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Glivi~ne okube koe
Glivi~ne okube koe so ena od najpogostej{ih konih bolezni. Po epidemiolo{kih podatkih
zboli za njimi vsaj enkrat v ivljenju najmanj
10 odstotkov ljudi. Pri ljudeh v srednjih letih in
pri starej{ih je pogostost glivi~nih okub koe {e
ve~ja, ocenjujejo jo celo na 30 odstotkov.
Zaradi sprememb v na~inu ivljenja, staranja
prebivalstva, vedno ve~jega {tevila bolnikov s
kroni~nimi boleznimi in boleznimi, ki zmanj{ajo
imunsko odpornost, in zaradi vedno ve~je uporabe {irokospektralnih antibiotikov bo njihova
pogostost v prihodnje verjetno {e nara{~ala.
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Ali vse glive povzro~ajo okube
Glive so v naravi povsod prisotni in nepogre{ljivi
mikroorganizmi. Poznamo vsaj 250.000
razli~nih gliv. Priblino 100 jih je potencialno
patogenih za ljudi in ivali. Pred okubo koe
z glivami nas naravno {~itita loj in stalno
obnavljanje povrhnjice, ob pojavu okube pa se
pridruijo tudi imunski obrambni mehanizmi.
Okube na koi povzro~ajo razli~ne glive, ki
jim najve~krat re~emo kar glivice. Po njihovih
zna~ilnostih jih delimo na dermatofite, kvasovke
in plesni. Dermatofiti povzro~ajo najmanj dve
tretjini vseh glivi~nih okub koe, kvasovke
priblino tretjino, plesni pa le nekaj odstotkov.
Raz{irjenost posameznih glivic je v razli~nih delih
sveta razli~na. Pri nas so povzro~itelji podobni
kot v drugih razvitih delih sveta.
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Kako se okuimo
Z glivicami, ki povzro~ajo okube na koi,
najpogosteje pridemo v stik v zunanjem okolju:
prek okuenih ivali (zoofilni dermatofiti),
okuene zemlje (geofilni dermatofiti),
z neposrednim ali s posrednim prenosom med
ljudmi (antropofilni dermatofiti, kvasovke, plesni).
Med ivalmi so najpogostej{i vir okube okuene
ma~ke, ki prena{ajo mikrosporijo (ma~ja bolezen).
Pogosti so tudi glodavci (zaj~ki, hr~ki, morski
pra{i~ki), v~asih tudi psi, govedo, redkeje konji
in perjad.
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Okube prek zemlje so redke in se pojavljajo
predvsem poleti.
Med ljudmi so najbolj raz{irjene okube z
antropofilnimi dermatofiti. Z njimi se najpogosteje
okuimo na vlanih in toplih povr{inah, kjer se
zadruje veliko ljudi (skupne umivalnice,
kopali{~a, zdravili{~a, {portni objekti). Vir okube
so najpogosteje ljudje s prikrito potekajo~o
glivi~no okubo stopal. Med druinskimi ~lani
je moen neposreden prenos okube z dotikom
in posreden prenos prek okuenih predmetov
(obuval, obla~il, brisa~).
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Kdo je bolj dovzeten za okube

koe

Za glivi~ne okube koe nismo vsi enako
dovzetni. Pogostej{e so pri starej{ih ljudeh,
bolnikih s sladkorno boleznijo, z okubo s HIV,
z drugimi boleznimi, ki zmanj{ajo imunsko
odpornost, in z malignimi boleznimi.
Za okube stopal so bolj dovzetni ljudje, ki imajo
bolezni perifernega ilja, perifernega iv~evja,
ortopedske nepravilnosti stopal in pogoste
po{kodbe nohtov ali koe stopal. Pogoste so tudi
pri mlaj{ih, sicer zdravih ljudeh, predvsem pri
tistih, ki se veliko ukvarjajo s {portom ali nosijo
tesno obutev. Ponavljajo~e se po{kodbe koe
stopal in nohtov, pa ~eprav manj{e, glivicam
olaj{ajo vstop v ko`o.
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Nekateri menijo, da se dovzetnost za glivi~ne
okube podeduje, vendar zaenkrat za to ni
dokazov.
Pri otrocih in mladostnikih so pogostej{e okube
z glivicami, ki jih prena{ajo ivali, poklicno pa
so jim bolj izpostavljeni kmetovalci in veterinarji.
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K aj nas opozori na morebitno

okubo

Glivice povzro~ajo na koi pestro paleto klini~nih
sprememb. Razli~ne glivice povzro~ajo nastanek
podobnih vnetnih sprememb, ista glivica pa lahko
povzro~i razli~ne spremembe. Po spremembah
na koi je glivi~ne okube v~asih teko lo~iti od
drugih konih bolezni. Na za~etku okube se
obi~ajno pojavi rde~ina z lu{~enjem, v~asih tudi
drobni mehur~ki in blag srbe. Intenzivnost
vnetnih ari{~ je odvisna od ve~ dejavnikov:
lokalizacije okube, vrste povzro~itelja, trajanja
okube in imunske odpornosti organizma.
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Glivi~na okuba stopal
Stopala so najpogostej{e vstopno mesto za
okubo z antropofilnimi dermatofiti. Glivi~na
okuba stopal je ena izmed najbolj raz{irjenih
glivi~nih okub koe. Obolevajo ljudje v vseh
ivljenjskih obdobjih, pri mlaj{ih je pogosta zlasti
med {portniki. Izgled vnetnih sprememb je v
precej{nji meri odvisen od vrste povzro~itelja.
Okuba se pogosto za~ne med tretjim in petim
prstom. V~asih ve~ let poteka prikrito, z blagim,
komaj opaznim lu{~enjem medprstnih prostorov
in podplatov. Ker nam ne povzro~a ve~jih teav,
jo pogosto spregledamo in je ne zdravimo. ^e
okuba napreduje, se pojavijo rde~ina, izrazitej{e
lu{~enje, vnetni izcedek ali drobni vodeni
mehur~ki. Poslab{anje pogosto opaamo poleti,
ko je koa zaradi potenja bolj vlana.
Prvi znak, ki nas opozori na okubo koe stopal, je srbenje, kasneje skelenje ali bole~ine pri
hoji. Nezdravljena okuba koe stopal se po
nekaj mesecih ali letih prenese na nohte nog.
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Glivi~na okuba nohtov
Na nohtih nog se okuba praviloma za~ne na
prostem delu nohta, na palcu. Noht se
rumenkasto obarva, odstopa od podnohtja,
postane zadebeljen, krhek in lomljiv. Z leti se
povr{ina obolelega nohta {iri navzgor proti
zarodnemu delu. Kadar je okuen ta del nohta,
postane vsa nohtna plo{~a zadebeljena in
deformirana. V tej fazi se pridruijo bole~ine pri
hoji in vnetje koice ob nohtu. S~asoma se glivice
prenesejo tudi na druge nohte nog.
Okuba na nohtih poteka kroni~no in napreduje
po~asneje kot na koi. Nezdravljena okuba se
s koe ali z nohtov stopal prenese na druge
dele telesa, najpogosteje v dimlje, na dlani,
nohte rok in koo trupa.
^eprav so glivi~ne okube nohtov zelo pogoste,
pa vseh sprememb na nohtih ne moremo pripisati
tem okubam. Podobne spremembe na nohtih
povzro~ajo tudi nekatere druge kone bolezni
ali motnje v prekrvitvi spodnjih okon~in.
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Glivi~ne okube trupa in okon~in
Glivi~ne okube koe se zelo pogosto pojavljajo
na trupu in okon~inah. Zna~ilen pojav za okubo
teh predelov je ostro omejena rde~ina s poudarjenim robom in drobnim lu{~enjem, {irjenjem
vnetja navzven in centralno z znaki izginjanja
rde~ine. ari{~e je sprva eno samo, kasneje jih
je lahko ve~ in so razporejena nesimetri~no. S
{irjenjem lahko v nekaj tednih doseejo velikost
dlani ali celo ve~jo povr{ino. Na obrazu ali z
dlakami bolj porasli koi je izgled okube lahko
nezna~ilen. V~asih so prisotne le manj{e vnetne
bun~ice, neostro omejena rde~a lisa ali globlja
vnetna zadebelitev.
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Glivi~ne okube lasi{~a
Glivi~ne okube lasi{~a so pogostej{e pri manj{ih otrocih, pri odraslih so redke. Pri nas jih
povzro~ajo predvsem zoofilni dermatofiti
(mikrosporija). Nanje moramo pomisliti pri
omejenem lu{~enju koe lasi{~a in pri odlamljanju las nekaj milimetrov nad povr{ino koe.
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Okube koe s kvasovkami
Kvasovke so posebna skupina gliv, ki povzro~ajo
okube na koi in sluznicah, pri imunsko oslabelih
ljudeh pa lahko tudi sistemske okube notranjih
organov. Za okubo koe morajo vedno obstajati ustrezni pogoji, ki omogo~ajo razmnoevanje kvasovk.
Posebej so dovzetni bolniki s sladkorno boleznijo,
imunsko oslabeli bolniki, ljudje s pove~ano telesno
teo in pomanjkljivo higieno. Okube dlani in
nohtov rok se pojavljajo pri enskah, ki pogosto
mo~ijo roke (kuharice, ~istilke, medicinsko osebje).
Dovzetnost zanje pove~uje tudi zdravljenje z
antibiotiki, jemanje kontracepcijskih tablet, slabokrvnost zaradi pomanjkanja eleza, v~asih tudi
motnje v delovanju {~itnice in nadledvi~ne leze.
Okube na koi se pojavljajo predvsem v konih
gubah trupa in okon~in z rde~ino, lu{~enjem in
mo~nim srbenjem. Na nohtih rok se vnetje praviloma za~ne s pordelo koo obnohtja, v nekaj
tednih pa se okuba preseli {e na nohtno plo{~o.
Okube nohtov rok in obnohtja spremljajo bole~ina pri delu, mote~ estetski izgled in pogosto
zaskrbljenost zaradi monosti prenosa okube
na druge ljudi.
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Pityriasis versicolor
Pityriasis versicolor je ena izmed najbolj raz{irjenih glivi~nih okub koe. Povzro~a jo kvasovka Malassezia. Zanjo nekateri uporabljajo
manj primeren izraz »kona plesen«.
Ta okuba je vedno prisotna le v najvrhnej{ih
slojih koe. Povzro~a zna~ilne manj{e belkaste
ali svetlo ronate lise s komaj opaznim, drobnim
lu{~enjem na zgornjem delu trupa in rok,
ramenih, vratu, v~asih tudi na obrazu in lasi{~u.
Pogostej{a je v poletnih mesecih. Zaradi motenj
v sintezi konega pigmenta obolela ari{~a na
soncu ne porjavijo.
Za to bolezen so bolj dovzetni ljudje, ki se iz
razli~nih razlogov veliko potijo, nosijo tesna,
manj zra~na obla~ila in se pogosto negujejo z
mastnimi kremami, ter imunsko oslabeli bolniki.
Po ozdravitvi so pogoste ponovitve.
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Samo zdravnik lahko dokon~no

potrdi, da gre za glivi~no okubo

Glivi~ne okube koe so po izgledu lahko
podobne drugim konim boleznim. Za ugotovitev prave narave bolezni in za uspe{no
zdravljenje je treba obolelo koo pogosto tudi
laboratorijsko pregledati, opraviti mikolo{ki
pregled.
Prisotnost glivic na koi ugotavljamo v posebej
specializiranih laboratorijih. Z obolelega ari{~a
na koi postrgamo kone luske, pri okubah
nohtov pa oboleli del nohta. Pregled sestoji iz
dveh delov: takoj{njega mikroskopskega pregleda
in zahtevnej{e dolo~itve povzro~itelja na posebnih
goji{~ih. Poznavanje vzro~ne glivice omogo~a
ugotovitev vira okube in olaj{a izbiro ustreznega
zdravila.
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Z akaj moramo glivice ~imprej
za~eti zdraviti

Glivi~ne okube koe ne ogroajo ivljenja,
poslab{ajo pa njegovo kakovost. Ljudem
povzro~ajo veliko zdravstvenih teav, nekatere
zaplete in zaskrbljenost. ^e jih ne zdravimo,
potekajo kroni~no, se {irijo po telesu, prodirajo
iz povrhnjice v globlje sloje koe in se prena{ajo
na druge ljudi. Spontane ozdravitve so verjetno
izjemno redke, v praksi jih ne opaamo. Nekatere
okube lahko povzro~ajo na koi trajne po{kodbe
z brazgotinami. Okuba z dermatofiti ostane le
na koi in se ne {iri v notranje organe. Okuba
koe s kvasovkami je pri imunsko oslabelih
bolnikih lahko vir sistemske okube.
Zaradi glivi~ne okube koe je olaj{an vstop
drugim mikroorganizmom v koo in posledi~no
v telo. Nevarne so predvsem okube z bakterijami, ki povzro~ajo bole~a vnetja obnohtja,
vnetja koe in podkoja na ve~jem delu okon~ine
ali {en.
Ob sumu glivi~ne okube koe je zato
priporo~ljiv obisk pri zdravniku in ~imprej{nji
za~etek zdravljenja. Zaradi monih zapletov
jim moramo posvetiti posebno pozornost pri
bolnikih s sladkorno boleznijo in pri imunsko
oslabelih bolnikih.
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Zdravljenje glivi~nih okub koe
Za zdravljenje glivi~nih okub koe imamo
danes na voljo ve~ u~inkovitih zdravil 
antimikotikov.
Lokalni antimikotiki so v obliki krem, mazil,
posipov, {amponov ali laka za nohte. Z njimi
pozdravimo ve~ino glivi~nih okub, ki so v vrhnjih
slojih koe, potekajo kraj{i ~as in so omejene na
manj{o povr{ino.
Pri kroni~nih in napredovalih okubah koe in
nohtov je u~inkovitej{e zdravljenje s sistemskimi
antimikotiki v obliki tablet ali kapsul. Zadnjih
deset let so vse pogosteje uporabljeni novi, zelo
u~inkoviti antimikotiki, kot so terbinafin, flukonazol
in itrakonazol. Nekatere raziskave ugotavljajo,
da pri zdravljenju okub nohtov nog s terbinafinom doseemo dolgoro~no bolj{e uspehe
kot z drugimi antimikotiki. Pri okubah s
kvasovkami so u~inkovitej{i azolni antimikotiki
(flukonazol, itrakonazol).
Neeleni u~inki so redki in blagi. Najpogosteje
opaamo laje prehodne prebavne teave, zelo
redko slabost, bruhanje, bole~ine v trebuhu ali
motnje v delovanju jeter. ^e se pojavijo kakr{ne
koli teave, je potreben posvet z zdravnikom.
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Kaj morate vedeti pri zdravljenju
z antimikotiki

Pri zdravljenju glivi~nih okub koe sta potrebni
potrpeljivost in vztrajnost. Zdravljenje je
uspe{nej{e in enostavnej{e, ~e z njim za~nemo
~imprej.
Z lokalnimi zdravili zdravimo okube na koi
najmanj en mesec, na nohtih pa vsaj pol leta.
Glede ~asa zdravljenja je treba upo{tevati
zdravnikova navodila. Zdravljenje okube na
koi traja dlje, kot je potrebno za izbolj{anje
vnetnih znakov. ^e zdravila prezgodaj opustimo,
se okuba lahko ponovi.
Zdravljenje s sistemskimi antimikotiki traja razli~no dolgo. Za okube koe zado{~a 4- do
6- tedensko zdravljenje, okube lasi{~a pa je
v~asih treba zdraviti ve~ mesecev. Najdalj{e je
zdravljenje okub nohtov. Okube nohtov rok
zdravimo dva meseca, okube nohtov nog tri
mesece, v~asih tudi dlje. Izbolj{anje sprememb
na nohtih je odvisno od hitrosti njihove rasti in
je navadno o~itno {ele nekaj mesecev po koncu
jemanja zdravil.
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Sistemskih antimikotikov ne smejo jemati
nose~nice, doje~e matere, bolniki z jetrnimi
boleznimi ali znano alergijo na ta zdravila.
Previdnost je potrebna pri bolnikih z ledvi~nimi
boleznimi in pri manj{ih otrocih.
Nekateri od sistemskih antimikotikov lahko vplivajo na presnovo drugih zdravil. Medsebojnih
u~inkovanj je nekoliko ve~ pri zdravljenju z
azolnimi antimikotiki. Previdnost je potrebna pri
so~asnem jemanju nekaterih zdravil za zdravljenje
sladkorne bolezni in zvi{ane ravni ma{~ob v krvi,
zaviralcev strjevanja krvi, nekaterih zdravil za
zdravljenje alergije, depresije, zvi{anega krvnega
tlaka in zaviralcev imunskega odgovora.
Sistemske antimikotike predpi{e zdravnik,
nekatere lokalne antimikotike pa lahko kupimo
tudi v lekarni brez zdravni{kega recepta in so
namenjeni tistim, ki svoje simptome e poznajo
in si posku{ajo sami pomagati.
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Kako lahko glivi~ne okube koe
prepre~imo

Pri prepre~evanju glivi~nih okub koe mora
biti na{a pozornost usmerjena predvsem na
stopala.
Obisku javnih kopali{~ se zaradi
ve~je monosti okube ni treba
odpovedati. Za{~itimo se lahko z
no{enjem plasti~ne obutve. Obutev
iz naravnih materialov je za ta
namen manj primerna. Posebni
bazeni za razkuevanje stopal ob
prihodu in odhodu nas pred
okubo z glivicami verjetno ne
za{~itijo dovolj. Za ljudi, ki so bolj
dovzetni za te okube, je po
odhodu s kopali{~a priporo~ljiva
enkratna uporaba antimikoti~nega
posipa, antimikotika v pr{ilu ali
{amponu.
Med drugimi ukrepi je najpomembneje, da skrbimo za ustrezno
higieno in za to, da bo koa stopal
~imbolj suha, zlasti v medprstnih
prostorih. Priporo~ljiva je vsakodnevna menjava nogavic, ki jih
lahko operemo na 60 °C, ter no{enje
udobne, ne pretesne obutve. V
poletnih mesecih, ko se bolj potimo,
naj bo obutev ~imbolj odprta, v
zimskem obdobju pa ~imbolj topla.
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Za ljudi z motnjami v prekrvitvi nog je priporo~ljiva primerna telesna dejavnost, ki izbolj{uje
krvni obtok.

Priporo~amo redno samopregledovanje koe
stopal, ~e se pojavijo nenormalne spremembe
na koi ali nohtih, pa posvet z zdravnikom in
~imprej{nji za~etek zdravljenja.
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Med okubami z zoofilnimi dermatofiti je v
Sloveniji najbolj raz{irjena mikrosporija. Na ljudi
jo najpogosteje prena{ajo mlade mucke in
potepu{ke ma~ke. Pri nakupu doma~ih ivali je
zato potrebna previdnost. Okube z zoofilnimi
dermatofiti moramo zdravniki v Sloveniji obvezno
prijavljati Zavodu za zdravstveno varstvo. Pri
sumu okube pri doma~i ivali je potreben posvet
z veterinarjem.

Knji`ice iz zbirke V skrbi za va{e zdravje so na voljo
tudi na spletni strani www.krka.si/zdravje.
Ve~ informacij o glivi~nih okubah koe dobite na
spletni strani www.ezdravje.com/dermatologija.

Izdala in zalo`ila
Krka, d. d., Novo mesto
Nastalo v sodelovanju z
Zdru`enjem slovenskih dermatovenerologov
Ilustracije
Bojan Sumrak
Tisk
Ko~evski tisk, 2005

V okviru dolo~il zakona o avtorskih pravicah je to
knji`ico in njene dele brez pisnega dovoljenja
izdajatelja in avtorja prepovedano razmno`evati,
predelovati in javno objavljati.

Z glivicami, ki povzro~ajo okube na koi,
najpogosteje pridemo v stik
v zunanjem okolju.
Glivice povzro~ajo na koi pestro
paleto klini~nih sprememb.

^e jih ne zdravimo, potekajo kroni~no,
se {irijo po telesu, prodirajo iz povrhnjice
v globlje sloje koe in se prena{ajo
na druge ljudi.
Zdravljenje je uspe{nej{e in
enostavnej{e, ~e z njim za~nemo ~imprej.

Ko~evski tisk, 5/2005, Slovenija, 511-2005, SM/D.

Pri prepre~evanju glivi~nih okub koe mora
biti na{a pozornost usmerjena predvsem
na stopala.

