
L
assan népbetegségnek 
is nevezhetjük a köröm-
gombát – mondja Ha-
mar Hanga –, ugyanis 
az európai népesség 
mintegy 25 százaléka 

érintett ebben a körömelváltozás-
ban. „Mivel egy gombás fertőzésről 
van szó, valahonnan begyűjtögetjük, 
például használt cipő vásárlásakor 
vagy uszodában. Ha a körömfelü-
let vagy a köröm melletti bőr sérült, 
akkor a gombák könnyebben meg-
telepednek, ha meg már létezik egy 
alapbetegség, mint például a cu-
korbetegség, érszűkület vagy akár 
más immundeprimált (legyengült) 
állapot, akkor gyorsabban terjednek. 
Általában nem csak a sima gombák 
okozhatnak körömgombát, hanem 
penészgombák is, s mivel ez egy fer-
tőzés, ha egy köröm megbetegedett, 
nagyon gyakran át tud terjedni a 
többi körömre is. Leggyakrabban az 
alsó végtagokon jelentkezik, ugyanis 
sokat vagyunk cipőben, zokniban, és 
bizony a gombák szeretik a nedves, 
meleg, édes környezetet. Gyerekek-

nél ritkán fordul elő, inkább a fel-
nőttek az érintettek” – magyarázza a 
csíkszeredai bőrgyógyász szakorvos.

A körömgomba mindig körömde-
formitással jár, megváltozik a köröm 
szerkezete, és nagyon gyakran azt 
látjuk, hogy szarumassza halmozó-
dik fel a köröm alatt. Tapasztalhatjuk 
ugyanakkor a köröm sárgás, fehéres, 
barnás elszíneződését, ami nem fáj-
dalmas, lassan terjed. A gombás fertő-
zés egyébként a kézen is előfordulhat, 
de a láb fertőzése sokkal gyakoribb. A 
köröm növekedésének a fázisa min-
denkinél egyéni és változó, a lábon 
található körmök lassabban növek-
szenek, mint a kézen lévők. Ha hoz-
zálátunk a kezeléshez, azt tudni kell, 
hogy általában négy-öt hónapig is el-
tart, amíg kinő az egészséges köröm.

Gyógyszerrel, krémmel, lakkal

Ami a kezelést illeti, lehet az gyógy-
szeres, de használhatunk krémet 
vagy ecsetelőt, azaz körömlakkot is. 
„A gyógyszeres kezelés tekintetében 
három lehetőség van, azokat szoktuk 

váltogatni annak függvényében is, 
hogy a köröm hol beteg. A köröm-
gombának hét különböző alfaja van, 
és annak alapján, hogy hol kezdődik 
a körömnek a megbetegedése, már 
következtetni tudunk arra, hogy mi-
lyen gombával állunk szemben, és 
ennek függvényében választhatjuk 
ki a megfelelő kezelési módot. Mikro-
biológiai vizsgálatot is végezhetünk, 
amely során a megkapart körömfelü-
letet és a köröm alatt felhalmozódott 
szövetet megvizsgálják és leoltják. 
Ez egy hosszadalmasabb folyamat, 
viszont ennek nyomán kiderül, hogy 
az adott gomba mire érzékeny, és cél-
zottan tudjuk kezelni”– mutat rá a 
szakorvos.

Ami a helyi kezelést illeti, már 
minálunk is léteznek az igen prak-
tikus speciális körömlakkok, van, 
amelyikkel naponta, de olyanok is 
léteznek, amelyekkel heti egy alka-
lommal kell beecsetelni a körmöket, 
és akkor is hatékonyan felszívódik, 
ha körömlakkra kenjük. A szakorvos 
szerint ellenben ahol már négy kö-
röm érintett, nem helyileg kezelnek, 
ez esetben már gyógyszeres kezelés 
szükséges.

Mindemellett a körömgomba keze-
lésére használhatunk krémeket, ke-
nőcsöket, ezek viszont nehezebben 
szívódnak fel. „A kenőcsök mellé 
egy körömreszelőt is be kell szerez-
ni, azzal megreszeljük a köröm fe-
lületét, s így kell bekenni a körmöt, 
majd bekötözni. Ezt minden este el 
kell végezni akár négy, öt, hat hóna-
pon keresztül is, ezért nagy szükség 
van a beteg pozitív hozzáállására, 
kitartására. Ugyanakkor létezik a se-
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bészeti megoldás is, helyi érzéstele-
nítéssel eltávolítják a beteg körmöt, 
de olyankor ezzel párhuzamosan 
indítunk egy helyi kezelést, hogy ha 
a körömágy is beteg, véletlenül se be-
teg, hanem egészséges köröm nőjön” 
– jegyzi meg.

A sebészeti megoldáson kívül van-
nak lézeres megoldások, amikor úgy-
mond kémiai hámlasztással, morzso-
lással távolítják el a megvastagodott 
körmöt.

Fontos a lábhigiénia

A szakorvos szerint a megfelelő ke-
zelési módszer fontossága mellett 
a higiéniai szabályok betartása is 
nagy jelentőséggel bír. Így a lábujjak 
között mindig szárazra kell törülni a 
bőrt, sőt erre külön törölközőt kell 
használni, külön körömvágó ollóra is 
szükség van, hiszen amivel levágjuk 
a beteg körmöt, azzal nem vágunk 
egészségeset. Fontos, hogy pamut-
zoknit viseljünk, ez ugyanis felszívja 
a plusz nedvességet, s közben szel-
lőzik is a láb, illetve fontos időnként 
átfertőtleníteni a lábbeliket.

„Azt tudni kell, hogy amennyiben 
meggyógyul a köröm, utána is foko-
zottan oda kell fi gyelni, mert nagyon 
könnyen újrafertőződhet” – emeli ki. 
Használt cipő vásárlása esetén ne 
mulasszuk el annak fertőtlenítését, 
és amint észreveszünk egy aprócska 
elváltozást, elszíneződést is a kör-
mön, érdemes mielőbb felkeresni a 
szakembert.

D. BALÁZS ILDIKÓ

A körömgomba az alsó és felső végtagok körömelvál-
tozásainak leggyakoribb betegsége. Talán egyszerűbb 
lenne a helyzet, ha fájna, mivel azonban nem fájdal-
mas, csak zavaró, kellemetlen, a legtöbben elhanya-
golják. Ám a nyár közeledtével, mint például most 
is, igencsak megugrik a körömgombával jelentkező 
páciensek száma – mondja Hamar Hanga bőrgyógyász 
szakorvos, akit e gombás megbetegedés tüneteiről, 
kezeléséről kérdeztünk.

Jobb lenne, 
ha fájna?




