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Jest ona wywoływana przez grzyby (najczęściej z grupy 

dermatofitów), które żyją na powierzchni stóp. Ich 

pożywieniem jest martwy naskórek. 

W sprzyjających warunkach grzyby te zaczynają się 

niezwykle szybko rozmnażać.

Na początku pojawia się swędząca wysypka, a z czasem 

skóra staje się szorstka i może się rozwarstwiać. 

Fakt, że przez większość czasu mamy na sobie buty 

sprawia, że nasza skóra staje się idealnym środowiskiem 

dla rozwoju grzybów, dla których ciepło, wilgotność 

i zaciemnienie to idealne warunki.





ZE WZGLĘDU NA CHARAKTER I OBRAZ KLINICZNY 

WYRÓŻNIA SIĘ TRZY POSTACIE GRZYBICY STÓP:

 grzybicę międzypalcową, która 

obejmuje zazwyczaj przestrzenie 
pomiędzy trzecim i czwartym 

palcem, a także pomiędzy 

czwartym i piątym palcem 

stopy. Charakteryzuje się 
maceracją naskórka, czyli jego 

rozpulchnianiem, a także 

złuszczaniem się skóry i 

zaczerwieniem.;

 grzybicę potnicową występującą w 

rejonie śródstopia i odznaczająca 

się ogniskami rumieniowo-

wysiękowymi z licznymi 

pęcherzykami;

grzybicę złuszczającą, która lokalizuje się 

na podeszwach i bocznych częściach stopy. 

Można ją poznać po ogniskach rumieniowo-

złuszczających z nadmiernie zrogowaciałym 

naskórkiem.



Grzybica stóp jest zaraźliwa! Osoby, które nie leczą grzybicy stóp i paznokci są źródłem zakażenia dla 

osób ze swojego otoczenia, a także dla siebie samych. Grzybica może się bowiem rozprzestrzeniać. 







Czynniki ryzyka
Predyspozycje genetyczne.

Alergie i zapalenia skóry.

Nadmierne pocenie się stóp.

Słaby układ odpornościowy, prawdopodobnie z powodu 

poważnej choroby lub leków, które osłabiają układ 

odpornościowy przez dłuższy czas.

Problemy z krążeniem krwi w nogach, na przykład w wyniku 

cukrzycy lub zwężonych naczyń krwionośnych.

Niektóre sporty, szczególnie bieganie i pływanie.





JAK SKUTECZNIE ZAPOBIEC GRZYBICY STÓP?

Poznaj przyczyny grzybicy

Przyczyny powstawania grzybicy mogą być 
bardzo zróżnicowane, jednak warto zwrócić 

uwagę na najczęstsze z nich.

1. Wilgotna skóra

Niedokładne osuszenie skóry stóp, kiedy 
zakładasz buty lub skarpetki od razu po 

prysznicu lub po wyjściu z basenu stwarza 
idealne warunki do rozwoju grzybów.

2. Siedliska grzybów

Mimo, że dla grzybów i bakterii nasza skóra 
jest naturalnym środowiskiem i nie sposób 

całkowicie się ich pozbyć, należy zachować 
szczególną ostrożność podczas kontaktu z ich 

skupiskami.

Mają one zdolność do szybkiego roznoszenia 
się i rozmnażania. W związku z tym nigdy nie 
korzystaj z tych samych ręczników, skarpet 

czy butów, co inne osoby.

3. Chodzenie boso

Publiczne prysznice i baseny to miejsca, w których 
należy zachować szczególną ostrożność. Dlatego 

zawsze kiedy z nich korzystasz pamiętaj, aby mieć na 
nogach klapki.

4. Nadwaga

Nadmierna potliwość stóp może być jednym z efektów 
ubocznych nadwagi. Może ona przyspieszać rozwój 

bakterii oraz grzybów. Nawet w przypadku lekkiej 
nadwagi, zwróć szczególną uwagę na nasze 

wskazówki, aby zapobiec rozwojowi grzybicy.

5. Osłabienie systemu odpornościowego

Organizm na bieżąco zwalcza bakterie i grzyby, które 
mogą prowadzić do powstawania infekcji. Kiedy 

system odpornościowy jest osłabiony (np. w wyniku 
przeziębienia lub grypy), skóra staje się bardziej 

podatna na grzybicę. Zachowaj zatem szczególną 
ostrożność, jeśli wiesz, że z jakichś powodów Twój 
organizm może być bardziej podatny na infekcje.



Grzybica stóp jest zaraźliwa! 

Osoby, które nie leczą grzybicy stóp i paznokci są 

źródłem zakażenia dla osób ze swojego otoczenia, 

a także dla siebie samych. Grzybica może się 

bowiem rozprzestrzeniać.









Przebieg grzybicy może być przewlekły, nawet wieloletni, połączony z okresowymi nawrotami. W 

nieleczonej infekcji może dojść do powstania zmian wysiękowych, czyli sączących się. Z tego względu 

najlepiej rozpocząć leczenie grzybicy stóp już na samym początku. Zbyt długa zwłoka może 

powodować rozprzestrzenianie się grzybicy i zaostrzanie się postaci choroby 







Jak zapobiec grzybicy stóp?

1. Zawsze noś obuwie przepuszczające powietrze. Nie zakładaj butów na gołą 

stopę, gdy masz predyspozycję do grzybicy.

2. Noś cienkie, bawełniane skarpetki. Szczególnie, gdy twoje stopy pocą się

i brzydko pachną.

1. Myj stopy po całym dniu chodzenia, ale nie używaj silnych, zasadowych 

mydeł. Delikatnie oczyszczaj skórę i dokładnie wycieraj miękkim ręcznikiem.

2. Dbaj o skórę stóp! Zwracaj uwagę na to, by rany, obtarcia i odciski 

odpowiednio się zagoiły.

3. Na basenie i w szatni, a także pod publicznym prysznicem miej na sobie 
klapki.

4. Nie przymierzaj butów na gołą stopę. Zawsze proś o jednorazową skarpetkę. 







Leczenie grzybicy stóp
Leczenie grzybicy stóp powinno być poprzedzone badaniem 

mikrobiologicznym, które wskaże bezpośredniego winowajcę zakażenia. 

Samo leczenie dzieli się na:

 miejscowe, obejmujące stosowanie maści przeciwgrzybiczych, oraz 

 ogólne, polegające na przyjmowaniu leków doustnych.

Leczenie ogólne stosuje się przy dużych, rozległych zmianach, a także w 

przypadkach, gdy grzybica jest odporna na miejscowe leczenie. 

Każdą formę leczenia należy konsultować z lekarzem. 

Leki stosowane w leczeniu ogólnym są metabolizowane przez wątrobę, 

z tego względu nie każdy może z nich korzystać.

Brak efektów leczenia uzależniony jest często od nieprzestrzegania zaleceń 

terapeutycznych przez pacjenta, w tym nieregularnego stosowania leków, 

zbyt wczesnego zakończenia leczenia, a także rezygnacji z dezynfekcji lub 

wymiany obuwia.











Ciekawostka:

sprawdź jakiego kształtu nasz 

stopy Kształt stopy nie ma wpływu na 

zakażenie grzybicze








