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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Необхідність проведення комплексних досліджень                     

хірургічної оніхопатології (травматичної, гострої та хронічної гнійно-некротичної, 

ускладненої, поєднаної, комбінованої та рецидивної хірургічної патології нігтів та 

навколонігтьових структур) детермінується насамперед значною кількістю клінічних 

спостережень неускладнених та ускладнених випадків, особливо – рецидивних (Попков 

О. В., Гаин Ю. М., Богдан В. Г., 2006). У вітчизняній та закордонній літературі наявна 

значна кількість робіт, присвячених патології нігтьової пластини (Eichenfield L. F., 

Friedlander S. F., 2016; Eiris Salvado N., Rodriguez Prieto M. A., 2016; S. W. Park, J. H. 

Park, J. H. Lee et al., 2014), проте хірургічним аспектам оніхології відведена мінімальна, 

другорядна роль (Сергеев Ю.В., Сергеев A.Ю., 2014; Надашкевич О. Н., Вергун А.Р., 

2016). Операції на дистальній фаланзі становлять значний відсоток (3–10 %) усіх 

операційних втручань, що виконуються амбулаторно  (Надашкевич О. Н., Вергун А.Р., 

2016), а їх результати, внаслідок високої частоти недіагностованих супутніх і                         

комбінованих уражень (Elewski B. E., Tosti A., 2015) нерідко бувають незадовільними, 

рецидиви патології трапляються за даними окремих джерел у 5–30 % спостережень         

(Біляєва О. О., Коржик Н. П., Миронов О. М. 2012; Вергун А. Р., Красний М. Р.,                     

Паращук Б. М., Вергун О. М., 2016; Peralta L., Morais P., 2012). Актуальність проблеми 

врослого нігтя, ВН (оніхокриптозу, інкарнації нігтя), в ургентній амбулаторній гнійній 

хірургії зумовлена зростанням частоти його виникнення, хронічним перебігом                   

(Bayerl P., 2004; Abbade L. P., Silva F., Guiotoku M. M., Miot H. A., 2013; Winograd                 

Acar E., 2017), нерідкими ранніми і пізніми післяопераційними рецидивами (Aksoy B., 

Aksoy H. M., Civas E. et al., 2009; Al Ghamdi K. M., Khurram H., 2014); особливо                        

насторожує збільшення кількості ускладнень (Alptekin H., Yilmaz H., Sahіn M.,                          

Token M., 2011; Bostancі S., Kocyigit P., Gungor H. K., Parlak N., 2014). Частішають          

також випадки вторинного приєднання грибкової (мікотичної) мікст-інфекції і                        

вторинного вростання мікотично змінених нігтів (Leelavathi M., Noorlaily M., 2014;                

Dadaci M., Ince B., Altuntas Z. et al., 2014; Lee K. W, Burm J. S., Yang W. Y., 2013). Як 

відомо, етіологічними та патогенетичними чинниками оніхокриптозу є вузьке взуття, 

неправильне обрізання нігтів, вроджені та набуті деформації нігтьової пластини і                   

ложа, що детермінує патологічне вростання нігтьової пластини у білянігтьовий                    

(епоніхеальний) валик з його гіпертрофією, гіперемією і набряком (Гаин Ю. М., Богдан 

В. Г., Попков О. В., 2006; Blatiere V., 2014). Як відомо, для ВН характерна хронічна 

патологічна компресія краєм нігтьової пластини білянігтьового (епоніхеального) 

валика та розвиток у ньому хронічного запалення, що характеризується гіпертрофією,                                   

гіперемією і набряком епоніхеального валика (Blatiere V., 2014; Block SL. 2014). Вільні 

бокові краї нігтя внаслідок припіднімання його центральної частини компресують                         

епоніхій. З ускладнень найчастіше констатують наявність хронічного запалення                                  

епоніхеального валика з утворенням зон колікваційного некрозу, розростанням                   

гіпергрануляцій, можливий розвиток гострого епоніхеального абсцесу (Cabete J,                      

Lencastre A., 2015). Аспекти операційного лікування інкарнацій нігтя, вибору                             

хірургічних методик та ведення післяопераційного періоду також остаточно не 

з’ясовані, пізні компресійні рецидиви при монооніхокриптозі становлять 10-35%, а                     

при ВН, асоційованому з оніхомікозом – 40-70%, що підтверджено також нашими                       

попередніми дослідженнями (Вергун А. Р., Кіт З. М., Вергун О. М., 2015; Надашкевич 

О.Н., Вергун А.Р., 2015; Block S.L., 2014; Bryant A., Knox A., 2015). Незважаючи на                 

достатню кількість антимікотичних засобів, як оригінальних, так і генеричних, що              
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випускаються у різних формах для системного та місцевого застосування, відсутні чіткі 

алгоритми лікування ускладнених та поєднаних оніхомікотичних уражень (Baran R., 

Hay R. J. 2014; Bandh S. A., Kamili A. N., Ganai B. A., 2016). Досконало не досліджена 

морфологія вростань та мікотичної оніходеструкції. “Механістичний” підхід до                  

хірургічного лікування патології нігтя та навколонігтьових тканин, неадекватне                       

ведення післяопераційного періоду при гнійно-некротичних ураженнях дистальної 

фаланги пальця сприяє виникненню мікотичної мікст-інфекції, вторинних деформацій 

нігтя та нігтьового ложа, а також – вростанню нігтьової пластини. Консервативні, в 

тому числі і ортопедичні, прийоми лікування малоефективні, а операції по 

Дюпюітрену, Емерту-Шмідену дуже травматичні (Baran R., Haneke E., Richert B., 2001; 

Barreiros H, Matos D, Goulao J., 2013), спотворюють нігтьову фалангу, порушують 

анатомо-функціональну цілісність пальця і в 2-20% випадків (в залежності від 

відсутності чи наявності оніхомікозу та збудників мікотичного ураження – призводять 

до рецидивів (Burkhart C. N., Burkhart CG., Gupta A. K. 2002; Becerro de Bengoa Vallejo 

R., Losa Iglesias M. E., Cervera L. A. et al., 2011). Не розробленими залишаються покази 

щодо окремих методів хірургічного лікування, що призводить до “сумбуру” у клінічних 

підходах, неврахування принципу «домінуючого пошкодження»; наслідком такої 

невпорядкованості є велика кількість рецидивів. Дослідження та організаційно-

методологічне обгрунтування даних аспектів сприяє поліпшенню надання 

амбулаторної хірургічної допомоги населенню; результати детермінують оптимізацію 

комплексного лікування, покращення якості життя пацієнтів з деструктивними та 

ускладненими формами оніхопатології, зменшення кількості ранніх і пізніх ускладнень 

та рецидивів. Остаточно не конкретизовано вибір методів і строків здійснення 

операційного втручання на дистальній фаланзі при оніхокриптозі та при оніхеальній 

деструкції в умовах мікотичної контамінації, недостатньо опрацьовані покази щодо 

окремих методик комплексного лікування, що становить, згідно принципів доказової 

медицини перспективу для подальших досліджень і входить у мету та завдання 

планованої дисертаційної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.  
Дисертація є фрагментом комплексних тем науково-дослідної роботи кафедр 

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького:                  

поліклінічної справи і сімейної медицини, терапії № 1 та медичної діагностики ФПДО, 

біохімії, ендоскопії та малоінвазивної хірургії: «Епідеміологія, діагностика, фактори 

ризику та патогенетичне обґрунтування лікування функціональних та органічних                     

захворювань органів травлення у людей та на експериментальних моделях» (Державна 

реєстрація № 0105U007854), поліклінічної справи і сімейної медицини, терапії № 1 

ФПДО, біохімії, ендоскопії та малоінвазивної хірургії: «Клініко-експериментальне 

обгрунтування моніторингу, діагностики та стандартизованих методів лікування               

метаболічних захворювань внутрішніх органів та їх ускладнень» (Державна реєстрація 

№ 0110U001641); кафедри сімейної медицини і дерматології, венерології                   

Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького: 

«Розробка прогностичних і діагностичних критеріїв, створення експериментальних 

моделей, вдосконалення лікування порушень метаболічних процесів при деяких 

хворобах внутрішніх органів та шкіри» (Державна реєстрація № 0116U004506), 

співвиконавцем яких є здобувач. Тема докторської дисертації затверджена проблемною 

комісією «Хірургія» Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького, протокол № 18 від 18. 06. 2007 р., на засіданні Вченої Ради Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, протокол № 7-ВР від 
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19. 09. 2007 р. Тема докторської дисертації визнана актуальною, рекомендована і 

затверджена республіканською проблемною комісією МОЗ та НАМН України 

«Хірургія», протокол № 5 від 20. 05. 2008 р. Назва докторської дисертаційної роботи 

«Хірургічна оніхопатологія: проблеми діагностики та комплексного лікування» 

уточнена та перезатверджена на засіданні Вченої Ради Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького, протокол № 10-ВР від 26. 10. 2016 р. 

Мета дослідження. Покращити діагностику і комплексне лікування хірургічної 

оніхопатології включно з ускладненими, поєднаними та рецидивними ураженнями 

нігтів і навколонігтьових структур шляхом розробки клінічних класифікаційних 

критеріїв, способів хірургічного втручання, оптимізації вибору послідовності 

застосування окремих методик, створення ефективних схем протирецидивних заходів, 

профілактики ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень. 

Завдання дослідження.  
1. Встановити частоту виникнення маніфестуючих та латентно-перебігаючих 

випадків хірургічної оніхопатології (моноуражень, ускладнених, комбінованих і 

поєднаних мікотичних процесів та рецидивів захворювань нігтів) в структурі 

гнійно-некротичних захворювань, прооперованих амбулаторно. 

2. Дослідити варіанти деструктивних ускладнених і комбінованих уражень; 

морфогенез гнійної, мікотично–асоційованої оніхії у контексті виявлення причин 

виникнення інвалідизувальних ускладнень. 

3. Встановити причини незадовільних результатів комплексного лікування гострої та 

хронічної хірургічної оніхопатології для пошуку шляхів профілактики рецидивів. 

4. Дослідити частоту рецидивів і ефективність  стандартних методик і авторських 

способів операційного лікування інкарнацій нігтя, обгрунтувати доцільність 

застосування окремих протирецидиних доповнень до основного етапу 

операційного лікування на епоніхеальних валиках, ростковій зоні та матриксі в 

умовах мікотичної контамінації. 

5. Визначити оптимальні способи хірургічного втручання, їх етапність і терміни 

комплексного лікування гострих і хронічних гнійних моноуражень нігтьових 

пластин та навколонігтьових структур, ускладнених, комбінованих мікотичних 

процесів та рецидивів. 

6. З’ясувати девіації біохімічних показників, ефективність місцевих та системних 

методів консервативної терапії у комплексному лікуванні пацієнтів з 

неускладненими, тяжкими ускладненими та комбінованими ураженнями нігтів, 

зокрема у хворих на цукровий діабет, у до–, інтра–, та післяопераційному періоді. 

7.  Сформулювати та обґрунтувати покази щодо застосування деяких операційних 

втручань на нігтьових пластинах і навколонігтьових структурах. 

Об’єкт дослідження. Неускладнені та ускладнені клінічні варіанти хірургічної 

оніхопатології різної етіології та макроскопічних типів, включаючи деструктивні 

ураження, генералізовані клінічні спостереження та інвалідизувальні ускладнення.  

Предмет дослідження. Клінічні особливості, патоморфологічні зміни, біохімічні 

девіації та показники інсулінорезистентності при різних варіантах оніхеальних 

уражень; клінічні, морфологічні, мікологічні, статистичні показники ефективності 

способів хірургічних втручань і схем антимікотичної терапії; якість життя пацієнтів у 

різні терміни після проведення комплексного лікування згідно принципів доказової 

медицини. 
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Методи дослідження. Ретроспективний та проспективний аналіз клінічних 

спостережень хірургічної оніхопатології: піднігтьового панариція, пароніхії, ВН, 

деструктивних та ускладнених форм оніхомікозу, травм нігтьової пластини та 

дистальної фаланги з пошкодженням нігтя та білянігтьових тканин, комбінованих 

уражень нігтя. У відповідності щодо нозологічних форм та клінічних варіантів 

ураження хворі з хірургічною оніхопатологією (загальна вибірка) розділені на окремі 

статистичні сукупності. Згідно з 3-х етапним дизайном дослідження проведено 

комплексне дослідження із застосуванням біохімічних, рентгенологічних, 

патоморфологічних, бактеріо– та мікологічних, а також імунологічних досліджень для 

ідентифікації окремих варіантів ураження нігтьової пластини у корелятивному та 

прогностичному порівнянні з нозологічними формами та особливостями клінічного 

перебігу. Патогістологічне дослідження проводилося з метою вивчення та 

встановлення морфологічних критеріїв окремих нозологічних форм уражень нігтя.  

Для вивчення результатів операційних втручань застосовано стандартизоване 

анкетне опитування АСПО – Windows–сумісною автоматизованою системою під-

готовки та проведення опитування та комплексне реобстеження хворих на сертифіко-

ваних приладах у післяопераційному періоді.  

Порівняння результатів проводилося за допомогою t-тесту Стьюдента для 

різнодисперсних вибірок після перевірки гіпотези про розподіл даних за нормальним 

законом. Визначали середнє арифметичне, стандартну похибку середнього 

арифметичного, t – критерій Стьюдента; використовували методи Пірсона та 

Спірмена; U-критерій Манна-Уїтні (Mann-Whitney U-test); визначали χ
2

-критерій (V-

square), точний критерій Фішера (Fisher exact p), χ
2
-критерій з поправкою Йетса; 

прогнозовані (min. та max.) частоти виявлення ускладнень і рецидивів у подібних 

вибірках (довірювальний інтервал 95 %), також вираховували r коефіцієнт кореляції. 

В якості регресійної моделі була вибрана категоріальна регресія ANOVA та CATREG; 

достовірність змін визначали за тестом Уілкоксона.  

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше отримані нові наукові дані 

щодо “хірургічної оніхопатології” як окремого напрямку гнійної хірургії та 

дерматохірургії, на великому клінічному матеріалі проведено комплексне вивчення 

нозологічних форм хірургічної патології нігтя – ізольованих, поєднаних і комбінованих 

уражень з виділенням конкретних клінічних і морфологічних критеріїв окремих 

варіантів патологічного ураження нігтя та білянігтьових тканин, стверджено наявність 

деяких морфогенетичних механізмів виникнення оніхеальних уражень, перебігу 

післяопераційного періоду при ізольованих та комбінованих ураженнях. Доказані 

окремі аспекти епідеміології, етіології, патогенезу оніхопатології, макроскопічних 

типів уражень нігтя, причин виникнення ускладнень та рецидивів. Доведена 

ефективність окремих методик операційних втручань, ізольовано та в сукупності з 

іншими методами комплексного лікування. Вперше встановлені прогностичні критерії 

виникнення ранніх та пізніх ускладнень та рецидивів на основі принципів доказової 

медицини. Для покращення функціональних і косметичних результатів та якості життя 

пацієнтів розроблені оригінальні схеми профілактики, хірургічного лікування, місцевої 

та системної консервативної терапії, при неускладнених клінічних варіантах, 

деструктивному та ускладненому інкарнованому оніхомікозі та іншій комбінованій 

патології нігтя, що не мають аналогів у вітчизняній та закордонній літературі. 
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Практичне значення одержаних результатів. Проведене дослідження дозволило 

встановити наявність корелятивних та прогностичних взаємозв’язків між клінічними 

варіантами хірургічної оніхопатології, локалізацією та поширеністю уражень на 

навколишні тканини, морфологічними змінами, частотою виникнення ускладнень і 

рецидивів; віком пацієнтів, наявністю супутньої патології та частотою виникнення 

ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень. Удосконалено існуючі та створено нові 

методики та схеми комплексного лікування, оптимальні операційні втручання і 

створено схеми діагностики та лікування комбінованих процесів, включаючи 

мікотично–асоційовані ураження. Результати досліджень впроваджено у амбулаторних 

та стаціонарних лікувальних закладах: хірургічному, ендокринологічному та 

відділенню паліативної допомоги 4 комунальної міської клінічної лікарні, відділеннях 

комунальної міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги, у навчальний 

процес кафедри сімейної медицини Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького.  

Особистий внесок здобувача. Автором визначено мету і завдання даного 

дослідження, проаналізовано літературу з проблеми. Особисто виконував клінічне 

обстеження хворих, верифікацію діагнозу, операційні втручання, вивчав особливості 

перебігу післяопераційного періоду, проводив контрольні реобстеження пацієнтів у 

пізньому після операційному періоді, апробував програмний комплекс АСПО у 

клінічній практиці. Самостійно автором проведений аналіз отриманих результатів, їх 

статистична обробка, написані та оформлені всі розділи дисертації. Робота виконана на 

клінічних базах Львівського національного медичного університету імені Данила 

Галицького – кафедри поліклінічної справи і сімейної медицини і кафедри патологічної 

анатомії та судової медицини; Львівського обласного патологоанатомічного бюро; 

відділеннях 4 комунальної міської клінічної лікарні м. Львова, хірургічних відділеннях 

2 та 5 Львівських комунальних міських поліклінік. Залучено матеріально–технічні 

ресурси кафедр, рентгенологічних відділень, біохімічних лабораторій 2 комунальної 

поліклініки і 4 міської лікарні та бактеріологічної лабораторії 2 комунальної 

поліклініки м. Львова. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, автору 

належать класифікації; оригінальні способи та схеми лікування.  

Апробація результатів дисертації. Дисертаційна робота обговорювалась та 

апробована на міжкафедральному семінарі – спільному розширеному засіданні кафедри 

сімейної медицини, кафедри загальної хірургії, кафедри хірургії №1, кафедри 

травматології, ортопедії та ВПХ, кафедри патологічної анатомії, кафедри терапії №1 та 

медичної діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького, протокол №8 від 25. 05. 2018 р. Основні положення дисертації 

оприлюднено на науково-практичній інтернет-конференції з міжнародною участю 

«Управління охороною здоров’я». Львів, 2003; пленумі асоціації ендокринологів 

України, присвяченого 25–річчю кафедри ендокринології Львівського державного 

медичного університету імені Данила Галицького. Львів, 2003; науковій конференції: 

«Актуальні питання клінічної та експериментальної хірургії». Львів, 2004; науково–

практичній конференція, присвяченій 35–річчю 8–ої міської клінічної лікарні м. Львова 

«Актуальні питання хірургії пошкоджень, ортопедії, кардіології, неврології та 

педіатрії». Львів, 2004; Конгресах світової федерації українських лікарських товариств: 

Полтава, 2006. Івано-Франківськ, 2008. Київ, 2016. Наукових та науково-практичних 

конференціях: «7 th Lviv-Lublin conference of Experimental and Clinical Biochemistry». 

Lviv, 2013;  «Актуальні питання надання паліативної та хоспісної допомоги в Україні. 

Медико-юридичні та фармацевтичні аспекти». Київ, 2013; «Хронічні неінфекційні 
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захворювання: заходи профілактики і боротьби з ускладненнями». Харків, 2015; на VIII 

Національному з'їзді фармацевтів України. Харків, 1016; інших науково-практичних  

конференціях: «Досягнення медичної науки як чинник стабільності розвитку медичної 

практики». Дніпро, 2017; «Проблеми та стан розвитку медичної науки та практики в 

Україні». Дніпро, 2017; ІІІ (Х) з’їзді Української асоціації лікарів дерматовенерологів і 

косметологів. Львів. 2017; «3
rd 

International Multidisciplinary Medical Congress in Albania. 

Innovation in Medicine». Tirana, 2017. 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 67 наукових праць, з них 25– 

статті у фахових журналах, рекомендованих ВАК і ДАК МОН України (9 – у виданнях, 

що входять у міжнародні наукометричні бази), одна закордонна публікація. Отримано 

12 Патентів України на корисну модель, 3 авторські свідоцтва, опубліковано 3 інфор-

маційні листи. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота викладена на 289 сторінках 

машинописного тексту і складається із вступу, 8 розділів, висновків, рекомендацій 

щодо наукового і практичного використання здобутих результатів, списку 

використаних літературних джерел і додатків, ілюстрована 51 таблицею, 89 рисунками. 

Бібліографічний опис (533 найменування), ілюстрації, таблиці та додатки викладено на 

82 сторінках.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 
Матеріали та методи дослідження. Матеріали дисертації базуються на 

результатах ретро- та проспективному аналізі за 10-річний період (2006-2016 рр) 

медичних карт 919 хворих: 503 чоловіків і 416 жінок, віком від 5-95 років, що 

перебували на лікуванні в хірургічних відділеннях поліклінік м. Львова (табл. 1).  

Ретроспективний матеріал включав 295 спостережень оніхеальної патології: 177 

чоловіків та 118 жінок; вік хворих від 11 до 85 років. Хворі молодого віку становили 

26,44%, середнього – 32,20%, похилого віку – 33,9% та старечого віку – 7,46% 

ретроспективної субвибірки. Проспективний матеріал констатував 624 випадків 

оніходеструкції: 326 чоловіків та 298 жінок. Вік прооперованих хворих – від 5 до 92 

років. Усіх пацієнтів було розподілено на 2 рівноцінні групи. 322 хворих основної 

групи (35,04%), з них 174 (18,93%) – з застосуванням хірургічного лікування 

оніхопатології нашими досліджуваними способами, усі – проспективні випадки. 597 

пацієнтів (64,96%) групи контролю з них 324 (35,26%) – із застосуванням 

хірургічного лікування стандартними способами, інші 302 (32,86%) – проспективні 

випадки та 295 спостережень (32,10%) – ретроспективний матеріал. Середній вік 

обстежених основної групи становив 44,61±2,21 років, осіб контрольної групи – 

45,64±2,11 років (р>0,05). Розподіл обстежених хворих проведено за наступними 

критеріями: віковими групами – пацієнти віком < 20; 21-30, 31–40; 41–50; 51–60; 61–

70; 71-80, >81 років; клінічними та морфологічними варіантами, які проаналізовано 

з застосуванням адекватних методик.  

Вивчено клінічні форми, варіанти уражень та їх ускладнення, дані 

лабораторних та інструментальних методів дослідження, застосовані методи 

лікування, результати операційних втручань. Загальні субвибірки ретро- та 

проспективних досліджень за нозологічними формами були розділені на статистичні 

сукупності – 6 субвибірок, та за віковими групами – 8 субвибірок, у кожній з яких 

диференційовані неускладнені, ускладнені, комбіновані і поєднані випадки. 
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Таблиця 1. 

Хірургічна оніхопатологія: розподіл загальної вибірки за нозологічними формами, 

віковими групами, ускладненими та поєднаними клінічними спостереженнями 
 

 

Розподіл за віком демонстрував превалювання (у загальній кількості) осіб 

середнього та похилого віку у субвибірках з мікотичним дерматофітним 

(трихофітним) ураженням. Ретроспективний та проспективний аналіз хворих з 

хірургічною оніхопатологією (загальна вибірка): піднігтьового панариція, пароніхії, 

ВН, деструктивних та ускладнених форм оніхомікозу, травм нігтьової пластини та 

дистальної фаланги з пошкодженням нігтя та білянігтьових тканин, комбінованих 

уражень нігтя проведено у відповідності щодо нозологічних форм та клінічних 

варіантів ураження з розділенням на окремі адекватні статистичні сукупності. Згідно 

з 3-х етапним дизайном дослідження проведено комплексне дослідження із 

застосуванням біохімічних, рентгенологічних, патоморфологічних, бактеріо– та 

мікологічних, а також імунологічних досліджень для ідентифікації окремих 

варіантів ураження нігтьової пластини у корелятивному та прогностичному порів-

нянні з нозологічними формами та особливостями клінічного перебігу. Патогістоло-

гічне дослідження проводилося з ціллю вивчення та встановлення морфологічних 

критеріїв окремих нозологічних форм уражень нігтя.  

Для вивчення результатів операційних втручань у пізньому післяопераційному 

періоді застосовано стандартизоване анкетне опитування пацієнтів згідно принципів 

доказової медицини з застосуванням АСПО – Windows–сумісної автоматизованої 

системи підготовки та проведення опитування, розробленої за участю автора 

дисертаційної роботи. Для визначення причин, клінічних варіантів рецидивування 

та пізніх післяопераційних ускладнень проведено комплексне реобстеження хворих 

на сертифікованих приладах у післяопераційному періоді. Проведені дослідження 

 

Нозологічні 

форми 

Клінічні 

спостереже

ння 

Вік (роки)  

Всього <20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-

70 

70-80 >80 

L 03.0 – 

Панарицій 

(піднігтьовий 

та пароніхія) 

Неускладнені 5 7 15 12 9 5 1 1  

92 Ускладнені 2 4 5 4 1 4 3 2 
Поєднані  1 1 3 2 1 2 2 

L 60.0 –  

Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

Неускладнені 29 54 47 37 30 29 11 8  

414 Ускладнені 12 10 20 18 9 6 6 5 
Поєднані 7 6 12 15 11 12 12 8 

B 35.1 – 

Дерматофітій-

ний оніхомікоз 

Неускладнені 1 5 11 19 23 20 4 2  

201 Ускладнені 4 6 8 8 14 18 6 5 
Поєднані 2 4 6 10 8 7 6 4 

B 37.2 – 

Кандидозний 

оніхомікоз 

Неускладнені 1 2 5 8 10 14 2 2  

87 Ускладнені 2 2 4 4 3 6 2 2 
Поєднані 1 1 2 4 4 3 2 2 

L 60.2 – 

Оніхоґрифоз 

Неускладнені   2 2 7 8 4 1  

48 Ускладнені   1 1 4 2 3 2 
Поєднані   1 1 4 2 2 1 

Травми нігтя 

та навколоніг-

тьових тканин 

Неускладнені 11 10 8 5 4 2 1 1  

77 Ускладнені 2 4 3 3 2 1 1 1 
Поєднані 4 2 2 3 2 2 2 1 

Всього 83 118 154 157 147 140 70 50 
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дали можливість розділити випадки хірургічної оніхопатології на статистичні 

сукупності за такими ознаками: 1) нозологічними формами уражень та їх клінічними 

варіантами; 2) морфологічним типом хронічного гнійного процесу кисті та стопи – 

на піднігтьовий гіперкератоз, оніхогрифоз, дерматофітому; гнійно–некротичні, 

компресивні та комбіновані ураження; 3) локалізацією та поширеністю; 4) 

наявністю ускладнень; 5) терміном настання оніходеструкції; 6) застосованими 

методами лікування; 7) наявністю ранніх і пізніх ускладнень та методами їх 

корекції; 8) якістю життя пацієнтів в післяопераційному періоді. По сумарній 

кількості спостережень у загальному матеріалі однозначно переважали хворі з ВН та 

дерматофітійним оніхомікозом (рис. 1), що корелює з даними літератури. Пацієнти 

цих субвибірок становили понад 65% загальної вибірки. Загалом нами констатовано 

827 випадків ВН та 401 – дерматофітійного оніхомікозу. Пацієнтів з нігтьовим 

панарицієм (гнійною оніхією) та кандидозним оніхомікозом відповідно було 

виявлено 92 та 87 випадків. Подібна відсутність достовірної закономірності 

спостерегалась також серед спостережень піднігтьового панариція та пароніхії. У 

загальній сукупності випадків помірно домінували неускладнені клінічні 

спостереження – 495 випадків. Ускладнені становили 235, поєднані – 189 випадків.  
 

 
 

Рисунок 1. Хірургічна оніхопатологія (проспективна вибірка):  

динаміка розподілу нозологічних форм на субвибірки за віковими групами 
 

Визначали середнє арифметичне, стандартну похибку середнього арифметичного 

та t – критерій Стьюдента, показник достовірності різниці між середніми величинами. 

Порівняння кількісних результатів проводилося за допомогою t-тесту Стьюдента для 

різнодисперсних вибірок після перевірки гіпотези про розподіл даних за нормальним 

законом.  
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Щодо кількісних величин використовували метод Пірсона; якщо якісних – 

Спірмена з наступним визначенням ступеня його статистичної значимості. Для 

порівняння досліджуваної і контрольної групи за одним показником використано U-

критерій Манна-Уїтні (Mann-Whitney U-test), χ
2
-критерій (V-square), точний критерій 

Фішера (Fisher exact p), χ
2

-критерій з поправкою Йетса на безперервність – при 

використанні абсолютних частот менше 10 (Yates corrected Chi-square), за яким 

визначали ступінь впливу досліджуваного явища (етіологічного чинника, 

морфогенетичного механізму) на розвиток інкарнації нігтьової пластини та інших 

ускладнень; кореляційні зв’язки між нозологічними формами, морфологічними 

проявами та ефективністю комплексного лікування . Для виявлення наявності і 

сили зв’язку між факторами вираховували r коефіцієнт кореляції, різниця 

досліджуваних параметрів вважалася істотною при р ≤ 0,05. В якості регресійної 

моделі була вибрана категоріальна регресія ANOVA та CATREG – регресія 

оптимального шкалювання (Regression with Optimal Scaling).  

У статистичних сукупностях визначалися прогнозовані (min. та max.) частоти 

виявлення ускладнень і рецидивів у подібних вибірках (довірювальний інтервал 95 %), 

по методу найменших квадратів і по методу інтерполяції з ціллю вивчення 

ефективності хірургічної тактики та прогнозування якості життя пацієнтів у пізньому 

післяопераційному періоді. При порівнянні груп між собою використовували тест 

ANOVA. Достовірність зміни показників до та після лікувавння проводили за 

тестом Уілкоксона. Статистичний аналіз здійснювали програмними пакетами 

математичної обробки Derive та Libre Office 5.3.  

Результати досліджень та їх обговорення. Неускладнені випадки становили 

понад половину усіх спостережень хірургічної оніхопатології висока частота звернень 

пацієнтів з оніхогрифозно зміненими нігтями  констатована у субвибірці хворих 50-60 

річного віку. Пік звернень за медичною допомогою хворих з дерматофітійним 

оніхомікозом та кандидозним оніхомікозом (включаючи ускладнені та поєднані 

ураження   припадав на субвибірку осіб 60-70 років. Найчастішими варіантами уражень 

нігтів був ВН та деструктивний оніхомікоз, що становили понад 70% усіх звернень за 

медичною допомогою з приводу оніхопатології. Домінували випадки деструктивного 

оніхомікозу, комбіновані ураження нігтя та ускладнені випадки мікотичної патології. У 

дисертаційній роботі акцентовано на методах діагностики та комплексного лікування 

мікотичної та мікотично–асоційованої хірургічної оніхопатології. На основі 

комплексного аналізу типового клінічного перебігу окремих нозологічних форм нами 

встановлено диференційно–діагностичні критерії гострої гнійної оніхопатології: 

піднігтьового панариція; пароніхії; деструктивних та ускладнених форм мікотичного 

ураження нігтьових пластин; ВН, ускладненого епоніхеальним абсцесом. Інші 

нозології, включаючи травматичні ушкодження та поєднані ураження становили менше 

30% випадків. Пікова частота негрибкових уражень нігтів спостерігалася у осіб другої 

та третьої субвибірок, що найбільш яскраво візуалізувалося графічно у субвибірці 

хворих на ВН.  

Загальна вибірка проспективних досліджень за нозологічними формами була 

розділена на статистичні сукупності – 6 субвибірок, та за віковими групами – 8 

субвибірок, у кожній з яких диференційовано 3 парціальні вибірки – неускладнені, 

ускладнені і комбіновані (поєднані) ураження (табл. 2).  
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Таблиця 2  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл нозологічних форм на субвибірки  

за наявністю ускладнень та поєднаних уражень 
 

 

 

Серед немікотичної хірургічної оніхопатології превалював врослий ніготь 

(оніхокриптоз) – первинна інкарнація (рис. 2). Пік частоти мікотичних уражень у 

проспективній вибірці припадав на субвибірки осіб середнього віку 40-50 років та на 

осіб віком 50-60 років. 
 

 

 

Рисунок 2. Хірургічна оніхопатологія: розподіл проспективної вибірки                                   

за нозологічними формами  
 

 

Графічна візуалізація констатує зростання частоти інкарнацій нігтя та імовірності 

розвитку “термінальної” мікотичної оніходеструкції: вираженого тотального 

піднігтьового гіперкератозу, оніхогрифозу, піднігтьової дерматофітоми та інших 

мікотичних оніхій (р=0,012), що можуть бути причиною мікотичного остеомієліту 

дистальної фаланги. Такі варіанти оніходеструкції, як і поліоніхомікоз є надзвичайно 

 

Клінічні 

спостереження 

 

Вік (роки) 
 

 

 
Всього 

 
<20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 >80 

Неускладнені 

 
47 

(5,11%) 
78 

(8,48%) 
88 

(9,58%) 
83 

(9,03%) 
83 

(9,03%) 
78 

(8,48%) 
23 

(2,50%) 
15 

(1,63%) 
495 

(53,86%) 

Ускладнені 
22 

(2,39%) 
26 

(2,83%) 
41 

(4,46%) 
38 

(4,13%) 
33 

(3,6%) 
37 

(4,03%) 
21 

(2,29%) 
17 

(1,85%) 
235 

(25,57%) 

Поєднані 
14 

(1,52%) 
14 

(1,52%) 
24 

(2,61%) 
35 

(3,81%) 
31 

(3,37%) 
27 

(2,94%) 
26 

(2,83%) 
18 

(1,96%) 
189 

(20,57%) 

Всього 83 
(9,03%) 

118 
(12,84%) 

154 
(16,76%) 

157 
(17,08%) 

147 
(15,99%) 

140 
(15,23%) 

70 
(7,62%) 

50 
(5,44%) 
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характерними для осіб похилого та старечого віку (ступінь впливу, χ
2

=24,12, рівень 

значимості, р=0,028). Найбільшу кількість становили особи з ускладненим 

оніхомікозом (χ
2

=20,87, р<0,01) та оніхомікотичним деструктивним ураженням. У цих 

пацієнтів було діагностовано вторинну інкарнацію нігтя, χ
2
=17,35, р=0,022, коефіцієнт 

Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,552-0,617 внаслідок компресії 

гіперкератоїдними масами та дерматофітомою центральної частини мікотично 

зміненого нігтя, що детермінувало його деформацію та супроводжувалося вростанням 

країв нігтя у епоніхеальні валики, χ
2
=5,11-36,22, р<0,05. Консервативне лікування було 

показаним лише на початкових етапах вростання. Хірургічне втручання проводили з 

урахуванням патологічних змін, χ
2

=21,23, р=0,012, згідно рекомендацій поєднання 

хірургічних втручань і консервативної терапії, χ
2
=28,17, р<0,01. Стверджено, що 

неускладненим оніхокриптозом переважно уражаються особи молодого віку, χ
2
=24,12, 

р=0,028.  

Ретроспективно та проспективно досліджено 414 випадків вростання, зокрема 

оніхокриптозу як основного варіанту неускладненої та некомбінованої інкарнації нігтя 

та стверджено, що існує декілька варіантів вростання: три основні типи патологічних 

змін епоніхеальних тканин (ПЗЕТ), чотири варіанти вростання краю нігтя та інші 

чотири варіанти клінічного перебігу захворювання. Патогенез інкарнації є достатньо 

складним і може представляти собою від 1 до 4 одномоментно існуючих “порочних 

кіл” (Circulus vitiosus), χ
2

=27,41, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних 

групах 0,552-0,617, що створює певні труднощі та вимагає індивідуалізованого підходу 

для хірургічної корекції та ведення післяопераційного періоду. На основі ретро та 

проспективного аналізу запропоновано клініко-морфологічну ENMK класифікацію 

вростань нігтя. додавши алфавітно-цифрове кодування, яке охоплює повний "спектр" 

клінічних варіантів ІН, включаючи немікотичні та мікотичні вростання: Е (епоніхіальну 

патологію). Тип 1- інфільтративне запалення. Тип 2 – гостра пароніхія (гострий 

епоніхеальний абсцес). Тип 3 – хронічний гнійно-некротичний процес (хронічна 

пароніхія) з серозним або (та) гнійним хронічним запаленням без гіпергрануляцій, 

проте з наявністю виділень з епоніхеальних каналів. Тип 4 – хронічне гнійно-

некротичне запалення з утворенням фокальних некрозів та гіпергрануляцій. Тип 5 – ІН, 

асоційована з гнійним епоніхеальним запаленням і періоститом або остеомієлітом та / 

або субунгвальним екзостозом дистальної фаланги. N (ніготь, нігтьова пластина). Тип 1 

– латеральний край нігтя макроскопічно не змінений або незначно змінений. Тип 2 – 

латеральний край нігтя з формуванням спікули ("шпори"). Тип 3 – латеральний край 

нігтя деформований або зубчастий (декілька шпор нігтя). Тип 4 – фестончастий і 

«ламінований» латеральний край нігтя. Тип 5 – фокально-розшарований латеральний 

край нігтя. М (деформація матриксу). Тип 1 – деформація матриксу нігтя відсутня або 

незначна. Тип 2 – виражена маргінальна поздовжня деформація матриксу нігтя. Тип 3 – 

центральна поздовжня деформація матриксу нігтя і шатроподібна деформація нігтя. 

Тип 4 – поздовжня деформація матриксу нігтя з трубчастою деформацією нігтя (pincer 

nail). Тип 5 – нетипова поперечна центральна деформація з дистальним вростанням 

нігтя. С (коморбідна, супутня патологія). Тип 1 – відсутні супутні ураження нігтів і 

фонова судинна та / або нейротрофічна патологія нижніх кінцівок. Тип 2 – наявні 

супутні негрибкові ураження нігтів та (або) немікотичні деформації нігтя. Тип 3 – 

наявні супутні мікотичні деформації та руйнування нігтя та / або субунгвальних 
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структур. Тип 4 – наявність фонової /коморбідної/ судинної та (або) нейротрофічної 

патології кінцівок. Тип 5 – наявність супутнього ураження нігтя (у тому числі 

грибкових уражень) і фонової судинної та (або) нейротрофічної патології кінцівок. 

Чотирьохкомпонентна клінічна ENMK класифікація повноцінно охоплює варіанти 

клінічного перебігу ВН та морфологію ураження: E – епоніхеального валика, N – 

нігтьової пластини, M – матриксу та росткової зони, K – наявність коморбідної клінічно 

значимої патології, фонових та супутніх захворювань (табл. 3); створює нові 

можливості щодо аналізу особливостей клінічного перебігу та розробки алгоритмів 

надання медичної допомоги; дозволяє прогнозувати імовірність виникнення рецидиву 

(як компресійного – реоніхокриптозу, так і мікотичного процесу), ступінь впливу, χ
2

= 

20,12 – 26,11, рівень значимості, р<0,01; не потребує складних заходів щодо її 

реалізації. За результатами двофакторного дисперсійного аналізу стверджено наявність 

залежності між клінічними варіантами інкарнації та віковими групами пацієнтів. 

Вважаємо, що ця класифікація оніхокриптозу з уніфікуванням клінічного діагнозу за 

стандартом ENMK дозволить спростити створення локальних протоколів лікування 

інкарнацій нігтя. Наявність множинних деформацій краю нігтьової пластини: 

зазубреностей або (та) шатроподібної деформації нігтя або (та) ділянок розшарування й 

оніхолізису, ступінь впливу, χ
2

= 21,23, рівень значимості, р=0,012, що свідчить про 

значну ймовірність виникнення рецидиву. Такі зміни є прямим показом до виконання 

парціальної матриксектомії як додаткового протирецидивного компоненту хірургічного 

лікування. 

 

Таблиця 3. 

Оцінка ступеня впливу деяких етіологічних чинників  

на розвиток інкарнації нігтя 
 
 

 

Фактор 
Ступінь  

впливу, χ
2

 

Рівень 

значимості, р 

Механічна травма пальця (екстракція нігтя, травми 

нігтя, операції на дистальній фаланзі, переломи) 20,13 < 0,01 

Ортопедична патологія стоп 

 

22,25 < 0,01 

Інфекції пальця (пароніхія, панарицій, остеоміеліт) 20,87 < 0,01 

Грибкове ураження стопи 27,41 < 0,01 

Неправильний догляд за нігтями і кутикулою 12,75 0,02 

Ожиріння та метаболічний синдром 8,91 0,029 

Тісне взуття 43,65 < 0,01 

Значні ортостатичні навантаження 26,67 < 0,01 

Цукровий діабет 13,69 0,0342 

Інші дистрофічні ураження нігтів 11,23 0,0231 
 

 

Стверджено існування 18 основних способів хірургічного лікування інкарнацій 

нігтів. У 2007 р. нами створено авторський доступ, що являє собою блоковидну 

епоніхектомію та застосовується як експлоративний доступ при ускладненому ВН та 

комбінованих ураженнях. (Патент України №28596, МПК А 61В 17/00, зареєстр. 

10.12.2007р), що являє собою блоковидну епоніхектомію та застосовується як 

експлоративний доступ при ускладненій компресійній оніхопатології. Відсоток 
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рецидиву вростання (від загальної вибірки) при класичному виконанні операційного 

лікування інкарнацій у межах 6,15%-13,85% відповідає стандартам ефективності 

проведення операційних втручань з приводу оніхокриптозу. 

Недоліками видалення нігтьової пластини (ВНП) за Дюпюітреном та інших 

відомих способів хірургічного лікування є неврахування морфологічних особливостей 

мікотичного піднігтьового гіперкератозу, χ
2

=22,18, р<0,01, відмова від виконання 

симультанних операційних втручань на глибшерозташованих структурах при 

комбінованих мікотично-асоційованих ураженнях. Грубі погрішності хірургічної 

техніки становлять понад половину серед причин рецидивування інкарнацій, 

включаючи випадки, комбіновані з піднігтьовим гіперкератозом або оніхогрифозом, 

ступінь впливу, χ
2
=20,13, рівень значимості, р<0,01, найбільша частота серед технічних 

причин рецидиву констатована внаслідок відмови від проведення парціальної 

матриксектомії – 19,8% субвибірки та травматичного виконання оніхектомії – 17,25% 

субвибірки. Вивчено етіологію та морфогенетичні особливості вростання (інкарнацій) 

нігтів: патогенетичне обгрунтування методів комплексного лікування. Зростання 

частоти рецидивів вростання свідчить про необхідність виконання маргінальної 

матриксектомії в ділянці вростання, χ
2
=18,21, р<0,01 як окремого протирецидивного 

компоненту. Вважаємо, що повноцінне операційне лікування повинно бути 

декомпресійним (шляхом виконання резекції чи ВНП ліквідувати патологічну 

компресію епоніхеальних тканин) та містити профілактичний (попереджувати 

виникнення рецидивів вростання) компонент.Застосування монокомпонентних паліа-

тивно-декомпресійних втручань (крайової резекції чи видалення нігтя) допустиме лише 

у початковій стадії вростання, при наявності незначно виражених інфільтративно-

запальних ПЗЕТ; проте у цих випадках доцільнішим є застосування двохкомпонентних 

(умовно-радикальних з протирецидивним компонентом) втручань, χ
2

=12,11, р=0,024; 

що дозволяє значно зменшити кількість рецидивів (відповідно 3,25% та 6,42%); 

χ
2

=28,17, р<0,01. Крайова резекція нігтя (КРН) та ВНП, елімінуючи "врослий" субстрат 

(край нігтя), не ліквідують епоніхеальний валик (субстрат для "вростання"); тому ці 

методи, як самостійні операційні втручання, вважаємо паліативно–декомпресійними. 

Двохкомпонентні методи (КРН або видалення нігтя (екстирпація чи абляція нігтьової 

пластини), доповнена висіченням зміненого епоніхія; також КРН чи ВНП, доповнена 

парціальною матриксектомією) є протирецидивними: висічення ПЗЕТ елімінує 

субстрат для "вростання" (епоніхеальний валик), крайова ексцизія матриксу нігтя 

звужує нігтьову пластину, попереджуючи повторне вростання; що дозволяє значно 

зменшити кількість рецидивів (відповідно 3,25% та 6,42%); тому такі операції ми вва-

жаємо умовно–радикальними з протирецидивним компонентом. Трьохкомпонентне 

операційне лікування (резекція нігтьової пластини (РНП) або екстирпація нігтя з 

висіченням ПЗЕТ та матриксектомією) є найбільш ефективним для хірургічної корекції 

ВН, тому що практично не супроводжується виникненням рецидивів "вростання"; тому 

його можна вважати радикальним. Застосування монокомпонентних декомпресійних 

втручань (крайової резекції нігтя чи ВНП) допустиме лише у початковій стадії розвитку 

інкарнації, при наявності незначно виражених інфільтративно–запальних ПЗЕТ; проте 

доцільнішим є застосування двохкомпонентних (умовно–радикальних з 

протирецидивним компонентом) втручань. У випадках ускладненого оніхокриптозу, 

ранньо–відтерміновано (епоніхеальні гіпергрануляції), або ургентно (епоніхеальний 

абсцес), рекомендуємо застосовувати найбільш радикальні та ефективні 
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трьохкомпонентні методи: крайову резекцію або видалення ураженого нігтя, доповнені 

висіченням ПЗЕТ та маргінальною матриксектомією. В зоні візуально здорової 

нігтьової пластини, відступивши на 1–2 міліметри медіальніше від краю патологічно 

зміненого гіпертрофованого епоніхеального валика, виконується лінійний розтин через 

ретроніхеальний валик. Зі сторони ретроніхеальних тканин розтин продовжується 

півмісяцево у дистальному напрямку на патологічно змінений епоніхеальний валик. 

Останній висікається en block, разом з гнійно, некротично, фіброзно зміненими м'якими 

тканинами, гіпергрануляціями. Візуалізується врощений край нігтьової пластини та 

здійснюється його мобілізація та РНП по всій його довжині або повне ВНП з 

парціальною матриксектомією. Вважаємо, що об’єктивність оцінки ризику виникнення 

рецидивів залежить від вираженості патологічних змін краю нігтьової пластини, 

коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від аналізованого чинника становить 0,552-0,711 та 

від ПЗЕТ, коефіцієнт Спірмена (ρ) – 0,624-0,692. У 53,86% спостережень проспективної 

сувибірки нами констатовано кандидаоніхомікоз та ВН. Дистально- та проксимально-

латеральний оніхомікоз у таких випадках частіше носив характер вторинного 

захворювання, χ
2

=27,18, р<0,01. Прогнозування ризику рецидиву ВН включає послі-

довні взаємодоповнюючі етапи: до– та інтраопераційну оцінку ПЗЕТ згідно нашої 

клінічній класифікації; експлоративне виконання блоковидної епоніхектомії; 

макроскопічне дослідження вираженості змін краю нігтьової пластини, базується на 

інтраопераційній оцінці макроскопічних змін інкарнованого краю нігтьової пластини. 

При первинному експлоративному видаленні ПЗЕТ візуалізується врослий край 

нігтьової пластини, що дозволяє інтраопераційно макроскопічно оцінити його 

морфологічні зміни та визначити оптимальний обсяг резекції нігтя. Операційне 

лікування оніхокриптозу повинно бути комплексним і мати “потрійний ефект”: 

елімінувати врослий субстрат (край нігтьової пластини); ліквідувати субстрат для 

вростання (патологічно змінений епоніхеальний валик); з метою попередження 

рецидиву елімінувати край матриксу нігтя у ділянці вростання, своєчасне операційне 

лікування оніхокриптозу є повноцінною профілактикою виникнення ускладнень та 

рецидивів, χ
2

=28,13, р<0,01, в т.ч і мікст-інфекції – вторинного оніхомікозу. 

Застосування парціальної маргінальної  матриксектомії рекомендоване у всіх випадках 

(при оніхомікозі – діатермокоагуляцією) як антирецидивний захід трьохкомпонентних 

операційних втручань, які дозволяють зменшити кількість післяопераційних 

компресійних рецидивів, χ
2

=31,23, р<0,01 до 1-3% загальної вибірки клінічних 

спостережень. Способи хірургічного лікування неускладнених, ускладнених та 

поєднаних випадків інкарнації нігтя є захищені патентами України.  

Системно застосовували флуконазол, ітраконазол та тербінафін, місцево – 

лінімент тербінафіну та антимікотичні лаки. Встановлений прямий взаємозв'язок даних 

анамнезу (у=16,9 Р<0,05, г=+0,7), а також клінічних проявів і площі ураження шкіри та 

нігтьових пластин з патологією кровоплину (у=15,5, Р<0,05, г=+0,8). На периферичних 

реовазограмах у пацієнтів основної групи відзначали зниження пульсового 

кровонаповнення і підвищення тонусу дрібних судин: РІ - 0,6 ± 0,026; t - 26,54 ± 0,71%; 

а - 19,83 ± 1,48%, Vcep- 0,32 ± 0,03 ом/с, d - 63,95 ± 3,06%. Реографічні криві мали 

спастичний вигляд у 48,7% спостережень, у 32,1% – гіпотонічний і дистонічний у 

19,2%. У пацієнтів з поліоніхомікозом відзначали подальше погіршення 

мікроциркуляції: РІ- 0,53 ± 0,024 відн. одн.; t- 23,7 ± 0,41%; а - 25,79 ± 1,43%; Vcep- 

0,21 ± 0,02 ом/с; d- 71,51 ± 3,28%. Переважав спастичний тип реографічних кривих 

(у=30,6, Р<0,01). Індекс відкритих капілярів був знижений до 31%.  
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Окремими розділами дисертаційної роботи представлено аналіз оніходеструкції: 

морфогенез та комплексне лікування. Ретро- та проспективно проаналізовано 469 

випадків (51,03% вибірки) деструктивних мікотичних, комбінованих та поєднаних 

уражень у хворих, віком 14-95 років, 367 чоловіків та 102 жінок. Нами конкретизовано 

маніфестуючі та латентно-перебігаючі випадки гнійно-некротичної хронічної та 

поєднаної патології дистальних відділів кисті та стопи (моноуражень; ускладнених, 

комбінованих і поєднаних мікотично-асоційованих процесів та рецидивів), 

прооперовані стаціонарно та амбулаторно; досліджено морфологічні зміни; 

проаналізовано причини незадовільних результатів комплексного лікування. З ложа 

уражених нігтів найбільш часто виділяли Т. rubrum та С. аlbicans. Системну 

антимікотичну терапію нами застосовано у 498 (54,19% загальної вибірки) хворих. 

Застосовано флуконазол – у 147 (16% вибірки), тербінафін – у 165 осіб (17,95% 

вибірки) та ітраконазол у стандартних фунгіцидних концентраціях – у інших 186 

пацієнтів (20,24% вибірки).  

Запропоновано спосіб визначення площі дерматофітоми, індекс 

оніходеструкції, класифікаційні критерії мікотичної оніходеструкції та гнійно-

некротичних ускладнень оніхомікозу з виділенням ІІІ-х основних типів ураження, за 

вираженістю морфологічних змін диференційовано A, B, C варіанти. 
 

І тип. Деструктивний оніхомікоз, ускладнений гострим гнійно-некротичним 

ураженням прилеглих тканин. 

А. Піднігтьовий гіперкератоз, ускладнений дерматофітомою з розпадом та 

формуванням кісткового панариція дистальної фаланги. 

В. Піднігтьовий гіперкератоз, ускладнений піднігтьовим панарицієм – 

субоніхеальним (субматриксним) абсцесом або асоційований з хронічною 

гнійною пароніхією. 

С. Деструктивний оніхомікоз (піднігтьовий гіперкератоз або оніхогрифоз), 

ускладнений врослим нігтем. 
ІІ тип. Деструктивний оніхомікоз, ускладнений хронічним гнійно-некротичним 

ураженням прилеглих тканин. 

А. Деструктивний оніхомікоз (піднігтьовий гіперкератоз або оніхогрифоз), 

ускладнений параоніхеальними гіпергрануляціями. 

В. Деструктивний оніхомікоз (піднігтьовий гіперкератоз або оніхогрифоз), 

ускладнений вогнищевими некрозами або виразкуванням прилеглих тканин. 

С. Деструктивний оніхомікоз (піднігтьовий гіперкератоз або оніхогрифоз), 

ускладнений формуванням псевдопухлинних (пухлинних) патологічних утворів. 

ІІІ тип. Неускладнений деструктивний оніхомікоз. 

А. Піднігтьовий гіперкератоз без фрагментації нігтьової пластини. 

В. Піднігтьовий гіперкератоз із вогнищевим оніхолізисом та фрагментацією 

нігтьової пластини. 

С. Неускладнений оніхогрифоз 
 

Стверджено 5 етапів морфогенезу формування дерматофітоми і деструктивних 

оніхеальних уражень. Приєднання бактерійної, кандидозної або змішаної 

суперінфекції у 21,08% хворих є причиною формування безсимптомного 

піднігтьового панариція змішаної етіології (множинні гнійні вогнища макроскопічно 

нагадують “бджолині стільники”), що є безносередньою причиною виникнення 

інвалідизувальних ускладнень, включаючи остеомієліт дистальної фаланги, який 
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характеризується тріадою клінічних симптомів: помірно-виражений біль у 

дистальний фаланзі, що посилюється при натискання на пучку пальця; наявність 

деструктивного піднігтьового гіперкератозу з оніхолізисом та центральним 

некрозом дерматофітоми; тривалі гнійні виділення з епоніхеальних “каналів” та 

субоніхеально – з-під некротизованих ділянок дерматофітоми. На основі 

патоморфологічного аналізу сформульовані пато- та морфогенетичні залежності 

щодо виникнення інкарнації нігтя (рис. 3). 
 

 

 
 

Рисунок 3. Морфогенетичні залежності та «порочні кола» патогенезу  

інкарнації нігтя 
 

 

Створена нами класифікація має практичне значення щодо прогнозування 

послідовності видалення уражених нігтів у хворих на поліоніхомікоз. Оскільки 

хронічні ускладнені, комбіновані і поєднані гнійно-некротичні мікотичні ураження 

дистальної фаланги в переважній більшості випадків детерміновані дерматофітами (χ
2

= 

35,43, р<0,01), ефективним є ітраконазол. Видалення уражених нігтьових пластин із 

супутньою корекцією ускладнень деструктивного поліоніхомікозу проводилося з 

урахуванням клінічних критеріїв, представлених у такій логічній послідовності: 
 

 

1. При наявності поліоніхомікозу з ураженням більше 4 нігтьових пластин та 

ураження інших структур хірургічну санацію слід розділити на декілька етапів. 

2. Одномоментно видаляти не більше 4 нігтьових пластин; у хворих на облітеруючі 

захворювання артерій нижніх кінцівок застосовувати лише щадні методики ВНП 

та проводити етапи хірургічної санації лише після повної епітелізації операційних 

ран під прикриттям курсу судиннорозширюючої терапії. 

3. У випадку наявності іншої мікотично-асоційованої патології одномоментно 

виконувати не більше 2 симультанних операцій та видаляти не більше 3 нігтьових 

пластин (χ
2

= 21,13, рівень значимості, р<0,01). 

4. Вибір послідовності операційних втручань здійснювати за їх ургентністю з 

урахуванням запропонованої нами оригінальної морфологічної класифікації змін 

при поліоніхомікозі.  
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епоніхеальних 

гіпергрануляцій 

Інфікування 

патогенними 

грибками 
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Формування 

епоніхеального 

абсцесу 
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Формування 

крайової  

нігтьової 

шпори 

Патологічна компресія 

епоніхеального валика 
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5. Спочатку видаляти деструктивні вогнища І типу (А, В та С варіантів відповідно), 

наступним етапом – деструктивний оніхомікоз ІІ типу та третім – заключним 

етапом – патологічні зміни ІІІ типу.  

6. Для швидшого очищення нігтьових лож від фібринозних, гнійних та мікотичних 

(дерматофітомних) нашарувань у лікувальному комплексі застосовувати системну 

ферментну терапію серраціопептидазою. 

7. Усім хворим проводити адекватну місцеву та системну антимікотичну терапію, 

(ступінь впливу, χ
2

= 31,11, рівень значимості, р<0,01). 

8. Залишені мікотично-змінені ділянки нігтів санувати антимікотичними лаками 

(циклопіроксом або аморолфіном), коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних 

групах 0,513-0,561. з метою попередження ре- або мікст-інфекції, а також з ціллю 

профілактики подальшої фрагментації нігтів. 

9. Кожний наступний хірургічний етап проводити лише після повного очищення від 

мікотичних нашарувань санованих ділянок, гранулювання операційних ран.  
 

Імунологічні зміни та виражена клініка полігіповітамінозу, підтверджена 

лабораторними даними, була наявна у 40 пацієнтів. Забезпеченість вітамінами В1, В2, 

РР, В6 і С знаходилась у прямій залежності від перебігу основного захворювання. Чим 

тяжче протікав мікоз нігтів, тим частішими і вираженішими були прояви недостатності 

вітамінного обміну (р<0,05). У 32 хворих на поліоніхеальні ураження з вираженими 

симптомами фонового полігіповітамінозу було констатовано гнійні ускладнення 

мікотичної оніходеструкції – піднігтьовий панарицій та мікотично-асоційовану 

пароніхію з гнійним оніхолізисом понад 3 нігтьових пластин, що становило 80% 

парціальної вибірки випадків полівітамінної недостатності. Для порівняння, у іншій 

половині парціальної вибірки – 40 осіб, прооперованих з приводу мікотичної 

оніходеструкції гнійні ускладнення констатовано лише у 15 хворих (37,5% групи), що 

дозволяє зробити припущення про наявність достовірного взаємозв’язку між проявами 

полівітамінної недостатності та вираженістю некротичних ускладнень. Аналіз харчових 

раціонів обстежуваних нами пацієнтів показав, що вміст вітамінів відповідав добовій 

потребі здорової людини. Це дає підстави вважати, що у випадках поліоніходеструкції 

самого поступлення вітамінів з їжею для забезпечення потреби в них організму є 

недостатньо. У лікування були включені полівітамінні комплекси з урахуванням 

визначених нами мінімальних добових доз для вітамінотерапії: при ураженні до 5 нігтів 

без наявності вторинних гнійно-некротичних ускладнень – В1 – 6-8 мг, В2 – 6-8 мг, РР – 

75-100 мг, В6 – 9-12 мг, С – 225-300 мг; при ураженні більше 5 нігтів та (або) наявності 

вторинних гнійно-некротичних ускладнень – В1 – 12 мг, В2 – 12 мг, РР – 150 мг, В6 – 

12-18 мг, С – 450 мг. Побічних реакцій на введення вітамінних препаратів виявлено не 

було. У 29 пацієнтів на 7 день після початку корекції полігіповітамінозу одномоментно 

з комплексним лікуванням мікотичної оніходеструкції спостерігали повну ліквідацію 

клінічних ознак вітамінної недостатності, з вираженим покращенням загального 

самопочуття. У інших 11 пацієнтів повне зникнення клінічних явищ полігіповітамінозу 

спостерігали на 10-12 день після призначення полівітамінних препаратів. У 145 

пацієнтів виникла необхідність імуномодуляції.  

Стверджено, що блокоподібна епоніхектомія, як операційний доступ покращує 

візуалізацію краю нігтя, ступінь впливу, χ
2

= 21,23, рівень значимості, р=0,012 та є 

оптимальним при наявності супутніх, інкарнаційно-асоційованих ураженнях (табл. 4), 

коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від аналізованої нозологічної форми ураження та 

супутньої мікотичної оніхії становив 0,552-0,617.  
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Таблиця 5. 
 

Схеми операційного лікування врослого нігтя при наявності коморбідної патології 
 

 

Зміни епоніхеального 

валика 

 

Наявні 

супутні захворювання 

нігтя 

Наявні 

супутні захворювання нігтя 

та фонові – артерій 

Методи операційного лікування 

Незначне серозно-

інфільтративне запалення 

Мінімальний об’єм – ВНП. 

Оптимальний об’єм –  

ВНП+ висічення ПЗЕТ, або 

ВНП+ПММвДВ. 

Мінімальний об’єм – КРН. 

Оптимальний об’єм –

КРН+ПММвДВ. 

 

 

 

Гострий  

епоніхеальний абсцес 

Мінімальний об’єм –  

ВНП+ розкриття гнійника+ 

висічення ПЗЕТ. 

Оптимальний об’єм – ВНП+  

висічення ПЗЕТ+розкриття  

гнійника+ПММвДВ. 

Мінімальний об’єм – 

КРН+розкриття гнійника+  

висічення ПЗЕТ. 

Оптимальний об’єм – КРН+  

висічення ПЗЕТ+  

розкриття гнійника+ПММвДВ. 

Хронічне  

епоніхеальне запалення з 

формуванням некрозів та 

гіпергрануляцій 

Мінімальний об’єм – ВНП+ 

висічення ПЗЕТ. 

Оптимальний об’єм – ВНП+ 

висічення ПЗЕТ+ПММвДВ. 

Мінімальний об’єм –  

КРН+висічення ПЗЕТ. 

Оптимальний об’єм –  

КРН+висічення ПЗЕТ+ПММвДВ. 
 

Примітки: висічення ПЗЕТ – висічення патологічно змінених епоніхеальних тканин;  

ВНП – видалення нігтьової пластини; КРН – крайова резекція нігтя;  

ПММвДВ – парціальна маргінальна матриксектомія в ділянці вростання. 
 

 

У ряді випадків, при приєднанні додаткового етіологічного чинника нами 

констатовано формування нового, якісно відмінного за перебігом та клінічними 

проявами поліетіологічного комбінованого ураження. Стверджено, що патологічний 

процес у випадках комбінованого або поєднаного ураження, як правило захоплює 

більше половини нігтьової пластини, тому у переважної більшості пацієнтів 

оптимальним методом хірургічного лікування є її повне видалення. Запропоновані 

оригінальні способи хірургічних втручань при деструктивному оніхомікозі,  

ускладненому піднігтьовому гіперкератозі і оніхогрифозі, які удосконалені з 

урахуванням пато– та морфогенетичних властивостей деструктивного оніхомікозу, 

захищені Патентами України. Мобілізуємо нігтьову пластину скальпелем через 

гіперкератоїдні маси та здійснюємо її “вилущування” тупим шляхом від нігтьового 

ложа до ретроніхеального (заднього нігтьового) валика з дистальною фіксацією. В 

ділянці піднігтьового гіперкератозу по дистальному краю нігтя візуалізуємо найменш 

ригідну, розм’ягчену ділянку з вираженим оніхолізисом, у яку вводимо гостре скаль-

пельне лезо, проводячи його у проксимальному напрямку паралельно нігтьовій 

пластині, відсепаровуючи та припіднімаючи її. Зафіксувавши уражений палець за 

ділянку турнікування після мобілізації основної частини (понад ½) нігтя та повного 

проходження гострим скальпелем ділянки піднігтьового гіперкератозу, фіксуємо 

мобілізовану оніхолізовану пластину, тупим шляхом “вилущуємо” її від нігтьового 

ложа до ретроніхеального валика, проксимально припіднімаємо та видаляємо.  

При ускладненому мікотичному піднігтьовому гіперкератозі з центральною 

деструкцією нігтя, його фрагментацією та двостороннім вростанням патологічно 

змінених країв нігтьової пластини у епоніхеальні валики, застосовується ВНП з 

одномоментною ліквідацією ділянок вростання нігтя. В зоні піднігтьового 

гіперкератозу по дистальному краю нігтя візуалізуємо найменш ригідну, розм’якшену 
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ділянку, яку вишкрібаємо ложечкою Фолькмана, видаляючи піднігтьові гіперкератоїдні 

нашарування, відсепаровуючи та припіднімаючи центральну частину нігтя. У 

сформований канал вводимо затискач, яким фіксуємо центральну частину нігтьової 

пластини; видаляємо у проксимальному напрямку лише центральну найбільш уражену 

мікозом частину нігтя. Відбувається остаточна фрагментація та розшарування нігтьової 

пластини із залишенням фіксованих у епоніхеальні валики фрагментів. Останні 

мобілізуємо гострим скальпельним лезом, фіксуємо затискачем типу “Москіт” та 

проводимо їх блокоподібне висікання разом з патологічно зміненими  епоніхеальними 

валиками. Оніхогрифотичні нігті видаляємо доступом Канавела або мобілізацією 

распатором після блокоподібної епоніхектомії. Візуалізуємо оголене нігтьове ложе із 

залишками гіперкератоїдних нашарувань дерматофітоми у дистальній частині та 

гіперкератозів біля епоніхеальних структур. Останні сануємо вишкрібанням ложечкою 

Фолькмана. Особливість запропонованих нами хірургічних методів полягає в елімінації 

нігтя шляхом мобілізації через патологічно змінені структури та поетапним 

блокоподібним висіканням залишених фрагментів нігтьової пластини зі зміненими  

епоніхеальними валиками, чим досягається зменшення інтраопераційної травми 

неуражених ділянок нігтьового ложа та покращення якості життя пацієнтів. Наявність 

вогнищ оніхолізису і розпаду ділянок гіперкератозу, що призводить до відшарування 

частини нігтьової пластини, χ
2

=15,23, р<0,0211, обгрунтовує доцільність виконання 

мало травматичної оніхектомії через оніхолізовані структури з распаторною 

мобілізацією з одномоментним послідовним видаленням дерматофітоми та ділянок 

вростання з епоніхеальними валиками.  

Симультавно виявлено, що піднігтьовий гіперкератоз та дерматофітома внаслідок 

компресії центральної частини нігтя детермінують вростання країв у білянігтьові 

валики з розвитком вторинної інкарнації нігтя, χ
2

=20,87, р<0,01; аналіз субоніхеального 

зішкрібу при оніхомікотичних ураженнях з вторинною інкарнацією нігтя дозволив 

констатувати переважання дерматофітів (червоної трихофітії), χ
2

=35,43, р<0,01, у 

третини пацієнтів виявлено асоціації мікотичної та бактеріальної флори. У пацієнтів з 

поліоніхомікозом виявляли клінічні ознаки полігіповітамінозу, девіації лабораторних 

показників. Спостерігався позитивний кореляційний зв’язок між рівнем загального 

холестерину і лептину (r=0,38; р<0,01). Підвищений рівень загального холестерину 

понад 5,2 мМоль/л стверджено як у пацієнтів основної, – 6,31±0,09 мМоль/л, так і у 

хворих контрольної групи, – 6,33±0,11 мМоль/л; рівень ХС ЛПНЩ становив понад 3,0 

мМоль/л у хворих основної групи, – 3,34±0,2 мМоль/л, у хворих групи контролю, – 

3,32±0,15 мМоль/л, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,513-0,609. 

Концентрація ХС ЛПВЩ у хворих основної групи становила 1,36±0,05 мМоль/л, у 

хворих групи контролю – 1,12±0,03 мМоль/л. Проведено ретро- та проспективний 

аналіз 108 випадків деструктивного поліоніхомікозу на фоні метаболічного синдрому 

та цукрового діабету, ускладнених гнійними захворюваннями нігтя та 

навколонігтьових тканин. У 61 пацієнта констатовано наявність цукрового діабету І 

типу (інсулінозалежного), у інших 47 осіб – ІІ типу (інсулінонезалежного). Частота 

мікозів стопи та оніхомікозів у хворих на діабет перевищує цей показник для пацієнтів 

загальної популяції, χ
2

=13,69, що підтверджено також результатами двофакторного 

дисперсійного аналізу, р<0,05. Рівень глюкози шкіри при ЦД І та II типів достовірно не 

відрізняється (р=0,07), що свідчить про однакові умови розвитку мікозів у хворих на 

ЦД обох типів. У хворих з мінімальними та середніми ураженнями рівень глюкози 
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натще та толерантність до глюкози були в межах норми, а вміст гексоз, зв'язаних з біл-

ками нігтів, становив 0,116—0,121 нмоль/мг, що є достовірним показником (р=0,028). 

У пацієнтів зі значними кандидозними ураженнями та рецидивами вміст гексоз досягав 

до 0,131 нмоль/мг. У хворих з кандидозними ураженнями та цукровим діабетом вміст 

гексоз, зв'язаних з білками нігтів, дорівнював понад 0,131 нмоль/мг, ступінь впливу, 

χ
2

=18,11, що підтверджено також результатами двофакторного дисперсійного аналізу, 

рівень значимості, р<0,05. У осіб зі змішаною або трихофітною патологією ций 

показник був ще вищим та становив понад 0,135 нмоль/мг. У 19 хворих констатовано 

наявність патологічного двохстороннього “вростання” нігтьової пластини, 

інфільтративного запалення епоніхеального валика. Спостерігається зв'язок у пацієнтів 

із цукровим діабетом між рівнем глікозильованого гемоглобіну та частотою оні-

хомікозів і їхньою етіологією, χ
2
=28,21, р<0,01. Усім пацієнтам з цукровим діабетом 

проведено комплексне консервативне лікування коморбідної патології. Середня 

величина індексу фармакоекономічного очікування, як інтегрального критерію 

відповідності суб'єктивних очікувань пацієнтів об'єктивним даним, становила 13,23%: 

8,98% у групах флуконазолу, 10,12% – для тербінафіну, 32,25% – для ітраконазолу, 

р=0,012. При наявності гнійних ускладнень хворі переводилися на простий інсулін. У 

пацієнтів з цукровим діабетом з поліоніхомікозом та трихофітійним оніхогрифозом, 

вторинним інкарнацією спостерігали достовірно значиме зменшення показників 

НОМА-індексу функції β-клітин та збільшення параметрів НОМА-індексу ІР 

(9,51±1,9 – у основній групі та 4,12±1,12 у групі контролю, р<0,01). У хворих на 

цукровий діабет 2-го типу зафіксовані вірогідні сильні позитивні кореляційні зв’язки 

між усіма показникам вуглеводного обміну: глюкози з інсуліном (r=0,52; р<0,01), з 

індексом НОМА (r=0,69; р<0,01), з глікозильованим гемоглобіном (r=0,76; р<0,001); 

інсуліну з індексом НОМА (r=0,74; р<0,01) та глікозильованим гемоглобіном (r=0,65; 

р<0,01); індексу НОМА з глікозильованим гемоглобіном (r=0,69; р<0,01). 

Післяопераційних ускладнень у ранньому післяопераційному періоді нами 

виявлено не було. Застосована схема лікування дозволила досягнути клінічного та 

мікологічного одужання у 90 осіб (83,33% субвибірки). Досягнутий хороший 

результат лікування насамперед детермінувався особливістю хірургічного доступу, 

χ
2

=48,25, р<0,01, яким елімінувався патологічно змінений ніготь. Середній вміст 

оксиду азоту в хворих, яким виконували стандартну оніхектомію був дещо вищим, 

– 15,46±0,35мкМоль/л, р<0,05, (ступінь впливу, χ
2

=8,11, рівень значимості, р=0,032), 

тоді як у пацієнтів з досліджуваної основної групи, яким виконували 

малотравматичне видалення мікотично змінених нігтів цей показник незначно 

відрізнявся від осіб з неускладненим оніхомікозом, – відповідно 12,32 ± 

0,23мкМоль/л і 11,62 ± 1,51мкМоль/л, р>0,05. Запропоновано схему комплексного 

лікування, що включає пульс-терапію ітраконазолом, ВНП, обробку ложа нігтів 

полівідонйодом з подальшим застосуванням лініменту тербінафіну та санацією інших 

нігтьових пластин антимікотичними ліками, що може застосовуватися для лікування 

тяжких резистентних випадків поліоніхомікозу. Результати визначення параметрів 

функції ендотелію після чотирьохтижневого лікування запропонованою схемою 

змінилися таким чином: рівень ендотеліну-1 зменшився приблизно на 10 % (з 

108,42±6,01 мкМоль/л до 98,11±6,76 мкМоль/л, р>0,05).  
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Аналіз та узагальнення результатів дослідження, включаючи віддалені результати 

комплексного лікування ствердив гіпотезу, що оніхогрифоз, піднігтьовий гіперкератоз 

та дерматофітома внаслідок компресії центральної частини нігтя детермінують 

вростання країв у білянігтьові валики з розвитком вторинної інкарнації нігтя; аналіз 

субоніхеального зішкрібу при оніхомікотичних ураженнях з вторинною інкарнацією 

нігтя дозволив констатувати переважання дерматофітів (червоної трихофітії), у третини 

пацієнтів (31% випадків) виявлено асоціації мікотичних збудників та бактеріальної 

флори, χ
2
=20,87, р<0,01, що детермінує виникнення гострих гнійних процесів. У 

хворих на оніхомікоз, асоційований із вторинним ВН, наявне тотальне гіпертрофічне 

грибкове ураження з формуванням піднігтьового гіперкератозу або оніхогрифозу та 

субоніхеальної дерматофітоми χ
2
=28,45, р<0,01, що ускладнює мобілізацію та 

хірургічне ВНП. У хворих на цукровий діабет, яким застосована малотравматична 

оніхектомія, терміни повного загоєння (кіркування) операційних ран становили 16-23 

дні (середня тривалість загоєння – 19 дні); у пацієнтів з діабетом та “класичною” 

оніхектомією ці показники становили відповідно 24-30 днів (середня тривалість 

загоєння – 26 днів), у групі контролю – 14-22 дні (середня тривалість загоєння – 18 

днів); тобто у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу, яким здійснено 

малотравматичну оніхоектомію через оніхолізовані структури, терміни загоєння 

(кіркування) оніхектомічних ран були меншими та наближалися до показників у осіб 

групи контролю з нормальною глікемією, хворих на деструктивний поліоніхомікоз, 

оніхогрифоз з вторинним вростанням, (r=0,38; р<0,01). На 3-ю добу індекс Попової 

(швидкість загоєння ран) у пацієнтів основної групи становив – 4,46±1,56%, 

контрольної – 7,23±3,28% (р<0,01), на 7-у добу – відповідно 9,57±2,62% та 6,65±2,12% 

(р<0,01), на 10-у добу – 18,67±3,5 та 11,76±3,53% (р<0,01); на 14-у добу індекс Попової 

в основній групі склав 18,97% (від 15,3 до 21,8%), у контрольній групі становив – 

12,1±2,85%, р<0,01, що свідчить про значні переваги малотравматичної оніхоектомії у 

порівнянні з класичною. Спостерігалося скорочення термінів загоєння ранових 

поверхонь на 5,3 днів і термінів тимчасової непрацездатності – на 2,2 дні у порівнянні 

зі стандартними методиками видалення патолоґічно змінених нігтьових пластин у 

інших хворих на деструктивний оніхомікоз (ступінь впливу, χ
2

= 11,13, рівень 

значимості, р=0,018).  

Результати терапії тербінафіном вірогідно перевершували терапію ітраконазолом 

(р=0,0129), проте первинні результати пульс-терапії та фракційних періодів 

комбінованого лікування можна трактувати як приблизно однакові, що перевищують 

70% (р=0,0574), що свідчить про їх приблизно одинакову ефективність як системних 

антимікотиків. До кінця лікування цей показник становив 65% пацієнтів груп 

флюконазолу. У групах хворих, що отримували Тербінафін, клінічна ремісія через 1,5 

роки від початку лікування складала 78,26%, а в групі, що отримували ітраконазол – 

82,69%. Максимальна частота рецидивів піднігтьового гіперкератозу та повторних 

інкарнацій при поліоніхомікозі, підтверджена АСПО, спостерігається (при відсутності 

системного лікування) на 12-15 місяць, χ
2

=25,52, рівень значимості, р=0,018, у 

випадках призначення системної терапії – на третій рік після проведення комплексного 

лікування, що нерідко є показом для повторних операційних втручань, коефіцієнт 

Спірмена (ρ) становив 0,511-0,791. Удосконалення хірургічного лікування інкарнацій 

нігтів блокоподібною епоніхектомією, зміною послідовності виконання окремих етапів 

операційного лікування та техніки ВНП з урахуванням пато- та морфогенетичних 
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особливостей, РНП або видалення мікотично уражених нігтів через оніхолізовані 

структури, χ
2
=27,43, р<0,01, з одномоментним видаленням дерматофітоми, гіперкера-

тозів, ділянок вростання з епоніхеальними гіпергрануляціями при застосуванні 

протирецидивних заходів оптимізує результати лікування. Системна терапія 

ітраконазолом у комбінації з оптимізованим хірургічним видаленням мікотично 

змінених нігтів з локальним застосуванням лініменту тербінафіну та антимікотичних 

лаків дозволяє досягнути 92,3% повного видужання при монооніхомікозі, включаючи 

поєднані випадки з виникненням інкарнації. Термін 1-3 рік післяопераційного періоду 

вважаємо “критичним”, χ
2

=13,47, р=0,023, як такий, що детермінує проведення ди-

спансерного спостереження, реобстеження та повторного проведення комплексного 

лікування хворих, що підтверджено АСПО анкетуванням. На основі проведених 

досліджень запропоновані обґрунтовані практичні рекомендації. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове практичне вирішення 

актуальної проблеми діагностики та комплексного лікування хірургічної оніхопатології 

включно з ускладненими, поєднаними та рецидивними ураженнями нігтів і 

навколонігтьових структур шляхом розробки клінічних класифікаційних критеріїв, 

способів хірургічного втручання, оптимізації вибору послідовності застосування 

окремих методик, створення ефективних схем протирецидивних заходів, профілактики 

ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень. 
 

1. Хірургічна оніхопатологія включає групу особливих нозологічних форм гнійно-

некротичних і мікотично-асоційованих уражень нігтьової фаланги, – нігтя та 

навколонігтьових тканин (919 пацієнтів); найчастішими варіантами морфологічних 

змін нігтьових пластин були: локальний і тотальний оніхолізис (констатовано у 636 

осіб – 69,21%); врослий ніготь (414 – 45,05% загальної вибірки), неускладнений 

оніхокриптоз переважно стверджено у осіб віком 30-40 років, (ступінь впливу, χ
2
= 

24,12, рівень значимості, р=0,028); тотальне гіпертрофічне грибкове ураження з 

формуванням піднігтьового гіперкератозу або оніхогрифозу та субоніхеальної 

дерматофітоми (χ
2

= 20,41, р<0,01), що внаслідок компресії центральної частини нігтя 

детермінує вторинну інкарнацію (χ
2
= 20,87, р<0,01); зростання частоти ускладнених 

процесів і розвиток мікотично-асоційованого остеомієліту найчастіше спостерігали у 

30-40 річних та 60-70 річних пацієнтів: застосовано флуконазол у 147 хворих (16% 

вибірки), тербінафін – у 165 осіб (17,95% вибірки) та ітраконазол у стандартних 

фунгіцидних концентраціях – у інших 185 пацієнтів (20,13% вибірки); коефіцієнт 

Спірмена (ρ) становив 0,552, 0,561, 0,617; комбіновані ураження переважно 

діагностували у хворих 40-50 років. 

2. Деструктивні ускладнені мікотичні оніхеальні ураження стверджено у 505 хворих, 

віком 5-95 років, піднігтьовий гіперкератоз та оніхогрифоз констатовано відповідно у 

201 хворого – 21,87% та 48 пацієнтів – 5,22% клінічних спостережень оніхії (ступінь 

впливу, χ
2

= 20,13, рівень значимості, р<0,01), діагностика яких ґрунтується на оцінці 

морфологічних змін нігтя та навкологігтьових тканин, визначенні індексу 

оніходеструкції (ступінь впливу, χ
2

= 24,12, рівень значимості, р=0,028), застосуванні 

комплексу морфологічних, рентгенологічних, бактеріо– і мікологічних досліджень з 

урахуванням  клінічної схожості грибкових і негрибкових уражень (χ
2

= 27,41, р<0,01), 
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а також їх поєднань,  згідно з патогенезом, які часто є причиною значних труднощів 

щодо вторинної інкарнації (χ
2
= 17,35, р=0,0221), призводили до рецидивів та 

вторинних компресійних ускладнень (92 випадки – 22,22% інкарнацій), коефіцієнт 

Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,552; інвалідизувальні ускладнення (остеомієліт) 

констатовано у 15 осіб (1,63% загальної вибірки) уражень дистальної фаланги. 

3. Причинами пізніх незадовільних результатів комплексного лікування оніхопатології, 

зокрема врослого нігтя, що призводять до повторних вростань (186 спостережень,  

20,24% вибірки) є неврахування морфологічних особливостей мікотичного 

піднігтьового гіперкератозу при видаленні нігтя за Дюпюітреном та інших відомих 

способів хірургічного лікування (ступінь впливу, χ
2

= 22,18, рівень значимості, р<0,01), 

травматичне виконання оніхектомії при мікотичних ураженнях – 70 випадків (16,9% 

субвибірки інкарнацій), невиконання парціальної матриксектомії при врослому нігті  в 

умовах мікотичної контамінації (56 спостережень  – 44,62% субвибірки рецидивів), 

недостатня санація патологічно зміненого епоніхія (13 осіб – 6,99% субвибірки 

повторних інкарнацій), неефективне застосуванням антимікотичної терапії 

комбінованих уражень нігтя з поліоніхомікозом (47 хворих, 11,35% субвибірки 

інкарнацій); погрішності хірургічної техніки становили 139 випадків – 74,73% серед 

причин рецидивування інкарнацій, включаючи випадки, комбіновані з піднігтьовим 

гіперкератозом або оніхогрифозом (χ
2
= 20,13, р<0,01), що були основними факторами 

розвитку рецидивів у пізньому післяопераційному періоді. 

4. Відсоток рецидиву вростання (від загальної вибірки) при класичних способах 

двохкомпонентного операційного лікування врослого нігтя коливається у межах 6,15%-

13,85% (ступінь впливу, χ
2
= 12,11, рівень значимості, р=0,024), при ускладненому 

оніхокриптозі вважаємо  оптимальними резекційні трьохкомпонентні втручання, що 

дозволяє значно зменшити кількість рецидивів (відповідно 1–3% ранніх, 3,25% та 

6,42% пізніх рецидивів вростання;  χ
2
= 28,17, р<0,01); видалення нігтьових пластин при 

комбінованих ураженнях  доцільно проводити через оніхолізовані структури з 

наступною корекцією інкарнаційних змін епоніхія, санацією дерматофітоми та 

парціальною матриксектомією (χ
2
= 31,23, р<0,01); вірогідної різниці між ефективністю 

окремих способів ексцизії матриксу нігтя (механічного, діатермокоагуляційного, тощо) 

виявлено не було (р>0,05), використання малотравматичної оніхектомії за нашими 

методиками детермінує статистично значиме зростання швидкості загоєння ран – 

індексу Попової (ступінь впливу, χ
2

= 32,14, рівень значимості, р<0,01), коефіцієнт 

Спірмена (ρ) в залежності від аналізованого чинника 0,683-0,695) на 3-ю, 7-у, 10-у та 

14у добу. 

5. Хірургічне втручання доцільно здійснювати з урахуванням клінічно домінуючої 

патології; при наявності абсцесу лікування є ургентним, при наявності інкарнації з 

гіпергрануляціями та (або) больовим синдромом – може бути відтермінованим, при 

неускладнених процесах – плановим (згідно зі схемою, що інтегрована з ENMK 

клінічною класифікацією); рекомендоване застосування блокоподібної епоніхектомії, 

як операційного доступу до зміненого краю нігтя, з резекцією останнього або повним 

видаленням нігтьової пластини (вірогідної різниці між антиінкарнаційною 

ефективністю виявлено не було, р>0,05) шляхом мобілізації через патологічно змінені 

структури з подальшим поетапним додатковим висіканням залишених патологічно 

змінених епоніхеальних тканин, санацією піднігтьового гіперкератозу (ступінь впливу, 
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χ
2

= 20,41, рівень значимості, р<0,01), видаленням дерматофітоми з протирецидивним 

виконанням маргінальної матриксектомії в ділянці вростання (χ
2
= 18,21, р<0,01), як 

окремого протирецидивного компоненту, що попереджує виникнення пізніх 

компресійних ускладнень, зокрема у 75% клінічних спостережень мікотичних уражень, 

ступінь впливу, χ
2
= 38,56, рівень значимості, р<0,01; нами розроблено схему 

комплексного лікування, яка дозволяє зменшити кількість післяопераційних 

компресійних рецидивів (χ
2

= 31,23, р<0,01) до 1-3% сувибірок клінічних спостережень. 

6. Випадки мікотичної та інкарнаційної оніходеструкції у хворих на цукровий діабет (108 

спостережень, 11,88% вибірки) є асоційовані зі змінами метаболізму, супроводжуються 

змінами біохімічних показників ліпідного обміну, підвищеним рівень ЗХС понад 5,18 

мМоль/л, ХС ЛПВЩ 1,12±0,06 мМоль/л,  NO 15,06±0,97мкМоль/л, р<0,05, змінами 

показників інсулінорезистентності, зменшення показників НОМА-індексу функції β-

клітин та збільшення параметрів НОМА-індексу ІР, співвідношень рівня глюкози з 

інсуліном (r=0,52; р<0,01), з індексом НОМА (r=0,69; р<0,01), з глікозильованим 

гемоглобіном (r=0,76; р<0,01); інсуліну з індексом НОМА (r=0,74; р<0,01) та 

глікозильованим гемоглобіном (r=0,65; р<0,01); індексу НОМА з глікозильованим 

гемоглобіном (r=0,69; р<0,01); враховуючи переважання Tr. Rubrum (ступінь впливу, 

χ
2

= 35,43, рівень значимості, р<0,01) та асоціацій мікотичних збудників та 

бактеріальної флори, вважаємо найефективнішою – пульс-терапію ітраконазолом, 

індекс фармакоекономічного очікування – ІФЕО=32,25% (χ
2

=18,32, р=0,0128); серед 

місцевих препаратів оптимальним вважаємо застосування тербінафіну, антимікотичних 

лаків (циклопірокс, аморолфін тощо, вірогідної різниці між їх ефективністю виявлено 

не було, р=0,07), що дозволяє досягти при монооніхомікозі 92,3%  повного клінічного, 

а при комбінованій терапії поліоніхомікозу – 78,26% мікологічного одужання. 

 

7. Показами до хірургічного лікування є наявність комбінованих або поєднаних уражень, 

функціонально- та косметично значимих деформацій (ступінь впливу, χ
2

= 20,87, рівень 

значимості, р<0,01), панарицій, інкарнація або патологічна компресія зміненим нігтем 

інших тканини стопи; оптимальним доступом для виконання експлоративних та 

симультанних втручань при наявності мало– або безсимптомного перебігу гнійних 

субоніхеальних ускладнень є блокоподібна епоніхектомія та ретроніхеальний розтин 

Канавела (107 спостережень – 11,64% вибірки, r=0,52; р<0,01); своєчасне операційне 

лікування оніхокриптозу є повноцінною профілактикою виникнення ускладнень та 

рецидивів (χ
2

=28,13, рівень значимості, р<0,01) в т.ч і мікст-інфекції, мікотичної 

оніходеструкції та інвалідизувальних ускладнень; наявність розпаду ділянок 

гіперкератозу (χ
2
= 15,23, р<0,0211), на нашу думку, обгрунтовує доцільність виконання 

малотравматичної оніхектомії через оніхолізовані структури (χ
2

= 38,56, р<0,01) з 

одномоментним послідовним видаленням дерматофітоми і ділянок вростання зі 

зміненими епоніхеальними валиками та локальною ексцизією матриксу (χ
2

 = 20,13, р = 

0,034) чим досягається зменшення інтраопераційної травми неуражених ділянок 

нігтьового ложа, (χ
2

= 20,13, р<0,01), зменшується ризик контамінації прилеглих 

структур (χ
2
= 27,41, р<0,01), характеризується зменшенням інтенсивності післяопе-
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раційного больового синдрому (χ
2
= 48,32, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності 

від аналізованого чинника 0,624-0,692) та детермінує покращення якості життя 

пацієнтів.  
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Вергун А.Р. Хірургічна оніхопатологія: проблеми діагностики та 

комплексного лікування. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук (доктора 

медицини) за спеціальністю 14.01.03 ”Хірургія“ (222 ”Медицина“). – “Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 

2019. 

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню та новому практичному 

вирішенню актуальної проблеми діагностики та комплексного лікування хірургічної 

оніхопатології включно з ускладненими, поєднаними та рецидивними ураженнями 

нігтів та навколонігтьових структур шляхом розробки клінічних класифікаційних 

критеріїв, способів хірургічного втручання, оптимізації вибору послідовності 

застосування окремих методик, створення ефективних схем протирецидивних заходів 

та профілактики ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень на результатах ретро- та 

проспективному аналізу за 10-річний період (2006-2016 рр) медичних карт 919 хворих: 

503 чоловіків і 416 жінок, віком від 5-95 років, що перебували на лікуванні в 

хірургічних відділеннях поліклінік м. Львова. Пацієнтів було розподілено на 2 
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рівноцінні групи за віком та нозологічними формами. 322 хворих основної групи 

(35,04%), з них 174 (18,93%) – з застосуванням хірургічного лікування оніхопатології 

нашими досліджуваними способами, усі – проспективні випадки. 597 пацієнтів 

(64,96%) групи контролю з них 324 (35,26%) – із застосуванням хірургічного лікування 

оніхеальних уражень стандартними способами згідно з клінічними протоколами, інші 

302 (32,86%) – проспективні випадки та 295 спостережень (32,10%) – ретроспективний 

матеріал. Середній вік обстежених основної групи становив 44,61±2,21 років, а осіб 

контрольної групи 45,64±2,11 років (р>0,05). Хірургічне втручання проводили з 

урахуванням патологічних змін, χ
2

=21,23, р=0,012, згідно рекомендацій поєднання 

хірургічних втручань і консервативної терапії, χ
2
=28,17, р<0,01. Стверджено, що 

неускладненим оніхокриптозом переважно уражаються особи молодого віку, χ
2
=24,12, 

р=0,028. Недоліками видалення нігтя за Дюпюітреном та інших відомих способів 

хірургічного лікування є неврахування морфологічних особливостей мікотичного 

піднігтьового гіперкератозу, χ
2

=22,18, р<0,01, відмова від виконання симультанних 

операційних втручань на глибшерозташованих структурах при комбінованих 

мікотично-асоційованих ураженнях. Погрішності хірургічної техніки становлять понад 

половину серед причин рецидивування інкарнацій, включаючи випадки, комбіновані з 

піднігтьовим гіперкератозом або оніхогрифозом, χ
2

=20,13, р<0,01. Найбільша частота 

серед технічних причин рецидиву констатована внаслідок відмови від проведення 

парціальної матриксектомії – 19,8% субвибірки та травматичного виконання 

оніхектомії – 17,25% субвибірки. Нами запропоновані способи хірургічного лікування 

оніхій та інкарнацій; застосування парціальної матриксектомії рекомендоване у всіх 

випадках (при умовах мікотичної контамінації – шляхом діатермокоагуляції) як 

основний антирецидивний захід, що є складовим трьохкомпонентних операційних 

втручань, які дозволяють зменшити кількість післяопераційних компресійних 

рецидивів, χ
2

=31,23, р<0,01 до 1-3% загальної вибірки клінічних спостережень.  

Запропоновано схему комплексного лікування, що включає пульс-терапію 

ітраконазолом, видалення уражених нігтів, обробку ложа нігтів полівідонйодом з 

подальшим застосуванням лініменту тербінафіну та санацією антимікотичними ліками 

– циклопіроксом або аморолфіном, що може застосовуватися для лікування тяжких 

резистентних випадків поліоніхомікозу. Оптимальним при поліоніхомікозі є 

чотирьохетапне видалення уражених структур через оніхолізовані ділянки під 

прикриттям пульс–терапії із застосуванням антимікотичних лаків та протирецидивні 

трьохкомпонентні втручання при оніхокриптозі, інтраопераційна профілактика ре– та 

мікст–інфекції забезпечувалася застосуванням оптимізованих схем місцевої та 

системної антимікотичної терапії; протирецидивними доповненнями, які підвищують 

імовірність повного клінічного та мікологічного одужання – з показниками не менше 

79,6% субвибірки. Констатовано, що максимальна частота рецидивів піднігтьового 

гіперкератозу та повторних інкарнацій при поліоніхомікозі на фоні коморбідної 

патології спостерігається (при відсутності системного лікування) на 12-15 місяць, 

χ
2

=25,52, рівень значимості, р=0,018, у випадках призначення системної терапії – на 

третій рік після проведення комплексного лікування, що нерідко є показом для 

повторних операційних втручань, коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від 

аналізованого чинника становив 0,511-0,791.  
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Вергун А.Г. Хирургическая онихопатология: проблемы диагностики и 
комплексного лечения. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора медицинских наук (доктора 

медицины) по специальности 14.01.03 ”Хирургия“ (222 ”Медицина“). – “Львовский 

национальный медицинский университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, 

Львов, 2019.  
 

Диссертация посвящена теоретическому обобщению и новому практическому 

решению актуальной проблемы диагностики и комплексного лечения хирургической 

онихопатологии, включая осложненные, сочетанные и рецидивирующие поражения 

ногтей и околоногтевых структур путем разработки клинических классификационных 

критериев, способов хирургического вмешательства, оптимизации выбора 

последовательности применения отдельных методик, созданию эффективных схем 

противорецидивных мероприятий и профилактики ранних и поздних 

послеоперационных осложнений на результатах ретро- и проспективного анализа за 10-

летний период (2006-2016 гг) медицинских карт 919 больных: 503 мужчин и 416 

женщин, в возрасте от 5-95 лет, находившихся на лечении в хирургических отделениях 

поликлиник г. Львова. Пациенты были разделены на 2 равноценные группы по возрасту 

и нозологических формах. 322 больных основной группы (35,04%), из них 174 (18,93%) 

– с применением хирургического лечения онихопатологии нашими исследуемыми 

способами, все – проспективные случаи. 597 пациентов (64,96%) – группы контроля, из 

них 324 (35,26%) – с применением хирургического лечения онихеальных поражений 

стандартными способами в соответствии с клиническими протоколами, другие 302 

(32,86%) – проспективные случаи и 295 наблюдений (32,10%) – ретроспективный 

материал. Средний возраст обследованных основной группы составил 44,61±2,21 лет, а 

лиц контрольной группы 45,64±2,11 лет (р>0,05). Хирургическое вмешательство 

проводили с учетом патологических изменений, χ2=21,23, р=0,012, согласно 

рекомендациям сочетания хирургических вмешательств и консервативной терапии, 

χ2=28,17, р<0,01. Утверждено, что неосложненным оніхокриптозом преимущественно 

поражаются лица молодого возраста, χ2=24,12, р=0,028. Недостатками удаления ногтя 

за Дюпюитреном и других известных способов хирургического лечения является 

неучет морфологических особенностей микотического подногтевого гиперкератоза, 

χ2=22,18, р<0,01, отказ от выполнения симультанных операционных вмешательств на 

локализированных глубже структурах при комбинированных микотически-

ассоциированных поражениях. Погрешности хирургической техники составляют более 

половины среди причин рецидивирования инкарнаций, включая случаи, 

комбинированные с подногтевым гиперкератозом или онихогрифозом, χ2=20,13,р<0,01. 

Наибольшая частота среди технических причин рецидива констатирована в результате 

отказа от проведения парциальной матриксектомии – 19,8% субвыборки и 

травматического выполнение онихектомии – 17,25% субвыборки. Нами предложены 

способы хирургического лечения онихий и инкарнаций; применение парциальной 
матриксектомии рекомендовано во всех случаях (при условиях микологической 

контаминации – путем диатермокоагуляции) как основное антирецидивное мероприятие, 
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являющееся составным трехкомпонентных операционных вмешательств, которые позволя-

ют уменьшить количество послеоперационных компрессионных рецидивов, χ2=31,23, 

р<0,01, до 1-3% общей выборки клинических наблюдений.  

Предложена схема комплексного лечения, которая включает пульс-терапию 

итраконазолом, удаление пораженных ногтей, обработку ложа ногтей поливидонйодом с 

последующим применением линимента тербинафина и санацией антимикотическими 

лаками – циклопироксом или аморолфином, которая может применяться для лечения 

тяжелых резистентных случаев полионихомикоза. Оптимальным при полионихомикозе 

есть четырехетапное удаление пораженных структур через онихолизованные участки под 

прикрытием пульс–терапии с применением антимикотических лаков и противорецидивные 

трьохкомпонентные вмешательства при онихокриптозе; интраоперационная профилактика 

ре– и микст–инфекции обеспечивалась применением оптимизированных схем местной и 

системной антимикотической терапии; протирецидивними дополнениями, которые 

повышают вероятность полного клинического и микологического выздоровления – с 

показателями не менее 79,6% субвыборки. Констатировано, что максимальная частота 

рецидивов подногтевого гиперкератоза и повторных инкарнаций при полионихомикозе на 

фоне коморбидной патологи наблюдается (при отсутствии системного лечения) на 12-15 

месяце, χ2=25,52, уровень значимости, р=0,018, в случаях назначения системной терапии – 

на третий год после проведения комплексного лечения, что нередко является показанием 

для повторных операционных вмешательств, коэффициент Спирмена (ρ) в зависимости от 

анализируемого фактора составил 0,511-0,791.  

Ключевые слова. Хирургическая онихопатология, деструктивный онихомикоз, 

инкарнация ногтя, комбинированные поражения ногтей, классификация, осложнения, 

коморбидная патология, комплексное лечение, хирургическое удаление ногтей, резекция 

ногтевой пластины, ранние и отдаленные результаты, клиническое и микологическое 

выздоровление. 

SUMMARY 
 

Vergun AR Surgical nail pathology: some problems of diagnosis and complex 

treatment. - Qualifying scientific work on the rights of manuscripts.  

Dissertation for the Doctor of Medical Sciences (MD, doctor of medicine) degree in 

specialty 14.01.03 "Surgery" (222 "Medicine"). - Danylo Halytsky Lviv National Medical 

University of Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2019.  
 

The dissertation to theoretical synthesis and new practical solution of the actual problem of 

diagnostics and complex treatment of surgical nail pathology, including complicated, combined 

and recurrent defeat of nails and paronychial structures defeat by developing of clinical 

classification criteria, methods of surgical intervention, optimization of the choice of the 

sequence of application of some different methods, of effective schemes of antirelapse additions 

of clinical measures and prevention of early and late postoperative complications is devoted. The 

materials of the dissertation on the results of the retrospective and prospective analysis for the 10-

year period (2006-2016) of medical cards of 919 patients are based: 503 men and 416 women 

aged 5-92 years old who at the outpatient surgical departments were treated. All patients into 2 

equal groups by age and nosological forms were divided. 322 patients in the main group 

(35.04%), of which 174 (18.93%) - with the use of surgical treatment of nail pathology in our 

investigated methods, all - prospective cases. 597 patients (64.96%) in the control group, 324 

(35.26%) - using surgical treatment of onychial lesions by standard methods according to clinical 

protocols, other 302 (32.86%) - prospective cases and 295 observations (32,10%) – were the 

retrospective material. The mean value of age of the surveyed main group were 44.61 ± 2.21 

years old, and the control group were 45.64 ± 2.11 years old (p>0.05). In the dissertation, in 

accordance with the 3-stage design of the study, a clinical analysis of the retro- and prospective 
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observations was conducted. Retrospective material was 295 observations of uncomplicated 

destructive surgical nail pathology, 11 to 85 years old: 177 men and 118 women. Young patients 

were 26.44%, middle age - 32.20%, elderly - 33.9%, and senile age - 7.46% of the retrospective 

subset. The prospective material, 624 nail destruction cases in patients from 5 to 95 years old 

were identified: 326 males and 298 females, into 6 statistical sub-samples were divided. The most 

were those the changes of the complicated onychomycosis (χ2=20,87, p <0,01) and the total 

mycotic nail destruction. In these patients, the secondary incarnation of the nail were diagnosed, 

χ2=17.35, p=0.022, Spearman's coefficient (ρ) in the studied groups was 0.552-0.617 because 

there was a compression of the hyperkeratoid masses and dermatophytosis of the central part of 

the mycotic altered nail, which was determined the deformity and accompanied by the nail 

incarnation in eponychial tissues, χ2=5,11-36,22, p <0,05. Surgical intervention was performed 

taking into account pathological changes, χ2=21,23, p=0,012, according to the recommendations 

of a combination of surgical interventions and conservative therapy, χ2=28,17, p <0,01. It is 

believed that uncomplicated onychocryptosis mostly affects young people, χ2=24.12, p=0.028. 

The imperfection of surgical techniques account an over half of the causes of incarnations 

recurrence, including some cases combined with subcutaneous hyperkeratosis or 

onychogryphosis, χ2=20.13, significance level, p <0.01, the highest frequency for technical 

reasons of recurrence ascertained due to refusal of the partial matrixectomy - 19.8% sub-sample 

and traumatic performance of onychectomy - 17.25% sub-sample. Retro- and prospectively 

studied 414 cases of onychocroptosis as the basic variant of the uncomplicated and uncombined 

nail incarnation, it was confirmed several variants of ingrowth. The pathogenesis of incarnation is 

difficult enough and can be simultaneously existing 1-4 "vicious circles", χ2=27.41, p <0.01, 

Spirman’s coefficient (ρ) in the studied groups 0.552-0.617, which creates certain difficulties for 

complex treatment and requires an individualized of surgical approach and post-operative period 

management. Clinical and morphologic nail ingrowth ENMK classification were created. In 

53.86% of the prospective sub-sample observations, onychomycosis and ingrown nail were 

identified. Distal- and proximal-lateral onychomycosis in this cases often a secondary character, 

χ2=27,18, p <0,01. Percentage of ingrowth recurrence (from the general sample) with the 

classical surgical treatment varies of 6.15%-13.85%, which corresponds to effectiveness world 

standards for surgical interventions for onychocryptosis (ingrown nail). Operative treatment of 

onychocryptosis should be a "triple effect complex": eliminate the edge of the nail plate, 

eliminate the pathologically altered epochium; the use of partial matrixectomy is recommended in 

all cases as the anti-reccurent measure, which allow to reduce the postoperative compression 

relapses, χ2=31,23, p <0,01 to 1- 3% of the total sample of clinical observations.  Retrospective 

and prospective analysis of 469 cases (51.03% of the sample) of destructive onychomycosis, 

combined nail pathology are presented. From the bed of affected nails, the most frequent were T. 

rubrum and S. albicans, less often T. Mentagrophytes. In the analysis of the results obtained, a 

direct relationship between the anamnesis data (y=16,9 p<0,05, r=0,7), as well as clinical 

manifestations and areas of skin and nail plate damage with arterial pathology (y=15.5, P <0.05, 

r=+0.8). In patients of the basic group at some peripheral reovazograms, decreased pulse blood 

flow and increased tone of small vessels: RI - 0.6 ± 0.026; t 26.54 ± 0.71%; a - 19.83 ± 1.48%, 

Vcep-0.32 ± 0.03 ohm / s, d 63,95 ± 3.06%. The rheographic curves had spastic appearance in 

48,7% of observations, in 32,1% - hypotonic and dystonic in 19,2%. In patients with 

onychomycosis, especially in disseminated forms, further deterioration of the microcirculation 

was noted: RI-0,53 ± 0,024 inc. one t 23.7 ± 0.41%; and - 25.79 ± 1.43%; Vmed- 0.21 ± 0.02 

ohm / s; d 71.51 ± 3.28%. The spastic type of rheographic curves are dominated (y=30,6, P 

<0,01). The index of open capillaries was reduced to 31%. The supporting factors of occurrence 

of mycotic oniodegradation and secondary incarnations, 5 stages of morphogenesis formation of 

dermatophytes and destructive purulent-necrotic chronic mycotic onychial destruction are 

confirmed. The addition of bacterial, candidiasis or mixed superinfection in 21.08% patients is 
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responsible for the formation of asymptomatic mixed etiology subungual panaritium (multiple 

"honey cells" purulent centers), which is the direct cause of the disabling complications, 

including the distal phalange osteomyelitis, characterized by some typical clinical symptoms. The 

method of defeat of dermatophytoma area, the index of the nail destruction and classification 

criteria for purulent-necrotic complications of onychomycosis with the allocation of the III major 

types of destruction, differentiates the variants A, B, C, according to the severity of 

morphological changes are proposed. An analysis of subnail substances with onychomycotic 

lesions with secondary incarnation of the nail allowed to state the predominance of 

dermatophytes (red trichophytes), χ2=35.43, p <0.01, in the third of patients the associations of 

mycotic pathogens and bacterial flora were identified. There was a positive correlation between 

the level of CF and leptin (r=0.38; p <0.01). An elevated SAR level of more than 5.2 mMol / L 

was observed in patients in the main group, - 6.31 ± 0.09 mMol / L, and in patients with control, - 

6.33 ± 0.11 mMol / L; The level of LDL cholesterol was more than 3.0 mMol / L in patients with 

the main group, - 3.34 ± 0.2 mMol / L, in patients with control group, - 3.32 ± 0.15 mMol / L, 

Spirman’s coefficient (ρ) in the studied groups 0.513-0.609. Concentration of HDL cholesterol in 

patients with the main group was 1.36 ± 0.05 mMol / L, in patients with control group - 1.12 ± 

0.03 mMol / l. The foci of the onycholysis and destruction of hyperkeratosis, which leads to the 

detachment of the nail plate, χ2=15,23, p <0,0211), justifies the feasibility of a low traumatic nail 

mobilization and remowal through onycholysed structures, with removal of dermatophytoma and 

eponychial growth sone. The average content of nitric oxide in patients who performed a standard 

onychectomy was slightly higher - 15.46 ± 0.35 μMol / l, p <0.05 (degree of exposure, χ2=8.11, 

significance level, p=0.032), where as in patients with the main group under study who performed 

a low traumatic removal of mycotic nails changes, this parameter was slightly different from 

those with uncomplicated onychomycosis, respectively 12.32 ± 0.23 μMol / l and 11.62 ± 1.51 

μMol / l, p> 0.05. A retrospective and prospective analysis of 108 cases of destructive 

polyonychomycosis, on the background of metabolic syndrome and diabetes mellitus, 

complicated by purulent diseases of the nail and eponychial tissues were performed. In 61 

patients, the presence of type 1 diabetes insulin (insulin dependent), and in the other 47 patients - 

type II (non-insulin dependent) was noted. The frequency of foot mycoses and onychomycosis in 

diabetic patients exceeds this index for patients in the general population, χ2=13.69, which is also 

confirmed by the results of two-factor dispersion analysis, p <0.05. There is a correlation in 

patients with diabetes mellitus between the level of glycated hemoglobin and the frequency of 

onychomycosis and their etiology, χ2=28.21, p <0.01. All patients with diabetes mellitus have a 

complex of the conservative treatment for the comorbyde pathology. In patients with diabetes 

mellitus with polyonychomycosis and trichophytic onychygryphosis, secondary incarnation, there 

was a significant decrease in the HOMA index of β-cell function and increase in parameters of 

the HOMA-index of IR (9.51 ± 1.9 in the main group and 4.12 ± 1,12 in the control group, p 

<0.01). In patients with type 2 diabetes mellitus, there are strong positive correlation relationships 

between some parameters: glucose with insulin (r=0.52; p <0.01), with HOMA index (r=0.69; p 

<0.01), with glycosylated hemoglobin (r=0.76; p <0.001); insulin with the index of HOMA 

(r=0.74; p <0.01) and glycosylated hemoglobin (r=0.65; p <0.01); HOMA index with 

glycosylated hemoglobin (r=0.69; p <0.01). The applied treatment scheme reaches the clinical 

and mycological recovery in 90 people (83.33% of the sub-sample). The good treatment results 

was primarily determined by the feature of surgical access, χ2=48,25, p <0,01, which eliminated 

a pathologically altered nail. The nail plate through the onycholysis and subonychial structure 

were mobilized, the achieved reduction of intraoperative injury some pathologic areas of the nail, 

χ2=38,56, p<0.01, reducing the contamination risk of the paronychial and subungual structures, 

leading to a decrease in the intensity of pain and the severity of the pathological process, 

χ2=48,32, p<0,01, improvement of the general condition of patients, faster healing of the wounds 

in the postoperative period. In patients with onychomycosis, associated with secondary ingrown 
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nails, there is a total hypertrophic fungal infection with formation of subnail hyperkeratosis or 

onychogryphosis and subungual dermatophytoma χ2=28,45, p <0,01, which weighs the 

mobilization and surgical removal of affected nails. In patients with diabetes mellitus, which was 

used as a non traumatic onychoectomy, the terms of complete healing of surgical wounds were 

16-23 days (average duration of healing - 19 days); in patients with diabetes and "classical" 

onychectomy, these rates were 24-30 days, respectively (average healing duration was 26 days), 

in the control group 14-22 days (average healing duration was 18 days); in patients with type 2 

diabetes mellitus who have the lowtraumatic onychomycosis remowal through onycholysed 

structures, the terms of healing (croaking) of these nailectomic wounds were smaller and closer to 

those in the control group with normal glycemia, patients with destructive polyonyhomycosis, 

onychogryphosis with secondary ingrown nail, (r=0.38; p <0.01). At the 7 postoperative day the 

Popova's index - respectively 9.57 ± 2.62% and 6.65 ± 2.12% (p <0.01), for the 10th day - 18.67 

± 3.5 and 11.76 ± 3.53% ( p <0.01); for the 14th day the Popova’s index in the main group was 

18.97% (from 15.3 to 21.8%), in the control group it was - 12.1 ± 2.85%, p <0.01, indicating that 

significant advantages of less traumatic onychectomy in comparison with the classic methods. 

The term 1-3 years of the postoperative period can be considered "critical", χ2=13.47, p=0.023, as 

one that determines the conduction of dispensary observation, re-examination and re-

implementation of complex treatment of patients, as confirmed by the survey. Adequate practical 

recommendations of the basic clinically analysis were formulated.  

 Key words. Surgical nail pathology, destructive onychomycosis, incarnation of the nail, 

combined nail pathology, clinical classification, complications, comorbyde pathology, complex 

treatment, surgical nailremoval, nail plate resection, early and long-term results, clinical and 

mycological recovery.  
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 
 

 

АСПО – автоматизована система проведення опитування; 

ВН – врослий ніготь; 

ВНП – видалення нігтьової пластини; 

ЗХС – загальний холестерин;  

ІР – інсулінорезистентність; 

КРН – крайова резекція нігтя; 

МС – метаболічний синдром;  

ПЗЕТ – патологічно змінені епоніхеальні тканини; 

ПММвДВ – парціальна маргінальна матриксектомія в ділянці вростання; 

РНП – резекція нігтьової пластини;  

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїдів високої щільності;  

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільності;  

НОМА – the Homeostasis Model Assessment;  

NO – оксид азоту.  


