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Gombák okozta
bőr- és körömbetegségek

Agombák olyan mikroorganizmu-
sok, melyek a növény- és állatvi-
lágra jellemző sajátosságokkal is

bírnak, mégis különböznek mindkét élő-

lénycsoporttól. Kedvelik a nedves, meleg és
sötét környezetet. A kórokozó gombák em-
beren előidézhetnek felületes bőr- és teljes
szervezetet érintő fertőzést.

Világos foltok a bőrön
A gombás bőrfertőzések egyik leggyako-
ribbja a napgomba néven ismert jelenség;
a vállak, a hát, a mellkas területén jelent-
kező halványbarna, alig viszkető foltok jel-
lemzik. Nyáron a gombás foltok nem
barnulnak le, a világos foltok előtűnése
hívja fel a figyelmet a betegségre. Mivel
kozmetikailag is zavaró a foltos bőr, cél-
szerű még a nyaralás előtt kezelni. Sike-
resen kezelhető helyileg alkalmazható
szerekkel, de ha gyakran kiújulnak a tü-
netek, szakorvoshoz kell fordulni, és szá-
jon át szedett gyógyszerre is szükség
lehet. Megelőzni jól szellőző pamutruhá-
zat viselésével lehet.

Nem csak az egyént, a családot is érinti

„A férjem szüleinek elhanyagolt bőr- és körömgombája van
a kezükön és a lábukon is. Nagyon féltem a kisfiamat, ne-
hogy elkapja. Nem akarom őt eltiltani a nagyszülőktől, de fél-
tem magunkat. A férjem nem igazán akar beszélni erről az
édesanyjával, én próbáltam mondani nekik, de nem veszik
komolyan. Szeretnék többet tudni a köröm- és bőrgomba ke-
zeléséről, és a nem kezelt betegség következményeiről is.”

Cs. Cecília

40-41 Gomba.qxd:Layout 1  8/2/13  1:08 PM  Page 40



41

A gombás fertőzés
szövődményei
Nyáron szintén gyakori a talp és a lábujj-
közök gombás fertőzése. Ha hámlik a talp
bőre, viszket a talpél, a lábujjközökben
pedig fehéres, felázott a bőr, mindenkép-
pen forduljunk orvoshoz! A szubjektív pa-
naszok mellett ez a gombás bőrfertőzés
súlyos szövődményekkel is járhat. A vér-
áramba bekerülő gombaantigének ekcé-
maszerű tüneteket hozhatnak létre, ez erős
viszketéssel és akár hólyagképződéssel is
jár. A lábujjközi hámsérülés kapuja lehet a
nyirokérgyulladásnak, a visszatérő or-
báncnak is, mely idős egyéneknél további
súlyos szövődményeket is okoz.

Ezek a problémák gyakrabban jelent-
keznek cukorbetegeknél, mint ahogy
a hajlatokban tapasztalható viszkető,
nedvező bőrgyulladás is. A hónaljban,
combtőben, mellek alatt jelentkező ér-
zékeny bőrelváltozások nagyobb
számban alakulnak ki túlsúlyos és
erősen verejtékező egyéneken.

Kellemetlen körömgomba
Nemcsak a bőr felszínén jelentkezhetnek
a gombás fertőzés jelei, de gyakran ta-
pasztalhatunk a körmökön is elszínező-
dést, deformálódást. A körömgomba a
körömlemez különböző gombafajok által
kiváltott elváltozása. Huzamos ideje fenn-
álló, lábujjak közti gombásodás is meg-
betegítheti a körömlemezt. A köröm
ilyenkor megvastagodik, sárgásbarnává,
töredezetté válik. Kézen és lábon egyaránt
előfordulhat. A fertőzésre sérülés, kerin-
gési zavar és bizonyos tevékenységek,
munkakörök hajlamosítanak. Gumikesz-
tyűben és gumicsizmában, bakancsban
dolgozóknál gyakrabban kialakulhat. A fo-
lyamat rendszerint egy körmön kezdődik,
majd később terjed rá a többi körömre.
A körömgombásodás kezelésére rend-
szerint nem hoznak kielégítő eredményt a
helyileg alkalmazható szerek. Hiába bi-
zonyos reklámok ígérete, sokan tapasz-
talják, hogy orvosi segítség és hatékony
gyógyszeres kezelés nélkül nem tudnak

megszabadulni csúnya és beteg körme-
iktől. Több hónapig tartó procedúra ez is,
a köröm lenövéséig kell folytatni a kúrát,
ha végleges eredményt akarunk elérni.
Érdemes tudni, hogy gombásodás miatt
a teljes köröm eltávolítása ma már műhi-
bának számít, ettől nem kell tartani, ha
orvoshoz fordulunk. A körömgomba szá-
mos egyéb betegség forrása is lehet, ke-
zeletlen esetben leggyakrabban tenyéri
és talpi ekcéma és orbánc léphet fel szö-
vődményként.
A körömgombához hasonló, de nem fer-
tőző körömbetegség a pikkelysömör által
érintett köröm. Bőrgyógyász tudja megál-
lapítani, hogy pontosan miről van szó.
Néha súlyos, a körmöt érő trauma vagy
pont a körömlemez alatt megjelenő sze-
mölcs hozhat létre a körmökön hasonló el-
változást. Ezek természetesen nem
fertőznek.

A család többi tagja
is fertőződhet
Amennyiben a családban valaki gombás
bőrbetegséget vagy körömgombára utaló
tüneteket észlel, több ok miatt is mihama-
rabb forduljon orvoshoz: saját bőrén, kör-
mén esztétikailag zavaró tüneteket hordoz,
amelyek gyakran panasszal, viszketéssel,
fájdalommal is járnak. Súlyos szövődmé-
nyei is lehetnek az elhanyagolt bőrelválto-
zásoknak, különösen idős, beteg
egyéneknél. Ezek a szövődmények akár
kórházi kezelést is igényelhetnek, és meg-
terhelik a szervezetet. Mindezek mellett a
család többi tagjáért is felelősséggel tar-
tozik a beteg; amíg meg nem gyógyul,
használjon külön törülközőt, ollót és re-
szelőt. Ezeket fertőtlenítse gyakran. Együtt
ne fürödjön a család többi tagjával. Ha va-
lakinek körömgombája van, a pedikűrös,
a műkörmös nem vállalhatja a kezelését,
hiszen fertőzi az eszközeit. Ezt is vegyük fi-
gyelembe, s ne sértődjünk meg ezen, in-
kább szabaduljunk meg mihamarabb a
fertőzéstől. A mai korszerű szerekkel ez si-
keresen megoldható.

DR. BELEZNAY GYÖNGYIKE

bőrgyógyász-kozmetológus szakorvos

Az egészségügyi kérdések mögött felsej-
lik a család működésének nehézsége is,
amely gátolja a levélben leírt probléma
megoldását. A család leírható alrendsze-
rekből álló nagy rendszerként. Létezik
szülői alrendszer, gyermeki alrendszer, és
a nagyszülők külön alrendszert alkotnak.
Az alrendszereket határok választják el
egymástól. A család egészséges működé-
sének feltétele az, hogy ezek a határok ru-
galmasak legyenek. A mereven zárt határ
nem jó, hiszen elválaszt, ám a teljesen
nyitott határ is egészségtelen, mivel ez a
család struktúráját bontja meg, és zava-
rossá teszi a működést. Úgy tűnik, a le-
vélből megismert családban az apai
nagyszülők és a szülők közti határ túlsá-
gosan nyitott: az apa nem mer a szüleivel
konfrontálódni (nem húz határt új csa-
ládja védelmére), az anya kéréseit pedig
semmibe veszik a nagyszülők (az ő ha-
tárképző kezdeményezését támogatás hi-
ányában semmisnek tekintik). Pedig a
többgenerációs család jó működésének
feltétele, hogy a szülők legyenek a főnö-
kök, a nagyszülők pedig ebben tanácsa-
ikkal, érzelmi támogatásukkal segítséget
nyújtsanak, de elfogadják a szülőt tekin-
télyként. A bőr- és körömgomba kezelte-
tésének kérdése különleges, hiszen itt a
nagyszülőknek a saját életükben kellene
változást eszközölniük, ám ebben az eset-
ben ez kihat a családtagok egészségére,
lelkiállapotára, sőt a kapcsolatok minősé-
gére is. Jó volna, ha az apa az anyával
együtt tudná képviselni a baba érdekét,
amely egyébként a nagyszülők érdeke is,
és segítene kommunikálni, hogy mit vár-
nak tőlük (kezeltessék magukat, illetve
tartsanak be bizonyos szabályokat a ba-
bával való érintkezésben), a nagyszülők-
nek pedig el kellene fogadniuk a fiatal
szülők fennhatóságát a picivel kapcsola-
tos ügyekben.

SCHWANNER ZITA

pszichológus

A szülők a főnökök,
a nagyszülők

A TANÁCSADÓK
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