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In fek cje wy wo ła ne przez grzy by cho ro bo twór cze nadal sta no wią po -
waż ny pro blem epi de mio lo gicz ny, te ra peu tycz ny i spo łecz ny. Za ka że nia
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. Me cha nizm za ka że nia ma cha rak ter zło żo -
ny. Istot na jest licz ba ko mórek grzy ba oraz je go wi ru len cja. Grzy bi ce
wy wo ły wa ne są przez trzy gru py grzy bów: der ma to fi ty, grzy by droż -
dżo po dob ne oraz ple śnio we.
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Etio pa to ge ne za grzy bic

Grzy bi ce wła ści we to za ka że nia wy wo ła ne
przez der ma to fi ty. 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 bi ce zo o -
flil ne u zwie rząt prze bie ga ją ła go dnie, na to -
miast 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 czę ściej
po wo du ją grzy bi ce po wierz chow ne, z 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
drożdż po dob ne na zy wa my droż dży ca mi.

Wśród grzy bów droż dżo po dob nych naj -
więk sze zna cze nie od gry wa Can di da albicans
o ra z 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 -
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 i 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 (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[1]. Ple -
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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 w pa -
to ge ne zie grzy bic. Grzy by ple śnio we wy wo -
łu ją scho rze nia zwa ne ple śni ca mi, głów nie
u osób z ob ni żo na 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. 

Grzy bi ca pa znok ci Ony cho my co sis

Więk szość grzy bi czych za ka żeń pa znok ci
roz po czy na się ja ko grzy bi ca stóp, zmia ny nie -
le czo ne po wo du ją roz prze strze nia nie się cho -
ro by na pa znok cie. Rzad ko ob ser wu je się
pro ces zlo ka li zo wa ny w obrę bie pa znok ci rąk
bez za ję cia pal ców stóp. Grzy bi ca jest jed ną
z naj czę st szych cho rób pa znok ci[2]. Nie którzy
ba da cze uwa ża ją, że sta no wi pra wie 50%
wszy st kich zmian cho ro bo wych do ty czą cych
płyt ki pa znok cio wej[3,4,5]. Gup ta i wsp.[6] na
pod sta wie du że go ba da nia wy ka za li, że grzy -
bi ca pa znok ci wy stę po wa ła u 6,5% ba da nych.
Grzy bi ca pa znok ci wy stę pu je u 10% ogól nej
po pu la cji, u 20% osób po wy żej 60. ro ku ży -
cia i u 50% osób w wie ku po wy żej 70 lat[7].
Naj czę ściej zaj mu je pa znok cie stóp, co jest
zwią za ne z ich wol niej szym wzro stem[5,7]. Do
czyn ni ków ry zy ka te go za ka że nia za li cza się:
płeć mę ską, star szy wiek, za bu rze nia ukła du
im mu no lo gicz ne go, czę ste ura zy pa znok ci,
cho ro by na czyń ob wo do wych, upra wia nie
spo rtu oraz cu krzy cę[5,8]. W po nad 99% wy -
wo ła na jest przez der ma to fi ty[9]. Naj czę st szą
przy czy ną cho ro by jest T. ru brum, ale za ka że -
nie mo gą też wy wo ły wać grzy by droż dża ko -
po dob ne  Can di da oraz grzy by ple śnio we.
W ba da niu Sze pie tow skie go i wsp.[2] 81,9%
przy pad ków grzy bi cy pa znok ci wy wo ła nych
by ło przez der ma to fi ty (52,4% przez Tri cho -
phy ton ru brum i 24,5% Tri cho phy ton  men ta -
gro phy tes),  6,1% przez droż dża ki, i 3,8% ple -
śnie. Współ i st nie nie grzy bi cy pa znok ci i grzy -
bi cy stóp au to rzy stwier dzi li u 33,8%
przy pad ków. Naj czę st szą for mą grzy bi cy der -

ma to fi to wej pa znok ci jest dy stal na i bocz na
pod pa znok cio wa  grzy bi ca pa znok ci DL SO
(di stal and la the ral sub un gu al ony cho my co sis).
Grzy by zaj mu ją płyt kę pa znok cio wą od koń ca
dy stal ne go lub bocz ne go i ro sną w kie run ku
pro ksy mal nym. Da ją za zwy czaj brud no żół te
za bar wie nie pa znok cia. Po cząt ko wo pro ces
cho ro bo wy mo że obej mo wać jed ną płyt kę
pa znok cio wą, ale z upły wem cza su ob ser wu -
je się ten den cję do uo gól nia nia grzy bi cy. Po za
DL SO wy róż nia my je szcze po wierz chow ną
grzy bi cę pa znok ci  SO (su per fi cial ony cho my -
co sis), pro ksy mal ną pod pa znok cio wą grzy bi cę
pa znok ci PSO, grzy bi cę pa znok ci dys tro ficz ną. 

Le cze nie grzy bi cy pa znok ci

Le cze nie miej sco we grzy bi cy pa znok ci jest
wy star cza ją ce w przy pad ku ła god nej in fek cji
i za ję cia nie wiel kiej po wierzch ni płyt ki pa znok -
cio wej. Grzy bi ca pa znok ci do ty czą ca co naj -
mniej kil ku pal ców wy ma ga ją włą cze nia le ków
do u st nych. Obe cnie do stęp na jest du ża licz ba
pre pa ra tów prze ciw grzy bicz nych do sto so -
wa nia ze wnę trz ne go. O wy bo rze le ku ze -
wnę trz ne go de cy du je przede wszy st kim na si -
le nie sta nu za pal ne go oraz mor fo lo gia zmian
pa znok cio wych. W le cze niu miej sco wym
grzy bi cy pa znok ci za sto so wa nie zna la zła 
5-pro cen to wa amo rol fi na, 8-pro cen to wy 
cy klo pi roks, w for mie la kie rów do pa znok ci,
1-pro cen to wy bi fo na zol w 40-pro cen to wym
kre mie mocz ni ko wym oraz płyn za wie ra ją cy
chlo ro mi da zol z kwa sem sa li cy lo wym. 

Amor fo li na wy ka zu je dzia ła nie grzy bo bój -
cze i grzy bo sta tycz ne. Ha mu je syn te zę ste ro li
w ścia nie ko mór ko wej grzy bów po przez blo -
ko wa nie 7,8-izo me ra zy oraz 14-re duk ta zy.
Wsku tek ta kie go dzia ła nia w ko mór kach grzy -
bów zmniej sza się za war tość er go ste ro lu
i rów no cze śnie gro ma dzą się nie ty po we sfe -
rycz ne ste ro le. Dzia ła na róż ne ro dza je grzy -
bów: droż dża ki, der ma to fi ty, ple śnie i in ne
grzy by cho ro bo twór cze (Cla do spo rium, Fon se -
ca nea, Wan giel la, Coc ci dio i des, Hi sto pla sma,
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Spo ro th rix). Dzia ła na bak te rie Ac ti no my ces. Sto -
so wa na miej sco wo na płyt kę pa znok cio wą
w po sta ci la kie ru raz w ty go dniu prze ni ka do ło -
ży ska pa znok cia. Wchła nia nie ogól no u stro jo we
jest bar dzo ma łe i na wet dłu go trwa łe sto so wa -
nie le ku w tej po sta ci nie pro wa dzi do ku mu lo -
wa nia się amo rol fi ny w orga ni zmie[10]. 

Cy klo pi roks jest le kiem sto so wa nym wy -
łącz nie miej sco wo. Me cha nizm dzia ła nia po le -
ga na ha mo wa niu trans por tu leu cy ny do wnę -
trza ko mór ki. Two rzy che la ty z jo na mi że la za
i gli nu, po wo du jąc unie czyn nie nie en zy mów
za leż nych od tych me ta li, głów nie cy to chro -
mów, ka ta laz, i pe ro ksy daz, co w na stęp stwie
utru dnia trans port jo nów przez bło ny cy to pla -
zma tycz ne drob no u stro jów oraz dez or ga ni -
zu je ich struk tu ry we wnątrz ko mór ko we[11].
Cy klo pi roks ha mu je ka ska dę kwa su ara chi do -
no we go, w tym syn te zę leu ko trie nu B4 oraz
pro sta glan dy ny E2 w gra nu lo cy tach wie lo ją -
drza stych, wy ka zu jąc dzia ła nie prze ciw za pal -
ne. Do dat ko wo po wo du je uszko dze nie bło ny
ko mór ko wej i utra tę jo nów po ta su z wnę trza
ko mór ki. Ba da nia do świad czal ne wy ka za ły, że
cy klo pi roks si łą dzia ła nia prze ciw za pal ne go nie
tyl ko prze wyż sza po zo sta łe le ki prze ciw grzy -
bi cze, ale rów nież hy dro kor ty zon, bę dą cy naj -
słab szym miej sco wo dzia ła ją cym kor ty ko ste -
ro i dem[11]. Dzia ła na grzy by ro dza ju: Tri cho phy -
ton, Epi der mo phy ton, Mi cro spo rum, Can di da,
Cryp to coc cus, Hi sto pla sma, Spo ro trix, Bla sto -
my ces, Pa ra coc ci dio i des, Sac cha ro my ces, Asper -
gil lus, Pe ni cil lium, Phi lo pho ra, Ma las se zia i in ne,
a tak że bak te rie Gram-do dat nie (Sta phy lo coc -
cus spp., Strep to coc cus spp.), Gram-ujem ne
(Esche ri chia spp., Pro teus spp., Kleb siel la spp.,
Sal mo nel la spp., Shi gel la spp., Ba cil lus spp.,
Pseu do mo nas spp.), My co pla sma i in ne[10].
W le cze niu grzy bi cy pa znok ci sto so wa na jest
for ma la kie ru, który ła two pe ne tru ję płyt kę
i umoż li wia prze ni ka nie sub stan cji czyn nej.

Bi fo na zol i 40% mocz nik (pre pa rat
w kre mie) sto su je się 7-14 dni lub do cza su
abla cji płyt ki pa znok cio wej, le cze nie zwy kle
kon ty nu u je się kre mem z bi fo na zo lem przez

4-6 ty go dni aż do cał ko wi te go odro stu płyt ki
pa znok cio wej[12]. 

Chlor mi da zol  jest sku tecz ny wo bec wie lu
ga tun ków der ma to fi tów, droż dża ków oraz in -
nych grzy bów cho ro bo twór czych. Chlor mi -
da zol jest sub stan cją szcze gól nie sku tecz ną
w przy pad ku grzy bów z ro dza ju Epi der mo phy -
ton, Tri cho phy to ni Mi cro spo rum, ale rów nież
w przy pad ku za ka żeń wy wo ła nych przez ro -
dzaj Asper gil lu si Can di da oraz Spo ro th ri x schen kii,
Cryp to coc cu s ne o for mans i To ru lo psis  gla bra ta.
Chlor mi da zol wy ka zu je rów nież dzia ła nie
prze ciw bak te ryj ne – dzia ła bak te rio sta tycz nie
na bak te rie Gram-do dat nie, m. in. Strep to coc -
cu s py o ge nes oraz Ba cil lus sub ti lis[13]. Dzia ła nie
chlor mi da zo lu pro wa dzi do za ha mo wa nia syn -
te zy er go ste ro lu, nie zbęd ne go skła dni ka bło ny
ko mór ko wej grzy bów. Bło na ko mór ko wa ule -
ga uszko dze niu, cze go kon se kwen cją jest
śmierć ko mór ki grzy ba. Za war ty w pre pa ra cie
kwas sa li cy lo wy wy ka zu je dzia ła nie bak te rio sta -
tycz ne, grzy bo bój cze i ke ra to li tycz ne, na si la jąc
dzia ła nie chlor mi da zo lu[14]. Zmie nio ny cho ro -
bo wo ob szar na le ży pędz lo wać pły nem 2–3
ra zy na do bę. Pre pa rat mo że my na no sić na pa -
znok cie, ale tak że na oko li ce przy pa znok cio we
oraz grzy bi ce stóp z nadmier nym ro go wa ce -
niem. Zna lazł za sto so wa nie za rów no w le cze -
niu grzy bic, jak i za ka żeń bak te ryj nych pa znok -
ci. Le cze nie miej sco we jest czę sto bar dzo
dobrym uzu peł nie niem te ra pii ogól nej,
w szcze gól no ści w przy pad kach na si lo nej ony -
cho li zy, kie dy pe ne tra cja le ków sto so wa nych
ogól nie jest słab sza.

Obe cnie w te ra pii ogól nej grzy bi cy pa -
znok ci za sto so wa nie zna lazł itra ko na zol, flu -
ko na zol oraz ter bi na fi na[15]. Wy bie ra jąc te ra -
pię ogól ną na le ży uwzglę dnić pa to gen wy -
wo łu ją cy za ka że nie, ogól ny stan zdro wia
pa cjen ta oraz przyj mo wa ne przez nie go le ki
z po wo du współ i st nie ją cych cho rób. 

Związ kiem sto so wa nym w le cze niu grzy -
bi cy pa znok ci jest itra ko na zol. Na le ży do
azo li, gru py syn te tycz nych le ków prze ciw -
grzy bicz nych, sto so wa nych od koń ca lat 60.
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ubie głe go wie ku. Za kres dzia ła nia tych le ków
jest bar dzo sze ro ki i obej mu je więk szość
grzy bów pa to gen nych u lu dzi. Me cha nizm
ich dzia ła nia po le ga na ha mo wa niu en zy mu
14-�-de sme ty la zy ste ro lu, co do pro wa dza
do zmniej sze nia ilo ści er go ste ro lu w bło nie
ko mór ko wej grzy ba, dzię ki cze mu do cho dzi
do aku mu la cji je go pre kur so rów. Efek tem tej
prze mia ny jest zmia na funk cji i struk tu ry bło -
ny ko mór ko wej grzy ba. Miej sce dzia ła nia
azo li to biał ko he mu cy to chro mu P-450. Są
to le ki bez piecz ne i sku tecz ne, jed nak czę ste
ich sto so wa nie do pro wa dzi ło do po ja wie nia
się szcze pów opor nych. Itra ko na zol swo i ście
ha mu je układ cy to chro mu CYP3A4, przez co
mo że po wo do wać zwięk sze nie stę że nia
w oso czu in nych le ków. Ist nie je ca ła li sta pre -
pa ra tów, których przyj mo wa nie jest nie do -
zwo lo ne w te ra pii łącz nej z itra ko na zo lem.
Prze ciw wska za niem do za sto so wa nia le ku
jest za sto i no wa nie wy dol ność ser ca z kli nicz -
ny mi ce cha mi dys funk cji ko mo ro wej ak tu al nie
wy stę pu ją ca lub w wy wia dzie. Na le ży za cho -
wać szcze gól ną ostroż ność u cho rych z czyn -
ną cho ro bą wą tro by, zwięk szo ną ak tyw no -
ścią en zy mów wą tro bo wych oraz u cho rych
na ra żo nych uprze dnio na dzia ła nie le ków he -
pa to to ksycz nych. Ostroż nie na le ży sto so wać
lek u cho rych z nie wy dol no ścią ne rek, w tym
przy pad ku ko niecz ne mo że być zmniej sze nie
za le ca nej daw ki. Itra ko na zol wy ka zu je szer sze
niż ter bi na fi na spek trum dzia ła nia obej mu ją ce -
go za rów no der ma to fi ty, grzy by droż dża ko -
po dob ne i grzy by ple śnio we[9]. Po ziom te ra -
peu ty czny  i tra ko na zo lu w płyt ce pa znok cio -
wej utrzy mu je się na wet do 9 mie się cy od
za koń cze nia te ra pii. Stwa rza to moż li wość za -
sto so wa nia le ku w te ra pii pul so wej. Lek po da -
je się w daw ce 400 mg/dz. (200 mg 2 ra zy
dzien nie) przez 7 dni (puls). W przy pad ku
grzy bi cy pa znok ci rąk sto su je się 2 pul sy, grzy -
bi cy pa znok ci stóp trzy pul sy. U osób star -
szych i pa lą cych ty toń te ra pię moż na zwięk -
szyć o do dat ko wy puls. Od stęp mię dzy po -
szcze gól ny mi pul sa mi wy no si trzy ty go dnie[18].

W le cze niu grzy bi cy pa znok ci mo że my
za sto so wać fu ko na zol. Na le ży on do azo li
„star szej ge ne ra cji”, jest ak tyw ny wo bec der -
ma to fi tów oraz wo bec droż dża ków z ro dza -
ju Can di da (z wy jąt kiem C. kru se i i C. gla bra -
ta), Cryp to coc cu s o raz w sto sun ku do Ma las -
se zia. Flu ko na zol sto su je my w daw ce
150–450 mg raz w ty go dniu przez 6–12
mie się cy[11,18]. Gup ta i wp.[20] w przy pad ku
grzy bi cy pa znok ci za le ca ją sto so wa nie flu ko -
na zo lu w daw ce 150 mg na ty dzień przez 
6 mie się cy i dłu żej.

Ter bi na fi na  je st  sku tecz na wo bec wie lu
ga tun ków der ma to fi tów, w znacz nie mniej -
szym stop niu wo bec ple śni, droż dża ków
i nie których in nych grzy bów cho ro bo twór -
czych. Wy ka zu je dzia ła nie grzy bo bój cze
przez co jest sku tecz na w le cze niu prze wle -
kłych za ka żeń der ma to fi to wych. Dzia ła nie
ter bi na fi ny, pro wa dzi do za ha mo wa nia syn te -
zy er go ste ro lu, nie zbęd ne go skła dni ka bło ny
ko mór ko wej grzy bów. Bło na ko mór ko wa
ule ga uszko dze niu, cze go kon se kwen cją jest
śmierć ko mórek grzy ba. Ter bi na fi na dzia ła
przez ha mo wa nie epo ksy da zy  skwa le nu
w ścia nie ko mórek grzy bów. Po po da niu
miej sco wym na skórę ter bi na fi na osią ga du -
że stę że nie w war stwie ro go wej na skór -
ka.[16]. Za le tą ter bi na fi ny jest ni ski po ten cjał
wcho dze nia w in te rak cję z in ny mi le ka mi[16].
Zwy kle po da wa na jest w daw ce 250 mg/dz.
przez 6 tyg. w przy pad ku za ję cia pa znok ci
rąk i 12 tyg. w przy pad ku grzy bi cy pa znok ci
stóp[16,17,18]. Lek ten jest do brze to le ro wa ny.
Naj czę st sze ob ja wy ubocz ne wy stę pu ją ze
stro ny ukła du po kar mo we go i do ty czą 10%
pa cjen tów[9].Ter bi na fi nę mo że my sto so wać
u dzie ci już od 2. ro ku ży cia w daw ce 62,5
mg/do bę przy ma sie cia ła do 20 kg i 125
mg/do bę przy ma sie cia ła 20–40kg. Okres
le cze nia jest ta ki sam jak u do ro słych[18].

Le cze nie ogól ne jest naj sku tecz niej szym
spo so bem le cze nia grzy bi cy pa znok ci. Ba da nia
po glą do we wy ka za ły 76% sku tecz ności w le -
cze niu grzy bi cy pa znok ci w przy pad ku za sto so -
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wa nia ter bi na fi ny, 63% sku tecz ności itra ko na -
zo lu sto so wa ne go w te ra pii pul so wej i 59%
w przy pad ku te ra pii cią głej oraz 48% sku tecz -
ności w przy pad ku flu ko na zo lu[7]. Le cze nie miej -
sco we grzy bi cy pa znok ci by ło zde cy do wa nie
mniej sku tecz ne. Je że li grzy bi ca pa znok ci spo -
wo do wa na jest przez der ma to fi ty naj więk szą
efek tyw ność w te ra pii wy ka zu je ter bi na fi na[15].

U cho rych z roz le głą grzy bi cą pa znok ci,
u osób w star szym wie ku oraz w przy pad ku
nie po wo dzeń wcze śniej pro wa dzo nej te ra pii
le ka mi do u st ny mi, ko rzy st ne jest za le ce nie te ra -
pii sko ja rzo nej[18]. Naj czę ściej łą czy my do u st ne
le ki prze ciw grzy bi cze z pre pa ra ta mi apli ko wa -
ny mi miej sco wo na płyt kę pa znok cio wą. Po -
nie waż 99% grzy bi cy pa znok ci wy wo ła nej jest
przez der ma to fi ty, naj bar dziej za sad ne wy da je
się za sto so wa nie itra ko na zo lu lub ter bi na fi ny
do u st nie w po łą cze niu z le kiem miej sco wym.
W przy pad ku znacz nej hy per ke ra to zy pa znok -
ci sto su je my miej sco wo pre pa ra ty prze ciw -
grzy bi cze z kwa sem sa li cy lo wym lub du żym
stę że niem mocz ni ka. Roz mięk cza ją one ke ra ty -
nę za ka żo ne go pa znok cia, uła twia jąc usu nię cie
zmie nio nych cho ro bo wo warstw.

W nie których przy pad kach grzy bi cy pa -
znok ci do dat ko we, me cha nicz ne-chi rur gicz -
ne usu wa nie pa znok ci mo że być przy dat ne
w na si lo nej ony cho li zie, bocz nej (la te ral nej)
po sta ci grzy bi cy pa znok ci, po gru bie nia pa -
znok cia po wy żej 4 mm oraz sil nych do le gli -
wo ściach bólo wych. Po usu nię ciu płyt ki pa -
znok cio wej po da je my co dzien nie do u st nie
itra ko na zol lub ter bi na fi nę przez mie siąc po
za bie gu, ale rów nież sto su je my le cze nie
miej sco we do cza su cał ko wi te go odro śnię cia
pły tek pa znok cio wych.

Pod su mo wa nie

Zwy kle grzy bi ca pa znok ci po prze dzo na
jest grzy bi cą stóp, dla te go nie zwy kle istot ne
jest szyb kie i sku tecz ne le cze nie za ka żeń
grzy bi czych skóry.  I stot ny jest rów nież umie -
jęt ny do bór wła ści we go le ku prze ciw grzy bi -

cze go, z uwzglę dnie niem za kre su dzia ła nia,
dzia łań nie po żą da nych, to ksycz no ści i in te -
rak cji z in ny mi le ka mi. Więk szość grzy bic pa -
znok ci spo wo do wa nych jest der ma to fi ta mi,
a wy so ką sku tecz ność w tym przy pad ku wy -
ka zu je  i tra ko na zol lub  ter bi na fi na. Bar dzo
waż ne jest po stę po wa nie pro fi lak tycz ne za -
po bie ga ją ce na wro tom i roz wo jo wi za ka żeń
grzy bi czych skóry.
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