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Wybrane dermatozy skóry powiek
Selected dermatoses of eyelids
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Streszczenie

Summary

Zmiany chorobowe w obrębie skóry powiek wymagają różnicowania
między chorobami zapalnymi skóry, guzami złośliwymi i infekcjami zagrażającymi utratą wzroku.

The differential diagnosis of eyelid skin lesions ranges from inflammatory
dermatoses to malignanat tumors and vision-threatening infections.
Eyelid dermatitis is seen in various skin diseases, such as allergic contact
dermatitis, irritant contact dermatitis, atopic dermatitis, rosacea, and in
systemic diseases like dermatomyosistis or lupus erythematosus. Eyelid
skin lesions appear also in infections diseases (herpes simplex, herpes
zoster) and demodicosis. Other lesions are malignant eyelid tumors originating from epidermis or sebaceous glands, those lesions need to be
remove by surgical excision.

Zapalenie skóry powiek jest obserwowane w wielu chorobach, takich
jak alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie skóry
z podrażnienia, atopowe zapalenie skóry, trądzik różowaty, a także
w przebiegu chorób ogólnoustrojowych jak zapalenie skórno-mięśniowe
czy toczeń rumieniowaty. Do zmian chorobowych na powiekach dochodzi także w wyniku infekcji wirusowych (opryszczka, półpasiec) oraz zakażeń pasożytniczych (nużeńcem). Do innych zmian należą guzy złośliwe
powiek wywodzące się z komórek naskórka bądź gruczołów łojowych,
wymagające radykalnego postępowania chirurgicznego.
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Kontaktowe zapalenie skóry
Zmiany na skórze w przebiegu zapalenia kontaktowego
dotyczą różnych okolic zależnie od czynnika wywołującego.
Skóra powiek jest częstym umiejscowieniem zmian kontaktowych, zarówno alergicznych, jak i z podrażnienia [1,2].
Skóra w obrębie powiek jest wyjątkowo delikatna
z bardzo cienką warstwą rogową. Dodatkowo ma częsty
kontakt z substancjami chemicznymi nakładanymi miejscowo (głównie kosmetyki), przenoszonymi na palcach rąk,
a także z alergenami lotnymi obecnymi w powietrzu
[1,3,4].
Klinicznie u pacjentów stwierdza się zmiany zapalne
w postaci rumienia z obecnością grudek i pęcherzyków
w fazie ostrej, a złuszczania i pogrubienia (zliszajowacenia)
skóry w fazie przewlekłej. Do najczęstszych związków wywołujących odczyny alergiczne w obrębie powiek należą:
kosmetyki, zwłaszcza barwniki, lakiery do paznokci, leki stosowane miejscowo; a także związki rozpylane w powietrzu
takie jak perfumy, aerozole stosowane w gospodarstwie
domowym, środki czyszczące [5-7]. Szczególną odmianą
wyprysku w obrębie odkrytych części ciała z zajęciem skóry

powiek, wywołaną przez alergeny zawieszone w powietrzu, jest wyprysk powietrznopochodny (airborne dermatitis) (fot. 1-4).
W diagnostyce przyczyn kontaktowego zapalenia skóry
posługujemy się standardowo testami płatkowymi. Do najczęściej wykrywanych tą metodą alergenów u pacjentów
ze zmianami wypryskowymi na powiekach należą: kompozycje zapachowe, balsam peruwiański, barwniki oraz sole
metali, głównie siarczan niklu [8].
Terapia kontaktowego zapalenia skóry powiek opiera się
głównie na eliminacji czynnika wywołującego oraz miejscowym stosowaniu emolientów. Ze względu na ryzyko atrofii
skóry i naskórka, a także możliwości rozwoju zaćmy i jaskry
[9], nie zaleca się stosowania na skórę powiek preparatów
glikokortykosteroidowych. W przypadku ostrego wyprysku
dopuszczalne jest krótkotrwałe (1-2 dniowe) stosowanie
glikokortykosteroidów miejscowych o słabej mocy [9,10].
Autorzy pracy preferują zastosowanie miejscowo inhibitorów kalcyneuryny (takrolimus, pimekrolimus) dwa razy
dziennie do ustąpienia zmian na przemian z emolientami.
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Atopowe zapalenie skóry
U pacjentów z atopowym zapaleniem zmiany mają
również klinicznie cechy wyprysku. Mogą dotyczyć różnych
okolic skóry, zależnie od wieku pacjenta, fazy choroby oraz
czynników środowiskowych zaostrzających zmiany. U najmłodszych dzieci dotyczą przede wszystkim twarzy oraz
wyprostnych powierzchni ramion i przedramion, u starszych pacjentów zajmują głównie zgięcia stawowe, skórę
szyi i karku [11].
W atopowym zapaleniu skóry często do chodzi do zajęcia skóry powiek. Dotyczy to przede wszystkim osób uczulonych na alergeny powietrznopochodne (roztocze kurzu
domowego, pyłek roślin, pleśnie).
Leczenie zmian atopowych na powiekach nie odbiega od
tego stosowanego w zapaleniu kontaktowym. Główną rolę
odgrywają emolienty zawierające odpowiedni stosunek
ceramidów, kwasów tłuszczowych i humektantów, które
pozwalają na odbudowę uszkodzonej w AZS bariery naskórkowej.
Ze względu na przewlekły i nawrotowy przebieg schorzenia należy bezwzględnie unikać stosowania na powieki
preparatów glikokortykosteroidowych, a w zaostrzeniach
choroby stosować doraźnie inhibitory kalcyneuryny [12,13].

Obrzęk naczynioruchowy (Quinckego)
Obrzęk naczynioruchowy jest odmianą pokrzywki
o głębszym umiejscowieniu. Może mieć postać izolowaną
bądź współistnieć z bąblami pokrzywkowymi. Częstym
umiejscowieniem obrzęku naczynioruchowego jest skóra
powiek.
Obrzęk ma najczęściej charakter symetryczny – dotyczy
obu powiek, pojawia się gwałtownie i utrzymuje kilka godzin do kilku dni. Nie towarzyszy mu świąd ani rumień.
Schorzenie wymaga szybkiego wdrożenia terapii i ścisłej
obserwacji pacjenta z uwagi na możliwość pojawienia się
obrzęku śluzówek i zagrożenia dla życia chorego. W przypadku przewlekłego utrzymywania się zmian obrzękowych
w obrębie skóry powiek, należy przeprowadzić diagnostykę
w celu wykluczenia innych przyczyn obrzęku [14].

Trądzik różowaty
Trądzik różowaty to przewlekłe schorzenie dotykające
osób w czwartej i piątej dekadzie życia. Pierwszym objawem klinicznym jest napadowy rumień, który z czasem
ulega utrwaleniu, następnie powstają liczne teleangiektazje, a w ostatniej fazie choroby dołączają się zmiany
zapalne: grudki i krosty. Zmiany zlokalizowane są głównie
na policzkach i nosie, ale mogą być też obecne na czole
i brodzie. Zajęcie skóry powiek oraz spojówek pojawia się
najczęściej w obecności zmian klinicznych na całej twarzy;
jednak może pojawić się jako pierwszy objaw choroby, co
znacznie utrudnia rozpoznanie. Zajęcie oczu manifestuje
się klinicznie obrzękiem i rumieniem powiek, czasami także obecnością wykwitów trądzikowych, teleangiektazjami
w obrębie spojówek. W terapii trądziku różowatego z zajęciem oczu stosuje się głównie doustne tetracykliny; rutynowo stosowane leki miejscowe, takie jak metronidazol czy
kwas azelainowy, w leczeniu zmian chorobowych na skórze
powiek ze względu na swoje działanie drażniące nie mają
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zastosowania. U chorych z ciężką postacią trądziku różowatego może dojść do powstania neowaskularyzacji oraz
nadżerek w obrębie rogówki, dlatego chorzy ci powinni być
zawsze konsultowani przez okulistów [15-17].

Zakażenie nużeńcem
Zakażenie nużeńcem (demodex folliculorum) to najczęstsza infestacja występująca u ludzi. Typową lokalizacją
infekcji nużeńcem jest skóra policzków i brzegów powiek.
W obrębie powiek zakażenie dotyczy mieszków włosowych
rzęs. Klinicznie objawia się przewlekłym zapaleniem brzegów powiek oraz dotkliwym świądem. W terapii zakażenia,
poza powiekami, stosuje się kremy z metronidazolem lub
permetryną. Preparatów tych nie można jednak stosować
na brzegi powiek. Tutaj stosuje się maści robione z rtęcią
[18,19].

Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej
oraz półpasiec oczny
Zakażenie wirusem Herpes simplex w okolicy oczu jest
rzadkie. Objawia się występowaniem jednostronnego ogniska drobnych wykwitów pęcherzykowych na rumieniowej
podstawie. U dzieci z atopowym zapaleniem skóry może
dojść do rozsianej infekcji na całej skórze twarzy, szyi i dekoltu.
Półpasiec na twarzy występuje w związku z zajęciem
nerwu trójdzielnego. Do wystąpienia półpaśca ocznego
dochodzi na skutek zajęcia zwoju Gassera (półksiężycowatego). Zajęcie pierwszej gałązki nerwu trójdzielnego jest
dużo częstsze niż pozostałych gałęzi nerwu trójdzielnego.
Objawia się jednostronnym wysiewem zmian pęcherzykowych w obrębie skóry powiek i czoła. W przypadku zajęcia
nerwu nosowo-rzęskowego (obecność pęcherzyków na
czubku nosa), zmiany mogą obejmować powierzchnię
gałki ocznej i prowadzić do zapalenia rogówki, tęczówki,
ciałka rzęskowego. Zapalenie spojówki może utrzymywać
się przez dłuższy czas, a w obrębie rogówki mogą powstać
głębokie nadżerki. Terapia polega na zastosowaniu acyklowiru doustnie lub parenteralnie. Pacjenci wymagają opieki
okulistycznej [20] (fot. 5).

Fot. 1. Pacjentka 1 z alergicznym kontaktowym zapaleniem skóry
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Fot. 2. Odczyn alergiczny kontaktowy na propolis u pacjentki nr 1

Fot. 5. Pacjentka z zakażeniem półpaścem w obrębie powiek i policzka

Fot. 3. Pacjentka 2 z alergicznym kontaktowym zapaleniem skóry

Fot. 6. Dziewczynka z rozpoznanym zapaleniem skórno-mięśniowym
postać juvenile

Fot. 4. Wynik testów płatkowych pacjentki 2. Widoczny odczyn alergiczne na kompozycję zapachową I, siarczan niklu, kobalt, balam
peruwiański, a także na krem pielęgnacyjny stosowany dotychczas
przez pacjentkę

Fot. 7. Pacjentka z rozpoznanym zapaleniem skórno-mięśniowym
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Zmiany w obrębie powiek w przebiegu chorób Złośliwe guzy powiek
tkanki łącznej
Rak podstawnokomórkowy stanowi 90% rozpoznań
Najbardziej charakterystyczną zmianą w obrębie skóry
powiek jest wyprysk heliotropowy (heliotrope rash) w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego. Zapalenie skórnomięśniowe charakteryzuje się dwoma szczytami występowania: u dzieci – między 8-10 rokiem życia (postać juvenile)
oraz u dorosłych około piątej dekady życia (fot. 6,7). Skórną
manifestacją choroby jest symetryczny rumień i obrzęk
skóry powiek, dający obraz tzw. rzekomych okularów. Dodatkowo pojawiają się zmiany rumieniowo-grudkowe na
skórze dekoltu oraz płasko-wyniosłe grudki nad stawami
międzypaliczkowymi rąk.
W przebiegu tocznia rumieniowatego, jego postaci
skórnej na skórze twarzy, także w obrębie powiek mogą
pojawiać się dyskoidalne zmiany rumieniowe przebiegające z zanikiem i bliznowaceniem w części centralnej.
W przebiegu tocznia układowego, zespołu Sjögrena, oraz
innych schorzeń tkanki łącznej częstym objawem jest zespół suchego oka, zapalenie spojówek oraz zapalenie brzegów powiek [21-23].

zmian złośliwych skóry powiek. Rak kolczystokomórkowy
5% [24]. Oba rodzaje raków obserwowane są u starszych
pacjentów z jasną karnacją, w szczególności przewlekle
narażonych na promieniowanie słoneczne (żeglarze, działkowcy). Najczęściej zmiany zlokalizowane są na dolnej
powiece, przyśrodkowo. Klinicznie zazwyczaj jest to guzek
barwy jasnoróżowej lub w kolorze skóry, z obecnymi teleangiektazjami i tendencją do powstawania owrzodzeń w
części centralnej zmiany. Leczeniem z wyboru jest usunięcie
chirurgiczne metodą mikrochirurgii Mohsa [24].
Raki gruczołów łojowych stanowią ok. 1-5% złośliwych
guzów powiek [25]. Są to niebolesne guzki wywodzące się
z gruczołów Meiboma lub Zeisa, charakteryzują się większą
złośliwością niż rak podstawnokomórkowy czy kolczystokomórkowy. Usuwane są chirurgicznie z marginesem tkanki
zdrowej [25].
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