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K.Φολοio 7: Πc-ξliσ;]ζ Nυχrω,,

EIKoΝEΣ YΓEIΩN NYxΙΩΝ ΣE ΔIAΦoPEΣ HΛIKIEΣ

n εlKδVεζ τωv νιrχ|cbv Ko o| οσθ.νεεζ εiνoL οΠδ τoV Ατλavτo οvιXωV τoU AνοΠληρωτη

κoοηγη.η ΔερμoτoλoγoU, ΔημητρioU PηYoΠoUλoU, Eκδooειq Γldwηq Πορ|σ οVoζ,

xημooιευoντοl κοτδnlv oδε1oq τoυq, τoUζ oΠoioUξ εUXορ|σΓω ΠoλU,

Ta vι3yι oπoεε,4εfτ-αl αrτι} '5 δrαφορεrlκεi,rμ$ρατ'α

. τη Mητρσ τoυ ΝυΧtoυ

. τηv ovuxαiα πλσκo

. τηv κoiτη τoU Νυxloo

. τo YΓlol,ιixlo

. τlξ Πσρωvuxiδεq (Kεvτρlκη κoι ΠλεUρΙκεξ)

|] ovUXαiο Πλσκο η nλdκο τoυ vυxloυ εiνοl τo oκληρδ, ημ δlοφοvig τμ11μo τoυ νυ1loυ, ατo
oΠo o σUVηθωξ ονοφερδμoατε δτον xρηo μonoloυμε τoν oρo "vΟχl", AΠoτελεiτo| οΠo
ιε1ρσ, σ, rΓ.oμiνο rirαρο, ο oΓoiο i\oιv LJ( Bοσλδ oιηo_<δ _oυc _r. <ερο_iv..
EΠ!Πλ.ov, ΠερlθΧε! λ]Πiδ|ο Πoυ εξοσφoλiζoυv τηv οnορoiτητη περlεκτ κoτητο vερoυ αrη
δoμη τoυ, γlo τη δ aσφdλΙση τηg ελοαr κδτητog τoυ, H μητρο ToU vUX|oυ βρioκεταl κατω
ono τηv κεvτρlκη nορovυxiδo κοt εivol υπευθυvη γlo τov oxημoτoμδ τηq nλoκoq τoυ
vυx oυ.

H Koiτη τoU vυxoυ βρioκετot κοτω απo τηv ηλdκο τoυ νUX|oι Kα| εκτε Vετo| oΠδ τη

μητρo dωq τo υnovυ1ιo (τo σημεio κoτω οnδ τo ελευθερo οKρο τoU νUXtoι), EΠ τρ.Πε|
o'τηv nλοκo vo πρoxωρo κοθδζ μεγαλδvε|, κρατδvτcg την Πoρoλληλo σUνδεδεμενη σΙo
δοKτUλo, H nλοκo nερ βαλλετο oΓro τ|ζ ΠoρωVUΧ δεζ, o o].,]o εζ ΠρoσφερoU\ Πρoστοσ ο

σrη μητρο τοU vUΧlou,
Το νUΧο ενσ| rυρτεq κεροτνεq Πλοκεζ o aΠolεζ κολυnτoυv τo nεριooδτερο τμημo

τηg ρo1 ο οq εntφovειoq τoυ τελευτοioυ τμημοτog των δοκτυλωv σΙο Χερ ο κo| ΠδδΙο, To

Χρδμο τωv νυxlδv εiνοl υnoλευκo η ελoφρωξ ρδδ|νo κol oφεiλεταl ατ q ογκυλεg τωv
ογγεiων τoυ Χoρ oU, oι oπoiεq βρioκoντοl κοτω οno τη μητρο τoυ νυxlου.

H συστοση τωv vυylιbv εlVο| σKληρη, αιJξovovτο δε nερiπου ο,1mm την ημ.ρο,
δηλοδη περinου 3mm τo μηVο, ατo xθρ ο, Στο Πδδ ο η τo1υτητο τηg oυξηoηq nερloρiζετol
o-o 60οο δη\. φθο'ε .ι rnn^ |o μi\ο,

,] ητr'o ζ
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(.φοii]o /i Πo.ησε ξ Νυi1ω,,

.i

H τo1υτητο οvοnτυξηq τωv νυxlδv εnηρεoζετοl οπ6 πoλλoυq πορoγovτεq

11 τα14 ι}τητα α {r ξd iιετα ι
ΣτηV ηλlκiο τωv 20-3ο Χρoνωv
Στoυq ονδρεg
Io KοΛoKο |ρ|

|ηV ημερo
ι4ετο τηv oφoiρεση τoUζ η σε Περ Γ]τδσε!ζ τρoUμoτ|σμoι
Koτο την εγκUμoσUVη
Στο μεγaλιτερo δοtrτυλο (τo μεoo δaxτυλo εivοl oυτδ με τηv τοyυτερη οvonτυξη)
Ζc ! ξρ|r |ωυι ': UvUXυΨ!γ|u\
Σε κοΠo εq δερμοτ|K.ζ Πoθησε ζ, oΠωζ εiνa| η ερUθρo lδvθ oζ Π τUρioση, η ψωρioση
Σε oυατημοτ κο vooημoτο, δnωq εiνοι o υnερΘυρεoεlδloμδq, η υnερλετoυργio τηq
L oφJσηζ
ι4εΤd τη Xoρηγηση φoρμoKωV, δnωq εivοl η βloτivη, τo οσβdσr|o, τo ρετ voεlδη, η
κUστεiVη, Tο οvτ|σUλληΠτ Ko,

ΑιιτiΘετα μει(bVεται.:' ΣτoUζ ηλικlωμdνoυq
.1' Στlζ YUνο]Kεζ
* Στo θηλοσμo
.} Στouq KoΠν στ.ζ
.:. Στo ημ|Πληγ!κo οKρo
.:. Σε νεUρoλoY|Kdq δ οτορo1εg.} Σε ογYε οκεζ δ οτoρoxεζ
... 

'ξ 
ζ! n L^cτ^ .,Λ-λ! .τ.

.} Σε oρ σμενο δερμοτoλoγlκο Voσημοτο, onωq εiνο o ovυyoμυκητlooεlq,
o oμολoζ λε|Χηνirζ, τo αυνδρoμo τoυ κiτρ voυ vυxLoυ,

.} Σε σUστημοτlκo vooηματo onωg εivοl o UΠοθUρεoε|δ|σμoζ

.:. Koτο τη δ|oρKε|o χoρηγησηζ oρlσμεvωv φορμοκωv, δnωq εivo η μεθoτρεξοτη,
η rυκλooπoρiνη, η oζοθε|oΠρ vη. o 1ρυoδq,τo λiθ o, η ηΠoρivη, o| σoUλφoμlδεζ,

.:. Σε ΠερlΠτωση UΠoσ|τ σμoΟ,

τo VUΧιο Xρησ μεUoUv σoν οvτερεiσμοτο (αvT|oτηρiYμoτo) τωV δoκτυλωV,
κaτοστρoφη τoυ vυxloυ nρoκολεi cvοπηρio γlο nερinoυ θvο εξoμηvo,

H ΧημιΚη σι'σταση τoU vυXιo0 εivαl
.} Ιvενο ' η Π"ρ ε<.| ,δ1 1 ο οl o ιιρο l i. 1
. Θεio 4Ψo

* ΛlΠη.1 5%
.:. AvθροKoζ 43- 5ογο
ι oξUγoνo 30-339,)
.} Yδρoγδνo 6%
':. Αζωτo 15- 17olo
,} Nερo 1Bγο μΠoρεl oμωq η περlεκτ κoτηTo τoU Vο φτοoεl με1ρ Kα| 3oγο oΠoτε

κo| γ Vετο ειθρουστo
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Kεφοicrc /j Ιlσθησεiζ ΝυΙiωy

ΣεΚfrθεvUΧ'

ο) τηV Ko λη,

β) τηv KUρτη

διo κρiνoυ μ ε 2 επ ιφ6vει εq

η oΠo]ο σUμφυετο| μετo δfρμo κο η oπoiο λεYετα| κoiτη κo]
εnlφovεa, η onoiο λθγεταl θρvεμov

,ξη)

)ρ]οση
lο τηζ

δη, η

ξοτη,

Toνυχ| Περ βoλλετoroΠo βoθ ο ουλoκο η oπoio ovoμοζετοιovυxοio κol μovo η μnρoαι vη

μoρσ τoU VUΧoι εlvο| ελειθερη, H Πiσω μaiρo τoυ vυ1toυ Kολεiτο μητρo τoυ νυ1loυ

γΙοTi οΓro ouτηv oνογεvv θτol τovυxl oκεndζετol δε μετo κεvτ ρ | κo noριυvυ;1to
τoυ oπoioυ τo xε iλo ζ o1η μ o τiζεl λε Πτη κoI UΠoλεuκη κερoτtvη
μεμβρovη τo εnωvi11lo.1'.JλεΙτoUργοτoUεΠωvυxoυεivο vo εvεργεi ωq oφ ρoγ1δo
εμΠoδ]ωv γ]ο vο ατoματηαεt το βοκτηρiδ ο, πoυ μnoρoυv vο πρoκολθooυv μoλUVση KoI

vο φτdσεl αιη μητρο, τo δ.ρμo ΠoU κολυΠτε| τlq πλευρθq τoυ vυxloυ λ.γετοl aΠλo
ΠαρωvUxIov r\ nλdγro πoρωvυxto,τovυx onoτελεjτol οΠo 3 Xελη,τo σδμo
/ο| 1 . ρ .o,

To ελεUθερo χεiλoζ (μΠρoσΓο) οΠoTελε] τo ελευθερo τμημο τoυ vυxloυ τo onoiοv
ΠρoεξtΧε| τηζ ρoγαq τoU δοKτιλoU, 1ωρiζετol δε oπδ τo δθρμo με αrεvη oυλοκo τo
λεγoι.,lενo UnovUxIo,

Π a ρωγUχlο

n,\Oκc VUX]oU

μ nViσκoξ

κεyTρ|Kη ΠτLΧn vUX ctJ

μητρο vUΧ oι
ΠΛd Kο vuΧ]o U

UΠcνιΧΙo

Kοiτη νU

^i7r VUX OU

To αδμo, tyεl μljκoζ 1,5 εK. ΠερiΠou Kc]l εivot τo aρqτ6 τμημο τaυ νυχ]oυ'

Pιζov0yιa ri piζα εiνοιτa κρυμμivo τμημο τoυ νυxloυ κol αrηv κατδτερη εΠφονε|οτoU
οιτtαroιxεi μετη μητρο του vυxtoυ, εXεl δεμηκoζ4.7 X|λ|oσΓο, H ρiζα φο]νετο| Περ σσδτερo
σΓoV ο\"ΙiΧε ρo oοv μηvoεtδηq υnδλευκη περoxη, γvωατη με τo δVoμα μηV]σKoξ η oνaτoλιi,
Εοv κοτοαrροφεi η ρiζο ToU vUX]oι δεv μΠoρεi V' οντ|κaτοσΓoθεi K] dτol τo vυ1l δεv μnoρεi vο
οvοΠορaΧθεi'
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κ.φαλo]o 7: Πciθ.σε,ζ NυχlωV

ΙστoλoYΙα τoυ vυXΙ o0

τo VUX| αΠoτελεiτo| οΠδ ΠεΠλστUσμεvo Kεροτ|voι.Ιo]ημ.Vo Kυττoρο το oΠoIo ε|vo| στερε
Γ]ρoσKoλλημ.νσ μετoξJ τoυq, δlοτηρoυv oμωq ixvη nυρηvo oε οVτiθεση με το κυττoρ
τηξ KερστiVηζ στ]βοδοq τηq επlδερμiδoq. το οYγεio τoυ vυxloυ oxημoτiζoυv πλoυolo
δiκτυo κοτω onδ τη μητρο τoυ εivοl δε nρoolτo γlo τη μελετη, με iρlyoεlδooκdnlo,

Φυoιoλoγiα τoU vUΧιoι)

, το VυX|o τωv Πο|δ|δv οUξovovτo| Π|o γρηγoρo οΠ. Tα VυX c τωv εVηλiκωv, εν
τωv ηλtκlωμεvωv θxoυv οκoμη πlo oργη οvonτυξη.

. Tο vυΧ|o των xερtδv ουξοvovτol πlo γρηγoρα on.τo vUxlo τωv ΠoδωV, A
οφοlρεθoυv τα vυx o τωv xερrδv κol τωv noδlδv, τδτε τo vυxlo τωv xερ ιbv θ
ονοπλoατoυv σε 5-6 μηvεζ, εvδ τωv noδlδν σε 12.18 μηvεC

AΣΘENEΙΕΣ NYXΙΩN

Στη ρiζo τoU vυxlo0 γivovτοl δ|εργοσiεζ ΠoλλοΠλoσoσμoι κοι δloφoρoπoiηoηq τo
εΠ]θηλiou, ΠoU σ|γo o.lγd δημloυργεi τo vυX|, Kστ' σUτδV τov τρ6πo η πλoκο τo
vυX|oυ οπoτελεiτa] oΠo σUμΠoγη ατolβοδo εnlθηλloκδv κυττορωv' To κυττορo oUτο
εivol κεροτtvonoιημθVο KοI με Πoλι μεγaλη σUvoχΙi μετoξυ τoUζ,

τo VυΧ ο μεγολωVoυv με κοτευθυvoη nεριφερ κl1, γλloτρι],:vτοg Πovω ιJτo UΠovuΧ|o
τo UΠovUX|o δεv oυμμετθ1εl στ|ζ δ|σδ Koσiεζ oγημoτloμoυ τoυ νυxtoυ κοl η κυρl
\ε| oUρv ο ,loL εiνo vo δρο ooν υroατ1ρlγμο,

H oUξηση τωv vuxtδv τοrv uγt<bv ovΘριirπωv εξoρτ6τoι oπδ noMouq πo ρoγovrεq..} To Kσλoκoiρ| με τη ζθαrη ουξovovτοt πlo γρηγoρo οπδ τov yεl1.lιi,lvo

Δ]οφoρεζ YεvlKεζ Ποθησε|ζ τoU oργov oμoυ δΠωζ κορδ|δΠοθε]εζ, nvευμovonoθεtεq, η
τonlκεq πoθ{αεlq 6πωq ψωρiοαη, .κζεμο, εΠηρεοζouv oxl μ6vo τηv oιξηση τωV VUΧ|6ν

ΠοΘ fισειζ τωv vυXI(bv

o| ΠοΘησε|ζ τωV vU1 δv oφεiλovτοι oε κληρovoμtκο, |δ|oΠοΘη η επiκτητo με γvωαro
η oYvωστo oiτ o' oI oλλo|δσε|ζ ξεκlvoJv ovoλoγο με τo οiτto, οn. τη μητρο, την κoiτη η
τo oδμο η οκoμη κοt on.τo πoρωvυxlo,

H δrοYvωση εivol ορκετd δυo,κoλη, γlοτi τo αuμπτιbματo μnoρεi νο ovτ ατolxoυv oε
Πoλλο Ko| πolκiλo ο]τlo, ΙYnoρεi vo oφεiλovτα| σε YεV|Kεζ Γ]oθησε|q τoU υργov σμoU η σε
loτlκiq rοΘ:oε q,

[4ε τ|ζ Πoθησε|ζ τωv vυxlδv ooxoλoυvτol μoνo ol γlοτρoi KoI o ρoλoζ τωv o|σθητ|κδv
oκρωv εivol, ov δ|oΠ|στωσοUV δτ το vυγ ο ποoxoυv, vo σUμβouλευσouv τoV Πελοτη νο
εΠ|σKεφτεi τov γlοτρo κο μετο τηv οΠoθερoΠεiο τοU, Vο τoV nερlπo ηθoυv, ΠoτΞ δεv
κovε| η/o oloΘητlκδg δκρωv δt6γvωoη. o λδγoq γlo τov οπoio θα αvοφεoΘoιv o|
Ποθησε]ζ ΠερΙληητ|Kο, εivol γ o vo γvωρioετε τυxdv βλdβεq κοl:

1. Νσ μη nρoβεiτε oε oπotoδηπoτε εργooio
2. Nο βoηΘησετε τov /τηv nελiτη vo oδηγηΘει αrov oρμδδro γroτρo

Δεv Θo οvoφερθoυV δλεζ ol Πoθησειζ ΠoU Περ λομβoVε| o κoζ PηYoΠoUλoζ στov Aτλοvτo
οvUΧoΠοθoλoYioζ _ ovυxoκoμiαq, γloτi εivol noρo πoλλθc,
Kολ6 εivο oI A|σθητlκoi oκρωv vo τov onoκτηooυv γ ο νo εμπλoυτiooυv τιζ Yvωσε|ζ τoUζ
KoI Vσ εργοζovτσ| σωστο, Θo ovοφερΘoυv o ποθηoεlq πoυ oυvοvτoμε o,υxv6τερο.
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(εoοy'α]. 7: Γlc-AiσεΙζ NυΙrωγ

oLιuΧΦ!'!υt<ηTiqση

Η Kιrρ]δτερη Y|o τo εΠογγελμa μοζ Kο σUΧVoτερη oσΘdνε]ο των vυytδν εiνοl η

ovUxoμUKητjoση/ η oΠoo μοζ εvδlοφθρει Πoλυ Y|οτ εiνο| μετοδoτ|κη κο xρεlοζετο
Uεγολη ΠρoσoΧη,

!1ην Eλλoδo o| oVUXoμUKητoσεlζ κυμoivoντo| γυρω σΙo 160lo,

EμφoV!ζετοr oτα νυylο xερlιλv κol Πoδ|δv, ολλο oυyvδτερο εμφοviζετο στο VιΧ|o τωV

noδtιbv,
Πρoσβoλε Ko| To διo φυλλo, μολλov oμωζ εivοl oυνηθθατερη ατoυg οvδρεq, ioωq εnε δη

φoρoιν Kλε|σΙο ΠοΠoυτσο κοl δρωVoUv τcΙ Πδδ|o τoUζ, ol μ0κητεq ονonτυoooντοι
ευκoλο σε θερμo κοι υγρo περlβ6λλoν,
ΣUVΙlθωζ σro χερο εvτoΠiζovτο| μυκητεq τoυ γ.vouζ Candlda κc στα Πoδ|ο εvτοΠ]ζovτο|

δερμοτoφUτο Kο μολ σΙo τo Tr' RUbrum,
Πoλλ,r oργov|Kο πρoβλημοτο εiνo| Πρoδ]οθεσκoi nοραγovτεq γ|ο τηV εμφoV]ση των

μυκητδoεων, oπωq ορτηρlοκεq η φλεβlκεg δroτaρoydq, ol δοτoροxθq Περ|φερ KδV
νεUρωV, o oοκ1αρδδηg δlοβητηζ, εΠiσηζ o| εΠονε|λημμεvo| τροUμoτσμoi, η μεγολη
ηλ K a K,Λ, Π

το μoκρ δ vυxtο τωv ΠoδlδV Πσvω οΠ6 3mrn εUVοoUV τηV oνoΠτUξη τωv μυκητωv rο

βο 
_- o δ ων στo <Οoo <o ιJ oπδ _o νjγ .

Eov o μUKητloσε ζ εlVor σUνηθθσΙερεξ σrο μ.λη κoΠo o]v o|κoγεVε]ιbV, Π|θoVωζ νo εiνoI

θ.μcr γενετlκηζ Πρoδ|oθεσηξ.
H κλ|vtκi| εtκδvo τcov ovuxoμηκUτtiσεωv δ|qxωρiζετol oε 5 τδπoυq'
1, flερtφερtκri oνυyoμυκητiοoη, η oΠoio Πρoσβdλλε τo ελειΘερo drρo τoυ vυ1lου,
2. ΛεUKη επιφοvειoκη ovuxoμUκητiσση, η onoiα nρooβολλεl τηv εΠ|φovε|o ΤοU

νUχ]oι,
3' EYYdJξ υπovti11lo, oνυxoμυκητ1οoη η oΠoiο Πρoσβoλλε τo εγγυq οκρo τoυ vυ1oυ,
4. oλι Ι{ ri ovυxoμUκηTiσση/ KoI

5. Evδov ι,,x I o ovυ11oμυκητΙoq,

o μυκητεζ εiνο μtκρooκon roi oργοVlσμoi ot onoio δεν εμnερι.XoυV chIorophy|le,
μΠoρoιV νo επlζηαoυv μovo δτov KονoUV Xρηση εvoργovηg υληζ (δθρμο η vυ1) γto
τρoφη.

oι κUρlεζ otτiεg oι onoiεq επ|τ(txi,vouv τηv ovdΠτUξη τωv μUKητtoσεωv εiVο,
δnωq πρoοvoφΔρoμε, η oυξημ.vη Θερμoκραoio (ζ.σrη), η υγρooio τoυ δEρμoτoq onδ
uπερiδρωoη, μη σωστδ οερlζδμεVo Περ|βoλλov κα η μη σωσΓη δlατηρηση τηζ oΠoροiτητηζ
Uγ]ε vηζ τωv Πoδ]ωV,

or μιKητεξ εΠiσηζ μεrοδiδoντοl, oτov nερnοτομε ξυnδλητo , δτον ΧρησΙμoΠoIoUμε υΠoδημοτο
κο κολτoεg ολλωv οτoμωv, κοt μioω nεvτlκtoυρ οπδ μη κολα οΠoσΙε|ρωμεvo εργολε]ο,
ΣιJμφωvo με θρευvεg, ot nερlnτδoεlq μυκητtooεωv oυξοvovτοl τηv nερioδo τoυ Χε μδνο,
λdγω τoυ δτl φoρoμε xεlμερlvο UΠoδημοTo.
o] ολλo|δσε]ζ noυ εμφαviζουv τo vυylo εivol οvdλoγο με τoν τυΠo τηq ovυ1oμυrητiοoηg.

Σuμnτcbματo Oιιυyoμ η κυτiαoηq
Avoλoγo λolπδv οπδ τov τυno τoυ μυκητo, το μoλυαμεvο vυX|σ, αλλoτε γ]VoVτo Xoν"Ιρo
(υnερnλοoio), με δΧ| λεiο εΠφi]νεο/ εvδ πορoυotdζoυv ολλoγη στo Xριbμο τoUζ (κoφε-
v! ρ|,, oλ\o|ε Προo V|ζoJν, oλ\o ε εiνο] οσΓρο.
ΣUνηθωξ Πρoσβoλλoυν τηv ovυxοiα nλοκo Koι ολλoτε ΠρoσβολλoUV κol τη μητρο τoU vUX oU,
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H θερoΠεio Tων μUKητ|οσεωV τωv
θεροΠεο γo μεγολo δ|οσΓημa, H

Yiνετσ οπδ δερμoτoλoγo μετo οnδ
τo σΠoτελεσμοτα τηζ Kαλλ|.ργεIoζ

Kεφo,1ο,o 7j Πcθησ,lζ Nυχ]δV

Περ φερ1κη oνυχoμUKηTioσn

vυX|ωV Xρειoζετα| ΠoλU ΠρoσεKτ|Kη Kα| σUvεχoμενη
Xoρηγηση μυκητoκτδvωv o,κευooμoτωv πρiπεl vq

o /H ο σΘητ|Koζ οκρωv oφoυ ερθεl o.ε oυvεvvδηoη με τo θερonovτο oτρ6, θο nρθnε|]
Vο με|δvεl τηv UΠερΠλoσio τoυ vυxloυ δΠoU θο δεUKoλυvεl την δραoη τoυ τon κoιj
αντtμυκητlοκου oκευαoμοτoq, EΠiσηξ o/η οloθητ κ6q oκρωv 6ταv εvτonioεl τηv υπoρξη|
μυκητ1ooηq τoU δ.ρμοτoζ θο nρεπεl νο noροπiμψεl τov oσθεvη αro δερμοτoλoγo γiοJ
tεolooδ lεoο δ ερευνηo,],

TοV εVτoΠiσμo τoU oυγκεκρlμθνoυ μυκητo nοiρvoντo
οπo τo εργooτηρ o,

EΙKoNEΣ AΠo oNYxoMYKHτΙAΣΕΙΣ

Δεv,θo σVoφερθoυV περtoooτερo, γlοτi η ovτ μετδn oη τoυg εiνοι κoθoρο loτρ κδ θεμο,
ολλo θο σοζ ΓΙoρoθεσω εlκovεq ono δοφoρεq ovuxoμυκητlοoεlq, oυτωq ωστε oτov θοj
δε τε μ ο τθτo o εlκovο ατov/ατηv nελdτη, vo τov nορonθμψετε ατov γ|οτρδ Y|ο δ ογνωση
Kο θερoΠεiα,

Eγγυζ λευκη UΠoVιχ|ο
οVυχομυΚnτioση

ΔεUτερογενηζ oλ|κη
o V ιr χo μ ιj κηTio ση

Eγγυζ λευκη υnovuχlο
oVtJΧoμUκητ οση

Eνδονιχ α οVυχoμUκητoση
Anουσio υnoνιχ oζ

Περ|φερ Kη οVυχoμυKητ]oση με
εvτ0Vη υnoVUχ o υΠερKερατωση

Περ|φερ κη ονιχo!υκητ]οση
Δ ακρiVoVτο] τa "κονολ ο}
Λoγω τηζ UΓl0νUχ|αζ

Eγγυζ λεικη υnoνUχla
oVUχoμυκητ aση

EγδοVυχro oνυχoμυKητiaση
Anoυσiο οvUχoλιJσηζ
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Χρ|iσιμεζσuμβoUλεq

' H Uγρoσio θρεφεl τoυg μυκητεq, Πρ.Πε vo Πλιivouμε noλo καλd τα nδδ|σ μoζ K| εξlσou
κoλo V. το αrεγνcilvoυμε, oκoμο κοl οv xρεldζεToI vo Χρησ μoΠoloυμε oεooυoρ . ov βeβo|ο,
αvτΙμετωΠiζoUμε μεγολo Πρδβλημα. |'l κοΘημερ vI xρηoη τoU oσΠρoU o!voΠvευμοτoq βoηθοε
ciΓo Vo KρoτηΘεi τo δθρμο σΓεγVo,

- Γlοτiτελ κο, εvδ το nδδtο μοq ε]vοl ndvτo κoΘoρo κot καλd oκoυntoμivo με nετoετo,
uΠoρεl νσ ΠοσXoUv μoviμωζ σΠδ μικητεζ; EΠε|δη δεv ατεγνδνoυμε κολο τ ζ ΠτUχεζ τωv
δοκτUλωv,

. EΓrισηξ θo Πρ.Πεl Vο Kρoτομε Πoλο κoΘoρα τo nδδro, vo φoρc με πdvτo κoΘoρEq καλτoεq,
Vο Koθoρiζouμε κoλδ τo εσωτερlκo μερoq τωv UΓroδημoτωV/ KoL Vο Xρησ|μoΠo|oιμε εδKa
τσλK, τo oΠolο μποΙvoυv ονoμεoo στo δολ.τUλο, oλλo Kα| μiσα στ ξ Kdλτσεζ ro| ΠοΠouτσ]o.

τσ VιΧlο ΠoU εivα| μoλUσμθνo οΠ6 μυκητεζ xovoυv τo φυooλoγlκδ τoυq xρι|μo rοl
YoντρoiνoUV, Ι.4noρεi vo UΠoρΧεr Πovoζ κοl μδλυνoη, Σε ορKετεζ περ πτδoεlq πρoxωρο
Ko| σrο δoκτUλo,

Στ|ζ σoβoρ.ζ nερtnτιi.loεlq μπoρoυν vο εΠ]μoλUvθoUν κοl με βoκτηρ1δ ο δημtoυργδvτοζ
πυov, nερlooδτερη φλεγμovη κοt λεlτoυργlκο η oκoμη οloΘητlκo Πρoβλημoτo,

flα ρεοvuyΙεg

ΠορωVUXjo εivoj η φλεγμoVη τou noρωvυxloυ κol δloκρivετol σε oξεio κoι Xρδv|o'
H oξε]o ΠορωνUχiα εiνοl oυvθnεlο ατoφυλoκoκκ κδv, κοvτlvτlοolκδν η ερnητlrιi-lv

λοrμδξεωv, Eivor εΠδδUVη, κδκκlvη δ δγκωoη τoυ πορωvυxioυ οπ' το onoio ουτδμοτο η

μετο αn6 niεoη βγoiνoυv αταγδνεg nυoν,

l] Xρδv|o ΠoρωνUXiο oυvηθωg oφεiλετο oε εnογγελμoτlκoυq λoγoυq η oυαrημoτrο
νooημοτο (oοκxoρδδηq δ|οβητηζ) Ko| εΠ μoλUVση oΠδ τηv C, aIbicans Aρχiζεl με
τρoU|Joτκη δroβρωση ToU εnωvυ1ioυ καl εlooδo μLκρooργονoμδv, Eμφαviζεl κoκκvη
δloγκωoη κοl oυγκθvτρωoη nυoυ ατην ovUXοio ουλοKο, YΠδκεlταl oε υφioεtq κo| εξορσε ζ,
ΣUνηΘωζ, Πρoσβολλοντο περlαoδτερo oΠδ .vo δοxτUλο, Συ1vο οiτιο noρωvυ1ioq εivο
εnioηq τραυμoτloμoi κoτo τηv Περ]Πoiηση, φορμοκo (ρετlνoεlδη), εξ εnoφηξ δερμoτ]τ δο,
Θηλοoμο τωv δοκτUλωV στo Πo δ o K, α.

fll
l

Fi
ffi

ff
r

Πqρ(DvυχιΚd οnοoτηματο με nυav
47



l...!ο lo ιr /, l ]jtn..lc Ιtυ] * \

Αλλη αλλoiωση Πoυ τUXoV θo oυvοvτηoετε εiνο η εioφρηoη τoU VUΧ]oU

Εiσφρηση τoU vuxιoο: Eivο| η εiσoδoζ τoυ vυxιoυ μioo oro δθρμο, Συμβoiνεl
σUVηθωζ στo νUX|ο τωV μεYολωV δoKτUλωv τωv noδtδv. Γivετo| στηv ovυxοiο ουλoκq
KoI oVτ στo Χο σr|ζ Πρ6σθ|εξ Yωviεq τωv vυxlδv, Eivo] εΠiΠoVη Ko εUVoεiταl oπo το ατεvο
κο| τo φoρδ α noΠoιTσ|o, τηv κοκ| κoπη τωv vυylιbv κ.ο,

ΛovΘασμθvo εivοt τo βoθιi κ6ψlμo arlq nλqjvΞζ dκρεξ τωv vυ;1tδv.

Πoλλoi οvθρωΠo| αrηv πρoonοθεlο τoυq vc θxoυv κοθορο νUX|ο, το κδβouv Πoλι βοθε|o
σro Πλογlο, oVτ] Vο τo κoΘoρiooυv, ,Eτσ| τo vιX| δεlΧVεl σΙηv oρxη nlo 6μoρφo κοt n ο
κοθορo xωρiq τη λεUKοζoUσο περlox| ατηv δκρη τoυ noυ μΠoρεi νο μοζειε| βρωμ|a.,oμωζ λiγεζ μ.ρεζ μετo, τo δΔρμο πoυ βρioκετol oτο nλdγlο xολορδvεl λiγo καl κoλυπτεl
μdρoq τoυ Kεvoι Πoυ oφηoε τo vυxl ΠoU κoπηκε,

,oΤov τo VUX| ορXiσε r]ολI φUσ|oλoγ]Ko νo μoκρoivεl, xδνετol olγο olγο μθoa στo δθρμa
κοl αρxiζεl νo τo κεvτoεl ΠρoKολδvτoζ iVοv ηΠ|o Πδνo, To συvε1δμεvo κθvτημο δημ oUργε
μlο μlκρη nυλη ε|σδδoU μ|κρoβiων. το μ|Kρδβlο οπδ το cπoio .τσ| κ| ολλ]ωζ βρiθε| η
Περ|oXη κo| ΠoU oμωζ δεν εvoΧλouv γ στi βρiσKoVτο| Ποvω οΠδ τo δερμο, oρxiζoυv κοt

μπoivoυv μεoο κο κoτω οno τo δdρμo,

tl εiσφρηση εξελiσσετσ| σε τρio στdδ|αl
- Koτo τo Πρδτo αrοδlo noρoτηρεiτor ερ0Θημo, oiδημo κor €vτovoq πδvoq.
- Koτo Τo δευτερo ατοδlο θxoυμε θξoρoη τωv oυμπτοrμdτωv ολλo Kο εΠlμoλUVσεlζ
L]ε Πυov'
-Στo τρiτo oτοδ o παρoτηρεiτο Uπερτρoφio τωv πλδγtιov ovυ1oiωv πτυ1δv
κο αvoΠτUξη κoκκιωpoτδδoυq loτoυ κo μπoρεi νo φθοσε μεχρr τη δημ oUργiο
οnoατημοτoqμε nυov, τdτετo οvτ|β|oτ κd μπoρoυvοπλo νo κατευvοooυν πρδoκο ρo
τη φλεγμovη, ολλο δ1 vo δδooυv oρloτ κη λυoη, Γlοτi τo Πρδβλημο θγεl yρovioε,

τo VιΧ μοκροivovτοg oυvεxiζεl vo xδvεταl στo δ.ρμo πορατεivovταq τo φoιλo KιKλo
τηξ φλεYμovηξ. o οσθεvηζ Πovoε!, δUσκoλευετοt νο φoρθoε κλεlστο nonoυτoο κοl
Vo ΠερΠοTησε Kολo Ko| δεv μπoρεi νο nοiρvεl αvτlβloτlκο γlo τηv υπoλolπη ζωη τoυ,
Tδτε o χε|ρoUργoζ θo δδσεl τη λιση, To ζητημo δμωζ δεv εiVο μδVo η ΘεροΠεiο aλλo
κol η πρoληψη τoυ Πρoβλημστoξ, Kot γivεταl oΠλα με τo oωαro κoψlμo τωv νυ1lιLν,

τo σωσΙo Koψ|μo τωv vυxδν εivol ol μυτεq oτlq οKρεζ τoUζ vο εiνο oροτiq κο vο
βρioκoντοt .ξω οΠo τo δερμo τoυ δoκτυλoυ. Tο vυylo πρεπει vο κ6βovτοl οπδ κε Kο gξω.
Πoτθ μην βoζετε με βio μυτερd εργoλεio Kοτω οΠo το VιX|o γ oτi μπoρεi vο δημ|oUργηθε]
φλεYμovη οκoμο κοt xωρig vο τo κδψετε,

ΕiσΦρηση νUχ ου σε οσθε..,η
UΠo θερonεio με iσοΤρεσh/n

EiσΦρηση νUχlcυ σε 3.σΙaδ o
'EνToνDζ κoκκ|ωuετδδnζ ισΓ6ζ

E σΦonσn νUΧ]oι



lβoΙνε]
υλoκο
στεvo

oNYxoΠAooΛoΓΙA

ρ noθηoεtq τωv νυxlδv, δnωq ΠρoοVoφθρθηκε, οφoρoυv κοθορd τoν οΙρ|Ko Koσμo Kο

οVτ μετωΠiζovτο] μoνo onδ γlοτρoυg τηζ ovaλoYηζ εlδlκδτητοg, Στo n6vημo ουτδ, oΠλο
θo οvi]φερθoιV ορ]σμdvo ατolxεiα πoυ μnoρoυv vo βoηθησouv Tov /τηV ο σθητ Kδ οKρωV
vο Πορoτριvε] τoν/τηV Πελοτη vo ποει ατo γloτρo κo vo μηv εvεργηoε oπooδηπoτε
εργoσ ο στο σκρo,

(ε.Dσ)ο,c l] ηοθησ.iζ Nυχ1.]ι,

AΛΛΕΣ ΠAΘHΣEΙΣ TΩN NYXΙΩΝ
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o) AvovUXio: ν]ερ|Kη η oλ Kη oΠoUσiο τωv νυxlιilv,
μΠoρεi vo οφoρo δλo η KοΠolo δaXτUλo, vο εivol μiροg
KοΠοιoU σUVδρoμoU (εξωδερμοτ|κηζ δUσΠλoσiοζ) η oyl, vo
oφεiλετol oε ληψη οvτrnηκτtκδv η olvonvευματoq κοτo τηv
εγ κU μoσUVη,
Kοτo τ|l μIKροVUΧiο, Παρoτηρεiτοl νΟxl μlκρδτερo τoυ KοVoν|KoU,
tu1Πoρεi Vο εivo δlonαΘηg η μερog oυvδρoμoυ'

β) YΓ1ερτρaφΙa vυyιιiιv: ΧορoKτηρjζετοιoΠo ΠοΧUvση τωv vυx ιbv η ono]α oυyvα
oφε]λεTo| σrηv ΠσXUvση τoU oδμoτoq vυxιbv ooo κol τηq κoiτηq κο oυξονετol oπ.τη
nΑ6n nnΛ. τΛ cλ.'AcΛ. λ,.^ τ^ 

'

τη δ οKρiνoUμε στηvI

o ov{ιyωoη (οΠλη ΠdχυVση τoυ vυxloυ ) ΣUVηθωζ εμφοviζετα σε oτoμο μεYοληζ
ηλlκ οg η μnoρεi νc εivoI KoI lδlonοθoυq οlτloλoγicq

a Ι.Ια11υavυyio (εvτoνδτερη nο1υvoη), To ΠoΧoζ
oτlq nερlπτιboε g c υτiq εiνο t περtooδτερo, Η σιξηση μΠoρεi
vο oφoρο. ε τε Tμημο τηζ ovuΧoioξ ΠλοKοζ (oVUΧooιξηση)
εiτε oλoKληρη τηv ovυ1oiο nλoκο (nοxυovυxiο),

Ιδ1onaθηζ Πoyυovυyio

ΘvυyaγριJnωoη (VιΧΙo oκληρο, κυρτα nρoq το nλoγα)Eivo| σUvηθ]σμθvη
δ οτoρoxη τοU σΧiμoτoξ τωv vUX]ωv/ oυvηθωq oε μεγολα οτoμo. H Πορομoρφωση
οUτη μΠoρε να εiνct tδtο]τεpο εvτovη ιi:αrε νο ΠρoKoλεl εΠ6δUνη βdδ ση, Πρoκολε τoI
οΠδ τη μη nερlnoiηoη τωv vυx δv Kc| ε|δ|Kα οΠδ τo μη σωστo κ6ψlμo τωv vυylδv,
Enioηq τρουμοτo η nιεo,ε g εiνοl δυvοτ6v vο KoτοληξoUV σΙηV iδ|ο δ|οτoροχη,

Π εμ πτrboεl q ov U χοY ρ υ Π ωση q



Kεφolιο]o 7: l]-c.οησjlζ Nυχrωv

E{ιΘραυoτα vUxι C'

Τo ευ0ρUΠτo vυxl nορoυolοζε εγκορo.lo oxio.lμo τηq oνυ1oiοq πλοκog εiτε ατo ελευθερ
oκρo εiτε αro εγγ0g ακρo, ΕKδηλωvετo| σε oτoμο 3ο-50 ετδν κol κυρiωq oε γυνoirεq,
olτloλoγio τηq ovυxooxooηq μnoρεi vο δloxωρloτεi o,ε τρεiq κυρiιoq κoτηγoρiεq1
EπoYYελμoτιt(Ξζ, oυoτημoτικEg, (oσΘEvε|εξ) κol κυρiωq δερματoλoγlκθq.
]l σUvηθ.σrερη olτio εivo τo εnoγγελμο,
H Kιρo Koτηγoρio τωv αoθεvδv με τη δloτορoxη oυτη εivo o| vo|κoKUρdζ,
σUXVηξ διοβρoXηξ Kο εΠoφηζ με oonoυvtο onoρρυποvτlκο, τo oπoio oδηγουv
τηq περιεκτtκδτητoq τηq ovυxοiοq ΠλοKoζ σε vερ6, oπδ 1B% σε 16% η Ko
δηλσδη oδηγεiτo| η oVUXo ο Πλοκo σε οφUδoτωση,

λδγω
σε με|ω

^]γoτερo'

ovuxδλUση: EiVο oΠoτελεσμo τηξ oΠoκδλλησηζ τηq ovυ1oioq ΠλoKoζ οΠo τηv Koiτη
τoυ vυyloυ, AUτa θXε ωζ οπoτθλεoμo τo λευκωnδ xρδμο τηζ Πρoσβεβλημεvηq nερlo1ηq.
H ovUΧδλUση nοροτηρεiτοL σε Πoλλθζ οoθdvεlεq ψωρiοoη, μυρμηγκlθq, υn6 η υnερ.
θUρεoε|δ σμδ, ατηv περrφερlκη ovυyoμ υ κητiο o,η, η εiνο οπoτθλεoμo τρoUμoτ|σμoυ.

OVUXδλUση τρoυμoτlκη με ouvoδδ olμoτωμο
σ]o μεγολo δo\lL,λo, σε Ιvορoθωvoδooμo

ΠληκτρoδακτυλΙα

ΣUμμετρ|κη ovUXoλUση σΙo δUo
μεγολα δοxτυλο τωv noδtδv κol
n |Λτln] Λ ffi^ .nlrζn^

Minωξ το vu11lo ooq μo|oζoUv με... μπoκiτεg τυμπovoυ;
ΠρoKετoI Y|o μlο nοΘηoη noυ λθγετοl nληκτρoδοκτυλio, κoτο τηv oπoiα το oκρο
δlευρυvovτοl κol τo vυxo θυμiζoυν nληκτρo τυμnονoυ (ε]vol δlογκωμεvo ατηv oκρη
τoUζ), oI o|τjεζ θ1ouν oυxvd oxθoη με τoυg Πvευμovεξ, τo κUKλoφoρ|Kδ (n'x, κoρδ οκθq
ονεΠορKεεζ) η τo nεnτLκδ oυαrημο (n.x,.λKoξ), εvω μnoρεi vo σUνδAovτo] οκδμο κot
με σoβορeζ nvευμovlκεq ΠοΘησε|ξ (Π,Χ. εμφuoημo η κoρκivo τoU ΠvευμoVο), Σε Kοθε
περinτωoη. πρθπε νo εnlo.κεφτεiτε τo γloτρo σoζ Y|ο Vο σoζ Kοθoδηγησε|,

.^H 
ΠληκτρoδοKτυλiο δlοxωρiζετο oε lδlonoΘr\, ouγγεvri κol εniκτητη. lι4noρεi vο αφoρo



oλο το δαXτUλο Xερ δν Πoδ|ωv η μovo
Η θερσΠεio τηq Πλη κτρoδο KτUλ]ο ζ δεV
ν6σoU,6ΠoU οUτ6 εiνοι δUVoτδ,

κεoο,r.o1o

dvο, με δtoφορετlκη α|τ oλoYio σε
εivq| ολλη onδ τηv ovτlμετδπloη

/: ΠΟθη-εlζ Νυ/lδV

κοθε nερiπτωoη '
τηq υπoκεiμεvηg

υθερ9
κεζ' |.l

ρ iεq:

ω τηq
εiωoη
τερo,

Κoι λo|/uXiα
τo clvτiθετo τηξ ΠληKτρoδοκτUλJοq εivol η κo|λoνUΧlο, nοθηoη κατo τηv oποio τo
νυxl poαζεl με κουτολl, εvδ ov ρiξετε λiYo Vερo ποvω τoυ, ol αrογovεq μενoυv cκεi,
ΣUVηΘωζ oφεlλεTο| σε σ|δηρoΠεv κ| oναlμiα, ΠoU ηορouσ|oζετοι Koτo βoση σε βρθφη,
σε Πoθησεζ τoυ δθρμoτoq, oε oυγγεvεiq nοθηoεlq, οπo τρoυμοτouδ nοπoυτoδν τωv
nαIδΙδv, Enογγελμοτ κη εnaφη με Xημ rcq oυoiεζ εivo δυvοτδv νο oδηγr\oεl oε κoiλovoη
τηg ovυxοioq Πλοκοζ' H ΠοθoYθvε|o τηξ oλλoiωσηζ oυτηq εivo ογvωατη.

:oiτη

χ ηζ,
neρ-

Περtnτδoεlq κolλovυxiαg

Aλλoιιboειq τoU Xρ6ματoζ τωv vUXI(bv
Av iyaυv λευ κd oημdδια
H Περ Πoiηση τωv vυylδv εivol oiγoυρo δτ oυμβολλεl σΙηv κoλη εμφdV|ση,
δταv δμωq YiVετα| Γ]oλU oυxvο | με λoθoζ TρoΠo, ενδεxετλl vο oδηγηoεl oε
τρoυμoτoμδ τηζ ρζoζ τoυ vυxloυ, με oΠoT.λεσμo τη δημloυργiα λεUKδV κηλiδωV.
Aκδμc κοt tVοζ μ|κρoτροUμoτ oμoq μnoρεi vο εivο υΠεUθUνoζ Y|ο τη δημloUργiο λεUKδv
oη μ ο δlιbv,
Ynοργoυv noλλεq ολλεq o τiεq λευκovυxioq ΠoU oφεiλovTα| σε δrοφoρεζ αλλεζ Ποθησε ζ.Y. oUτo clv nαρoτηρηooυμε oτlδηπoτε αλλoiωoη 1ριi.lμοτoq τωv vυxcbv, πρθnεl vο
συμβoUλεισoUμε τov /τηV Πελdτη vo εnloκεφτεi τov εlδlκo γ oτρ6 (Δερμaτολoγo),

η

ρo
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Av σΠ dvε ειi Κoλo

. To oυxvo βαψιμo τωv vu1ιιbv μπoρεi vα τo πρoκσλ.σε|'
To διαλUτ]κο πoυ xρηolμonooυvτo] Ylo τηv oφoiρεoη τoυ γ'ρδμοτoq τωV βερνκIωV
oφUδoτδVoUV το vυxro, το ξεφλoυδiζouv Kο Ta λεπταivoυv,
. Mπoρεi να φταiε| o ΘUρεoειδηξ

o θUρεoε|δΙlζ εivoI ivοg οδθvoq noυ ελiγΧε| Πoλλ.ζ λε|τoUργiεg τoυ oργov o.μoυ κοl γl,oυτo'
oτov anoρυθμiζετol, nορoυoloζoντol oυvηΘωq Δντoνo oυμπτδμοτο oε δ oφoρo δργoνo τoι
συLo1oζ, μετoξJ τυV oΠoiιJν ,ol ωo vJxlo.
. ot AσΧoλiεζ με τ|ζ δoυλε|θζ τou σπtτ|oυ;
τo Πλυσ|μo των Π oτωv η τωv ρoυ1ωv yωρiq vo xρηolμoπoloυvτο t γdvτ ο, εiVα| Πoλι Π|Θονο
vο δημloυργηooυv Πρδβλημο οτο vυxlo , H υnερβoλlκ| επαφη τωv yερlδv με τo ζεατo
Vερo KοVε| τo VυX|o Πlo μoλοKd Ko εΠoμθVωζ nιo ευΘρoυαro, εvδ ol 1ημlκεq oUσiεξ των
οπoρρυποντ κδvτο ξηρoΙvoυvκο το οφUδοτδvoUν. Koλ6εiνοt,λotnδν, νο1ρησιμoΠoιoUVτο
τo γοVτ|o γο τ|ξ δoUλε|εζ ΤoU σΠ]τ|oU Ko| vo ΠλθVoVτοι τo 1Ξρlo μετο με κρυo vερδ'
. M.!oρεi vo unορxεΙ ovαtμio,
H σ|δηρoΠενlKη οVo|μio εμφονiζετοl κυρiωgαrη βρεφrκη η αrηv πolδlκη ηλtκiο, ατηvεφηβεiο
κol ατηv nερioδo τηq εγκυμooυvηq, oλλo κα| σr|ζ μετεμμηvonoυo οκiζ YUνοiKεξ' Eκτoξ
οΠo το vUX|o, τo βοσlκδτερo oυμπτωμo εlvo| η Koτοβoλi δυνομεωv, ενιb oε πρoyωρημεvη
μoρφη μΠoρε vο πρoκολθoεl Χλoμdδο, δUσΠvo|o, λoxοvlοoμo, πovοκθφoλo Kο| ζoλoδεq,

Av uπdρyoυv μα t ρεζ Κηλiδεζ

. ΣUvriΘωξ oφεiλovταt oε τρoυματtoμ6
|1 Π|o σUVηθ|σμεvη o|τ oλoYio εivo| .Vοζ τρoυμoτtoμoq ατo vυΧ , ΠoU δημ oUρYε| εσωτερ|Ko
o|μστωμο, AKoμo Ko εvoζ ελoφρυq τρουμoτoμδg εiνα ορκετοq γlο vo δημrouργηθouν
μοUρεξ κηλiδεξ,
. Mnoρεi vo εivot κατt σoβoρ6τερo
Aν δεV θUμoσΙε vo xτυnηooτε κοnoυ, δoτε νο δlκoloλoγoυvτο o μoιρεζ κηλiδεζ, Πρ.nε
Vo οΠεUΘUVθετε στo δερμοτoλδγo o.οg, oφoυ υnορxε η πlΘovoτητo vo πρ6κεtτol οκ6μa
κo| γ ο εvo Koκoηθεζ μελovωμo.

Av κιτρ'viζoUv

. ιl κ|τρtviλo orα v01lo, μΠoρεi vο oφεiλετo| σΓo εvτovo xρδματο με τo oΠoio σUΧvo
βoφovτο| τo vιΧ|ο,
το βερViKο σε θVτovo xρδμoτo (κυρiωgτo σKoιρo KoKKvo Kαι τo κοφA) κο η oυxvη

Xρηση τoU oσετov δivouv μlο xoροκτηρoτκη noρτoκολoκiτρlvη Xρoο σΓo vυΧlo,
noυ θο υπoyωρηoε ον οφησετε τo vυxο oοq οβοφο γ|ο εvo XρoνKδ δ|oσΓημο,
. ot μαvΙ(bδεtζ κonvιoτiξ
Τo τσ|γορo δεν κlτρ|viζε| μovo το δδvτto, oλλo κο| το vυxο 6oων KoΠνiζouν Πoλι, AV
οπoφοoioετε va Kδψετε τo κδπv oμo, τo xρδμο τωv νυxlδv σοζ Θο εΓ]oV.λθε!. μετd τηv
ποροδo oμωq ορκετoυ xρovoυ,
. H inαρξη iκτερoυ
Σε oUτη τηV ΠερiΠτωση, σUvηθωζ εivoi κiτρlvo κotτo οoπρdδ τoυ μoτloυ, Av κοιo Y οτρδζ
μoνo μnoρεi vο δ|οYvδσε ov υπdρxεl κτερoq η δx, υπdρxεl κοt εvo τεατ noυ μnoρεiτε



οUτol
] τoU

vo Kονετε μovo| σοζ στo σΠiτ|, Πlioτε μολακο με τoν ovτixεlρo ooq τηv οκρη εvδq vυxloυ'
ΦUσΙoλoγ|Ko, τo xρδμo οno ρoζ θο YiVε| ooπρo με1ρr περinoυ τη μ.ση τoU vUXioυ. AUτo
oφεiλετο1 σΓηv τoΠ Kη δ]oKoΠη τηq κυκλoφoρiog τoυ oiματoq, Στηv περiπτωoη, oμωg,
ΠoU τo Xρωμo γ Vε| K|τρ Vo, ΠρoKε|τσ| γ|σ oυμnτωμo iκτερoυ.
. Eivα| ntΘov6 vα φταiει Ξvαq μuκητoq f vα υπαρ11εl ψωρiαoη.
Σε voσoUξ oΠωζ oI ovυxoμυκητtoo.εlq κοl η ψωρiooη, nθρo ono τo κlτρivloμo τωv vυxtδv,
σUvUΠορXοUV κol oλλo oυμπτδμoτo, δnωq η υπovυxlο υnερκεροτωoη (τo νυxl oηκδvετοl
nρoζ το Ποvω) | η ovυxoλυoη (τo vυx, επεlδη δεV oKoUμΠoε| oκρ|βδξ Πδvω στo δερμa,
ΧοVεl τo ρoζ Xρδμο τoU δερμoToζ κο nοiρvεl μlο donρη xρolo),

Av ixo υv κdΘετεq Yρaμμ(λσειξ

Kεφi,1.οlc /: Ιloθησεiζ Νυχωv

<Kδθετεζ Yρσμμιbσεtg> εivol ol γρομpεg noυ ξεκlvoυv oπo τo
κο KoτεUθUvοVτο] πρoqτη ρiζo τoυ,
..Yπoπτo τo oσετδv
|-1 σUXvη Xρηση τoU ooετov ξηροivεl τo vυylο κoi εivol nlθοvo oκδμo κol vo
κσθετεζ ρoβδδσε|ζ oτηv εnlφοvεlο τoυq, Σημoντ Ko εivol, λotnov, vo Πλevετε
σοζ με δρoσερδ νερo μετo τη γρηoη τoυ' Σιlvτoμo η Uφη των vUXΙδν σοζ
σiο φUσloλoY|κo Πλoiσ σ,
. Mnoρεi vo φτoivε τo onoρρυnovτlκα καt τo ζεσrδ vερδ,
|1 σUXvη εΠοφη με oπoρρυπovτtκο κοl ζεoτ6 vερo μπoρεi vο oλλo|δσε] κοl τηv υφη των
vυxlδv, δημ oυργδντοg Koθετεξ γρομμEξ ατηv εn φdvεlo τoυc'

θovδ

τωV
]Vτo I

.ερo,

βεΙο
κτoq
lεvη

ελευθερo οκρo τoυ vυxloυ

δημ oUρYiσε|
Kcλo τo Xeρ|α
θo εΠoV.λθε]

]iκo
OUV

. Mπoρεi vo τρουμoτiατηκov τα vι!;1to.
o κoθετεq ρaβδ6σεlζ ατηv εntφovεlo τωv vυxtδv ooq μπoρεi
λoγω τρoUμoτ|σpoυ'

vo ΠρoκληθoυV o"oμo *o,

Av

ηv

. Eivoi r'tΘovδ vσ δUσλεtτoυρYεi o Θuρεoεtδriξ σδEvoζ,
o] δ οτορoxεζ τoU θυρεoεlδoυq οδενo, πθρo cπo ευθρoυoroτητo oτο vυxlo, εvδdxετοt vο
δημloυργηooυv κol κοθετεq γρομμεq,
. Φταiεt η ηλ|κio !

Πρ v ovοζητησετε τηv οtτiο τηg oλλoiωoηg τωv vυxlιbv σε κdΠo|o vooo, nριiπεl πρδτo
vο αvορωτηθεiτε γlο τηv ηλlκio τoυ oτoμoυ, Ιγε τηv Πδρoδo των xρovωv, αυξοvovτol
φUσloλoγ|κo o] Koθετεζ γρoμμδoεlg, ol oπoiεq εivol oov',, ρυτiδεq nοvω ατo νυxl,

Αv ΞΧoυv << fιοΧ['ιtει 
'Σ

" Mπoρεi vo oφεiλετo| orη ψιoρiooη'
To vυxl oηκιJ.:vετοt ελoφρδq οπo τo ελειθερo οκρo κοt nθρo, κol ετol φαiνετol nlo
noxυ. Στηv nερiπτωoη τηg ψωρiooηg, εiVο| Π|θοvo noρoλληλο vο δημ|oυρYηθouv κσ]
σx σ|.]oε|δεjζ o|μoρρογiεq (μlκρεq μoυρεq oxloμig) η μlκρθg τρυπoυλεg ndvω αro vυxl (oοv
vo τo εxεl τρυπηoεt με κaρφiτoo), εvδ μπoρεi vο πορoυotοατεi oκδμo κol μ|ο δ|oτoρσXη
ΠoU ovoμοζετοι <.ατογδνο ελοioυ,, (oav vα εxεl πtoεl μlο αroγovο λοδioU Πovω στo VUΧ|,.o o loio ηoioνε ιroιirρ γρ *,.1,o,,
. YπευΘUvo| κdπoloι μ0κητεq
ol ovυxoμυκητlοoεlq θxoυv πoλλ€g μoρφθg κοl εVδ.Xετo| vo συvoδειo\.ro| oΠo
υnερκεροτωoη κol ovυxδλυoη, εvδ τo vυxl μo]δζε| σοv vο εivol τρlUμtvo.

oζ

53



/.. :a -. \ ..

Av αnoκτηooυv.'' n ρdoιvo yρbμa!
. ΣuvηΘηξ 0noπτoq Ξvoq μuκητoq
Εivοl Πoλυ nlθovδ τo πρoolvo xρδμo τωv vυ1ιbv, Vο oφεiλετo| oε μυκητο τoυ γεvoυq
candida, oΠδτε xρεtοζετο vo oΠεUθυvθεiτε σε δερμοτoλoγo γο vo oυατηoεt Θερonεο.
. MΠoρεi vο φτoiεt Ξvo μ|Kρδβto,'Eνo εiδoq μlκρoβioυ, oυγκεκρtμivο η ψεUδoμoνοδο,
μΠoρε] νο δημ oυργηoεl ουτη τηv ολλoiωση στo χρδμα τωv vυx cbν, τo oπoio θο εncviλθε
με τηv κoτoλληλη θεραπεio,

H t<ατ6λληλη αvτι μετ(bn ιση

Πρoκεlμενoυ vo οvτ μετωnloτεi τo σUμΠτωμo, Πρ.Πε| Vo KoτοΠoλεμηθεi η oυγκεκρlμενη
κοΘε φoρo οlτio, AV Π'Χ. το vυxο oπαvε ειKoλο Kο| δlογvωατεi δτ δυoλεlτoυργεi o
θUρεoε|δηζ oδ.νοζ, -oτε εiνοι ovoγκο1o νο ρυΘμrατεi η λε|τoUργio τoυ, Aτo δατε vο
κοτοΠoλεμηΘεi κo| τo σιμΠτωμο' AvολoYο με τηV οσθεvεto πoυ "κρυβετο κοθε φoρο, η
θερcΠεiο εiνο δ oφoρετ1κη: oλλεq φoρεq ευκoλη (n,x, τρουμοτloμoζ) Ko dλλεζ δισκoλη
κοr xρovoβoρο (onωq αrην ψωρiοση). Συvηθωq, μετο τηv κοτοnoλεμηoη τηq οlτ1οq,
το νυyο εnοvθρxoντo| στηv oρX|Kη τoUζ κοτdατooη, υnορyoυν oμωq κο περlnτωαεlq
oπου τo oυμπτδματο δεv υπoxωρoυv (Π.X, o oλλοYεζ σΓη μoρφoλoγio τωv vυX dJV λoγω
ηλ|κiοξ εiνo φυo oλoγlκεg κοl μη οvοατρεψlμεq),

ΚoΘρξφτηζ τηζ υYεiaζ μαζ
Tο VUχ|c .ΧoUν XoροκτηρlσΓεi κοθρθφτηq τηζ Uγε]oζ μοq, oφoυ μπoρoυν vο αnoτελεooυv
μεσo Ylo τη δtoγvωoη οκoμo κοl ooβoριilv vooημοτων, ΠoθησεΙζ τωv Vεφρδν, τηξ Koρδ οζ,
τoυ ηπoτog κλn,, δπωq vεφρlκil, κoρδ|ακil r\ ηnατrκ{ αvεnoρκεlα, oυxvo noρoυo οζoυν
oυμπτδμcτα σΓην Περ|oXη των vUX δV, ΕiVοI Πoλυ oημovτ κ6, λοlπδv, αrην ΠερiΠτωση ΠoU
noρoτηρηoετε ono οδηΠoτε aλλογη σΓo Xρδμο η αrην υφη τoυ vυyloυ, Vο οΠεUθUvθεiτε σro
V|οτoo σac,

MYPMHΓKΙΕΣ

o| μUρμηγKl.ζ δεv εivo| Πoθηση τωv vυylδv, ολλο εvo| μο δερμoτoΠοΘε|ο την onoiο
μπoρoυμε vo oυνοvτηooυμε κοτo τηv nερlnoiηoη Πoδ|δv η χερ|δv,
Tηv oνοφερω γ οτ, xωρ]q vο εivα εnlκivδυνη ε]vαr κoλλητlκη' Xρε|aζετοr λo|ΠoV Πρoσoxη,
oUτωζ ωστε av oVτ ληφΘεiτε TηV nορoυoiο τoυq vο nροoiξετε Πολυ Kο| νo φoροτε oυvixε o
γαντ|ο Kα| vα αnooτεlρδvετοl Kολo τα εργoλεiο σοζ,
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9 μυρμηγκtdq nρoκολoυντol ono τov to τωv Θηλ@μdτωv τoυ ovΘρ6nou (HPv),
oτοV ΓrρoσβληΘεi o oργov opoq οπo τov lo, το κυττορο τoυ δερμοτog Πoλλο Πλο σ|αζoVτο
τoxιτοτo, με οΠoτελεσμο vο oνοnτυooovτο κoλoηθη εξoγκιilμοτο noυ εivοl nερ oooτερo
εvoxλητlκο nορο εnκiνδυvο. Aλλoτε εivo μεμoνωμεvο κol ολλoτε μoοζoυν oοv
κoUvoUΠ]δ], ΕiVο] δ|ο τερο μετοδoτ]Ko' ΣUVηθωζ εμφoνiζovτo σΙο δoΧτUλο τωv xερ δv
κο τωV Πoδ1ων, oκoμη καl οτο Πiλμοτσ τωv noδιδv aλλο κο σε δ|oφoρα aλλο σημεiο
τoU σδματoζ, o oζ ουτδζ παρoυoοζεt πoλλoυq τυπoυg, Αλλo τιΠo Πρoσβaλλouv
τoUζ βλεvvoγavoUζ κσ| ολλo] τo δθρμo, o τυnol ΠoU Γ-ΙρoσβολλoUV τo δ.ρμο λ.γoVτο
μUρμηγκΙ.ζ, o Ιoζ μετοδlδετο| με τηv 6μεoη δερμoτlκη επoφi1 η με τo oγγrγμo υγρδv
εlτ!φσ\,ε|(bv/ oπωq δοnεδο σε Πlσνεζ κοi oΠoδUτηρ|o, το onoiο εyoυv μoλυvθεi οnδ.οτoμo
Γ]οU εΧoUV μUρμηγK|εζ,
ΠαVω οΠo τ ξ μ|σ.ξ θερoΠευovτο μδvεq τoυq oε λiγoυq μηvεq η τo Πoλι σε διo Χρδνa
δtoτ τo οvooonolητ κο oυoτημο, μετο τηv nρooβoλη οnδ τov o, δυvoμcbνεl κο εniρxετο
η r]Uτolοση,

<ΔεV εiνσ εΠ KlvδUVεζ - ωστoσo, κολδ εivο vο οvτlμετωniζovτοl, γtοτi με δεδoμ.Vo δτ εivο|
μo^Uσμoτlκεζ Χρε|οζοVτo θερaΠεo δαιε vο μεlωθεi η εξaΠλωση τoU oυ στo Περ|βoλλov).
Aυτδ οvοφερε η Δερμστoλoγoζ- Aφρoδ σroλaYoζ κυρα Xρlαrivο ΣτεφoVοκη,

Πολλa ΠρaKτKa φορμοκο οvαφερovτol oε δοφoρoυg θρυλoυq κο οπδ τq noλlθg
volκοκυρθq, Π.x, ψητo KρεμμUδ| με τo oΠoio τρ βε]ζ τ q μυρμηγκlεq κo| δ|οφoρο αλλο,

ι'l εn |σrημη, τlq ovτιμετωπiζεr oημερo με δ|oφoρεξ μεΘδδoUξ, δπωξ φo ρμoκευτ| κη
oYωYη. κρUoΘερonεiο, ηλεκτρoκouτηρioση, xε|ρoυρYΙκη oφoiρεoη, ΛΞιζερ,

Μ υ ρμ ηYKΙtζ μ εμavωμ lvεζ,
μυρμηγnlg nου μotoζoυv σοv ΚoυvaυΠiδt
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ΠEPIΠoΙHΣH NYXΙΩN
MANΙKIoYP (MANUcURE)

H λdξη εiνο γoλλKη (Γnanucure.μovlκloυρ) κol oημαivεl φρovτiδο xερ.iv, η ρζo
Πρo.ρXετoI oΠδ τo λoτV|Kδ n,rani (μον ) πoυ o.ημοivεl yθρ κο curare (KιoUρoρε)
σημοiVε φρoντiδo. ΣτηV Eλλοδο, με τη λ.ξη manucuΓe (μονιK!oυρ) εvvοoιμε
ΠερlΠo|ηση τωV vUX ωv

τηq

n0υ

Πρ|v σvoφερΘoυμε στηV εγκστoσrοση τoU Πελoτη Ko τηV iνορξη τoU μαviκ|oUρ, θa

Πρ.Πε| νo oσχoληθoυμε λiγo με τηv υπoδoxη τoυ,

.} Eiνο Πoλι βοσ|Ko, εKToζ οΠo τo o Kεio Kο| ζεστo Περ|βολλov Πoυ ovοφ.ρoμε σΓην

την;

Σ' οUτo τo κεφoλolo τελεlιbvovτoζ τηv Περ|noηση τωV VUXωv θο μoθoUμε κoi Π

μnoρouμε νo nερlno ηθoυμε τo 1θρlο

τEXNIKH τoY MANIKIoYP

ορXη τoU β|βλioU, νo γVωρiζouμε τov τρoΠο UΠoδoxηζ τoU, Θo Πρ.Πε| με τoV τρono

μοζ Vo Tov κovoυμε vο Vlδσεl οVετο κοl η εn κoιvωviα μσζ Vο εivo σε Πλοiσ|o φ λικo
.o| |'oσμ ο |δoo |oJ ,ο Jηv JΠερβοi/ι |ο oρ,ο,

τo |σΓoρ]Kδ εivο oΠοροiτητo γο νο οnoκτηooυμε μto εtκδνo τoυ/τηg naλοτη κοt vo
δoυμε ον nρAnε Kο τ] Πρ.Πε| Vo τoU Kovouμε, Π,χ οV υΠoφθρε| οno διοβητη (σoKχορo)
τoτε θo τoυ Πρoτεivouμε Vο KoVε| στεγvo μαv!κloUρ η nεvτlκtoυρ γlο vo οnoφυγουμε
κοnolο οnρδβλεnτη o|μoρραγlο, οv κoτο λoθoq τοv/τηv κδψoυμε. Θο τoU εξηYησl]Uμε
-crμ.οaμ.Vo ηV ο ,oΦoσ'l μοc, oΛο oιlo θo μog 1ρηo με.-lοo.-lι / o -o σιυστo
Πρoγρομμοτ|σμo τηζ ερYoσοζ μοζ Ko γ|ο την Koλη σXεση ΠoU θο ΠρεΠε| Vo εχoUμε
ι]oζi τoU στo U.λλoV.

.} Στο X6ρo υnoδoxηg Θο UnoδεXθoυμε ευxορtατο τoV/TηV Πελoτη rοι μετο Θo τov
oδηYησoUμε σΙo γροφεio οΠ' δnοU θo πdρoυμε τo στo Xεiο Ko| θvο o1ετtκo lατορlκδ,

* Δεv UΠaρΧε| lστoρ|Ko Πoυ Vo
Θσ μaζ δωσε1 o/η Πελοτηζ θo

γ|ο TηV ΠερiΠτωση τoU/τηξ,

., ΠρεΠε αΠoρoiτητσ η γεv|κη
τωv YVωσεωv μοζ σXετ|κο με

εVo τUΠoΠo|ημdvo, γlοτi ονολoγo με τ q οπovτηoε q πoυ

μοζ δημloUρYηΘoι]v oλλεq ερωτηoε g noυ εiνοt lδtoiτερεq

σΙoση μoξ vο δcbσε| τηv εlκoνο τηq UΠεUθUVδτητοζ Kοl
τηV εργοσiο ΠoU θo Πρoσφερouμε.

Στη σUV.Xε|σ oδηγoυμε τoν nελoτη στοv εργoσoκo μoξ Xωρo Kο| τoV τoΠoθετoUμε
στηv ονoλoYη κoρ.Kλα,

.:. EξετοζoUμε το vυy ο κο τo nορωvυ1lo γ ο vο δoΟμε οv εivot υγlη, ov μοζ εΠ τρεΠετo|
νο nρoβoιμε σε oΠo οδηΠoτε εργοσio Kο οV Xρε|oσΙεi, οvoλoγο μετηνεικδvο noυ θο
δo.lμ:, μ-ορε /ο ΠoρoL-ε , ο| oιμrληρωμο||\δ 'σΙoρ.o.
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