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Grzy bi cze za ka że nia skóry, przy dat ków skóry oraz błon ślu zo wych na -
le żą do bar dzo czę sto spo ty ka nych scho rzeń w co dzien nej prak ty ce
der ma to lo gicz nej. W po pu la cji ogól nej na miej sco we in fek cje grzy bi cze
cho ru je oko ło 20-30% osób[1]. In fek cje grzy bi cze skóry i przy dat ków są
bar dzo roz po wszech nio ne, szcze gól nie w gru pie osób z im mu no su pre -
sją (pa cjen ci w trak cie le cze nia im mu no su pre syj ne go, cho ru ją cy na cu -
krzy cę i z nie do bo ra mi od por no ści), u dzie ci i osób na ra żo nych na bez -
po śre dni kon takt z za ka żo ny mi zwie rzę ta mi. 
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Skuteczność mikonazolu w leczeniu
grzybiczych zakażeń skóry i paznokci

Grzy by po wo du ją ce za ka że nia grzy bi -
cze skóry i jej przy dat ków na le żą do 
3 grup:
• der ma to fi ty (Tri cho phy ton, Mi cro spo -

rum, Epi der mo phy ton), 
• grzy by droż dżo po dob ne (Can di da,

Ma las se zia, Ge o tri chum), 
• grzy by ple śnio we (Asper gil lus, Sco pu la -

rio psis bre vi cau lis)[1-3].

Za ka że nia grzy bi cze skóry i błon ślu zo -
wych wy wo ły wa ne są głów nie przez der -
ma to fi ty i grzy by droż dżo po dob ne, znacz -
nie rza dziej przez grzy by ple śnio we. Roz -
po czę cie le cze nia grzy bic po win no być
po prze dzo ne ba da niem mi ko lo gicz nym,
ce lem izo la cji i iden ty fi ka cji grzy ba od pa -
cjen ta[1]. Zna jo mość do stęp nych pre pa ra -
tów prze ciw grzy bi czych oraz wie dza o ich
pra wi dło wym za sto so wa niu jest uży tecz na
w każ dej nie mal spe cjal no ści le kar skiej[1]. 

Grzy bi ca skóry

In fek cje grzy bi cze ze wzglę du na swój
prze wle kły prze bieg i znacz ną za ka źność
sta no wią du ży pro blem spo łecz ny. Z dru -
giej stro ny, cho ro ba ma za zwy czaj ła god ny
prze bieg i po za de fek tem este tycz nym
i ewen tu al nie do le gli wo ścia mi su biek tyw -
ny mi pod po sta cią pie cze nia i świą du, nie
sta no wi za gro że nia dla ży cia.

Stan za pal ny w prze bie gu in fek cji grzy -
bi czej mo że mieć róż ne na si le nie, co uza -
leż nio ne jest od wła ści wo ści pa to ge nu
i ukła du od por no ścio we go pa cjen ta
(Ryc.1).

Ry zy ko roz wo ju grzy bi cy zwięk sza nie -
pra wi dło wa hi gie na, no sze nie nie prze -
wiew ne go obu wia, kon takt z cho ry mi
zwie rzę ta mi, cią ża, men stru a cja, no wo -
twór, AIDS oraz in ne in fek cje bak te ryj ne
lub wi ru so we (Ryc.2).
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Le cze nie grzy bi cy skóry

Od po wie dnia te ra pia oraz pra wi dło wo
do bra ny pre pa rat po zwa la ją sku tecz nie wy -
e li mi no wać grzy by z za ka żo nych tka nek.
Nie sku tecz ność te ra pii mo że wy ni kać z roz -
wo ju le ko o por no ści grzy bów. Le cze nie
utru dnia rów nież roz wój nie zna nych do -
tych czas szcze pów lub roz po wszech nie nie
tych rzad szych.

Więk szość pre pa ra tów prze ciw grzy bi -
czych do sto so wa nia miej sco we go ce chu je
zbli żo na sku tecz ność, jed nak bar dzo waż ny
jest od po wie dni do bór podło ża. Wy bór
podło ża uwa run ko wa ny jest cha rak te rem
zmian skór nych. Podło ża ma ścio we po win ny
być sto so wa ne na su che, hi per a ke ra to tycz ne
ogni ska. W przy pad kach zmian są czą cych,
wy się ko wych, za le ca się sto so wa nie ae ro zo -
li, że lów lub roz two rów.

Grzy bi ca stóp (łac. ti nea pe dis)

Grzy bi ca stóp jest cho ro bą sze ro ko roz -
po wszech nio ną, sta no wi dru gą (po grzy bi cy
pa znok ci) pod wzglę dem czę sto ści wy stę po -
wa nia for mę grzy bi cy. Szcze gól nie czę sto
spo ty ka na jest wśród gór ni ków, spo rtow ców
oraz w kli ma cie cie płym i wil got nym[3].

Grzy bi cę stóp naj czę ściej wy wo łu ją der -
ma to fi ty: Tri cho phy ton ru brum i Tri cho phy ton
men ta gro phy tes var. gra nu lo sum, rza dziej Epi -
der mo phy ton floc co sum i Tri cho phy ton ton su -
rans. Wy róż nia się trzy głów ne odmia ny kli -
nicz ne grzy bi cy stóp: mię dzy pal co wą, po tni -
co wą i złu szcza ją cą, na to miast znacz nie
rza dziej roz po zna je się po stać wrzo dzie ją cą
i kro st ko wą[1].

Grzy bi ca stóp jest za zwy czaj obu stron na,
obraz kli nicz ny grzy bi cy za le ży od umiej sco -
wie nia, dłu go ści trwa nia za ka że nia oraz od in -
dy wi du al nej od por no ści im mu no lo gicz nej go -
spo da rza. Grzy bi ca mię dzy pal co wa stóp jest
naj czę st szą odmia ną grzy bi cy stóp, zmia ny
umiej sco wio ne są w prze strze niach mię dzy -
pal co wych (zwy kle w III i IV). Kli nicz nie stwier -
dza się złu szcza nie, ma ce ra cję na skór ka oraz
pęk nię cia, zmia nom tym to wa rzy szy na si lo ny
świąd. Pod zma ce ro wa nym na skór kiem
stwier dza się ru mie nio wą, wil got ną i są czą cą
po wierzch nię. Grzy bi ca po tni co wa stóp cha -
rak te ry zu je się obe cno ścią zgru po wa nych na
ru mie nio wym podło żu pę che rzy ków z pły -
nem su ro wi czym zlo ka li zo wa nych zwy kle na
pode szwach stóp. W prze bie gu za ka że nia do -
cho dzi do zle wa nia pę che rzy ków, na stęp nie
do ich pę ka nia i two rze nia nadże rek, a na stęp -
nie do złu szcza nia na skór ka. Grzy bi ca stóp złu -

Ryc. 1. Grzy bi ca skóry gład kiej (Tri cho phy ton
men ta gro phy tes) u 38-let niej ko bie ty. 
Grzy bi ca by ła późno roz po zna na, pier wot nie
le czo na miej sco wy mi ste ry da mi.

Ryc. 2. Grzybica skóry gładkiej (Trichophyton
mentagrophytes) u 21-letniej kobiety
pracującej na gospodarstwie (m.in.
karmienie bydła).
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szcza ją ca jest wy wo ły wa na naj czę ściej przez
Tri cho phy ton ru brum i jest za ka że niem cha rak -
te ry zu ją cym się wie lo let nim prze wle kłym
prze bie giem. W obra zie kli nicz nym do mi nu ją
su che, hi per ke ra to tycz ne ogni ska, z drob no -
pła to wym złu szcza niem oraz bia ła wym za bar -
wie niem (obraz przy po mi na skórę po sy pa ną
mą ką). Zmia ny zlo ka li zo wa ne są na pię tach,
czub kach pal ców i śród sto piu, nie kie dy zle wa -
jąc się przy po mi na kształt zbli żo ny do mo ka sy -
nów (obraz grzy bi cy mo ka sy no wej).

Le cze nie grzy bi cy stóp

W le cze niu grzy bi cy stóp re ko men do wa ne
jest le cze nie miej sco we pre pa ra ta mi imi da zo lo -
wy mi (np. klo tri ma zol, eko na zol, mi ko na zol,
izo ko na zol), al li lo a mi na mi (ter bi na fi na, na fti fi na),
amo rol fi ną lub cy klo pi ro ksem. W przy pad ku
zmian są czą cych (np. grzy bi cy mię dzy pal co wej)
naj lep sze bę dzie za sto so wa nie ae ro zo lu lub że -
lu, który do dat ko wo ma dzia ła nie osu sza ją ce,
chło dzą ce oraz re du ku ją ce świąd.

Grzy bi ca pa znok ci

Po nad 99% grzy bic pa znok ci wy wo ła na
jest przez der ma to fi ty, a naj czę st szym pa to -
ge nem grzy bi cy pa znok ci jest Tri cho phy ton
ru brum[2,3] (Ryc. 3). W grzy bi cy der ma to fi to -
wej pa znok ci le cze niem wy bo ru we dług

kon sen su su eks per tów Sek cji Mi ko lo gicz nej
PTD jest le cze nie do u st ne itra ko na zo lem lub
ter bi na fi ną. Je dy nie w przy pad kach ogra ni -
czo nych do 3 pły tek pa znok cio wych i nie
prze kra cza ją cych 50% po wierzch ni płyt ki
moż na za sto so wać pre pa ra ty miej sco we
prze ciw grzy bi cze w po sta ci la kie ru.

Nie zbęd nym ele men tem sku tecz nej te ra pii
prze ciw grzy bi czej w przy pad ku grzy bi cy stóp
i pa znok ci stóp jest de zyn fek cja bu tów. Grzy by
mo gą bo wiem po zo sta wać przez dłuż szy czas
w obu wiu, po wo du jąc po now ne in fek cje oraz
roz prze strze nia nie się grzy bi cy wśród osób
z naj bliż sze go oto cze nia pa cjen tów[1]. Zgo dnie
z re ko men da cja mi Sek cji Mi ko lo gicz nej Pol skie -
go To wa rzy stwa Der ma to lo gicz ne go za le ca się
po stę po wa nie pro fi lak tycz ne za po bie ga ją ce re -
in fek cjom po le ga ją ce na sto so wa niu do bu tów
i skar pet pre pa ra tów za wie ra ją cych eko na zol,
mi ko na zol, chlor mi da zol czy bi fo na zol. Mi ko na -
zol w ae ro zo lu po zwa la na ła twą apli ka cję pre -
pa ra tu do wnę trza bu tów i skar pe tek[2].

Za ka że nia skóry i błon ślu zo wych
grzy ba mi droż dżo po dob ny mi 
z ro dza ju Can di da

Naj czę ściej spo ty ka nym pa to ge nem jest
Can di da al bi cans, do rza dziej spo ty ka nych
ga tun ków z ro dza ju Can di da na le żą: C.gla -
bra ta, C.kru sei, C.gu il lier mon dii.

Ryc. 3. Dystalno-lateralna grzybica paznokci stóp (Trichophyton rubrum) u 53-letniego mężczyzny.
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Podział za ka żeń droż dża ko wych uwa -
run ko wa ny jest umiej sco wie niem za ka że nia.
Wy róż nia my droż dży cę wy prze nio wą pa -
chwin, droż dży cę pa znok ci i wa łów pa znok -
cio wych, droż dży cę błon ślu zo wych ja my
ust nej i ką ci ków ust, droż dży cę na rzą dów
płcio wych. We dług re ko men da cji eks per tów
Sek cji Mi ko lo gicz nej PTD po chod ne imi da -
zo lo we (w tym mi ko na zol) sto su je się w po -
ni żej wy mie nio nych wska za niach:
• droż dży ca wa łów pa znok cio wych – głę -

bo kie wpro wa dza nie pod wał pa znok cio -
wy 2 ra zy dzien nie (w po sta ci kre mu),

• droż dży ca wy prze nio wa fał dów skór -
nych – 2 ra zy dzien nie (ae ro zol),

• droż dży ca błon ślu zo wych ja my ust nej
i ką ci ków ust u do ro słych i dzie ci po wy -
żej 3. ro ku ży cia, za le ca się apli ko wa nie
że lu na bło nę ślu zo wą ja my ust nej 62 mg
pre pa ra tu, 4 ra zy dzien nie (żel). We dług
cha rak te ry sty ki pro duk tu lecz ni cze go
u nie mow ląt i dzie ci w wie ku od 4. do
24. mie sią ca ży cia sto su je się 31 mg że lu
4 ra zy dzien nie,

• droż dży ca na rzą dów płcio wych – krem
2%, ta blet ki do po chwo we 1 raz dzien nie
100 mg[2].

Mi ko na zol w le cze niu grzy bi cy skóry

Mi ko na zol jest pre pa ra tem imi da zo lo -
wym, sto so wa nym w le cze niu po wierz -
chow nych grzy bic. Ha mu je bio syn te zę er -
go ste ro lu w ko mór kach grzy bów, po wo du -
jąc zmia ny li pi dów w skła dzie bło ny
ko mór ko wej, za bu rza jąc w ten spo sób jej
struk tu rę, co pro wa dzi do obu mie ra nia ko -
mórek grzy bów. Mi ko na zol w swo im spek -
trum dzia ła nia za wie ra grzy by droż dża ko -
po dob ne (Can di da al bi cans, Pi ty ro spo rum
ova le, Pi ty ro spo rum pa chy der ma tis, Pi ty ro -
spo rum orbi cu la re, Cryp to coc cus ne o for -
mans), der ma to fi ty (Tri cho phy ton, Epi der mo -
phy ton) oraz pro mie niow ce (Strep to my ces
ma du rae, No car dia aste ro i des).

Mi ko na zol jest do stęp ny w wie lu po sta -
ciach far ma ceu tycz nych, na przy kład w for -
mie pu dru lecz ni cze go, kre mu, ae ro zo lu, że -
lu do sto so wa nia w ja mie ust nej, ta ble tek do -
po chwo wych oraz że lu, co po zwa la na
od po wie dnie do bra nie le ku do podło ża
zmie nio ne go cho ro bo wo. Wska za niem do
le cze nia mi ko na zo lem są grzy bi ce skóry gład -
kiej, grzy bi ce stóp, grzy bi ce pa chwin, wy -
prze nia droż dża ko we fał dów skór nych, za -
ka że nia droż dża ko we wa łów pa znok cio -
wych, droż dży cy ja my ust nej i droż dży cy
na rzą dów płcio wych. Po nad to za le ca się sto -
so wa nie mi ko na zo lu w po sta ci ae ro zo lu do
pro fi lak tycz ne go od ka ża nia wnę trza skar pet
i obu wia[2-5].

Prze ciw ska za niem do sto so wa nia mi ko -
na zo lu są nadwraż li wość na mi ko na zol, po -
chod ną imi da zo lo wą lub na który kol wiek
skła dnik pre pa ra tu, za bu rze nia czyn no ści wą -
tro by, jed no cze sne sto so wa nie le ków me ta -
bo li zo wa nych przy udzia le CYP3A4 (na przy -
kład le ki po wo du ją ce wy dłu że nie od stę pu
QT- aste mi zol, cy za pryd, be pry dyl; al ka lo i dy
spo ry szu; sym wa sta ty na, lo wa sta ty na; tria zo -
lam i mi da zo lam po da wa ny do u st nie). W za -
leż no ści od po sta ci far ma ceu tycz nej mi ko na -
zo lu, wska za nia do le cze nia oraz daw ko wa nie
róż nią się w gru pach wie ko wych. Żel do sto -
so wa nia w ja mie ust nej jest za re je stro wa ny
od 4. mie sią ca ży cia, na to miast ta blet ki do po -
chwo we są prze ciw ska za ne po ni żej 18. ro ku
ży cia. Mi ko na zol daw ku je się zwy kle 2 ra zy
dzien nie w przy pad ku grzy bi cy skóry gład kiej,
stóp, wa łów pa znok cio wych. W droż dży cy
ja my ust nej za le ca się sto so wa nie mi ko na zo lu
w że lu do ja my ust nej 4 ra zy dzien nie,
a w przy pad ku droż dży cy na rzą dów płcio -
wych ta blet ki do po chwo we 1 raz dzien nie. 

Dzia ła nia nie po żą da ne po za sto so wa niu
mi ko na zo lu są bar dzo rzad kie, po apli ka cji na
skórę mo że po ja wić się świąd, pie cze nie, po -
krzyw ka, wy syp ka, ru mień, kon tak to we za pa -
le nie skóry, podraż nie nie oraz uo gól nio ne re -
ak cje im mu no lo gicz ne jak nadwraż li wość, re -
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ak cje ana fi lak tycz ne, obrzęk na czy nio ru cho -
wy. Mi ko na zol na le ży do ka te go rii C we dług
kla sy fi ka cji FDA (ang. Fo od and Drug Ad mi ni -
stra tion, Agen cja Żyw no ści i Le ków), co ozna -
cza, że przed za sto so wa niem le ku u ko biet
w cią ży na le ży roz wa żyć po ten cjal ne za gro że -
nia i ko rzy ści wy ni ka ją ce ze sto so wa nia mi ko -
na zo lu w okre sie cią ży. Na le ży za cho wać
ostroż ność u ko biet kar mią cych pier sią, po nie -
waż mi ko na zol wchła nia się w mi ni mal nych
ilo ściach przy sto so wa niu miej sco wym[4,5].

Ae ro zo lo te ra pia

Mi ko na zol w are o zo lu jest wska za ny w są -
czą cych, ak tyw nych zmia nach grzy bi czych.
Jest to for ma le ku wy god na dla cho re go, po -
zwa la na ła twą i szyb ka apli ka cję pre pa ra tu
lecz ni cze go, jed no cze śnie nie po wo du jąc dys -
kom for tu wy ni ka ją ce go z przy kle ja nia ubrań
lub ich ,,bru dze nia” za sto so wa nym pre pa ra -
tem[7,8]. Ae ro zol po zwa la na rów no mier ną
apli ka cję cien kiej war stwy le ku bez po śre dnio
na skórę, przy za cho wa niu okre ślo ne go stop -
nia roz pro sze nia sub stan cji lecz ni czej oraz
przy nie wiel kim stop niu wchła nia nia sub stan cji
czyn nej do skóry. Po wo du je to ogra ni cze nie
ry zy ka wy stą pień dzia łań nie po żą da nych le ku.
Za sto so wa nie ae ro zo lu po zwa la rów nież na
apli ka cję le ku na więk sze po wierzch nie oraz
na oko li ce trud no do stęp ne np. ple cy, oko li ca
mię dzy ło pat ko wa. Sto su jąc ae ro zol mi ni ma li -
zu je się me cha nicz ne draż nie nie skóry (wy -
wo ła ne roz sma ro wy wa niem pre pa ra tu w po -
sta ci np. ma ści) oraz zmniej sza się ry zy ko roz -
sze rze nia in fek cji na in ne oko li ce cia ła oraz
wśród osób z naj bliż sze go oto cze nia cho re -
go[7,8]. Ae ro zo le za cho wu ją ste ryl ność, opa ko -
wa nia są od por ne na dzia ła nie czyn ni ków ze -
wnę trz nych. Do ce nia ną za le tą ae ro zo li przez
pa cjen tów jest do dat ko we dzia ła nie chło dzą ce
i prze ciw świą do we. Jest to szcze gól nie ko rzy -
st ne w przy pad ku grzy bic skóry (np. grzy bi ca
mię dzy pal co wa stóp), którym zwy kle to wa -
rzy szy upo rczy wy świąd[7,8].

Pod su mo wa nie

In fek cje grzy bi cze ze wzglę du na znacz -
ne roz po wszech nie nie w po pu la cji, prze -
wle kły prze bieg i znacz ną za ka źność nadal
sta no wią istot ny pro blem w co dzien nej
prak ty ce der ma to lo gicz nej. 

Od po wie dnio za le co na te ra pia oraz pra -
wi dło wo do bra ny pre pa rat po zwa la ją sku tecz -
nie wy e li mi no wać grzy by z za ka żo nych tka nek.
Wśród sze ro kiej ga my środ ków prze ciw grzy -
bi czych do stęp nych na ryn ku, na le ży zwrócić
uwa gę na mi ko na zol w ae ro zo lu (pre pa rat Mi -
co nal). Dzię ki sze ro kie mu spek trum dzia ła nia
grzy bo bój cze go i grzy bo sta tycz ne go, znaj du je
za sto so wa nie w le cze niu grzy bic skóry wy wo -
ła nych przez der ma to fi ty, droż dża ki, grzy bic
wtór ne nad ka żo nych bak te ryj nie oraz w pro fi -
lak ty ce. Mi ko na zol w are o zo lu jest szcze gól nie
po le ca ny w są czą cych, ak tyw nych zmia nach
grzy bi czych z to wa rzy szą cym wy się kiem i ma -
ce ra cją skóry, na przy kład w prze bie gu grzy bi -
cy mię dzy pal co wej. Do dat ko wym atu tem jest
moż li wość apli ko wa nia ae ro zo lu na więk sze
po wierzch nie przy jed no cze snym nie wiel kim
ry zy ku ewen tu al nych dzia łań nie po żą da nych
wy ni ka ją cych z wchła nia nia przez skórę.
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