodas circulus vitiosus.

Vajaga noskaidrot, vai nav helminthiasis, kas ari izsauc stipru
niezi. No akūtas stadijas ekzēma viegli var pāriet kroniskā,sevišķi
pie netīrīgām personām; rodas ādas sabiezējums, kas kairina nervus

un tā izsauc stipru niezi (pruritus ani, pr.scroti,^gr.lab.major.,
minor,, pr.clitor.etc.).; Biezi epidermiss tiek sakašāts.

Terapija. Noskaidrot etioloģiju, Pie gonorejas un tārpiem speci-
fiska ārstēšana. Galvenais - ievērot tīrību. Pēc defekacijas notl-

rit_ekskrementus, pielietojot borskābes atšķaidījumu. Pie trekniem

izsūt āda m sulci genito-crurales - likt marli vai vati ar vasenol*

ainna glans penis un izsauc bala-
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pūderi vai: Rp.zinci oxvdati, talci veneti āā 15,0; Ao.borici 1,0
līdz 2,0. Hroniskos gadijumos, kur āda ap anus sabiezē - kompreses
ar li<ļ.alum.acet,l% v.c.

Vēl prieks anus ēdes lieto 1% chrysarobina atšķaidījumu, trauma-

ticinā. Darvas preparāti pret niezi Rp.49. Mazāk,kā chrysarobins,

kairina ādu viņa derivāts anthrarobins - Rp.so. Anus apkārtnes ie-

smērēšanai ļoti laba Rp.sl.
Hroniskos gadījumos, kur ādas sabiezējums, neaizmirst Rentgena

starus 3 x vai 5 x ar 0,3 aluminija plati - ik pēc 10 dienām.

Ja nekas nelīdz, atgriezties Die vates un pūdera vai vienkārša

smēra. Ja par daudz "uzcītīgi" ārstē, iekaisuma parādības var pa-

lielināties.

Eczema seborrhoicum (Unna 1887).
Unna akutas edes nemaz "nea?zīst - tikai kronislru un infekciozu,

pielkuņas viņš pieskaita ekz.seborrh. Šo ēdes veidu arī citi ārsti

uzskata, kā izsauktu no sēnītēm jeb kokkiem, kuri vēl gan nav no-

skaidroti. Lipīga. Sākas no vietām, kur ir mati (te ir_at dalījumi,
tauki): galvas, uzacīm, ūsam. Var pāriet uz krūtīm un mu-

guru. Ida stinri InHān nost. Hroniska adas lobīšanās

pastāv gadiem. Sevišķi tas sakāms par muguru, kur izplatās palmu

lapas veidīgi no vidus uz sāniem. Var apņemt visu rumpi. JEzsauc

adas niezi. Ja slimo vietu kairina un kasa, var pieņemt akutagu

veidu.
„

Terapija. Ārstē ka lipīgu dermat. Dod atlobosus līdzekļus -

sēru - Rn.52.

Labs lidzeklis no Unnas - Rp.53.
Darvas preparāts - Rp.2B.
Hydrargyri praecipitati albi 10-15%.
Pie seborrhoea capitis jau akūtos gadījumos var lietot darvas

preparātus - Rp.54,55,56,57.
Ja utis galvā, tad lieto beta-naphtholi - Rp.sB.

58





59

Adas infekcija ar streptokokkiem.

Erysipelas (roze7l
Fehleisens 1881.g. atradis un kultivējis slimības dīgli,kuru. no

sākuma turēja par specifiska. v.c.pierada, ka tas tā

nav: roze ir ādas iokai ms . i_^Rai^ļr tn s*ļy
15-60 stunĒaa nec str aklūsanas virs-

A ,u,,z,pam,pspaliek sarkana, paceļas pār apkārtējiem audiem.

I"okokki izplatās ādā pa limfu spraugām,- var izsaukt limfu dziedzer-

im iekaisumu.

Rozes pazimes: l)itkā ar valni norobežots difuzs sarkanums pace-

ļas pār pārējo ādu; virsma līdzena] spīd, Biezāk sastopama uz neap-

segtām miesas daļām, ka piem.uz ģīmja, rokām. Uz ģīmja parasti ap-

stājas pie matiem, bet var pāriet uz mataino galvas daļu, pat uz

meningām (meningitis).
2),Paaugstināta temperatūra galvas sāpes (strop-

tokokku toksinu iespaids). Šīs paradibas un ari toksini tieši iedar-

bodamies uz sirdij izsauc gic slimibas ieilgsanas sirds novājinasa-
nos. Dažreiz ir pūslīši ada - erysipelas bullosum. Stratum corneum

un visa virsāda var tikt "augšustreptbkokki var iet pat
zemādas tauku kārtā un tur izsaukt ("erys.phlegmonosum"),
kuri reizēm ļoti plasl. Var izcelties piemiski procesi, pie;nedeļ—
niecēm - puerperals sepsis. Roze var beigties letāli, sevišķi, ja

pāriet uz meningām.
Erysipelas ja streptokokki pāriet no vienas vietas uz

otru pa limfas spraugām un vadiem, piem. :no kājām uz glutejiem, mu-

guru u.t.t. Temperatūra visu laiku paaugstināta (febris intermit,),
slimnieks stipri novājināts; slimība ieilgst.

Erysipeloid (Rosenbach) - norobežots, lokāls, tumšs sarkanums ādā

uz roku virspuses, pirkstu - pie tādiem, kam darišana ar

gaļu (miesniekiem, ķēksam u.t.t.). Domā, ka te ir infekcija: l)ar
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novājinātiem streptokokkiem vai 2)no cuku sarkanas kaites (krasnu-
cha 3)ar mikrob."gladothrix". Temperatūra nav paaugsti-

nāta. Irstēšana viegla. Uzliek sublimata (1:1000) kompreses vai

baltā precipitata smēru, pret/
.Terapija. Pie paaugstinātas temperatūras ieteicams/streptokeMsu

sorumg. Izgatavo sekosi: ņem no cilv.ekastreptokkus,
iepotē zirgam asinis (var ari ēzelim); vēlāk tam pašam zir-

gam iepotē streptokokkus, kurnivirulence novājināta

virulentus_streptokhkkus,- ta zirgs paliek imūns pret siem mikro-

biem. No šada zirga (vai ēzeļa) asinīm izgatavo pretstreptokokku

gerumu (Beringa firma). Ja draudošas parādības, tad no sā seruma ie-

šļāc uzreiz intravenozi 25 ccm. un atkārto pēc 3 dienam; ja slimī-

bas parādības mazāk izteiktas - 1C ccm.intravenozi, intramuskulari

vai subkutani. Temperatūra ātri mazinās, bet dažreiz atkal drīzi

paceļas. Domā, ka tas atkarājas: l)no streptokokku species vai

2)strĢPtokokki vienādi, bet no svara,viņu virulence un organisma

Beringa serums ir polivalents, jo pie imunizāci-

jas ņemtas vairākas streptokokku šķiras (daži ņem tikai vienu).Šī
ir pasiva imūnitate.

Aktiva imunitāte: kultivē streptokokkus, nonāvē vai novājina viņu
virulenci un tad iepotē slimniekam - streptokokku vakcīna. Vakcīnu

var iešļākt kopā ar ja.trenu(joda preparāts) --streptojatrens - in-

travenozi, subkutani, intramuskulari.

leteikta ārstēšana ar Rentgena stariem.

Vietējā ārstēšana - ir antiflogistiska (pret iekaisumu vērsta).
Visvairāk lieto kā: zinci oxydaii. taici veneti āā (tautā:
krītu uzber uz cul:urpanira,kurs nelīdzens - krits pielīp; tā saga-
tavotu papiri uzliek slimai vietai). lepuderēt ar marļi, drēbi jeb
vati labi pamatīgi, arī erysip.bullosum gadījumos (pusļi var būt

vistas olas lielumā). Erysip.bullosum var noiet līdz nekrozei, se-

višķi, ja ir stiprs edems, apgrūtināta cirkulācija, novājināts or-
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ganisms (crysip.gangracnpsum). Kompreses ar liq.aluminii acetici

1%. Lai process neietu,tāļāk - apsmērē veselo adu.ap rozi ar joda
tinktūru vai ichtiol-glicerinu 10%, vai injicē 3% acid.carbol. Ja

sirds vāji strādā - kamparu, digitalis.

Impetigo

Sakuma mazi, dzelteni pusliši, kuros rodas serums. Vēlāk pūslī-
ši pārklājas ar brūnam, dzeltenam vai tumši pelēkām kroziņām no

kniepadatas galviņas lidz zirņa lielumam, Kroziņas paaugstinātas,

jo zem viņam diezgan daudz seruma. Slimnieks nak pie ārsta parasti

tad, kad attistijušas jau kroziņas. Noņemot tās, ja process svaigs,

novērojama slapja ada, ja slimiba pastāv ilgāki - adas sarkanums.

Streptokokki neiet dziļumā, bet izplatās virsādā, tādēļ ada ap kro-

ziņām parasta krasa, nav iekaisusi, sarkana. Streptokokki iekļūst
adā caur brūcīti, izplatās virsāda un izsauc nelielu kairinājumu,
sista,adaasinsvadi paplašinās, attīstās perivaskulars infiltrats

no leikocitiem, Lokalizācija: uz neapsegtām miesas daļām, kā:rokām,
sejas, kājām v.c.

Diferencēt no ekzēmas, pie kuras ada iekaisusi difuzi. Impetigo ģ
contagiosa diagnoze: atsevišķi.norobežoti pūslīši vai brūnas.cĻpel-!
tenas,pelēkas kroziņas,'starp kuram ada vesela: neniez, jo uz ner-

viem nespiez. ,

Terapija. Kroziņas jāatmiekšķē ar ol.olivarum, lini, ricini vai

jecoris aselli; tad dezinficē, vislabaki ar balto procipitata smem

pieaugušiem 10-15%). Var ari lietot kompreses ar dez-

inficējošiem šķīdina jumi*em (sol.acid. sol.resorcini
1 - 2%). Var dot smēru: Rp.59. Smērs sarkanā krāsa: veļa paliek
netīra.

Pemphigus neonatorum = impetigo contagiosa pie bērniem

(jaunpiedzimušiem).
Infekcijas slimība, kas novērojama vai vienīgi pie jaonpiedzi-
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mušiem i epidēmiski,i endeiaiski.Haziembērniemsaites starpvirsj=

to ada viegliinTbLceja^ars?^
l?irsaaaT!3!S un dod pūslīšus.Pastāvīga nieze. Puslisilokalizē-

jas uz sejas,kakla, rumpjaun ingvinalarajonā. Jļoķas uyļ pa-
-11 ]ļrļgg,s,-Etioloģijaseitskaidra(streptokokki),kurpretipemph
vulg. etioloģija,ka tas jau.agrākaizradits, ir pilniginenoskai-
drota.Attieciba uz pemphigus_neon.ir novērotasveselas strepto-

kokku epidēmijas,ipaši dzemdēšanasiestādes (piem.Petrogradal.
Slimībavar pārietuz pieaugušiem,ka māti, kopējam.Prognoze laba:

izveseļošanāsl-2 nedēļu laika. Atšķirasno ekzēmas ar to, ka

katrs pūslitisir par sevi.

Terapija,Ar labiempanākumiem lieto balto precipitatu.

Dermatitis exfoliativaneonatomm (Bitter).

Zīdaiņuun mazbērnumutes kaktiņosrodas ragadasun ada sak no-

lobīties.Process parietuz visu miesu: āda sarkanaun visur lobās,

mirstība - 50%. Etioloģijanenoskaidrota:
l)pastavuzskats, ka te ir infekcijaar Sjdazi doma

ka kada cita infekcija.Uz pieaugušiemnepāriet.
Terapija.lzsargāt bērīrus iitum zaudesene.s:tītvate,tureß

siltāstelpās; labi barot.Var izmēģināt dezinficējošas*vaariņaST*
ār

cmi cm T/S' cumā dažreizsastopami dziļi zem-

ādas abscesi nereti vistas olas lielumā,zilgani. Stāv sakaraar

streptokokkuinfekciju.Bērni jūtas iabij rodas aizdomasuz skrofu-

ļiem, jo vairāk tāpēc,ka diezganbiezi sie abscesinovērojami pie

novārgušiembērniem. Parietpasi no sevisbez ārstēšanas.Te — be-

nigna streptokokkuinfekcijasforma.





_Xdas infekcija ar stafi^lpkokkiem_i_

Furunkuls_ (tautā -suņu nagla ').
Tas izceļas nn.siarilokokku ierivešanas adā - uz pakauša,jostas

vietm ap genitalijām u.t.t. Vīriešiem ''suņu naglas*' biezi uzmetas

uz pakauša, resp.kakla; mikrobi te tiek ierīvēti ar cieto krādziņu
vai svārku apkakli. Nereti nāves gadījumi no vispārējas infekcijas.
Arī paduses ir iemiļotas furunkuļu lokalizācijas vietas. Teit zi-

nāmu lomu spēle lielie apokrinie sviedru dziedzeri, kas lokalizēti

zemādas tauku kārta (mazie - ekrīnie - atrodas īstā adā). Drēbēm

rīvējoties, stafilokokki viegli iekļūst tanīs un biezi rada iokai-

sumu - furunkuļus. Parast stafilokokki nonāk epidermisa cauT

iņfuiidibulum pili un rada seit iekairumu ar strutu pūslīti gala*
Drīz mikrobi pa matu maisiņu iet izsauc aiatu maisiņa iekai-

sumu, kās sniedzas līdz zemādas tauku kārtai. un ļoti

sapigs infiltrats. Sāpes no tam, ka infiltrats spicz uz nervu

šķiedrām un gala aparātiem. Pec 4-5 dienam centrā rodas atmieksķe-

jums. Caur infundibulum pili strutas iznāk ara; tas rada atviegli-

nājumu, jo spiediens mazinās.

Karbunkuls

ir Ari karbunkuls var dažreiz izbeigties
letāli. Tapec pie furunkuļu un karbunkuļu konservatīvas ārstēšanas

vajaga izsargāties no katras liekas spaidīšanas, lai neiespiestu
mikrobus dziļāk, kas savukārt var radīt nepatīkamus sarežģījumus.

Terapijai No furunkuļiom gyūti izārstēties, jo strutas, kas sa-

tur mikrobus, aizvien no jauna tiek ierivētas ada. Sakuma var ādu

dezinficēt ar joda tinktūru vai attiecīgu vietu ar

Unna's mikrodegli (žiikrobrenner), pēdējam nolūkam var lietot arī

adatu, kuras neasais gals iedurts korķī. Procesa attīstīšanos var

paātrināt ar sublimata vai spirta kompresēm (pec tam operācija).
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Pēdēja laiķa pielieto vakcinoterapiju. VisJ.abaka ir autovakcina.

Ja tas nav iespējams, tad, noskaidrojusi stafilokokku sugu, (sta-

phylococcus aureus, albus, citreus), varam lietot atticcigu *'sta-

pnygen'a'* vakcinu, iešļācot to subkutani vai intramuskulari. Ja

nav trāpīta vajadzīgā stafilokokku suga, tad vakcinācija dažreiz

nelīdz.^
Pārdošana ir gatavas ampulas, kas iesaiņotas kastites (kartonos)

pa 10 ampulām; katra ampulā ir 1 ccm.vakcinas.

Staphvgen'a kart&ns A - 1 ccm.satur 5-100 milj.nonav.staf-ku,
' "

B -

"
-- 100-500

" C -

" " -' 500 un vair.milj.-'
"

ļesļac ik pārdienas 1 ccm. No sākuma var lietot mazākus devumus.

Injekcijas pa lielākai daļai temperatūras paaugstināšanu neizsauc,
bet ja tas novērojams, tad pārtraukt tas, kamēr temperatūra atkal

normāla. Ja ''staphvgen's ' nelidz, tad vel pret furunkūļiem lieto

-staphvlojatren'u' - ampulas pa 1 ccm.; tas satur jodu; injekcijas

sāpīgākas; aplikācija tāda pat.
Lai strutas neizpļatītas par adu taļak, tad to vajaga biezi maz-

grt ar atskaidīriumu snļrta 0 iesmērēt

aizvien ar joda tinktūru. leteicams pašus furunkuļus un viņu ap-

kārtni apsmērēt ar *

*, .
lietot Rp .6 0. IJotn s lab n.k ii oslriTtm ! e!t" idm.i P R

ja furunkuļi ir paduses) 5.0 - ljļļ^o uz derīgas
ari vietējas vannas ar kalium hypormanganicum.

Dermatitis papillaris s.folliculitis scleroticans

—— "

cUeloidea.

apzīmē cietus saaužamus uz pa-

kaus'S**^-''liyj^rjS o galvas daļu; šie veidojumi pārklāti

ar pabiezu epidermisa kārtiņu, nav sāpīgi, niez. Te ir da-

rīšana ar kronisku matu folikuļu iekaisumu. Saslimst pusmūža gados
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un vecāki individi, sevišķi tadi, kuriem vairāki mati nak ara no

viena matu maisiņa:^te matu maisiņš ir plats un ar vairākām ejam

(l - Tada paplašinātā maisiņa viegli ierīvējas ar krādziņu,
kažoka apkakli etc. staphylococcus pyogenes aureus, kā tas

eksperimentāli pieradīts,_ir slimības izsaucēja.

Agrāk so slimību bija. grūti izārstēt: katru matu maisi-

ņu izdedzināja (pieliet.elektrolizi). Tagad izārstēšana pen.akama
ātrāki un noteiktāki: ar Rentgena stariem izsauc matu izkrišanu

un tad pielieto dezinficējošus smērus: ungt.lo% hydrarg.praecip.
albi vai ungt.lo% hydrarg.sulfur.rubri.

Ektlrymavu^.
Šī*!!mn!mii3? ar pustulam ada, kuras iet dziļuma un

rada nelielas, apaļas nckrotiskas vātis ar iedobumu centra. Novē-

rotas sevišķi kara laikā pie kareivjiem uz kajam un vairāk tur,
kur ada spalvaina. Rkthyma ir adas iekaisums no matu dziedzeru in-

fekcijas ar strepto= un stafilokokkiem.

Diferencialdiagnoze: l)Si slimoa lidzīga impetigo. Atšķiras
to, ka impetigo norisinās virsāda, nedod asiņošanas un pec izdzīša-

nas nepaliek rētas, bet pie ekthvma's traucējumi ir ista adā un

pec izdzisanas ir retas.-

2)Ekthyma syphiliticum paraāas 2 - 5 gv pec infekcijas ar lues;

bez tam ir vel novērojamas citas lues sekundāras paradibas.

Terapija. Ungt.hydr.praecip.alb. vai Rp.6l, 62, ungt.simpl.ū.c.

nYi ouH^^^unii
Karstums un aukstums var izsaukt adasiēkaisumu un nekrozi,pie

kam no karstuma tas notiek ātrāki.

Combust io - apdcdziņājums, applaucējums.

I.staldija. Dermatitis combustionis asinsvadi

stipri izplesti, hipercmija. To siltums lidz 70°C.; īss ie-

darbošanās laiks; izbeidzas ar adas lobisanos.
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zem epidermisa; pūļgļi but diezgan plaši. Šo ātadi-

ju izsauc karstums

lll,stadija. .UermatīLis ar audu pa—

mirumu. kairinošas vielas, kas atņem audiem ūdeni, ka: dedzināti

kaļķi, ziepjuzales etc. izsauc nekrozic Lidzigi iedarbojas ari

liels karstums_uz ādu. Sēdi apdedzinājrumidod keloidas retas

tīstīti rētaudi - tumorveidīgi). Franci šo stadiju vel

sĶTfb pec ta, vai nekroze, paroģļosanās iet tikai lidz kaulam, jeb
kauls arī sadedzis. ?la,

ieēstajās ļia,ve no aut^ļ^toķs

Conj^ļatio - apsaldējums.
sekas iestājas daudz lenak (pec vairākām stundām);

biezi slimnieki paši no sālruma,tonemaz nemana„ Aukstums iespaido

galvenam kārtām asinsvadus.

I.stādiia. Dermatitis congelationis erythematosa * No sairuma

asinsvadi saraujas - āda paliek bāia; v'ela*l:'"u'apalieksarkana

(vasokonstriktoru paralizē) un beidzot cianotiska. jo iestājas pa-

siva hiperemija (as.staze): asinsvadu endotels atdalās, uzkrājas

leikociti, cirkulācija traucēta.

ll.stadija*.Dermatitis conxel.bullosa - skaidrs šķidrums pusļos
but piejauktas asinis. Fušļi nav tik lieli ka pie ap-

dedzināšanām, jo seit visi procesi notiek daudz lenak.

stapiirta-Dermatitis conaclcnocrotica - audu pamirums iestā-

jas tad, kad loceklis pilnīgi sasalstun ta paliek ilgāku laiku,

oai stadijai velak pievienojas gangrena (iziet no pirkstiem un

kāpj uz augšu; I^}L^^
demarkācijas vairi, . Locekļu apsaldēšanu veicina šauri apavļ_.Vis-
pārēja nosalšana notiek tādejādi, ka zem aulrstumastindzinoša ie-

spaida cilvēks pamazām nogurst, aizmieg, elpošana un sirds dar-

bība pamazinās; šāds stāvoklis lēnām pāriet nāve.
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(Frostbeulen) jāsaprot kroniski iekaisumi ada,kas
izsaukti no aukstuma un parādās kā mezgli,uz roku

irakaju pirkstiem, dažreiz arī seja; vakaros siltuma niez. Biezi

pērniones ir chlorozes pazīme, kas jāņem vāra pie profilakses un

terapijas.
Kongclaciju un kombusciju terapija.

I. Apsaldējumi fari uerniones). Apsaldētas nokas un kājas liek

pārmaiņus aukstā (l min.) un silta ūdenī (2 - 3 min.); atkārtot

5-5 reizes. Masaza ari labi palīdz, katru vakaru ierīvēt ar

Calcar.chlorat.s,oļ ungt.paraffini 50,0. Tapat:Rp.ichthyol.- 2,0,
*uņgy. dlaclrylonad 40/0.

Pie pirmās stadijas apdedzinajumiem noder puders: kartupeļu mil-

ti vai zinc.oxyd.un talc.venct.āā.

ll.stadija. (Apdegumi un apsaßcj.) Rp.oļ.lini, aq.calcis aa 50,0.
Šinī šķidruma samērcē marli vai vati, uzliek uz slimās vietas un

neļauj izžūt, uzpilinot aizvien no minēta sastāva. Nekad nevajaga
steigties ar pūšļu uzdursanu. Kad akūtais stāvoklis pārgājis un

sak dzit, tad pielietot Rp.63. (Linu eļļas vieta labs oksidējošs
un dezinficējošs līdzeklis ir sol.kal.hypermangan.l:sooo.) Kad at-

tīstās granul.andi, lietot Rp.64.
lll.stadija - g.ermat.combust.(congel.) necrotica - ja nekroze ir

sausa, tad_jācenšas to tadu uzturēt; pielieto 5/ dermatola vai jo-
doforma

_

-- -

iļichen. Agrāk zem lichen saprata visādus mazus izsisumus ādā,_
t norobežotus nelielus mezglišus, kuri kā mezglīsi ari pazūd.

Izšķir: lichen ruber acuminatus, kas ir reti^ sastopama slimība un

lichen ruber plānus, ko novēro jau daudz biezāki.

t Lichen acuminatus parādās mata bez iepriekšējām
pazimem, ka dissemineti"rozā asi mezglīsi ar zvmiņu gala; tie

medz but kniepadatas galviņas īTdz sinepju graudiņa lielumā; niez;

nekonflue; vairojas skaitā; perifēriska augšana nenotiek. Patol.





anatomiski šeit ir hyperkeratosis, savienots ar stipri norobežotu

apaļu suniņu infiltratu.

Lokalizējas uz rumpja un ekstreniķatu ieloku pusēm. Peradas ap

20. - 50.dzīv.Kādam; biezāki saslimst vīrieši. Ja neārste, var_ps.-
-s tāvc" t gaA iem 11giT Ka pirmais to aprakstijis Hobra: no 14 novēro-

tiem gadījumiem 13 beigusies ar nāvi. Tagad nelabvēlīgi gadījumi
reti; arī ādas slimību klasifikācija cita: atšķir vel pityriasis

rubra, kas beidzas letāli.

Terapija. Galvenais lidzeklis - arzens: ka sol.arsenic.Fouleri

kopa ar ac.menth., jeb ka pil.asiaticae (Rp.2oa.). Ja rodas dispep-

sijas, lietot arzena injekcijas - Rp.24a. Ārigi var neārstēt, vai

dot atlobošus līdzekļus - Rp.65.
Lichen Parādās no 20. - 40.dzīv.gadam. Redzami

_

plakani mezglīsi kniepadatas galviņas ļīdz lēcas Sakumā

tic roza krasa, velāĶ: pieņem tumsi zilganu nokrāsu. No sāniem skai-

toties, raksturīgs vaska_spidums (lichen acuminatus ncspid).iiezglī-
si sakuma dissemineti, tic konflue nu pieņem dažādu lielumu

un formu: l)lichen rub.pl.linealis, annulaj?is, circinatus; ja il-

gāki pastāv, tad pieņem poligonalu formu: mezgliši spiežas viens

otram virsu. 2)Uz apakšējam ekstremitāte?/ mezgliši dažreiz diezgan

plaši, paaugstināti, sarkani ar zilu nokrāsu u.n iedobumu centra -

ļich.rub .
ruc o sus : tas g:aūtāki izārstējams, a) Sadzīstot lichen

- 1iuh.rub.nl.a,troDhigusj. 4]Daudz_retāk
novērojams ļich.rub kur Dlakus velak

parādās mazi nniepaaapas galviņas) puslisi; tie velak īezust,
dod kroziņas un retas.

Patol.anatom.:_hvparkerat un akantosis

(palielināts strat.papiliarej.
Lokalizācija: locītavu iekšpuse, genitaliju apkārtne, uz gļotādām

(glans penis, lamma praoputu v.c), mallcolu apkārtne.
Etioloģija, nav vel l)D?,zi pētnieki doma, ka ta ir
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lipīga tomēr mikrobs nav vel^atrasts; nav arī novērota un

pieradīta slimības pielipšana — pāriešana uz tuviniekiem, tādēļ
sī teorijg maz pamatota.
2)Citi zinātnieki ved so slimibu sakara ar iedzimtību: slimiba

iestājas pec pubertātes. Jautājums vel nenoskaidrots.

3)Vielu maiņas traucējumu teorijai savi piekritēji (salīdz.psori-

asisļ.
4)Vel citi doma, ka.seit traucējumi nervu sistēmā.JUz to norādot

niezēšana, slimība biezāki pie neirasteniķiem. Kur sie traucējumi

lokalizējas, nav noskaidrots.

s)Beidzama laika ved sakara ar locitavu reimatismu.

Ēliniska gaita labi izstudēta. Slimibu var izārstēt; Tikai tur,
kur sākusies deģenerācija un saistaudu attistisanas, paliek atro-

fija uz visu muzu. Pec izārstēšanas var palikt ilgāku laiku (vai-
rākus gadus) plgmentacija tumsi-brunu plankumu veida (hemosiderins,
melanins).

Izšķir akūtu un kronisku formu. Lichen ruber plānus acutus no-

vērojams parasti pie neirasteniķiem, parādās plašos apmēros, atgā-
dina sarlacha izsitumus (tadeļ sauc arī par lich.rub.pl.scarlati-
niformis). Ātri pariet, neatstājot sekas.

Difcrencialdiagnostiski krīt svara lich. rub.pl.mezglīsi uz ganī-

taiijari,kur tie medz but riņķveidīgi ar normālu adu centra un_at-
gādina sifilisa izsitumus. Griezt vērību uz sifilidu kapara krasu.

Diagnoze: dažāda lieluma plakani, sarkani ar zilu nokrāsu mezgli—

H si; kuriem vaskveidīgs spīdums, _runa par lichen ruber plānus;lues
mezgli sarkanbrūni {kapara krasa). Lichen ruber acuminatus mezglī-
šiem nav zilas nokrāsas, nespīd, "^u^oc^t -f/^jf"^^'"'

Terapija. Arsens larga manu (sol.ars.Fowleri, pil.asiaticae);
prot niezi - Unnas smēru Rp.66.
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Ādastuberkuloze.

Tiek izsaukta no tuberkulozes baciļiem (atklājis Roberts Kochs

1884.g,) vai viņu toksiniem. Tbc.parādības sīki pētītas pēdējos
2C -'30 gados (Jadassohn's v.c). Pastāv 3 teorijas par adas tuber-

kulozes izcelšanos.

IJlikrobi var atrasties plaušas vai dziedzeros; toksini izdalās

cāSTFādu (matu folikuļiem) un izsauc iekaisumu (lupus erythemato-

des). Si teorija nav vel pieradīta.
11. Tbc.baciļi ar asinīm vai limfu no primāra perēkļa nokļūst

kur viņiem nav labi apstākļi; šeit tie nobeidzas un rada uz

vietas daudz toksinu, kas izsauc patoloģiskas parādības āda. Agrāk

domāja, ka tikai dzivi mikrobi var izsaukt adas tbc.

111. Toberkulozes baciļu nokļūšana ada liekas vis-

biezākā (Max Joseph), Pie adas tuberkulozos izcelšanas spēle lomu

galvenam kārtam tbc.baciļa 2 sugas: typus humānus (tbc.lr.posa) (Bs%
no visiem saslimšanas gadijumiem) un typus bovinus (15% - tbc.cutis

verrucosa),
Adas tuberkuloze visas zemes joslās nav vienādi izplatīta:

meļos mazāk ka dienvidos. Arī rāsai nozīme: piem., japāņi, negeri
slimo gan ar plaušu tuberkulozi, bet ar adas tuberkulozi gandrīz
nemaz. ka dzimums un vecums iespaido saslimšanu ar adas

tuberkulozi: pec 2C,dzivibas gada sievietes slimo 66%; visbiezaki

saslimst bērni līdz 10.dzīv.gadam, jo šinī vecuma tie rāpo pa grī-
du jeb sļuc uz glutejiom, iekasa baciļus deguna gļotāda, no kurie-

nes slimiba pariet uz seju.
Adas tuberkulozes_diagnoze visdrošākā ir ja konstatē ada

tbc.baciļus. To panāk direkta un indirekta ceļa. Dircktas metodes:

A)patologisko audu krāsošana uz tbc.baciļiem, B)mikrobu kultūru

pagatavošana, C)sasmalcinātu slimo audu iepotēsana kādam pret tbc.

jūtīgam dzīvniekam (trusītim, jūras cūciņai).
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A)lzgriež gabaliņu no slimās adas, fiksē formalīna un krāso pec

Zļenl-Neelsen'a metodes: fiksētus preparātus aplej ar karbolfuksjHU

un silda virs liesmas, kamēr parādās tvaiki; atkrāso ar 25/? sē-

rskābi; papildu krāsošana ar metilenzilo. Tadā preparātā tbc.baciļi
sarkanā krasā uz zila fona. Tomēr ta ne vienmēr izdodas atrast tbc

baciļus. Tādēļ izgrieztos adas gabaliņus liek 50% antiformina at-

kas audus saēd, bet tbc.baciļus ne. Centrifūgā un se-

dimentu kraso pēc Ziehl-Neelsen'a vai Irrch'ametodēm.

(Arī pielietojot antiforminu, ne katrreiz dabu pareizus rezultā-

tus: sakritušo eritrocītu stroma var atgādināt tbc.baciļus un ādas

virspusē var būt tbc.lidzigi baciļi.)
bluchametode ir proloņgeta kiasosana pec G-rem'a.l.Ņeiasekošu sa-

sTavu: mcthvienviolet.šķīdinajumu absol.alkohola 10,0 un sol. 2%
acid.carbolici 90,0. Tanī tura preparātu 24 - 48 stundas (lai pa-

steidzinātu, var sildīt, kamēr rodas garaiņi,un nolej, -ta 5-4

reizes). ll.Lugola šķīdumā 5-10 minūtes. lll.Sol.acid.nitr.

5%_- 1 minūti 1V.501.5% acid. hydrochlor. -10 sekundes. V.At-

krasosanai - absolūts alkohols -i-acetonsaā. Vl.Papildu krāsošanai

safranins, bismutabrunais, eozins. Tā sagatavota preparāta tbc.

baciļi ir violeti, pārējais - sarkana krasā. Baciļi izskatās gra-

nuleti.

3.iiikrobukultūru pagatavošana.
Ja gribam no ādas, kur attlstijies tbc.process, dabūt baciļu

tīrķulturas, tad vajaga izmeklēt pilnīgi līdzenu adas virsu un to

labi dezinficēt. Tad lege artis izgriez mazu ādas gabaliņu, sa-

smalcina un audze glicerina-kartupeļu vide: kartupeļus aglej līdz

pusei ar 5% glicerina atšķaidījumu ūdenī; sasmalcinātus adas gaba-

liņus uzber ta, lai daļa būtu uz šķidruma un daļa uz kartupeļa.
Lldztokus izgatavo kontroles kultūras no dziedzeriem vai

kas inficēti ar tbc. Audzina termostata. Pēc 5-6 nedēļām parādās
tbc. baciļu kolonijas.

C.Vēl par tbc.baciļu klātbūtni izmeklējamos audos var pārlie-





cināties, potējot tos juras cūciņām. Sasmalcinātus audus samaisa

ar fizioloģisku NaCl. atšķaidījumu un pie 0,2 - 0,5 ccm. maisījuma

piepilina 1 pilienu Ķinas tuša (1:20 ac.destil.), lai ada paliktu
redzama zīme; to visu iešļāc cūciņas ciskas iekšpuse subkutani,

intr&dermali, vai arī intraperitoneali. Lai pastiprinātu, resp.

paātrinātu iedarbosanos, vajaga pamasēt tuvākos limfas dziedzerus.

Jāatstāj ari kontroles cūciņa, lai pārliecinātos vai pašām juras
oūoiņām nav jau tbc. Ja izmekl* audos ir tbc,baciļi, tad potētas
cūciņas limfas dziedzeri jau pēc 3 - 4 nedēļām stipri palielinās,
bet pec l-IĻ/2 men. cūciņa nobeidzas ar miliaru tuberkulozi, Kad

iesļac intradermali, tad 7.- B.diena aplikācijas vietā rodas maza

brūcīte ar nekrozi; procesam ļauj attīstities, tad izgriez un iz-

meklē mikroskopiski. Trusīšiem potēšanu izdara priekšēja acs ka-

merā. Teit var labi noverot iritis tuberculosa attistibu.

Indirektās reakcijas uz ādas tbc. ar Kocha 'alttuberkulinu-'un

citiem tuberkuliniem.

Alttuberkulins nesatur tbc,baciļus, bet vinu toksinus; tas ir

minēto mikrobu kultūru filtrats (ekstrakts). So reakciju princips

sekoss: Ja organisms inficēts ar tuberkulozi, tad tas cīņai pret

viņā esošiem mikrobiem antigeniem izstrādā sevišķas antivielas

(lizinus, aglutininus, domā, ka te darīsana_
galvena kārtā ar liziniem, kas atmiekšķē tbc.baciķus. Ja nu potē-

jot ieved no jauna tbc.baciļus dzīvus vai nonāvētus vai viņu toksi

nus,_tad organisms_uz šo jauno kairinājurru atbild ar reakciju_ka
vispārēju, ta vietēju. Šī reakcija ir ka arējs izpaudums no tas

savstarpējas iedarbibas, kas notiek starp jaunicvestiem kaitēkļiem
- antigeniem un ķermeni jau esošam antivielām. Vispārēja reakcija

izpaužas paaugstinātā temperatūrā, var but 2-3° virs

normas. 1-āvietēja reakcija rodas potēšanas vietā infiltrats, pa-

augstinājums (ar vietēja iekaisuma pazīmēm) - pat plaukstas lie-
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lumā; ja kaut kur ir vecs fokuss, tad ta mezglīsi paliek lielāki,

sarkanāki, sacietē (Herdreaktion). Ja organisma pretvielu nav

daudz, tad vispārēja reakcija izpaliek; arī vieteja ir vaji iz-

teikta.

Alttuberkuliņu iešļāc subkutani, vai

mgr,; ja izrādās par maz - reakcijas nav - tad 1 - 5 - 5 mgr. Pie

vesela cilvēka nav nekauu pārmaiņu (nav pretvielu). Pie tbc.slima

novēro vai nu vietējo reakciju, jeb vispārējas parādī-
bas. Salidzinasanas labad der izdarīt iepotešanu divās vietas:

l)tur, kur patoloģiskais process (jeb ta tuvuma) un 2)vesela puse

simetriska vieta.

Pie lichen scrophulosorum reakcija spilgti izteikta. TCerapeiti-
skā nolūka Dr.med.Sniķers 1903.g.ieteicis lietot iorīvesanai 10%

tuberkulinu, liorovelak - 50%.
Skatotios pec potēšanas technikas izšķir-:
I)Pirruet metode: taisa ada.3 iegriezumus un iepilina 10%-20%

tuberkulina.

2)Kaliaet'ametode: tuberkulinu iepilina acu kaktiņu iekšpuse;
rodas konjunktivits.

3)Ponndorfa metode: ādā taisa vairākus (20) paralēlus līdz 5 cm.

garus ieskrāpējumus un tanis ierive 10-20% tuberkulinu.

4)Mantisa metode ir intradermala, netaļu no fokusa vietas.

lo_giskai zmekļej3ana.
Tuberkuloze ada rada ari raksturīgas histoloģiskas pārmaiņas.

sākoties ir tikai adas iekaisums. Pamazam varpstveidī-
gas saistaudu šūniņas pārvēršas t.s,epiteloidsuniņas, kuras pec

Mecņikova ir makrofagi. Velak, kad imunvielas tbc.baciļus āda uz

vietas iznicina, rodas struktūra. T-ņberkuļa
centra atrodas Langhansa'(milzu) šūniņas ar vairākiem (10-20) ko-

doliem T*e_at rodami tbc.baciļi. Apkārt atrodas epiteloid-

suniņms ar kodolu vidū, slikti krāsojas, Tuberkuļa perifērija mazas
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apaļas šūniņas. Vairāki šādi tuberkuļi izveido mezglišus. Pie mi-

kroskopiskas izmeklēšanas no svara, kāda tuberkuļa vieta iet grie-
ziens. Lai tas ietu pa tuberkuļa vidu un tādejādi dabūtu rakstu-

rīgu bildi, jātaisa ap 100-200 griezienu.
Vēl adas tbc.diagnoscēsanā var pielietot diagnosis cx juvantibus.

Pie trim slimībām - tuberkulozes, sifilisa (tuberozas formas) un

lepras histoloģiskas pārmaiņas ada var but ļoti lidzīgas. Lidzigi
ir arī tbc. un lepras baciļi: tiem vienāds izskats, abi resistenti

pret spirtu un skābēm (neatkrasojas), abi satur taukuskabes,neitral-
viclas un olbaltumus (ari bālas spirochetas satur olbaltuma vie-

las) .

Ncgativa UaR neizslēdz terciāro lues, kura pazīmes var atgādināt
adas tuberkulozi. Ja ir aizdomas uz lues, tad jāizmēģina visi li-

dzekļi, kuri spirochetas atri nonave, ka: salvaroans, dzīvsudrabs,
bismuta preparāti un jodkaljjs. leteicams sekoss paņēmiens: iesļac

neosalvarsana (vel labāk hydrarg.salicyl, subkutani), no

ka spirochetas sak nobeigties un rodas daudz toksinu;„no ta sifi-

lisa parādības top spilgtākas: izsitumi sarkanāki, dažreiz drudzis

(Herxheimera reakcija). Lidzigi rīkojas arī pie citām slimibam,
kuram ir specifiski lidzekļi, ka: arsens pret lichen ruber plānus,
lai atšķirtu to no lichen syphiliticus.

Tub .

Ta beidzamā laikā apzTmē ādas slimības, kuras dažā ziņā atgādina
adas tbc (tuberkuļu struktūra var nebūt), bet pie kuram tbc.baciļi
ada nav atrodami, piem.lichen scrophulosorum un c. Bet sie slim-

slimo ar ieksVorganu tuberkulozi, āttiecibā uz šo slimību

izcelšanos ir 2 teorijas:
I)Toksini izdalās caur ādu un izsauc tās iekaisumu.

2) Āda tiek disseminēti tbc.baciļi; te viņi nokļūst nelabveligos
dzīves apstākļos, kādēļ nobeidzas un izdala daudz toksinu, kuņi
izsauc tuberkuļiem līdzīgas struktūras rašanos.
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Vispārīgi adas tuberkulozei ir ļoti dažādas formas. Tas vedams

sakara ar:

I)organisma vispārējo stāvokli - cik daudz pretvielu tas spējīgs
radīt;
2)mikrobu daudzumu;

3)viņu virulenci;
4)to, kur process norisinās: virsada, īsta ada vai zemādas tauku

kārta;
s)kāda ceļa baciļi nokļūst ada: eksogena (tubcr.vorruc.) vai en-

dogena - sekundāri pa asins un limfas vadiem, jeb beidzot per con-

tinuitatem - direkti uz adu no kauliem, locītavām un dziedzeriem.

galvenie principi ādas _jā_._
Tuberhulosis luposa (Lupus vulgaris).

A.Lupus verrucpsus
- Tuberculosis verrucosa cutis -

tiskie tuberkuļidi.

3.Ļupus miliaris disseminatus - Ililiaraadas tuberkuloze -Lichen

scrophulosorum.

C.iīīkstaslupus formas - Fungozā tuberkuloze - Kolikvativa tu-

berkuloze.

D.Lunusjpernio - Sarkoidi (Boeck*a un Darier'a) - Erythema indu-

rativum#
Pie tuberkulidiem Levandovskis pieskaita: papulo-nekr. tuber.,

miliaro ādas tbo, lichen scrophul., sarkoidus, eryth.indurat, Seit

varētu vēl pierindot sekošas slimības, lai gan viņu etioloģija vēl

neskaidra: lichen nitidus, pityriais rubra Eebra, lymphadenosis

leukaemioa, lymphogranulomatosis.
Lupus vulgaris ir īsta adas tuberkuloze (Lupus - no latiņA valo-

das -velns, cčfajs). Parasti saslimst līdz 15.dzīv,gadam. Slimība

attistas ļoti lēnam, velkas vai visu muzu, sāpes nerada, lokali-

zējas seja un speciāli ap degunu. Sakas ar atsevišķu mezglīti vai

plankumu, kurš ir mīksts. Var sadzīt bez ārstēšanas. let sorpigi-
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nējoši uz priekšu: centra attistas retaudi, bet perifērija — brūni—

sarkani mīksti paaugstināti mezgliši. Mezglīsi reizēm pārklāti ar

kraupam.
Klinisko diagnozi papildina sekoss paņēmiens (Unnas

ja uz slimo vietu uzspiež stikla platīti, tad netīra brūni sarkana

krasa neizzūd, bet turpretim labi atdalās no anemiskas apkārtnes
(varbūt pieņem dzeltenu toni). Bez tam mezglīsi mīkstāki par ap-

kārtējiem audiem, kadeļ tanīs viegli var iespiedt zondi, no ka

asiņo. Slimībai ļoti kroniska gaita.
Diferencialdiagnoze. Ja ir kraupas, tad varētu domāt ari par

psoriasis. Pēc kraupu nokaslšanas ar nagu pie psoriasis. rodas kapi-*
lara asiņošana, pie lupus - dažāda dziļuma vatiņas* Dažreiz lupus

vulg.varētu but līdzība ar lues tuberosa s.gummosa. Te jāievēro,ka
lues gaita ir daudz atraka: ķo lues vienā mēnesī, to tbc 1 gadā.
Ja ir aizdomas uz lepru, krāsot uz lepras baciļiem.

Terapija. Apstarojot ar Finsena, rādija, Rentgena, mesotorija
stariem var panākt lupus izārstēšanu, bet no recidīviem neesam ga-

rantēti.

Lupus verrūcošus s.tuberculosis verrucosa cutis.

Šī forma novērojama vairāk uz rokam, sevišķi pie miesniekiem,kam
darišana ar lopiem, kuri slimojusi ar tbc (imftuberkuloze).bacilis
pieder pie typus bovinus. Sakuma ada difuzi sarkana. Ar laiku cen-

tra sak vairoties raga Šūniņas, kamēr sarkanums izplešas periferi.
Virsada pārklājas ar zviņām, rodas kārpām līdzīgi veidojumi. Ida

stipri cieta. Patologiski-anatomiski te ir hypcrkeratosis, parakc-
ratosis un akantosis. Process izplatās pa limfas vadiem un sprau-

gām. Uzpampst kubitalic dziedzeri (lymphangitis - tas var arī eks-

ulcere(t). Beidzot seko padusu dziedzeru iekaisums.

Uz kajam slimiba novērojama, maleolu apkārtne, kur ada tiek rīvēta.

Var sadzīt pats no sevis.

Slimiba sastopama ari pie ārstiem, anatomiem, kas strada pie
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līķiem. Ta saucamais tuberculum anatomicum (Leichcnvjarze) pec

Riehla uzradot tuberkuļu struktūru un saturot tbc baciļus. Centra

rodas nekrozo, apkārt paaugstinājums.
Kamēr pie lupus vulg. novēro virsadas atrofiju, pie lupus verr.

ta ir hipertrofēta.
Lunus pērni o^.

Te ir difuzs, ItYats pamazam pārejošs apkārtējos
j audos;_cianotiski sarkana nokrāsa. Tāpēc, ka process norunas dzi-

žļakas adas daļas, atsevišķus mezglišus neredz. Uzspie%ot stjLkļ inu

F redz, ka_jfeido jums pieņem iedzeltenu nokrāsu, tomēr sarkanums pil-
f mgi neizzud.

osis ,f
o^rrnfi

(gommes scrophuleuses).

j Pie sis tbc formas primari_noverojami cieti mezglīsi, kuyi velak

/promine un dod gumveidigas vātis. Process sakas: l)no kauliem,
f muslauļiem, limfas dziedzeriem, 2)zemādas tauku kārtas, 3)no adas

' dziļākiem slāņiem.
Tub cr c.uļ ulcorat iya. .

_Te ir pcleki-atz c1tenas dazala ī?eTuma vātis (brūces) ar nelīdze-

nam maļam. Lokalizējas visvairāk uz gļotādām: mute, deguna, rīkle.

Uz balss saitēm sis process ir galvenam kārtam sekundārs: primārs

fokuss plaušas. Uz gļans penis slimība ceļas no perverza coitus,

dzimumorgānu slapināšanas ar siekalām; jūdiem pie apgraizīšanas
var tikt iepotēta tbc.

Teit jāmin vēl ulccra tuberculosa cruris, panaritium tbc.

, m n
papulo-necroPica. Ļoti reti sastopama slimība.

iedala divas kategorijas:
l)Folliklis. Virspusigi mezgliši no kniepadatai galvas līdz zirņa

lieluTnom. Mezgliem sarkana krasa. Centra ar laiku rodas iekaisums,
tad nekroze, no kam ceļas neliels iedobums. Pec paris nedēļām





krasa paliek tumši-bruņa; 5-6 nedēļu laika

atstājc& nelielas retinās - no sakuma tumsas, velak gaišas. Slimī-

bai tendence dot recidivus. Var ari ta but, ka vecam procesam (re-

tam) piebiedrojas jauni mezglīsi.

Lokalizācija: ekstremitatu atloku puses, arēja auss. Biezāki

sastopama pie bērniem. Dažāda vecuma indivīdu ada nevienādi roagē
uz slimību, kas atkarājas no orgānisma_pretosanas 10.

gadam un vecuma nekrotiskas parādības ada novērojamas biezāki; pu-

bertātes laikā lichen scrophulosorum nedod ne dziļas vātis, ne ne-

krozes un pec izveseļošanās rētas nepaliek.
2)Acnitis - papulo &ziļa forma. Jau no sakuma

varaTErasa. Lokalizējas uz apakšējam ekstremitātēm, vairāk uz glu-
teniemun ceļiem, Histoloģiska struktūra norada uz tbc dabu.

(induratum) {Baz^i^,lB6l.g.).
Slimībai noverojčuna p_ie, sakot no pubertātes laikmeta

līdz 25 jgaduvec vairāk pie tadam_personam, kam jastav daudz

mazgātājām). Biezāk rudeņos un pavasaros, sa-

karā ar temperatūras maiņām. Pec slimibai raksturīgi ir

-.paļi,lēzēni, vēlāk vairāk uz_āru izspiedušies ādas laukumi,, ar

sarkanu,_baiu vai ķirsbrunu krasu. Zem siem laukumiem un

vaka apkārtne dziļuma sataustāmi cieti mezgli - ķirša līdz meza

rieksta lieluma; mezgli savienoti savā starpa ar nozarojumiem
(trombozetam venam). Te ir ondophlebitis, kas izsaukts no tuberku-

lozes baciļu embolijam adas artērijas un vēnas.

I,Sarcoides er - (prmnk)
I.Neatšķiras neko daudz no erythema indurat.Ba zin. Ir norobežoti

dissemineti mezgli, 1-mriseko asins vadiem, Ne tik kroniska

ka pie gr^th.ind.Ba
ll.lzšķir vairākas formas: l)L[iliari_disscminēti cieti mezgliši

kniepadatas galviņas līdz zirņa lieluma.
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_2 mezzirņa līdz .ķasjļanaļ^ļnma. paceļas virs

adas Ada lobās nost. Driz centrs paliek zilgans atro-

fējas - kamēr malas paliek paaugstinātas. Pēc dažiem mēnešiem pasi

pazūd. Lokalizējas uz,sejas un ekstremitātēm.

3)Dziļš difuzs infiltrats, kurš pec izskata atgādina lupus pernio.

viņus nosauc par unorbus sui generis''.

Patologiski-anatom.: stingri norobežoti mezglīsi no epiteloidsū—

niņam ar lieliem kodoliem; retāk milzu šūniņas. Pēc Bocck'a sie ir

benigni niliar-lupoidi.
nav skaidra. Bieži '.7aßpozitīva.Pa,dodas arzena ārstē-

šanai.

Lichen nitidus.

Pie viriešiem kniepadatas galviņas lieluma.

Sakuma 1 mezglīts. Atrodas zem epidermisa. Patologiski-anatomiski:
tuberkulozu audu strulztura. Xrasa - ka pārejai ādaiļ reti kad dzel-

teni-sarkana, reti dissemineti pa visu miesu. Līdz sim pie sievie-

tēm novēroti 6 gadijumi.

Slimība starp ci_t-n Q^i.^Jtļ^f"!!^
dziedzeriem paduses, cirkšņos u.t.t. Sakara ar limfas dziedzeru

hiperplaziju, notiek parliceiga limfo- un leikocitu producēšana.
Ta kā pie kas ir tbc process, ari ir palielināti lim-

fas dziedzeri, tad daži pētnieki lymphaden. arī ved sakarā ar tbc.

Ir atrasti mikrobi, lidzigi tbc baciļiom, bet 3-4 reizes resnāki,
kā pēdējie; pēc Grama krāsojas, pēc Ziehl-Neelsena - nē. lepote-

jumi juras cūciņām dod negativus rezultātus.

Lympho granulomat osis.

Ilgāku,laiku pastāv nieze: tad ada oaradas

glisi lēcas lidz meza rieksta lieluma, ar brunA-sarkanu vai zil-

ganu nokrāsu; mezglīsi nekad nepaliek miksti un ņesastruto. Loka-

lizējas vairāk uz rumpja. Process norisinājās limfas vados. Te ir





iekaisuma parādības, infiltrats no limfocitiem, leikocitiem,plasmo-
blastiemun saista.udu šūniņām. Limfas dziedzeri sakuma palielināti,

pjiliek cieti. $azi veo. sakara

'

Erythro dermia, oliat iva gcneralisatc^s. pityriaBis^^rub8is^^rubra

Ē,eti sastopama slimiba: prof.Sniķers sava muza esot ārstējis
2-5 gadījumus. Slimība sakas adas iekaisumu (sarkanumu); tad pa-

mazam ada tanī vieta sak kārtot, rodas mazas plāksnītes, kuras no-

lobās / Slimnieks ierodas pie ārsta tad, kad ir sakusios stipra ādas

lobīšanas.^Ja process ir plašs, zaudē daudz siltuma,
jo iekaisuša ada asinsvadi ir paplašināti. Ar laiku āda sāk savilk-

ties, atrofēties, biezi plīst, rodas ragadas._
Fatni : s c ps'is fiztrūkst strat.granulosum

šūniņas, s^rņ^j^pj,ļ nid; "3a process plašs,
vaskulars infiltrats, vietām tuberkuļu struktūra. Ar laiku sāk pa-
lielināties limfas dziedzeri, kuros dažreiz atrasti tbc baciļi,
šī slimība var vilkties gadiem" īlgi'^
Etioloģija nav noskaidrota. Vispārīgi erythrodermia var tikt iz-

saukta ne tikai no tbc baciļu toksiniem, bet arī no citiem toksi-

niem; tā a^i^pie^saļva
Lupus vulgaris un parej o adas tuberlmlozes formu torauija.

mer censties pacelt organisma pretošanās spējas pret mikroorgani-

smiem, dodot tam labu (sviestu, pienu, olas,
edinat 6—7 reizes diena/. Otrkārt slimniekam vajadzīgļ mierigi dzī-

ves apstākļi, svaigs gaiss, saule; ļoti labi ir priežu mezi, kur

gaiss satur ol.picis (kreozota?) tvaikus un ozonu. Pie lichen sero-

phulosorum sistemātiska ol.jccoris aselli lietošana. Visgrutaki ir

ārstēt lupus vulgaris.
Vispārīgi pielieto: l)biologisku, 2)medikaDientozuun 3)fizikalu
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i st^s
anu ar tuberkulinu lieto, lai pamudinātu,organismu radīt

pretvielas. vieto sekosus preparātus: veco tuberinilinu

(40% filtrats glicerinā) - "A.T.: b)Resttuberkulin -te tbc ba-

ciļi tiek iepriekš sasmalcināti - 'R.T.-ļ; c

baciļu emulsija glicorinā ar 1% karbos]:ābi.Pārdošana ampulās. lo-

sakt ar 0,01 mgr.; ja nav reakcijas, tad tūliņ pariet uz 0,1 mgr.,

tad oļ2, 10 mgr. lesļakumus taisa 2 - 5 reizes

10
y

20 iesļākumus viena kursa. Labi panākumi pie tuberkulidu ār-

stēšanas; pie - nav tik teicami. Kochs savu tuber-

kulinu ieteicis tieši adas tuberkulozes ārstēšanai lai pavai-

rotu viņa iespaidu, vajagot iešļākt pašos fokusos. losļākumi dod

vietegu un vispārīgu reakciju (skat.iopriekš).

ĻLedikamontozā sana.

Tuberkulozes baciļi irapklatT'-ar vasku un tauku tādēļ
panes skābes un spirtu, pretojas pat antiforminam, kas saod audus.

izņemot Boeck'a sarkoidus, uz citām tuberkulozes

formām iespaidu neatstāj.
Zelta preparātiem ir stipri dezinficējošas īpašības. Beidzama

laika paradijusios: *

Krvsolgnn - gaišdzeltens pulveris; lieto pro dosjL Q^. os,.
numa"ar ar.r!nstn .1:10 - i,nļrQYenozi- Pļo Āiazcan

panākumi. (Sīkāka pielietošana aprakstīta zemāk pie lupus erythema-
todos ārstēšanas.)

no

/Au 11a/ - JLdeto plaušu tbc ārstēšana^
Vara proparati, savienojuma ar lecitinu ievesti lietošana dažus

gadus atpakaļ zem dažādiem nosaukumiem : locutyl - smēru

veida v.c.
*

Pvrogallolum s.acidum ieņem dominējošu lomu ādas

tbc.ārstēšana.
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Rp.Pyrogalloli 10,0 - 30,0 .v

Vasclini flavi ad 100,0 #

M.f.ungt. D.S.Arlgi.
Šo smēru lieto larga manu. Slimo vietu iepriekš atmiekšķē ar eļļu,

tad.smēru uztriepj uz biezākas lupatiņas un pārklāj ar to iespaido-

jamo viotu; Poc šis pirmās machinacijas slim-

nieks smēru jo tas izsauc stipras sāpes, ilnina

1-2 reiz diena: tiklīdz veco noņem, tūliņ uzklāj jaunu. Kad gaiss
netiek klat, tad sapos ir mazākas. Ja slimnicks_nepanes stipro smē-

ru, tad dod 1/2 - Tiklidz sāpes "atkal nav pārāk stipras, no

jauna lieto pirmo smēru, cik ilgi iespējams.

Kosmopasta - Rp.67. leteicis Cosmos. Labs līdzeklis, bet iedar-

bojas vēl sapigaki, nekā pyrogallola smērs. Var kombinēt ar resor-

cinu. Rp.6B. Smēre uz tādām vietām, kur citi smēri neturas labi

klāt.

Pie tuberculosis ulccrosa.uz gļotādām lietot sekošu smeru:Rp.69.
Lai jods iedarbotos m statu dod natrii jodati 0,5 (pro
dosi) - 5,0 (pro die) - 6 reizes tampone ar marliju,
kas samērcēta 10% hydrogen,hypcroxyd. atšķaidījuma, jeb g.odslim-
niekam elpot ozonu. Jods m statu nascendi rada dedzinošu (dezinfi-

cejosu)iespaidu.
ārstēšana.

Finsena stari do akumus. Tic iedarbojas mm.

izsauc serofibrinozu hemorogisku iekaisumu. Vajadzīgi
" Aparāts ir_stiari dārgs; tas patē-

rē oleEtr.strav.6o-80 amp. pie 50-60 volt. irstesana izmaksa ļoti

dārgi un pieietama tikai bagātniekiem.
Kromayera kvarca lamnas stari izsauc kineremiju un serofibrinozu

iekaisumu.

Lai ārstētu ar Rentgena stariem, vajaga labi pārvaldīt tcehniku.

Lai neizceltos Rentgena,dermatitis, pielietojami 1-2 mm. biezi
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aluminija filtri. Dozēšana pie adas tbc.ārstēšanas sekosa: (3.D.=

= 10x. ; skat.v isp.daļu)
10 - 12 x. ik pec 4 nedēļām reizi ar filtru

5 - 6x. -
' 2 " " -

4 x.
" - 1 " "

var bez filtra.

Rad ijastar i _T o s atradis Becquercls, velak kiri ar savu kundzi.

Bcc"cūereT3"""nesadoms rādiju vestes kabata, manīja., ka ada pret to

vietu iekaist. Ar magneta palīdzību stari var tikt novirzīti sānus.

staru sastāvu un ka kuri_iedarboja.s, skat.visp.daļu.) Ārstē-

šana ar radīja stariem izmaksa ļoti dārgi.
Mesotorrjs lidzigs rādijam, tikai gamma staru izdala mazāk,kadeļ

icaārbb sčnalf vairāk virspusīga.
Idas tbc.ārstēšana pielieto ari diaterminu: saslimšanas sājsuma

var iz darīt slimo au o i 1 ant ac i ju.

Lupus ervthematodes.

Franci so slimību nešķiro no unrsauc to vienkārši

par lupus. Citi zinātnieki tomēr tāpēc, ka pie ļ*upus vulgā-

ras pirmelements ir mazs. mezglīts, kamēr pie lupus *erythematodes
tada nav.

(iaivonīe lupus erythem. simptomi: 2)hyporkeratosis
(zvīniņas ar sevišķiem atzarojumiem -"dzeloņiem stipri turaš matu

folikuļos), 3)atrofija (centra), 4)infiltracija (perifērija),
olpaplasinati asinsvadi (taleangiektazijas), 6)pigmentacija, sevi-

šķi centrā.

Patol.anat.: Process norisinās galvenam kārtām ada un virs-

ada. Konstatējami perivaskuleri infiltrati m strat.subpapillaro,

strat.papillarc suniņu intracellulara oidema, virsadas hyperkera-
tosis (strat. Ģornoum - šūniņas ar kodoliem).

Kliniski izšķir: iVaķutu centrifuge) un 2)kronisku
formu. Pie al:utās formas izsitumi atri izplatās, pieņem disseminetu





raksturu; tempera lidz 39 - 4Q°C. Ir gadījumi ar exitus

letalis. Izsitumi pazūd bez atliekam. Kroniskā forma velkas gadiem

ilgi; pec*sadzīšanas paliek rotas.- Saslimst starp 20 -40 g.; sie-

vietes vairāk ka vīrieši (3:1). '
Lokalizācija - uz sejas tauriņveidīgi (uz deguna un vaigiem),

uz matiem pārklātas galvas daļas, uz rokam un kājām; retāk uz

apakšlūpas.
Etioloģija: l)Doma, ka lupus erythem. tiek izsaukts no tbc baci-

ļu toksiniem, kas izdalās caur adu, kamor mikrobi atrodas limfas

pLziedzorimēdz but palie-
lināti).- 2)l7arbūtte ir darisana ar pārveidotiem tbc.baciļiem.

Izšķīdinot antiformina slimos audus, prof.Blochs atradis tbc līdzī-

gus baciļus, kuri krāsojas pēc prolongetas Grama metodes, bet pec

Zichl-Neelsena nē-?-Beidzot saslimšanas gadījumi novēroti ari tur,
kur citādi slimniekam nekādas tbc.parādības nav konstatotas (slim-

nieks uz tubcrkulina poti nereaģē).
Interesants tas apstāklis, ķa slimiba vairāk izplatīta auksta un

merena klimatiskā josla (sevišķi pec aukstam ziomam), kamēr tropi-

skas z viņas nemaz nav: visbiezākā lokalizācija - deguns ūn

vaigi, kur vajaka asins"cirkuļa cija un āda visvairāk padota arejiom

iespaidiom.

Terapija ir lekala un vispārēja. Lokāla - skatotļcs pec slimibas

stāvokļa. Ja akūta stadija, tad pielieto nekairinošus līdzekļus,
kas mazina iekaisumu, ka: unģt.diachvlon, cinka smēru, liq.alumin.

acetici, aa.plumbi, pārgāju-
šas, tad pielietot Rp.7o.

t[\ ļoti labs ir EpļĻandera paņēmiens: ik vakarus ieņemt chinini mur.

iesmērēt ar t-ra,jodi. Ta turpināt vienu

npedeļu, pec tam pārtraukumu uz vienu nedēļu, tad atkal ka pirmā

Pcdeja laikā pielieto zelta preparātu "Krysolgan". Sālaimādeva pa
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0,25, bet Vācija novēroti sagiftesanas gadijumi ar exitus letalis,
tāpēc tagad dod 0,005 - 0,05 - 0,1 (pieaugušam virietim 0,1, sie-

vietei 0,05). Preparāts dabūjams ampulas; cena ampulai ar 0,1 ir

4-5 lati. Atšķaida destilētā ūdeni (l:10), kādam nolūķam izlieto

pašu ampulu, iepilinot tur vajadzīgo ūdens daudzumu. lesļakumus
izdara intravenozi - par p 10 dienām reizi, bet ja reakcija vaja,
tad ik pec nodeļas. T

",rg nav r__*^^
ārstēšana velkas 5 ilgāk. Līdztekus injekcijām pie-
lti?t6 ari Tib 11anoa^a''moloļ; ieteikti a,ri Rentgena un Finsena stari*

Visā pasaulē lepras slimnieku,^t.i. no

katriem 800 cilvēkiem viens slimo ar lepru. Visvairāk sī slimība

sastopama. uz salām un gar jūrmalu. Lgipte ir le-

pras šūpulis, tad nak ka.zazija, Ķīna, Norvēģija (Skandināvijas
valstīsi; sastopama ari Baltijas valstīs. Brivas no lopras ir AngOr-

Holande, Beļģija; maz sastopama Grenlanale.
Kur baciļi atrodas ārpus cilvēka organisma un ka nokļūst viņa -

nav zināms. Doma, ka. lepru dabu no zivīm, inzektiem (blaktīm);
iespējams, ka tie iekļūst arī caur jo te lepras baciļi
biezi atrodami. Zināmu lomu, laikam, spēle zemes aramā kārta: Lat-

vijā lepra izplatīta apmēram 40 ķilom.attāļuria no jūras; Latgale -

nav; Talsos - zināmos pagastos. Varbūt sakars tāds pats ka pie ma-

lārijas.

_Lepras baciļi ir līdzīgi tbc.baciļiem un atrodami kāļ l)veselas

ņujinas, 2)nūjiņas ar granulām un 3)tiķai granulas. Atšķirībā no

tbc.baciļiem, lepras baciļi mēdz grupēties_slimos audos "paciņās'
pa vairāk tūkstošiem,blakus viens otram (kā cigāru paciņasi. Uz

ķermoni atstāj mazāku kā tbc. ļoti gausi,
galvena kārta pa limfas spraugām, vadiem un dažos gadījumos Da

asinsvadiem. Reizēm pirmās pazīmes parādās tikai pēc dosnit (pat
85
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32) gadiem.
Lepras baciļu

Lepras bacili,ll dzigi tbc.baciļiem, ir izturīgi pret skābju,un

spirta iedarbību/ jo tie pārklāti ar vasku vai neitrālu tauku kār-

tiņu!,Reizem nokrāsojas pec tad japielito
Grama-*"liekasmetode (skat,tbc baciļu krāsošanu).
*****kombinēta krāsošana pec Aiehl-Neelsena un Grama-liuc"nasmet.

I)Ķem Ž daļas karbol-fuksļna, 1 daļu 1% mothyl.-violot atsķaid.
un 1 daļu 2%karbolskabes atšķaidījuma; šinī maisījuma krāso* 48

stundas.

2)Lugola šķld. - 10 minūtes.

3)5% slāpekļa skābe - 1 minūti.

4)3% saliskābe- 10 sekundes.

s)Atkrāso ar alkoholu un acetonu āa. Papildu krāsošana nav vaja-
dzīga.

Hermauns ieteic sekošu metodi:

3 daļas l/ammon.carbon.
1 daļa 3% krystal.-viol.
1 " ab501.(960) alkohola.

Atkrāso ar 10% slāpekļskābi, alkoholu un acetonu āā.

Antiformins lepras baciļus neboja, kadeļ izgriezto lepromu ap-

strādā ar to, filtrē un kraso.

Pirmās lepras parādības novērojamas uz sejas (uzacīm), tad uz

ekstremitatu atloku pusēm, ka arī uz citam miesas daļām; no sakuma

tie ir dzelten-sarkani plankumi. Izšķiļ: l)lepra tuberosa, g)lcpra
maculosa s.ana,esthetica s.ncrvorum un 3)lepra mixta (visbiežāk).

Lepra tuberoga izplatās galvenam kārtam pa uz sejas
un ekstremitatu atloku pusēm. No sākuma diezgan biezi iedzeltenos

plankumos vai nu anestēzija vai hiperestezija. Plankumi pazūd un

atkal atjaunojas; centrā var atrofēties, bet perifērijā rodas in-

filtrats - ļej)ra
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Tāļāk novērojami: norobežoti mezgli zirņa līdz pupas

lielumā uz ausīm, deguna, lūpām; mezgli stabili pastāv ilgāku lai-

ku. 2)īlezgli iet dziļumā un maina savu veidu - stāv sakara ar lim-

fas un asinsvadiem. īlezgli-lepromi no sakuma jūtīgi pret spiedienu;
ar laiku tie paliek hipestētiski pat līdz absolūtai anestēzijai,

ī.ezglicm pievienojas infiltrats īsta ada un zemādas tauku kārtā.

Sevišķi difuzs infiltrats ir uz pieres. Uzacis izkrīt. Ģ-īmis pie-

ņem nedzīvu izteiksmi, ka maska, ar ļoti lielam grumbām (faeics

leontina). Lidzigi lepromi ar infiltratu sastopami uz ekstremitatu

atloku pusēm, deguna gļotādas, uz meles, ari acīs.

Lcpromu liktens dazads; tie atiet atpakaļ, var eksulceret,kā
tas uz gļotādām nedz but (sevišķi deguna), slimnieks var palikt
akls (keratitis lepr.). Lepromi var attīstīties ari iekšējos orgā-

nos (plaušas). Pie viriesiem orekitis un cpididymitis lcprosa rada

impotentia coeundi un velak - impotentia generandi.

mikroskopiski lepromos redz ļoti daudz endotel-retikularo suniņu,

jaunas verpstveidīgas saistaudu šūniņas, plazmas epiteloid- un

retumis milzu šūniņas. Un sļnīs granulomā'dos redz izkaisītus vei-

dojumus - Virchova ''leprasšūniņas'' jeb Ncisscra kas nav

nekas cits, ka lepras baciļu masas - baciļu konglomerāti "paciņu"
veida.

Lepra iļervosa (anaosthetica) - ir ascendejoss ncuritis pcriphc-
rica leprosa multiplex. stiebri sabiezē. Sekas - sonsibili-

tates $raucojums_- sagju un temperatūras sajutās zušana, kas var

norobežoties zināmos adas teit sakas leproaais
infiltrats un pāriet uz ņerviom. Pievienojas vel muskuļu atrofijas
(savilktas rokas, nokārušās lupas un plakstiņi). Kad process pār-
iet uz kauliem un locītavām - iesakās mutilaci ja.

ibas minētas lepras formas biezi vien kombinejas viena ar otru,
rodas maisīta forma.
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Terapija.

Agrāk lepru skaitīja par neizārstējamu slimibu. Tagad, sevišķi,

ja slimība ir sakuma, to var aparstet un pat izarstct.

Viens no ārstēšanas noteikumiem — ka slimniekus vajaga labi barot.

Unna ieteic tubera izgriezt ar skalpeli un tad vol izdedzināt.

Lcprozo audu iznīcināšanai pielieto arī šķidru ogļskābi; iospaids

labs. leteicams apstarot arī ar Qentgcna stariem. Karstas vannas,

cik tik var panest,,ir ļoti labas.

lekšķīga ārstēšana.

Pret sapcm dot natr.salicyl., aspirinu. Ka specifisks līdzeklis

tiek lietots ol.chaulmoograc; pie parastas temperatūras eļļa cieta

kā vasks; pirms lietošanas jāuzsilda un siltu jāiepilina kapseles
pa 5-20-30 pil.katra. Lieto diena pec esanas. Pavisam jāiz-
lieto 100,0 gramu. Ir dažādi sīs eļļas preparāti:^
I)vācu - antileprol - pie parastas teaiperaturas šķidrs, perdosena

ampulās; var injicēt intramuskulari;
2)angļu- "moogrol';

3)amerikāņu --chaulnoster'- 0,25 intramuslaularivai iekšķīgi,pa-
mazam kāpinot dozu lidz 15,Q-16,0 nedēļa; ta ilgāku laiku.

Labus panākumus dodot sekosa recepte:

Rp. Thymoli 10,0, ol.jecoris asclli 90,0.
Injicē 3-4 ccm.ik pec 4-5 dienamiintragluteali, no sairama 2 cm.

dziļuma, velak lidz kaulam. Var kombinēt ar ol.chaulmoograe.

_J^monst sjoceicļa nav .^sķatītas^
16 g.veca meitenīte, fiziska_attīstibā stipri at-

pakaļ palikusi: stipri mazs augums, selanndarasdzimuma pazīmes
ļoti vāji attīstītas. Ada,sausa, zvīņām pārklāta; zviņas nekrīt

Slimība iedzimtaļ etioloģijā cits nekas nav zināms. Parādās

visbiežāk 2.dzīvības gadā; līdz pubertātei parasti progresē, tad
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mēdz apstāties. Lokalizējas bieži puscm,

ari citur. Patol.anat. šeit kyporkerato-
zis. Izšķir^dažādas formas: ichunnSimplcx, seypentina, hystrix.
Slimībai dažreiz pievienojas ekzema, jeb, ka sini gadijuma, pat

streptokokku pustulas. Diagnoze nav grūta. Terapija. Pret pustū-

ļām - baltais precipitats, Pati slimība reti kad slimniekam kādas

grūtības dara; vienīgi kosmētiska nozime. Noder vannas reizes 2 ne-

dēļa; pec tam adu apsmērēt ar borvazelinu,

Trurigo mitis. Slimnieks 10 g*vccs. Žēlojas parstipru niezi.

Ida**sausa.Kad pārvelk par to ar roku, tad dabu tadu sajutu,itka
vilktu par rīvdzelzi. Tcs atkarājas no maziem sarkaniem mezglīsiem.
Cirkšņu dziedzeri palielināti. Slimiba sākiasap l.dzīv.gadu un var

vilkties visu mūžu. Daži doma, ka,ta iedzimta; starpiba gadu ziņa

starp abiem vecākiem spolējot lomu. .Slimibanav lipiga: bērns var

iet skola. Prurigo ferox - visas paradibas agrāki un spilgtāki iz-

teiktas. Ar prurigo nesaslimst vis vaji barsti, bet gan galvenam
kārtam spēcigi individi, Interesanti, ka dažreiz slimnieks atvese-

ļojas bez jebkādas terapļjas, tiklidz uzņēņts slimnīcā, jeb pie-
lietotas vienkāršas tīrisanas vannas. Diemžēl pec izrakstīšanas

atķal recidivi. Pamatnoteikumi -slimības apkarošanai: novērst gre-
mošanas traucējumus, kopb ģērbties. Pie lietderīgas
terapijas prognoze ir laba. Pro'f.Sniķers ieteic 5% beta-naphtola_
smēru. Bez tam noderot karstas sāls vannas,

smiltis.

Herj)eszoster (Gurtelrosc. ignis sacer.). Visraksturīgākais sai

slimibai_ir"puslisi uz sarkana fona; pūsli seko spinalo nervu iz-

platīšanas pa lielākai daļai vienpusīgi no lin.mod.art.

lidz"l.med.post. (viduslinija var būt drusku pārsniegta). Pie

bērniem slimības gaita vieglāka, neka pie vecākiem indļvidiem.

piepampt regionarie dziedzeri. Pirms pūšļu parādīšanas un

dažreiz arī velak medz but drudzis un neiralgiskas sapos attiec.





nervos. Tāļcka gaita parasti ir tāda, ka pūšļi iezust, kroziņas
nokrīt un zem tam ir vesela, drusku pigmenteta ada. Recidivi var

but, bet vairākkārtēja saslimšana nav novērota. R§ti kad pusļu
saturs ir^asiņains (herp.zost.haemorrhagicus). Dažreiz, pateico-
ties ārējiem kairinājumiem, puslisu vieta rodas dziļākas erozijas,

pat nekrozei (herp.zost.gangrenosus). Tādos gadijumos

pec sadzisanas paUek retas. Slimiba novērojama vairāk pavasarī un

rudeni. Lokalizējas uz sejas, kakla, krutim, rumpja;
.',.iaforma. Etioloģija: l)Lieleka daļa dermatologu domā,

kā herp.zoster sl;āv"sakaraar pārmaiņām muguras sma,dzenuganglijos
(sagift.ar As, mugurkaula tbc). 2)Dazi domā, ka ta ir lipīga

ar vinu saslimstot tikai vienreiz, tā

visbiezaki parādoties zināmos gada laikos; uz to noradot ari re—

gionaro dziedzeru uzpampsana. Diagnoze viegla. Prognoze (izņemot
gadījumus ar mugurkaula tumoriom) - Terapija galvenais -

nil nocere! lepuderet: no rīvēšanās: apsiet. Pie gangre-

nozas formas - dermatolu. Ja ir paaugstināta temperatūra un sāpes,
tad dot natr.sylicyl. C, caiaiui ar mazam dozēm

morfija (0,003). Prof. Sniķcrs ieteic pie grūtākam
slimnieks never gulēt, veronalu, luminalu. Krozu atmieksķēsanai
der borvazelins.

Leukonlakia Uz mēles balti plankumi. Viņi var būt viena

laida jeb atsevišķi. Etioloģija nav noskaidrota. F!irnjevedsakara
ar lues jeb tabauas lietošanu. Slimnieks 40 g,vecs.
ulcus molle. Lues parādibu nav. UaR - negativa. Slimnieks stāsta,
ka plankumi parādījusies pēc tam, kad noēdis 5 mārciņas jāņogu,

Slimiba_gruti ārstējama. No viņas ar laiku var izcelties vēzis,

līelesvēzim ļauna prognoze. Terapija: Ja pamata lues, tad speci-

fiska; tikai ar dzīvsudrabu uzmanīgi: stomatitis! Činī gadījuma

var piededzinņt ar slāpēkļskābo sudrabu.

Rp.Ārgenti nitrici m subst,l,o. Dain uenna. S..Arigi,
90
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Slimniece 16 gadus veca; slimo jau 2 gadus. Redzami

āda DaS'tilaukumiņi, kuros pigiaents izzudis;_ļaulvumu_pcrifcrija

pigments pavairojies.
kc,slimība

stāv sakara ar nervu sistemu. - bezspēcīga.

Joddermati tis...Sarkanums, adas sacietējums. Celies no joda

tinktūras pielietošanas seja. Uz sejas jodu nesmērēt!

Cancor }=ļ- YII.RQB - Slimnicks_s7 g.vecs. Uz vaiga tam

čūla ar lidzenu virsu un paaugstinātām maļam.

Gaita ļoti gausa: paiet vairāk gadi, kamer__izplesas lieluma.

Dziedzeru piepampuma, nav. Ulcus rodens jādiferencē no ulcus durum

(dažreiz no gummas). Tik vecam cilvēkam reti kad būs ulcus durum,

kas vienmēr pavadits no reginaro dziedzeru piepampuma.

Terapija: kamēr kancers nav vel pārāk stipri attistījies, eksci-

zija vislabākais lidzeklis pret to. Kini gaßijumā, varbūt, labi

derēs Rentgena stari (20 x ar filtru vienas nedēļas laika; atkār-

tošana pec 4 nedēļu pauzes). Pret granulacijam der melna smēre -

Rp.Bo.

Salvarsa^dermatitis - ka sekas no salvarsana pielietošanas

jeb nepareiza dozesanaJ._Divas slimnieces: vienai

izsitumi jau 4 dienas - visvairāk Uz kajam ada difuzi sarkana;

otrai - 1 dienu, tomēr sarkanums nav difuzs, bet uz sarkana fona.

tumši sarkanas papūlas; izsitumi simetriski. Niez. Velkas ilgi;

izārstēt grūti; galvenais: pārtraukt injekcijas un liotot lidzck-

ļus pret adas iekaisumu.

Microsnoria. Demonstrē vairāk bērnus ņp pilsētas bērnu patver-

Teit varētu but darisana ar microsporia,jcb

ar trichophytia s.herpes tonsurans. īiikrosporiju izsan.cmierpspo-
ron senltos. kuru sporas spīdošas. Kliniski_Le.d redzami iesarkani

ovāli laukumi 3 - 7 cm. pārklāti salkām baltam zvī-

ņām; mati tanī vieta viegli lūzt; ap atlikušo mata stumbru balta

manšete. Slimība sastopama tikai pie bemiem. Grūti ārstējama.Pec
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pubertatec izzud pati no sevjjs. Lipīga: pārdodas ar ķemmēm v.c.

No viena nepazita gadījuma var saslimt visi patversmes (resp. sko-

las) bērni. Terapija: Matu cpilacija ay Rentgena stariem.Uzmanīgi!
Var izcelties dermatitis un matu izkrišana uz visiem laikiem. Dezin-

ficējošs smērs Rp*2l.
Trichcphvt tiek izsaukta no trichopkyton senitem__(typus huma-

nu?*e?*T!SmS!lla),Saslimst ari pieauguši. Izšķir vairāk formas:

Tr.supcrficialis un tr.profunda s.sycos.is parasitaria. Bērniem

galvas matos medz ieperināties typus bovinus sēnītes. Terapija lī-

dzīga iepriekšējai.

-t-
(F°x 1873). veidā adā paradas_pušļi ar caur-

vai iedzeltenu šķidrumu; pūslīšu lielums Ao

kniepadatas galviņas lidz zirņa_lielumam.
strat St kas""lžSKaTaro-

ar Lokalizējas pa lielā-

kai daļai rokas pirkstu starpas-, retāki uz pedam. Tur-

pinās diezgan ilgi. Tāļaka gaita pusļi iežust un slimība izbeidzas

ar adas lobīšanos. Pie nclabveligas gaitas un apstākļiem var sacu-

lot un sastrutot. Etioloģija^nav noskaidrota. Fox doma, ka te ir

sviedru dziedzeru aržsprostosana un cistiska,pārveidošana.. Koposi

so slimibu pie ekzēmām (kamēr pūšļi - ekzema bullosum; no-

loboties - ekzēma madidans)_. Hnna pieskaita viņu pie lipīgam sli-

mibam (ari demonstrētie 2 bērni ir no vienas ģimenes). Visticamaki

liekas, ka ta ir kada neiroze, kas izsaukta no ioksejiem jeb arē-

jiem kairinājumiem (ēdieni, ziepes, aukstums, toksini). Tiesa pie-

lipšana nav novērota. Terapija: Mazina.t kairinājumu, iepū&areiot-
ar talku un cinku. Der anī kompreses ar liq_.alumin.acet.(l%), sol.

arg.iiitr.(o,l%), sol.acid.borici (3%), sol.acid. salicyl. (l/4,b).
Ja pievienojas pyodermia, pielietot Rp.7l vai Rp.72 vai pyrogallola

smēru. Labs smers: Rp.73. Kad sauss - Neissora smērs Rp.4l. Pie

ādas lobīšanās Rp.74 un 75. Beigās var pāriet uz Rp.76; kroniskos





gadijumos šai recepte resorcina vieta lietot lenigalloli 1,0-3,0.
Pirkstus pārsiet, lai tie nepiegultu viens otram.

Ervthema exsudativum multiformo. Ta ir akūta adas slimība.

Raksturojas ar dažāda lieluma mezgl- vai papulveidigicm paaugsti-

nājumiem ar iedobumu Ģontrā; iedobuma vieta zilgana, perifērija
sarkana krasa. Visbiežāk parādās rudeni un pavasarī*. Lokalizējas
roku atloku puse, reti iekšpusē; mēdz but arī mutē uz gļotādām.
Citas vietas, ka: uz kājām, sejas un pakauša - retāki. Etioloģija:
Krievi ved sakara ar nervu sistēmu, vācieši - ar saaukstēšanos un

reimatismu. Slimība dod recidīvus, citādi prognoze laba.

Terapija: lekšķīgi salicila preparātus - 0,5
vairāk reizes diena,"salol pro die). Ārīgi iepudpret.

ka simptoms sastopama pie daudzām ādas

slimībām (prufigo, ekzēma, lichen ruber, pempķigus, dermatitis,
urticaria, seabies, dyshidrosis etc). Visas sīs slimības jāizslēdz,
tikai tad var runāt par pruritus cutaneus. Demonstrētā slimniece

48 g.v., laulībā 4 g. Menzcs beidzamo reizi 3 mēnešus atpakaļ.
Ida stipri niez. Dcrmografisms. Šinī gaģijuma šo neirozi varētu

vest sakara ar ovariju funkcijas izbeigšanos. Citi etiologiskie
momenti ļoti dažādi,kā: temperatūras maiņas, psiehiski pārdzīvoju-
mi, diabētos, histērija, nikotins, kafija, oxyuris, obstipacijas
etc. Šo slimību plaši apskata Jessner's savā grāmatā.
Terapija - skatoties pēc etioloģijas, ļoti dazada.

mentols, timolspirta. saUc-Unkabos atšķaidījums, antrc-

sols; pielieto ari elektrizaciju. Rp.77. \fielu maiņas uzlabošanai

prof.Sniķcrs ieteic atophaņi m tabl. - 2 roiz diena tabl.

leteic arī siltas (29 - 50°) vannas 20 - 30 min. ar miežu un ruszu

kliju nova;ri!ywa.
- nātru drudzis. Tas ir cirkumskripta adas oidoma,_

kas par*adaska nolieli, plakani, icapaļi atsevišķi vai vairāk kopā
saplūduši paaugstinājumi, kuri stipri niez un ir gaišā, porcelāna,
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retāki sārta vai tumsa krasa. Kliniski acuta -

ātri parādās un pazūd; 2)urtic.chronica - biezi rocidivē; 3)urtic.

porstans - īsti kroniska, pastāvoša bez pārtraukuma ilgāku laiku.

Etioloģija - uz vielu maiņas pamata. ''Navēdiena, kurš nevarētu

šo slimību izsaukt". Noisscrs izskaidro ar pūšanas procesiem zar-

nas.

Terapija: Pret vielu maiņas traucējumiem - govat niift*

Prot pūšanas procesiem zarnas dot saloli diena pa

pulveram. Noder arī siltas vannas, aprivcsajtasar 1% mentolspirtu.
Pitvriasis (Gibert). Aprakstīta Sl.lapa. Papildinājumi.

Lobīšanas iesakās no centra ar miltu vai senalveidīgam plāksnītēm.
Slimibu var izsaukt arī vielu maiņas traucējumi, helminthiasis.

Pec prof.Snikera domam nav lipīga: sēnīšu nav. Diferencēt no -

rosealae lucticae (pcdcja.snez niezes 7*

Terapija. Reizām pazūd bez ārstēšanas. Noder

Rp.Bl.
Pityriasis vcrsicolo*c- no furfur sēnītēm. Dažādas

par ada sākot no niezes un

ļuma vatim un viar"rej aa.r I,i:.īdamās, lokalizējas uz krutim un

fh6l-t&l-&&4 #^
Scabies.- '

.

*

šī ir parr.zitaraslimiba, izsaukta no ssreoptes seabiei (ko-
minis). Ļoti stipra nieze un, sakarā ar kasīš:nos,_vatis,

mez^liši_ un 'i i furuiakuļi.P razita tēviņi atrodas"'

nermi a virse;rs_ķartas. Vakaros, kad slimnieks atrodas

gulta, siltuma,notiek,ercisu apaugļošanas; pec tam matites ieurbjas

dziļāki ieks str.corneum, kur izdēj apmēram 30 oliņas un tad no-

beidzas, mikroskopiski str.corneum redz zigzagveidigas baltganas
svītras apmēram 1 cm.garuma; tas ir parazita radita.sejas ada,kuras

vietumis redzamas melnas punktiņas - netīrumi, parazita.atkritumi;
nereti te parādās maza papula,vai pustula.
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Lokalizācija: vairāk tādas kur āda irdena un mitrapirk-
stu starpas, locītavu iekšpuses, uz .krūtīm, krusu gali-

ņiem, genitaliju apkārtne^
Terapija: Vispirms atlobit str.corneum. Rp.7B - M&M*

Katru vakaru, gulēt ej m,, ierīvēt visu miesu (izņemot sejuj. Ta

5 dienas no vietas. Tad karsta vanna. Veļu, ari gultas drebēs un

visu, ko slimnieks nesa - rūpīgi dezinficēt! Ejļinļka izveseļošanos
var panākt atraki (paris dienrs). Te lieto lerubalzamu, ar kuru

ierīvē visu miesu 2 reiz diena, pec tam iet vennā un mazgājas ar

zaļajām ziepēm, l'ainlt visu veļu. Drēbes dezinficēt! Tā kā Vilkin-

sona sricrs smird, tas vajadzīgs, var parakstīt Rp.79.^
Norobežoti sarkani vai tumsi brūni plankumi guzu

ickss*^e^^' r pariet uz dzimumorgāniem, apakšējo vēdera daļu
un padusēm- j,emcsis - microsporon minutissimum sēnītes.

Terapija: dezinf icejocl'"Tidzokļi.
Lichen chronicus - Vidai (neurodermitis). Daži autori pieskai-

ta to pie kroniskam cdem. N.Joseph's saka,ka tas norobozota pru-

ritus forma, kur sekundāri notikusi lichenifikacija.

Lokalizējas uz ceļa, elkoņa locītavas, kakla, padußes. Niez. Āda

sabiezē, sausa, nelīdzenu virsu, daudz rieviņuunmczgllsu. Krasa

netīra, pelēki-bruna. Hazakic_riezglīši lielākie poligonali.
Grūti izārstēt. Recidive. Visertaki un atraki var iespaidot ar

Rentgena stariem; ari rādijs dodot labus panākumus. No medikament.

līdzekļiem: darvas preparāti, jeb chrysarobini 1,0, traumaticini

30,0; arī Unna's smērs nodor-Rp.66.
Scļerodermia (sclcroderma adultorum) pieder pie rogresivam

ādas pārmaiņām. Eaksturoj as ar āda^^saabj^e^
stibas zaudēšanu. Izšķir sekosas stadijas: l)oidema.s stadija -

ada gan sabiezējusi, bes vel mīksta - pastoza; - ada

sacietē, saaug ar _apakscjiem audiem; - ada spidīga,
krumpaina, saplaisā; redz cauri vēnas un artērijas; slimniekam





tada sajūta, ada itka par šaura palikusi, krasa ādai vai nu

normāla jeb balta - Ueissflcckenkrankheit). Pec lokali-

zācijas izšķir norobežotu un difuzu formu. Pec klīniskas gaitas

izšķir Ir aprakstīti
akūti gadijumi, kur slimība 5-6 dienas parādās un izzūd. Hroni-

skā forma var vilkties ilgi (ļživijamošei" - Turgeņevaj. Par etio-

loģiju nekas noteikts nav zinams'.Lencij"ašminēts sekosais: l)n.

sympat. traucējumi, 2)gl.thyreoideae hipoplazija, s)tuberkuloze
Pec citiem avotiem: saaukstēšanās, autointoksikacija no zarnu pu-

ses etc.
„

Prognoze nopietna. .Pirmās.-2stadijās iespej a atye§eļq „3&T
i rli*iu i rc^

radības muskuļos, kaulu sistēma un citur. Cilvēks zaudē kustēšanas

,spejuji. t.t.

Terapija: Siltas kompreses.

nizoĢanrļ^FTproļisipn L^^MfTC^&j
Favus capitis - tiek izsaukts no sēnītes achorion

Lipi^?T""ti p'aT'n^štsnociļveka uz cilvēku, turpina_attistīties
ilgi. Mīl ieperināties sevišķi kur attīstās

scutula favi. Tie ir icapaļi, dzeltena,krasa, ar iedobumu vidu.

irta .dzeltena,krasa,pieņemas stipruma, Favus dispersus - scu-

tula izkaisīti, f.confertus *-^^^a^l^

*

neuaaugt.Terapija spīdošus panākumus dod Rentgena stari, ar kuyu
palidzību izsauc c metodes 7 apstaro-
šanas paņēmienos 2 - 5 nedēļu laika ar 4/5 E.D.)'.Prof.Sniķors ie-

teic vel chrvjsarobin'u.resorcinu.

.ALopocia,areata. uz normālas adas norobežotos (biezi apaļos;

rajonos izkrīt*mati. Diagnoze viegla. Ar herpes tonsuaransnevar

samainīt, jo āda ir normāla, spīdoša, līdzena, nav pustulu un nulu-
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zušu matu stumbru, ka pie pirmās slimibas. Pie lupus erythem.ir
ādas atrofija. - pec kāda laika plikās vietās no

jauna Alop.ar.maligna - izkrit visi mati, ari lanugo

matiņi; biezāki rccidive.

Par etioloģiju divi ieskati: l)vieni uzskata to par trofoneirozi,

2)citi seka, tā esot parazitāra slimība.

Prognoze pa lielākai daļai laba. Izveseļošanās var notikt pati

no sevis. leteikti adu kairinoši līdzekļi: ol.crotonis, chrysaro-
bin's Rp.l2.

' J Naevus (aug uz augšu) un spinosus

(ar_matiom dziļuma)- ved slakara ar sur.basalc suniņam. Pēdējas iz-

strādā pigmentu mclaninu. lielanins rodas ari nacvus šūniņās. Daž-

reiz naevus iet stipri dziļumā, pariet epitelioma un vecumā var

radit cancer cutis. Tāpēc hipertrof.naevus der iznīcināt. To panāk:

l)ķirurgiski, 2)elektrolitiska coļa (1,5 - 2 mamp. 2 mm.no vairāk

puscm), 3)ar mākslīgu sniegu - 700.

Rosacea s.aone rosaceae. Sastopama pie vecākiem cilvēkiem.

un smakrs spilgti sarkanā krāsā.

Asins vadi izplesti, attīstās mezgliņi, pustulas. Yar noiet līdz

stipram deguna izkropļojumam (rhinophyma). Slimību ved sqļ;ņrj*ļAr
violu maiņas traucējumi om. dispepsijam. apstākļiem, pie sie-

vietēm ar gonitaiTjv saslimšanu. Alkohola ļaunais iespaids šinī

viņā nav pieradīts.
Terapija: ieksķigi ichtalbins (0,5 - 1,0), ārīgi pulv.cuticolor -

Rp ,82. '*
* p^****^^**"****^^

jaunveidojumi ādā, sastāvoši no endotclcretilaula-

riem v-uuļ pig^aenta un asinsvadiem. Xrasa dzeltena. Sarkanums

no paplašinātiem asinsvadiem. Process saldas perivaskulari. Pamata -

eholesterinskābes estera uzkrāšanas šūniņas.
maiņu regulē alaaas. Normāli a.sins seruma, 0,13

līdz 0,17% eholest. Pie demonstrētām slimniecēm vienai o,s^,otrai
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0,7%. Ja organisma ieved par daudz cholesterina, tad aknas to uz-

krāj un laiz apgroziba pec vajadzības (tāpat ka ar cukuru). Ja ak-

nas nespēj tp regulēt, tad viņām paliga nāk āda.

Izšķir sekosas formas: lļxanthoma juvcnilc hcreditarum (papulo-

tuberosum), 2)xanthoma scnilc-planum,(xanthcla.sma) uz virsējiem

plakstiņiem, 3)xanthoma diabeticorum*

izskaidro ar to, ka retißrulocndotel. sistomas šūniņas nak aknām

Palīga regulēt eholestorinu, kuru daudzums asinīs ir pavairots.

Šūniņas uzņem to un pārstrādā dzeltena viela. Tādos gadijumos,_kur
cholesterina daudzums asinīs nav palielināts, pieņem, ka minētam

šūniņām ir iedzimta tieksme uz cholesterina uzņemšanu un pārstrā-
dāšanu pigmentā.
Xanthoma senile var vest sakara ar dzimumdziedzeru darbibas iz-

beigšanos*
Xanthoma diabeticorum raksturojas ar stipri ātru mainīšanos, sa-

kara ar pamatslimības gaitu. Patol.anatom.līdzīga iepriekš.

Terapija: Pie divām pirmām formām maz ko var darīt. Var meginat

iespaidot vielu maiņu. Pio pēdējas formas ārstēt pamatslimibu -

diabetes, tad uzlabosies arī sekundārās parādības.

linilnncuļ _ Seja, uz_kakla, vīriešiem uz

penis, serotum, rctakT uz rokam un kajam parādās karoam

cieti, gandriz caurspīdīgi iedzelteni paaugstinājumi. At-

šķiras no karpām ar to, ka bļodiņveidigam paaugstinājumam centra

tr ledobums ar caurumiņu. No turienes var izspiest taukainu masu.

Cinī masa zem mikroskopa šūniņu protoplasmā redz sevišķus ''Ein-

schlusskorperchen", kuri iet cauri Bekcrfclda filtram.

ļļļ(Ļ&.
Terapija: Izkasit ar karotiti un iesmērēt ar jodu. Var lietot

smēru - Rp.§3.' ' "'""""''
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Receptes.

No sākuma ncrakstit garas receptes. Pa lielākai daļai nav

lietderīgi smems, pastas etc.parakstit lielos daudzumos. Uz neap-

segtām miesas drļam pielietojamiem smēriem etc, veļams piedot mie-

sas krasu, iaicsaskrasa ir visas 2-3% ichthjol'a jeb 5-10% thige-
nol'a saturošas pastas. Britiem smēriem (piem. cinka sm.) var pie-

dot attiecīgu nokrāsu, pievienojot tumenola, 0,5-1% cosina

jeb bolus rubrae. Ungt.diachylo* atsevišķi parakstot, nevajaga aiz-

mirst pierakstīt "rccenter parāti.Lai aiztaupītu laiku un papiru,
receptes nolaisti apzlmojumi; Rp.; H.D.S.

1.

Liq.carbonis dctergens 10,0,
talci vcnet.,
zinci oxyd. aa 25,0,
glycerini,

aq.destil. aa 20,0.
(Pirms lietoš.sakrāt.!
Pret niezi.)

3.

Zinci oxyd,
,

talc.vcnet. aa 25,0,
vascl.flav.amer. 50,0.

(Cinka pasta.)

2.

Hydrarg.snlfnr.rnbr.

snlfu,r.praecip. 10,0,

talc.vcnet,,
zinci oxyd. aa 26,0,
glycerini

,

aq.destil. aa 20,0.
(Sakrāt.! Pret parazit.adas
slimībām.)

4.

Acid.aslicyl. 2,0,
zinci oxyd. ,

talc.vcnct. aa 24;0,
vasel.flav.amcr. 50,0.

(Pasta zinci Lassari)
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5.

Acid.salicyl. 2,0,

ichthyoli 5,0^

sulfur.praccip. 10,0,

past.zinci ad 100,0.

7.

Ol.ricini , 5,0,
Spiritns a.d 100,0.
(galvas mazgāšanai)

9.

Liq.l% alnm.acot.,

lanolin.anhydr. aa 40,0,
vasol.flau.amer. 20,0.

11.

Coolod.elastic. 10,0,
acid.salicyl .,

acid.lact. aa 2,0.
(Pemica pret varžacīm)

15.

Anthrarobini 2,0,

S,O,
t-rae benzocs 30,0,
aether

.
snFur

. 20,0.

(lntertrigo,niczc ap amis)

6.

Acid.salicyl. 5,0,
ol.ricini 25,0,

nngt.diachyl. ag.
(Kranpn atmicksķesanai)

8.

Bismiith.subnitr.
,

zinci oxyd. aa 3,0,

nngt . simpl .,
nngt .

lenient ; rccent
.

parati ad 30,0.

10.

Liq.carbon.dcterg. 10,0,
aq.destil. 30,0,

vascl.flav.amer. 20,0.

12.

Chrysarobini 2,5-5,0,
tranmatic. ad 50,0.
(Psoriasis vnlg.)

14.

G-elat.alb. 20,0,
zinci oxyd. 50,0,

glyccrini 50,0,

aq.destil. 90,0.
(Milcke's reccpte-cinka lime)





15.

Gclat.alb. 30,0,
zinci oxyd. 50,0,
glyccrini 60,0,

aq.destil. 80,0.
(Cietāk.konsist.Parakstīt
skārda traulra! Pirms lietos,

uzsildīt!)

17.

Talc. venet.

zinci oxyd. aa 50,0,
cretae alb. 30,0.
(Pemphigus,dermat.herpetif,)

19.

Curcuma 5,0

glycer., bolus alb.,
dcxtrosac

,

an.dest. aa 1.75.

(Hydroa vaecinifonnis)

20a.

Acid.arsenicosi 0,3 (0,5!)
(0,75!!)

piper nigri 5,0,
gummi arab. 2,0.
extr.ct pulv.liquir.g.s.ut f.

pil.N.loo.
(Pilul.asiaticae)

16.

Argont.nitr. 0;2,

spirit.vini rcctif. 50,0,

aq.destil. cd 200,0.

18.

4,0,
bismut.subnitr. 9,0,
lanolini 70,0,
ol.olivar. ad

(Pemphigus)

20.

Sol.arscnical

aq.amygdal.rmar ar. aa 20,0.
*

(T-rae opii simpl.)
(Psoriasis vulg.)

21.

Lactis sulfur.,
Ol.msci aa 20,0,
spirit.sapon.kalin. 50,0,
beta-naphtol.et balsam. \y

pcruv.aa 1;0,
spirit.vini recttr*ad 200,0.
(Vakaros iesmērēt! liicrdsporia,

herp.toßļĶ*')101





22.

Sulfur.praooip.pur. 0,5,

guajacoli 2,5,

camphor. 5,0,

oucalypt. 10,0,*
ol.sesami cd 50,0.

(Pro inject.pa 5-5 ccm. -

psoriasis vulg.)

24

Acid.arsenicos. 0,3,
sol.l/2%acid.carbol. 30,0.
(Pro inject.pa ccm.)

25

Ol.rusci 50,0,

spirit.vini rectif.,
a.ether sufur. aa 75,0;

filtra,addc cl.lavand. 2,0.
(Darvas vannām pie psoriasis

vulg.)

27.

Flor.sulfur.,
ol.rusci aa 20,0,

sapon.virid., .
vasel.flav. aa 40,0,

*

crctae alb. 5,0.
(Yilkinsona smērs - psoriasis.

23.

Sol.arsenic.Fowleri 4,0,
aq.dest.(bisteril.) 20,0.
(Pro inject. sakot ar 0,5 ccm.-

psorias.vu.lg.)

24a.

Acid.arsenicici 0,3,
(natr .

arsenicici )
sol.l/2% acid.carbol. ad 30,0.

(Pa?cinjcct.pa 0,5 ccm. - lichen

ruber)

26.

Calcar.vivae

flores sulfur. 1200,0,

aq.font. 12000,0;

coq.ad rcmancnt. 7200,0.
- psoriasis vulg.)

28.

01.rusci 10,0,
snlfur.praecip. 20,0,

sapon.virid. 50,0,
vasel.flav. 40,0.

(Psoriasis)
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29.

Ol.rusci 150,0,
kal.caustic. 90,0,
spiritus vini 500,0.
(2 vamnam - psoriasis)

31.

Acid.pyrogall. 5,0-10,0, ,

vasel.flav. ad 100,0.
(Psoriasis)

<Oij.

Engalloli 2,0,
acctoni 13,0.

(Psoriasis)

35.

Chrysarobini
traumaticini ad

(Ja_labi panes - 2 reiz diena)
rita un vakara; pec uzsnercsa—

nas ļaut iežūt.- Psoriasis.)

37.

Ung.hydrarg.praccip.albi
(5%-10%-15%) 100,0.
(impetigo etc.)

30.

Ol.rusci 50,0,
spirit.vini

aether.sulfur. aa 75,0,

M.filtra,adde ol.lavand. 2,0.
(Psoriasis)

32.

Pyrogelloli 5,0,
spirit.vini ad

(Pie psoriasis uz matainam viet.)

34.

Lenigailoli 2,0,
benzini puri 18,0.

(Psoriasis)

36.

Acid.salicyl. 10,0,

chrysarobini,
ol.rusci aa 20,0, *

sapon.virid.,
ad.lana* aa 25,0.

(Dreuvsa smērs. Psoriasis,lichen
chron.Vidai)

38.

Acid.salicyl. 2,0-5,0,
anthrasoli(ja nieze),
ungt .hydragg.praecip.

albi (10%) aa 10,0,
vasel.flavi ad 100,0.
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59.

Acid.salicyl. 1,0,

zinci oxyd. ,

amyli aa 10,0,
vasel.flavi ad 50 0.

(Pa.rapsorir.sis gutta.ta)

41.

Bism.subnitr. 3,0,

zinci oxyd. 7,0,^

ungt.simpl.
ungt.lenient._ aa 20,0.

(Neissera smers.

Ekzema acut . )

43.

Anthrasoli 3,0,

zinci cbxyd. ,

.amyli
' 20,0, \

vasel.flavi ad 100,0.

(Grūsta lactea)

45.(salīdz. ar Rp.4)
Acid salicyl. 1,0,

zinci oxyd. ,

amyli aa 10,0,

vasel.flavi amer.ad 50,0.

(p- sta Lessari. Ekzcma

uz rokam.)

40.

Liq.carbon.deterg. 5,0-JiO,o,
zinci oxyd.et talc.

vcnet. aa_ 25,0,

glycer.et aq.dcst.aa ad 100,0.

(Parapsoriasis guttata.
Pirms lietošanas jāsakrata.)

42.

Ichthyoli lyO,

njLgt.diachyl.
_

vasel.flavi ' aa 20,0.

(Ekzcma chronicum)

44.

Ol.olivrrum (ol.lini),

aq .
calcis .

zinci oxyd. ,

Talci aa _25,0.
( I#kr.isumi

, apdedz ina jumi,

ekzēma uz rokam.)

46. J

Naphthalani 10,0,

pastae zinci 30, 0y

(Ekzēma uz rokam. )
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47.

Acid.salicyl. 5,0 (5,0)
(ad 50,0)

vasel-flavi aa 20,0-25,0.
(Ekzema tyloticum.)

49.

Ol.fagi opt.
kelomcl. aa 3,0,
bromocdlli scl. 5,0,

30,0.
(s.chrysarobini 0,5,
traumatic* 50,0.)

(Ede anus rpkartne. Pret

niez i.)

51.

Tumenolrmmonii 5,0,
anthrarobini

glycerini 2,5,
aether sulf.,
spirit.vini 25,0.

(Ede uz gcnit.un anus

apkārtnē. )
53.

Acid.pyrogall .et acid. salicyl .,

resorcini et chrysarob.aa 2,5,
ichthyoli 10,0,
vasel.flavi 80,0.
(Ekz.seborrhoic. Unna.)

48.

Zinci oxyd.,

gelatin. Ib. aa, 30,0,

glyccrini 60,0,
80,0.

(2de uz kajam. Sasildīt un uz-

smērēt.)

50.

Ol.tumenoli 3,0,
anthrarobini 1,5-2,0,
tinct.bcnzoes 20,0,
aether sulfur. 50;0.

(Ede anus apkartne. )

52.

Hydrarg. sulfur. rubri l,oļ

sulfur.praccipit.

vasel.flavi 90,0;
(Ekzema seborrhoicum.)

54.

Ol.rusci 5,0,
vasel.flavi 95,0.

*

(ol.olivarum)
(Ekz.scborrhoic.)





106

55.

Pic.liquid. 10,0,

spirit.vini 90,0.
(Filtra.Ekz.scborrhoic. )

57.

Pyrogalloli 5,0 - 10,0,
vasel.flavi ad. 100,0.

(Ekz.seborrkoic.)

59.(5kat.Rp.52)

Hydrrr g. sulfur. rub ri 1, 0, V

sulfur.praecipit. 10,0, -
vasel.flavi ad 100,0.

(Furunculosis, impetigo
coatag.)

61.

Hydrarg. sul fa.r. rubri 0,1,

sulfur.praecipit. 4,0,

ungt.diachylon ad 40,0.
( Ekthyna vulgar.)

63.

01.lini,

aq.caJLcis, y

zinci oxyd.
,

amyli aa-

(Pie apdedzināj.ll.stad.)

56.

Ol.rusci 75,0,

Spirit.vini 150,0.
(Zk z.s eb or rho ic.)

58.

Bcta-naphtoli 5,0 - 10,0,
vasel.fl -vi 90,0.

(Ekz.soborrhoic.)

60.

Acid. sal icyl .
,

ichthyoli aa 1;0,

hydrarg.olein. (s%),
past.zinci cun talco

parāt, a.a 24,0.

(Sycosis non parāsit.,
furunculosis. )

62.

Tada pat ka s^.recepte.
Lieto pie ckthyma vulg.

64.

Argcnti nitr. 0,3,,
balsami Peruviani,

paranopnri ni a.a 3,0

ungt.diacbylon.ad 30,0 (50,0).
(Apdedziņāj. ll.stad. )





65.

Aci d. sal icyl. 2,0,

sulfur.praccip.ct
rcsorcini aa 10,Oj
zinci oxyd. 15,0,
vasel.flavi cd IOC,O.

(Lichen ruber acumin"tus.)

67.

Ac.arsenicosi 1,0,

hydrarg.sulfur.rubr. a,O,
vascl.flavi 15,0-30, 0.

(Lupus vulg. )

69.

Jodi puri 1,0,
kali jodati \/

aq.dcstii. aa 2,0.
(Lupus uz gļotādām.

Rinsena smērs.)

71.

Resorcini 2,0,

spiritus vini 50,0,

aq.destil. ad 100,0.
(Dyshidrosis. )

73.

Ichthyoli 2,0

ung.diachylon cd 50,0.

(Dyshi drošis.)

66.

Acid.carbol. 4,0,

hydrarg.bichlor.corros. 0,2,
past.zinci benzoat. ad 100,0,

(Unna's smērs.Lich.rub.plan.,
lichen Vidai.)

68.

Pyrogalloli
,

rcsorcini aa 5,0,
teic.vcnet.

,

golatin. ra 7,0.

(Lupus vulg.)

70.

Bcl.a.rs.Fowlcri 4,0,

aq.destil. 20,0-50, 0,
chloroform. gtt.ll.-111.

(lupus orytheraat .)

73.

Arg.nitr. 0,25
spirit.vini 100,0.

(Dyshidrcsis. )

74.

Naphthalanii 10,0,
past.zinci 40,0.

(velak aej

(Dyshidrosis )
107
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75^
Tāda pat ka 73.recepte.

77.

īīentkoli 1,0,

thynenoli 1,5?

ac.salicyl. ,

ac.ce.rbol. aa 5,0,

anthrasoli,

glycerini aa 10,0,

spirit.vini ad 100,0.

(Vakaros. Pruritus cuta.n.)

79.

Sapon.virid.,
flor.sulfur. aā 25,0

vasel.flavi 50,0.

(Scabios.)

81.

Ac.salicyl. 2,0,

ung.lo% hydrarg.praccip.
alb. ad 100,0.

(Pityriasis r#sca Gibcrt.)

76.

ResorjLni et tumonoli aa 1,0,

zinci oxyd. 10,0,

vasel.flavi ad 30,0.

(dy^hidrosais)

78.

Flor. sulfur.
,

01. rusci aa 20,0,

sapon.virid., v

vasel.flavi aa 40,0,

cret.alb. 5,0 - 10 0.

(Vilkinsona sners. Scabics)

80,

Arg.nitr. 0,1,

balseni.Pcruviani 1,0,
vasel.flavi 10,0.

_

(Ulcus rodens gr-hulaoijam.)

82.

Bol.rubr. 0,5, V

bol.alb. 2,5,
talc .vcnet.

,

ramyli aa 10,0.

(pulv.cuticol.Rosacoa.)
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85. (sclidz.ar 65.rec).
Ac.seli cyl. 1,0,

resorcini,
sulfur.praecip. oa 3,0,
zinci oxyd. 3,0,
vasel.flavi ad

(liollnsc.contag.)

Izlabojumi.

5 i l.p. 14*rind; jābūt "Doctrina dc morbis cutaneis", s.l.p."kete Malpighii

sastāv no strat.basale un str.spinosum.;6*l.p. pēc "melaninu" jābūt -

"un ir ta sauktie melanoblasti"; 7.1.p, 2,rind.no apakš.jābūt "attīstās visas

apakš. nepareizi
citas epidermisa kārtas."; 22 l.p, 10.riada no "konjunktīvas

maisa"- jābūt priekšēja kamera"; 71* 1.p.14 rind. no augš^jābūt "mc-

thylenviolet koncentrētu šķldin. ..;..; 88.1.p. 6.rind.no augŠ. jabut "ogļskā-

bes sniegu*'.
PAPILDINĀJUMI : l/ Bez sekstites nevar rasties jauns mats (12.1.p.)

2/ Pemphigus acutus contagiosus celons ir ari stafilokekU- staphyl+c+ccus

pyogenes aureus(4l.l.p.) 3/. Lichen scrophulosorum (Tbc miliaris cutis s.disse-

minata s. lichenoides s.scrophuloderna papulosum-pec Jessnera). Slimība parā-

dās, ka mazi brūngani ,jeb zilgani sarkani mezglīsi ar zvlniņu virsotnē.Loka-

lizējas galv.kart.uz rumpja(muguras,vēdera ,krūtim).Saslimst tikai jauni in-

divīdi ,kuri jau tā slimo ar skrofulozi,jeb kroniskas tuberkulozes citu veidu.

Diagnozi vel nodrošina - kroniska gaita, niezes trūkums,spilgta tuberkulina re-

akcija(Pirquet).lzveseļošanās panākama - pielietojot zivju eļļu ,starus; nepie-
ciešama arī laba barība, svaigs gaiss etc.





/ Sycosis non parasitariaĻs.folliculitis coccogenes barbae - no stafilokokkiem

izsauktas dzeltenas pustulas ,pa lielākai daļai uz virslūpai. Nosaukums "non

parasitaria" nepareizs .Nesajaukt ar sycosis parasitaria(skat.trichephytia).
Terapija : matu(bardas) epilacija un dezinficējošs smērs.Piemēram : acid

salicyl.et ichthyoli aa pastae zinci aa 24,0.

Saturs.

Adas slimibu vispārējs apskats .
2.- 38.1.p.

Vēsturisks pārskats 2-3. Adas funkcijas 3-5 un 15. Adas struk-

tūra 5-10. Hati 10-13. Nagi 15. Adas nervi 14. Adas slimibu simpto-

matologija 16-20. Primāras efļorescences 16-18, sekundāras 18-204

Vispār.ādas slimibu diagnostika 20-23. Vispārēja terapija 23-38.

Interna terapija 23-28. aLrcjolidzekļu aplikācijas metodes: pūderi
- 28, pastas - 29, smeri (limes) 50, plāksteri 31,

ziepes 51. Udeņa un ūdeņainu atšķaidi jumu pielietošana 32—34. Ogļ-
skābos sniegs 34. Elektrolīze 34. Finsena stari 35. Rentgena stari

36—37. Radijs,mcsotorijs 38.

Adas slimibu speciāla patoloģija un terapija.....3B.— 98.1.p.

Pemphigus vulg. 38. Hcrpcs gestationis,simpl.,hydroa vaecini-

form.42. Hcrpes febrilis 43. Epidermolysis bullosa heredit.43.

Psoriasis 43-50. Parapsoriasis 50—51. Ekzēma 51-57. Ekzēma sebor—

rhoicum 58. Erysipelas 59-61. Impetigo contag.6l-62. Dermatitis

exfoliat.neonat. 62. Furunkuls,karbunkuls 65. Dermat.papil, (aene

cheloidca) 64. Ekthyma 65. Combustic 65. Congclatio 66. To ārstē-

šana 67. Lichen ruber acuminatus 67, nlanus 68-69. *H.dastuberkuloze

70-77. Tubcrkulidi 77. Sarkoidi 78. Lichen nitidus etc.79. Ādas tbc

ārstēšana 80-83. Lupus crytheiaatodcs B4. Lepra 85-88. Ichthyosis 88.

Prurigo 89.Hcrpes zostor 89.Lcukoplakia lingnac 90. Vitiligo 91.

Cancer cutis 91. iiicrosporia 91. Trichophytia 92. Dyshidrosis 92.

Eryth.cxudat.multifcrme 93. Pruritus eutaneus 93. Urticaria 94.

Pithyriasis rosea 94yVersicolor 94. Scabies 94-95. Erythrasma 95.

Lichen chronijs.(Vidai) 9s. Sclerodermia 95. Favus 96. Alopecia
areata 96. Naevus 97. Rosacea 97. Xanthoma 97-98. Hollusc.cont.9B.

Receptes jļHŠjļ*99- - 109.1.a.
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