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Grybelis – ne tik estetinė problema
Grybelinės ligos dažniau vargina
tuos, kurie serga lėtinėmis ligomis
arba yra vyresnio amžiaus. Didesnė
tikimybė užsikrėsti šiomis ligomis
turintiesiems pėdų nuospaudų,
nuotrynų, žaizdelių ar įtrūkimų. Kaip
išgydyti pėdų ir nagų grybelį?
Dalia VALENTIENĖ

Vilnietė Irena pasakoja, kad
sykį, nuėjus darytis pedikiūro,
specialistė mandagiai paklausė,
ar ji neserga pėdų grybeliu. Viena kojos nago dalis buvo pabalusi, atšokusi nuo plokštelės, kita
dalis pageltusi, lyg nagas būtų
nuspaustas bato ar sumuštas.
Tąkart pedikiūrą, kaip ir dera,
specialistė atliko su pirštinėmis,
bet įspėjo, kad vertėtų išsitirti.
Moteris užsiregistravo pas odos
ligų gydytoją, tačiau tyrimo rezultatas buvo neigiamas. Gydytoja tąkart sakė, kad nago pažeidimas galėjo atsirasti dėl nagų
lakavimo ilgalaikiu geliniu laku.
Bet panašiai atrodo ir grybelio
pažeistas nagas. Kas sukelia grybelį ir kam yra didesnė tikimybė
susirgti šia liga?

Užkrečiama liga

Pasak Kauno miesto poliklini-

kos Šančių padalinio gydytojos
dermatovenerologės Viktorijos
Vaičiūnienės, nagų grybelis –
onichomikozė, yra dažniausiai
nagus pažeidžianti liga pasaulyje. Ši infekcija dažniau pasitaiko vyrams. Galbūt tai susiję su
tuo, kad daugelis jų labiau prakaituoja, mažiau dėmesio skiria
nagų ir kūno odos priežiūrai
bei higienai, nekreipia dėmesio
į atsiradusius odos pakitimus.
„Nagų ir pėdų grybelis – užkrečiama liga, kurią sukelia įvairių
rūšių grybeliai, dažniausiai dermatofitai, rečiau – pelėsiai arba
mielės. Užsikrėsti šia infekcija
galima tiesiogiai kontaktuojant
su sergančio žmogaus pažeista
oda ar nagais, bet dažniau užsikrečiama netiesioginio kontakto metu, kai grybelis arba jo
sporos, esančios ant odos arba
nagų, patenka nuo svetimos už-
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krėstos avalynės, rankšluosčių ar
vaikštant basomis bendro naudojimo patalpose, ypač kur šilta
ir drėgna: baseinuose, pirtyse,
viešuose dušuose, sporto salėse.
Ligos sukėlėjai yra labai atsparūs
ir gyvybingi, ant paviršių gali išlikti net keletą metų. Pasitaiko,
kad rankų ar pėdų nagų grybeliu
užsikrečiama manikiūro ir pedikiūro kabinetuose, kur nesilaikoma nagų priežiūros instrumentų
dezinfekcijos reikalavimų. Rankų
nagų grybelinė infekcija dažnesnė žmonėms, kurių rankos darbo metu nuolat būna drėgnos,
guminėse pirštinėse, pavyzdžiui, indų plovėjams, taip pat
vaikams, turintiems įprotį čiulpti pirštus“, – pasakoja gydytoja
dermatovenerologė.

Įtakos turi lėtinės ligos

Grybelis labiau puola ir sergančiuosius mažakraujyste, žvyneline, atopiniu dermatitu, taip
pat endokrininėmis ligomis.
Pėdų ar kojų nagų grybeliui atsirasti nemažai įtakos turi ir patirtos traumos, tarkim, ant kojos
nukritus sunkesniam daiktui,
privėrus kojos pirštą durimis.
Nagus ir pėdas gali traumuoti
ir ilgą laiką avimi per siauri ir
aukštakulniai batai. Įtakos turi
ir tam tikra pėdos deformacija.
Ligos forma ir jos intensyvumas, pasak medikės, gali būti
skirtingi. „Išskiriamos kelios klinikinės nagų grybelio formos,
jos nustatomos pagal nago pažeidimo pobūdį, lokalizaciją ir
pagal tai, kokia nago plokštelės
dalis yra pakitusi. Vertinama, ar
pažeista oda aplink nago plokštelę. Pati sunkiausia forma – totali distrofinė onichomikozė,
kai suyra visa nago plokštelė.
Interdigitalinės formos etapo
metu pažeidžiama tarpupirščių
oda – paprastai infekcija prasideda tarp ketvirtojo ir penktojo
pirštų. Hiperkeratozinei formai
būdingas pėdų odos pleiskanojimas, gali atsirasti skausmingų
įtrūkimų, ypač kulnų srityje,
esant vezikulinei dishidrotinei
formai, pirštų odoje susidaro
smulkių niežtinčių pūslelių“, –
sako gydytoja dermatovenerologė V. Vaičiūnienė.

Grybelio požymiai

„Daugeliu atvejų pirmiausia
pažeidžiami kojų nykščių nagai,
jų kraštuose ar šonuose pakinta
nago plokštelės spalva, ji tampa gelsva arba balkšva, nagas
sustorėja, ima trupėti, kartais
pastebima vadinamoji onicholizė, kai nagas atšoka nuo guolio. Grybelio pažeistas nagas
gali ir paburkti, parausti, oda
aplink jį neretai tampa skausminga. Nagų grybelinė infekcija savaime nepraeina, nesigydant liga apima vis didesnę nago dalį, pereina į kitus nagus,
dažnai – ir į tarpupirščius, padų
odą. Neretai būna ir atvirkščiai
– grybelinė infekcija, tyliai tūnojusi tarpupirščiuose, patenka ir į nagus. Nesiimant jokių
priemonių ar bandant gydytis
vien liaudiškais būdais, infekcija gali neapsiriboti tik nagais
ar padais, ji gali pažeisti ir kitas
kūno vietas: kirkšnis, pažastis,
liemenį, kartais net ir veidą“, –
sako medikė.
Įgudęs gydytojas dermatovenerologas, pasak pašnekovės,
gali įtarti grybelinę infekciją ir
apžiūros metu, bet diagnozė
patvirtinama atlikus mikroskopinį tyrimą. „Panašūs požymiai
būdingi ir žvynelinei, plokščiajai
kerpligei, Darjero ligai, ichtiozei,
onichogrifozei, kartais net po
nagu besiformuojančiai melanomai. Jei planuojama skirti gydymą geriamaisiais vaistais nuo
grybelio, būtina atlikti pasėlį, kuriuo nustatoma ne tik konkreti
grybelio rūšis, bet ir jos jautrumas vaistams. Deja, mikroskopinis tyrimas netikslus 5–15 proc.
atvejų, o pasėlis net 43–70 proc.
atvejų. Vadinasi, tyrimas nerodo
infekcijos net tada, kai ji yra. Taip
dažnai pasitaiko, jei prieš atlikdamas tyrimą pacientas jau būna
naudojęs įvairias namų gamybos priemones ar pažeistas vietas tepęs vaistais nuo grybelio.
Prieš mikrobiologinius tyrimus
mažiausiai 2 savaites negalima
taikyti jokio vietinio nagų gydymo. Naujausias ir tiksliausias tyrimas, naudojamas kai kuriose
pasaulio šalyse, yra polimerazės
grandininė reakcija (PGR). Jos
metu greitai, per 48 val., ir tiksliai
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nustatomi grybelio genetiniai
fragmentai. Tačiau šis tyrimas
yra brangus ir Lietuvoje kol kas
neatliekamas“, – sako gydytoja.

Liaudiškomis priemonėmis
geriau nepasikliauti

Gydytojos dermatovenerologės teigimu, infekcija pati neišnyksta, todėl ją reikia pradėti
tinkamai gydyti kiek įmanoma
anksčiau. „Internete ir televizijoje reklamuojami ir parduotuvėse ar vaistinėse be gydytojo
recepto parduodami įvairūs
pieštukai, lakai ir skysčiai. Juose dažniausiai nėra veikliosios
medžiagos nuo grybelio, tad
grybelio šios priemonės nenaikina. Tačiau kitos jose esančios medžiagos pakeičia nago
plokštelės pH ir sudaro ne itin
palankias sąlygas daugintis
grybeliui. Tokios priemonės yra
skirtos naudoti ilgą laiką profilaktiškai, kad po gydymo būtų
išvengta ligos atkryčio“, – paaiškina medikė.
Pašnekovė nepataria eksperimentuoti ir su liaudiškomis
priemonėmis. „Jų efektyvumas
neįrodytas ir labai abejotinas. O
dažnais atvejais gydytojams nemenką nuostabą keliančios priemonės, tokios kaip auksinis ūsas,
įvairios spiritinės suplaktinės,
svogūnų ir raugintų kiaušinių
užpiltinės, acto esencija, padaro daugiau žalos negu naudos:
sukelia odos aplink nagus sudirgimą, uždegimą ar net alergines
reakcijas. Taip pat šios priemo-

nės gali užmaskuoti infekciją ir
lemti klaidingai neigiamus mikrobiologinių tyrimų rezultatus,
be kurių gydytojas dermatovenerologas negalės paskirti tinkamo ir efektyvaus gydymo“, –
įspėja V. Vaičiūnienė.

Gydymas – ilgas
ir nelengvas

Medikė atkreipia dėmesį, kad
nagų grybelio gydymas yra ilgas
ir ne visada sėkmingas, be to, liga linkusi kartotis. „Net ir išnaikinus grybelį normalios išvaizdos
nagas gali taip ir neataugti, jei
buvo pažeistas nago guolis, t. y.
vieta, iš kur pradeda augti nagas.
Gydymo pasirinkimas priklauso
nuo to, kaip stipriai ir kiek nagų
liga yra pažeidusi. Jei pažeidimai
minimalūs ar jau pažengę, bet
negalima skirti sisteminių vaistų
nuo grybelio dėl gretutinių ligų
ar kitų vartojamų vaistų, galima
naudoti tik vietinio poveikio
vaistus nuo grybelio, pavyzdžiui,
ciklopirokso ar amorolfino nagų
lakus. Tačiau šiuo atveju reikia
daug kantrybės, nes gydymas
trunka tol, kol nuauga sveika
nago plokštelė – naujas rankos
nagas atauga per 6–9 mėn., kojos – per 9–12 mėn., o vyresnio
amžiaus žmonėms šie procesai
vyksta dar lėčiau. Kai nagai yra
stipriai pažeisti grybelio, efektyviausia taikyti kombinuotą
gydymą. Tada naudojamas ir
specialus receptinis nagų lakas,
ir geriamieji vaistai nuo grybelio. Jie parenkami individualiai,

atsižvelgiant į pasėlio rezultatus, taip pat į paciento gretutines ligas ir vartojamus vaistus.
Kadangi geriamieji vaistai gali
turėti šalutinį poveikį kepenims
ir inkstams, prieš juos skirdamas,
gydytojas turi atlikti šių organų
veiklą rodančius laboratorinius
kraujo tyrimus ir juos vertinti
vykstant gydymui. Tačiau net
ir gydymas sisteminiais vaistais
gali būti neefektyvus, jei žmogus nesilaikys gydymo režimo,
jei dėl kokių nors priežasčių jo
organizmas bus atsparus vaistams ar šie vaistai sąveikaus su
kitais vartojamais preparatais“, –
sako gydytoja.
Ji sako, kad vis dar pasitaiko
atvejų, kai pacientai gydomi taikant senovinį metodą – nago
plokštelę šalinant chirurginiu
būdu. „Šis būdas nerekomenduojamas, nes dažnai vėl atauga infekcijos pažeistas nagas.
Neseniai tapo populiarus naujas
nagų gydymo metodas lazerio
terapija, bet kol kas nepakanka
patikimų įrodymų, kurie pagrįstų šio metodo efektyvumą. Na,
o pėdų odos grybelinė infekcija
yra gydoma daug lengviau, dažniausiai užtenka vos 3–4 savaičių
gydymo vaistais nuo grybelio ir
pasiekiami puikūs rezultatai“, –
tikina medikė.
Kas gali nutikti, jei pėdų ir nagų grybelis nebus tinkamai ir
laiku išgydytas? „Grybelinė nagų infekcija gali sunaikinti visą
nago plokštelę, negrįžtamai pažeisti nago guolį, dėl to sveikas

nagas jau niekada nebeataugs.
Infekcija iš nagų ir pėdų gali išplisti į kitas kūno vietas, kurias
nukasius gali prasidėti antrinė,
bakterinė, infekcija“, – verčia suklusti gydytoja.

Kad neužkrėstumėte kitų

Susirgus nagų ar pėdų grybeline infekcija, ne tik patiems tenka gydytis, bet ir saugoti kitus,
kad nuo jūsų neužsikrėstų. „Jei
vienas šeimos narys turi grybelinę nagų ar pėdų infekciją, šia
liga gali užsikrėsti ir kiti. Net ir
vartojant vaistus nuo grybelio,
reikia laikytis tam tikrų taisyklių.
Sergantysis turi tinkamai plauti pėdas karštu (apie 60 laipsnių) vandeniu, skalbti kojines,
dezinfekuoti pėdas ir avalynę,
basomis kojomis nevaikščioti namuose ir viešose erdvėse:
pirtyse, viešuose dušuose, viešbučių kambariuose, nesidalyti
rankšluosčiais, drabužiais, kojinėmis, batais, nagų žirklutėmis
ar dildėmis su kitais asmenimis,
svečiams nesiūlyti savo šlepečių,
o svečiuose nesiauti šeimininkų
šlepečių. Nederėtų maudytis baseinuose, kubiluose, sūkurinėse
voniose – taip ligą galima perduoti žmonėms, kurie maudosi
kartu“, – įspėja pašnekovė.
Grybeliui atsinaujinus, rekomenduojama gydymo kursą
pakartoti. O infekciją išsigydžius
patariama ir toliau laikytis visų
save ir kitus nuo šios ligos padedančių apsaugoti profilaktikos
priemonių.

