
1 Melléklet

I. melléklet

a) A beteg mellkasán pithyriasis versicolor 
látható: ovális, hypopigmentált, finoman 
hámló maculák.

b) Hajtetű

c) Rühösség

a) Acne papulopustolosa
 A beteg arcán (fent) felszínes pustulák lát

hatók, amelyek végül kiürülnek. 
 A másik betegen mély pustuláris laesiók 

észlelhetők, amelyek nem ürülnek ki spontán 
(lent). Emellett mindkét beteg arcán nyitott 
és zárt komedók is kialakultak. 

b) Acne conglobata
 A háton heggel gyógyuló livid színű cso

mók, amelyek pörkkel vagy varral fedettek
 (Felvétel: dr. Fekete Zoltán, Oshawa–Kanada)

a)

c)

b)

II. melléklet

a)

a)

b)
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a) Acne papulopustulosa–acne rosacea
 Acneiform kiütés uralkodó vascularis kom

ponenssel acne rosaceában (fent). 
 Az orr faggyúmirigyeinek és a környező 

kötőszövetnek a hypertrophiája társulhat 
a korai rhinophymával (lent). 

b) A súlyos depigmentációt okozó vitiligo, 
mint a képen is látható, komoly kozmetikai 
problémát jelenthet. 

III. melléklet

IV. melléklet

a)

a)

b)

a) A szeborreás psoriasis ennek a betegnek 
a hónalját érinti.

b) Az acut guttalt psoriasis, amelyet ennek 
a betegnek a hátán láthatunk, elsősorban 
a fiatalok betegsége. 

c) Az ichtyosis vulgaris ennél a betegnél a test-
felszín nagyobb részére kiterjedő hámlás-
sal, bőrszárazsággal és atopiás dermatitisre 
való hajlammal jelentkezett. A testhajlatok, 
a tenyerek és talpak szabadok voltak. 

a)

c)

b)
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a) Miliumok b) Lógó fibróma

b) A felületesen terjedő melano-
ma kicsiny, szabálytalan barna 
laesio formájában jelentkezik, 
amelyben vörös, fehér és kék 
árnyalatok is felfedezhetők. 

V. melléklet

VI. melléklet

a)

c) A lipomák rugalmas tapin-
tatú, szabadon mozgatható 
subcutan daganatok.

b) c)

d) e) f)

d) Mióma e) Xanthóma (Institute of Dermato-
logy, University of London)

f) Keloid

b) c)

c) Az acanthosis nigricans jó- és 
rosszindulatú változata egya-
ránt a bőr barnás, verrucosus, 
papillomatosus elváltozásai-
ként jelentkezik. Az elváltozá-
sok legkifejezettebbek a bőr-
redőkben, amint azt a beteg 
nyakán megfigyelhetjük. 

a)

a) A solaris elastosis – amit farmer- 
vagy tengerészbőrnek is nevez-
nek – olyan változás az irhában, 
amely a krónikus napfényha-
tásra vezethető vissza. A nap-
fénynek kitett bőrfelület ráncos, 
durva, cserzett bőrre emlékez-
tető küllemében nyilvánul meg. 
Ha tarkótájon alakul ki, akkor 
cutis rhomboidalis nuchaénak 
nevezik. d)

d) Ennél az AIDS-ben szenvedő 
fiatal felnőtt férfinál a Kaposi- 
sarcoma a hát felső részén és 
a nyakon vörösesbarna erythe-
más papulák és apró csomók 
formájában jelentkezik.



 Melléklet 4

VII. melléklet

VIII. melléklet

a) Naevus verrucosus
 Sárgásvörös verrucosus papulák, szegmentális 

elrendeződésben 

b) Verruca seborrhoica és angioma senile 
 Sötétbarna, fekete, szabdalt felszínű, kerato

tikus tumorok és élénkvörös kölesnyi angio
mák idős férfibeteg bőrén

 (Felvétel: dr. Cseplák György, Salgótarján)

c) Kerato-acanthoma
 (Institute of Dermatology, University of London) 

a)

c)

b)

a) A  lumbosacralis területen 
a mongolfolt kékes pigmen-
tatiója látható, amelyet az ir-
hában elakadó dermalis me-
lanocyták okoznak.

b) A kék naevus színét a dermis 
középső és alsó harmadában 
jelen levő melanocyták adják.

a)

c) Naevus araneus (póknaevus)
 Kb. 1 mm átmérőjű központi angi

oma körül radier irányba futó, tá
gult kiserek (teleangiectasiák) 

 (Felvétel: dr. Cseplák György, 
 Salgótarján)

b) c)

d) e)

d) A málnaevus vagy capillaris 
haemangioma 2–5 hetes kor-
ban alakul ki, és néhány év alatt 
spontán visszafejlődik. 

e) Haemangioma
 (Institute of Dermatology,  

University of London) 
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IX. melléklet

a) A molluscum contagiosum félgömbszerűen 
előemelkedő, behúzódó közepű papulái 
gyakran láthatók gyermekeken és fiatal 
felnőtteken. 

b) A herpes simplex, amely erythemás alapon 
ülő gruppírozott vesiculákból áll, gyakran 
látható az ajkon és a nemi szerveken, de 
máshol is megjelenhet a bőrön.

c) A herpes zosteres bőrtünetek hasonlíta-
nak a herpes simplexéihez, de eloszlásuk 
jellegzetesen egy ideg lefutása mentén 
történik.

a)

c)

b)


