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Za ka że nie grzy bi cze skóry oraz jej przy dat ków na le żą do jed nych z czę -
st szych cho rób in fek cyj nych skóry i nadal sta no wią po waż ny pro blem
epi de mio lo gicz ny i te ra peu tycz ny. Me cha nizm za ka że nia ma cha rak ter
zło żo ny, istot na jest licz ba ko mórek grzy ba, je go wi ru len cja oraz stan
od por no ści za ka żo ne go orga ni zmu. Pa ra do ksal nie więk sza czę stość za -
ka żeń grzy bi czych spo wo do wa na jest po stę pem w me dy cy nie,
a w szcze gól no ści w trans plan ta cji na rzą dów, le cze niu no wo two rów,
wy dłu że niem cza su prze ży cia cho rych pod da nych le cze niu im mu no su -
pre syj ne mu, cho rych z upo śle dze niem od por no ści czy wpro wa dze niem
an ty bio ty ków o sze ro kim spek trum dzia ła nia.
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Zastosowanie flukonazolu 
w terapii pacjentów z podwyższonym
ryzykiem infekcji grzybiczych skóry i paznokci

Etio pa to ge ne za grzy bic

Grzy bi ce wy wo ły wa ne są przez 3 gru py
grzy bów: der ma to fi ty, grzy by droż dżo po -
dob ne oraz ple śnio we. Grzy bi ce wła ści we to
za ka że nia wy wo ła ne przez der ma to fi ty. Sta -
no wią więk szość grzy bic, co jest zwią za ne
z ich ke ra to li tycz nym me cha ni zmem dzia ła -
nia. Wy róż nia się trzy ro dza je der ma to fi tów:
Tri cho phy ton, Epi der mo phy ton, Mi cro spo rum.
Ze wzglę du na źródło po cho dze nia der ma -
to fi ty dzie li my na grzy by an tro po fil ne, zo o fil -
ne oraz ge o fil ne. Grzy by zo o flil ne u lu dzi wy -
wo łu ją za ka że nia z na si lo nym od czy nem za -
pal nym, o prze bie gu ostrym i głę bo kiej
lo ka li za cji. Grzy by an tro po fil ne po wo du ją
czę ściej grzy bi ce po wierz chow ne, z wy ra -

źnie mniej szą kom po nen tą za pal ną. Na to -
miast ga tun ki ge o fil ne ma ją nie wiel kie zna -
cze nie pa to ge ne tycz ne – wy stę pu ją głów nie
w gle bie lub na wa rzy wach. 

Uwzglę dnia jąc lo ka li za cję zmian cho ro -
bo wych wy róż nia my na stę pu ją ce po sta ci kli -
nicz ne der ma to fi toz: grzy bi cę skóry owło sio -
nej gło wy, grzy bi cę bro dy, grzy bi cę skóry
gład kiej, grzy bi cę rąk, grzy bi cę stóp, grzy bi cę
pa chwin oraz grzy bi cę pa znok ci. Grzy bi ce
wy wo ła ne przez grzy by droż dżo po dob ne
na zy wa my droż dży ca mi lub kan dy do za mi.
Wśród grzy bów droż dżo po dob nych naj -
więk sze zna cze nie od gry wa Can di da al bi cans
oraz wy wo łu ją ca łu pież pstry i ło jo to ko we
za pa le nie skóry Ma las se zia fur fur. Wie le ga -
tun ków Can di da to sa pro fi ty skóry i błon ślu -

34



37

zo wych, które w sy tu a cjach ob ni żo nej od -
por no ści wy wo łu ją za ka że nia. Zwięk szo na
wil got ność skóry, nadmier na po tli wość, ma -
ce ra cja na skór ka oraz miej sco we uszko dze -
nie skóry pre dy spo nu ją do roz wo ju za ka żeń
droż dża ka mi. Na roz wój grzy bic wpływ ma -
ją też czyn ni ki ogól no u stro jo we: prze wle kła
gli ko kor ty ko ste ro i do te ra pia, le cze nie le ka mi
im mu no su pre syj ny mi, cy to sta ty ka mi, prze -
wle kła an ty bio ty ko te ra pia, cho ro by współ i st -
nie ją ce ta kie jak: AIDS, cu krzy ca, ze spół Cu -
shin ga, nad po tli wość, oty łość, nie do czyn -
ność tar czy cy. Za ka że nie droż dża ka mi mo że
mieć cha rak ter za wo do wy, zwią za ny z pra cą
wy ma ga ją cą czę ste go mo cze nia rąk, pra cą
w wil got nym śro do wi sku (ang. wet work),
nie kie dy z obe cno ścią czyn ni ków uła twia ją -
cych roz wój droż dża ków (du ża za war tość
cu kru) lub w kon tak cie z ma te ria łem za ka -
źnym. Ple śnie (Asper gil lus ni ger, Sco pu la ro psis
bre vi cu la ris, Pie dra ia hor tae) w na szej stre fie
kli ma tycz nej od gry wa ją je dy nie mar gi nal ną
ro lę. Ple śniow ce wy wo łu ją scho rze nia zwa -
ne ple śni ca mi, głów nie u osób z ob ni żo ną
od por no ścią, u lu dzi star szych, z cu krzy cą,
z za bu rze nia mi krą że nia oraz cho ro bą ży la -
ko wą podu dzi.

Sku tecz ne le cze nie grzy bi cy za le ży od od -
po wie dnie go do bo ru pre pa ra tu prze ciw grzy -
bicz ne go. Le ki te róż nią się bu do wą che micz -
ną, me cha ni zmem dzia ła nia, to ksycz no ścią
oraz in te rak cja mi z in ny mi le ka mi. Z obe cnych
na świe cie pre pa ra tów prze ciw grzy bi czych
azo le ma ją naj szer sze spek trum dzia ła nia grzy -
bo to ksycz ne go, jak rów nież naj sil niej sze dzia -
ła nie prze ciw za pal ne. Wy ka zu ją sku tecz no ść
w sto sun ku do więk szo ści grzy bów pa to gen -
nych wy stę pu ją cych u lu dzi. Sto so wa ne są
w le cze niu za ka żeń wy wo ła nych przez der -
ma to fi ty, jak rów nież przez droż dża ki z ro dza -
ju Can di da, Cryp to coc cus oraz Asper gil lus.

Oso by po prze szcze pie niach na rzą dów
na prze wle kłym le cze niu im mu no su pre syj -
nym są szcze gól nie na ra żo ne na roz wój za ka -
żeń grzy bi czych. Sza cu je się, że od se tek in fek -

cji grzy bi czych skóry u pa cjen tów po prze -
szcze pie niu na rzą dów wy no si 5-75%[4-10]. Na -
le ży pa mię tać, że w prze bie gu sto so wa nej im -
mu no su pre sji in fek cje skór ne der ma to fi ta mi
mo gą prze bie gać aty po wo. Zwięk szo na za pa -
dal ność na grzy bi ce skóry wy stę pu je u osób
z nie wy rów na ną cu krzy cą, pa cjen tów le czo -
nych prze wle kłą an ty bio ty ko te ra pią oraz lu dzi
do tknię tych cho ro ba mi no wo two ro wy mi.

Flu ko na zol

Flu ko na zol to syn te tycz ny azo lo wy lek
prze ciw grzy bi czy z gru py po chod nych tria zo lu.
Me cha nizm dzia ła nia le ków z tej gru py po le ga
na ha mo wa niu en zy mu od po wie dzial ne go za
bio syn te zę er go ste ro lu (14-�-de sme ty la zy
ste ro lu), jed ne go ze skła dni ków bu du ją cych
bło nę ko mór ko wą grzy ba. Pro wa dzi to do
zwięk sze nia prze pu szczal no ści bło ny ko mór -
ko wej, za ni ku jej funk cji ochron nych, za ha mo -
wa nia wzro stu i w kon se kwen cji obu mar cia
grzy ba. Miej sce dzia ła nia azo li to biał ko he mu
cy to chro mu P-450. Spek trum prze ciw grzy bi -
cze flu ko na zo lu obej mu je droż dża ki z ro dza ju
Can di da, w tym C. al bi cans, C. pa ra psi lo sis, C.
tro pi ca lis, C. lu si ta niae i Cryp to coc cus, nie dzia -
ła na to miast na C. kru sei, C. gla bra ta, grzy by
ple śnio we z ro dza ju Asper gil lus, Fu sa rium, Zy -
go my ce tes[1]. Flu ko na zol sku tecz nie dzia ła prze -
ciw ko grzy bom droż dżo po dob nym, jed nak
do bre efek ty te ra peu tycz ne ob ser wu je się
rów nież w za ka że niach der ma to fi to wych. Za -
le ca ny jest w za ka że niach grzy bi czych skóry
i pa znok ci, a tak że w grzy bi cach ukła do wych.
Sto so wa ny jest pro fi lak tycz nie w przy pad ku
na wra ca ją cych kan dy doz u pa cjen tów z dłu go -
trwa łą neu tro pe nią, pa cjen tów z he ma to lo -
gicz ny mi no wo two ra mi zło śli wy mi le czo nych
che mio te ra pią lub po prze szcze pie niu he ma -
to po e tycz nych ko mórek ma cie rzy stych. Jest
naj czę ściej sto so wa nym le kiem w pro fi lak ty ce
za ka żeń grzy bi czych u osób z im mu no su pre -
sją[1-3] Flu ko na zol jest do stęp ny w for mie po za -
je li to wej oraz do u st nej, do brze pe ne tru je do
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tka nek[1]. Jest do brze to le ro wa ny, dzia ła nia nie -
po żą da ne wy stę pu ją rzad ko – do naj czę st -
szych na le żą za bu rze nia ze stro ny prze wo du
po kar mo we go i przej ścio wy wzrost stę że nia
en zy mów wą tro bo wych[1].

Za ka że nia der ma to fi to we

Grzy bi ca skóry owło sio nej 

Grzy bi ca drob no za ro dni ko wa wy wo ły -
wa na jest przez Mi cro sporm ca nis, a je go re -
zer wu a rem są zwie rzę ta do mo we: ko ty,
psy, świn ki mor skie. W grzy bi cy drob no za -
ro dni ko wej (łac. mi cro spo ria zie) sto su je my
flu ko na zol – przez 8 ty go dni u dzie ci w daw -
ce 3-6 mg/kg m.c./do bę, a u osób do ro słych
w daw ce 100 mg/do bę[3]. Grzy bi cę strzy gą cą
po wierz chow ną naj czę ściej wy wo łu je an tro -
po fil ny der ma to fit Tri cho phy ton ton su rans, zaś
grzy bi cę głę bo ką gło wy owło sio nej zo o fil ny
der ma to fit T. men ta gro phy te. W przy pad ku
grzy bi cy strzy gą cej gło wy (tri cho fy tia za) flu -
ko na zol sto su je się głów nie u dzie ci, a te ra pia
jest zwy kle przedłu żo na do 16 ty go dni[3].

Grzy bi ca pa chwin

Grzy bi ca pa chwin wy wo ły wa na jest naj -
czę ściej przez Epi der mo phy ton floc co sum
i Tri cho phy ton ru brum. Do czyn ni ków zwięk -
sza ją cych ry zy ko jej wy stą pie nia za li cza my:
nadmier ne po ce nie, upra wia nie spo rtów
kon tak to wych, no sze nie cia snych ubrań
i znacz ną wil got ność po wie trza. Przy zmia -
nach roz le głych i są czą cych oraz u osób pre -
dy spo no wa nych po da wać mo że my flu ko na -
zol w daw ce 100 mg/do bę przez 2 ty go dnie.

Grzy bi ca skóry gład kiej

Grzy bi cę skóry gład kiej mo gą wy wo łać
wszy st kie der ma to fi ty Tri cho phy ton, Epi der mo -
phy ton i Mi cro spo rum. U cho rych z roz le gły mi
zmia na mi oraz w grzy bi cy der ma to fi to wej rąk

moż na włą czyć flu ko na zol w daw ce jed no ra zo -
wej 150-300 mg/ty dzień przez 4 ty go dnie[3].

Grzy bi ca der ma to fi to wa pa znok ci

W grzy bi cy der ma to fi to wej pa znok ci flu ko -
na zol sto so wa ny jest jak lek dru gie go rzu tu lub
w przy pad ku prze ciw wska zań do włą cze nia
itra ko na zo lu lub ter bi na fi ny.

Flu ko na zol w der ma to fi to wej grzy bi cy
pa znok ci jest za le ca ny do stosowania przez
co naj mniej 3 mie sią ce w przy pad ku grzy bi -
cy pa znok ci rąk i od 6 do 12 mie się cy
w przy pad ku grzy bi cy pa znok ci stóp[3]. Za le -
ca się sto so wa nie go w jed no ra zo wej daw -
ce 150 mg/ty dzień, a po da wa nie więk szej
daw ki (300-450 mg/ty dzień) zwięk sza je go
stę że nie w płyt ce i sku tecz ność te ra pii[3].

Grzy bi ca stóp 

U osób z grzy bi cą stóp bez współ i st nie ją -
cej grzy bi cy pa znok ci nie sto su je się zwy kle
ogól ne go le cze nia prze ciw grzy bi cze go, za le ca
się głów nie le cze nie miej sco we. U osób
z podwyż szo nym ry zy kiem in fek cji grzy bi -
czych za sto so wać mo że my flu ko na zol w daw -
ce 150 mg/ty dzień przez 4-6 ty go dni[3].

Za ka że nia grzy ba mi 
droż dżo po dob ny mi 

Droż dży ca wy prze nio wa fał dów skór nych

Le cze nie ogól ne flu ko na zo lem za le ca ne
jest w przy pad ku znacz nie za a wan so wa ne go
pro ce su cho ro bo we go. Flu ko na zol po da wa -
ny jest zwy kle do u st nie w daw ce 100 mg/do -
bę przez 2 ty go dnie.

Droż dży ca pa znok ci i wa łów 
pa znok cio wych

Le cze nie ogól ne flu ko na zo lem za le ca
się w przy pad ku zmian prze wle kłych
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i w droż dży cy pły tek pa znok cio wych
w daw ce 100 mg/do bę. W przy pad ku za -
ka że nia droż dża ko we go wa łów pa znok cio -
wych te ra pię pro wa dzi się przez 2-4 ty go -
dnie, na to miast w droż dży cy pły tek pa -
znok cio wych przez okres 3-6 mie się cy[3].

Droż dży ca błon ślu zo wych ja my ust nej
i ką ci ków ust

Le cze nie ogól ne jest za le ca ne tyl ko
w zmia nach bar dziej na si lo nych i prze wle -
kłych lub bar dzo uciąż li wych – do u st ne po -
da wa nie przez 2-4 ty go dnie flu ko na zo lu
w daw ce 100 mg/do bę[3].

Pol skie To wa rzy stwo Der ma to lo gicz ne
w Kon sen su sie dia gno sty ki i le cze nia pę che -
rzy cy u pa cjen tów le czo nych im mu no su pre -
syj nie za le ca sto so wa nie flu ko na zo lu w pro fi -
lak ty ce za ka żeń grzy bi czych w daw ce 200
mg/ty dzień[11]. Za le ce nia te mo że my za sto so -
wać do po zo sta łych au to im mu no lo gicz nych
cho rób pę che rzo wych, w których rów nież
pa cjen ci le cze ni są im mu no su pre syj nie.

Pod su mo wa nie

Za ka że nia grzy bi cze skóry i jej przy dat -
ków sta no wią jed ne z naj czę st szych cho -
rób in fek cyj nych i do ty czą na wet 10% po -
pu la cji. Na roz wój in fek cji grzy bi czych na -
ra że ni są w szcze gól no ści pa cjen ci
z ob ni żo ną od por no ścią w prze bie gu cho -
rób ogól no u stro jo wych lub pod czas sto so -
wa nia le ków im mu no su pre syj nych. Wśród
czyn ni ków pre dy spo nu ją cych do roz wo ju
za ka żeń grzy bi czych na le ży wy mie nić cu -
krzy cę, dłu go trwa łą an ty bio ty ko te ra pię,
im mu no su pre sję, AIDS, neu tro pe nię, opa -
rze nia, ope ra cje (zwła szcza kar dio chi rur -
gicz ne), trans plan ta cje na rzą dów, dia li zo te -
ra pię, wcze śniac two, cią żę i in ne. Flu ko na -
zol mo że być sto so wa ny u pa cjen tów ze
zwięk szo nym ry zy kiem grzy bic skóry

i przy dat ków, acz kol wiek na le ży w te ra pii
uwzglę dnić in te rak cję z przyj mo wa ny mi
przez pa cjen tów le ka mi i w przy pad ku nie -
wy dol no ści ne rek do pa so wać daw ko wa nie
do kli ren su kre a ty ni ny.
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