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KRÁSA

MUDR.  
JÚLIUS 
MURANSKÝ, 
MPH., chirurg
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SÚ BOLESTIVÉ, ČASTOKRÁT HNISAJÚ A ICH 
SAMOLIEČBA JE AKO ZAČAROVANÝ KRUH. PRITOM 
STAČÍ JEDINÉ, NAVŠTÍVIŤ ČO NAJSKÔR LEKÁRA, KTORÝ 
VÁM PONÚKNE VIACERO MOŽNOSTÍ - NAPRÍKLAD 
NANOSTRIEBRO ALEBO ÚPLNÚ NOVINKU, TAKZVANÚ 
VANDENBOSOVU TECHNIKU.

KEĎ NECHTY ZARASTAJÚ

O najmodernejších metódach liečby 
zarastajúcich nechtov a možnej pre-
vencii sme sa rozprávali so skúseným 
chirurgom MUDr. Július Muran-
ským, MPH. z Kliniky jednodňovej 
chirurgie v Bratislave.

ČO JE PRÍČINOU 
ZARASTAJÚCICH NECHTOV?

Problém zarastajúcich nechtov (onycho-
kytóza) vzniká v dôsledku neprimerane 
hlbokého zastrihávania nechtov respek-
tíve zastrihávania nechtov do oblúka. 
Pacient si nedokáže dostrihnúť necht do 
konca a preto v koži zostávajú jeho kusy. 
Tieto postupne zarastajú do pôvodného 
tkaniva kože, a tým pádom vzniká 
zápal vyvolávajúci tvorbu náhradného 
tkaniva. Ide o takzvané granulácie, 
ktoré môžu mať priemer až do jedného 
centimetra. Zarastanie nechtov je zvy-
čajne spojené aj s hnisaním, zápachom, 
bolestivosťou či začervenaním.
Zarastajúce nechty sa vyskytujú 
najčastejšie na palcoch nôh a majú 
ich prevažne ženy. Príčinou môže byť 
okrem zlého zastrihávania nechtov aj 
nosenie nevhodnej obuvi, príliš úzkej 
v prednej časti.

MÔŽE SI PACIENT PRELIEČIŤ 
ZARASTAJÚCI NECHT SÁM 
ALEBO JE NUTNÉ VYHĽADAŤ 
VŽDY LEKÁRA?

Samoliečbu v domácom prostredí by 

som rozhodne neodporúčal. Pacienti 
totiž robia mnohokrát to najhoršie – 
zarastajúci necht opakovane zastrihá- 
vajú. Namiesto toho, aby sa postih-
nutý necht respektíve nechty prelieči-
li, dochádza k zhoršeniu ich stavu. 
Vytvárajú sa bakteriálne a mykotické 
infekcie, ktoré sa začnú šíriť pod ne-
chtom a následne sú ťažko liečiteľné. 
Jediné, čo môže pacient robiť doma, 
je namočiť vatičku do benzinalkoholu 
a potierať ňou necht.
Radšej by som však odporučil 
vyhľadať odborníka, ideálne le-
kára. Prípadne v počiatočných 
štádiách môžu pomôcť aj 
skúsené pedikérky.

AKO SA DAJÚ LIEČIŤ 
ZARASTAJÚCE NECHTY? 

Možností je viac, záleží, 
samozrejme, od štádia 
zarastania. Pri liečbe pos-
tihnutých nechtov sa najprv 
snažíme využiť konzervatívnu 
metódu, ktorá spočíva 
v uvoľnení nechta a jeho pod-
ložení špeciálnymi materiálmi 
z nanostriebra. Fungujú ako 
lokálne antibiotikum. Keď necht 
rastie, „šmýka“ sa po nanostriebre 
a nezarastá dovnútra do kože. Tieto 
materiály veľmi účinne znižujú zápa- 
lovú reakciu, nadvihujú necht, a tým 
pádom nie je nutné použiť pri liečbe 
skalpel.

hneď po zákroku, nakoľko ide len 
o menší výkon jednodňovej 
chirurgie. Následne sa necht 
hojí a približne o dva dva 
až tri mesiace dorastie. 
Ku klasického strhávaniu 
celého nechta pristupu-
jeme už len vtedy, keď 
predchádzajúce postupy 
zlyhali.
Pacienti, ktorí podstúpili 
chirurgický zákrok by 
mali byť v budúcnosti veľmi 
dôslední pri zastrihávaní 
nechtov a výbere vhodnej 
obuvi - dostatočne širokej v oblasti 
nechtov. 

A ČO BABSKÉ RECEPTY? 
MÔŽU POMÔCŤ PRI LIEČBE 
ZARASTAJÚCICH NECHTOV?

Áno, na chvíľu môžu utlmiť zápal, 
nejde však o trvalé riešenie, nakoľko 
príčina problému sa neodstraňuje, 
ale tlmia sa len symptómy. Vhodný 
je napríklad repíkový obklad, obklad 
z dubovej kôry, paradajkový pretlak 
či varený zemiak. Ako som však po- 
vedal v úvode, samotnú príčinu, teda 
zarastanie nechta, neriešia.

Touto metódou vieme pomôcť prib-
ližne deväťdesiatim percentám pacien-
tov. Zápal ustúpi o jeden až tri týždne 
v závislosti od pôvodného stavu nechta 
(takzvaného granulačného tkaniva).
Pacienti tento druh liečby veľmi nepo- 
znajú a myslia si, že jedinou metódou 
liečby je chirurgický zákrok. Toho sa, 
samozrejme, boja a preto nejdú k le-
károvi. Snažia sa preliečiť si zarastený 
necht sami, čo môže mať niekedy úplne 
opačný efekt a vedie k zhoršeniu stavu.

ČO AK KONZERVATÍVNA 
LIEČBA NEPOMÔŽE? MUSÍ ÍSŤ 
PACIENT POD SKALPEL?

V prípade, že konzervatívna lieč-
ba neprinesie želaný efekt alebo 
sa problém zarastajúcich nechtov 
objavuje u pacienta opakovane, 
pristupujeme k chirurgickému 
zákroku. Existuje niekoľko druhov. 
Začal by som novinkou na Slovensku, 
ktorá k nám prišla zo zahraničia. Ide 
o takzvanú Vandenbosovu techniku. 
V celosvetovom meradle ide o jednu 
z najúčinnejších metód s nulovou 
recidívou (opätovným opakovaním). 
Princípom metódy je zmenšenie oko-
litého tkaniva, ktoré tlačí a deformuje 
necht. Výhodou je, že postihnutý 
necht si zachová svoj pôvodný tvar 
a veľkosť.
Okrem Vandenbosovej metódy sa pri 
liečbe zarastajúcich nechtov využí-
va aj plastika nechtového lôžka. Jej 
výsledkom je však zúženie nechta 
a mierna zmena jeho výzoru. Bez 
ohľadu na to, ktorý postup sa zvolí, 
zákrok nevyžaduje narkózu a robí sa 
len v lokálnej anestézii. Celé ošetrenie 
zarastajúceho nechta trvá približne 
dvadsať až tridsať minút. Pacient je 
prepustený do domácej starostlivosti 

AKO BY SME SI MALI SPRÁVNE 
ZASTRIHÁVAŤ NECHTY, ABY 
NEZARASTALI?

Ak sa chceme vyhnúť zarastajúcim 
nechtom, správne zastrihávanie je 
jednoznačne kľúčové. Nechty sa majú 
strihať rovno, tak aby konce prevísali 
za kožu. Takisto by sme mali dbať 
na nosenie vhodnej obuvi. Rizikové 
sú špicaté lodičky, ale aj príliš úzke 
balerínky. Pri zastrihávaní nechtov 
by mali byť obzvlášť opatrní pacienti 
s diagnózou cukrovky.


