
Kto z nas nie słyszał o brodawkach, które bardzo często nazywane są kurzajkami. Bardzo 
często też mylone są z odciskami. Jak pojawią się na stopach mogą powodować dyskomfort i 
ból. A musicie wiedzieć, że właśnie brodawki, są jedną z częściej występujących zmian 
skórnych na stopach.  ‘= 
 

 

Brodawki na stopach bardzo często 
przypominają grudki na skórze o średnicy od kilku 
do kilkunastu milimetrów. Są nieregularne i 
szorstkie. Mogą mieć szary, brunatny lub bardzo 
zbliżony do skóry kolor. Brodawki na stopach 
mogą występować pojedynczo, jednak częściej 
występują w większych zgrupowaniach, 
niejednokrotnie dając uczucie dyskomfortu. 

Co jest przyczyną powstawania brodawek? 
Sprawcą zamieszania jest wirus brodawczaka ludzkiego typu 1. oraz 2. W zależności od tego, 
który typ wirusa dominuje, wyróżniamy: 

• Myrmecje – wywołane przez wirus HPV 1. Występują zwykle pojedynczo, są 
wyraźne, dobrze wyczuwalne palpacyjnie, twarde, sięgają głęboko w skórę, 
towarzyszy im często lokalny odczyn zapalny i związana z nim infekcja HPV 1. 

• Brodawki mozaikowe – wywołane przez  wirus HPV 2. Brodawki tego typu to 
zwykle zmiany mnogie, niewielkie, słabo widoczne, najczęściej wyczuwalne 
palpacyjnie, zlokalizowane w powierzchownych warstwach skóry i nie sięgające w jej 
głąb, dlatego bardzo rzadko obserwujemy odczyn zapalny. Wysiew zmian w wyniku 
infekcji tym typem wirusa często poprzedzony jest chwilowym lub 
długotrwałym spadkiem odporności. 

 
Brodawki – czy je leczyć? 
Pomimo skłonności brodawek do samoistnego ustępowania, co jest czasochłonne,  zaleca się 
rozpoczęcie leczenia.  Zdecydowanie przyspiesza to pozbycie się tych zmian, a także pomaga 
zapobiegać rozsiewaniu się infekcji. 
 
Terapii pozbycia się brodawek stóp jest wiele i obejmuje: 

• zamrażanie płynnym azotem; 

• elektrokoagulacje; 

• łyżeczkowanie; 
• farmakoterapia, która opiera się głównie na miejscowej aplikacji 15% kwasu 

salicylowego, a dzięki temu redukujemy nawarstwiony hiperkeratotyczny naskórek.  
 
Jeśli masz skłonności do powstawania brodawek, to na pewno powinieneś 
wiedzieć, że: 

• nie przymierza się obuwia (w sklepie) bez skarpetek; 

• własne klapki na basenie są tak samo ważne, jak kąpielówki czy strój kąpielowy; 

• jeśli wiesz, że Twoja odporność wirusowa jest znacznie obniżona, to szczególnie dbaj 
o higienę; 

• należy unikać skaleczeń i otarć;  

• i przede wszystkim oglądać i dbać o swoje stopy.  
 
A jeśli zauważyłaś/eś na swoich stopach jakieś zmiany, to koniecznie udaj się do specjalisty 
podologa, który dokładnie te zmiany obejrzy i doradzi sposób leczenia. Nie czekaj, aż 
brodawki „opanują” Twoją stopę, bo leczenie będzie dłuższe. Zapraszam do Gabinetu 
„Zdrowe Stopy”. 

Joanna Kowalewska (Gabinet Zdrowe Stopy) 
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