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ÚVOD 

   Mykotická onemocnění patří mezi častá kožní onemocnění, která jsou nepříjemná, 

často recidivující, o jejich přítomnosti pacient někdy ani netuší nebo jí nevěnuje 

pozornost. Jedná se o infekční onemocnění vyvolaná mikroskopickými houbami. Jejich 

léčba vychází z vyvolávajícího agens, místa a rozsahu postižení a celkové dispozice 

pacienta. Pacient přichází nejčastěji přímo do lékárny a farmaceutický asistent nebo 

lékárník bývá většinou prvním zdravotnickým pracovníkem, se kterým se setkává a 

který u něho může mykotické onemocnění rozpoznat. Doporučí vhodný volně prodejný 

léčivý přípravek, ale měl by si být i vědom různých možností léčby a všech rizik 

spojených se samoléčbou a rizikové pacienty nasměrovat k lékaři. Zároveň by pacient 

měl být poučen o režimových opatřeních. 

   Volba přípravku musí být důkladně zvážena, protože při nesprávně stanovené 

diagnóze a bez mykologického vyšetření se ztěžuje možnost další léčby a zvyšuje se 

riziko recidivy. 

   V teoretické části bude popsána stavba a funkce kůže, rozdělení a původci mykóz, 

léčivé látky používané v antimykotické léčbě spolu s mechanizmy účinku. V praktické 

části vypracuji přehled hromadně vyráběných léčivých přípravků určených  k léčbě 

onychomykóz a Tinea pedis a vytvořím receptář individuálně připravovaných léčivých 

přípravků s jejich složením a pracovním postupem. 
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1 CÍL PRÁCE 

Cílem práce bude vytvořit receptář individuálně připravovaných léčivých přípravků a 

vypracovat přehled hromadně vyráběných léčivých přípravků.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 STAVBA KŮŽE 

   Kůže, (cutis, derma) je největší plošný orgán tvořící zevní povrch organismu a tím i 

bariéru organismu vůči okolí. Její stavba umožňuje přizpůsobení pohybům a tvarovým 

změnám těla a další funkce ve vztahu k organismu a okolí. Představuje účinnou 

ochranu vůči fyzikálním, chemickým a mikrobiologickým vlivům z okolí. Je bariérou 

oddělující vnitřní prostředí organismu od zevního. Celková plocha kůže je 1,5 – 1,8 m² a 

její hmotnost přibližně 4,5 kg, pH 4-6. Tloušťka kůže činní od 0,5 mm – 4 mm podle 

krajiny těla, tenká kůže je na očních víčkách, vlasaté části hlavy a nejsilnější na zádech, 

dlaních a chodidlech.                                                                                                                          

   Kůže se skládá ze tří vrstev: pokožka (epidermis), škára (dermis, corium), podkožní 

vazivo (tela subcutanea) a přídatných orgánů: vlasy, chlupy nehty, potní a mazové 

žlázy. 

 

 

                                     

           Obr. č. 1 Schématický řez kůží     [sestra.org, 2] 
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   Pokožka (epidermis) je povrchová vrstva kůže o tloušťce asi 0,1 mm, složená 

z několika vrstev plochých buněk, které na povrchu odumírají, rohovatí a olupují se. 

Odumřelé buňky jsou rychle nahrazovány dělícími se buňkami z hlubších vrstev 

epidermis. Zvláštní vazivové buňky hlubších vrstev pokožky obsahují zrna 

tmavohnědého barviva – kožního pigmentu, melaninu. Na jeho množství, hloubce 

uložení a prokrvení škáry závisí barva kůže. Kožní barvivo pohlcuje ultrafialovou složku 

slunečního záření, které by jinak poškozovalo citlivé buňky hlubších vrstev. 

   Škára (dermis, corium) je vazivová vrstva kůže silná 0,5 mm – 2,5 mm. Proti pokožce 

se vyklenuje jako zvlněná papilární vrstva. Je bohatě prokrvená, s četnými mízními 

cévami a nervy. Jsou zde uloženy vlasové kořeny, potní a mazové žlázy. Díky bohatému 

krevnímu řečišti je kůže poměrně značnou zásobárnou krve, která může být v případě 

potřeby přesunuta k jiným životně důležitým orgánům. Ve škáře jsou uloženy dva typy 

kožních žláz: mazové a potní žlázy. Mazové žlázy jsou ve škáře uloženy vedle vlasů 

nebo chlupů. Chybějí v kůži dlaní a plosek nohou. Ústí krátkými vývody do pochvy vlasu 

nebo chlupu a štěrbinou mezi povrchem vlasu a stěnou pochvy se polotekutý maz 

dostává na povrch kůže, kde vytváří tenký film. Maz se skládá z tukových látek, bílkovin 

a solí. Denně se ho vytvoří asi 1 – 2 g a má především funkci ochranou. Špatně 

propouští vodu, chrání kůži před vysycháním, činí ji vláčnou a ve vodě zabraňuje 

bobtnání povrchových vrstev kůže. Potní žlázy jsou tenké klubíčkovitě stočené žlázy ve 

škáře ústící samostatnými vývody na povrch pokožky. Nejvíce jich je na čele, dlaních a 

chodidlech. Chybí na rtech a nehtových lůžkách. Pot se tvoří z tkáňového moku, který 

je v okolí buněk potních žláz. Obsahuje především vodu, chlorid sodný a některé 

organické látky: močovinu, kyselinu mléčnou, mastné kyseliny a některé 

aminokyseliny. Pot má kyselou reakci a svým antimikrobiálním účinkem vytváří na 

povrchu kůže ochrannou vrstvu. Denní množství potu je velmi různé a zcela závisí na 

tepelném spádu mezi tělem a prostředím. Množstvím vylučovaného potu se potní žlázy 

významně uplatňují při řízení tělesné teploty a zasahují do hospodaření s vodou. 

   Podkožní vazivo (tela subcutanea) je řídké vazivo bohaté na tukové buňky uložené 

v nejhlubší vrstvě kůže. Je tvořeno sítí kolagenních a elastických vláken, mezi kterými 

jsou roztroušeny vazivové buňky. Na většině míst těla umožňuje podkožní vazivo 
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značnou pohyblivost proti hlouběji uloženým strukturám. [Dylevský, 2000; Rokyta 

2007] 

 

2.2 FUNKCE KŮŽE 

   Funkce kůže vyplývají z jejího hraničního postavení a spočívají primárně v ochraně 

vnitřního prostředí před nepříznivými změnami zevního prostředí. 

   Ochranná funkce  

Kůže odděluje vnější a vnitřní prostředí a brání vnikání škodlivých látek do vnitřního 

prostředí organismu. Kůže je pevná, pružná a tažná. Tyto vlastnosti jsou významné 

z hlediska odolnosti proti mechanickému působení vnějších faktorů na tělo; tlaku, tahu, 

tření, nárazům.   

   Regulace tělesné teploty  

Kůže umožňuje výměnu tepla mezi organismem a okolím. Je špatně tepelně vodivá a  

tím chrání organismus před většími tepelnými ztrátami. Hlavní podíl na regulačním 

tepelném mechanizmu mají kožní kapiláry. V teple se dilatují a tím se teplo 

z organismu uvolňuje, v chladu nastává vazokonstrikce a dochází k omezení výdeje 

tepla. Důležitým mechanizmem je také pocení a odpařování potu, které je hlavní 

obranou proti přehřátí organismu. 

 

   Smyslové funkce kůže  

V kůži je uloženo velké množství receptorů sloužících k vnímání mechanických, 

tepelných a bolestivých počitků. Jednotlivé receptory zprostředkují vnímání tepla, 

chladu a hmatové počitky. Volná nervová zakončení slouží k vnímání bolesti.  

             Funkce metabolická a skladovací  

Kůže obsahuje velké množství tuku, který představuje energetickou zásobárnu 

organismu. Tuk má význam mechanický a tepelně izolační. V kůži jsou také přítomny 

vitamíny rozpustné v tucích (A, D, E, K). 
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   Vylučovací funkce kůže  

Probíhá prostřednictvím potních a mazových žlázek, kdy se vylučuje z organismu  

množství látek, voda, ionty, organické látky. 

 

   Resorpční funkce kůže  

Je poměrně malá. Kůže je nepropustná zejména pro vodu a všechny látky ve vodě 

rozpustné. Důležité pro terapeutickou aplikaci je, aby látky,  které budeme aplikovat, 

byly rozpustné v tucích. Tím naruší maz a jeho ochrannou funkci a je pak možné je do 

kůže vtírat ve formě mastí. [Dylevský, 2000, Rokyta, 2007] 

 

2.3 NEHTY 

   Nehet (unguis) je rohová ploténka na dorsální straně všech konečných článků prstů 

ruky a nohy. 

 

             

       Obr. č. 2 Stavba nehtu    [cs.wikipedia.org, 3] 

 

V souvislosti s tvarem, uložením a růstem má nehet několik složek: 

Tělo nehtu (corpus unguis) je viditelná část ploténky, skládá se ze zrohovatělých buněk, 

které splynuly v ploché lamely, paralelní s povrchem nehtu; ploténka nehtu je 

vyklenutá, hladká nebo jemně podélně rýhovaná, průsvitná a narůžovělá, protože 

prosvítají kapiláry z nehtového lůžka. 
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Kořen nehtu (radix unguis) je proximální část nehtu, která není vidět a je vsazena do 

hlubokého záhybu epidermis. 

Nehtový val (vallum unguis) je záhyb kůže vyklenutý přes boční okraj nehtu.                     

Eponychium je zploštělý proužek epidermis, který je vysunut z okraje epidermis na 

proximální okraj povrchu viditelné části nehtu. 

Volný okraj nehtu (margo liber) přečnívá na distální straně okraj prstu, je bělavý a 

průsvitný. 

Matrix unguis odtud se dělením, následnou diferenciací s rohovatěním a posunem 

buněk se nehet tvoří, roste a posunuje se distálně. Proximální část matrix prosvítá na 

proximálním okraji viditelné části nehtu jako lunula unguis – je to bělavý srpek, který je 

nápadnější na radiálních třech prstech, kde dosahuje distálněji. 

Hyponychium je místo pevného spojení ploténky nehtu s pokožkou, ale není to místo 

tvorby nehtu; distální okraj hyponychia končí pod volným okrajem nehtu a tam 

přechází do epidermis bříška prstu. 

Nehtové lůžko (lectulus unguis) je husté vazivo pod hyponychiem, odpovídající škáře.  

Vazivová retinacula připojují spodní plochu nehtového lůžka k periostu prstové falangy. 

[Čihák, 1997] 

 

 

2.4 MYKÓZY 

 

   Mykotická onemocnění, která jsou způsobena mikroskopickými houbami, mezi které 

patří především plísně a kvasinky. Kůže a sliznice bývají postiženy zejména kandidózou 

a dermatofytózami, které způsobují plísně rodů Trichophyton, Microsporum a  

Epidermophyton. Mykotické infekce mohou postihovat povrchové struktury kůže, kožní 

záhyby a další lokalizace, které se mohou zapařit. Řada mykotických infekcí zůstává 

ohraničena na malé ploše, jako jsou meziprstní prostory, zatímco jiné infekce se šíří 

kůží do hlubších tkání. Některé mykotické infekce mohou ustoupit spontánně, ale 

většina vyžaduje léčbu, která může trvat i delší dobu. [Beneš, 2009] 

          Mykózy rozdělujeme na povrchové, podkožní a systémové.  
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   Povrchové mykózy 

Jsou vyvolané houbami, které se množí pouze v keratinových vrstvách kůže a jejich 

adnex, ale nepronikají do hlubších tkání. Nejvýznamnějšími patogeny jsou 

dermatofyta, skupina blízce příbuzných hub, které patří do tří rodů: Trichophyton, 

Microsporum a Epidermophyton. Povrchové mykózy se šíří přímým nebo nepřímým 

kontaktem s indiferentní osobou nebo zvířetem. K infekci dochází pomocí zlomku 

keratinu, který obsahuje živé houby, ty dlouhodobě přežívají a interval mezi ulpěním 

mimo tkáň a přenosem může být značně dlouhý. K nepřímému přenosu dochází na 

podlaze bazénů, sprch, saun nebo prostřednictvím ručníků. Dermatofyty pronikají do 

keratinu enzymovým štěpením a mechanickým tlakem. Hyfy prorůstají do nově se 

diferencujícího keratinu a množí se současně s jeho tvorbou. 

 

   Podkožní mykózy 

Jsou vyvolávány houbami, které žijí saprofyticky v půdě, na rozkládajících se rostlinách 

a dřevě. Houby jsou málo invazivní a onemocnění vzniká jen tehdy, jsou-li zaneseny do 

tkání poraněním. Infekční proces postihuje podkoží a šíří se jen pomalu. 

 

   Systémové mykózy 

Systémové mykózy způsobené patogenními druhy Aspergillus, Candida a Cryptococcus 

jsou velmi rozšířené. Tyto infekce se vyskytují se zvýšenou četností u pacientů 

s imunitou sníženou nemocí nebo léčbou. [Bednář, 1996] 

 

 

2.5 DERMATOMYKÓZY 

 

    Dermatomykózy patří k nejčastějším kožním chorobám. Z klinického hlediska 

rozeznáváme povrchové mykózy, hluboké mykózy (postihující kůži i podkoží) a 

systémové mykózy s postižením vnitřních orgánů. 

 

Mykotické infekce kůže dělíme do tří kategorií: 
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dermatofytózy 

kandidózy 

keratomykózy 

 

Dermatofytózy – v klinické diagnostice se označují pojmem „tinea“. 

Dermatofytická kožní onemocnění obvykle způsobují dermatofyta rodů: Trichophyton,    

Epidermophyton a Microsporum.  

   Dermatofyty jsou keratofilní houby a podle svého přežívání se dělí na tři hlavní 

skupiny: 

Antropofilní druhy – přenášejí se výhradně z člověka na člověka. Vyvolávají jen mírně 

zánětlivou odezvu, průběh je vysloveně chronický. Léčba bývá obtížná a dlouhodobá, i 

po vyléčení zůstává trvalý sklon k recidivám. 

Zoofilní druhy – jejich přirozeným hostitelem jsou zvířata, na člověka se přenášejí jako 

antropozoonóza. Vyvolávají zpravidla akutní, silně zánětlivé hnisavé projevy s dobrou 

tendencí hojení. Po prodělání nákazy zůstává krátkodobá částečná imunita. 

Interhumánní přenos je vzácný. 

Geofilní druhy – kontaminují půdu a příležitostně mohou být patogenní pro člověka i 

zvířata. 

 

   Laboratorně diagnostikovat dermatomykózy lze přímým mikroskopickým vyšetřením 

a kultivací kůže, krust, vlasů a nehtů. 

   Odběr vzorků se provádí tak, že se místo před odběrem očistí alkoholem, zejména 

pokud na ně byla aplikována mast nebo zásypy. Vzorky kůže, vlasů a nehtů se odebírají  

do sterilní zkumavky nebo Petriho misky. Lupínky kůže se odškrabávají od okrajů léze, 

kde je nejvíce živých mikrobů, tupým skalpelem směrem k periferii. Vzorky nehtů se 

odebírají z odbarvených dystrofických křehkých nehtů. Nehet se odštípne co nejdále 

od okraje v celé tloušťce. 

   Mikroskopické vyšetření preparátů připravených ze zrohovatělého materiálu pomocí 

hydroxidu draselného je jednoduché a spolehlivé. Preparát se odstaví na 15-20 minut, 

aby se keratin projasnil. Dermatofyty na kůži a v nehtu se jeví jako rozvětvené hyfy, 

někdy nazelenalé, které přesahují okraje bezbarvých hostitelských buněk. 
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   U kultivací se zlomky zrohovatělého materiálu přiloží nebo nasypou na povrch 

Sabouraudova glukózového agaru a inkubují se při 27-30°C až tři týdny. Vhodnější je  

pokojová teplota, při níž však dermatofyty rostou pomaleji. [Bednář, 1996] 

 

 

2.5.1 Tinea pedis  

 

   Tinea pedis je nejčastější dermatofytóza a odhady její četnosti v dospělé populaci se 

blíží až k 50%. Postihuje plosku a meziprstí dolních končetin. V etiologii vysoko 

převažují antropofilní druhy Trichophyton rubrum, Trichophyton interdigitale, stále 

méně se setkáváme s Epidermophyton floccosum. Spóry hub zůstávají virulentní 

několik měsíců na podlahách společných sprch, tělocvičen, umýváren, kolem bazénů, 

v hotelových kobercích. Predisponujícími faktory jsou vlhké a teplé prostředí uzavřené 

obuvi, hyperhidróza, poruchy prokrvení, diabetes mellitus, chronická žilní insuficience, 

poruchy obranyschopnosti, onkologická onemocnění, podvýživa. Z ložisek tinea pedis 

lze vykultivovat i kvasinky, např. Candida albicans, Candida parapsilosis, Trichosporon 

mucoides, jako sekundární infekci. 

   Rozlišujeme tři základní formy tinea pedis: 

1) Interdigitální forma – začíná nejčastěji ve 4. meziprstí jako bílá macerovaná kůže. 

Postihuje hlavně osoby se zvýšenou potivostí nohou. Projevy svědí, po odeznění 

akutní fáze zůstává suché olupování bez subjektivních potíží. V této formě může  

tinea pedis přetrvávat několik let. Občas dochází k akutním exacerbacím, zejména 

při zapaření. Proces může být komplikován bakteriální superinfekcí nebo 

ekzematizací. Interdigitální mykóza představuje vstupní bránu pro erysipel dolní 

končetiny. 
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    Obr. č. 3 Interdigitální forma T. pedis        [www.dermnetnz.info, 4] 

 

2) Hyperkeratotická forma – je charakterizovaná červenými zhrubělými ložisky 

s drobným olupováním. Ložiska se objevují na plosce, na patě a na hranách nohy. 

Onemocnění zpravidla nevyvolává subjektivní potíže a má vysloveně chronický 

průběh. Spolu s chronickou interdigitální tineou představuje epidemiologicky 

nejzávažnější zdroj infekce, neboť probíhá dlouho neléčená. 

                                        

     Obr. č. 4 Hyperkeratotická forma T. pedis   [www.dermnetnz.org, 5] 

 

3) Vesikulo-bulózní forma – se projevuje výsevy vesikul a pustul na ploskách, které 

zaschnou, a následuje olupování kůže. Onemocnění probíhá ve střídavých atakách 

a remisích. Silně svědí. Jde však často o plantární psoriázu nebo dyshidrotický 

ekzém, které jsou klinicky k nerozeznání. 

                                   

    Obr. č. 5  Vesikulo-bulózní forma T. pedis       [www.zdn.cz, 6] 

 

   Diagnózu lze stanovit podle klinického obrazu, rozhodující je mikroskopické a 

kultivační vyšetření. Provedení mikroskopického vyšetření je velmi jednoduché, i když 

ve většině případů neumožňuje přesné určení etiologického agens. Důležitý je správný 

odběr materiálu k laboratornímu vyšetření. Po předchozí dezinfekci ložiska 70% 

etanolem odebíráme materiál pomocí sterilní pinzety, nůžek, případně skalpelu. 
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Nejlépe se hodí odběr z míst floridního procesu, většinou z periferie chorobného 

ložiska. Materiál ukládáme do sterilní zkumavky, kterou uzavřeme zátkou, nebo do 

Petriho misky. 

   Mikroskopický preparát se zhotoví tak, že do malé hromádky šupin na podložním skle 

přikápneme 2-3 kapky 20% KOH. Pak se preparát zakryje krycím sklíčkem a nechá 30-

60 minut macerovat. Při pozitivním nálezu vidíme větvená, septovaná vlákna typu 

dermatofytů, pseudomycelia či kvasinek. K výhodám mikroskopického vyšetření patří 

rychlost provedení i možnost téměř okamžitého odečtení nálezu. 

    Kultivace probíhá na Sabouraudově glukózovém agaru s chloramfenikolem. Inkubace 

kožních vzorků probíhá při pokojové teplotě. Kvasinky vyrostou zpravidla do tří dnů, 

dermatofyty do tří týdnů. 

 

   Terapie vychází z vyvolávajícího agens, rozsahu a místa postižení a celkové dispozice 

pacienta. Volba přípravku by měla být vždy důkladně zvážena, protože nesprávně 

stanovená diagnóza a na jejím základě indikovaná léčba bez řádného mykologického 

vyšetření ztěžuje možnost případné další léčby. 

    Léčba tinea pedis je v prvé řadě zevní. Používají se lokání antimykotika ze skupiny 

imidazolů, allylaminů a hydroxypyridonů. Tyto látky působí jak na dermatofyty, tak na 

kvasinky. Roztoky a spreje se aplikují do meziprstí, masti a krémy na chodidla. U  

hyperkeratotických forem je potřeba také léčba keratolytická k odstranění nánosů 

rohoviny – 5-10% salicylovou vazelínou. 

    Nereaguje-li tinea na zevní léčbu, je možnost se pokusit o léčbu vnitřní, např. 14 dní 

terbinafin 250 mg denně nebo 7 dní itrakonazol 2x 200 mg denně. Pokud se ji podaří 

vyléčit, je nutno počítat s vysokou náchylností k reinfekcím a recidivám. Musí proto 

plynule navázat prevence: upřednostňování vzdušné obuvi, nošení ponožek dobře 

sajících pot, preventivní vysušování meziprstních prostor indiferentními, případně 

antimykotickými zásypy, pravidelná dezinfekce obuvi. [Skořepová, 2010, Hercogová, 

2010]  
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2.5.2 Tinea unguium 

 

   Tinea unguium, častěji nazývána onychomykóza je houbová infekce nehtů vyvolaná 

dermatofyty, kvasinkami a vzácně i oportunními vláknitými mikromycety. 

Nejčastějšími původci jsou Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, 

Epidermophyton floccosum, Candida albicans. 

   Predisponujícími faktory jsou traumatické postižení nehtu (zdravý nehet bývá 

napaden zřídka), tinea pedis, nedostatečná nehtová hygiena, snížení periferní 

vaskulární cirkulace, sportovní aktivity, uzavřená obuv, vyšší věk, diabetes mellitus. 

Onychomykóza u diabetika není jen kosmetický problém, může mít i těžší průběh, 

hypertrofické a deformované nehty zraňují okolní kůži a mohou vést ke vzniku 

torpidních ulcerací až gangrén. 

 

   Rozlišujeme čtyři základní typy onychomykózy: 

1) Distálnělaterální subunguální onychomykóza – nejčastější forma, začíná od volného 

okraje nehtu od hyponychia a šíří se laterálně a proximálně směrem k zadnímu 

nehtovému valu. Bývá spojena s tineou plosek a meziprstí. Postižený nehet 

postupně mění barvu, tvar a strukturu. Projevuje se subunguální hyperkeratózou, 

žlutými pruhy a drolivostí. 

                                       

   Obr. č. 6 Distálnělaterální subunguální onychomykóza  [vlastní] 

 

2) Proximální subunguální onychomykóza – začíná od proximálního nehtového valu a 

kutikuly. Projevuje se jako leukonychia, která se šíří distálně od zadního nehtového 

valu. Setkáváme se s ní především u imunodeficitních pacientů. 
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   Obr. č. 7 Proximální subunguální onychomykóza  [www.squidoo.com, 7] 

 

3) Bílá superficiální onychomykóza (leukonychia trichophytica) – šíří se po horní ploše 

nehtu. Bílé křídovité hmoty na povrchu nehtu lze snadno odstranit a pod nimi je 

normální růžově prosvítající nehtová ploténka. Nebývá spojena s tineou pedis.  

                                              

   Obr. č. 8 Bílá superficiální onychomykóza   [www.dermaamin.com, 8] 

 

4) Totální dystrofická onychomykóza – nejtěžší stupeň onychomykózy, kdy je celý 

nehet silně ztluštělý, deformovaný a rozpadá se. V tomto stádiu bývá už poškozena 

i zárodečná tkáň nehtu a může dojít k jizvení matrix, takže nehet již nelze zcela 

úplně vyléčit. 

                                     

   Obr. č. 9 Totální dystrofická onychomykóza    [www.ijdvl.com, 9] 

 

   Onychomykózy zhoršují kvalitu života nejen kosmeticky, ale i omezením sportovních, 

pracovních a jiných denních aktivit. Provází je často bolestivost napadených nehtů 

v místě tlaku obuvi a bývají komplikovány bakteriální infekcí. Napadené nehty jsou 
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rezervoárem infekce, která se může šířit na další části těla. Deformované nehty mohou 

traumatizovat okolní tkáně, což je nebezpečné u pacientů s diabetem. 

   Diagnóza se stanoví na základě mikroskopického a kultivačního vyšetření, které je 

nezbytné pro zahájení léčby. 

Nejjednodušší metodou je mikroskopické vyšetření s použitím 20% KOH, kultivační 

vyšetření má nižší záchytnost, ale je nutné k přesnému určení vyvolávajícího agens. Je 

nutné mít na paměti, že negativní kultivační nález onychomykózu nevylučuje. 

 

   Terapie onychomykóz je velmi obtížná. V praxi se používá několik léčebných metod 

nebo jejich kombinace. 

   Lokální léčba je vhodná při postižení méně než 25% plochy nehtové ploténky a není-li 

postižen palec na noze. Vhodná je jako doplněk léčby celkové, kdy zvyšuje její účinnost. 

Nejlepší aplikační formou je antimykotický lak s obsahem ciklopiroxolaminu nebo 

amorolfinu. Laky se používají jednou nebo dvakrát týdně a léčba je doplňována 

mechanickým odstraňováním (pilováním) napadených částí nehtu. K chemické 

nekrvavé ablaci se používá 40% urea v magistraliter krémech nebo kombinací 

s bifonazolem v sadě na nehty. 

   Perorální terapii volíme, pokud nedošlo k viditelnému efektu lokální léčby po dobu 

šesti měsíců nebo je-li postiženo čtyři a více nehtů, při postižení více jak 25% nehtové 

ploténky a při postižení nehtu u palců nohy. K systémové léčbě onychomykóz 

vyvolaných dermatofyty je vhodný terbinafin 250mg denně po dobu 3 měsíců nebo 

itrakonazol 400mg denně v pulzním režimu jeden týden v měsíci s následnou třítýdenní 

pauzou. Nehty po ukončení doporučené léčby perorálním terbinafinem a 

itrakonazolem nemusí mít normální vzhled. Terapeutická koncentrace perorálních 

antimykotik v nehtovém aparátu přetrvává po dobu 6 měsíců od ukončení léčby. 

   Děti by měly být léčeny lokálně a nebolestivým odstraňováním napadených částí. U 

těhotných žen se přednostně volí lokální léčba; jediným  systémovým antimykotikem 

pro možné použití v těhotenství je terbinafin. 

 

   Po vyléčení často dochází k reinfekci, je proto vhodné věnovat velkou pozornost 

prevenci. Při návštěvě sauny, plovárny nebo lázní je vhodné v těchto zařízeních nosit 
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vlastní obuv a nohy profylakticky ošetřit antimykotickým sprejem. Dalším opatřením je 

včasná léčba interdigitálních mykóz a mykóz plosek. Nošení prodyšné obuvi a obuvi 

s otevřenou špičkou, bavlněných ponožek, aplikace antihidrotik, prevence pocení, 

dezinfekce obuvi. U recidivujících mykóz nohou se doporučuje dvakrát týdně promazat 

kůži plosek i prstů některým z antimykotických přípravků. [Kuklová, 2011; Skořepová, 

2001] 

                   

                                                             

2.5.3 Mykotické infekce u diabetiků 

 

   Diabetici jsou náchylnější ke vzniku infekcí, včetně infekcí kůže. Častěji se u nich 

popisují plísňová, bakteriální a virová onemocnění kůže. Jsou vystaveni vyššímu riziku 

infekčních komplikací i po operačních výkonech a riziku dekubitálních infekcí. Je proto 

nezbytné znát rizikové faktory infekce, včas ji diagnostikovat a nasadit účinnou léčbu, 

aby se předešlo komplikacím a dalšímu šíření infekce. 

    Fyziologická kožní bariéra u diabetiků je narušována několika mechanizmy. 

Neenzymovým navázáním glukózy na proteiny při chronické hyperglykémii se mění 

vlastnosti tkání, dochází ke ztluštění kolagenu, ke ztrátě elastických vláken a změnám 

bazální membrány epidermis, což zvyšuje zranitelnost kůže. Snížená citlivost vůči tlaku 

a poranění, hypohidróza, narušená funkce mazových žláz zvyšují riziko vzniku 

nepozorovaného poranění kůže, které se stává vstupní bránou infekce. 

   Kožní infekce se častěji vyskytuje u diabetiků 2. typu, špatně kompenzovaných 

diabetiků, pacientů imunosuprimovaných po transplantaci ledvin. 

   Z mykotických infekcí jsou u diabetiků nejčastější dermatofytózy vyvolané patogeny 

rodu Trichophyton a Epidermophyton. Tinea pedis se projevuje erytémem, svědivou 

olupující se macerovanou kůží plosek nohou. Může mít intertriginózní formu 

s postižením meziprstí, skvamózně-hyperkeratotickou formu postihující hrany chodidel 

a paty se vznikem hyperkeratóz a ragád. Variantou je i vezikulózní forma s hluboce 

uloženými čirými nebo mírně zkalenými svědivými puchýřky. Kvasinkové infekce jsou 

častými kožními projevy u diabetiků. Častěji jsou postiženy ženy a pacienti 

s dekompenzovaným diabetem. Větší koncentrace glukózy v epidermis u diabetiků 

vytváří vhodné prostředí pro množení kvasinek  a plísní. Nejčastěji jsou postižené 
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intertriginózní oblasti, kde je přítomna vlhkost a dochází k mechanickému poškození 

kůže. 

   Léčbu mykotických onemocnění zahajujeme lokálními antimykotickými přípravky, ale 

v případě rozsáhlejšího postižení nebo systémových projevech a rezistencí na lokální 

léčbu podáváme perorální antimykotika. Velmi důležitá je i prevence mykotických 

onemocnění a recidiv. Vhodná je vzdušná obuv, udržování kůže v suchu, nepůjčovat si 

obuv, ručníky, používání vlastní obuvi ve společných prostorách sprch, bazénů, saun, 

častá dezinfekce obuvi, podlah.  [Horáčková, 2009] 

                                      

   Obr. č. 10 Distální subunguální onychomykóza   [vlastní] 

 

 

                          

2.6 DRUHY PATOGENNÍCH HUB 

 

   Houby tvoří velkou a různorodou skupinu heterotrofních organismů, saprofytů, 

parazitů nebo komenzálů. Houby jsou eukaryotní, mají početné membránové systémy, 

organely vázané na membránu a dobře definovanou buněčnou stěnu složenou z velké 

části z polysacharidů a z chitinu. Mají různou velikost a různou formu. Dělí se do dvou 

skupin: plísně a kvasinky. 

   Plísně jsou vláknité neboli myceliové houby, složené z větvených vláken nazývaných 

hyfy, které rostou rozpínáním na konci a vytvářejí spletitou hmotu - mycelium. 

Rozmnožují se pomocí spor, které se vytvářejí často ve velkém množství nebo  

nepohlavním dělením buňky. Některé houby vytvářejí v závislosti na růstových 

podmínkách více typů spor. 

   Kvasinky jsou většinou jednobuněčné, většina se množí nepohlavně procesem 

označovaným jako pučení, při němž se vytvoří výrůstek, který se zvětšuje a nakonec se 
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od mateřské buňky oddělí. Některé kvasinky vytvářejí pseudomycelium-řetízky 

prodloužených buněk, které se podobají myceliu plísní nebo vytvářejí pravé mycelium. 

[Bednář, 1996] 

 

 

Dermatofyty zařazujeme do tří rodů: 

Rod Trichophyton: kolonie  mají podle druhu různou pigmentaci a povrch buď zrnitý, 

práškovitý nebo až vatovitý. Reprodukční spory jsou hlavně mikrokonidie. Původců 

infekcí je několik druhů, T. mentagrophytes se nachází hlavně u mykóz interdigitálních, 

kůže a vousů, T. rubrum je lidská infekce všech struktur kůže, T. verrucosum se přenáší 

ze zvířat. [Bednář, 1996] 

 

                                        

      Obr. č 11 Trichophyton mentagrophytes     [vetklinika-laborator.blog.cz, 10] 

 

Rod Microsporum tvoří v kulturách charakteristické septované makrokonidie 

vřetenovitého tvaru. Druhy M. audouini, M. canis a M. gypseum infikují obvykle kůži a 

vlasy, nehty jen vzácně. [Bednář, 1996] 

 

                                               

    Obr. č. 12 Microsporum gypseum    [www.provlab.ab.ca, 11] 
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Rod Epidermophyton má jediný druh E. floccosum. V kultuře tvoří kyjovité 

makrokonidie. Kolonie jsou zelenožluté až hnědé. Infikuje kůži a nehty, ale nikdy 

vlasy.[Bednář, 1996] 

  

                                          

    Obr. č. 13 Epidermophyton floccosum     [www.provlab.ab.ca, 12] 

 

Kandidy – postihují kůži, nehty a sliznici úst a pochvy. Nejčastějším původcem kandidóz 

je Candida albicans. Kandidy tvoří pravé hyfy, složené z více buněk. Kvasinkové formy 

se množí pučením. [Bednář, 1996] 

 

                                             

    Obr. č. 14 Candida albicans     [www.zdravi4u.cz, 13] 

 

                                            

     

 

 

2.7 ANTIMYKOTIKA 

 

   Antimykotika jsou léčiva používaná k léčbě lokálních i celkových infekcí, vyvolaných 

patogenními houbami tj. plísněmi, kvasinkami a kvasinkovými mikroorganismy. Podle 

mechanismu účinku lze antimykotika rozdělit na specifická, která zasahují obvykle na 
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definovaném místě metabolismu mikromycetů, a nespecifická, která mají obecný 

fungistatický účinek a obvykle též účinek bakteriostatický vzhledem k tomu, že 

denaturují bílkoviny, ovlivňují permeabilitu buněčné membrány, případně vedou ke 

změnám pH. 

 

Specifická antimykotika rozdělujeme podle chemické struktury do několika skupin: 

            Polyenová antimykotika - amfotericin B, nystatin, natamycin 

Mechanizmem účinku je vazba molekuly antimykotika na ergosterol obsažený 

v buněčné membráně houby s následnou poruchou semipermeability. Nystatin a 

natamycin se podávají lokálně, pouze amfotericin B systémově. 

Amfotericin B – je antimykotikem se širokým spektrem účinku, působí zejména proti 

kvasinkám (Candida albicans, Cryptococcus neoformans), proti organismům 

způsobujícím endemické mykózy (Histoplasma capsulatum), patogenním houbám 

(Aspergillus fulmigatus) a mukor. 

   Azolová antimykotika (imidazolová a triazolová) – bifonazol, klotrimazol, ekonazol, 

ketokonazol, oxikonazol, chlormidazol, isokonazol, mikonazol, itrakonazol, flukonazol, 

vorikonazol, posakonazol.  

Mechanizmus účinku spočívá v inhibici biochemické kaskády vzniku ergosterolu 

potlačením funkce enzymu lanosteroldemethylázy. Azoly patří mezi léčiva 

metabolizovaná prostřednictvím cytochromu P450, zejména subtypu 3A4. Lokálně 

používané azoly jsou např. mikonazol, klotrimazol, bifonazol, ekonazol, ketokonazol, 

pro systémové podání např. itrakonazol, flukonazol, vorikonazol, posakonazol.  

Bifonazol – má široké spektrum účinku (dermatofyty, kvasinky, plísně, G+ a G- bakterie, 

Malasezia furfur), penetruje do hlubších vrstev, v kombinaci s ureou se používá k léčbě 

onychomykóz. 

Allylaminová antimykotika – terbinafin, naftifin 

Mechanizmus účinku spočívá v inhibici syntézy ergosterolu, podobně jako u azolů, ale 

zde se odehrává v jiném kroku této biochemické kaskády (inhibice skvalenepoxidázy). 
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Terbinafin – podává se systémově i lokálně. Při systémovém podání nejsou jeho 

indikace systémové, ale výhradně superficiální mykózy. Ve spektru účinnosti jsou 

infekce způsobené dermatofyty, především onychomykózy. 

Echinokandiny – kaspofungin, anidulafungin, mikafungin  

Mechanizmus účinku je zcela odlišný od starších antimykotik a je unikátní svým 

působením na buněčnou stěnu. Jedná se o inhibici syntézy β-D-(1,3)-glukanu jako 

esenciální složky buněčné stěny hub. Echinokandiny jsou skupinou léčiv využívaných 

výhradně pro systémová mykotická onemocnění, podávány jsou výhradně 

parenterálně. Používají se při kandidových a aspergilových infekcích. 

 

Ostatní specifická antimykotika 

Ciklopiroxolamin – působí inhibicí transportu klíčových látek uvnitř buněk hub. Jeho 

výhodou je kromě působení na dermatofyty a kvasinkové mikroorganismy také 

působení na řadu G+ a G- bakterií, dokonce trichomonády. Je podáván výlučně lokálně, 

formou krémů, roztoků, vaginálních krémů a globulí a šamponu. 

Amorolfin – působí na kvasinky, dermatofyty, dimorfní houby, z bakterií pouze na 

aktinomycety. Aplikuje se pouze lokálně, a to formou laku na nehty. 

 

   Do skupiny nespecifických antimykotik patří různé kyseliny (kyselina salicylová, 

kyselina undecylenová, kyselina benzoová, kyselina boritá) a jejich deriváty, organická 

barviva (methylrosanilinii chloridum, Solutio Castellani), deriváty fenolů (resorcinol, 

chlornitrofenol, hexachlorofen), jód a jeho sloučeniny, síra a její deriváty. 

 

   Lokální terapie je dostačující ve většině případů dermatomykóz. Jednotlivá léčiva je 

vhodné občas měnit, protože se po určité době stávají neúčinnými.  

   Systémová terapie je indikována u závažných nebo recidivujících mykotických infekcí 

kůže, v kombinaci s lokální aplikací při terapii onychomykóz nebo u recidivujících 

vaginálních infekcí. [Martínková, 2007; Hynie, 2001] 
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3 PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1 RECEPTÁŘ IPLP 

 

5% SALICYLOVÁ VAZELÍNA 

5% ACIDI SALICYLICI VAZELINI 

Rp. Acidi salicylici                   5,0 

      Vaselini albi             ad  100,0 

      M. f. ung. 

Pomocná látka: Paraffini liquidi 

Postup přípravy: 

Kyselina salicylová se rozetře s tekutým parafínem a částí masťového základu, vytvoří 

se jádro, a po částech se přidává zbytek masťového základu do předepsané hmotnosti. 

Dávkování a způsob použití: 

Nanáší se v přiměřené vrstvě na postižená místa dvakrát denně. Keratolytikum, ke 

změkčení ztvrdlé kůže. 

Uchovávání a označování: 

V polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před světlem, červená 

signatura. 

Doporučená doba použitelnosti: 

1 měsíc.  

 

 

WHITFIELDOVA MAST     

UNGUENTUM WHITFIELD  

           Rp . Ac. Salicylici                              3,0 

        Ac. Benzoici                               6,0 

        Vaselini albi                     ad    50,0 

        M. f. ung. 

Pomocná látka: Paraffini liquidi 

Postup přípravy: 
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Kyselina salicylová a kyseliny benzoová se rozetře, smísí, a směs se pečlivě rozetře  

s tekutým parafínem. Následně se po částech přidává bílá vazelína a důkladně  se 

zhomogenizuje. 

Technologická poznámka: 

Při přípravě se nedoporučuje používat zvýšenou teplotu. 

Dávkování a způsob použití: 

Nanáší se v přiměřené vrstvě na postižená místa, nejčastěji na plosky nohou jednou 

denně, obvykle večer. Doporučuje se překrýt tkaninou  a zavázat. 

Upozornění: 

Přípravek se nesmí nanášet do očí a jejich okolí, na sliznice, zanícenou a poraněnou 

kůži. Pacienti s poruchou funkce ledvin mohou používat přípravek jen krátkodobě a na 

omezené plochy. Aplikuje se pokud možno pravidelně. 

Poznámka: 

Složení je obdobné lékopisné Unguentum Whitfield, která vedle 12% kyseliny 

benzoové obsahuje jen 5% kyseliny salicylové a jako základ tuk z ovčí vlny, který však 

nelze použít u pacientů přecitlivělých na lanolín. 

Uchovávání a označování: 

V polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před světlem, červená 

signatura. 

Doporučená doba použitelnosti: 

1 měsíc 

Indikace: 

K profylaktickému ošetřování plosek po vyléčení dermatomykózy (tiney). Vhodný 

zejména u   hyperkeratotických forem, kde se uplatní i keratolytický efekt přípravku. 

Přípravek působí nespecificky antimykoticky, mírně antisepticky, antimikrobiálně a 

keratolyticky.  
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40% UREOVÁ PASTA K ONYCHOLÝZE 

ONYCHOLIS PASTA 

Rp. Acidi lactici                   0,4 

      Ureae pureae                8,0 

      Syndermani           ad  20,0  

      M. f. ung. 

Pomocná látka: Paraffini liquidi 

Postup přípravy: 

Urea se rozetře s tekutým parafínem, přidá se kyselina mléčná a po částech masťový 

základ až do předepsaného množství. 

Dávkování a způsob použití: 

Aplikuje se na postižený nehet pravidelně jednou denně. Mast se nanese v přiměřené 

vrstvě, nejlépe na gázu velikosti postiženého nehtu, přiloží se na nehet a přikryje 

neprodyšnou fólií. Pro dokonalý účinek je nezbytné aplikovat každý den po dobu 3 

týdnů a udržovat postižený nehet trvale pod okluzí. Přípravek je vhodný použít vždy, 

když je třeba onychomykózou napadnutý nehet bezbolestně odstranit. Po ablaci je 

možné provést kultivaci stěrem z postiženého místa, případně zahájit příslušnou 

cílenou antimykotickou léčbu. 

Upozornění: 

Přípravek je nutné aplikovat pod okluzivním obvazem. Mast by neměla přijít do okolí 

nehtové ploténky, může způsobit zarudnutí a podráždění kůže. V případě potřeby je 

možno okolí nehtu krýt zinkovou pastou. 

Uchovávání a označování: 

V polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před světlem, červená 

signatura. 

Doporučená doba použitelnosti: 

1 měsíc 

Indikace: 

Hyperkeratózy: ke změkčení nehtové ploténky při onychomykóze, k bezbolestné 

onycholýze – chemické ablaci.  
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PASTA S UREOU 40% A 1% KLOTRIMAZOLU 

UREAE PASTA 40% CUM 1% CLOTRIMAZOLI 

Rp. Clotrimazoli                           0,2 

      Ureae                                     8,0 

      Paraffini liq.                           3,0 

      Adipis lanae 

      Vaselini albi           aa    ad  20,0   

      M. f. pasta 

Postup přípravy: 

Urea se co nejjemněji rozetře za pomoci malého množství etanolu 96%. Přidá se 

klotrimazol, důkladně promísí a směs se řádně předmíchá s tekutým parafínem. Přimísí 

se tuk z ovčí vlny, bílá vazelína a důkladně se vše zhomogenizuje. 

Dávkování a způsob použití: 

Přípravek se nanáší 1x denně v dostatečné vrstvě na nehtovou ploténku, překryje se 

neprodyšnou fólií a přelepí náplastí, tím se docílí okluzivního efektu. Bezprostřední 

okolí nehtu je vhodné chránit např. zinkovou pastou. Před další aplikací přípravku se 

ruce nebo chodidla s postiženými nehty ponoří do teplé vody, zbytky pasty se odstraní 

a postižené nehty se seškrabují. Následně se místa osuší a postup aplikace masti se 

opakuje. Postup je třeba denně pečlivě dodržovat tak dlouho, dokud nehtové lůžko 

není hladké a žádná změklá nehtová ploténka postižená plísní již není přítomna. Podle 

závažnosti infekce a tloušťky nehtu trvá léčba 2 -3 týdny. Po odstranění nehtu je 

vhodné pokračovat antimykotickou lokální léčbou. 

Uchovávání a označování: 

V polypropylenovém kelímku, při teplotě místnosti, chránit před světlem, červená 

signatura. 

Doporučená doba použitelnosti: 

6 měsíců. 

Indikace: 

Používá se k ambulantní onycholýze při onychomykózách. Urea ve vysokých 

koncentracích působí keratolyticky a změkčuje nehtovou ploténku. 
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ZÁSYP S 10% TANINU A 3% KYSELINY SALICYLOVÉ  

PULVIS ADSPERSORIUS CUM 10% TANNINI ET 3% ACIDI SALICYLICI  

Rp. Tannini                                     3,0 

      Ac. salicylici                              0,9 

      Zinci oxidi 

      Talci                           aa   ad  30,0 

      M. f. pulv. adsp. 

Postup přípravy: 

Tanin a kyselina salicylová se dobře rozetře, smísí  a po částech se přidává talek a oxid 

zinečnatý, nebo již připravená směs oxidu zinečnatého a talku. Důkladně se promísí. 

Dávkování a způsob použití: 

Postižená místa se zasypávají 1 – 3X denně, obvykle se nezakrývají. Přípravek se 

aplikuje v přiměřeném množství. Nanáší se pomocí vatového či mulového tamponu, 

nebo přímo z nádobky s děrovanou sypací vložkou. 

Upozornění: 

Přípravek se nesmí dostat do očí. Dlouhodobá aplikace může přesušit kůži. 

Uchovávání a označování: 

V polypropylenovém kelímku nebo v plastové nádobce s děrovanou sypací vložkou, při 

teplotě místnosti, na suchém místě, chránit před světlem, červená signatura.   

Doporučená doba použitelnosti: 

6 měsíců. 

Indikace: 

Nespecifická profylaxe plísňových onemocnění. Silnější formy hyperhidrózy, zejména 

plantární. Pro použití jako antihidrotický zásyp s adstringentním a slabým 

antiseptickým a antimykotickým účinkem. 

Přípravek působí antimykoticky, antisepticky, antiflogisticky, antipruriginózně, 

adstringentně a antihidroticky. 
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CASTELANIHO ROZTOK BEZ FUCHSINU 

SOLUTIO CASTELLANI SINE FUCHSINO 

Rp. Ac. borici                        0,8 

      Phenoli                           3,6 

      Resorcini                        8,0 

      Acetoni                           4,0 

      Ethanoli 96%                  7,4 

      Aquae purif.                 76,20 

      M. f. sol. 

Postup přípravy: 

Fenol a resorcinol se rozpustí ve směsi acetonu a etanolu 96%, pak se přidá roztok 

kyseliny borité v čištěné vodě a tekutina se zfiltruje.  

Technologická poznámka: 

Kyselina boritá se rozpouští v teplé vodě. 

Dávkování a způsob použití: 

Roztok se aplikuje na ložiska vatovou štětičkou několikrát denně. 

Uchovávání a označování: 

V hnědé skleněné lékovce, při teplotě místnosti, chránit před světlem, červená 

signatura, doplní se signaturou „Pozor hořlavina“. 

Doporučená doba použitelnosti: 

1 měsíc 

Indikace: 

Působí velmi dobře na plísně, má i dobrý antibakteriální účinek. 
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JODOVÁ SOLUCE 

SOLUTIO IODI 

Rp. Iodi puri                             1,0 

      Ac. salicylici              

      Ac. borici 

      Ac. benzoici 

      Resorcini                   aa     2,0 

      Spir. vini diluti          ad  100,0 

      M. f. sol. 

Pracovní postup: 

V první kádince se rozpustí v potřebném množství spiritusu kyselina salicylová, 

benzoová a resorcin. Ve druhé kádince se 1 g jodidu draselného rozpustí ve 3 g čištěné 

vody a přidá se 1 g jódu. Ve třetí kádince se ve zbylém množství teplé čištěné vody 

rozpustí kyselina boritá. Obsah všech tří kádinek se smísí a přeplní do vhodné lékovky. 

Technologická poznámka: 

Jodid draselný umožňuje rozpouštění jódu a působí stabilizačně tím, že zpomaluje 

oxidaci jódu na dráždivé produkty (kyselinu jodnou a jodovodíkovou). Bez přídavku 

jodidu draselného se jód ve směsi nerozpustí. 

Dávkování a způsob použití: 

Natírat vatovou štětičkou 2x – 3x denně  na ložiska. Léčbu je nutné provádět týden až 

čtrnáct dní, pak přípravek vystřídat. 

Uchovávání a označování: 

V lékovce z hnědého skla, při teplotě místnosti, chránit před světlem, červená 

signatura. 

Doporučená doba použitelnosti: 

1 měsíc 

Indikace: 

Působí jako antimykotikum, antibakteriální prostředek, vysušuje. Antimykotický roztok, 

vhodný na povrchové mykózy, kandidózy, pyodermie a na jiné mikrobiální infekce. 

Resorcin má účinek protiplísňový, kyselina boritá působí na bakterie. 
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KOLODIUM S KYSELINOU UNDECYLENOVOU  

          ACIDI UNDECYLENICI COLLODIUM  

Rp. Acidi undecylenici                                    2,0 

      Collodii elastici                                 ad  20,0 

      M. f. sol. 

Postup přípravy: 

Kyselina undecylenová se v úzkohrdlé lékovce smísí s vláčným kolodiem a důkladně se 

promísí. 

Technologická poznámka: 

Není-li k dispozici vláčné kolodium, použije se kolodium a 0,36 g ricinového oleje. 

Dávkování a způsob použití: 

Roztok se na postižené nehtové ploténky nanáší štětečkem ve 2-3 vrstvách jednou 

denně, přičemž před nanesením další vrstvy se nechá předchozí vrstva dobře 

zaschnout. Vždy jednou za týden se nehty zbrousí pilníčkem. V rámci prevence 

opětovného vzniku onychomykózy je možné používat dlouhodobě. Délka léčby se řídí 

dobou, než úplně odrostou všechny postižené nehty, což u palce na noze trvá až 1,5 

roku, u ostatních je doba výrazně kratší (asi ½ roku). Pro preventivní použití se může 

aplikovat i celoživotně. 

Upozornění: 

Přípravek je nutné nanášet pouze na nehtové ploténky, vyvarovat se aplikaci na okolní 

kůži, jelikož by mohlo dojít k jejímu zarudnutí. Nesmí se dostat do očí. Je třeba 

dodržovat pravidelnost aplikace. Obsahuje líh a eter. 

Uchovávání a označování: 

V hnědé úzkohrdlé skleněné lékovce se štětečkem umožňujícím snadnou a pohodlnou 

aplikaci přípravku, při teplotě místnosti, chránit před světlem, červená signatura, 

označí se  doplňující signaturou  „Pozor hořlavina“. 

Doporučená doba použitelnosti: 

3 měsíce. 

Indikace: 

Léčba a následná prevence onychomykóz. 
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PROTIPLÍSŇOVÝ LÍH  

SPIRITUS ANTIMYCOTICUS  

Rp. Iodi 

      Kalii iodidi                              aa 1,0 

      Ac. salicylici                                

      Ac. Benzoici                           aa 2,0 

      Aq. Purif.                                   32,0 

      Ethanoli 60%                      ad 100,0 

      M. f. sol. 

Postup přípravy: 

Jodid draselný se rozpustí v 1,0 g čištěné vody, přidá se jód, po jeho rozpuštění se 

přimísí zředěný líh, zbývající množství  čištěné vody a ve směsi se postupně rozpustí 

kyselina salicylová, kyselina benzoová a promísí se. 

Technologická poznámka: 

Jodid draselný umožňuje rozpouštění jódu a působí stabilizačně tím, že zpomaluje 

oxidaci jódu na dráždivé produkty (kyselinu jodnou a jodovodíkovou). Bez přídavku 

jodidu draselného se jód ve směsi nerozpustí. 

Dávkování  a způsob použití: 

Přípravek se nanáší na kůži, nejčastěji plosek nohou nebo do meziprstí, 2x denně, 

obvykle vatovým tamponem. Vyčká se do zaschnutí přípravku. Aplikuje se 10 – 14 dnů, 

poté se doporučuje vystřídat a po určité době je možno opět opakovat. Na rozdíl od 

specifických antimykotik nehrozí vznik rezistence 

Upozornění: 

Dochází-li během léčby k přesušení potírané pokožky, je možno použít k promaštění 

např. Whitfieldovu vazelínovou mast. 

Uchovávání a označování: 

V úzkohrdlé lékovce z hnědého skla, při teplotě místnosti, chránit před světlem, 

červená signatura. 

Doporučená doba použitelnosti: 

2 měsíce. 

Indikace: 
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Léčba i následná prevence onychomykóz (tinea unguium) způsobených zejména rody 

Trichophyton, Epidermophyton, Microsporum, Candida. 

Přípravek působí nespecificky antimykoticky – fungistaticky a fungicidně, zejména na 

dermatofyty.  

Dermatomykózy, nejčastěji na kůži plosky či meziprstí. K profylaxi po vyléčené 

dermatomykóze. Ke střídání  s lokálními specifickými antimykotiky při dlouhodobé 

léčbě kožní mykózy. Přípravek je určen k aplikaci na omezené plochy. 

Přípravek působí kombinací léčiv nespecificky antimykoticky, antimikrobiálně, 

antisepticky. 

 

 

PROTIPLÍSŇOVÝ LÍH S KAFREM  

SPIRITUS ANTIMYCOTICUS CUM CAMPHORA  

Rp. Ac. salicylici                                 

      Ac. Benzoici                           aa 3,0 

      Iodi 

      Kalii iodidi 

      Aq. Purif.                               aa 1,0 

      Camphorae racem.                    9,0 

      Ethanoli 60%                    ad  100,0  

      M. f. sol. 

Postup přípravy: 

Jodid draselný se rozpustí v předepsaném množství čištěné vody, přidá se  jód, po jeho 

rozpuštění se přimísí zředěný líh, ve směsi se postupně rozpustí kyselina salicylová, 

kyselina benzoová, racemický kafr a promísí se. 

Technologická poznámka: 

Jodid draselný umožňuje rozpouštění jódu a působí stabilizačně tím, že zpomaluje 

oxidaci jódu na dráždivé produkty (kyselinu jodnou a jodovodíkovou).  

Dávkování a způsob použití: 

Přípravek se aplikuje na nehtové ploténky jednou denně, obvykle večer. Vyčká se do 

zaschnutí přípravku. Je třeba dávat pozor, aby se přípravek nedostal na zdravou kůži 

kolem postižených nehtů, případně je možné okolí nehtové ploténky krýt indiferentní 
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mastí. Může se používat dlouhodobě. Na rozdíl od specifických antimykotik nehrozí 

vznik rezistence. 

Uchovávání a označování: 

V úzkohrdlé lékovce z hnědého skla, při teplotě místnosti, chránit před světlem, 

červená signatura, označí se doplňující signaturou „Pozor hořlavina“. 

Doporučená doba použitelnosti: 

6 měsíců. 

Indikace: 

Dlouhodobá léčba mykózy nehtů. Profylaxe po vyléčené  onychomykóze. Přípravek je 

určen k aplikaci pouze na omezené plochy – nehtové ploténky.                        

Přípravek působí kombinací uvedených léčiv nespecificky antimykoticky, antisepticky, 

antipruriginózně, antimikrobiálně a slabě derivačně. 

 

 

SALICYL – BENZOOVÉ KOLODIUM   

ACIDI BENZOICI ET ACIDI SALICYLICI COLLODIUM  

Rp.  Ac. Salicylici                             0,5 

       Ac. Benzoici                              2,0 

       Etheris solventis                       1,0 

       Collodii elastici                 ad  20,0 

       M. f. sol. 

Postup přípravy: 

Do lékovky, ve které bude přípravek adjustován, se naváží kyselina salicylová a kyselina 

benzoová, přidá se eter, po promísení vláčné kolodium. Lékovka se uzavře a důkladně 

protřepe, až se obě kyseliny rozpustí. Štěteček se nasadí na uzávěr až po rozpuštění 

obou látek. 

Technologická poznámka: 

Eter slouží ke smáčení pevných léčiv, aby se rychleji rozpustily v kolodiu. Neni-li 

k dispozici vláčné kolodium, použije se kolodium a 0,35 g ricinového oleje. 

Dávkování a způsob použití:  

Přípravek se aplikuje obden na postižené nehtové ploténky. Nanáší se štětečkem ve 2 – 

3  vrstvách, přičemž před nanesením další vrstvy se nechá předchozí  vrstva dobře 
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zaschnout. Vždy jednou za týden se nehty zbrousí pilníčkem. V rámci prevence 

opětovného vzniku onychomykózy je možné používat i dlouhodobě. 

Upozornění: 

Obsahuje líh a eter. Nesmí se dostat na sliznice a do očí. 

Uchovávání a označování: 

V hnědé úzkohrdlé skleněné lékovce objemu 25 ml se štětečkem umožňujícím snadnou     

a pohodlnou aplikaci přípravku. V uvedeném obalu je možno jej uchovávat při teplotě 

místnosti, chránit před světlem, červená signatura, označí se doplňující signaturou 

„Pozor hořlavina!“. 

Doporučená doba použitelnosti: 

3 měsíce.  

Indikace: 

K doléčení onychomykóz a k prevenci jejich recidiv. 

Přípravek působí slabě antimykoticky, antiflogisticky a antimikrobiálně. 
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3.2 PŘEHLED HVLP 

 

Účinná látka: Klotrimazol 

Candibene 1% spray; kožní sprej, roztok, 1 ml roztoku obsahuje 10 mg (1%) 

clotrimazolum, volně prodejný, indikace: kožní mykózy, povrchové kandidózy, pityriasis 

versicolor, dávkování 2 – 3x denně. 

Candibene krém; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg (1%) clotrimazolum, volně 

prodejný, indikace: kožní mykózy, povrchové kandidózy, pityriasis versicolor, dávkování 

2-3x denně na postižená místa. 

Candimax 1%; krém, 100 g krému obsahuje 1 g clotrimazolum, volně prodejný, 

indikace: dermatomykózy vyvolané dermatofyty, kvasinkami, gynekologické záněty, 

dávkování 2-3x denně, neaplikovat intravaginálně v těhotenství. 

Canesten krém; krém, 20 g krému obsahuje 200 mg clotrimazolum, volně prodejný, 

indikace: kožní mykózy, mykotické záněty zevních rodidel, mykotické balanitidy, 

dávkování 2-3x denně, mohou používat dospělí a děti od 2 let.  

Canifug – Lösung 1%; kožní roztok, 1 ml roztoku obsahuje 0,01 g clotrimazolum, volně 

prodejný, indikace: kožní mykózy, povrchová kandidóza, pityriasis versicolor, dávkování 

2-3x denně. 

Clotrimazol AL 1%; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg clotrimazolum, volně prodejný, 

indikace: kožní mykózy, povrchové kandidózy, pityriasis versicolor, dávkování 2-3x 

denně. 

Clotrimazol AL spray 1%; kožní sprej, roztok, 1 ml roztoku obsahuje 10 mg 

clotrimazolum, volně prodejný, indikace: kožní mykózy, povrchové kandidózy, pityriasis 

versicolor, dávkování 2-3x denně. 

Clotrimazol HBF; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg (1%) clotrimazolum, volně prodejný, 

indikace: kožní mykózy, mykotické záněty zevních rodidel, mykotické balanitidy, 

dávkování 2-3x denně, mohou používat dospělí a děti od 2 let. 

Imacort; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg clotrimazolum, 2,5 mg hexamidini 

diisethionas, 5 mg prednisoloni acetas, na lékařský předpis, indikace: dermatomykózy 

se zánětem v meziprstí a kožních záhybech, dávkování 2x denně, těhotné pouze 

v závažných důvodech. 
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Imazol krémpasta; kožní pasta, 1 g pasty obsahuje 10 mg clotrimazolum, volně 

prodejný, indikace: plenková dermatitida, superficiální dermatomykózy, smíšené 

mykotickobakteriální infekce intertriginózních krajin, dávkování 2x denně, po dobu 

těhotenství a laktace je možné přípravek používat. 

Imazol plus; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg clotrimazolum, 2,5 mg hexamidini 

diisethionas, volně prodejný, indikace: interdigitální a intertriginózní dermatomykózy, 

smíšené mykotickobakteriální infekce, dávkování 2x denně, po dobu těhotenství a 

laktace je možné přípravek používat. 

 

 

Účinná látka: Nystatin 

Fungicidin Léčiva; mast, 1 g masti obsahuje 100000 m. j. nystatinum, volně prodejný, 

indikace: intertriginózní kandidózy, určen pro dospělé, mladistvé a děti od 

novorozeneckého věku, lze použít v době těhotenství a laktace. 

 

Účinná látka: Natamycin 

Pimafucin; krém, 1 g krému obsahuje 20 mg natamycinum na lékařský předpis, 

indikace: kožní infekce vyvolané kvasinkami a dermatofyty, dávkování 1-4x denně, 

může být předepisován během těhotenství a laktace. 

Pimafucort; krém, mast, 1 g krému a masti obsahuje 10 mg hydrocortisonum, 10 mg 

natamycinum, 3,5 mg neomycinum, na lékařský předpis, indikace: povrchové 

dermatózy, dávkování 2-4x denně, nedoporučuje se těhotným a kojícím. 

 

Účinná látka: Bifonazol 

Canespor 1x denně krém; krém, 100 g krému obsahuje 1 g bifonazolum,  volně 

prodejný, indikace: kožní mykózy, povrchové kandidózy, pityriasis versicolor, dávkování 

1x denně, 

Canespor 1x denně roztok; kožní roztok, 100 ml roztoku obsahuje 1 g bifonazolum 

volně prodejný, indikace: kožní mykózy, povrchové kandidózy, pityriasis versicolor, 

dávkování 1x denně. 
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Canespor 1x denně sada na nehty; léčivá mast na nehty, 100 g masti obsahuje 1 g 

bifonazolum, 40 g urey, volně prodejný, indikace: atraumatické odstranění nehtu se 

současnou antimykotickou účinností, dávkování 1x denně. 

Použití přípravků u dětí do 3 let a těhotných po lékařském zvážení možných rizik. 

 

Účinná látka: Ekonazol 

Pevaryl; krém, 100 g krému obsahuje 1 g econazoli nitras, na lékařský předpis, 

indikace: lokální léčba všech forem dermatomykóz, dávkování 2x denně, v těhotenství 

a během kojení použití na zvážení lékaře. 

 

Účinná látka: Ketokonazol 

Nizoral; krém, 1 g krému obsahuje 20 mg ketoconazolum, volně prodejný, indikace: 

lokální terapie dermatofytóz, kožní kandidózy, pityriasis versicolor, dávkování 1x 

denně. 

 

Účinná látka: Oxikonazol 

Myfungar; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg oxiconazolum,  volně prodejný, indikace: 

kožní mykózy, smíšené mykotické a bakteriální infekce kůže, u onychomykóz jako 

doplněk perorální terapie, dávkování 1x denně, mohou používat dospělí, mladiství a 

děti od 8 let. 

 

Účinná látka: Itrakonazol 

Prokanazol; tvrdé tobolky, 1 tvrdá tobolka obsahuje 100 mg itraconazolum, na lékařský 

předpis, indikace: systémové mykózy, vulvovaginální kandidózy, onychomykózy. 

Sporanox; tvrdé tobolky, 1 tvrdá tobolka obsahuje 100 mg itraconazolum, na lékařský 

předpis, indikace: systémové mykózy, onychomykózy, vulvovaginální kandidózy. 

 

Účinná látka: Flukonazol 

Apo-fluconazol 50, 100, 150, 200 mg; tvrdé tobolky, 1 tvrdá tobolka obsahuje 50 mg, 

100 mg, 150 mg nebo 200 mg fluconazolum, na lékařský předpis, indikace: systémová 

léčba kožních mykóz, onychomykózy. 
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Diflucan 50, 100, 150 mg; tvrdé tobolky, 1 tvrdá tobolka obsahuje 50 mg, 100 mg nebo 

150 mg fluconazolum, na lékařský předpis, indikace: systémová léčba kožních mykóz, 

onychomykózy. 

Mycomax 50, 100, 150; tvrdé tobolky, 1 tvrdá tobolka obsahuje 50 mg, 100 mg nebo 

150 mg fluconazolum, na lékařský předpis, indikace: léčba a profylaxe mykotických 

infekcí. 

Mycomax sir; sirup, 1 ml sirupu obsahuje 5 mg fluconazolum, na lékařský předpis, 

indikace: léčba a profylaxe mykotických infekcí. 

Mycosyst; tvrdé tobolky, 1 tvrdá tobolka obsahuje 150 mg fluconazolum, na lékařský 

předpis, indikace: systémové mykózy. 

 

Účinná látka: Terbinafin 

Lamisil; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg (1%) terbinafini hydrochloridum, volně 

prodejný, indikace: kožní mykózy, kvasinkové infekce, dávkování 1-2x denně 1-2 týdny, 

použití u dětí od 12 let, v těhotenství a během kojení neužívat. 

Lamisil 1x kožní roztok 1%; kožní roztok, 1 g kožního roztoku obsahuje 10 mg 

terbinafini hydrochloridum, volně prodejný, indikace: léčba tinea pedis, aplikuje se na 

obě nohy najednou, nepoužívat během těhotenství a kojení. 

Lamisil 125, 250 mg; tablety, 1 tableta obsahuje 125 mg nebo 250 mg terbinafini 

hydrochloridum, na lékařský předpis, indikace: onychomykóza, mykotické infekce kůže, 

kvasinkové infekce. 

Lamisil dermgel; gel, 1 g gelu obsahuje 10 mg terbinafini hydrochloridum, volně 

prodejný, indikace: kožní infekce vyvolané dermatofyty, pityriasis versicolor, dávkování 

1x denně, nedoporučuje se u dětí, těhotných a kojících. 

Lamisil spray; kožní sprej, roztok, 1 g sprejového roztoku obsahuje 10 mg terbinafini 

hydrochloridum, volně prodejný, indikace: kožní mykózy vyvolané dermatofyty, 

dávkování 1-2x denně, nedoporučuje se u dětí, těhotných a kojících. 

Terbinafin actavis 250 mg; tablety, 1 tableta obsahuje 250 mg terbinafini 

hydrochloridum, na lékařský předpis, indikace: léčba mykotických infekcí, léčba 

onychomykózy. 



41 
 

Terbistad 1% krém; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg terbinafini hydrochloridum, 

volně prodejný, indikace: mykózy kůže, kvasinkové infekce, pityriasis versicolor, 

dávkování 1-2x denně, nedoporučuje se dětem do 12 let, těhotným a kojícím. 

Terfimed 250; tablety, 1 tableta obsahuje 250 mg terbinafini hydrochloridum, na 

lékařský předpis, indikace: kožní mykózy, onychomykózy. 

 

Účinná látka: Naftifin 

Exoderil; krém, 1 g krému obsahuje 10 mg naftifini hydrochloridum, volně prodejný, 

indikace: mykózy kůže, onychomykóza, kandidové infekce, dávkování 1x denně, 2x 

denně na onychomykózy 

Exoderil; kožní roztok, 1 g roztoku obsahuje 10 mg naftifini hydrochloridum, volně 

prodejný, indikace: kožní mykózy, onychomykózy, dávkování 1x denně, 2x denně na 

onychomykózy, vhodné pro dospělé a děti. 

 

Účinná látka: Ciklopiroxolamin 

Batrafen krém; krém,, 1 g krému obsahuje 10 mg ciclopiroxum olaminum, na lékařský 

předpis, indikace: všechny mykotické infekce kůže, dávkování 2x denně. 

Batrafen roztok; kožní roztok, 1 ml roztoku obsahuje 10 mg ciclopiroxum olaminum, 

na lékařský předpis, indikace: všechny mykotické infekce kůže, dávkování 2x denně. 

Polinail 80 mg/g léčivý lak na nehty; léčivý lak na nehty, 1 g léčivého laku obsahuje 80 

mg ciclopiroxum, na lékařský předpis, indikace: mírné až středně závažné 

onychomykózy. 

 

Účinná látka: Amorolfin 

Loceryl 5% léčivý lak na nehty; léčivý lak na nehty, 100 ml odpovídá 5,000 g amorolfini 

hydrochloridum, na lékařský předpis, indikace: onychomykózy. 

 

Účinná látka: Urea a kyselina salicylová 

Kerasal; mast, 1 g masti obsahuje 50 mg kyseliny salicylové a 100 mg urey, volně 

prodejný, indikace: hyperkeratotické dermatózy, doplňková léčba odstranění 

rohovinové vrstvy kůže, dávkování 1-2x denně, nedoporučuje se v těhotenství a během 

kojení. 
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  4 DISKUSE 

 

Studiem odborných materiálů při zpracování své absolventské práce jsem získala 

spoustu užitečných znalostí v oblasti péče, léčby a především prevence mykotických 

onemocnění nohou. Bylo pro mě přínosem zabývat se podrobněji touto problematikou 

a získat cenné informace, které budu moci použít při své práci farmaceutického 

asistenta. 

 

V dnešní době je ve volném prodeji k dispozici mnoho léčivých přípravků jak s obsahem 

účinných antimykotik, tak zdravotnických přípravků, které pomáhají různými cestami 

ke zmírnění příznaků a urychlení léčby mykóz. Jsou k dostání v různých formách a stále 

častěji se objevují také léčivé laky a různé sady na ošetření nehtů. Většina pacientů 

dává přednost samoléčbě, a proto vybírá z těchto komerčních přípravků. 

 

Při přípravě IPLP se nejčastěji používá kyselina salicylová, kyselina benzoová, kyselina 

undecylenová, kyselina boritá, resorcin, urea, jód. Tyto látky se v různých kombinacích 

používají jako keratolytika, k léčbě a profylaxi onychomykóz nebo k chemické ablaci 

nehtu. I když někteří dermatologové dávají přednost HVLP přípravkům, mají IPLP 

přípravky stále svou podstatnou roli – např. u hyperkeratotických forem. Většina IPLP 

v receptáři s keratolytickými vlastnostmi má kromě toho i nespecifické antimykotické a 

antiseptické vlastnosti a to je jejich výhoda. Proto si myslím, že IPLP při léčbě mykóz 

mají stále svůj význam.   

 

Jako budoucí farmaceutický asistent, bych měla pacientovi umět pomoci s  výběrem 

vhodného přípravku, který bude účinný na jeho onemocnění, poradit s použitím 

přípravku a především poučit o preventivních opatřeních. Zajímavým zjištěním pro mě 

bylo, že většina pacientů neví, jaká by měla dodržovat preventivní opatření. Proto si 

myslím, že je důležité, aby při každém prodeji mykotického přípravku, byl pacient 

důsledně poučen o prevenci a jeho léčba mohla být účinná. Prevence spočívá 

především v dostatečné hygieně postižených míst, nošení bavlněných ponožek, nošení 

prodyšné obuvi a časté dezinfekci některým antimikrobiálním sprejem do obuvi (např. 
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Top Gold), praní prádla a ponožek ve vhodném dezinfekčním prostředku (např. 

Sanytol, Fongex), při návštěvě bazénů, saun a lázní nosit zásadně vlastní obuv, mít 

speciální ručník určený pouze pro nohy, aby se infekce nerozšířila i na jiná místa na 

těle. 
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ZÁVĚR   

 

Mykózy jsou infekční onemocnění vyvolaná mikroskopickými houbami. Jsou to 

onemocnění nepříjemná, často recidivující, pacienty přehlížená nebo bagatelizovaná. 

Léčba mykotických infekcí vychází z vyvolávajícího agens, rozsahu a místa postižení. 

 

Ve své absolventské práci jsem se zaměřila na tineu pedis, která postihuje plosku a 

meziprstí dolních končetin. Jejími vyvolavateli jsou nejčastěji dermatofyty rodu 

Trichophyton. Rozděluje se do tří forem: interdigitální, hyperkeratotická a vesikulo-

bulózní. K určení diagnózy se používá mikroskopické nebo kultivační vyšetření. Léčba 

probíhá pomocí lokálních antimykotik a pro úspěch léčby je důležitá prevence. Tinea 

unguium postihuje nehty a obvykle navazuje na interdigitální tineu pedis. Rozdělujeme 

ji do čtyř forem: distální subunguální, proximální subunguální, povrchová bílá a totální 

dystrofická. K určení diagnózy se používá mikroskopické nebo kultivační vyšetření. 

Léčba bývá obtížná  a patří do rukou dermatologa, protože kromě lokální léčby, bývá 

zapotřebí nasadit léčbu systémovou. 

 

Úlohou farmaceutického asistenta při léčbě mykóz je: 

- pomoci pacientovi zorientovat se v možnostech  samoléčby 

- vybrat konkrétnímu pacientovi s konkrétními problémy vhodný přípravek (ptát se, 

jestli v minulosti používal již některý z přípravků) 

- poučit pacienta o možných komplikacích, které už patří do rukou lékaře  

- poučit pacienta o dodržování opatření, která zabrání šíření infekce 

- poučit pacienta o prevenci (dostatečná hygiena, nošení vzdušné obuvi, bavlněných 

ponožek, dezinfekce obuvi, prádla, v bazénech, saunách nosit vlastní obuv) 
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SUMMARY 

Mycotic Diseases of Feet 

Mycotic diseases are quite frequent, each of us may be affected by them. Especially 

people who often visit saunas, swimming pools are in high risk to be infected by them. 

We should focus our attention on prevention that is very important. It is necessary to 

use antimycotics as over-the-counter drugs and to wear appropriate shoes, cotton 

socks and disinfect shoes by antimycotic spray.    

A pharmacy assistant is usually the first one who is able to diagnose this disease and 

recommend appropriate O-T-C drugs, instruct the patient about prevention or in the 

case of risk patients refer them to the doctor. 

The aim of this assignment is to develop the list of medicinal products indicated for 

mycotic feet and to create the manual of the individually prepared medicinal products 

with their composition and formulation.   

The theoretical part describes the structure and function of the skin, dermatomycoses, 

tinea pedis, dermatomycoses, description of dermatophytes, which cause mycotic feet 

disease, and also antifungals which are  used to treat mycotic feet. Dermatomycoses 

belong to the most common skin diseases. Mycotic skin infection is divided into three 

groups: dermatophytoses, candidoses and keratomycoses. Dermatophytoses are called 

tinea. Tinea pedis is the most frequent dermatophytosis which affects the sole and the 

toes. The cause is Trichophyton rubrum, T. interdigitale and Epidermophyton 

floccosum or yeasts Candida and Trichosporon. To confirm this diagnosis microscopic 

and cultivation examination is used. Local antifungal drugs are used for the treatment. 

Prevention is recommended to the patient.  Onychomycosis is an infection of nails 

caused by microscopic fungi that include dermatophytes yeasts and nondermatophyte 

moulds. The most frequent cause is dermatophyte Trichophyton rubrum and yeasts 

Candida albicans. For the treatment peroral treatment together with local treatment is 

used. Prevention is very important. 
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Antifungals are the drugs that act by different mechanisms to fungal skin diseases. 

According to the mechanisms of action there are divided into specific and non-specific 

antifungals. 

The practical part contains the list of products that are used to treat mycotic feet and 

the list of individual prepared medicinal products that are prescribed by doctors. 

Key words: dermatomycosis, tinea pedis, onychomycosis, dermatophytes, yeasts, 

antifungal drugs 
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