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PRACA ORYGINALNA

Dziobata kerato|iza - schorzenie żołnierzy służby zasadniczej
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kpt. lek. Piotr Bzezinski

Ambulatorium z |zbą Chorych Centrum Szkolenia Marynarki Wo,iennej os. Lędowo 1 N 76.270 Ustka 3

kierownik: kpt. lek. P. Brzeziński

Brzezńskt P.

Dziobata keratoliza - schoaenia żołnieny slużby zasadniczej

Celem pracy jest przedstawienrc zachorowań na dziobatą karatohzę
wŚrod żołnierzy sfużby zasadniczaj i ukazanie opiswanaj jednostk
chorcbowej jako charaktarystycznej dla taj grupy społgcmej. Do
analizy posłużono slę danymi z ksiqżek przyjęć ambulatoryJnych
żołnterzy służby zasadniczej' leczonych w lzbie Chorych z Ambu|a-
tańum CSzMW w Uslce w okresie 01.2004 do 05.2007' W Ęm
okresie odnotowano 417 zachorowań na dzobata' kentlizę' z czego
34 78% pacjentow zg.łosiło się da lekana samodielnie, a 65,2?/o
przypadkow lekarz JW' stwierdzr'l podczas okr€sowwh przegla.dÓw

stÓp żo'łnierzy. W trakcie wcialeń w okrasie 01 .200645.2007 rozpo.
znano Ęcznie 84 przypadki DK'

Słowa klucze: charoby bakteryjne skÓry, sfużba zasaclnicza,
zachoroWalnoŚĆ

Lek. Wojsk. 2008: 8&2,3,4/ 96-98

Brzeziński P'

Pitted keratolysls . óasic service so/diers disease

The aim o/ fń€ fhesis is to analyze tha pitted k€ralolysls cas,
sufferad by soldier and show this dlsease as a chanctanstrc I

so/dlers. Tha date trom the archues of lnfirmary CSzMW in the frc

January 20A4 b may 2007 were used for the analysis. Frpm Janua
2004 to May to May 2047 417 so/diers tell ill with pittad keratoly:
34,78% of them approached to doctor by onesalf, 65,22% of the

were diagnosad at foot check-up. From 01.2006-05.2007 reco
nlssed 84 falling ill on pttted keratolysis.

Kay words: bacteńal sktn dlsonders, basic seruice so/dlers,
morbidity

Lek. Wojsk. 2008; 86/2,3,4/ 96-:

Zdrowe stopy są ważnym cz},nnikiem w zachowaniu spraw-
ności fizycznej, co ma duze znaczenie w środowisku woj-

skowym (10). Skora stop żołnierza jest szczegó|nie narażona
na dziaianie niektórych czynników pochodzenia zewnętzne.
go, $ównie w okresie Szkolenia podstawowego (unitamego)'

co w konsekwencji prowadzi do wyłączenia Żołnierza z zajęc
szkoleniowych, czyli z pola walki (11,17)
Zabielski stwierdzit wŚrÓd żołnierzy służby zasadniczej
w wybranych JW.' iż Stany zapa|ne stop stanowity (w okresie
3 |at obsen,vacji) 30 % wszystkich chorób skÓry (29).

Długie marszobiegi, ok|uzja, poUiwośc stóp' niedostateczna
higiena to idealne warunki do rozwoju grzybiczych czy bakte-

ryjnych infekcji.

Ryc. 1. Dziobata keratoliza
Fig. 1. Pitted keralolysis

Przykładem statlow zapainych slop jest schozenie bakten
ne opisane po raz pierwszy w 1910 roku przez Castelanie<
jako keratoma p|antare su|catum (2) ryc' 1, ryc. 2. Sądził <
wÓwczas, iż jest to choroba występuiące jedynie w klimac
tropika|nym isubtropika|nym (14). W 1965 roku Zaias uił t
okreŚ|enia tego schozenia nazwy: pitted kerato|ysis (3(

Inne stosowane okreś|enia tej jednostki chorobowej to: ker
toma sulcatum, queratolisis planlare, dziobata keratoliz
rogowiec pobrużdżony czy dołkowate oddzielanie się n

skórka. Nazwy odzwierciedIają charakterystyczny obri

cnorobv.

Ryc. 2. DŻobata keratoliza
Fig. 2. Pined keralolysis
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Celem pracy jest przedsŁawienie zachorowań na dziobatą

kerato|izę (DK) wśrÓd Żołnieey sfuzby zasadniczej i ukaza-

nie op isywa nej jednostki chorobowej jako charakterystycznej

d|a tej grupy społecznej.

MATERIAŁY I METoDY

Do analizy posfuzono się danymi z książek 7rTyjęĆ ambu|a-

tcryjnych zotnierzy sfużby zasadniczej |eczonych w lzbie

Chorych z Ambulatorium Centrum Szkolenia Marynarki

Wofennej (CSzMW) w Ustce w okresie 01 .20C4 do 05.2007.

Grupa badana to marynaŻe, ktÓrzy pełni|i sfużbę zasadniczą

w tym okresie w łącznej |iczbie 16867, w wieku 19.29 |at.

Rozpoznanie sŁawiano na podstawie charakterysĘcznych

objawow klinicznych. Analizowano przypadki, gdzie maryna-

ze sami zgłasza|i |ekazowi chorobę oraz przypadki, ktÓre

lekaz zdiagnozował podczas przeg|ądów Iekarskich. Porow.

nano zachorowania stwierdzone w trakcie stużby ze scho-

rzeniami wykrytymi podczas wcieleń wojska.

WYNIKI

Łączna liczba osob z rozpoznaniem _ dziobaŁa kerato|iza

w badanym okresie wynosila 417, co stanowiło 2,47%

z 16867 wcielonych. Do |ekaza zgłosiło się 145 osÓb

(34,78%) odpowiednio w kolejnych latach: 2004 - 26,89'/".

w roku 2005 - 27,59%, w roku 2006 - 33,79%, a do maja

2007 roku 11,73% (tab. 1).

W okresie 01 .2006-05.2007 podczas okresowych pzeg|ą-

dÓw stÓp u żotnierzy stwierdzono 272 zachorowań na DK,,

co stanowi 65,22o/" z 417 przypadkow. Odpowiednio w roku

2006 - 78,67%, do 05.2007 - 21 ,33"/" z 272 stttierdzonych
schozeń (tab. 1).

Z pzeprowadzanych badań podczas wcie|eń Żołnierzy
stwierdzono w roku 2006 - 60 przypadkow, a w okresie
01.05.2007 24 prrypadki. Łącznie stanowito 0.49% z ,16876

pzebadanych na wcieleniu. (trab. 2).

Tabe|a 1. odsetek osób z dŻobata' kerato|iza. stwierdzoną W |atach
2004-2007

Table 1. Percentage of person with pined keratolysis recognised in
200+2007

lł7

Tabe|a 2. odsetek osÓb z diobatą kerato|iza. stwierdzoną na ?. lo.
leniach w latach 200G.2007

Tab|e 2. Percentage of person with pitted keratdysis recognls€l, ()n
includs in 200&2007

DYSKUSJA

Dziobata kerato|iza to częsta jednostka chorobowa wYslr,ou-
jąca wśńd iołnierry służby zasadniczej i jednocześnie jłst
charakterystycznym schozeniem d|a tego środowiska. lan.
piere opisuje ją u 30 iotnierzy biorących udział w rą;31;

w deszczowych |asach Guyany (5). Schisse| okreś|a to yło.
rzenie jako 

"road rash with a rotten odor" występu jące fi*Ód

zołnierzy amerykańskich (19)' Gil| i Buckels w 1968 (.5|u1c27.

dzi|i 48,5% zachorowań na DK u 144 Żah'ier4 amerftąn-
skich-ochotników z Vietnamu (6). Je||if w 1952 r. przed7,Ą.Nił

dane o sporej zachorowalności na DK wśród nigeryp,ta6

żołnierzy (8). Częste są ńwniez zachorowania u zołrr17y
służących w armii niemieckiej opisywane pzez Ma|hisa r.2.1.

|nne grupy spoteczne. w ktÓrych DK moie wystęcr:łaĆ
rownie często to mianowicie: sportowc/ (3), ro|nicy t22,,,

pracujący przy produkcji jedwabiu (9), bezdomni (21). ?,ą4g
i wsp. opisa|i zachorowania wŚrod meksykańskich źtł:ci
(16).

Dziobata kratoliza to jedna z trzech jednostek cnorobail!1h
z Ęw. Corynobacteńum triad (20)' w skiad t-lady we?.,47ą

także Ęllv. grzybica włosow pach (trichmycosis axi||ańs1 72.
łupież rumieniowy (erythrasma). Corynebacteńum speof't ?a
głownym czynnikiem etio|ogicznym d|a DK (24). |nne 2.a7,-

geny to kryptococcus sedentańus, dermatophi|us ang,)Ąfi.
sis, streptomices (4,7). Są to gram dodahie bakteńe, ł'.l,re

w sprzyjająrych warunkach produkują enzymy keratc':.1.,-

ne, które z kolei niszczą Warstwę rogową naskorka 74,'
Te sprzyjające warunki to przede wszystkim wzłW:z.ł'a
podiwośc stop (18)' a ca za tym idzie ciepło, wi|goc, 9|':t |}-

ne obuwie, pzeciąŹenie stopy, brak higeny (15,26) Puers
i Lear sugerują navret 96% ałiązku występowania ;r1
z nadpoUiwoŚcią stÓp (7). Są to więc ceynniki ryqową 7|2

stużby wojskowej.
Zmiany skÓme umiejscowione są |ypowo na podeszra.6
stop (26), mogą byc zaięte obie stopy lub Vko iedna. [..Zl.
my kerato|iĘczne Corynobacterium niszczą. stratum Carą4v
naskÓrka powodująg w nim charakterystyczne' mniq 

'.]b
bardziej widoczne, pĄrtkle |ub gĘbokie kraterowate j.'rki

(15). z tego powodu Wohlrab wyńzr'ił ólra histo|ogz.4"

|ypy DK: powiezchowny, z dyskrehymi zagłębiet,<an,

i głęboki z duĄmi depresjami (16'28). c'łebokość dqł*ąi
waha się z regĘ od 0,5 . 1.0 mm (13)' a nawet dm,ha:ł.4
2 mm (19)' objawom podmiotowyn towar./szy n'eqŻlf,rf..

ny zapach zjełczĄch jab,łek (19). NiekieĄ moze wlłf/|F

Rok
year

Liczba
wcielonych

included

Rozpoznania na wcielenirq lr
diagnosis on includs

n n

2004 4429 23.89 n 0

200s 5261 ?1 19 0

2006 6031 ?Ę 7A bU

Ż007 1546 9, 16 24 28 57

Razem 16867 100 84 100
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applica6on
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n n % n

zcoł l ąozg
I

23.89 JY 26.89 0 0 39

200s I 5261 31 19 40 27 59 0 0

:ac6 6031 49 ,a 1 Ió.ol ZOJ OJ.U /

2007 i 1546
I

9. 16 17 11.73 58 75 17.99

i

Razem 
i 
leasz 100 145 100 272 100 417 100
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wac bol, pieczenie podczas chodzenia, ztuszczante po-

wierzchni zmian skómych (23). Cechą charakterystyczną
erythrasmy i trichomycosis axil|ańs jest świecenie w lampie

Wooda, natomiast nie jest to pomocne narzędzie diagno-

styczne w omawianej iednostce chorobowej (24)'

W |eczeniu zmian skomych stosuje sĘ mie.iscowo antybioty.

ki: erytromycynę (15), klindamycynę (23)' antysepĘĄi: ch|or.

cherydynę, a|kohol isopropy|owy 4060. (4), 1olo roZtwor

k|indamycyny, 2o/o roztwór erytromycyny (24\, a w towaruy.

szącej DK nadpoiliwoŚci stop toxynę bofu|inową' ce|em

leczenia ńoroby podstawowej (,l .25)

W lzbie Chorych CSzlvM z efektem stosujemy: mupirocynę

(27), Pigmentum Castelaniego (23), 2o/o clotnmazol krem'

5% roztwór forma|iny(6).

Podsumowujag kera|oma suIcatum to schorzenie, które

za|icza się do tzw. slanow zapa|nych skÓry stóp u zołnier4

(29) .stopa żołnierska" (17), a więc części ciała, na którą we

wszystkich armiach Świata zwraca się uwa9ę.

Badania wskazu,ią, że shlżba wojskowa i warunki panuja'ce

w Jednostce Wojskowej prryczyniająsię do rozwoju zacho-

rowań na DK. Zdrowa skora stÓp spełnia ważną ro|ę w za-

chowaniu wtaściwej sprawności. lstotne .iest noszenie odpo-

wiedniego obuwia, ułaściwa pie|ęgnac.ia i higiena stop.

Z drugiej zaś strony odpowiednia profilakĘka środowiska -
u rządzen ia socja| ne, vdaściwe dozowanie zajęĆ ftzy czny cn.

często jednak u io|nierza już w dniu wcie|enia występują

zmiany na stopach charakterystyczne dla omawianej 'ied-

nostki chorobowej lub posiada on predyspozycje do rozwolu

tej choroby (nadpoUiwośc stóp, uprzednia praca w wi|goci,

w ok|uzyjnym obuwiu), wówczas duŹa wańoŚc odgrywac

będzie odpowiednia edukacja Żołnierza'

wNrosKl

W okresie O1.2004-05.2007 odnotowano 417 zachorowan na

dziobatą keratolizę, z czego 34,78% osob zgłosiło się do

lekarza samodzielnie , a 65,22o/o lekarz Jednostki Wojskowej

stwierdził podczas przeg|ądow |ekarskich' W trakcie wcie|eń

w okresie 01.2006-05.2007 odnotowano 84 przypadki dzio-

batej keratolizy. Zmiany te występowały głownie u osob

z nadpot|iwoŚcią stop, pracujących przed stuŹbą wojskową

w zawodach wymagających kontaktu z wodą czy noszenia

obuwia gumowego.
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