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Zmiany skórne w przebiegu choroby Grovera 
klinicznie przypominające wyprysk – opis przypadku

Eruption-like dermal lesions in Grover’s disease – A case report
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Streszczenie

Wprowadzenie. Choroba Grovera jest samoograniczającą się, nieimmu-
nologiczną chorobą skóry. Schorzenie charakteryzuje się występowaniem 
grudkowych lub pęcherzowo-grudkowych wykwitów, którym zazwyczaj 
towarzyszy silny świąd. Zmiany lokalizują się najczęściej na tułowiu 
i proksymalnych częściach kończyn. Najczęściej chorują mężczyźni około 
60 roku życia. Rozpoznanie choroby Grovera na podstawie obrazu kli-
nicznego może przysparzać trudności, ponieważ podobne zmiany skórne 
występują w przebiegu innych chorób cechujących się dyskeratotyczno-
akantolitycznymi zaburzeniami rogowacenia. Etiopatogeneza choroby 
nie jest znana.

Opis przypadku. 43-letnia kobieta zgłosiła się do Poradni Alergicznych 
Chorób Skóry Dermatologicznej. Przy przyjęciu stwierdzono rozsiane 
zmiany grudkowe w obrębie tułowia i kończyn, którym towarzyszył 
umiarkowany świąd. Wynik wykonanych testów płatkowych był ujemny. 
Chora była leczona miejscowo preparatami glikokortykosteroidowymi 
bez poprawy. Po włączeniu sterydoterapii ogólnej zmniejszył się świąd, 
lecz wykwity na skórze nie miały tendencji do ustępowania. Ze względu 
na oporność zmian na wyżej wymienione leczenie wykonano biopsję 
skóry. Badanie histopatologiczne wykazało obraz charakterystyczny dla 
choroby Grovera. Chorą leczono acytretyną w dawce 50mg/dobę, uzy-
skując po dziesięciu dniach  remisję choroby.

Wnioski. Opisujemy rzadki przypadek choroby Grovera występujący 
u kobiety i imitujący rozsiany wyprysk. Diagnostyka histopatologiczna 
zmian skórnych była pomocna w ustaleniu właściwego rozpoznania 
i wdrożeniu odpowiedniej terapii.

Słowa kluczowe: choroba Grovera, acytretyna, glikokortykosteroidy, 
leczenie

Summary

Introduction. Grover’s disease is a self-limited, non-immune skin disor-
der. It is clinically characterized by a papular or papulovesicular eruption 
and can often be very pruritic. The skin lesions are distributed mainly 
on the trunk and proximal extremities. The disease typically affects men 
aged 60 years or older. Diagnosis of Grover’s disease based on clinical 
features may be difficult, because similar lesions are present in the course 
of other skin conditions characterized histopatologically by acantholytic 
dyskeratosis. Etiopathogenesis of the disease is unknown.

Case report. A 43-year-old woman presented at the Dermal Allergology 
Out-patient Clinic with disseminated, moderately pruritic papular erup-
tion on her trunk and extremities. Patch tests were negative. The patient 
was treated with topical glucocorticoids with no effect. After administra-
tion of systemic steroidotherapy the pruritus abated but lesions on skin 
did not disappear. Because the patient was not responding well to above 
mentioned treatment, the skin biopsy was made which showed changes 
typical for Grover disease. The patient was then treated with oral acitretin 
at a dose of 50mg daily. Complete remission was observed after 10 days 
of therapy.

Conclusions. We reported a rare case of Grover’s disease in a female, 
with symptoms resembling those of the disseminated eczema. Histopa-
thological examination of skin lesions was essential for making a correct 
diagnosis and implementation of effective treatment.
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WPROWADZENIE 
Choroba Grovera, określana również w literaturze przej-

ściową dermatozą akantolityczną (transient acantholytic 
dermatosis, TAD) jest rzadko występującym schorzeniem 
skóry, u którego podłoża leżą dyskeratotyczno-akantolitycz-
ne zaburzenia rogowacenia. Choroba ta została opisana po 
raz pierwszy w 1970 roku przez amerykańskiego dermato-
loga Ralpha Grovera [1]. We wczesnych opisach zwracano 
uwagę na przejściowy charakter schorzenia, jednak w nie-
których przypadkach choroba Grovera może mieć charakter 
przewlekły lub nawracający [2]. Najczęściej chorują męż-
czyźni w średnim i starszym wieku. Do czynników powo-
dujących nasilenie się objawów należą wysoka temperatura 
otoczenia, pocenie się i suchość skóry. Wykwity pierwotne 
zazwyczaj mają charakter grudkowy lub pęcherzykowo-
grudkowy i mogą wykazywać powierzchowne złuszczanie. 
Zmiany zajmują typowo skórę tułowia i proksymalnych od-
cinków kończyn, z zaoszczędzeniem powierzchni dłoniowej 
i podeszwowej.

Przedstawiono przypadek choroby Grovera u pacjentki 
leczonej z powodu zmian skórnych przypominających wy-
prysk. Zastosowana miejscowa i ogólna sterydoterapia nie 
przyniosła efektu. Rozpoznanie choroby Grovera postawio-
no na podstawie badania histopatologicznego. Po dziesię-
ciu dniach leczenia acytretyną w skojarzeniu z miejscowym 
stosowaniem mometazonu i emolientów nastąpiła remisja 
zmian na skórze.

OPIS PRZYPADKU
43-letnia kobieta zgłosiła się do Poradni Alergicznych 

Chorób Skóry Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Wenerolo-
gii w marcu 2012 roku z powodu utrzymujących się od kilku 
tygodni zmian o charakterze drobnych, czerwonawych gru-
dek (ryc. 1a, 1b). Zmiany skórne zlokalizowane były w obrę-
bie tułowia i kończyn, towarzyszył im umiarkowany świąd. 
Chora na stałe przyjmowała amlodypinę z powodu nadci-
śnienia tętniczego. Innych chorób nie zgłaszała. Osobniczy 
i rodzinny wywiad dotyczący chorób skóry był negatywny. 
Wstępnie rozpoznano zmiany o charakterze wyprysku 

rozsianego i włączono leczenie miejscowe klobetazolem. 
Zastosowane leczenie nie przyniosło efektu. Z powodu 
braku poprawy wykonano skórne testy płatkowe ze stan-
dardowym zestawem alergenów – z wynikiem ujemnym. Ze 
względu na postęp choroby – zwiększenie liczby wykwitów 
i nasilenie świądu – zastosowano ogólne leczenie doustny-
mi preparatami sterydowymi (metyloprednizolon) w dawce 
16mg/dobę, uzyskując zblednięcie zmian skórnych i zmniej-
szenie świądu. Z tego powodu po tygodniu zmniejszono 
dawkę leku do 8mg/dobę, co spowodowało zahamowanie 
dalszej poprawy. Ze względu na umiarkowaną odpowiedź 
na zastosowane leczenie zlecono biopsję ze zmiany skórnej. 
W badaniu histopatologicznym stwierdzono ponad błoną 
podstawną obecność szczeliny z rozproszonymi akanto-
litycznymi keratynocytami. W górnych warstwach skóry 
właściwej zwracał uwagę skąpy okołonaczyniowy naciek 
limfocytarny i brak eozynofilów (ryc. 2). Obraz odpowiadał 
zmianom obserwowanym w chorobie Grovera. Włączenie 
acytretyny p.o. w dawce 50mg/dobę, a miejscowo mome-
tazonu pozwoliło po dziesięciu dniach leczenia uzyskać 
remisję zmian skórnych.

OMÓWIENIE
Choroba Grovera jest rzadkim schorzeniem. Jej roz-

poznanie sprawia trudności zarówno diagnostyczne, jak 
i terapeutyczne ze względu na przebieg, który może być na-
wracający, oraz często niecharakterystyczny obraz kliniczny. 
Po raz pierwszy jednostka ta została opisana w roku 1970 
przez Ralpha Grovera [1]. Badacz przedstawił przypadki 
sześciu chorych z samoograniczającą się, akantolityczną 
osutką okolicy tułowia, nie odpowiadającą w pełni obrazo-
wi klinicznemu innych akantolitycznych dyskeratoz, takich, 
jak choroba Dariera czy choroba Hailey-Hailey. Typowym 
chorym cierpiącym na chorobę Grovera jest mężczyzna 
w wieku około 60 lat, chociaż w piśmiennictwie opisuje się 
przypadki osób, będących w wieku od 22 do 100 lat [3]. 
Zachorowania wśród kobiet i młodych dorosłych opisywa-
ne są jednak niezwykle rzadko. W opisywanym przypadku 
choroba Grovera została stwierdzona u kobiety w wieku 42 
lat. Tak nietypowy profil epidemiologiczny pacjenta może 

Ryc. 1. Czerwone, rozsiane na skórze tułowia i kończyn wykwity 
grudkowe

Ryc. 2. Obraz histopatologiczny wycinka skóry – ponad błoną pod-
stawną widoczna szczelina z obecnością rozproszonych akantoli-
tycznych keratynocytów. Na uwagę zasługuje widoczny skąpy oko-
łonaczyniowy naciek limfocytarny oraz brak eozynofilów w górnych 
warstwach skóry właściwej

1a 1b
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utrudniać postawienie właściwego rozpoznania, w prakty-
ce klinicznej należy więc pamiętać o możliwości wystąpienia 
tej choroby również u kobiet i osób poniżej 50 roku życia.

Opisano wiele czynników sprzyjających ujawnieniu się 
choroby Grovera. Należą do nich: suchość skóry, nadmierne 
pocenie się, podwyższona temperatura ciała, ekspozycja 
na promieniowanie UV, immunosupresja [4], jak również 
niektóre leki (sulfadoksyna/pirymetamina, rekombinowa-
na ludzka interleukina 4) i czynniki infekcyjne (Malassezia 
furfur, Demodex folliculorum) [5]. Niekiedy choroba ujaw-
nia się u obłożnie chorych, hospitalizowanych pacjentów 
i ulega remisji po powrocie do zwykłej aktywności [6]. 
Czynnikiem wyzwalającym może być w tym przypadku 
nie tylko osłabienie układu odpornościowego w przebie-
gu choroby podstawowej, lecz także otarcia naskórka 
spowodowane długotrwałym drażnieniem przez pościel. 
Opisano współwystępowanie choroby Grovera z alergicz-
nym kontaktowym zapaleniem skóry, wypryskiem potni-
cowym i atopowym zapaleniem skóry. Istnieją doniesienia 
o zwiększonej częstości występowaniu tej choroby u osób 
zakażonych wirusem HIV, z przewlekłą niewydolnością ne-
rek poddawanych hemodializie, po przeszczepie nerek oraz 
szpiku kostnego. Ostra białaczka szpikowa, szpiczak mnogi, 
makroglobulinemia Waldenstroma, lite raki nerek, żołądka 
i układu moczowo-płciowego zdarzają się także częściej 
u tych chorych. W prezentowanym przypadku nie stwier-
dzono żadnych chorób towarzyszących.

W odróżnieniu od częściej występującej dyskeratozy 
akantolitycznej, którą jest choroba Dariera, nie stwierdzono 
rodzinnego występowania choroby Grovera. Pojedyncze 
prace sugerują, iż choroba Grovera może mieć charakter 
sezonowy. Grover i Rosenbaum zaobserwowali dwa szczy-
ty zachorowań – w miesiącach zimowych i w sierpniu [6]. 
Parsons zaś nie zauważył tej korelacji. Z pewnością warunki 
klimatyczne mają wpływ na fizjologię i metabolizm skó-
ry. W klimacie umiarkowanym zimą skóra zazwyczaj jest 
bardziej wysuszona niż w miesiącach letnich, ze względu 
na zmniejszoną wilgotność powietrza oraz używanie urzą-
dzeń grzewczych. Czynniki te zaburzają metabolizm skórny 
i powodują zmniejszenie wydzielania lipidów naskórkowych 
[7]. Do zwiększenia częstości zachorowania w miesiącach 
zimowych może przyczyniać się również drażnienie skóry 
przez grubą odzież. Czynnikami prowokującymi pojawienie 
się zmian latem są promieniowanie ultrafioletowe, wysokie 
temperatury oraz pocenie [3].

Przejściowa dermatoza akantolityczna manifestuje się 
zmianami grudkowymi, pęcherzykowymi, krostkowymi, lub 
przypominającym wykwity trądzikowe o zmiennym nasile-
niu typowo zlokalizowanymi na klatce piersiowej, plecach, 
udach i ramionach [5]. Wykwity nie wykazują tendencji do 
zlewania się, natomiast mogą z powodu drapania wywo-
łanego świądem ulec wtórnemu nadkażeniu bakteryjnemu 
i przybierać wygląd liszajcowaty [8]. Obraz kliniczny cho-
roby jest niejednoznaczny. Schorzenie może przypominać 
wiele schorzeń dermatologicznych charakteryzujących 
się występowaniem rozsianych, grudkowych wykwitów. 
Wśród najczęstszych diagnoz klinicznych rozpoznanych 

histopatologicznie jako choroba Grovera wymienia się za-
palenie mieszków włosowych, potówki czerwone, osutkę 
polekową, łuszczycę, świerzb i chorobę Dariera [3]. Z tego 
powodu wątpliwe i niereagujące na leczenie przypadki 
powinny być weryfikowane badaniem histopatologicznym 
zmian skórnych. Podstawowym objawem podmiotowym 
w chorobie Grovera jest świąd. Nasilenie zmian skórnych 
może, lecz nie musi dodatnio korelować ze stopniem od-
czuwanego świądu.

Rozpoznanie choroby Grovera opiera się głównie na 
stwierdzeniu zmian o typowej morfologii i lokalizacji 
z towarzyszącym świądem, oraz stwierdzeniu charaktery-
stycznych zmian w badaniu histopatologicznym wycinka 
za zmiany skórnej. W opisywanym przypadku charakter 
i rozmieszczenie wykwitów sugerowały zmiany o charak-
terze rozsianego wyprysku. Podejrzenie choroby Grovera 
wysunięto z powodu ujemnego wyniku skórnych testów 
alergologicznych oraz oporności na sterydoterapię. Bada-
nie histopatologiczne pobranego wycinka skóry pozwoliło 
na postawienie właściwego rozpoznania.

Skuteczność leczenia przejściowej dermatozy akantoli-
tycznej bywa trudna do oszacowania ze względu na fakt, 
że choroba może wykazywać przemijający lub nawracający 
charakter. W miejscowym leczeniu skuteczne są preparaty 
glikokortykosteroidowe oraz kalcypotriol [9] i emolienty. 
W przypadkach opornych na leczenie miejscowe można 
wdrożyć leczenie ogólne pochodnymi witaminy A (izotre-
toina, acytretyna), kortykosteroidami lub metotreksatem. 
W wybranych  przypadkach dobre efekty uzyskuje się za 
pomocą fotochemoterapii (metoda PUVA) [10], jednak 
brakuje dużych badań klinicznych, potwierdzających jej 
skuteczność. W leczeniu choroby Grovera niektórzy autorzy 
zalecają fototerapię wąskozakresową (metoda UVB-311) 
[11]. W opisywanym przypadku leczenie kolejno klobeta-
zolem, a następnie glikokortykosteroidami ogólnymi nie 
spowodowało remisji zmian. Ze względu na nietypową 
odpowiedź na leczenie zdecydowano o poszerzeniu dia-
gnostyki o biopsję wycinka skórnego, co umożliwiło po-
stawienie prawidłowego rozpoznania. Włączono leczenie 
zgodnie ze schematem zaproponowanym przez Quirka 
i Heenana: rano stosowanie emolientu, wieczorem maści 
mometazonowej 0,1% oraz leczenie ogólne acytretyną 
[11]. Autorzy sugerują stosowanie tego schematu terapii 
przez dwa tygodnie, a następnie, po uzyskaniu odpowie-
dzi na leczenie, stopniowe zmniejszanie dawek acytretyny. 
W opisywanym przypadku objawy choroby ustąpiły już po 
dziesięciu dniach terapii.

Podsumowując, przedstawiany przez nas przypadek po-
twierdza fakt, że choroba Grovera, występująca najczęściej 
w populacji mężczyzn w średnim wieku, może dotyczyć 
osób dorosłych obu płci. Nietypowy profil epidemiologicz-
ny pacjenta, morfologia zmian skórnych przypominająca 
inną chorobę grudkową i przemijający lub nawracający 
charakter choroby mogą opóźnić postawienie właściwego 
rozpoznania i wdrożenie skutecznego leczenia. W takich 
przypadkach badanie histopatologiczne jest podstawą wła-
ściwego rozpoznania.
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