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АНОТАЦІЯ 

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, 2018 рік. 

 

Дисертація присвячена теоретичному узагальненню та новому 

практичному вирішенню проблем діагностики і комплексного лікування 

хірургічної оніхопатології з ускладненими, комбінованими 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 і 

профілактики ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень. Проаналізована 

ефективність окремих методик операційних втручань, ізольовано та в 

сукупності з іншими методами комплексного лікування, особливості 

перебігу післяопераційного періоду при ізольованих і комбінованих 

ураженнях. Встановлені прогностичні критерії виникнення ранніх та пізніх 

ускладнень,  рецидивів, розроблені схеми профілактики, лікування для 

покращення функціональних і косметичних результатів, якості життя 

пацієнтів. Вперше проведено вивчення ефективності хірургічних методик 

при оніхомікозі з врослим нігтем та іншій поєднаній патології нігтя. 

Удосконалено існуючі, створено нові способи та схеми комплексного 

лікування, оптимальні способи операційних втручань, створено схеми 

діагностики і лікування комбінованих процесів, включаючи мікотично–

асоційовані ураження. Теоретичні положення і практичні рекомендації по 

темі докторської дисертації впроваджені в навчальний процес і лікувальну 
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практику амбулаторних і стаціонарних лікувальних закладів охорони 

здоров`я. У наукових працях, опублікованих у співавторстві, автору 

належать класифікації, оригінальні способи та схеми лікування.  

За 10-річний період (2006-2016 рр) проаналізовано 919 медичних 

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

на лікуванні в відділеннях поліклініки комунальної 4 міської клінічної 

лікарні, 2 та 5 комунальних міських поліклінік, міської дерматологічної 

лікарні м. Львова. Аналіз розподілів осіб основної групи і групи 

порівняння за віком достовірної різниці між ними не виявив (р>0,05). 

Згідно з розробленим дизайном 3 етапне дослідження проведено з 

використанням клініко-параклінічних, мікробіологічних методів, 

функціональної діагностики, рентгенологічних, біохімічних, 

морфологічних і статистичних методів. Перший розділ дисертаційної 

роботи присвячений проблемам комплексного хірургічного лікування 

оніхопатології. “Механістичний” підхід до лікування, неадекватне ведення 

післяопераційного періоду сприяє виникненню інкарнацій, мікотичної 

мікст-інфекції, вторинних деформацій нігтя, а також – інвалідизуючих 

ускладнень. Найбільш ефективними методами системної терапії є пульс–

терапія ітраконазолом або тербінафіном; застосування антимікотичних 

лініментів у післяопераційному періоді у комплексному лікуванні 

деструктивного поліоніхомікозу, включаючи поєднані інкарнаційні 

випадки. Комплексне лікування гнійної оніхеальної патології включає 

резекцію або видалення нігтя, некректомію, розкриття і дренування 

гнійних вогнищ, при необхідності – санацію кісткових уражень, 

консервативне лікування мікотичних і супутніх коморбідних уражень. При 

наявності вростання нігтя, патологічних деформацій нігтьових пластин, 

гіпергрануляцій та вогнищевих субунгвальних некрозів операційне 

лікування необхідно доповнювати антирецидивними компонентами.  

У другому розділі дисертаційної роботи проведено описовий аналіз 

ретро- і проспективної вибірки клінічних спостережень. Ретроспективний 
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матеріал становив 295 спостережень неускладненої деструктивної 

хірургічної оніхеальної патології: 177 чоловіків та 118 жінок. Вік хворих 

становив від 11 до 85 років. Хворі молодого віку становили 26,44%, 

середнього – 32,20%, похилого віку – 33,9% і старечого віку – 7,46% 

ретроспективної субвибірки. Проспективний матеріал констатував 624 

випадків оніходеструкції: 326 чоловіків і 298 жінок. Вік прооперованих 

хворих – від 5 до 92 років. Визначали середнє арифметичне, стандартну 

похибку середнього арифметичного та t – критерій Стьюдента, показник 

достовірності різниці між середніми величинами. Довірювальний 

інтервал становив 95%, для використовували метод Пірсона; метод 

Спірмена, визначали χ
2 

ступінь впливу етіологічних чинників, 

кореляційні зв’язки між нозологічними формами, морфологічними 

проявами й ефективністю комплексного лікування. Різниця 

досліджуваних параметрів вважалася істотною при р≤0,05. 

Достовірність зміни показників до і після лікування проводили за 

тестом Уілкоксона застосовано регресійні моделі ANOVA та CATREG.  

У третьому розділі представлено клініко-патоморфологічний аналіз 

хірургічної оніхопатології. Пік частоти неускладнених випадків 

(включаючи оніхокриптоз) спостерігався в осіб віком 30-40 років, помірне 

зростання частоти ускладнених клінічних спостережень – у 30-40 річних та 

60-70 річних пацієнтів, поєднаних і комбінованих уражень – у хворих 40-

50 років. Стверджено, що неускладненим оніхокриптозом переважно 

уражаються особи молодого віку, χ
2

=24,12, р=0,028; наявне зростання 

частоти інкарнацій нігтя й піднігтьового гіперкератозу, оніхогрифозу, 

дерматофітом та інших мікотичних оніхій (р=0,012), що можуть бути 

причиною мікотичного остеомієліту дистальної фаланги. Такі варіанти 

оніходеструкції, як і поліоніхомікоз характерні для осіб похилого і 

старечого віку (ступінь впливу, χ
2

=24,12, рівень значимості, р=0,028). 

Найбільшу кількість становили особи з ускладненим оніхомікозом 
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(χ
2

=20,87, р<0,01), діагностовано вторинну деформацію мікотично 

зміненого нігтя, χ
2

=17,35, р=0,022, коефіцієнт Спірмена (ρ) у 

досліджуваних групах 0,552-0,617, що супроводжувалося вростанням країв 

нігтя у епоніхеальні валики, χ
2
=5,11-36,22, р<0,05. Лікування 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. 

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 втручань на глибшерозташованих структурах при 

комбінованих мікотично-асоційованих ураженнях. Погрішності 

хірургічної техніки становлять понад половину серед причин 

рецидивування, включаючи мікотичні випадки, 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 і травматичного виконання оніхектомії 

– 17,25% субвибірки.  

У четвертому розділі наведено етіологію та морфогенетичні 

особливості вростання (інкарнацій) нігтів: патогенетичне обгрунтування 

методів комплексного лікування. Ретро- і проспективно досліджено 414 

випадків вростання, зокрема оніхокриптозу як основного варіанту 

інкарнацій нігтів, патогенез яких включає від 1 до 4 одномоментно 

існуючих “порочних кіл”, χ
2

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

досліджуваних групах 0,552-0,617. Запропоновано клініко-морфологічну 

ENMK класифікацію вростань. У 53,86% спостережень проспективної 

сувибірки нами констатовано оніхомікоз і врослий ніготь. Дистально- та 

проксимально-латеральний оніхомікоз у таких випадках частіше носив 

характер вторинного захворювання, χ
2
=27,18, р<0,01. Відсоток рецидиву 
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вростання (від загальної вибірки) при класичному виконанні операційного 

лікування інкарнацій у межах 6,15%-13,85%. Застосування 

монокомпонентних паліативно-декомпресійних втручань (крайової резек-

ції нігтя чи видалення нігтьової пластини) допустиме лише у початковій 

стадії інфільтративно-запальних змін епоніхія; проте у цих випадках 

доцільнішим є застосування двохкомпонентних умовно-радикальних 

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. Створено 

авторську блокоподібну епоніхектомію як експлоративний доступ при 

ускладненому врослому нігті та комбінованих ураженнях. Об’єктивність 

оцінки ризику виникнення рецидиву вростання у більшій мірі залежить від 

вираженості патологічних змін краю нігтьової пластини, у меншій мірі – 

від патологічних змін епоніхеальних тканин і свідчить про необхідність 

виконання маргінальної матриксектомії χ
2

=18,21, р<0,01. Стверджено 

існування 18 основних способів хірургічного лікування інкарнацій нігтів. 

Своєчасне операційне лікування оніхокриптозу профілактує ускладнення 

та рецидиви, χ
2

=28,13, р<0,01, в т.ч і мікотичну мікст-інфекцію. Нами 

запропоновані захищені патентами України способи хірургічного 

лікування інкарнацій, застосування парціальної матриксектомії 

рекомендоване як основний антирецидивний захід трьохкомпонентних 

операційних втручань, який зменшує кількість компресійних рецидивів, 

χ
2

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

У п’ятому розділі дисертаційної роботи аналізуються випадки 

мікотичної оніходеструкції: морфогенез і комплексне лікування. Ретро- та 

проспективно проаналізовано 469 випадків (51,03% вибірки) 

деструктивних мікотичних, комбінованих і поєднаних уражень у хворих, 

віком 14-95 років, 367 чоловіків та 102 жінок. З ложа уражених нігтів 

ідентикували Т. rubrum і С. аlbicans, рідше Т. Mentagrophytes. При аналізі 

отриманих результатів встановлений прямий взаємозв'язок даних анамнезу 
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(у=16,9 Р<0,05, г=+0,7), а також клінічних проявів і площі ураження шкіри 

і 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 

оніхомікозом, особливо при дисемінованих формах, 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%. Приєднання бактерійної, кандидозної або 

змішаної суперінфекції у 21,08% хворих є причиною формування 

піднігтьового панариція змішаної етіології (гнійні вогнища макроскопічно 

нагадують “бджолині стільники”), що є причиною виникнення 

інвалідизуючих ускладнень, остеомієліту дистальної фаланги, який 

характеризується тріадою клінічних симптомів. Запропоновано спосіб 

визначення площі дерматофітоми, індекс оніходеструкції та 

класифікаційні критерії гнійно-некротичних ускладнень оніхомікозу з 

виділенням ІІІ-х основних типів ураження, у кожному з яких за 

вираженістю морфологічних змін диференційовано A, B, C варіанти, що 

має практичне значення для послідовності видалення уражених нігтів. У 

хворих на інкарнаційний оніхомікоз наявне формування піднігтьового 

гіперкератозу або оніхогрифозу, χ
2

=20,41, р<0,01) і дерматофітоми, що 

ускладнює мобілізацію та хірургічне видалення уражених нігтів.  

У шостому розділі наведено морфогенетичне обґрунтування й аналіз 

комплексного лікування оніхомікозу. Виявлено, що піднігтьовий 

гіперкератоз і дерматофітома внаслідок компресії центральної частини 

нігтя детермінують вростання країв у білянігтьові валики з розвитком 
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вторинної інкарнації нігтя, χ
2

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

зішкрібу дозволив констатувати переважання дерматофітів (червоної 

трихофітії), χ
2

=35,43, р<0,01, у третини пацієнтів виявлено асоціації 

мікотичних збудників 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. 

Наявність вогнищ оніхолізису і розпаду ділянок гіперкератозу, що 

призводить до відшарування частини нігтьової пластини, χ
2

=15,23, 

р<0,0211, обгрунтовує доцільність виконання малотравматичної 

оніхектомії (способи, захищені Патентами України) з одномоментним 

послідовним видаленням дерматофітоми та ділянок вростання з 

епоніхеальними валиками. 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 становив відповідно 12,32±0,23мкМоль/л і 

11,62±1,51мкМоль/л, р>0,05. Запропоновано й обгрунтовано схему 

комплексного лікування тяжких випадків поліоніхомікозу: пульс-терапію 

ітраконазолом, видалення уражених нігтів, обробку ложа нігтів 
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полівідонйодом з застосуванням лініменту тербінафіну і санацією інших 

нігтьових пластин антимікотичними лаками.  

У сьомому розділі проаналізовано особливості та результати 

лікування деструктивного й ускладненого інкарнованого оніхомікозу в 

хворих на цукровий діабет. Проведено ретро- і проспективний аналіз 108 

випадків деструктивного поліоніхомікозу на фоні метаболічного синдрому 

та цукрового діабету, ускладнених гнійними захворюваннями нігтя і 

навколонігтьових тканин. У 61 пацієнта констатовано наявність цукрового 

діабету І типу (інсулінозалежного), у інших 47 осіб – ІІ типу 

(інсулінонезалежного). Частота мікозів стопи й оніхомікозів у хворих на 

діабет перевищує показник для пацієнтів загальної популяції, χ
2

=13,69, що 

підтверджено результатами 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 і середніми ураженнями рівень глюкози натще та 

толерантність до глюкози були в межах норми, а вміст гексоз, зв'язаних з 

білками нігтів, становив 0,116—0,121 нмоль/мг, що є достовірним 

показником (р=0,028). У пацієнтів зі значними ураженнями і рецидивами 

вміст гексоз досягав 0,131 нмоль/мг. У хворих з кандидозними 

ураженнями та цукровим діабетом вміст гексоз, зв'язаних з білками нігтів 

становив понад 0,131 нмоль/мг, ступінь впливу, χ
2

=18,11, що підтверджено 

також результатами дисперсійного аналізу, р<0,05. У осіб зі змішаною або 

трихофітною патологією ций показник був ще вищим і становив понад 

0,135 нмоль/мг. У пацієнтів із цукровим діабетом стверджено зв'язок між 

рівнем глікозильованого гемоглобіну та частотою оніхомікозів і їхньою 

етіологією, χ
2

=28,21, р<0,01. Спостерігали достовірно значиме 

зменшення показників НОМА-індексу функції β-клітин і 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 
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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) і глікозильованим 

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

гемоглобіном (r=0,69; р<0,01). Застосоване лікування дозволило 

досягнути клінічного і мікологічного одужання у 90 осіб (83,33% 

субвибірки), що також детермінувалося особливістю доступу, χ
2

=48,25, 

р<0,01 й елімінацією патологічно змінених нігтів.  

У восьмому розділі проведено аналіз та узагальнення результатів 

дослідження, включаючи віддалені результати комплексного лікування. 

При мікотичних вростаннях у третини пацієнтів (31% випадків) виявлено 

асоціації мікотичних збудників і бактеріальної флори, χ
2
=20,87, р<0,01, що 

детермінує виникнення гнійних процесів. У хворих на інкарнаційний 

оніхомікоз наявне тотальне формування піднігтьового гіперкератозу або 

оніхогрифозу та дерматофітоми χ
2

=28,45, р<0,01, що ускладнює 

мобілізацію і видалення уражених нігтів. 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 і “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 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%, 
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р<0,01, що свідчить про переваги малотравматичної оніхоектомії у 

порівнянні з класичною. 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%. Дослідження імунного статусу 

хворих на деструктивний поліоніхомікоз дозволило констатувати 

нормалізацію деяких показників, їх наближення до показників у 

контрольній групі без проведення спеціальної імунокорекції (r=0,42; 

р<0,01), що свідчить про ефективність комплексного лікування з 

застосуванням хірургічних методик. Максимальна частота рецидивів при 

поліоніхомікозі спостерігається на 12-15 місяць, χ
2
=25,52, рівень 

значимості, р=0,018, у випадках системної терапії – на третій рік після 

лікування, χ
2

=13,47, р=0,023, що нерідко є показом для повторних 

втручань, ρ = 0,511-0,791. Резекція або малотравматична оніхектомія через 

оніхолізовані структури з видаленням дерматофітом, гіперкератозів, 

інкарнацій, гіпергрануляцій та парціальною матриксектомією оптимізують 

результати лікування, χ
2

=27,43. Системна терапія у комбінації з 

видаленням змінених нігтів, застосуванням лініменту тербінафіну й 

антимікотичних лаків дозволяє досягнути 92,3% повного видужання при 

монооніхомікозі, включаючи комбіновані випадки. На основі отриманих 

даних сформульовано обгрунтовані практичні рекомендації.  
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ANNOTATION 

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, 2018.  

  

The dissertation present 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.  Scientific novelty consists that the "surgical nail 

pathology" is singled out as a separate direction of purulent surgery and 

dermatologic surgery, new information on the selected pathogenetic 

mechanisms of isolated and combined onychial lesions with the allocation of 

specific clinical and morphological variants of the pathology of the nail, 

paronychia and subungual tissues have been obtained.  The optimal methods of 

surgical interventions have been selected and the schemes of diagnosis and 

treatment of combined processes including mycotic-associated lesions have been 

created.  

Some theoretical positions and practical recommendations of the 

dissertation into the educational process and medical practice of outpatient and 

inpatient health care institutions have been introduced.  In scientific works 

which were published in co-authorship, some clinical classification, original 

surgical methods and treatment shemes are belong to the author. 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 



13 

 

men and 416 women aged 5-92 years old who at the surgical department of the 

outpatient clinic of 4 municipal clinical hospital, surgical departments of 2 and 5 

municipal outpatient clinics and city dermatological hospital of Lviv were 

treated. The analysis of the distribution of persons in the main group and the 

comparison (control) group by age did not reveal any significant difference 

between them (p>0,05).  

According to the 3 stages study design, in using clinical-paraclinical, 

microbiological methods, functional diagnostics, renthenological, biochemical, 

morphological, mathematical and statistical methods were applied. The first 

paragraph of the dissertation to the literature analysis on the new current state of 

the problem of surgical onychopathology were devoted: some clinical variants, 

etiological factors and pathogenesis, methods of complex treatment. The 

"mechanistic" approach to the treatment of the pathology of the nail and finger 

soft tissues, inadequate treatment in the postoperative period with purulent 

necrotic lesions of the distal phalanx determines to the growth (incarnation) of 

the nail plate, mycotic infection, secondary deformities of the nail and other 

different hard complications.  

The most effective dermatologycal methods are systemic antimycotic 

pulse-therapy with itraconazole or terbinafine; the use of antimycotic liniments 

in the postoperative period, which is especially shown in the complex treatment 

of destructive polyonyhomycosis, including combined cases with 

onychocryptosis. Complex treatment of purulent onychial pathology includes 

the surgical resection or removal of the nail, necrectomy, opening and drainage 

of purulent foci, sanation of soft tissue lesions, the conservative treatment of 

mycosis and comorbid lesions. In the presence of incarnation / ingrowth of the 

nail, pathological deformities of the nail plates, hypergranulation and focal 

subungal necrosis, the main stage of surgical treatment is supplemented with 

antirelapse components. In the second paragraph of the dissertation, a 

descriptive analysis of the retrospective and prospective sample of clinical 

observations was conducted.  Retrospective material was 295 observations of 
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uncomplicated destructive surgical onychial pathology: 177 men and 118 

women.  The age of the patients ranged from 11 to 85 years.  Young patients 

were 26.44%, the average - 32.20%, the elderly - 33.9%, and the elderly - 7.46% 

of the retrospective subset.  Prospective material found 624 cases of ono-

destruction: 326 males and 298 females.  Age of operated patients - from 5 to 92 

years.  The average arithmetic mean, the standard error of the arithmetic mean 

and t - criterion of Student, and the reliability index of the difference between 

the mean values were determined.  The trustee interval was 95%, the Pearson 

method and the Spirmen method was used, χ2 was determined by the degree of 

influence of etiological factors, morphogenetic mechanisms, correlation 

relations between nosological forms, morphological manifestations and the 

efficiency of complex treatment.  The difference in the studied parameters was 

considered significant at р≤0.05.  The reliability of the change in the indices 

before and after the treatment was performed using the Wilcoxon test. The 

regression models ANOVA and CATREG were used.  

The third paragraph presents the clinical-pathomorphological analysis of 

surgical nail pathology. The peak incidence of uncomplicated cases (including 

onychocryptosis) in patients aged 30-40 years, the mediately growth in the 

frequency of complicated clinical observations - in 30-40 years and 60-70 year 

old patients, some combined lesions - in patients 40-50 years were observed. It 

was argued that uncomplicated onychocryptosis mostly affects young people, χ2 

= 24.12, p = 0.028;  mycotic onychodestruction: expressed total nail plate 

hypertrophy, onychogryphosis, subungual dermatophytoms and other mycotic 

changes (p=0.012), which may be the cause of mycotic osteomyelitis of the 

distal phalanx. These variants of the nail destruction as polyonychomycosis are 

characterly for the middle age and the elderly patients (degree of influence, 

χ2=24,12, level of significance, p=0,028). The most were those the changes of 

the complicated onychomycosis (χ2=20,87, p <0,01) and the total mycotic nail 

destruction, 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, 
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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 disadvantages of 

removing the nail for Dupyutren and other known surgical methods are the 

failure to take into account the morphological changes of the mycotic 

subcutaneous hyperkeratosis, χ2=22,18, p <0,01, some refusal to perform of 

simultaneous surgical interventions in paronychial and subnail structures with 

combined mycotic-associated lesions. 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.  

The fourth paragraph presents the etiology and morphogenetic features of 

nail incarnation, the pathogenetic ground of the methods of complex treatment. 

Retro- and prospectively studied 414 cases of onychocroptosis in particular 

onychocroptosis as the main variant of incarnation of nails: 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. Clinical and morphological ENMK classification of nail growths is 

proposed. In 53.86% of the prospective sub-sample observations, 

onychomycosis and ingrown nail were identified. 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). The use of 

monocomponent palliative-non-decompression interventions (marginal nail 
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resection or removal of the nail plate) is only possible in the initial ingrowth 

stage, in the pronounced infiltrative-inflammatory changes of the eponychial 

tissues; however in these cases it is more appropriate to use two-component 

(conditionally radical with anti-recurrent component) interventions, χ2=12,11, 

p=0,024; which allows to significantly reduce the relapses risk (respectively, 

3.25% and 6.42%); χ2=28,17, level of significance, p <0,01. Objectivity of the 

recurrence ingrowth risk assessment depends on the severity of pathological 

changes in the edge of the nail plate, to a lesser extent – from pathological 

changes of eponychial tissues. Increase of the partial percentage of the 

incarnation recurrence suggests the necessity of the marginal matrixectomy in 

the ingrowth area, χ2=18.21, p <0.01 as the anti-recurrent component. Author's 

method of nail edge visualisation, which is a block-shaped eponychectomy were 

created what was exploratively for a complicated and combined ingrown nail 

were used. The existence of 18 methods of surgical treatment of nail 

incarnations has been confirmed. Timely surgical treatment of onychocroptosis 

prevents complications and relapses, χ2 = 28.13, p <0.01, including mycotic 

mixed infection.  We propose the methods of surgical treatment of incarnations 

protected by Ukrainian patents, and the use of partial matrixectomy is 

recommended as the main anti-recidivity measure of three-component surgical 

interventions, which reduces the number of compression relapses, χ2 = 31.23, p 

<0.01 to 1-3% of the total sample of clinical observations. In the fifth paragraph 

some cases of mycotic onychodestruction, morphogenesis and complex 

treatment are analysed. Retrospective and prospective analysis of 469 cases 

(51.03% of the sample) of destructive onychomycosis, combined nail pathology 

in patients, 14-95 years old, 367 men and 102 women are presented. From the 

bed of the affected nails, the most frequent were T. rubrum and С. 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 
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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 addition of bacterial, 

candidiasis, or mixed superinfection in 21.08% patients is responsible for the 

formation of asymptomatic mixed etiology subungual panaritium (multiple 

purulent centers macroscopically resemble of "honey cells"), which is the direct 

cause of the disabling complications, including the distal phalange 

osteomyelitis, characterized by a triad of clinical symptoms. The method of 

defeat the 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. In 

patients with onychomycosis associated with secondary ingrown nail, there is a 

total fungal infection with nail hypertrophia and the formation of subungual 

hyperkeratosis or onychogryphosis, χ2=20.41, p <0.01) and onychomatricoma, 

which creates difficulties for the mobilization and surgical removal of affected 

nails. The sixth paragraph provides the analysis of the morphogenetic 

determination of complex treatment of onychomycosis. It was found that 

subungual hyperkeratosis and dermatophytoma due to the compression of the 

central part of the nail determine the secondary incarnation of the nail edges, 

χ2=20,87, p <0,01. 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.  
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Patients with polyonychomycosis showed the clinical signs of 

polyhypovitaminosis, deviations of laboratory parameters. There was a positive 

correlation between the level of total cholesterol and leptin (r = 0.38; p <0.01).  

An elevated total cholesterol 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 onychomyectomy (methods protected by the Ukrainian Patents) 

with one-stage sequential removal of dermatophytoma and growth sone with 

eponychial tissues. 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. The scheme of complex treatment, pulse 

therapy with itraconazole, removal of damaged nails, treatment of the nail bed 

with polyvidoniodine, the use of liniment of terbinafine and the sanation of other 

nail plates with antimycotic laquers – cyclopyrox or amorolfine, which can be 

used for the treatment of hard polyonychomycosis cases are suggested. The 

seventh paragraph analyzes the features and results of the treatment of 

destructive and complicated incarnated onychomycosis in patients with diabetes 

mellitus. A retrospective and prospective analysis of 108 cases of destructive 

polyneohomycosis, on the background of metabolic syndrome and diabetes 

mellitus, complicated by purulent diseases of the nail and eponychial tissues 
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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. The level of 

glucose of the skin for type I diabetes and type II is not significantly different 

(p=0.07), which indicates the same conditions for the development of mycoses 

in patients with diabetes of both types. In patients with minimal and 

intermediate defeat, the blood glucose level and glucose tolerance were within 

the normal range, and the nail fibers hexoses was 0.116-0.121 nmol / mg, which 

is a reliable indicator (p=0.028). In patients with significant candidiasis lesions 

and relapses, the hexose level reached 0.113 nmol / mg. In patients with 

candidiasis lesions and diabetes, the level of nail fibers hexoses was more than 

0.131 nmol / mg, χ2=18.11, which was also confirmed by the results of 

dispersion analysis, p <0,05. In patients with mixed or trichophytic infection, 

this level was higher and amounted to more than 0.135 nmol / mg. There is a 

correlation in patients with diabetes mellitus between the level of glycosylated 

hemoglobin and the frequency of onychomycosis and their etiology, χ2=28.21, p 

<0.01. 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). There were no postoperative 

complications in the early postoperative period. The applied treatment allowed 

to achieve clinical and mycological regeneration in 90 people (83.33% of the 
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sub-sample), which was also determined by the access feature, χ2 = 48.25, p 

<0.01 and elimination of pathologically altered nails. The eighth paragraph 

analyzes and summarizes the results of the study, including the long-term results 

of treatment. In mycotic changes, in one third of patients (31% of cases), 

associations of mycotic pathogens and bacterial flora, χ2 = 20,87, p <0,01, 

determines the acute purulent processes.  

In patients with onychomycosis, associated with secondary ingrown 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 removal of affected nails. In patients 

with diabetes mellitus, which was used as a non traumatic onychomycoty, the 

terms of complete wounds healing 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 of the nailectomic 

wounds were smaller and closer to those in the control group with normal 

glycemia, patients with destructive polyonyhomycosis, onychogryphosis with 

secondary ingrown, (r=0.38; p <0.01). At the 14th day the Popov 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. In groups of patients 

receiving terbinafine, clinical remission in the 1.5 years after the start of 

treatment was 78.26%, while in the group receiving itraconazole - 82.69%.  

Investigation of the immune status of patients with destructive 

polyonychomycosis immediately after operative treatment and after 1 month of 

the postoperative period allowed to state the normalization of some indicators 

and their approximation to the indicators in the control group without a special 

immuno-correction (r=0.42; p <0.01), indicating the effectiveness of complex 
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treatment using surgical techniques.  The maximum relapse rate for 

polyneohomycosis is observed for 12-15 months, χ2 = 25,52, the significance 

level, p = 0,018, in the case of systemic therapy - in the third year after 

treatment, χ2 = 13,47, p = 0,023, which is often an indication  for repeated 

interventions, ρ = 0.511-0.791.  Resection or malotraumatic onychomycosis 

through onycholized structures with removal of dermatophyte, hyperkeratosis, 

incarnations, hypergranulation and partial matrixectomy optimize the results of 

treatment, χ2 = 27,43.  Systemic therapy in combination with the removal of 

modified nails, the use of liniment terbinafine and antimycotic lacquers allows 

to achieve 92,3% complete recovery in cases of monoonychomycosis, combined 

cases with incarnation. The basis of the analysis clinically adequate practical 

recommendations were formulated.  

 Key words. Surgical nail pathology, destructive onychomycosis, 

incarnation of the nail, combined nail pathology, clinical classification, 

complications, comorbyde pathology, complex treatment, surgical nail removal, 

nail plate resection, early and long-term results, clinical and mycological 

recovery. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

 

АСПО – автоматизована система проведення опитування; 

ВН – врослий ніготь; 

ВНП – видалення нігтьової пластини; 

ВПЗЕТ – висічення патологічно змінених епоніхеальних тканин; 

ВХ – виразкова хвороба; 

ДГР – дуоденогастральний рефлюкс;  

ЗХС – загальний холестерин;  

ІР – інсулінорезистентність; 

КРН – крайова резекція нігтя; 

МС – метаболічний синдром;  

ПідНП – піднігтьовий панарицій; 

ПММвДВ – парціальна маргінальна матриксектомія          в ділянці 

вростання; 

ПнГ – піднігтьова гематома; 

РНП – резекція нігтьової пластини; 

УДО – ускладнений деструктивний оніхомікоз;  

УО – ускладнений оніхомікоз;  

ХС ЛПВЩ – холестерин ліпопротеїдів високої щільності;  

ХС ЛПНЩ – холестерин ліпопротеїдів низької щільності;  

НОМА – the Homeostasis Model Assessment;  

NO – оксид азоту.  
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ВСТУП. Проблеми хірургічної оніхопатології: патогенетичні аспекти 

комплексного лікування  

 

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., 
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Gungor H. K., Parlak N., 2014). Частішають також випадки вторинного 

приєднання грибкової (мікотичної) мікст- інфекції, а також 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 патоло-

гічна 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 

SL., 2014, Bryant A., Knox A. 2015). Незважаючи на достатню кількість 

антимікотичних засобів, як оригінальних, так і генеричних, що 

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 
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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 даних 

аспектів та організаційно-методологічне їх обгрунтування 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 оніходеструкції в умовах мікотичної контамінації, 

недостатньо опрацьовані покази щодо окремих методик комплексного 

лікування, що становить згідно принципів доказової медицини 

перспективу для подальших досліджень та входить у мету та завдання 

планованої дисертаційної роботи. 
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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: «Клі-

ніко-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, ство-

рення 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 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 



39 

 

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-перебі-

гаючих 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 
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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. 

Методи дослідження. Ретроспективний та проспективний аналіз 

клінічних спостережень хірургічної оніхопатології: піднігтьового панари-

ція, 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 
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досліджень для ідентифікації окремих варіантів ураження нігтьової 

пластини у корелятивному та прогностичному порівнянні з нозологічними 

формами та особливостями клінічного перебігу.  

Патогістологічне 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 під-

готовки 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. Порівняння 

кількісних результатів проводилося за допомогою t-тесту Стьюдента для 

різнодисперсних вибірок після перевірки гіпотези про розподіл даних за 

нормальним законом. 

Визначали середнє арифметичне, стандандартну похибку середнього 

арифметичного та t – критерій Стьюдента, показник достовірності різниці 

між середніми величинами. Щодо кількісних величин використовували 

метод Пірсона; якщо якісних – Спірмена з наступним визначенням 

ступеня його статистичної значимості. Визначали χ
2 

ступінь впливу 

досліджуваного явища (етіологічних чинників, морфогенетичних 

механізмів) на розвитток інкарнації нігтьової пластини та 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 
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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 програмними пакетами математичної обробки 

Derive та Libre Office 5.3. Комісією з питань біоетики Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького не 

виявлено порушень морально-етичних норм при проведенні досліджень, 

протоколи № 9 від 14. 09. 2007 р. та протокол № 8 від 18. 09. 2017 р.  

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.  
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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. 

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 операцій-

ному періоді, апробував програмний комплекс АСПО у клінічній практиці. 

Самостійно автором проведений аналіз отриманих результатів, їх 

статистична обробка, написані та оформлені всі розділи дисертації.  
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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 бактеріо-

логічної 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 
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Biochemistry». Lviv, 2013;  «Актуальні питання надання паліативної та 

хоспісної допомоги в Україні. Медико-юридичні та фармацевтичні 

аспекти». Київ, 2013; «Хронічні неінфекційні 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 інформаційні 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.  
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ ХІРУРГІЧНОЇ ОНІХОПАТОЛОГІЇ:  

КЛІНІЧНІ ВАРІАНТИ, ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ТА ПАТОГЕНЕЗ,  

МЕТОДИ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ  

 

1.1. Патогенетичні особливості хірургічної оніхопатології в контексті 

патогенетичного обгрунтування принципів комплексного лікування  

 

Необхідність проведення комплексних досліджень гнійно-

некротичної патології дистальних відділів кисті та стопи (гострої та 

хронічної, ускладненої, комбінованої, поєднаної та рецидивної) 

насамперед детермінується значною кількістю клінічних спостережень 

неускладнених та ускладнених випадків [6-8, 11]. Актуальність проблеми 

хірургічної оніхопатології полягає у значній кількості клінічних 

спостережень неускладнених та ускладнених випадків, особливо – 

рецидивних та мікотично-асоційованих [6, 11, 13]. Це насамперед – 

проблеми комбінованих уражень нігтів, комплексного хірургічного 

лікування оніхокриптозу, мікотичних уражень, мікотично-асоційованого 

ПідНП та білянігтьового панариція (пароніхії) [11, 25, 28]. Окремими 

проблемами постають питання комплексного лікування оніхомікотичних 

уражень, особливо – ускладнених вторинним вростанням нігтьової 

пластини [12, 23, 28]. Операції на нігтьовій пластині становлять значний 

відсоток (в середньому до 10%) усіх операційних втручань, що 

виконуються амбулаторно, а їх результати, внаслідок високої частоти 

недіагностованих супутніх та поєднаних уражень нерідко бувають 

незадовільними (рецидиви патології трапляються за даними окремих 

джерел у 5-30% спостережень) [5, 14, 36, 37].  

Виникненню панариція сприяють численні місцеві фактори: 

забруднення шкіри, вплив на шкіру токсичних та подразнювальних 

речовин, її мацерація; систематичне зволоження, охолодження, вібрація, 

що призводять до місцевих розладів мікроциркуляції та трофіки тканин; 
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порушення імунітету, обміну речовин; гіповітаміноз, ендокринні захворю-

вання та ін. [6, 7, 15, 16, 46]. Найчастіше локалізується на І, ІІ, ІІІ пальцях 

правої кисті у осіб найбільш працездатних вікових груп (від 20 до 50 ро-

ків).  

Перебіг некротично-гнійного запалення безпосередньо залежить від 

особливостей анатомічної будови пальця, значної кількості функціонально 

важливих утворів (сухожилків, сухожилкових піхов, судин, нервів, м'язів, 

суглобів), а також «лакунарності» підшкірної клітковини на долонній 

поверхні пальця [46, 60, 103]. Експериментально доказано, що деякі 

хімічні речовини (негашене вапно, мінеральні олії та ін. ), метали (мідь, 

цинк, хром, кобальт та ін. ) при попаданні на шкіру рук мають токсичний 

вплив, що створює умови для проникнення збудників інфекції, виникнення 

панариція, його хронічного перебігу та ускладнень [16, 60, 103-105].  

Сприяють розвитку та затяжному перебігу некротично-гнійного 

процесу цукровий діабет (ЦД) та інші облітеруючі захворювання артерій, 

хронічні місцеві порушення кровообігу. ПідНП розвивається звичайно при 

контамінації найбільш поширеними збудниками гнійної інфекції (частіше 

стафілококами/S. Aureus і S. Epіdermіdіs/ та стрептококами, в окремих 

випадках – у асоціації з грибковою (мікотичною) флорою; іншими 

мікроорганізмами: Грам-позитивними і Грам-негативними паличками, 

кишковою паличкою, протеєм; анаеробною неклостридіальною 

мікрофлорою чи збудниками гнильної інфекції) тканин пальця при 

мікротравмі (колоті рани, забої, гематоми, садна, тріщини та ін. ) на 

виробництві або внаслідок побутової мікротравми, як наприклад зривання 

задирок чи мікротравм при манікюрі [8, 60, 217]. При ПідНП гнійне запа-

лення локалізується під нігтьовою пластиною; виникає при інфікуванні 

ран, нагноєнні піднігтьових гематом (ПнГ), вклиненні у нігтьове ложе або 

матрикс нігтя сторонніх тіл, а також, – внаслідок прориву пароніхії під 

нігтьову пластину [122, 125].  
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Гнійний процес прогресивно поширюється під нігтем [58-60]. 

Нігтьова пластина відшаровується, припіднімається, відзначається 

характерний симптом просвічування гною крізь ніготь [217, 236]. При від-

шаруванні більше 1/2 нігтя спостерігається симптом патологічної 

рухомості нігтьової пластини («балотуючого» або «флотуючого» нігтя) [4, 

6, 45-47, 217, 238]. Захворювання характеризується наявністю вираженого 

«пульсуючого» болю, який значно посилюється при натисканні на ніготь, 

нерідко призводить до порушення сну [16, 46, 60]. Часто ПідНП 

супроводжується лімфангіїтом, що прямо корелює з патогенністю та 

вірулентністю збудника інфекції; чим вища вірулентність збудників, тим 

менша їх кількість потрібна для розвитку гострої хірургічної інфекції [7, 8, 

76-78, 287].  

Гіалуронідаза (фермент, який розщеплює гіалуронову кислоту), а 

також фібринолізин (син. стрептокіназа – фермент, який розщеплює 

фібриноген),як фактори патогенності,виявлені у багатьох патогенних 

мікроорганізмів: стафілококів, стрептококів та ін. ,підсилюють первинну 

місцеву дію. Деякі види бактерій також здатні продукувати агресини – 

речовини, які пригнічують захисні сили організму і підсилюють 

патогенний вплив збудників [11, 14, 117]. Походження і хімічний склад 

агресинів залишаються остаточно не з'ясованими. Вважають, що це 

продукти життєдіяльності бактерій: залишки зруйнованих мембранних 

структур, продукти розщеплення ДНК і РНК та інші речовини, які 

стимулюють розмноження патогенних мікроорганізмів, одночасно 

інгібуючи вегетацію інших непатогенних та конкурентних штамів [13, 14].  

Пароніхію (бактерійну, хронічну кандидозну та поєднаної етіології 

діагностують у 5-11,73% вибірки уражень нігтьової фаланги [7, 8, 60, 162]. 

Спостерігався больовий синдром різної інтенсивності: від помірно 

терпимого до різко вираженого нестерпного [125, 173, 182]. Пароніхія без 

прориву під ніготь характеризується помірно вираженим больовим 

синдромом без порушення сну [7, 8, 12].  
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Значно вираженою була гіперемія та гіпертермія параоніхеальних 

тканин; виявлено характерні симптоми відшарування кутикули та 

локального розм’ягчення [198, 356], гнійник підлягає розкриттю та 

дренуванню. У 11% субвибірки досліджених випадках спостерігався 

прорив пароніхії під нігтьову пластину з її відшаруванням, при чому 

додатково візуалізувався симптом просвічування гною та патологічна 

рухомість відшарованого фрагмента нігтя [20, 209] (при наявності 

оніхомадезу). Етіологічними чинниками хронічної пароніхії можуть бути 

гриби роду Candіdа, а також деякі бактерії, як наприклад Staphylococcus 

aureus або Pseudomonas; зустрічаються також змішані інфекції [46б 238].  

Характерний хвилеподібний або рецидивний перебіг захворювання 

без вираженого запалення та посилення больового синдрому [201, 213]. 

Важливою ознакою є відсутність оніхеальної кутикули в зв'язку з 

прогресивним її відшаруванням від нігтя [460]. При кандидозі пароніхія 

нерідко призводить до ураження проксимальної частини нігтя, що 

проявляється смужкою оніхолізису вздовж бічного краю нігтя [337, 411] 

або наявністю поперечних борозен.  

У патогенезі оніходистрофій основна роль належить порушенню 

трофіки матриксу, сповільненню росту нігтя у зв’язку з пошкодженням 

трофічної функції волокон, що іннервуютьоніхеальні та параоніхеальні 

тканини [78]. Післятравматичні та нейрогенні, тобто так звані 

трофоневротичні оніхії характеризуються різноманітністю дистрофічних 

змін нігтьових пластинок: від поперечних смуг (лінії Бо) до оніхолізису [7] 

й атрофії нігтьових пластинок в одних випадках та гіпертрофії нігтів і 

оніхогрифозу – в інших [7, 9, 11]. Проте залишається незрозумілим, чому в 

одних випадках пошкождення периферичних нервів викликає зміни 

нігтьових пластинок атрофічного типу (оніхолізис, оніхомадезис, 

стоншення нігтів), а в інших пацієнтів – гіпертрофічного типу 

(оніхоауксис, оніхогрифоз);виникаютьлокальні крововиливи, набряк, іноді 

– виразкування тканин по типу хронічної пароніхії [11, 460].  



50 

 

Поперечні борозни нігтя (лінії Бо) – дугоподібні структури, що 

поперечно перетинають поверхню нігтьової пластини з одного до іншого 

бокового нігтьового валика (з’являлися через тимчасову зупинку росту 

нігтів), виникали внаслідок перенесеного токсичного ураження матриксу, 

при тяжких загальних соматичних захворюваннях, при ендокринній 

патології, тяжких інфекційних процесах, локальній інфекційній та гнійній 

патології нігтів та навколонігтьових структур – після перенесеної 

хірургічної оніхопатології: ПідНП, пароніхії, травми заднього нігтьового 

валика [11, 13, 16, 46]. Ці борозни з'являлися на окремих або на всіх нігтях 

рук, часто – на великих пальцях ніг після перенесених оніхеальних або 

параоніхеальних (констатовано у 180 пацієнтів) чи системних процесів; 

виникали через 1-2 тижні і пізніше після перенесеного захворювання. Вони 

з'являлися завжди у ділянці луночки біля заднього нігьового валика і в 

міру росту пересувалися допереду (приблизно на 3 мм за місяць, а від 

матриксу до вільного краю – за 150-160 днів, тобто повністю – за 3-4 

місяці), таким чином, знаючи швидкість росту нігтя, можна встановити 

давність перенесеного захворювання [14, 16, 46].  

На нижній поверхні нігтьової пластини паралельними рядами 

розташовані поздовжні гребінці і борозни, які відповідають таким на ложі 

нігтя і в нормі іноді просвічують у вигляді смужок чи поверхневих 

поздовжніх борозен. Кількість і глибина їх збільшується з віком; 

констатовано нами у людей похилого віку внаслідок зміни структури 

кровоносних судин і порушення ороговіння [11-13, 46, 460]. Одним із 

різновидів поздовжніх борозен є «шатроподібний» ніготь, що виявлено 

нами у 40% випадків ВН та може бути його етіологічним чинником. 

Глибина борозен збільшується при травматичних ураженнях, порушенні 

периферичного артеріального кровообігу, невритах, нейропатіях, при 

подагрі, хронічних системних захворюваннях, при синдромі мальабсорбції,  

 



51 

 

Дві борозни по бокових краях нігтя свідчили про наявність судинної 

патології або уражень периферичної нервової системи (при огляді нігтя 

констатовано, що центральна частина ширша і дещо сплощена, із двома 

вузькими борознами по боках) [212, 215, 221]. Глибокі поздовжні борозни 

у 15-20% пацієнтів призводили до оніхорексису.  

Оніхолізис (відшарування нігтів) – порушення з'єднання нігтьової 

пластини з м'якими тканинами нігтьового ложа [1, 3, 8, 18]. При цьому 

нігтьова пластина залишається цілою, проте відокремлюється від ложа. 

Починається відшарування з вільного, дистального краю, консистенція 

нігтя незмінена. При грибковій і бактеріальній етіології оніхолізису 

нігтьова пластина деформувалася і відшаровувалася [10, 13, 16, 46] – 

симптом Геллера (Heller); спостерігався оніхолізис з оніходеструкцією, що 

особливо виражений у осіб з деструктивним оніхомікозом (98 

спостережень). Нами диференційовано частковий (у вигляді смужки 

вздовж вільного краю), субтотальний (до ½ нігтя) і тотальний оніхолізис. 

Останній супроводжувався запаленням оточуючих тканин, піднігтьовим 

гіперкератозом [23-25, 28, 46, 83]. Розрізняють 5 основних етіологічних 

різновидів оніхолізису: 1 – травматичний; 2 – при шкірних захворюваннях 

(псоріазі, екземі, атопічних дерматозах і дерматитах); 3 – системний 

оніхоліз (як прояв фонової патології нервової, серцево-судинної, травної 

систем); 4 – спричинений ендокринними порушеннями (при гіпотиреозі, 

ЦД); 5 – мікотично-асоційований, мікотичний та бактеріальний 

інфекційний оніхолізис (найчастіше виникав при ПідНП [7, 8, 356]; рубро-, 

епідермофітії) нами у 20% спостережень констатовано післятравматичне 

та у інших 48% оніходеструкції – інфекційно-асоційований оніхолізис, як 

прояв деструктивних форм оніхії [7, 8, 25, 236]. Необхідно розрізняти 

частковий,тотальний та рецидивний оніхолізис. Частковий оніхолізис має 

декілька різновидностей: 1) півмісяцевий або трапецієподібний оніхолізис 

професійної етіології (півмісяцеве відділення нігтьової пластини, у тяжких 

випадках – часткове руйнування вільного кінця нігтя); 2) середній травма-
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тичний оніхолізис у вигляді трикутника; 3) гнійний півмісяцевий 

оніхолізис, що є різновидом піодермії; 4) кандидамікотичний оніхолізис; 5) 

оніхолізис у вигляді тріщини (у хворих з гіпохромною анемією спостері-

гаються часткові відшарування нігтьових пластинок із розщепленям 

вільного краю нігтя у вигляді тріщини); 6) фотооніхолізис – виникнення 

оніхолізу внаслідок гіперчутливості до світла; вторинно виникає внаслідок 

поєднання фотосенсибілізації та медикаментозної гіперчутливості. 

Оніхомадезіс – відділення всієї нігтьової пластини від основи нігтя (із 

проксимального краю). Відбувається це відокремлення нігтя у короткі 

терміни, на відміну від оніхолізису [25, 28, 312, 386]. Може 

супроводжуватися болем, запаленням або перебігати без суб'єктивного 

відчуття [1-5, 8, 11, 105]. Такі зміни нігтя характерні для кандидозної, 

стафілококової, стрептококової пароніхії з оніхією, хронічної пароніхії, 

при ретроніхеальному абсцесі з проривом під ніготь, при спадковому 

епідермолізі, після травми нігтьової фаланги; можуть виникати при 

псоріазі (болючий оніхомадез), подагрі, внаслідок тривалої хіміотерапії. 

Проте на стопі оніхолізис більш характерний для дерматофітної інфекції, 

викликаної Т. rubrum та починається біля латерального або медіального 

краю нігтьової пластинки [225-229]. Випадки оніхорексису – розщеплення 

нігтьової пластини у поздовжньому напрямку є описані як вторинні прояви 

при захворюваннях ендокринної системи та у хворих на цироз печінки. 

Може виникати внаслідок хронічної дії лугів, формальдегіду (вони 

висушують нігтьову пластину). На дні борозни легко може утворюватися 

тріщина. Спочатку борозна формується по вільному краю нігтя, проте далі 

нігтьова пластина розщеплюється аж до основи нігтя. Зустрічається ця 

патологія при червоному плоскому лишаї, екземі, псоріазі проте у 2% 

хворих нами констатовано оніхорексис при кандидамікозному ураженні.  

Койлоніхія – глибоке втиснення, заглиблення центральної частини 

нігтьової пластини [325-327, 411, 415], є симптомом, характерним для 

хворих з хворобою Аддісона, синдромом Кушинга, зі синдромом Рейно, 
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гемохроматозом, механічними та хімічними травмами нігтів, 

склеродермією, синдромом Пламмер-Вінсона. Поверхня нігтя ложко-; 

човнико- (оніхохейлоз) або чашкоподібна (поєднує деформацію нігтя і 

витончення нігтьової пластини) [28-32]. Як правило, розвивалася на 

пальцях рук внаслідок кандидамікозу (3% спостережень). Нерідко 

виявляється койлоніхія при гіпохромній, залізодефіцитній анемії. Часто 

нами констатовано койлоніхію при оніхомікозах – у 60 клінічних випадках 

– (тому такі нігті ми не лише оглядали макроскопічно, але також брали 

зішкріб з поверхні нігтя да з під дистального краю нігтя, проводили 

бактеріологічне та мікологічне дослідження.  

Найчастіше патогенні грибки потрапляють в структури нігтя 

вторинно з-під дистального або латерального краю нігтьової пластини [11, 

14]. Так виникає дистально-латеральна піднігтьова форма оніхомікозу [11, 

14, 19, 20, 22]. Нігтьове ложе відповідає на контамінацію прискореною 

проліферацією клітин [11, 22]. Грибки проникають у нігтьову пластину, 

викликаючи її повільне руйнування [7, 10]. Вони можуть також 

контамінувати матрикс, призводячи до дистрофічних змін нігтя [25]. Зміни 

матриксу при будь-якому виді оніхомікозу можуть призводити до дистро-

фії нігтя, руйнування і втрати нігтьової пластини [18, 20, 24]. Вважається, 

що тотальна дистрофія розвивається з будь-яких клінічних форм, проте 

найчастіше – є наслідком дистально-латерального чи проксимально-лате-

рального оніхомікозу [25, 28]. Поширення грибкового процесу призводить 

до ураження ложа, матриксу та звичайно – нігтьової пластини [11, 19, 20, 

25]. Остання відшаровується від ложа в результаті вираженого піднігтьо-

вого гіперкератозу. У деяких випадках спостерігається повне розшаруван-

ня та руйнування нігтя. Новий ніготь погано відростає внаслідок мікотич-

ного ураження матриксу. У пацієнтів констатовано патологічні виділення 

з-під нігтьових валиків. Цим хворим виконано розкриття гнійника з 

видаленням нігтьової пластини (ВНП), резекцію нігтя (операція Канавела) 

[1-5] – іншим 1,2% пацієнтів.  
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Нашими попередніми дослідженнями констатовано, що у 60-70% 

випадків ВН з формуванням епоніхеальних гіпергрануляцій 

спостерігається їх контамінація мікотичною мікст-флорою, що 

підтверджено даними інших авторів. У літературі відсутній комплексний 

аналіз ефективності хірургічних методів у амбулаторному лікуванні дест-

руктивних випадків оніхомікозу [17, 20]; не виявлено опису критеріїв 

прогнозування ускладнень та вірогідності виникнення мікотично-

асоційованої патології [1, 3, 31, 59, 60].  

Проксимально- та дистально-латеральний оніхомікоз характеризу-

ється наявністю ураження нігтьового ложа – його почорнінням зі сторони 

епо- та (або) ретроніхеального валиків, що "просвічується" через нігтьову 

пластину, переважно виникає внаслідок хронічної мікотичної пароніхії [3, 

5, 353]. Така патологія швидко прогресує та,при приєднанні бактерійної 

флори, характеризується частим виникненням (21,54%) гнійних 

ускладнень. Для хронічного перебігу мікозів стопи переважно характерна 

слабо виражена запальна реакція. Грибкові інфекції нігтів (оніхомікози) є 

однією з найважчих проблем дерматології та дерматохірургії не лише у 

терапевтичному, але і в діагностичному та епідеміологічному аспектах, що 

пов'язано із розповсюдженням мікотичних та комбінованих уражень [13, 

25, 30, 38];характеризуються затяжним, хронічним перебігом на тлі 

постійних фізичних навантажень та психологічних стресів, які часто 

межують із граничними можливостями організму. Сприяючим “фоном” 

для виникнення хронічних гнійних оніхій у хворих на хронічну мікотичну, 

бактерійну або змішану інфекцію булисистемні захворювання сполучної 

тканини та склероніхія, – нігтьова пластина особливо тверда, луночки 

зникають, колір нігтьової пластини жовто-сірий, ніготь непрозорий; також 

є “проміжним етапом” щодо виникнення оніхогрифозу [18, 19, 20, 29]. 

Фонові нейротрофічні та нейроваскулярні розлади нерідко запускають 

каскад сприяючих чинників та патогенетичних ланок, що детермінують 

виникнення та прогресування хронічних гнійно-некротичних процесів; 
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порушення гліколізу та енергетичного забезпечення клітин шкіри, разом з 

іншими чинниками, знижують інтенсивність запальної реакції [44, 47].  

Серед нозологічних форм деструктивної гнійно-некротичної 

хронічної патології дистальних відділів кисті та стопи превалює також 

оніхокриптоз. У третини хворихпервинно розвивався епоніхеальний 

абсцес, який проривав назовні. Проте патологічна компресія краєм 

нігтьової пластини залишається, захворювання переходить у хронічну 

гнійно-некротичну стадію з формуванням вогнищевих епоніхеальних 

некрозів та гіпергрануляцій, що стверджено у іншої третини субвибірки. 

Ці фази (фактично, загострення та ремісії) є взаємоперехідними, за 

нашими даними біля третини пацієнтів не можуть чітко ідентифікувати та 

описати початок проявів захворювання. У всіх випадках констатовано 

наявність патологічного вростання нігтьової пластини, ускладненого 

хронічним гнійно-некротичним запаленням епоніхеального валика; у 6% 

пацієнтів – з формуванням гіпергрануляційної тканини [12-18]. Нами у 

попередніх дослідженнях виділено варіанти клінічного перебігу та 

стверджено, що у осіб середнього віку хронічний гнійно-некротичний 

процес, розростання гіпергрануляційної тканини є добрими "вхідними 

воротами" для проникнення мікотичної інфекції [16-21]. Вторинне 

патологічне вростання мікотично зміненої нігтьової пластини характерне 

для трихофітій у осіб похилого віку [22, 32-38, 45]. Оптимізації 

комплексного лікування оніхомікозів присвячена значна кількість 

закордонних та вітчизняних публікацій, проте у жодній із них не 

представлено клінічно обгрунтованого алгоритму лікарської тактики та 

недостатньо охарактеризовано роль хірургічних методик видалення нігтя 

при “деструктивних” формах – піднігтьовому гіперкератозі та 

оніхогрифозі [11, 13, 14]. Самолікування або відмова від лікування 

детермінують хронізацію захворювання та зростання частоти ускладнень.  
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У осіб похилого віку стверджено також оніхомікоз, діагностовано 

патологічне вростання мікотично ураженої нігтьової пластини [23, 28, 29]; 

з ложа уражених нігтів найбільш часто виділяли Т. rubrum та С. аlbicans, у 

2% випадків – Т. Mentagrophytes [28-31]. Нашими попередніми 

дослідженнями стверджено, що оніхокриптоз з розвитком епоніхеальних 

гіпергрануляцій нерідко поєднується з мікотичною патологією, існує певний 

ризик (2,1% спостережень) розвитку остеомієліту [18-24], особливо при 

наявності комбінованого або поєднаного ураження [177, 180, 195]. У осіб 

похилого віку захворювання характеризується тривалим анамнезом, 

оніхокриптоз виникає на фоні трихофітного піднігтьового гіперкератозу, що 

супроводжувалося посиленням больового синдрому та появою гнійних 

виділень з-під нігтя [63, 66]. Біль середньої інтенсивності ставав постійним, 

значно посилювався при натисканні на нігтьову фаланги, особливо при 

пальпації пучки ураженого пальця, що супроводжувалося локальним набряком 

та гіперемією без візуалізації симптому патологічної флотації нігтьової 

пластини. На основі вищеописаного, нами сформульовано патогенетично 

детерміновані «порочні кола» хірургічної оніхопатології,які представлені у 

вигляді блок-схеми (рис. 1.1).  

При приєднанні додаткового етіологічного чинника формується 

новий, якісно відмінний за перебігом та клінічними проявами 

патологічний стан – поліетіологічне комбіноване / поєднане травматичне 

ураження нігтя, що найчастіше представляє собою поліетіологічну 

мікотично-асоційовану патологіюз ураженням нігтьового ложа, його 

деформацією та деструкцією, що вимагає індивідуалізованих, 

патогенетично обґрунтованих підходів до лікування [1, 7, 8, 10, 11, 19].  
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Рисунок 1.1. Пато- та морфогенетично детерміновані дисоціації основних 

нозологічних форм хірургічної оніхопатології 

 

Дослідження даних аспектів та організаційно-методологічне їх 

обгрунтування сприяє поліпшенню надання амбулаторної хірургічної 

допомоги населенню; результати детермінують оптимізацію комплексного 

лікування і покращення якості життя пацієнтів з панарицієм [24, 118, 487], 

оніхокриптозом, деструктивними формами оніхомікозів та ускладненими 

випадками хірургічної оніхопатології, зменшення кількості ранніх і пізніх 

ускладнень та рецидивів [486-489].  

 

1.2. Сучасні погляди на етіологію та патогенез оніхомікозів.  

 

Грибкові інфекції нігтів (оніхомікози) до останнього часу 

залишаються однією з найважчих проблем дерматології та дерматохірургії 

не лише у терапевтичному, але також в діагностичному та 

епідеміологічному аспектах [61-65]. Актуальність оніхомікозу зумовлена 
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зростанням частоти різних морфологічних його варіантів [13, 14, 71]. 

Незважаючи на достатню кількість антимікотичних засобів, як 

оригінальних, так і генеричних [26, 61, 85], що випускаються у різних 

формах для системного та місцевого застосування, відсутні чіткі 

алгоритми лікування ускладнених та комбінованих деструктивних 

оніхеальних уражень [117, 338]. Важливими сприятливими факторами 

щодо поширення дерматомікозів серед населення є погіршення екологічної 

ситуації, зниження імунітету, самолікування або відмова від лікування, що 

нерідко призводить до хронізації патологічного процесу [120-343]. 

Інфікування може відбуватися двома шляхами: прямий шлях передачі – 

збудник передається при контакті з інфікованим грунтом, рослинами, 

хворими тваринами чи людьми; непрямий шлях передачі – при контакті з 

предметами, які були у вжитку хворих, а також через предмети догляду за 

тваринами [42-45, 48].  

Оніхомікоз у чоловіків спостерігається у 2,99 разів частіше у 

порівнянні з жінками, а загальний ризик розвитку оніхомікозу при 

ендокринній патології в 2,77 разів перевищує цей показник серед інших 

хворих [226, 325-327, 333, 348-351]. Поширеність мікозів стопи та 

оніхомікозів серед пацієнтів з ЦД та облітеруючим ураженням артерій 

нижніх кінцівок значно більша у порівнянні з хворими загальної популяції 

[326, 333, 378]. Відомості про частоту оніхомікозів при ЦД доволі 

неоднорідні [3, 4, 16, 18, 41].  

За даними більшості європейських клінік частота оніхомікозів у 

пацієнтів з діабетом на 2-13% перевищує розповсюдженість грибкових 

уражень в осіб без ендокринної патології [103, 106, 110]. Bідзначено, що 

серед хворих з компенсованим ЦД поширеність мікозу та оніхомікозу стоп 

становить відповідно 17 і 12%, а серед пацієнтів загальної популяції— 8 і 

11% [357-360, 374]. Адгезія клітин гриба до фагоцитів може здійснюватися 

безпосередньо тільки макрофагами за рахунок рецепторів на їхній поверхні 

або опосередковано, як у нейтрофілів і інших клітин, за участю опсонінів: 
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антитіл або чинників комплементу. Безпосереднє розпізнавання антигена 

здійснюється за рахунок манозозв'язуючого рецептора, розташованого на 

макрофагах. Активізація манозозв'язуючого рецептора відбувається за 

участю іонів кальцію. Експресія тих і тих рецепторів підвищується під 

дією IL-5 іIL-4 і знижується в разі продукування фагоцитами активних 

речовин [103, 106, 206, 358, 359]. Зниження експресії манозозв'язуючого 

рецептора та фагоцитозу під дією інтерферону-гамма може забезпечувати 

ефект запобігання поглинанню гриба і руйнування тих клітин, що нездатні 

до завершеного фагоцитозу (наприклад, клітини ендотелію). Цирку-

люючий манозозв'язувальний білок утруднює адгезію грибів до фагоцитів. 

Захоплення клітин Candida фагоцитами затруднюється через розміри 

грибкової клітини (велика псевдогіфа чи справжня гіфа С. albicans) [62-67]. 

Іноді фагосома не формується, а відбувається “перехрест” псевдоподій 

фагоцитів. Поступове поглинання клітини гриба відбувається за участю 

компонентів цитоскелету, мікротрубочок і мікрофіламентів G-актину. 

Існує велика кількість факторів, які сприяють розповсюдженню 

дерматомікозів: 

- контакт з патогенними грибами; 

- носіння тісного взуття; 

- збільшення частоти випадків неконтрольованого прийому 

антибіотиків, цитостатиків, контрацептивів, кортикостероїдів тощо.  

Інвазивності, чи агресивності, тобто здатності переборювати бар'єри 

і поширюватися в тканинах організму, мікотична флора набуває тільки за 

певних умов. Подібні інфекції у деякій мірі можна вважати 

аутоінфекціями. У патогенезі аутоінфекційних процесів велика роль 

належить ослабленню захисних чинників організму чи впливу інших 

збудників [190-195, 211, 213, 215]. У патогенезі кандидозу виділяють 

"ендогенні й екзогенні чинники", що сприяють трансформації грибів, 

зокрема роду Candida, зі стану вегетації в патогенний. Захист 
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макроорганізму грунтується на природних чинниках (що діють постійно, 

незалежно від форми інфекції) та специфічних чинниках імунітету, 

спрямованих на елімінацію збудника, що виробляються у відповідь на 

контамінацію. У структурі грибкових захворювань найбільша частка 

припадає на долю мікозів стопи, 60—80% випадків мікозів і оніхомікозів 

спричиняє гриб Trichophyton rubrum [61-64, 68, 69, 100]. Відомо, що у 

більшості хворих на мікози стопи значно ослаблені фактори захисту 

(зокрема бар'єрна функція епітелію). Для хронічного перебігу мікозів 

стопи характерна слабо виражена запальна реакція. Вірулентність грибів 

зумовлена хімічними сполуками, що входять до складу клітин та 

виділяються в оточуюче середовище (макроорганізм): ферментами, екзо- 

та ендотоксинами, включаючи специфічні глікопротеїди та ліпіди.  

Визначальними факторами зростання поширеності дерматомікозів є 

погіршення екологічної ситуації, зокрема в Україні, зростання агресивності 

окремих штамів мікроорганізмів, зниження імунітету, самолікування або 

взагалі відмова від лікування, що призводять до хронізації окремих 

випадків захворювання та зростання частоти ускладнень [194, 195]. 

Сприйнятливість до грибкових захворювань обумовлена: станом імунної 

системи (хронічні захворювання); станом рН шкіри та водно-ліпідної 

мантії; супутніми захворюваннями (нейроендокринні, метаболічний 

синдром (МС) та ін. ); віком, статтю (діти хворіють менше, чоловіки 

частіше); фізичним перевантаженням та стресами [100-105]. Носійство 

дріжджових і пліснявих грибів на шкірі і під нігтями, контамінація ними 

матеріалу або культури часто змушує говорити про незвичайно високу 

частоту пліснявих, дріжджових оніхомікозів і змішаних інфекцій [67-71, 

100, 103]. Враховуючи дані прямої мікроскопії, частота змішаних інфекцій 

є невеликою. Відповідно до етіології виділяють різновиди оніхомікозу: 

tіneaunguіum (дерматофітний оніхомікоз), кандидоз нігтів і недерматофітні 

цвілеві інфекції нігтів [59, 62, 65, 311-314]. Патогенні гриби – збудники 

оніхомікозів класифікують на дерматофіти, дріжджоподібні гриби роду 
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Candіda і цвілеві гриби-недерматофіти, а також – змішані інфекції [59-65]. 

Серйозність цієї проблеми пов’язана насамперед із широким поширенням 

у більшості країн світу червоного трихофітозу (Trichophytonrubrum, син.: 

T. purpureum, T. rubidium), який з 70-х років є основним збудником 

грибкових уражень стоп і оніхомікозів. Він відрізняється високою 

контагіозністю, вірулентністю, здатністю інфікувати не лише будь-які 

ділянки шкіри, але і викликати у відносно короткі терміни множинне 

ураження нігтів ніг і рук [59, 62, 65]. Епідермофітія стоп займає одне з 

чільних місць серед патологічних уражень шкіри; становить небезпеку 

щодо поширення внаслідок високої контагіозності, частоти різноманітних 

ускладнень; призводить до порушення якості життя; характеризується 

підвищеною схильністю до захворювання у підлітків та молодих людей 

[351]. Чоловіки хворіють частіше [63, 65, 100-102]. Інфікування 

відбувається безпосередньо при контакті з хворими, предметами, які були 

у їх користуванні, в антисанітарних умовах при ходьбі босоніж зараженою 

поверхнею [349-352]. У злущених частинках ураженого рогового епітелію 

спори патогенних грибків зберігають життєздатність до 12 місяців. 

Контамінації збудника сприяють різноманітні дрібні травми шкіри стоп, 

порушення процесів ороговіння, судинна патологія, дисфункція залоз 

внутрішньої секреції, центральної і периферичної нервової системи [112, 

118, 126, 214]. Суттєве значення у виникненні та прогресуванні 

епідермофітії стопи має тривалий прийом антибіотиків широкого спектру 

дії, гормональних препаратів, особливо у великих дозах [63-67].  

Міжпальцьова (інтертригінозна) форма епідермофітії локалізується в 

міжпальцевих складках, між 5 і 4, 4 і 3 пальцями стоп виникає 

почервоніння; характерна мацерація, лущення епітелію, відшарування 

епідермісу; явища мокнуття, тріщини. Сквамозна форма епідермофітії 

локалізується на склепіннях стоп, у міжпальцевих складках 5 і 4, 4 і 3 

пальців, з'являється незначне почервоніння, лущення; суб'єктивно – 

незначне свербіння. Дисгідротична форма епідермофітії локалізується на 
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підошвах, у міжпальцевих складках наявне почервоніння, пухирці і пухирі 

з мутним вмістом, які лопаються; мокнуття та утворення ерозій. При при-

єднанні стафілококової інфекції вміст пухирців стає гнійним; виникають 

ускладнення, вторинні алергійні висипання, Суб'єктивні відчуття: све-

рбіння, болючість. Сквамозно-гіперкератотична форма епідермофітії 

візуалізується як потовщення та мозолі на підошвах та бокових поверхнях 

стоп, які супроводжуються пластинчастим лущенням, тріщинами; можуть 

тривалий час залишатися непоміченими за рахунок незначно вираженого 

свербіння; при утворенні тріщин – характерне відчуття болю. Найчастіше 

патогенні грибки потрапляють в структури нігтя з-під дистального або 

латерального краю нігтьової пластинки. Так виникає дистально-латеральна 

піднігтьова форма оніхомікозу [103, 105, 123]. Нігтьове ложе відповідає на 

контамінацію прискореною проліферацією клітин. Грибки проникають у 

нігтьову пластинку, викликаючи її повільне руйнування [59, 112, 120, 171, 

414]. Вони можуть також контамінувати матрикс, призводячи до 

дистрофічних змін нігтя та гіперкератозу [67-72, 112, 171]. Клінічна 

класифікація оніхомікозів на дистально-латеральну піднігтьову, 

проксимальну піднігтьову і поверхневу форми грунтується на аспектах 

патогенезу [118, 124, 142, 171, 178].  

Оніхомікотичні ураження макроскопічно класифікують на 

поверхневий мікоз, проксимально- та дистально-латеральний оніхомікоз, 

оніхохейлоз, піднігтьовий гіперкератоз та оніхогрифоз [7, 9, 11].  

1. Поверхневий мікоз характеризується почорнінням та патологічною 

деформацією поверхневих рогових шарів нігтя.  

2. Проксимально- та дистально-латеральний оніхомікоз характеризу-

ється наявністю ураження нігтьового ложа – його почорніння зі 

сторони епо- та (або) ретроніхеального валиків, що "просвічується" 

через нігтьову пластину. Найчастіше виникає внаслідок хронічної 

мікотичної пароніхії.  
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3. Оніхохейлоз – патологічне відшарування медіального та 

латерального країв нігтя від матриксу та епоніхеальних тканин з 

формуванням "човноподібної" деформації нігтьової пластини.  

4. Піднігтьовий гіперкератоз характеризується наявністю патологічного 

надлишкового "ороговіння" нігтя; нігтьова пластина потовщена, 

деформована, росте поверх буруватих патологічних мікотичних 

гіперкератоїдних крихких нашарувань на нігтьовому ложі [17-21].  

5. Оніхогрифоз виникає внаслідок тотального "термінального" 

ураження патогенним грибом усіх структур нігтя [17-19, 26] та його 

росткової зони; характеризується наявністю деформованої 

"безформенної", бурого або сіро-коричневого кольору однорідної 

консистенції, надзвичайно твердої нігтьової пластинки [23-26], – 

тотальний гіперкератоз з кальцинозом та деформацією [7, 18, 33, 59].  

Дерматофіти є основними збудниками деструктивного оніхомікозу 

стопи [9, 11], спричиняють або обтяжують більшість грибкових інфекцій 

нігтів [11, 33]; найчастіше дерматофітний оніхомікоз викликають два види 

– Trіchophytonrubrum та Trіchophytonmentagrophytes [13, 16, 18]. Питома 

частка дерматофітів та інших груп збудників оніхомікозу може сильно 

відрізнятися в залежності від локалізації ураження.  

Так, з нігтів стоп дерматофіти виділяються майже у 80% випадків, а з 

нігтів кистей рук – рідше (38,4%). Серед дерматофітів T. rubrum складає 

75-93,3%; T. mentagrophytes виділяється у 10-15% рідше [11, 30, 31]. 

Червона трихофітія (Trichophytonrubrum, син.: T. purpureum, T. rubidium) з 

70–х років є основною серед грибкових уражень стоп і оніхомікозів. При 

рубромікозі нігтів локалізація уражених ділянок може спостерігатися 

(особливо при рецидивах) [44, 48, 77] у проксимальній (задній) частині 

нігтя [117-119, 141, 142]. Як відомо, патогенні гриби контамінують 

нігтьову пластину, ложе, матрикс або параоніхеальний валик; виражені 

зміни нігтя виникають через деякий час після контамінації збудника та є 

ознаками тривало існуючого патологічного процесу [9, 11, 26].  
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Нерідко трапляються також випадки змішаної інфекції, коли 

ідентифікують одночасно бактеріальну і мікотичну флору або 

одномоментні ураження нігтя декількома видами патогенних грибів [11, 

26, 31, 65, 71-74]. Проте на стопі оніхолізис більш характерний для 

дерматофітної інфекції, викликаної Т. rubrum та починається біля 

латерального або медіального краю нігтьової пластини [9, 11, 26].  

Неправильно стверджувати, що лише дерматофіти є єдиними зна-

чимими збудниками оніхомікозу [19, 24]. Збудниками деструктивних 

мікотичних уражень можуть бути також грибиMicrosporum, Achorion, різні 

роди пліснявих, а також дріжджоподібні грибки роду Candida [22-25]. 

Приблизно половина випадків оніхомікозу кистей і не менше 1/5 – 

оніхомікозу стоп спричинені недерматофітами: пліснявими і дріжджовими 

грибами, що потрібно враховувати у комплексній терапії. Відсоток 

Candіdaspp. серед збудників оніхомікозів стопи невелика (у Європі), та 

становить не більше 5-10%, проте у деяких країнах світу оніхокандидоз 

стопи трапляється значно частіше [129, 154]. Вид С. albіcans із 

представників роду Candіda, зустрічається найчастіше, викликаючи понад 

90% випадків кандидозута змішаних ускладнених інфекцій нігтів.  

Частіше стали зустрічатися види Candida "не-альбіканс", а також – 

носійство різних видів на шкірі, зокрема, у зоні гіпоніхія під вільним краєм 

нігтя (C. parapsilosis, C. guilliermondii). Рідше з уражених нігтів виділяють 

С. parapsіlosіs і С. trоpіcalіs. Інфекції, викликані цвілевими грибами, у 

значній кількості зустрічаються переважно в країнах із субтропічним та 

тропічним кліматом. Дискутабельне питання можливості первинного 

ураження грибами сімейства Dematіaceae; невідомо чи можуть вони викли-

кати оніхомікози, чи контамінують нігті по типу мікст-інфекції.  

При ураженні нігтьової пластинки грибами процес звичайно 

починається із контамінації вільного дистального краю або на межі між 

вільним краєм і ложем нігтя. Гриби можуть поширюватися 

percontinuitatem, тобто з вогнищ, що локалізуються у складках шкіри: 
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міжпальцьових і під пальцями стоп; процес з цих ділянок поступово 

переходить на нігтьові пластини. При рубромікозі нігтів локалізація 

уражених ділянок може спостерігатися (особливо при рецидивах) у 

проксимальній (задній) частині нігтьової пластини. Очевидно, збудник 

рубромікозу (T. rubrum), може поширюватися також лімфо- та 

гематогенним шляхом. Патогенні гриби також здатні контамінувати ніготь, 

інфікуючи білянігтьовий валик та попадаючи через матрикс безпосередньо 

в нігтьове ложе. Ушкодження матрикса призводить до змін нігтьової 

пластини – нерівностей, борозен, тріщин, потовщення нігтя та виражених 

набутих деформацій. Також можливе інфікування з дистальних відділів 

нігтя через мікротріщини нігтьової пластини або запустілі канали в 

нігтьовому ложі, що залишилися після дрібних піднігтьових геморагій, 

внаслідок перенесених травм нігтьової пластини чи операційних втручань, 

а також параоніхеально – через операційну рану. Поширення грибкового 

процесу призводить до ураження ложа, матриксу та звичайно – нігтьової 

пластинки. Остання відшаровується від ложа в результаті вираженого 

піднігтьового гіперкератозу. У деяких випадках спостерігається повне 

розшарування та руйнування нігтя. Новий ніготь погано відростає 

внаслідок мікотичного ураження матриксу. На стопі оніхолізис більш 

характерний для дерматофітної інфекції, викликаної Т. rubrum та 

починається біля латерального або медіального краю нігтьової пластинки, 

нерідко – в ділянці травми або внаслідок перенесених операційних 

втручань [81, 82, 170, 339].  

З урахуванням етіології та патогенезу деструктивних мікотичних 

уражень нами запропонованопослідовність алгоритмічних адміні-

стративних заходів для керівників підприємств щодо забезпечення ефек-

тивної загальної й особистої профілактики та надання 

висококваліфікованої медичної допомоги працівникам, що детермінується 

зростанням сприйнятливості до грибкових захворювань.  
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Заходи загальної профілактики: 

1. Дотримання санітарно-гігієнічних норм у цехах, спортивних залах, 

басейнах, саунах та ін.: проведення систематичного прибирання 

приміщень з дезинфікуючими розчинами; кварцування повітря у 

приміщеннях із спецпокриттям; дотримання нормального температурного 

режиму і вологості повітря.  

2. Профілактичні обстеження осіб, які працюють на підприємствах, у 

закладах громадського харчування, спортивних закладах, саунах, басейнах; 

проведення планових медичних оглядів кожні 6 місяців, з метою 

виявлення мікотичних захворювань та інших патологічних уражень.  

3. Проведення обліку виявлених грибкових захворювань, аналізу отри-

маних даних, застосування заходів щодо епідеміологічної безпеки умов 

праці та відпочинку.  

4. При виявленні захворювання, – забезпечення ефективного лікування 

та диспансерного спостереження за хворими (зняття з обліку хворих 

проводиться через 3 місяці після клінічного та мікологічно підтвердженого 

одужання).  

5. На період лікування, – забезпечення заходів епідеміологічної безпеки 

з метою уникнення розповсюдження інфекції.  

Заходи особистої профілактики: 

1. Дотримання чистоти тіла, одягу; прийом душу 1-2 рази на день; 

зміна натільної білизни, особливо шкарпеток; комфортне взуття.  

2. При підвищеній пітливості (гіпергідрозі), самостійно – щоденне 

миття ніг з ретельним висушуванням і обробкою засобами, які зменшують 

потовиділення; часта ходьба босоніж; при неефективності – обов'язкове 

обстеження та лікування у дерматолога.  

3. Дотримання наступних рекомендацій: 

а) не вдягати чуже взуття та одяг; після роботи – ретельно мити 

руки; прийняти душ, при травмі – санувати рану дезинфікуючим 

розчином; 
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б) у лазні, сауні, басейні – застосовувати особисте взуття; 

користуватися індивідуальними рушниками, губками, шапочками; при-

ймати душ із висушуванням шкіри; обробляти спреями (Ламікон, 

Нітрофунгін) шкірні складки; 

в) уникати контактів з мікотичними хворими; при виявленні 

захворюваннясвоєчасно звернутися до лікаря.  

Результати проведених українах Европи, включаючи Україну, 

широкомасштабних досліджень «Ахілес-проекту», присвячених 

виявленню поширеності серед населення грибкових захворювань шкіри та 

ії придатків, констатували надзвичайно велике поширення мікотичного 

ураження в осіб, які вважали себе практично здоровими. Зокрема, за 

даними літератури, з 92492 обстежених у 28823 (31%) виявлено мікоз, у 

14715 (52%) із них – грибкову інфекцію нігтів (оніхомікоз) [454, 457, 461]. 

Під час лабораторних досліджень етіологічних чинників цих грибкових 

захворювань у 45,7% випадків констатовано наявність дерматофітних і 

пліснявих грибів, у 25,6% – пліснявих грибів і бактерій (епідермального 

стафілококу та ін. ), у 24,1% – пліснявих і дріжджоподібних грибів [13, 14]. 

Дерматофітне моноінфекційне походження оніхомікозу виявлене тільки у 

0,8% хворих. У решти хворих з грибковим ураженням нігтів встановлене 

поєднання інфекційних збудників, зокрема, у 3,7% - дерматофітів, 

пліснявих і дріжджоподібних грибів – наявність комбінованої інфекції 

(рис. 1.2), що корелює з даними інших авторів [13, 128-132, 454].  

Важливим моментом, на який звернули увагу дерматологи під час 

здійснення «Ахілес-проекту», було виявлення в обстежених пацієнтів різ-

них фонових соматичних захворювань печінки і нирок, зокрема у хворих 

молодого віку. Аналізуючи результати цих досліджень, слід зазначити, що 

одним з факторів, що сприяють виникненню та прогресуванню 

оніхомікозу, є дія вторинних метаболітів пліснявих грибів, зокрема, 

мікотоксинів [160, 161, 164, 212].  
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Рисунок 1.2. Розподіл збудників оніхомікозу згідно даних літератури.  

 

Серед патогенетичних ланок, що призводять до зростання 

вірогідності виникнення та розвитку мікозів стопи та оніхомікозів у 

хворих на ЦД виділяють патологію судинної та нервової систем [112, 113], 

порушення гліколізу, що призводить до зниження енергетичного 

забезпечення клітин шкіри та змін в обміні речовин [286, 287], порушень 

функції шкіри та, разом з іншими чинниками, знижує інтенсивність за-

пальної реакції [1, 38, 42]. Ці фактори зумовлюють швидке прогресування 

та хронічний перебіг мікозу [42, 112-115, 287]. Деякі автори повідомляють 

про важливу роль терморегуляторних механізмів при дисциркуляторних 

явищах у таких хворих [113, 286].  

Підхід до вибору тактики повинен бути індивідуальним, відповідно 

до нозологічних форм, особливостей клінічного перебігу, характеру 

домінуючого пошкодження. Крім того, остаточно не визначений вибір 

методів і строків здійснення операційного втручання при деструктивному 

оніхомікозі. У вітчизняній літературі практично відсутні дані щодо 

ефективності окремих методик хірургічних втручань на нігтьових 

пластинах, особливо при наявності фонової та поєднаної патології, 
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недостатньо опрацьовані покази щодо окремих методів хірургічного 

лікування, що становлять згідно принципів доказової медицини 

перспективу для подальших досліджень та входять у мету та завдання 

дисертаційної роботи. Патогенні гриби створюють сприятливий фон для 

розвитку алергодерматозів, бактеріальних інфекцій та інших захворювань, 

що спричиняють гнійно-некротичні ускладнення та можуть призводити 

деформації нігтьових пластин з їх вторинним вростанням (мікотично-

асоційованою інкарнацією), до остеомієліту, інших ускладнень та 

інвалідності.  

 

1.3. Консервативна терапія оніхомікотичних уражень 

 

Місцева терапія недеструктивного оніхомікозу показана при 

ураженні не більше 2-х нігтьових пластинок [20, 24, 29]; відсутності чи 

малій вираженості гіперкератозу; наявності протипоказів до системної те-

рапії. Ефективна місцева терапія неможлива без попереднього ВНП; 

виняток – протигрибкові лаки. Тривалий час найпростішим вважалося 

хірургічне видалення ураженого нігтя при недеструктивному оніхомікозі, 

проте цей метод досить травматичний, ранова поверхня заживає тривало, а 

можливість ре- та мікст-інфікування нігтьового ложа зводить нанівець усі 

зусилля лікаря, тому широко впроваджуються нехірургічні та комбіновані 

методи ВНП (виняток – гострі гнійні процеси). Місцева антимікотична 

терапія (навіть при найретельнішому виконанні) дозволяє досягнути 

ремісії лише у хворих з дистально-латеральною і поверхневою формами 

оніхомікозу. У інших випадках необхідне проведення системної [10-13] 

або комбінованої терапії [21], а також – застосування хірургічних методик.  

Місцеві антимікотики – найбільш ефективні засоби місцевої терапії, бо 

вони найактивніші проти збудників оніхомікозу [7, 25, 62-65]. Серед них на 

сучасному фармацевтичному ринку лише окреміпрепарати застосовуються 

для лікування власне оніхомікозу, оскільки вони випускаються у формі 
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лаку для нігтів [7, 10, 14, 25]. Інші протигрибкові препарати 

використовують не тільки при оніхомікозах, але також – для лікування 

інших грибкових інфекцій шкіри [24, 25, 30, 31].  

Спеціальні лаки, розроблені для лікування оніхомікозів, краще 

проводять антимікотик через нігтьову пластину до ложа нігтя [18, 19, 27, 

32]. Крім того, плівка антимікотичного лаку, застигаючи на поверхні нігтя, 

перешкоджає випаровуванню препарату і створює бар'єр для інфекції [20, 

24], ними можна обробляти нігтьову пластину, не видаляючи її, що 

детермінує також їх застосування для блокування реінфекції, розширюючи 

на нашу думку, можливості хірургічних методик [7, 10, 26-32]. Діючі 

антимікотики,циклопірокс та аморолфін, що входять до складу 

лаків,“Лоцерил” і “Батрафен”, надовго затримуються в нігті після 

нанесення; ефективні антимікотичні концентрації препарату зберігаються 

протягом тижня [18, 19, 44]. Лак накладають через день протягом 

першого місяця лікування; два рази в тиждень– протягом другого місяця; 

а після цього – один раз в тиждень [33, 34, 45]. Перед початком 

лікування будь-яким лаком слід усунути якнайбільшу частину 

ураженої нігтьової пластини; залишок на який буде нанесений лак 

потрібно абразувати, щоб створити нерівну поверхню [7, 10, 67]. Лак 

накладають пензликом або шпателем [10, 104]. Перед кожним 

нанесенням лаку попередній шар видаляють розчинником [7, 10, 117]. 

Тривалість лікування залежить від швидкості відростання здорової 

нігтьової пластини. Для лікування недеструктивного оніхомікозу 

стопи достатньо 9-12 місяців [10, 67, 104].  

Місцеві протигрибкові препарати, не призначені спеціально для 

лікуванняоніхомікозів, випускаються у формі розчинів, мазей, кремів [16, 

18, 21]. Протигрибкові компоненти цих форм не проникають через 

нігтьову пластину, тому препарати накладають на оголене ложе [26-28, 

47]. Їх наносять у нігтьове ложе 2-3 рази в день до остаточного 

відростання здорової нігтьової пластини [26, 28, 47, 48, 68]. Великий вибір 
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лікарських форм дозволяє змінювати їх у залежності від стану нігтьового 

ложа [68, 69, 101].  

Отже, одним з найосновніших принципів успішного комплексного 

лікування оніхомікозу є елімінація ураженого нігтя (повністю або його 

фрагмента) з метою підвищення ефективності проникнення місцевих 

антимікотиків [106, 110]. Видалення нігтя з допомогою кератолітичних 

пластирів – спосіб, поширений в амбулаторній дерматологічній практиці. 

Він показаний при ураженні декількох нігтів, втягненні у процес всієї 

нігтьової пластини, матриксу, вираженому гіперкератозі нігтьового 

ложа;лише при недеструктивному ураженні декількох нігтів, патологічних 

змінах всієї нігтьової пластини, матриксу, вираженому гіперкератозі 

нігтьового ложа без гнійних ускладнень [102, 103, 117]. Пластирі містять в 

якості кератолітичного компоненту сечовину або саліцилову кислоту. 

Інколи доскладу пластиря додають антисептик(хінозол, йод) або 

місцевий протигрибковий засіб типу біфоназолу,кетоконазолу [102-104].  

Враховуючи існування значних відмінностей в організації систем 

охорони здоров'я та соціального страхування у різних країнах (зокрема 

щодо переліку лікарських засобів, витрати на які повністю або частково 

компенсуються пацієнтом), порівняти результати застосування у різних 

країнах того чи іншого типу антимікотичної терапії є достатньо тяжко.  

Об'єктивізація “готовності” пацієнта розпочати певний вид терапії, 

призначений лікарем, є важливими складовими фармакоекономічних 

досліджень. Важливим є розпрацювання стратегії і тактики лікування – 

конкретних заходів на окремих етапах надання медичної допомоги, - 

клінічно обгрунтованих алгоритмів: 

 обстеження пацієнта (оцінки обсягу і характеру вогнища інфекції і 

загального стану); передопераційної підготовки; 

 термінів і обсягів операційних втручань (з урахуванням показів і 

протипоказів, особливо щодо ургентних операцій та ін. ); вибору 

методів знеболювання [22, 25, 38, 39]; 
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 методик післяопераційного консервативного і місцевого 

медикаментозного лікування [10, 11, 14].  

Системна терапія оніхомікозів рекомендована при патології 

декількох нігтів, дистрофічних змінах нігтьової пластини (гіперкератоз, 

оніхолізис), вираженому ураженні матриксу [25, 38, 42]. Системна терапія 

забезпечує проникнення препаратів у нігті через кров [44, 45, 61]. Хоча 

вона не дозволяє відразу створювати в нігті високу концентрацію, як при 

місцевому лікуванні, проте забезпечує надходження препарату у нігтьове 

ложе та матрикс [47, 49, 108].  

Окрім того, багато системних препаратів накопичуються у матриксі 

нігтя в кількостях, що набагато перевищують мінімальні пригнічувальні 

концентрації; здатні зберігатися там після закінчення лікування [67, 68, 

104]. Системна терапія оніхомікозів показана при ураженні декількох 

нігтів [11, 13, 24], виражених змінах нігтьової пластинки (гіперкератоз, 

оніхолізис), ураженні матриксу [13, 67-69], при тривалості захворювання 

понад 5 років, а також – наявності інших клініко-морфологічних критеріїв: 

1.  Клінічної форми: 

 Дистально-латеральної (пізні стадії).  

 Проксимальної.  

 Тотальної.  

2.  Ураженні більше половини нігтя.  

3.  Залученні у процес матриксу.  

4.  Виражених змінах нігтя (гіперкератоз, оніхолізис).  

5.  Ураженні більше 2-3 нігтів.  

 Неефективності місцевої терапії.  

 Поєднанні оніхомікозу з поширеним ураженням шкіри чи 

волосся.  

Серед багатьох фармакоекономічних досліджень щодо лікування 

оніхомікозів переважна більшість була проведена для режимів 

монотерапії, зокрема із застосуванням системних антимікотичних засобів 
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[7, 10, 21]. Комплексна фармакоекономічна оцінка застосування різних 

протигрибкових препаратів часто є проблематичною через відсутність 

єдиного підходу по відношенню до їх застосування пацієнтами з огляду на 

ефективність, тривалість та вартість терапії [16, 20, 21, 25].  

Для лікування мікозів, а особливо оніхомікозів, у зв'язку з 

поширенням поєднаних та поліетіологічних уражень необхідно 

застосовувати препарати широкого спектру дії [7, 10, 14, 21]. Вони повинні 

характеризуватися кератолітичною і фунгіцидною або фунгістатичною 

дією, забезпечувати високий відсоток виліковування, тривалу ремісію [19-

22], добру переносимість, високобезпечними (з мінімальними побічними 

ефектами), і що соціально важливо – доступними для широких верств 

населення [19, 21]. Сучасні найбільш часто застосовувані протигрибкові 

препарати можна розділити на дві фармакохімічні групи:  

1. похідні азолів: 

 похідні імідазолу (кетоконазол, клотримазол, еконазол, міконазол, 

біфоназол, омоконазол); 

 похідні тріазолу (флуконазол, ітраконазол); 

2. похідні аліламінів (тербінафін, нафтифін): 

 протигрибкові антибіотики (ністатин, грізеофульвін, амфотерицин В, 

натаміцин); 

 похідні міристаміцину (мірамістин); 

- похідні карбамотіоату (толциклад, толнафтад); 

- похідні ундециленової кислоти («Мікосептин»); 

- 5-фторцитозин (флуцитозин); 

- морфоліни (аморолфін).  

Таким чином, незважаючи на відсутність стандартизованої ме-

тодології аналізу для фармакоекономічних досліджень, їх загальною рисою 

є вивчення та аналіз переважно об'єктивних показників [48, 61]. Проте, при 

проведенні фармакоекономічних досліджень, поряд з їх стандартизацією, 
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необхідно брати до уваги фактори, специфічні для різних країн. Вивчення 

сучасних даних літератури стосовно лікування деструктивних уражень 

нігтя нами проведено за принципом вибірковості та диференційованого 

підходу стосовно інформації, наданої фармфірмами; з акцентуванням на 

дані досліджень, висвітлені у публікаціях провідних вітчизняних та 

закордонних хірургічних та дерматологічних клінік, щодо результатів 

комплексного лікування оніхомікозів, зокрема – ефективності окремих 

хірургічних методів, проведених з урахуванням окремих принципів 

доказової медицини [13, 47, 49]. Системна антимікотична терапія 

(ітраконазолом, тербінафіном, флюконазолом або ін. ) показана лише при 

ураженні більше двох нігтьових пластин або (та) наявності системних 

мікотичних захворювань чи підозри на генералізацію процесу [104-106]. 

Наш клінічний досвід свідчить про доцільність алгоритмічних принципів 

діагностики та лікування для досягнення оптимального клінічного ефекту:  

1.  Визначити гриб-збудник оніхомікозу чи асоціацію грибів, 

наприклад, T. rubrum і Candidaalbicans.  

2.  Провести санацію всього організму (системний антимікотик).  

3.  Впливати на патогенетичні фактори.  

4.  Видалити уражені нігтьові пластини.  

5.  Провести ретельне лікування нігтьового ложа аж до відростання 

нігтьових пластин.  

6.  Провести лікування ураженої грибами шкіри пальців, стоп (кистей), 

великих складок і інших ділянок у випадку наявності там вогнищ мікозу.  

Лікування оніхомікозів повинно бути ефективним, безпечним і 

економічно обгрунтованим [61, 62, 104, 106], тому важливим є 

удосконалення місцевої і системної терапії. Серед чинників, що де-

термінують застосування системних препаратів [10, 13, 48, 49], виділяємо: 

 Тривалий і малосимптомний перебіг оніхомікозів, що має 

епідеміологічне значення (уражений ніготь – джерело інфекції для 

хворого та оточуючих).  
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 Можливість лімфо- і гематогенного переносу інфекції.  

 Тривала персистенція збудника в організмі сприяє розвитку 

алергодерматозів і лікарської непереносимості, викликає імунну 

дисфункцію.  

 Можливість виникнення ускладнень.  

 Психоемоційний дискомфорт у пацієнтів.  

Алгоритм оптимального лікування пацієнтів у випадках 

комбінованого ураження, – оніхомікозу та ВН [8, 13, 18] найчастіше 

полягає у видаленні ураженої нігтьової пластини, що доповнене 

протирецидивним компонентом – висіченням патологічно змінених 

епоніхеальних тканин та парціальною матриксектомією [265] (шляхом 

локального вишкрібання ложечкою Фолькмана росткової зони та матриксу 

нігтя в ділянці вростання). У деяких випадках поєднаного ураження 

(дистально-латеральній формі оніхомікозу, асоційованій з патологічним 

"вростанням" нігтьової пластини; ураженням менше 1/2 нігтя по краю його 

вростання) допустиме виконання повздовжньої гемірезекції нігтьової 

пластини з протирецидивним компонентом [9, 11, 29].  

Тривалість лікування залежить від швидкості росту нігтя: 

визначається локалізацією (на ногах ростуть повільніше) [30, 131]; віком; 

ослабленістю організму; наявністю хронічних системних захворювань, 

фонової патології [12, 16, 68, 31-34, 331, 360, 387]. Поява ефективних 

протигрибкових системних препаратів групи аліламінів і азолів дала 

можливість досягнути вилікування у 85% хворих лише за 3-4 місяці. В 

мікологічній практиці з різним успіхом застосовують азолові антимікотики 

[11, 18, 26, 26] – Нізорал (кетоконазол), Орунгал (ітраконазол) і Дифлюкан 

(флуконазол). Невисока ефективність і недостатнє накопичення у нігтях 

грізеофульвіну і кетоконазолу, тривале лікування (до 1 року), з появою 

сучасних протигрибкових препаратів, – зумовлює застосування їх лише в 

комбінованій терапії оніхомікозів [110, 118, 221]. Основним критерієм, що 

визначає вибір системного препарату, є спектр його дії.  
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Схеми системної терапії (табл. 1. 1): 

I. Стандартна – щоденний прийом звичайної дози протягом всього 

періоду лікування (будь-який системний препарат) – протягом 

відростання нігтьової пластинки.  

II. Вкорочена – термін лікування коротший за час відростання нігтя. 

Лікування звичайними чи збільшеними дозами. Застосовуються 

ітраконазол і тербінафін (довго затримуються у нігтях).  

III. Інтермітуюча (переривна схема) – звичайна чи збільшена доза 

кількома короткими курсами. Інтервали між ними рівні 

тривалості курсів (1 тиждень прийом препарату – 1 тиждень 

перерва). Застосовують ітраконазол, тербінафін або інші 

ліпофільні препарати.  

IV. Пульс-терапія – збільшену дозу препарату призначають 

короткими курсами з інтервалами, більшими за тривалість самих 

курсів. Лікування короткотривале (ітраконазол) або відповідає 

часу відростання нігтьової пластинки (флуконазол).  

Таблиця 1. 1.  

Основні схеми призначення системних протигрибкових препаратів 

 

Препарат Схема Добова доза, 

мг 

Тривалість курсу, міс.  

Нігті рук Нігті ніг 

Грізеофульвін Стандартна 100 4-9 6-18 

Ламізил 

(Тербінафін) 

Вкорочена 250 1,5 3-4 

Нізорал 

(Кетоконазол) 

Стандартна 200 4-6 6-18 

Орунгал 

(Ітраконазол) 

Пульс-терапія 

(1 тижд. / 

перерва на 3 

тижні) 

 

 

400 

 

 

2 

 

 

3-4 

Дифлюкан 

(Флуконазол) 

Вкорочена 200 2 3-4 

Пульс-терапія(1 

день в тижд. ) 

150 4-6 9-12 
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Сучасні протигрибкові препарати характеризуються високими 

показниками мікологічного і клінічного виліковування, однак мало вивчені 

вiддалeнi результати терапії з їх використанням [105, 106, 135]. Тривалість 

лікування залежить від швидкості росту нігтя: визначається локалізацією 

(на ногах – ростуть повільніше), віком, імунним статусом організму, 

наявністю супутніх хронічних системних захворювань, фонової патології. 

Поява ефективних протигрибкових системних препаратів групи аліламінів 

і азолів дала можливість досягнути мікологічного видужання у 85% хворих 

лише за 3-4 місяці. Хороші результати стверджено також при застосуванні 

тербінафіну [29, 45, 77]. Якщо етіологія невідома або виділено декілька 

грибів, – призначають препарат широкого спектру, що включає 

дерматофіти, гриби роду Candida і плісняві недерматофітні види [24, 102]. 

Оскільки оніхомікози в переважній більшості випадків зумовлені 

дерматофітами [24, 76, 110], ефективним є Ламізил (тербінафін) – 

аліламіновий антимікотик з вираженим впливом на збудника при 

мінімальній фунгіцидній концентрації: 250 мг (1 таблетка) щодня протягом 

1,5 місяців при ураження нігтів кистей рук; 3 місяців – при ураженні нігтів 

стоп [102, 103, 252]. При оніхомікозі, викликаному лише дерматофітами, 

призначають тербінафін. При оніхомікозі, викликаному грибами Candida, і 

при кандидозній пароніхії, а також при змішаних інфекціях показані 

ітраконазол, кетоконазол або флуконазол [2, 4, 13, 21]. При оніхомікозі, 

викликаному пліснявими грибами-недерматофітами, або при комбінованих 

ураженнях, як правило, застосовують ітраконазол [27, 82-84]. Вагітним і 

тим, хто годує грудьми, особам із захворюванням печінки чи лікарською 

алергією системна терапія протипоказана; проте з появою сучасних 

препаратів та прогресивних методик їх застосування ризик розвитку побіч-

них і токсичних ефектів значно скоротився [20-23, 60-64]. Застосування 

ліпофільних препаратів може ускладнюватися диспепсичними явищами: 

нудотою, відчуттям дискомфорту у животі, іноді – болем, блюванням. 
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Інтенсивний метаболізм у печінці проявляється гепатотоксичністю 

(підвищення печінкових трансаміназ, лужної фосфатази). Гідрофільні 

препарати також можуть зумовити диспепсичні прояви, дуже рідко – 

токсичний гепатит [63-68, 71-76]. Чим менша ефективність лікування, тим 

більші дози препарату необхідно призначати, що детермінує виникнення 

токсичного впливу. Препарати з високою спорідненістю до кератину, які 

накопичуються в нігтях, більшість авторів застосовували короткими 

курсами, що зменшувало ймовірність небажаних ефектів.  

Стверджено, що найменш небезпечними є схеми пульс-терапії, 

переривчасті і вкорочені схеми. Призначення препарату має бути етіологі-

чно обгрунтованим. Якщо спектр дії не включає виділеного збудника, не 

потрібно призначати препарат навіть у великих дозах. Тривалість 

лікування традиційними засобами можна зменшити, застосовуючи 

комбіновану терапію або переривчасту схему [26, 112, 138, 212]. Варто 

враховувати взаємодію з іншими препаратами. Ні один зі системних 

препаратів не варто застосовувати у пацієнтів із хворою печінкою. Ні один 

системний препарат не можливо безпечно призначати при вагітності і 

лактації [138-142]. Нами констатовано, що найбільш ефективною при 

деструктивному оніхомікозі є системна пульс-терапія тербінафіном 

(Ламізил, Ламікон, Тербізил) [111, 113, 117, 293], Орунгалом, 

флуконазолом (Дифлюкан, Мікосист) [26, 138] та місцеве лікування маззю 

Ламізил (тербінафіном) або Нізоралом [268, 304]. За останні роки 

збільшилася кількість публікацій профармакоекономічні дослідження ком-

бінованих схем та режимів лікування оніхомікозів. Звичайно, ефективність 

комбінованої терапії є вищою за ефективність монотерапії [43-45, 377], 

якщо інші фактори проведення дослідження є подібними або ідентичними.  
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1.4. Загальні принципи операційної тактики в оніхохірургічних хворих  

 

Проблемам консервативного лікування оніхопатології присвячена 

значна кількість робіт, але до цього часу не існує патогенетично 

обгрунтованих та алгоритмічно сформульованихпідходів щодо показів та 

методик місцевої та системної терапії [8, 9, 13, 15, 28], у відповідності до 

вищесказаного нами виділено групу захворювань так званої “хірургічної 

оніхопатології” (surgicalnailpatology), що вимагає у комплексному 

лікуванні проведення операційних втручань – резекції нігтьової пластини 

(РНП) або оніхектомії, а також операційних втручань на білянігтьових 

тканинах [7-13]. Основними диференційно-діагностичними критеріями 

хірургічної оніхопатології є морфологічні зміни нігтя та навколонігтьових 

тканин, локалізація та вираженість больового синдрому [106, 108, 113].  

Окремими симптомами, що достовірно свідчать про наявність 

гнійного вогнища являються: патологічна флотація нігтя, симптом 

просвічування гною крізь десквамовані тканини, наявність 

параоніхеальних гнійних виділень. У сумнівних випадках [4, 12, 24, 124, 

438] слід виконувати експлоративні доступи (тотальну односторонню 

епоніхектомію чи ретроніхеальні розтини Канавела), що дають можливість 

повноцінної ревізії, адекватного розкриття та дренування гнійного 

вогнища [99, 118, 119, 199]. Покази до експлоративної операції можуть 

виникнути у хворих з мікотичною та мікотично- асоційованою інфекцією, 

у осіб із зниженою больовою чутливістю, а також – при значній деформації 

нігтьової пластини, що затрудняє візуалізацію некротично-гнійного 

вогнища [69, 96, 118].  

Класичні методи операційного лікування оніхопатології описані для 

корекції нігтьового панариція (піднігтьового та білянігтьового абсцесу) 

[152, 217]; вибір хірургічного лікування у переважній більшості випадків 

залежить від так званого "принципу 1/2" або "аксіоми половини", полягає в 

безпосередній залежності від об'єму патологічного ураження нігтя (при 
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ураженні до 1/2 нігтя показана резекція, у інших випадках – ВНП); яка 

адаптована до застосування при іншій патології нігтя [17-19]. У 

відповідності з даним принципом операційне лікування ретроніхеального 

абсцесу з проривом під ніготь полягає в розкритті гнійника [286, 287] 

двома контрлатеральними розтинами з відсепаруванням шкірного клаптя 

та резекцією основи нігтьової пластини або повним ВНП (операція 

Канавела) [122, 129, 199, 474, 499]. Хірургічна корекція епоніхеального 

абсцесу з проривом під ніготь – розкриття дугоподібним розтином по краю 

нігтьового валика з висіченням десквамованого епідермісу та крайовою 

РНП (гемірезекцією) нігтьової пластини або її повним видаленням [7, 9, 11, 

50, 56] (операція типу Канавела). Загалом хірургічне лікування 

піднігтьового абсцесу полягає в РНП чи його повному видаленні (в 

залежності від поширення патологічного процесу) [101, 103, 110].  

При оніхомікотичному ураженні застосовуються крайова та передня 

РНП, повздовжня гемірезекція, видалення нігтя; тому що у випадках 

поєднаних та комбінованих уражень слід розглядати оніхомікоз як 

морфогенетично домінуючий процес, що вимагає особливих, "роз-

ширених" підходів для "оголення" ложа в межах здорових тканин для 

більш повноцінного застосування місцевих антимікотичних засобів [7, 11]. 

Резекції нігтя становили лише 7-11% парціальних вибіркок 

оніхомікотичних уражень, – спостереження ДЛО та ПЛО, асоційовані з 

оніхокриптозом та хронічною мікотичною пароніхією [16, 356]. Наявність 

травми нігтя або нігтьового (суб- або параоніхеального) панариція / 

пароніхії є ургентною хірургічною патологією [16, 69, 217]. У випадках 

ускладненого оніхокриптозу операційне лікування носить ранньо-

відтермінований [7, 11, 13] (епоніхеальні гіпергрануляції), або ургентний 

(епоніхеальний абсцес) характер. Основними, поширеними в клінічній 

практиці, методами операційного втручання є ВНП та резекція нігтя [12, 

18, 19, 22, 23]. Для хірургічного лікування оніхокриптозу доцільно 

застосовувати черезепоніхеальний доступ до врослого краю нігтьової 



81 

 

пластини, ефективність якого детермінується тотальною елімінацією 

зміненого епоніхія зі сторони вростання, створенням можливості для 

адекватного виконання РНП, чіткою візуалізацією росткової зони та 

матрикса для виконання парціальної матриксектомії, можливістю 

розширення доступу для ревізії субоніхеальних структур, включаючи 

дистальний кінець нігтьової фаланги [5, 11, 13]. Також практикується, як 

доповнення до основного втручання, при наявності інкарнації, висічення 

патологічно змінених епоніхеальних тканин та парціальна маргінальна 

матриксектомія, що забезпечує відсутність росту нігтьової пластини у 

ділянці крайової резекції нігтя (КРН), звужуючи ніготь та попереджуючи 

його вростання, виконується шляхом механічного висічення, яке 

характеризується відносною технічною тяжкістю виконання та поганим 

візуальним контролем через виражену кровоточивість або шляхом 

діатермокаутеризації, локальної коагуляції фенолом чи іншими 

тканиннонекротизуючими речовинами, СО2 (карбондиоксидним) лазером 

[50, 94]. У хворих на облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок 

нерідко можна виявити патологічне вростання мікотично ураженої нігтьо-

вої пластини [11, 16, 35]. Такі пацієнти потребують проведення комплек-

сного консервативного лікування [35, 58, 66, 119]: корекції рівня глікемії; 

антибіотикотерапії; інфузії кристалоїдних розчинів та реополіглюкіну; вве-

дення пентоксифіліну (Тренталу, Агапурину), солкосерилу (Актовегіну), 

ксантинола нікотинату, аналгетиків, Берлітіону. Застосування комплексу 

судиннорозширюючої терапії є показаним також при наявності у пацієнта 

ЦД [30-33, 118]. Зважаючи на значний ризик виникнення ускладнень, 

перевагу слід надавати проведенню крайової резекції ураженого нігтя або 

атиповій малотравматичній оніхектомії через оніхолізовані структури. 

Проте, у ряді випадків, у зв'язку з його вираженими супутніми змінами 

(при наявності патологічного відшарування більше половини нігтьової 

пластини або оніхогрифозу, що унеможливлює виконання КРН) необхідно 

проводити повну абляцію нігтя [72, 104].  
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Недоліками операцій Дюпюітрена та Емерта-Шмідена [400, 404] є 

неврахування морфологічних особливостей та клінічного перебігу 

ускладнених випадків оніхокриптозу: ризику поширення інфекції 

субоніхеально, ризику мікст-інфікування гіпергрануляцій та контамінації 

матриксу нігтя патогенною мікотичною флорою, недостатність оголення 

ложа та матриксу в ділянці вростання для виконання парціальної 

маргінальної матриксектомії будь-яким з вищенаведених способів, як 

антирецидивного компоненту [397, 400, 402, 408]. Ці способи, елімінуючи 

врослий субстрат (нігтьову пластину), не ліквідують епоніхеальний валик 

(субстрат для вростання), чим пояснюється велика кількість рецидивів 

[406, 408]. Застосування монокомпонентних паліативно-декомпресійних 

втручань (КРН або ВНП) допустиме лише у початковій стадії розвитку ВН, 

при наявності незначно виражених інфільтративно-запальних змін 

епоніхеального валика; проте у цих випадках доцільнішим є застосування 

двохкомпонентних (умовно-радикальних з протирецидивним ком-

понентом) втручань. Вважаємо, що повноцінне операційне лікування у 

випадках оніхеальної інкарнації повинне бути декомпресійним (шляхом 

виконання РНП чи ВНП ліквідувати патологічну компресію епоніхеальних 

тканин) та містити профілактичний (попереджувати виникнення рецидивів 

вростання) компонент [5, 16, 26]. РНП та ВНП, елімінуючи врослий 

субстрат (край нігтя), не ліквідують епоніхеальний валик (субстрат для 

вростання); тому ці методи, як самостійні операційні втручання, вважаємо 

паліативно-декомпресійними [30-32, 36, 56]. Наявність множинних 

деформацій краю нігтьової пластини: зазубреностей або (та) 

шатроподібної деформації нігтя або (та) ділянок розшарування й 

оніхолізису [248-254] свідчить про значну ймовірність виникнення 

рецидиву та є прямим показом до виконання парціальної матриксектомії як 

додаткового протирецидивного компоненту [121, 192, 250]. 

Двохкомпонентні методи (РНП, або видалення нігтя (екстирпація чи 

абляція нігтьової пластини), доповнена висіченням зміненого епоніхія; 
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також КРН чи ВНП, доповнені парціальною матриксектомією) є 

протирецидивними [18, 19, 26, 67, 194]: висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин елімінує субстрат для вростання (епоніхеальний 

валик), а часткова 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 вважаємо умовно-радикальними з протирецидивним 

компонентом [18, 67]. Трьохкомпонентне операційне лікування [101, 110, 

116, 118, 156, 194] (РНП або екстирпація нігтя, доповнена висіченням 

патологічно змінених епоніхеальних тканин та прецизійною парціальною 

матриксектомією) є найбільш ефективним для хірургічної корекції ВН, 

тому що практично не супроводжується виникненням рецидивів 

вростання; тому його можна вважати радикальним [118, 156].  

Оптимальним лікуванням для неускладнених варіантів клінічного 

перебігу ВН є КРН, доповнена висіченням патологічно змінених 

епоніхеальних тканин та парціальною маргінальною матриксектомією; для 

комбінованих уражень – екстирпація нігтя, доповнена висіченням ураже-

ного епоніхія та прецизійною крайовою ексцизією росткової зони та 

матриксу в ділянці вростання, що дозволяє елімінувати уражений ніготь; 

піднігтьовий гіперкератоз і з ним – кістозні утворення – порожнини у 

епідермісі [25, 226, 253]. Вибір оптимального лікування при наявності 

поєднаних уражень є складнішою проблемою і потребує індивідуального 

підходу. З метою найменшої травматизації, перевагу слід надавати КРН, 

доповненій висіченням патологічно змінених епоніхеальних тканин та пар-

ціальною маргінальною матриксектомією в ділянці вростання [204, 237]. 

Оптимальне лікування пацієнтів у випадках поєднаного ураження: 

оніхомікозу та ВН, найчастіше полягає у видаленні ураженої нігтьової 

пластини, доповненому висіченням патологічно змінених епоніхеальних 

тканин та парціальною маргінальною матриксектомією в ділянці 

вростання; застосуванні у післяопераційному періоді місцевих та 
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системних антимікотичних препаратів [21, 67, 68]. При поєднанні мікозу 

та оніхоінкарнації, ускладненої гострим епоніхеальним абсцесом, 

виконуємо розкриття гнійника та висічення ураженого епоніхеального 

валика; видалення нігтя, доповнене прецизійною крайовою ексцизією 

росткової зони та матриксу в ділянці вростання [65]. У деяких випадках 

поєднаного ураження (дистально-латеральній формі оніхомікозу, 

асоційованій з патологічним "вростанням" нігтьової пластини; ураженням 

менше 1/2 нігтя по краю його вростання) допустиме виконання 

повздовжньої гемірезекції нігтьової пластини з протирецидивним 

компонентом [41, 43, 115]. Операцію у випадках виражених 

гіперкератоїдних змін та інкарнації також слід доповнювати висіченням 

патологічно змінених епоніхеальних тканин та парціальною маргінальною 

матриксектомією [26]: крайовою ексцизією та діатермокоагуляцією 

росткової зони та ложа нігтя в ділянці вростання [26-28, 54]. При наявності 

епоніхеальних гіпергрануляцій та вогнищевих некрозів також виконуємо 

ВНП, доповнене висіченням патологічно змінених епоніхеальних тканин 

та парціальною маргінальною матриксектомією. При поліоніхомікотичних 

деструктивних ураженнях нами запропоновано комплекс заходів, що 

включає хірургічну санацію, застосування поєднання протигрибкових 

препаратів: системної терапії ітраконазолом, місцевої санації нігтів 

антимікотичним лаком для запобігання мікотичній реінфекції, 

застосування антисептичних та антимікотичних розчинів та лініментів до 

повного відростання нігтя [104, 118, 141].  

Також при хронічному перебігу патологічного процесу може 

виникати остеомієліт – кістковий панарицій дистальної фаланги, який 

нерідко є результатом неадекватного лікування [11, 26]. Тривалий перебіг 

оніхеальної патології, зокрема панарицію може свідчити про поширення 

процесу, а формування хронічних некротично-гнійних нориць є 

характерною ознакою розвитку кісткового панариція. При кістковому 

панарицію некротично-гнійний процес уражає кісткову тканину фаланг 
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пальців. Остеомієліт фаланги пальця патогенетично класифікують на 

первинний кістковий панарицій, що виникає внаслідок інфікування 

глибоких пошкоджень з проникненням збудників інфекції безпосередньо у 

кістку і вторинний, причиною якого є поширення гнійного запалення з 

м'яких тканин пальця на кістку; різновидом вторинного кісткового 

панариція є гематогенний остеоміеліт фаланги [11, 13].  

Некроз і гнійне розплавлення кістки призводять до її деструкції та 

утворення секвестрів. Найчастіше поражається кістка нігтьової фаланги з 

наступною крайовою, субтотальною або тотальною секвестрацією без 

утворення секвестраційної «коробки» у зв'язку з тим, що не встигають 

розвинутися репаративні процеси, які спричиняють її формування [7, 10, 

12]. Біль є постійним симптомом; поступово наростає і стає нестерпним. 

При ураженні нігтьової фаланги палець набуває булавоподібної форми; 

шкіра на ньому напружена, блискуча, зі згладженими складками. 

Локально: виражений больовий синдром, значне потовщення пальця; біль 

посилюється при пальпації та функціональному навантаженні (активних 

або пасивних рухах ураженою ділянкою). Загальний стан хворого нерідко 

тяжкий; при бактерійному кістковому панарицію з'являються симптоми 

загальної інтоксикації, – загальна слабість, лихоманка, температура тіла 

нерідко підвищується до 39-40 градусів. При кістковому панарицію, 

протягом першого тижня захворювання, на рентгенограмах відзначається 

нерівномірно виражене просвітління – остеопороз ураженої частини 

фаланги. Рентгенологічним дослідженням констатують наявність 

регіонального остеопорозу та вогнища деструкції кісткової тканини, однак 

зміни, які виявляються рентгенологічно, визначаються звичайно не раніше 

ніж на 10-14 день захворювання [50, 55, 103].  

Ціль хірургічної обробки – видалення (у межах візуально здорових) 

усіх нежиттєздатних тканин в локусі гнійного вогнища, а також створення 

умов для сприятливого перебігу ранового процесу, найшвидшого загоєння 

сформованого дефекту; включає клінічно обгрунтовані принципи 
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активного хірургічного лікування мікотично-контамінованих гнійних ран: 

 санацію гнійного вогнища з видаленням усіх нежиттєздатних тканин, 

включаючи некротизовані ділянки в межах здорових тканин; 

 багатокомпонентне інтенсивне консервативне лікування [72-84] (зас-

тосування антибактеріальної, антимікотичної й імуномодулюючої 

терапії); 

 місцеве медикаментозне лікування антисептичними або (та) антимі-

котичними мазями на водорозчинній основі.  

Хірургічна обробка гнійної порожнини в ідеалі детермінує 

радикальне видалення всіх нежиттєздатних тканин. Проте ця мета не 

завжди може бути досягнута через розповсюдженість та “розлитість” вог-

нища ураження [40, 72-84, 124], недостатньо чіткого відмежування життє-

здатних і некротизованих тканин [80-82]. У таких випадках застосовують 

поетапне лікування, тобто “паліативну” парціальну некректомію, яку 

виконують по демаркації без висічення ділянок некро- та парабіозу. 

Некректомія дозволяє ліквідувати основну масу нежиттєздатних тканин і 

домогтися позитивних зрушень клінічного перебігу ранового процесу. За 

показаннями є можливе та необхідне проведення ранніх пластичних і 

реконструктивних операцій на дистальній фаланзі, зокрема на нігтьовому 

ложі в умовах адекватного кровопостачання. У випадку прогресування 

запального процесу виявляють деструкцію кістки аж до повного 

(тотального) руйнування (секвестрування) фаланги, що є показомдо 

секвестр-, секвестрнекректомії або ампутації [26, 27, 81-84]. Як відомо, 

“механістичний” підхід до комплексного лікування “малооб’ємної” 

поверхневої патології нігтьових фаланг пальців кисті та стопи, неадекватне 

ведення післяопераційного періоду при гнійно-некротичних ураженнях 

дистальної фаланги пальця сприяє приєднанню мікст-інфекції, 

виникненню вторинних деформацій, а також – вростанню нігтьової 

пластини [103, 113, 118, 119]. Незважаючи на численні публікації, 

присвячені діагностиці та лікуванню оніхомікозів, зокрема – 
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амбулаторному, існує ряд нез’ясованих аспектів [38, 70, 240], вирішення 

яких цікавить хірургів – роль хірургічних методів у комплексному 

амбулаторному лікуванні; покази, методики та алгоритми їх застосування.  

 

1.5. Інкарнація нігтя – врослий ніготь, морфогенетичне 

обґрунтування принципів та методик комплексного лікування 

 

Інкарнація нігтя, врослий ніготь (ВН), як монопатологія – 

оніхокриптоз, так і як вторинние хірургічне захворювання, досить 

поширений серед всіх вікових груп, проте переважно уражаються особи 

молодого віку; займає одне з чільних місць серед інших некротично-

гнійних процесів не тільки за частотою виникнення, але також і за 

кількістю днів непрацездатності [406]. Найбільш часто уражається І палець 

(галлюкс) лівої стопи. Операції з приводу патологічного “вростання” 

нігтьової пластини у епоніхеальний валик становлять значний відсоток 

операційних втручань, що виконуються у хірургічних відділеннях 

поліклінік; їх результати, – внаслідок запізнілої діагностики та нерідко – 

латентного перебігу супутніх захворювань нігтя, не завжди бувають 

задовільними; за даними різних клінік, рецидив “вростання” 

спостерігається у 3-35% випадків [66, 80, 86].  

Остаточно не розроблена класифікація, необхідна для створення 

алгоритмів та локальних протоколів комплексного лікування ВН, вибору 

хірургічних методик та ведення післяопераційного періоду. Пізні 

компресійні рецидиви при монооніхокриптозі становлять 5-18%, а при 

вростанні нігтя, комбінованому з оніхомікозом – 30-70% [182, 192], що 

підтверджено також нашими попередніми дослідженнями.  

Також стверджено, що у 60-70% випадків ВН з формуванням 

епоніхеальних гіпергрануляцій спостерігається їх контамінація міко-

тичною мікст-флорою, що підтверджено даними різних авторів [124, 192-

194]. Попередніми нашими дослідженнями констатовано, що існує 

декілька варіантів ВН згідно зі змінами епоніхеальних тканин. Патогенез 
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ВН є достатньо складним, що підтверджено наведеними даними та 

результатами попередніх наших досліджень і може представляти собою від 

1 до 4 одномоментно існуючих «порочних кіл» (Circulusvitiosus), що 

створює певні труднощі для повноцінного комплексного лікування та 

вимагає індивідуалізованого підходу для хірургічної корекції та ведення 

післяопераційного періоду [26-30]. Поліморфізм макроскопічних змін 

нігтьових пластин при вторинних інкарнаціях та у людей похилого віку 

зумовлений насамперед формуванням гіперкератозів, вогнищ оніхолізису 

та деструкції. Констатовано значну частоту поєднаних з оніхомікозом 

випадків вростання [297-311]. Нами запропоновано варіанти клінічної 

класифікації ВН, що є адекватними у патоморфологічному та 

морфогенетичному відношенні [123, 182, 193]. Ці критерії детермінуються 

особливостями перебігу захворювання та можуть мати прогностичне 

значення щодо вірогідності виникнення рецидиву [58, 123, 115]. Наявність 

множинних деформацій краю нігтьової пластини [190-193]: зазубреностей 

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

оніхолізису, на нашу думку, свідчить про значну ймовірність виникнення 

рецидиву [103, 115]. Такі зміни є прямим показом до виконання 

парціальної матриксектомії як додаткового протирецидивного компоненту 

хірургічного лікування [18, 28, 37]. Консервативнізаходи, такі 

якепоніходевульсія, абразійна спікулектомія, накладання корекційних скоб 

тощо, як монолікування,показане лише у фазі інфільтрації [151, 165, 219]. 

Основними, поширеними в клінічній практиці, методами операційного 

втручання є ВНП та КРН [53]. Також практикується, як доповнення до 

основного втручання, висічення патологічно змінених епоніхеальних 

тканин та парціальна маргінальна матриксектомія – часткова крайова 

ексцизія матриксу нігтя в ділянці вростання, шляхом його механічного 

висічення або коагуляції діатермокаутером, СО2 (карбондиоксидним) ла-

зером чи фенолом [50, 62, 187]. Вважаємо, що повноцінне операційне лі-

кування повинно бути декомпресійним (шляхом виконання РНП чи 
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видалення нігтя ліквідувати патологічну компресію епоніхеальних тканин) 

та містити профілактичний (попереджувати виникнення рецидивів 

вростання) компонент [260, 312]. 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 [66, 80]. Двохкомпонентні методи (резекція 

або видалення нігтя (екстирпація чи абляція нігтьової пластини), 

доповнена висіченням зміненого епоніхія; також КРН чи видалення нігтя, 

доповнені парціальною матриксектомією) є протирецидивними: висічення 

патологічно змінених епоніхеальних тканин елімінує субстрат для 

вростання (епоніхеальний валик), [87, 109] а часткова крайова ексцизія 

матриксу нігтя звужує нігтьову пластину, попереджуючи повторне врос-

тання; що дозволяє значно зменшити кількість рецидивів (відповідно 3-5% 

та 6-10%); тому такі операції ми вважаємо умовно-радикальними з 

протирецидивним компонентом. Парціальна маргінальна матриксектомія 

забезпечує відсутність росту нігтьової пластини у ділянці РНП, звужуючи 

ніготь та попереджуючи його вростання, виконується шляхом механічного 

висічення, яке характеризується відносною технічною тяжкістю виконання 

та поганим візуальним контролем через виражену кровоточивість або 

шляхом діатермокаутеризації, коагуляції фенолом чи СО2 

(карбондиоксидним) лазером [105, 260, 266]. Трьохкомпонентне 

операційне лікування (РНП або екстирпація нігтя, доповнена висіченням 

патологічно змінених епоніхеальних тканин та прецизійною парціальною 

матриксектомією) є найбільш ефективним для хірургічної корекції ВН [70, 

79, 80, 86, 88, 98], тому що практично не супроводжується виникненням 

рецидивів вростання [80, 98]; тому його можна вважати радикальним. 

Застосування монокомпонентних паліативно-декомпресійних втручань 

(КРН чи ВНП) допустиме лише у початковій стадії розвитку ВН, при 

наявності незначно виражених інфільтративно-запальних змін епоніхеаль-

ного валика; проте у цих випадках доцільнішим є застосування 
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двохкомпонентних (умовно-радикальних з протирецидивним ком-

понентом) втручань [86, 88, 285]. Рекомендуємо застосовувати найбільш 

радикальні та ефективні трьохкомпонентні методи: РНП або ВНП, 

доповнені висіченням патологічно змінених епоніхеальних тканин та 

парціальною маргінальною матриксектомією в ділянці вростання. 

Прогнозування ризику рецидиву інкарнації нігтя включає три послідовні 

взаємодоповнюючі етапи: до- та інтраопераційну оцінку змін 

епоніхеальних тканин згідно клінічній класифікації, експлоративне 

виконання блоковидної епоніхектомії, макроскопічне дослідження 

вираженості змін краю нігтьової пластини. В зоні візуально здорової 

нігтьової пластини, відступивши на 1-2 міліметри медіальніше від краю 

патологічно зміненого гіпертрофованого епоніхеального валика, 

виконуємо лінійний розтин через ретроніхеальний валик [196]. Зі сторони 

ретроніхеальних тканин розтин продовжуємо півмісяцево у дистальному 

напрямку на патологічно змінений епоніхеальний валик. Останній 

висікаємо enblock, разом з гнійно, некротично, фіброзно зміненими м'яки-

ми тканинами, гіпергрануляціями. Візуалізуємо врощений край нігтьової 

пластини та здійснюємо його мобілізацію та крайову резекцію нігтя по 

всій його довжині або повне ВНП. Висікаємо та прецизійно діатермокоагу-

люємо матрикс нігтя в ділянці вростання. Рану сануємо розчином 

полівідонйоду та 3% розчином перекису водню.  

Наявність множинних деформацій краю нігтьової пластини: 

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

розшарування й оніхолізису свідчить про значну ймовірність виникнення 

рецидиву та є прямим показом [7, 11, 89, 111, 115, 118] до виконання 

парціальної матриксектомії як додаткового протирецидивного компоненту. 

Прогнозування ризику рецидиву ВН включає три послідовні 

взаємодоповнюючі етапи: до- та інтраопераційну оцінку змін 

епоніхеальних тканин, експлоративне виконання блоковидної 

епоніхектомії, макроскопічне дослідження вираженості змін краю 
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нігтьової пластини дозволяє не лише прогнозувати ризик виникнення 

рецидиву вростання, але також визначити показання щодо проведення 

додаткового етапу операційного лікування – парціальної маргінальної 

матриксектомії з метою профілактики рецидиву оніхокриптоза, що 

становить комплекс критеріїв медичної ефективності [107]. Операцію у 

випадках виражених гіперкератоїдних змін також слід доповнювати 

висіченням патологічно змінених епоніхеальних тканин та парціальною 

маргінальною матриксектомією:крайовою ексцизією та діатер-

мокоагуляцією росткової зони та ложа нігтя в ділянці вростання [117, 134].  

Алгоритм оптимального лікування пацієнтів у випадках поєднаного 

ураження: оніхомікозу та ВН, найчастіше полягає у видаленні ураженої 

нігтьової пластини, доповненому висіченням патологічно змінених епо-

ніхеальних тканин та парціальною маргінальною матриксектомією в 

ділянці вростання; застосуванні у післяопераційному періоді місцевих та 

системних антимікотичних препаратів [109, 115]. При поєднанні 

мікотичного ураження нігтя та патологічного вростання нігтьової 

пластини, ускладненого гострим епоніхеальним абсцесом, показане 

розкриття гнійника; висічення патологічно зміненого епоніхеального 

валика; ВНП; часткова ексцизія нігтьового ложа та росткової зони 

нігтьової пластини в ділянці вростання [16, 52, 60, 66, 99, 107] (парціальна 

маргінальна матриксектомія). При вростанні мікотично ураженого нігтя, 

ускладненого хронічними епоніхеальними гіпергрануляціями та 

вогнищевими некрозами, показане висічення патологічно зміненого 

епоніхеального валика; ВНП; часткова ексцизія нігтьового ложа та 

росткової зони нігтьової пластини в ділянці вростання [115]. При наявності 

поєднання – абсцесу білянігтьового валика (пароніхії чи епоніхеального 

абсцесу) та оніхомікозу, показане операційне втручання за методом 

Канавела: розкриття гнійника та видалення нігтя [13, 14, 20]. При 

наявності епоніхеальних гіпергрануляцій та вогнищевих некрозів також 

виконуємо видалення нігтя, доповнене ВПЗЕТ та ПММвДВ [7, 55, 109].  
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У хворих на облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок 

нерідко можна виявити патологічне вростання мікотично ураженої 

нігтьової пластини. Зважаючи на значний ризик виникнення ускладнень, 

перевагу слід надавати проведенню крайової резекції ураженого нігтя [6, 

14, 16, 124, 194]. Проте, у ряді випадків, у зв'язку з його вираженими 

супутніми змінами [75, 114, 118] (при наявності патологічного відшару-

вання більше половини нігтьової пластини або оніхогрифозу, що 

унеможливлює виконання КРН) необхідно проводити повне видалення 

нігтя [112-114].  

Хірургічне видалення тотально деструктивно мікотично ураженої 

інкарнованої нігтьової пластини [112, 113, 118, 417] елімінує уражений 

ніготь, піднігтьовий гіперкератоз та кістозні порожнини у матриксі нігтя, 

проте ранова поверхня заживає тривало, а також існує ризик ре- або мікст-

інфікування нігтьового ложа. Для добрих результатів лікування необхідне 

поєднання хірургічної санації, системної та місцевої антимікотичної 

терапії [113-121]. На збільшення тривалості очищення ран після 

оніхектомії та їх епітелізації мають вплив патогенетичні ланки ЦД [268, 

350], зокрема фонова інсулінорезистентність (ІР) – патологічний стан, 

який характеризується зниженою відповіддю тканин на біологічну дію 

гормону, що проявляється зменшенням інсулінозалежного транспорту 

глюкози переважно в печінці, жировій тканині та скелетній мускулатурі та 

призводить до хронічної компенсаторної гіперінсулінемії, які сприяють 

швидкому розвитку пізніх ускладнень хвороби та формуванню раннього 

ураження судин дрібного і середнього калібру [347-352].  

Нерідко інтраопераційно візуалізується дерматофітома [9, 142, 339] – 

патологічний псевдопухлинний утвір дистальної третини нігтьового ложа 

– конгломерат епітелізованих гіперкератоїдних мас, що компресують 

ніготь, що є провідною патогенетичною ланкою вторинного ВН та має 

вплив на лікувальну тактику. Вірулентність грибів зумовлена хімічними 

сполуками, що входять до складу клітин та виділяються в оточуюче 
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середовище: ферментами, екзо- й ендотоксинами, включаючи специфічні 

глікопротеїни і ліпіди, що призводять до зростання ризику розвитку і 

прогресування мікозів стопи [28, 43, 98, 194, 250], призводять до зниження 

енергетичного забезпечення клітин шкіри та змін в локальному обміні 

речовин, порушень функції шкіри і, разом з іншими чинниками, знижують 

інтенсивність запальної реакції. Ці фактори детермінують швидке 

прогресування мікозу і пришвидшення розвитку оніходеструкції [11, 12, 

21, 35, 36]. У таких хворих також виявляють оніхорексис та патологічну 

ламкість нігтів, що також є сприяючими чинниками щодо проникнення 

грибків роду трихофітон, а також щодо прогресування оніходеструкції 

[270, 305, 417], мікст- інфекції бактерійною флорою [194, 250, 280]. Нами у 

попередніх дослідженнях вивчено можливості та обгрунтовано доцільність 

застосування серраціопептидази у хворих на піднігтьовий трихофітійний 

гіперкератоз [70, 74-77], ускладнений ВН [113, 116, 139]. Внаслідок 

зменшення набряку та перифокального запалення серраціопептидаза 

підвищує поріг болю та ослаблює больові відчуття– це таблетований 

ферментний лікарський засіб, що застосовується при захворюваннях шкіри 

й опорно-рухового апарату та містить 5 мг або 10 мг серраціопептидази; 

характеризується високою фібринолітичною, протизапальною та 

протинабряковою активністю у порівнянні з іншими протеазами. 

Застосування системної ферментної протеолітичної терапії 

серраціопептидазою дозволяє значно покращити первинні результати 

комплексного лікування ускладненого піднігтьового трихофітійного 

гіперкератозу, – зменшує перифокальний набряк та запалення [220, 260, 

270, 427]; стимулює некролітичні та репаративні процеси в операційній 

рані, що клінічно проявляється прискоренням її гранулювання та 

епітелізації [7, 11, 18, 28, 55]; пришвидшує загоєння раневої поверхні, 

скорочує терміни тимчасової непрацездатності. Проте, незважаючи на 

оптимістичні результати дослідження, необхідне проведення комплексного 

вивчення впливу системної ферментної терапії з позицій фармакологічної 
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взаємодії з антибіотиками, локальними та системними антимікотичними 

засобами згідно з принципами доказової медицини [326, 396]. Складність 

патогенезу вторинних вростань нігтів, асоційованих з оніхомікозом стопи, 

наявність локального порушення мікроциркуляції детермінують пошук 

оптимальних способів та схем комплексного лікування [240, 253, 382].  

У післяопераційному періоді є обов’язковим інформування хворого 

про методи профілактики рецидиву: правильне обрізання нігтя, ношення 

просторого, зручного взуття. Проведений аналіз клінічних випадків 

показав, що хірургічне лікування повинно бути адекватним, індивідуально 

підібраним у відповідності до морфологічних характеристик вростання 

[253, 460, 280], ускладнень, наявності фонових захворювань. Перевагу слід 

надавати КРН чи ВНП [79, 88] з обов’язковим висіченням патологічно 

зміненого епоніхеального валика, частковим крайовим висіченням та 

коагуляцією матриксу у ділянці вростання [88]. Незадовільні віддалені 

результати комплексного лікування оніхопатології (виникнення компре-

сійних рецидивів) найчастіше детермінуються неврахуванням патогенетич-

них та морфогенетичних чинників деструктивного оніхомікозу (ДО), 

технічними погрішностями операційних втручань (неадекватний вибір 

методу РНП [8, 14], травматичне виконання,недостатній обсяг резекції 

навколонігтьових тканин [57, 126, 324], відмова від матриксектомії, 

фіксація залишків епоніхеальних тканин із звуженням епоніхеального 

каналу), відмовою від виконання симультанних операційних втручань на 

глибшерозташованих структурах при комбінованих мікотично-

асоційованих ураженнях [114, 228], неефективним проведенням 

профілактичних до- та інтраопераційних заходів щодо поширення 

мікотичної інфекції на глибшерозташовані структури [28, 194, 488]. На 

основі даних щодо причин виникнення повторних уражень констатовано, 

що максимальна частота рецидивів гіперкератозу при поліоніхомікозі 

спостерігається на 12 місяць та третій рік післяопераційного періоду, що 

нерідко є показом для повторних операційних втручань.  
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Висновки до розділу.  

 

1. Основна кількість публікацій присвячена консервативному лікуванні 

мікозу, проблемам комплексного хірургічного лікування 

оніхопатології відведена дещо другорядна роль, а “механістичний” 

підхід до лікування патології нігтя та навколонігтьових тканин, 

неадекватне ведення післяопераційного періоду при гнійно-

некротичних ураженнях дистальної фаланги пальця сприяє 

виникненню вростання (інкарнації) нігтьової пластини, мікотичної 

мікст-інфекції, вторинних деформацій нігтя та нігтьового ложа, а 

також – інвалідизуючих ускладнень.  

2. Хірургічна оніхопатологія включає групу нозологічних форм гнійно-

некротичних, а також мікотично-асоційованих уражень нігтьової 

фаланги, – нігтя та навколонігтьових тканин, що вимагають опера-

ційного втручання в ургентному або плановому порядку для лікві-

дації вогнища інфекції, попередження ускладнень та рецидивів. 

Клінічна схожість грибкових і негрибкових уражень нігтів та нігтьо-

вих валиків часто є причиною значних діагностичних труднощів та 

призводить до помилок у виборі методів і засобів їх лікування.  

3. Уважна оцінка змін нігтьової пластинки – характеру її 

дегенеративних змін, консистенції, забарвлення, стану нігтьового 

ложа, нігтьових валиків, кутикули, шкіри пальців, міжпальцевих 

складок; кількості уражених нігтів на ногах і руках, послідовності та 

симетричності ураження нігтів на верхніх і нижніх кінцівках, – ці 

симптоми й ознаки сприяють адекватній емпіричній етіологічній 

діагностиці оніхомікозу.  

4. У переважної більшості хворих на «хірургічний» деструктивний 

оніхомікоз, наявне формування піднігтьового гіперкератозу, 

вростання нігтьової пластини у цих пацієнтів носить вторинний 

характер.  
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5. Не існує алгоритмічно сформульованих підходів щодо методик 

місцевої та системної терапії мікотичних уражень, необгрунтовані 

покази щодо окремих методів хірургічного лікування, комбінованої 

терапії, що детермінує неефективність корекції та великий відсоток 

післяопераційних деформацій та рецидивів.  

6. Найбільш ефективними методами системної антимікотичної терапії 

вважаємо пульс–терапію ітраконазолом або тербінафіном; 

застосування антимікотичних лініментів у післяопераційному 

періоді що особливо показане у комплексному лікуванні 

деструктивного поліоніхомікозу, включаючи поєднані випадки з 

виникненням оніхокриптозу.  

7. Комплексне лікування гнійної оніхеальної патології включає 

хірургічний етап – резекцію або видалення нігтя, некректомію, 

розкриття та дренування гнійних вогнищ, при необхідності – 

санацію кісткових уражень, консервативне лікування мікотичних 

ісупутніх коморбідних уражень.  

8. При наявності інкарнації / вростання нігтя, патологічних деформацій 

нігтьових пластин, гіпергрануляцій та вогнищевих субунгвальних 

некрозів основний етап операційного лікування доповнюємо 

антирецидивними компонентами. Наявність фонового облітеруючого 

судинного захворювання нерідко погіршує перебіг післяоперацій-

ного періоду і прогноз та вимагає застосування щадного і 

максимально ефективного методу.  

9. При наявності деструктивного оніхомікозу в переважній більшості 

випадків показане видалення зміненого нігтя, санація патологічних 

нашарувань нігтьового ложа з одномоментним видаленням 

дерматофітоми, гіперкератозів, ділянок інкарнаційно детермінованих 

некрозів, гіпергрануляцій.  

Матеріали даного розділу оприлюднено у наступних публікаціях 

здобувача. [4, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 31, 38, 56, 57, 63, 67, 68]  
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Матеріали дослідження  

 

Ретроспективно, методом вибірки, а також проспективно 

опрацьовано за 10-річний період (2006-2016 рр) медичні карти 919 хворих: 

503 чоловіків і 416 жінок, віком від 5-92 років, що перебували на лікуванні 

в хірургічному відділенні поліклініки комунальної 4 міської клінічної 

лікарні, хірургічних відділеннях 2 та 5 комунальних міських поліклінік а 

також міської дерматологічної лікарні м. Львова. Вік обстежених 

коливався у межах від 5 до 92 років, переважаючу більшість складали 

чоловіки у віці від 11 до 85 років.  

Усіх пацієнтів було розподілено на 2 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, з них 302 (32,86%) – проспективні 

випадки та 295 спостережень (32,10%) – ретроспективного матеріалу. 

Консервативне лікування хворих лікували за загальноприйнятими 

методиками згідноз «Протоколів МОЗ України» надання медичної 

допомоги за спеціальністю «Хірургія». Середній вік обстежених основної 

групи становив 44,61±2,21 років, а осіб контрольної групи 45,64±2,11 років 

(р>0,05). Аналіз розподілів осіб основної групи та групи порівняння за 

віковими групами достовірних різниці між ними не виявив (р>0,05)  
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Обстежені особи основної групи та групи порівняння також 

достовірно не відрізнялись між собою за гендерними характеристиками, 

професійними чинниками та стажем роботи. За нозологічними формами 

нами біло виокремлено 5 субвибірок. Розподіл проведено згідно 

домінуючої симптоматики у загальній клінічній картині та МКХ-10. L 03. 0 

– Панарицій. L 60. 0 – Врослий ніготь. B 35. 1 – Дерматофітійний 

оніхомікоз. B 37. 2 – Кандидозний оніхомікоз. L 60. 2 – Оніхоґрифоз. 

Таким чином, розподіл загального клінічного матеріалу на субвибірки 

проведено без урахування супутніх та комбінованих уражень та 

ускладнень [7, 8, 23, 44, 344]. Кожну субвибірку ми розділили на 3 

підпункти: неускладнені (типові) спостереження, ускладнені та поєднані 

випадки [344, 420]. Розподіл за віком демонстрував превалювання (у 

загальній кількості) осіб середнього та похилого віку (табл. 2. 1. ), 

особливо у субвибірках з мікотичним дерматофітним (трихофітним) 

ураженням [9, 11, 49]. Нами виявлено, що панарицій та первинний 

оніхокриптоз (врослий ніготь) [7-11, 103, 139] частіше уражав осіб 

працездатного віку. Панарицій домінував в осіб середнього віку [16, 133, 

236], тоді як ВН – у пацієнтів віком до 40 років [12, 22, 26, 79]. 

Неускладнені форми первинного негрибкового ураження нігтя та 

навколонігтьових тканин [7-11, 16, 22, 26, 103, 139] у хворих 

працездатного віку виражено домінували над спостереженнями 

ускладненого та комбінованого ураження (мікотично-асоційовані оніхії), 

співвідношення у цих субвибірках між немікотичними та мікотично-

асоційованими ураженнями [3, 4, 13, 30] становили приблизно 70% / 30%. 

У субвибірках осіб з ДО та поднаним мікотичним ураженням (з 

превалюванням трихофітії як основного збудника) було зворотнім та 

становило відповідно приблизно 25% / 75% (неускладнений піднігтьовий 

гіперкератоз та оніхогрифоз / ускладнені деструктивні форми оніхомікозу) 

[7, 11, 44, 45].  
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Загалом деструктивні мікотичні ураження [11-14] превалювали в 

осіб середнього та похилого віку, а у пацієнтів старечого віку становили 

половину всіх спостережень хірургічної оніхопатології (табл. 2. 2).  

Таблиця 2. 1.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл загальної вибірки за нозологічними 

формами, віковими групами, ускладненими та поєднаними клінічними 

спостереженнями 

 

 

Пікова частота спостережень ВН припадала на вікову групу 30-40 

років, пік випадків деструктивних трихофітних уражень [11, 13, 47] – на 

субвибірки хворих 50-60 років та 60-70 років, що корелює з даними 

 

Нозологічні 

форми 

Клінічні 

спостере

ження 

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 

(оніхокри-

птоз) 

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 83 118 153 156 147 142 70 50 919 
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літератури [45-48, 344, 420]. Найбільша кількість спостережень гнійної, як 

немікотичної так і мікотично-асоційованої хірургічної оніхопатології 

припадала на субвибірки осіб середнього віку [13, 15, 29, 32, 111]. 

Кількість випадків гнійних кандидозних та змішаних (кандидозно-

бактерійних) оніхій наростала поступово та рівномірно, досягаючи 

максимуму в субвибірці 60-70 річних хворих без ознак “пікового” 

домінування частоти даних клінічних варіантів [194, 214, 351]. Звертання 

хворих з неускладненими та ускладненими травмами нігтя та 

навколонігтьових тканин також було відносно рівномірним без “пікового” 

домінування [35, 57] у певних субвибірках (табл. 2. 2), проте серед 

травматичних оніхій [39, 53, 61] переважали особи молодого віку.  
 

Таблиця 2. 2.  

Неускладнена хірургічна оніхопатологія: розподіл на субвибірки за 

нозологічними формами та віковими групами 

 

Нозологічні 

форми 
Вік (роки)  

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

L 03. 0 – 

Панарицій 

(піднігтьовий  

та пароніхія) 

5 7 15 12 9 5 1 1 55 

L 60. 0 –  

Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

29 54 47 37 30 29 11 8 245 

B 35. 1 – 

Дерматофітійний 

оніхомікоз 

1 5 11 19 23 20 4 2 85 

B 37. 2 – 

Кандидозний 

оніхомікоз 

1 2 5 8 10 14 2 2 44 

L 60. 2 – 

Оніхоґрифоз 
  2 2 7 8 4 1 24 

Травми нігтя та 

навколонігтьових 

тканин 

11 10 8 5 4 2 1 1 42 

Всього 47 78 88 83 83 78 23 15 495 

 

По сумарній кількості спостережень у загальному матеріалі 

переважали хворі з ВН та дерматофітійним оніхомікозом, що корелює з 

даними літератури [14, 18, 28, 151, 180].  
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Пацієнти цих субвибірок становили понад 65% загальної вибірки. 

Загалом нами констатовано 827 випадків ВН та 401 – дерматофітійного 

оніхомікозу [165, 172, 183]. Пацієнтів з нігтьовим панарицієм (гнійною 

оніхією) та кандидозним оніхомікозом [40, 52, 57, 499] відповідно було 

виявлено 92 та 87 випадків.  

Подібна відсутність достовірної закономірності спостерегалась 

також серед спостережень ПідНП та пароніхії [13, 16, 474] (рис. 2.1. ).  
 

 

Рисунок 2.1. Хірургічна оніхопатологія: графічна динаміка розподілу на 

субвибірки за нозологічними формами  
 

Пік звернень за медичною допомогою хворих з дерматофітійним 

оніхомікозом та кандидозним оніхомікозом (включаючи ускладнені та 

поєднані ураження (рис. 2.2) припадав на субвибірку осіб 60-70 років 

(табл. 2. 3). У загальній сукупності випадків помірно домінували 

неускладнені клінічні спостереження – 495 випадків. Ускладнені 

становили 235, поєднані ураження – 189 випадків.  
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Таким чином неускладнені випадки становили понад половину усіх 

спостережень хірургічної оніхопатології (див. табл. 2. 1, табл. 2. 3).  

Проте «пікова» частота звернень за медичною допомогою пацієнтів з 

оніхогрифозно зміненими нігтями [58, 86, 127] констатована у субвибірці 

хворих 50-60 річного віку.  

 

Рисунок 2.2. Ускладнені та поєднані ураження: графічна динаміка 

розподілу на субвибірки за віковими групами  
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Таблиця 2. 3.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл нозологічних форм на субвибірки за 

наявністю ускладнень та поєднаних уражень 

 

 

2.1.1. Характеристика ретроспективного матеріалу 

 

Ретроспективний матеріал становив 295 спостережень неускладненої 

деструктивної хірургічної оніхеальної патології [35, 56, 93]: 177 чоловіків 

та 118 жінок, що перебували на лікуванні та проперовані в хірургічному 

відділенні поліклініки комунальної 4 міської клінічної лікарні, 2 та 5 

комунальних міських поліклінік, а також міської дерматологічної лікарні 

м. Львова за 10-річний період (2006-2016 рр); даний матеріал був 

розділений на статистичні сукупності за нозологічними формами (табл. 2. 

4). Вік хворих становив від 11 до 85 років.  

Хворі молодого віку становили 26,44%, сережнього – 32,20%, 

похилого віку – 33,9% та старечого віку – 7,46% ретроспективної 

субвибірки.  

 

 

 

 

Клінічні 

спостереження 

 

Вік (роки) 

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

 

Неускладнені 

 

47 78 88 83 83 78 23 15 495 

Ускладнені 22 26 41 38 33 37 21 17 235 

Поєднані 14 14 24 35 31 27 26 18 189 

Всього 83 118 154 157 147 140 70 50 919 
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Таблиця 2. 4.  

Хірургічна оніхопатологія (ретроспективна вибірка): розподіл 

нозологічних форм на субвибірки за віковими групами 

 

Нозологічні 

форми 
Вік (роки)  

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

L 03. 0 – 

Панарицій 

(піднігтьовий  

та пароніхія) 

2 4 10 6 7 3 1 1 34 

L 60. 0 –  

Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

17 35 25 17 19 18 7 4 142 

B 35. 1 – 

Дерматофітійний 

оніхомікоз 

 3 7 11 17 15 2 1 56 

B 37. 2 – 

Кандидозний 

оніхомікоз 

1 1 3 5 5 7 1 1 24 

L 60. 2 – 

Оніхоґрифоз 
  1 1 3 3 2  10 

Травми нігтя та 

навколонігтьових 

тканин 

8 7 6 3 2 1 1 1 29 

Всього 28 50 52 43 53 47 14 8 295 

 

Дані ретроспективного аналізу корелюють з літературними 

джерелами [75, 78, 84], згідно яких частота мікотичних уражень у осіб, 

віком понад 45 років становить 18-30%, а у хворих на облітеруючі 

захворювання артерій [142, 338, 351] цей показник відповідно становить 

17-20% парціальної вибірки. Досліджено нозологічні форми [3, 5, 35, 62, 

91], клінічні варіанти та особливості перебігу [29, 62, 91] патологічного 

процесу.  

Загальна вибірка ретроспективних досліджень складалася з 6 

клінічних варіантів (парціальні вибірки) первинних звернень хворих з 

хірургічною оніхопатологією та не включала рецидивні клінічні 

спостереження.  
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Рисунок 2.3. Хірургічна оніхопатологія: графічна динаміка розподілу 

ретроспективного матеріалу на субвибірки за нозологічними формами  

 

 

Рисунок 2.4. Хірургічна оніхопатологія:  

розподіл ретроспективної вибірки за клінічними варіантами  
 

Найчастішими варіантами уражень нігтів був ВН та ДО, що 

становили понад 70% усіх звернень за медичною допомогою з приводу 

оніхопатології [13, 31, 137, 159]. Інші нозології, включаючи травматичні 
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ушкодження та поєднані ураження [63, 44] становили менше 30% випадків. 

Серед немікотичної деструктивної хірургічної оніхопатології також 

превалював оніхокриптоз – первинний врослий ніготь [134, 154, 177], що у 

парціальній сукупності ретроспективних клінічних спостережень становив 

142 випадки. Пікова частота негрибкових уражень нігтів [8, 162] 

спостерігалася у осіб другої та третьої субвибірок – віком 20-30 та 30-40 

років, що найбільш яскраво візуалізувалося графічно у субвибірці хворих 

на ВН [11, 13, 154]. Пік частоти мікотичних уражень у ретроспективній 

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

віком 50-60 років, що є статистично адекватним та співставимим [39, 65] 

щодо даних загальної вибірки клінічних спостережень.  

 

2.1.2. Характеристика проспективних випадків  
 

Проспективний матеріал констатував 624 випадків оніходеструкції: 

326 чоловіків та 298 жінок та був розділений на 6 статистичних субвибірок 

(рис. 2.5). Вік прооперованих хворих – від 5 до 92 років. Вивчено 

нозологічні форми, досліджено клінічні варіанти та особливості перебігу 

патологічного процесу [11, 11, 15, 151, 260]. Загальна вибірка 

проспективних досліджень за нозологічними формами була розділена на 

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

субвибірок (табл. 2. 5), у кожній з яких диференційовано 3 парціальні 

вибірки – неускладнені, ускладнені і поєднані ураження.  
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Рисунок 2.5. Хірургічна оніхопатологія: розподіл проспективної вибірки за 

нозологічними формами  

 

Найчастішими варіантами уражень нігтів був ВН та ДО, що 

становили понад 70% усіх звернень за медичною допомогою з приводу 

оніхопатології [13, 31, 137, 159]. Домінували випадки ускладненого 

деструктивного оніхомікозу (УДО) та комбіновані ураження нігтя [138, 

161, 273]. Інші нозології, включаючи травматичні ушкодження та поєднані 

ураження [63, 44] становили менше 30% випадків. Серед немікотичної 

деструктивної хірургічної оніхопатології також превалював оніхокриптоз – 

первинний ВН [134, 154, 177]. Пік частоти мікотичних уражень у 

проспективній вибірці припадав на субвибірки осіб середнього віку 40-50 

років та на осіб віком 50-60 років (рис. 2.6), що представлено графічно та є 

адекватним щодо даних загальної вибірки клінічних спостережень.  
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Таблиця 2. 5.  

Хірургічна оніхопатологія (проспективна вибірка): розподіл нозологічних 

форм на субвибірки за віковими групами 

 

Нозологічн

і форми 

Клінічні 

спостере-

ження 

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 3 3 5 6 2 2 0 0  

58 
Ускладнені 

(глибокі 

форми) 

2 4 5 4 1 4 3 2 

Поєднані  1 1 3 2 1 2 2 
Всього 5 8 11 13 5 7 5 4 

L 60. 0 –  

Врослий 

ніготь 

(оніхокриптоз

) 

Неускладнені 12 19 22 20 11 11 4 4  

272 
Ускладнені 12 10 20 18 9 6 6 5 
Поєднані 7 6 12 15 11 12 12 8 
Всього 31 35 54 53 31 29 22 17 

B 35. 1 – 

Дерматофітій

ний 

оніхомікоз 

Неускладнені 1 2 4 8 6 5 2 1  

145 
Ускладнені 4 6 8 8 14 18 6 5 
Поєднані 2 4 6 10 8 7 6 4 
Всього 7 12 18 26 28 30 14 10 

B 37. 2 – 

Кандидозний 

оніхомікоз 

Неускладнені  1 2 3 5 7 1 1  

63 
Ускладнені 2 2 4 4 3 6 2 2 
Поєднані 1 1 2 4 4 3 2 2 
Всього 3 4 8 11 12 15 5 5 

L 60. 2 – 

Оніхоґрифоз 

Неускладнені   1 1 4 5 2 1  

38 
Ускладнені   1 1 4 2 3 2 
Поєднані   1 1 4 2 2 1 
Всього   3 3 12 9 7 4 

Травми нігтя 

та 

навколонігтьо

вих тканин 

Неускладнені 3 3 2 2 2 1    

48 
Ускладнені 2 4 3 3 2 1 1 1 
Поєднані 4 2 2 3 2 2 2 1 
Всього 9 9 7 8 6 4 3 2 

Всього 55 68 101 114 94 94 56 42 624 

 

Пікова частота негрибкових уражень нігтів спостерігалася у осіб 

другої та третьої субвибірок – віком 20-30 та 30-40 років, що найбільш 

яскраво візуалізувалося графічно у субвибірці хворих на ВН.  
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Рисунок 2.6. Хірургічна оніхопатологія (проспективна вибірка): динаміка 

розподілу нозологічних форм на субвибірки за віковими групами 

 

За застосованими методиками комплексного лікування хворі 

ретроспективної та проспективної вибірок розділені на статистичні 

сукупності (парціальні субвибірки) за застосованими антимікотичними 

засобами [30, 31, 116, 117, 137]: групи ітраконазолу І 1 – І 4, з яких перші 

дві контрольні ретроспективні, інші – основні проспективні; групи 

ламізилу Л 1 – Л 4, з яких Л 1 – Л 2 контрольні ретроспективні та Л-3 і Л-4 

відповідно основні проспективні. Група флуконазолу F1 була контрольною 

та складала сукупність ретро та проспективних спостережень, включаючи 

хворих на ЦД [327, 387]. Інші групи флуконазолу F2 – F4 входили до 

складу основної групи клінічних досліджень. Таким чином, випадки ВН, 

тобто оніхокриптозу, становили 43,59% вибірки, мікотичні ураження – 

39,42% всіх спостережень.  
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Також у відповідності щодо мети та завдань дослідження 

створювалися динамічні субвибірки щодо вивчення ефективності 

хірургічного лікування [9, 35, 63], окремих клінічних, лабораторних, 

морфологічних, мікологічних, імунологічних та інших показників [9, 30-

35], причому проспективна частина спостережень відігравала роль 

основної, а ретроспективна – контрольної групи.  

 

2.2. Методи дослідження 

 

З метою виконання основних завдань дослідження нами проведено 

вивчення випадків хірургічної оніхопатології різних нозологічних форм, 

клінічних варіантів, морфологічних типів та локалізації з застосуванням 

адекватних методик [68, 107]. Проаналізовано клінічні форми хірургічної 

оніхопатології, варіанти уражень та їх ускладнення, дані лабораторних та 

інструментальних методів дослідження, застосовані методи лікування, 

ранні ускладнення та результати операційних втручань [204, 258, 428].  

Проте, у зв’язку з все частішим застосуванням методик 

нехірургічного кератолітичного та абразивного видалення нігтьових 

пластин, відсутністю гістологічного, бактеріологічного та мікологічного 

заключення, про первинну нозологічну приналежність окремих 

ретроспективних випадків можна судити лише приблизно, завдяки 

наявності інформації у вигляді деяких нюансів клінічного перебігу та 

інтраопераційних макроскопічних даних [165, 245, 274].  

Нами вивчено біохімічні показники (ліпідний спектр крові: 

загальний холестерин (ЗХС), холестерин ліпопротеїдів високої щільності 

(ХС ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ); 

оксид азоту (NO) плазми крові; лептин. Ліпідний спектр крові та рівень 

оксиду азоту визначали до і після курсового прийому препаратів і на фоні 

постійної антигіпертезійної терапії (проводили корекцію інтеркурентної та 

коморбідної патології). Ліпіди крові визначали на біохімічному аналізаторі 

«Stat Fax 1904» наборами реагентів згідно зі стандартизованими 
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методиками «Human Gmbh» [3, 4]. Визначення загального холестерину 

проводилося колориметричним ферментативним методом при довжині 

хвилі 500 нм. Оксид азоту досліджували методом специфічної кольорової 

реакції нітрит аніону з реактивом Грісса. Всі залучені хворі підписували 

письмову інформовану згоду щодо участі у наукових дослідженнях. 

Комплексне лікування проводили з урахуванням патологічних змін 

епоніхеального валика згідно рекомендацій поєднання хірургічних 

втручань та антимікотичної терапії [447, 448, 458, 463, 479, 482, 492, 493, 

499, 514, 517]. У схему комплексної терапії було також включено 

корекцію глікемії (у хворих на ЦД) [18, 26 ,27, 30, 31, 33, 43, 47, 48], 

адекватну антимікотичну терапію [112, 117, 135, 204, 237, 240, 253, 268, 

269, 293], лікування коморбідної й фонової патології [64, 67, 68, 69, 70, 

71, 83, 84, 96, 103, 104, 113, 114] (антигіпертензивну терапію, 

судиннорозширювальні препарати [330, 331, 360, 387] тощо) згідно 

стандартних рекомендацій [69, 103, 106, 110-114, 389, 395, 467].  

Пізні післяопераційні ускладнення вивчено на рецидивних 

спостереженнях та повторних поступленнях – проспективному матеріалі з 

285 клінічних випадків – повторних звернень хворих за період від 1 місяця 

до 7 років після первинного операційного лікування оніхопатології [115, 

201, 215, 218].  

100 хворим, прооперованим з приводу мікотично-асоційованих 

уражень (проспективна вибірка), з метою більш детального вивчення 

ефективності лікування, пізніх ускладнень та якості їх життя [322, 334] 

було розіслано анкети з пропозицією самостійно охарактеризувати свій 

загальний стан та якість життя. Також цим хворим проведено імунологічні 

дослідження. Контрольну групу становили 50 практично здорових осіб, 

віком 30-45 років. З метою виявлення компенсованих, субклінічно та 

малосимптомно перебігаючих ускладнень проведенно клінічне, 

лабораторне та інструментальне їх реобстеження. Дослідження 

проводилось по типу випадок-контроль, з визначенням ступеня впливу 
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кожного з виниклих досліджуваних явищ, χ
2

, рівня значимості р, 

коефіцієнта Спірмена, регресії та кореляції згідно з принципами доказової 

медицини; з застосуванням Windows-сумісної автоматизованої системи 

підготовки та проведення опитування, створеної О. В. Терендій з Інституту 

прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН 

України, та апробованої спільно з автором дисертаціїі, на нашу думку, за 

своєю достовірністю відповідає 3 рівню доказовості за A. Li Wan Po.  

Програмний комплекс АСПО має так званий “дружній інтерфейс” та 

містить засоби для створення анкет (перелік запитань, що мають ієрархіч-

ну структуру) і для проведення опитування всіх категорій респондентів, 

причетних до процесу встановлення діагнозу. Метою проведення такого 

опитування є отримання значення вектора факторів для конкретного 

пацієнта [35, 61-63, 218].  

Аналіз значень складових цього вектора системою та медичним 

персоналом дає можливість робити загальні висновки про перебіг 

захворювання пацієнта [61, 62, 218, 228]. За допомогою розробленого 

програмного забезпечення створено АСПО анкету з потрібним для даного 

дослідження набором факторів і типових запитань: 

1.  Запитання вибору: 

а) “Так-Ні” запитання, альтернативні відповіді на які задаються при 

налаштуванні системи; 

б) одинарного вибору, де потрібно вибрати лише один із 

запропонованих варіантів відповіді; 

в) множинного вибору, в яких можна вибирати одночасно декілька 

альтернатив із запропонованого списку; 

2.  Відкриті запитання, в яких є поля для нестандартної відповіді.  

3. Комбіновані запитання: запитання типу вибору 1. б) або 1. в) із полями 

для нестандартних відповідей. Найчастіше у дослідницькій роботі нами 

використовувалися саме запитання такого типу.  
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Відмінність між основними і уточнювальними запитаннями полягала 

в тому, що основні запитання задавали обов’язково, а уточнювальні – лише 

після отримання певної відповіді, яка потребує корекції, на запитання 

вищого рівня ієрархії. В АСПО анкеті допускалася довільна кількість 

підрівнів ієрархії. На першому підрівні знаходилися основні запитання, а 

уточнювальні, які задавали для уточнення того чи іншого аспекту 

відповіді, знаходилися на один рівень нижче основного запитання, 

відповідь якого вони уточнюють. Кожен з елементів вектора факторів був 

пов’язаний хоча б з одним запитанням АСПО анкети. Із сказаного вище 

випливає, що деякі фактори детермінували більш ніж одне запитання і 

навпаки. Список факторів для анкети вибирався з базової сукупності 

факторів, що є складовою частиною блоку даних експертної системи для 

підтримки процесів медичного діагностування, включаючи дослідження 

випадків хірургічної оніхопатології, їх ускладнень та рецидивів.  

Система АСПО надає можливість користувачу: 

1. доповнювати анкету новими запитаннями; 

2. редагувати паспорт запитань; 

3. переглядати вигляд створеного запитання та імітувати процес опитуван-

ня під час створення АСПО анкети; 

4. використовувати шаблони як для створення формулювання запитання, 

так і для паспорту запитання; 

5. змінювати порядок перегляду основних запитань.  

Програмне забезпечення розроблено в середовищі Delphi на засадах 

об’єктно-орінтованого програмування. Також створено базу даних 

клінічних випадків: ретроспективних та проспективних, включаючи 

рецидивні, з використанням програмного забезпечення LibreOffice Calc. 

пакету LibreOffice 5.3. pro Windows.  

Для проведення детального аналізу морфологічних змін оніхеальних 

структур нами ретроспективно та проспективно опрацьовано 

патоморфологічні дані архіву біопсій: протоколи досліджень операційного 
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матеріалу (186 патоморфологічних спостережень – зміни нігтьових 

пластин та параоніхеальних тканин за 10-річний період (2006-2016 рр), з 

них первинно проспективно вивчено 80 випадків (дані Львівського 

обласного патологоанатомічного бюро). Проаналізовано нозологічні 

форми, морфологічні типи, локалізацію та вираженість змін, досліджено 

патогенез та морфогенез оніходеструкції, ускладнення захворювань 

нігтьових пластин та параоніхеальних тканин [57-60].  

При піднігтьовому гіперкератозі, ускладненому фрагментацією 

нігтьової пластини та двостороннім вторинним її вростанням [57, 60, 63-

65, 218, 258] забір матеріалу для патогістологічного дослідження здійснено 

за нашою оригінальною методикою (свідоцтво про раціоналізаторську 

пропозицію №1837, видане ЛНМУ ім. Данила Галицького 14. 07. 2008 р).  

1. Після підготовки операційного поля та провідникової анестезії за 

методом Oberst виконували двобічну блокоподібну епоніхектомію;:  

2. Видалені фрагменти епоніхеальних структур (медіального та 

латерального валиків) послідовно поміщали у марковані пробірки; 

3. Формували ретроніхеальний лоскут Канавела; 

4. Здійснювали мобілізацію основної частини (понад ½) нігтьової 

пластини скальпелем через гіперкератоїдні маси та її “вилущування” 

тупим шляхом від нігтьового ложа до ретроніхеального (заднього 

нігтьового) валика з фіксацією за дистальний кінець; 

5. Видалену нігтьову пластину препару препарували на 4 фрагменти: 

проксимальну та дистальну (з гіперкератоїдними нашаруваннями) 

центральні, медіальну та латеральну епоніхеальні частини, які послідовно 

поміщали у марковані пробірки; 

6. Видаляли дерматофітому дистальної частини нігтьового ложа en 

block із залишками піднігтьового гіперкератозу, яку також поміщали у 

марковану пробірку; 

7. виконували парціальну маргінальну матриксектомію шляхом 

діатермокоагуляції зі сторони епоніхеальних “каналів”; 
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8. При необхідності, здійснювали пластику нігтьового ложа в ділянці 

локалізації дерматофітоми м’якими тканини шляхом формування клаптя 

шкіри на пучці пальця, його проксимального переміщення та фіксації 

швами до залишків епоніхеальних структур; 

Нами проведено грунтовний аналіз макроскопічних морфологічних 

змін нігтьових пластин у хворих на деструктивні оніхеальні ураження [23, 

33, 36], – ускладнені оніходеструцією проспективні спостереження 

поліоніхомікозу [35, 94, 336] та комбіновані захворювання нігтів [39, 219, 

233, 396]. Отриманий операційний матеріал (7 маркованих пробірок) 

скеровували на патогістологічне дослідження, яке проводили на 

світловому мікроскопі фірми "Біолам" (Росія): зрізи забарвлювалися 

гематоксилін-еозином та альціановим синім, для досліджень патоморфо-

логічних змін у мікроциркуляторному руслі застосовувалися методики 

Вейгерта – Ван Гізона та Харта. Цитологічні препарати забарвлювалися за 

Романовським-Гімзою (Спосіб забору операційного матеріалу для 

патогістологічного дослідження при ускладненому деструктивному 

піднігтьовому гіперкератозі / Вергун А. Р. та ін. – Свідоцтво про 

раціоналізаторську пропозицію N 1837, депон. у наук. бібл. ЛНМУ ім. 

Данила Галицького 14. 07. 2008 р).  

Проведені дослідження дали можливість розділити випадки 

хірургічної оніхопатології на статистичні сукупності за такими ознаками: 

1. Нозологічними формами уражень нігтів та їх клінічними варіантами; 

2. Морфологічним типом оніходеструкції – на піднігтьовий 

гіперкератоз, оніхогрифоз, дерматофітому; гнійно-некротичні та 

компресивні ураження; 

3. Локалізацією та поширеністю патологічного процесу; 

4. Наявністю ускладнень; 

5. Терміном настання оніходеструкції; 

6. Застосованими методами лікування; 

7. Наявністю ранніх ускладнень та методами їх корекції; 
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8. Наявністю пізніх ускладнень та методами їх корекції; 

9. Якістю життя пацієнтів в післяопераційному періоді.  

Ідентифікація виділених культур. Ідентифікацію чистих культур 

(бактерійних та мікотичних з супра- та субоніхеального зішкрібів) прово-

дили за загальноприйнятими методами визначення морфологічних, та 

культуральних ознак.  

1. Форму та угрупування клітин досліджували на препаратах живих та 

забарвлених клітин з допомогою світлового мікроскопа.  

2. Рухливість бактерій спостерігали у препараті «висяча крапля» з 

молодих бактерійних культур. Для визначення рухливості бактерій 

культуру висівали уколом у стовпчик 0,3-0,4 % поживного агару 

(МПА), не торкаючись дна пробірки. Слаборухливі штами бактерій 

біля уколу викликають помутніння окремих ділянок агару. Рухливі 

бактерії дають дифузний ріст, викликаючи помутніння середовища, а 

нерухливі ростуть по уколу.  

3. Фарбування за Грамом. Визначали відношення досліджуваної 

культури бактерій до фарбування, оскільки цей метод 

використовується як діагностична ознака при визначенні виду.  

4. Ріст культури на середовищі з описом характерних для даного виду 

колоній. Форма колоній – круглі, амебовидні, ризоїдні, неправильні. 

Розмір – діаметр в мм. Оптичні властивості – прозора, напівпрозора, 

непрозора, блискуча, матова, флуоресцентна. Колір – забарвлення 

колонії та виділення пігменту в середовищах. Поверхня – гладка, 

шорстка, складчаста, горбиста. Край колоній – рівний, хвилястий, 

лопатовидний (поліморфний, безформний), ризоїдний. Консистенція 

та структура колоній – слизувата, однорідна, дрібно- або 

алозерниста.  

Усім пацієнтам з множинним УДО, підозрою на остеомієліт, 

рецидивом інкарнації та (або) ДО, наявністю облітеруючої патології 

артерій нижніх кінцівок проводили рентгенографію уражених сегментів 
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кінцівок у 2-х проекціях. Також у хворих на поліоніхомікоз проводили 

реовазографію, у пацієнтів з облітеруючим атеросклерозом, ендартериїтом, 

цукровим діабетом – доплерографію артерій нижніх кінцівок. Пацієнтам з 

синдромом Рейно здійснено комплекс функцінальних проб. Хворим на МС 

та ЦД визначали біохімічні девіації показників ліпідного обміну та ІР. 

Усім пацієнтам проведено рутинні лабораторні обстеження.  

У вищеназваних статистичних сукупностях визначали такі 

параметри: емпіричну частоту та прогнозовані (min. та max. ) частоти 

виявлення оніходеструкції та компресивних ускладнень у подібних 

вибірках (довірювальний інтервал 95%), що дозволяє прогнозувати з 

імовірністю 95% загальну кількість пацієнтів з певною нозологічною 

формою та ускладненнями хірургічної оніхопатології у подібних вибірках. 

Рішення про перевагу даної методики для нашого аналізу було прийнято, 

враховуючи поставлені мету та завдання дослідження, що включають 

необхідність прогнозування [420, 423]. Довірювальні межі рmin і рmax (р1 і 

р2) знаходили, розв’язуючи квадратні рівняння відносно відомої величини 

р: Нами, з довірювальним інтервалом 95%, проведено визначення за 

емпіричною частотою нозологічних форм гострих гнійно-некротичних 

захворювань м’яких тканин, включаючи випадки хірургічної 

оніхопатології та її клінічні варіанти, – прогнозовану (min. та max. ) 

частоту їх виявлення у подібних вибірках [326, 353, 423]. Також 

застосовувалася методика прогнозування даних віддалених результатів 

[420-424]. Виникла необхідність знайти функціональну залежність між 

величинами «x» та «y», що отримані в результаті експерименту, коли вид 

емпіричної залежності був відомим, на відміну від числових параметрів. 

Нами розглянуто та застосовано методику наближення багаточленами 

таблично заданої функції по методу найменших квадратів і по методу 

інтерполяції. Постановка задачі наближення функції по методу найменших 

квадратів. Нехай функція y=f(x) задана таблицею своїх значень: , 

i=0,1,-n. Потрібно знайти багаточлен фіксованого ступеня m, для якого 
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середньоквадратичне відхилення (СКО) мінімальне за формулою: 

Тому що багаточлен 

визначається своїми коефіцієнтами, фактично 

потрібно підібрати набір коефіцієнтів , мінімізуючий функцію. 

Використовуючи необхідну умову екстремума, , k=0,1,-m ми 

отримали так звану нормальну систему методу найменших квадратів: 

, k=0,1,-m. Отримана система є системою алгебраїчних 

рівнянь щодо невідомих . Необхідно конкретизувати, що 

визначник цієї системи відмінний від нуля, тобто вирішення існує і єдине. 

Проте при високих ступенях m застосування цієї системи є недоцільним. 

Тому метод найменших квадратів ми застосовували для формування 

багаточленів, ступінь яких не вище п’яти. Вирішення нормальної системи 

здійснювалася методом Гаусса. При m=0 багаточлен прийме вид: . 

Для формування невідомого коефіцієнта маємо рівняння: . 

Отримуємо, що коефіцієнт  є середнім арифметичним значень функції в 

заданих межах. За оптимальне значення ступеня багаточлена вважали за 

доцільне прийняти те значення m, починаючи з якого величина  

стабілізується чи починає зростати. Визначення оптимального ступеня 

багаточлена детермінувалося встановленням параметрів емпіричної 

залежності. Залежність між величинами добре описується моделлю 

виду , де вид залежності g відомий. Тоді застосування 

критерію найменших квадратів приводить до задачі визначення параметрів 

за наявності умови мінімуму функції: 
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. Висновок нормальної системи рівнянь 

для перебування у межах параметрів емпіричної залежності 

детермінується положенням, що залежність від параметрів 

нелінійна. Статистична значимість змін в клінічних дослідженнях 

нами визначалась за допомогою параметричних критеріїв Стьюдента. 

Проводились розрахунки середньої арифметичної, стандартного 

відхилення, коефіцієнта вірогідності за загальноприйнятими формулами та 

таблицями. При визначенні ступеня імовірності припускалась точність 

менша 0,05, Р=95,0%. Порівняння кількісних результатів у вибірках 

проводилося за допомогою двовибіркового t-тесту Стьюдента для 

різнодисперсних вибірок після перевірки гіпотези про розподіл даних у 

вибірках за нормальним законом. Визначали такі основні статистичні 

величини: а) М – середнє арифметичне; б) m – стандандартну похибку 

середнього арифметичного; в) t – критерій Стьюдента; г) Р – показник 

достовірності різниці між середніми величинами (відмінність між 

середніми арифметичними величинами вважали достовірною при значенні 

Р ≤ 0,05). Якщо первинні дані були наведені у вигляді кількісних 

величин, то використовували метод Пірсона; якщо якісних – метод 

Спірмена з наступним визначенням ступеня його статистичної 

значущості. Для виявлення наявності і сили зв’язку між факторами 

вираховували коефіцієнт кореляції – r. Високо значимою вважали 

кореляцію при r, який відповідає рівню статистичної значущості 

р≤0,01, значимою – при r, що відповідає рівню статистичної 

значущості р≤0,05, про тенденцію достовірного зв’язку говорили при 

r, який відповідає рівню статистичної статистичної значущості р≤0,1 . 

Для порівняння досліджуваної і контрольної групи за одним показником 

використано U-критерій Манна-Уїтні (Mann-Whitney U-test), χ
2

-критерій 

(V-square), χ
2

-критерій з поправкою Йетса на безперервність – при 



120 

 

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

точний критерій Фішера (Fisher exact p). Визначали χ
2 

ступінь впливу 

досліджуваного явища (етіологічного чинника, морфогенетичного 

механізму) на розвитток інкарнації нігтьової пластини та інших 

ускладнень. Використовували наступну класифікацію кореляційного  

зв’язку: сильний (0,7<r<1), середньої сили (0,5<r<0,7), помірний 

(0,3<r<0,5), слабкий (0,2<r<0,3). При r<0,11 вважали, що кореляція 

відсутня. При порівнянні груп між собою використовували тест 

ANOVA. Достовірність зміни показників до та після лікування 

проводили за тестом Уілкоксона. В якості регресійної моделі була 

вибрана категоріальна регресія ANOVA та CATREG – регресія 

оптимального шкалювання (Regression with Optimal Scaling). Ця модель 

була вибрана нами у зв'язку з тим, що окрім стандартизованих коефіцієнтів 

регресії, внаслідок аналізу, обчислюються так звані «коефіцієнти відносної 

важливості Пратта» (Pratt's importance), тобто вона оцифровує 

категоріальні незалежні змінні (прогностичні чинники). Статистична 

значимість змін в клінічних дослідженнях нами визначалась за допомогою 

параметричних критеріїв Стьюдента. Проводились розрахунки середньої 

арифметичної, стандартного відхилення, коефіцієнта вірогідності за 

загальноприйнятими формулами та таблицями. При визначенні ступеня 

імовірності припускалась точність менша 0,05, Р=95,0%. Порівняння 

кількісних результатів у вибірках проводилося за допомогою 

двовибіркового t-тесту Стьюдента для різнодисперсних вибірок після 

перевірки гіпотези про розподіл даних у вибірках за нормальним законом. 

При статистичній обробці матеріалів використовувалась обчислювальна 

техніка: IBM-PC-сумісна ЕОМ (Intel Pentium 4, – 3,0 GHz) з наступним 

програмним забезпеченням: Microsoft Exel зі стандартного пакету 

Microsoft Office, програмного забезпечення LibreOffice Calc. пакету 

LibreOffice 5.3. pro Windows. Інтраопераційну серійну фотофіксацію 

здійснювали компактними фотокамерами Nikon Coolpix L21, Canon 
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PowerShot A550 та Pentax Optio S6, профсьюмерськими цифровими 

фотокамерами 7-14МП з асферичними лінзами, з чутливістю, 

еквівлентною ISO ≤ 100 у режимі макрозйомки («широкий кут») із 

центральним контрастним автофокусуванням на уражені оніхеальні 

тканини з відстані 50 см від патологічного вогнища. Фотофіксацію 

операційних втручань здійснювали цифровими камерами Fujifilm Finepix s 

1000 FD, Fujifilm Finepix s2980 (псевдодзеркальні ультразуми) i Canon 

Power Shot A590, Canon PowerShot A720IS, Canon PowerShot A800, Sony 

Cyber Shot  W-170,  Fujifilm finepix A850, Fujifilm finepix E900, Fujifilm 

finepix JX200, Panasonic Lumix DMC-F2 (компактні, профсьюмерські). 

Фотофіксація макроскопічних змін (для вивчення динаміки загоєння ран) 

проводилася в процесі лікування фотоапаратами Fujifilm finepix s2980, 

Canon PowerShot A550, Canon PowerShot A590, Canon PowerShot A720IS з 

розрішенням 7 МП, ISO 100 з наступним математичним обчисленням 

відсотку та ступеня ураження нігтів та матриксу, визначенням площі 

дерматофітоми, індексу оніходеструкції за запропонованою нами 

методикою, для проспективного аналізу ефективності лікування та 

особливостей перебігу післяопераційного періоду. Результати досліджень 

вносились у розроблені модифіковані карти-протоколи. При статистичній 

обробці отриманих даних враховували нозологічні форми, домінуючу 

патологію, вік та стать, тривалість захворювання та площу ураження. 

Швидкість загоєння ран (ШЗР), виражений у відсотках [83, 90, 95, 144], 

розраховували після гранулювання рани наступним чином: ШЗР = (S – Sn) 

x 100/S x t; де S – величина площі рани при попередньому замірі, Sn – 

величина площі рани на даний момент, t – кількість днів між першим і 

наступним замірами. Розрахунки проводились за допомогою створеної 

бази даних з використанням програмного забезпечення Derive та 

LibreOffice Calc. пакету LibreOffice 5.3. pro Windows. 

Матеріали даного розділу оприлюднено у наступних публікаціях 

здобувача [24, 58, 59, 60, 64, 82]. 
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РОЗДІЛ 3. ХІРУРГІЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ НІГТІВ: 

КЛІНІКО-ПАТОМОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

3.1. Хірургічна оніхопатологія як некротично-гнійний процес: аналіз 

клінічних спостережень  

  

Пік частоти неускладнених випадків (рис. 3.1) спостерігався в осіб 

віком 30-40 років, помірне зростання частоти ускладнених клінічних 

спостережень – у 30-40 річних та 60-70 річних пацієнтів, поєднаних та 

комбінованих уражень – у хворих 40-50 років. Зростання частоти 

ускладнених випадків оніхопатології є двохвильовим та припадає 

відповідно на групи осіб середнього та похилого віку [25, 60, 515].  

Рисунок 3.1. Хірургічна оніхопатологія: динаміка розподілу 

неускладнених, ускладнених та поєднаних оніхеальних уражень 

 

При графічній візуалізації частоти різних нозологічних форм 

мікотичних уражень нами візуалізовано накладання графічних зображень 

частоти виникнення дерматофітії, кандидозу та оніхогрифозу у 

субвибірках осіб похилого і старечого віку (рис. 3.2). Таке накладання, на 

нашу думку, не свідчить про зростання частоти мікотичних гнійних оніхій 
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(вона не є великою у даних субвибірках). Проте така графічна візуалізація 

констатує зростання імовірності розвитку “термінальної” мікотичної 

оніходеструкції: вираженого тотального піднігтьового гіперкератозу, 

оніхогрифозу, піднігтьової дерматофітоми та інших мікотичних негнійних 

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

дистальної фаланги [441, 472, 512]. Такі варіанти оніходеструкції, як і 

поліоніхомікоз є надзвичайно характерними для осіб похилого та 

старечого віку (χ
2
= 24,12, р=0,028) [137, 183, 292, 394]. При графічній 

візуалізації динаміки зміни кількості спостережень найчастіших 

нозологічних форм – ВН та піднігтьового гіперкератозу (рис. 3.3) нами 

констатовано графічне накладання у вікових групах 50-70 років.  

Найбільшу кількість становили особи з ускладненим оніхомікозом 

(χ
2

= 20,87, р<0,01) та оніхомікотичним деструктивним ураженням (табл. 3. 

1, 3. 2). У цих пацієнтів було діагностовано вторинну інкарнацію нігтя (χ
2

= 

17,35, р=0,0221), 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) [194, 299, 312].  

У субвибірках за віком хворих з хірургічною оніхопатологією (рис. 

3.4) понад половину всіх спостережень становили пацієнти середнього віку 

– 30-60 років. З них 17% спостережень від загальної вибірки становили 

особи віком 30-40 років та інши 17% – пацієнти віком 40-50 років; 16% – 

хворі віком 50-60 років. 15% випадків хірургічної оніхопатології становили 

особи віком 60-70 років, 13% – хворі 20-30 річного віку. Хірургічна 

оніхопатологія у пацієнтів інших вікових груп була відносно рідкісним 

явищем.  
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Таблиця 3.1.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за нозологічними формами (описова 

статистика): проспективна вибірка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При аналізі ретро- та проспективного матеріалу як окремих 

статистичних сукупностей з метою клінічної описової та аналітичної 

доцільності нами було змінено підхід щодо розподілу хворих на підгрупи. 

Замість принципу розподілу на субвибірки за нозологічними формами та 

віковими групами, враховуючи значну кількість ускладнених та поєднаних 

випадків нами застосовано принцип розподілу загальної кількості хворих 

на окремі парціальні вибірки з урахуванням не лише нозологічної 

приналежності але і клінічних варіантів ураження [39, 50], у 

дисперсійному співвідношенні з віковими групами (табл. 3. 3).  

 

 

Статистичні 

закономірності  

 

(описова 

статистика)  

 

Нозологічні форми 
L 03.0 – 

Панарицій 

(піднігтьови

й та 

пароніхія) 

L 60.0 – 

Врослий 

ніготь 

(оніхокрипто

з) 

B 35.1 – 

Дерматоф

ітійний 

оніхоміко

з 

B 37.2 – 

Кандидозний 

оніхомікоз  

L 60.2 – 

Оніхоґрифо

з 

Травми 

нігтя 

Середнє 7,25 34 18,125 7,875 4,75 6 
Стандартна 

помилка 
1,145644 4,701823 3,1192

8 

1,540379 1,508902 0,96362

4 
Мода 5 31 16 5 0 9 

Медіана 6 31 16 6,5 3,5 6,5 
Перша 

квартиль 
5 27,25 11,5 4,75 2,25 3,75 

Третя 

квартиль 
8,75 39,5 26,5 11,25 7,5 8,25 

Дисперсія 10,5 176,86 77,84 18,98 18,21 7,43 
Середньоквадр

атичне 

відхилення 

3,24 13,3 8,82 4,36 4,27 2,73 

Ексцес -0,3 -0,57 -1,81 -1,2 -0,61 -1,59 
Асиметрія 0,98 0,65 0,25 0,55 0,6 -0,34 
Діапазон 9 37 23 12 12 7 
Мінімум 4 17 7 3 0 2 

Максимум 13 54 30 15 12 9 
Сума 58 272 145 63 38 48 
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Рисунок 3.4. Хірургічна оніхопатологія: розподіл за віковими групами 

 

Таблиця 3.2.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за віковими групами (описова 

статистика, неускладнені випадки): проспективна вибірка 

 

Статистичні 

закономірності  

 

Вік (роки), проспективна вибірка, n=624 

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

Середнє 7,83 13 14,67 13,83 13,83 13 3,83 2,5 

Стандартна 

помилка 4,55 8,33 6,73 5,22 4,19 4,15 1,54 1,12 

Медіана 3 6 9,5 10 9,5 11 3 1,5 

Перша квартиль  1 2,75 5,75 5,75 7,5 5,75 1,25 1 

Третя квартиль 9,5 9,25 14 17,25 19,75 18,5 4 2 

Дисперсія 124,17 416 271,47 163,77 105,37 103,2 14,17 7,5 

Середньоквадратич

не відхилення 11,14 20,4 16,47 12,8 10,26 10,16 3,76 2,74 

Ексцес 3,24 5,38 4,48 1,99 -0,72 -0,51 3,44 5,33 

Асиметрія 1,82 2,29 2,05 1,43 0,99 0,71 1,78 2,28 

Діапазон 29 54 45 35 26 27 10 7 

Мінімум 0 0 2 2 4 2 1 1 

Максимум 29 54 47 37 30 29 11 8 

Сума 47 78 88 83 83 78 23 15 
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Таблиця 3. 3.  

Хірургічна оніхопатологія, неускладнені випадки, проспективна 

вибірка, двохфакторний дисперсійний аналіз за нозологічними формами та 

віковими групами 

Групи Сума Середнє Дисперсія 

<20 47 7,833 124,167 

20-30 78 13 416 

30-40 88 14,67 271,467 

40-50 83 13,83 163,767 

50-60 83 13,83 105,367 

60-70 78 13 103,2 

70-80 23 3,833 14,167 

>80 15 2,5 7,5 

L 03. 0 – Панарицій (піднігтьовий та 

пароніхія) 

55 6,86 24,7 

L 60. 0 – Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

245 30,63 251,13 

B 35. 1 – Дерматофітійний 

оніхомікоз 

85 10,63 79,13 

B 37. 2 – Кандидозний оніхомікоз 44 5,5 22,29 

L 60. 2 – Оніхоґрифоз 24 3 9,43 

Травми нігтя та навколонігтьових 

тканин 

42 5,25 15,93 

Джерело дисперсії SS df MS F F 
критичне 

Rows 4214,19 5 842,85 16,26 2,49 

Columns 1004,15 7 143,45 2,77 2,29 

Error 1813,98 35 51,828 P+0,021 

Total 7032,31 47 Alpha 0,05 

 

За 10-річний період (2006-2016 р. р. ) у 4 комунальній міській лікарні 

м. Львова нами виконано 272 операційних втручань з приводу повторних 

інкарнацій нігтів у 178 чоловіків та 94 жінок, віком 12-67 років (табл. 3. 4). 

У 82 хворих стверджено пізні рецидиви оніхокриптозу, попередньо 

прооперованого в інших клініках. Консервативне лікування було 

показаним лише на початкових етапах вростання [16, 19, 22, 23, 28, 34, 59, 

66, 86]. Хірургічне втручання проводили з урахуванням патологічних змін, 
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χ
2

= 21,23, р=0,012, згідно рекомендацій поєднання хірургічних втручань і 

консервативної терапії [122, 175, 270, 445], χ
2

= 28,17, р<0,01.  

Таблиця 3. 4.  

Хірургічна оніхопатологія, проспективна вибірка, однофакторний 

дисперсійний аналіз ANOVA за субвибірками: L 60. 0 – Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) та L 03. 0 – Панарицій (піднігтьовий та пароніхія) 

 

Стверджено, що інкарнація нігтя характеризується патологічним 

вростанням нігтьової пластини у білянігтьовий (епоніхеальний) валик з 

його гіпертрофією, гіперемією і набряком [4, 7]. Частішають також 

випадки вторинного приєднання грибкової (мікотичної) мікст- інфекції 

[1, 3, 7], а також вторинного вростання мікотично змінених нігтів [2, 3, 

12, 38, 163, 169], коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від аналізованої 

нозологічної форми супутньої мікотичної оніхії становив 0,552-0,617.  

Оніхокриптозом переважно уражаються особи молодого віку [2, 406], 

(χ
2

= 24,12, р=0,028). 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 [1, 2, 5б 34, 

39]. Вільні бокові краї нігтя внаслідок припіднімання його центральної 

частини «підриваються», компресуючи епоніхій [88, 104, 116, 119, 120, 

161, 169, 177, 180б 200], (χ
2
= 17,35, р=0,0221). Хронічна компресія 

Alpha = 0,05 Групи Сума Середнє Дисперсія 

L 03. 0 – Панарицій (піднігтьовий та 

пароніхія) 

58 7,25 10,5 

L 60. 0 – Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

272 34 176,8571 

Джерело дисперсії SS df MS F 

Між групами 2862,25 1 2862,25 30,55 

В середині груп 1311,5 14 93,68 F критичне 

Всього 4173,75 15  4,60 
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епоніхія детермінує виникнення інкарнації. компресія епоніхеальних 

структур поєднується зі стисканням центральної та передньо-центральної 

частини матрикса, що ще більше посилює деформацію останнього – 

замикається «порочне коло» [2, 6-11, 51, 182]. Інфільтративно-серозна 

стадія при подальшій дії етіологічного чинника переходить у хронічну 

гнійно-некротичну стадію з формуванням вогнищевих некрозів і 

гіпергрануляцій [3-5, 11]. З ускладнень найчастіше констатують 

наявність хронічного запалення епоніхеального валика з утворенням зон 

колікваційного некрозу, розростанням гіпергрануляцій, можливий 

розвиток гострого епоніхеального абсцесу [1, 3, 13] – гнійної 

білянігтьової пароніхії з ризиком ускладнень (табл. 3. 5) [245, 249]. 

Консервативні, в тому числі і ортопедичні, прийоми лікування ВН 

малоефективні [2, 128, 152], а операції по Дюпюітрену, Емерту-Шмідену, 

Винограду [397, 400, 404, 406, 408, 418, 420, 423, 424, 498, 513, 516] дуже 

травматичні, спотворюють нігтьову фалангу, порушують анатомо-

функціональну цілісність пальця і в 2-20% випадків (при відсутності чи 

наявності оніхомікозу та збудників мікотичного ураження – призводять 

до рецидивів [4, 5, 119, 308]. Аналіз субоніхеального зішкрібу при 

оніхомікотичних ураженнях з вторинною інкарнацією нігтя (рис. 3.5) 

дозволив констатувати переважання дерматофітів (червоної трихофітії), 

χ
2

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

0,552-0,617, у третині випадків – в асоціації з пліснявими та 

дріжджоподібними грибами [9, 11, 118] (табл. 3. 6). Формування 

гіперкератозу, узурування та деструкція центральної частини нігтя з 

вторинною інкарнацією його країв, – цей процес був типовим для 89,1% 

трихофітних уражень [9, 117], останні нерідко приводили до гнійних 

ускладнень, χ
2
= 5,11-16,12, р<0,05.  
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Таблиця 3.5.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за віковими групами, проспективна 

вибірка: дисперсійний аналіз – двофакторний: L 60. 0 – Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) та L 03. 0 – Панарицій (піднігтьовий та пароніхія) 

Нозологічні форми 

(проспективна 

вибірка) 

 

Вік 

 

Сума 

 

Середнє 

 

Дисперсія 

<20 36 18 338 

20-30 43 21,5 364,5 

30-40 65 32,5 924,5 

40-50 66 33 800 

50-60 36 18 338 

60-70 36 18 242 

70-80 27 13,5 144,5 

>80 21 10,5 84,5 
L 03. 0 – Панарицій  

(піднігтьовий та пароніхія) 
58 7,25 10,5 

L 60. 0 – Врослий ніготь (оніхокриптоз) 272 34 176,8571 

В середині груп 3236 8 404,5 Alpha 0,05 

Джерело дисперсії SS df MS F F 

критичне 

Rows 2862,25 1 2862,25 53,60 5,59 

Columns 937,75 7 133,96 2,51 3,79 

Error 373,75 7 53,39 P=0,012 

 

Випадки інкарнації нігтя були вивчені за такими ознаками: 

нозологічними формами уражень нігтів та їх клінічними варіантами; 

морфологічним типом оніходеструкції – на оніхокриптоз, піднігтьовий 

гіперкератоз, оніхогрифоз, дерматофітому; гнійно-некротичні та 

компресивні ураження; наявністю ускладнень; терміном настання 

оніходеструкції; застосованими методами лікування; наявністю ускладнень 

(табл. 3. 7) та методами їх корекції; якістю життя пацієнтів в 

післяопераційному періоді [68, 194, 338, 343, 351].  

Операційне лікування полягало у РНП або ВНП, як протирецидивні 

компоненти застосовувалося ВПЗЕТ, χ
2
= 21,23, р=0,012 та ПММвДВ [148, 

334], χ
2

= 27,41, р< 0,01 .  
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Таблиця 3.6.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за віковими групами, проспективна 

вибірка: дисперсійний аналіз – двофакторний: B 35. 1 – Дерматофітійний 

оніхомікоз та B 37. 2 – Кандидозний оніхомікоз 

 

Вік та нозологічні 

форми *проспективна 

група 

 

Групи 

 

Сума 

 

Середнє 

 

Дисперсія 

<20 8 4 2 
20-30 12 6 8 
30-40 19 9,5 4,5 
40-50 24 12 2 
50-60 17 8,5 24,5 
60-70 22 11 32 
70-80 10 5 0 
>80 9 4,5 0,5 

B 35. 1 – Дерматофітійний 

оніхомікоз 

145 18,13 77,84 

B 37. 2 – Кандидозний оніхомікоз 63 7,86 18,98 

В середині груп 8 62  

Джерело дисперсії SS df MS F F 

критичне 

Rows 420,25 1 420,25 38,83 5,59 

Columns 602 7 86 7,95 3,79 

Error 75,75 7 10,82 P=0,04 

 

Усі хірургічні втручання виконано адекватно у відповідності щодо 

домінуючих нозологічних форм і клінічних варіантів ураження (рис. 3.6) 

[159, 161, 163, 169, 177, 180, 182, 192, 194, 208, 506]. Проведено 

комплексне передопераційне дослідження з застосуванням біохімічних, 

рентгенологічних (χ
2

= 8,23, р=0,02), патоморфологічних (χ
2

= 11,13, 

р=0,012), бактеріо– і мікологічних методів (χ
2

= 7,23, р=0,011) для 

ідентифікації окремих варіантів ураження нігтів в порівнянні з 

нозологічними формами і особливостями клініки.  
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Рисунок 3.5. Розподіл збудників оніхомікозу у субоніхеальному зішкрібі в 

хворих на інкарнований оніхомікоз.  

Рисунок 3.6. Випадки інкарнації нігтя: розподіл за варіантами 

операційного лікування 

 

Нами диференційовано три варіанти трихофітоми [14, 16, 18, 19, 24, 

26, 27, 30, 31, 44, 48, 49]: передню центральну – з узуруванням до 25% 

площі нігтя, субтотальну – від 25 до 70% (без захоплення росткової зони), 

тотальну – від 70 до 90% (з ураженням росткової зони нігтя), (χ
2

= 18,33, 

р<0,01).  
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Таблиця 3.7.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за віковими групами (описова 

статистика): проспективна вибірка ускладнених випадків 

Статистичні 

закономірності  

Вік (роки), проспективна вибірка 

<20 20-30 30-

40 

40-50 50-60 60-

70 

70-

80 

>80 

Середнє 3,67 4,33 6,83 6,33 5,5 6,17 3,5 2,83 

Стандартна помилка 1,74 1,41 2,8 2,51 2,05 2,51 0,85 0,70 

Медіана 2 4 4,5 4 3,5 5 3 2 

Перша квартиль  2 2,5 3,25 3,25 2,25 2,5 2,25 2 

Третя квартиль 3,5 5,5 7,25 7 7,75 6 5,25 4,25 

Дисперсія 
18,2

7 11,87 46,97 37,87 25,1 

37,7

7 4,3 2,97 

Середньоквадратичн

е відхилення 4,27 3,44 6,85 6,15 5,01 6,15 2,07 1,72 

Ексцес 4,29 0,81 3,75 3,28 0,39 3,88 -1,62 -1,73 

Асиметрія 1,98 0,68 1,86 1,77 1,20 1,86 0,40 0,73 

Діапазон 12 10 19 17 13 17 5 4 

Максимум 12 10 20 18 14 18 6 5 

Сума 22 26 41 38 33 37 21 17 
 

Диференційовано три варіанти мікотичного ураження нігтя [22, 24, 

25, 28, 30, 31, 38, 43, 45, 59, 60, 61, 71, 85, 100-106], асоційованого з його 

інкарнацією: нормотрофічний оніхомікоз – форма нігтя не змінена, у товщі 

жовто-бурі плями; атрофічний – ніготь кришиться, іноді майже повністю 

зруйнований; гіпертрофічний – ніготь потовщений, кришиться, зміненого 

кольору. Переважали зміни, характерні для піднігтьового гіперкератозу та 

оніхогрифозу (табл. 3. 8) [11, 20, 104], які діагностовані відповідно в 

67,92% і 11,94% субвибірок деструктивних поліоніхомікотичних уражень; 

останні приводили до гнійних ускладнень, χ
2

= 5,11-16,12, р<0,05.  

Атрофічні зміни нігтів характеризуються порушенням нормального 

розвитку та росту нігтя, стосувалися товщини нігтьової пластини, ширини, 

форми, консистенції, еластичності (витончення, ламкість, крихкість), стану 

поверхні нігтя і його вільного краю – борозни, втиснення, тріщини, узури 

та ін. [161, 163, 169, 177, 180, 182, 192, 194, 197, 199, 200, 211, 229]. 
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 . Таблиця 3.8.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за віковими групами, проспективна 

вибірка: дисперсійний аналіз – двофакторний: B 35. 1 – Дерматофітійний 

оніхомікоз та L 60. 2 – Оніхоґрифоз 

 

Вік та нозологічні 

форми 

*проспективна 

вибірка 

 

Групи 

 

Сума 

 

Середнє 

 

Дисперсія  

 

 

<20 7 3,5 24,5 

20-30 12 6 72 

30-40 21 10,5 112,5 

40-50 29 14,5 264,5 

50-60 40 20 128 

60-70 39 19,5 220,5 

70-80 21 10,5 24,5 

>80 14 7 18 

B 35. 1 – Дерматофітійний 

оніхомікоз 145 18,13 77,84 

L 60. 2 – Оніхоґрифоз 38 4,75 18,21 

Джерело дисперсії SS df MS Alpha=0,05 

Rows 
715,56 1 715,56 33,63 

F 

критичне 

Columns 523,44 7 74,78 3,51 5,59 

Error 148,94 7 21,28 P=0,05 3,79 

 

Оцінюючи стан нігтів, ми приймали до уваги зміну рельєфу і форми 

нігтів, луночки нігтя, зміну пароніхія, вільного краю нігтя (розщеплення, 

лущення), зміну забарвлення нігтя (від темно-червоного до чорно-сірого 

кольору). Нами висловлено гіпотезу, що морфологічні зміни на нігтях мо-

жуть виникати при соматичній патології, детермінувати оніходеструкцію, 

супроводжувати хірургічну оніхопатологію та корелювати з нею. В одного 

пацієнта під час прогресуючого погіршення стану нами описано 

горбоподібні випуклості та заглиблення на поверхні нігтьової пластини. 

Першим симптомом діабету у чоловіка 60 років виявився оніхолізис та 

відторгнення нігтів обох великих пальців стоп. Вторинні зміни виникають 

на грунті невритів та діабетичної нейропатії.  
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Проведено аналіз клінічних спостережень УДО та ускладнених форм 

оніхопатології (табл. 3. 9), комбінованих (поєднаних) уражень нігтя (табл. 

3. 10) у хворих, прооперованих у хірургічних відділеннях комунальної 4 

міської лікарні, 2 та 5 міських поліклінік м. Львова. Вік прооперованих 

хворих – від 5 до 92 років. Понад 40% усіх звернень за медичною 

допомогою з приводу оніхопатології становили зокрема дві вибірки – хворі 

на оніхокриптоз і ДО. Інші нозології, включаючи травматичні ушкодження 

та поєднані ураження складали менше 30% випадків. До деструктивних та 

ускладнених форм оніхомікозу було віднесено піднігтьовий гіперкератоз з 

оніхолізисом і формуванням ПідНП та гнійну мікотичну пароніхію. Ретро- 

та проспективно проаналізовано 472 випадки ДО, з проведенням 

комплексного мікологічного обстеження.  

Конгломерат нігтьової пластини, піднігтьового гіперкератозу і 

трихофітоми в 8,196% випадків формував оніхогрифоз. В інших 

спостереженнях приєднання бактерійної, кандидозної або змішаної 

суперінфекції у 21,08% хворих було причиною формування у хворих 

гнійних ускладнень, χ
2

= 5,11-16,12, р<0,05. Патологічні зміни нігтьової 

пластинки полягали в гіпертрофії й деформації нігтя, поверхневих 

патологічних нашаруваннях на нігтьовому ложі (бурого кольору з 

розпадом) та формуванні множинних гнійних бактерійно–мікотичних 

вогнищ з абсцедуванням (у вигляді “бджолиних сот”). У 250 пацієнтів 

(проспективна вибірка), віком 65–83 років, діагностовано піднігтьовий 

гіперкератоз; у 35 хворих констатовано оніхогрифотичні зміни нігтів, 

також діагностували формування поєднаних уражень на фоні 

поліоніхомікозу, χ
2
= 16,12, р=0,022. У осіб з ДО застосовано комплекс 

рентгенологічного, бактеріологічного та мікологічного обстеження (рис. 

3.13). Загальний розподіл клінічних випадків оніхомікозу на субгрупи за 

морфологічними критеріями оніходеструкції [172, 174, 176, 183, 194, 297, 

300, 301, 321] становив 6 парціальних субвибірок (рис. 3.14).  
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Таблиця 3. 9.  

Хірургічна оніхопатологія, проспективний аналіз: розподіл за віковими 

групами та нозологічними формами, дисперсійний аналіз – двофакторний: 

ускладнені випадки  
 

 Alpha 0,05 Групи Сума Середнє Дисперсія 

<20 47 7,83 124,17 

20-30 78 13 416 

30-40 88 14,67 271,47 

40-50 83 13,83 163,77 

50-60 83 13,83 105,37 

60-70 78 13 103,2 

70-80 23 3,833 14,167 

>80 15 2,5 7,5 

L 03. 0 – Панарицій (піднігтьовий та 

пароніхія) 

55 6,88 24,7 

L 60. 0 – Врослий ніготь (оніхокриптоз) 245 30,63 251,13 

B 35. 1 – Дерматофітійний оніхомікоз 85 10,63 79,13 

B 37. 2 – Кандидозний оніхомікоз 44 5,5 22,29 

L 60. 2 – Оніхоґрифоз 24 3 9,43 

Травми нігтя та навколонігтьових тканин 42 5,25 15,93 

Джерело дисперсії df MS F 

Rows 4214,19 5 842,84 16,26 F 

критичне 
Columns 1004,15 7 143,45 2,77 

Error 1813,98 35 51,83 2,49 

Total 7032,31 47 P=0,02 2,29 

 

Відмінність відсоткового розподілу клінічних та морфологічних 

даних детермінувалася поліоніхеальністю ураження, χ
2

= 36,18, р<0,01, у 

20% пацієнтів, пошаровістю змін нігтьових пластин та субоніхеальних 

структур, χ
2

= 5,11, рівень значимості, р<0,05. Таким чином, розподіл є 

адекватний щодо критеріїв прогнозування частоти окремих варіантів 

оніходеструкції уподібних вибірках з довірювальним інтервалом 95%.  
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Таблиця 3.10.  

Хірургічна оніхопатологія, проспективний аналіз: розподіл за віковими 

групами та нозологічними формами, дисперсійний аналіз – двофакторний: 

комбіновані та поєднані випадки  

 

Групи Сума Середнє Дисперсія 

<20 14 2,33 7,4667 

20-30 14 2,33 5,07 

30-40 24 4 18,8 

40-50 36 6 28,8 

50-60 31 5,17 12,97 

60-70 27 4,5 17,9 

70-80 26 4,33 16,67 

>80 18 3 7,2 

L 03. 0 – Панарицій  

(піднігтьовий та пароніхія) 
12 1,5 0,86 

L 60. 0 – Врослий ніготь (оніхокриптоз) 47 10,36 9,42 

B 35. 1 – Дерматофітійний оніхомікоз 

19 5,86 6,41 

B 37. 2 – Кандидозний оніхомікоз 

11 2,38 1,41 

L 60. 2 – Оніхоґрифоз 18 1,38 1,7 

Травми нігтя та навколонігтьових тканин 12 2,25 0,79 

Джерело дисперсії SS df MS 

Rows 503,92 5 100,78 

Columns 73,59 7 10,51 

Error 70,42 35 2,01 

Total, Alpha =0,05 647,92 47 p= 0,038 
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Рисунок 3.13. Випадки гнійно-некротичної комбінованої оніхеальної 

патології: розподіл за збудниками деструктивних уражень 

 

Нами запропоновано та впроваджено спосіб якісного визначення 

площі дерматофітоми нігтьового ложа після виконання оніхектомії, що 

базується на одномоментному площинному скануванні з розрішенням 

1200/600 DPI видаленого нігтя з оніхоматрикомою нігтьового ложа [60, 64, 

120, 243, 251, 299, 303, 361, 402, 403], тобто дерматофітомою [9, 11, 13, 14, 

16, 18, 19, 24, 26, 27, 403, 410, 455, 456, 471], трихофітомою [30, 31, 44, 48, 

49, 77, 81, 82, 118, 142, 170, 339]; застосуванні комп'ютерної обробки з 

рівномірним масштабуванням об'єкта (патологічно зміненого нігтя) 1:10 з 

лінійним визначенням по збільшеному зображенні діаметру 

дерматофітоми та протяжності країв узурування нігтя роликовим 

курвиметром, діаметру окружності нігтя з подальшим якісним 

розрахунком площі патологічних змін.  

 

24%

26%

31%

19%

Дерматофіти та бактерійна флора

Дерматофіти та плісняві гриби

Дерматофіти, дріжджоподібні гриби та бактерійна флора

Дріжджоподібні, плісняві гриби та бактерійна флора
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30%

24%

18%

11% 9% 8%

Неускладнений піднігтьовий гіперкератоз

Ускладнений піднігтьовий гіперкератоз, 

Оніхогрифоз

Проксимально-латеральний оніхомікоз, асоційований з хронічною мікотичною 

пароніхією                                              

Дистально-латеральний оніхомікоз, асоційований з травмою нігтя

Хронічна мікотична пароніхія з проривом під ніготь

 

Рисунок 3.14. Випадки оніхомікозу: розподіл проспективної вибірки на 

статистичні сукупності за морфологічними критеріями 

 

Математичні розрахунки площі дерматофітоми нігтьового ложа 

проводимо за формулами: S1 = (∑(3,14*dn
2/4)*100) / (3,14*D2/4), де dn – 

змінна величина (діаметр окремих округлих ділянок дерматофітоми), D – 

діаметр нігтьової пластини. S2 = ((l/4)2*100) / (3,14*D2/4), де l – 

довжина окружності дерматофітоми кальцинозу, обчислена 

роликовим курвиметром; D – діаметр нігтьової пластини. S – 

ступінь узурування нігтя дерматофітомою (у відсотках) 

обчислюється як середня величина S1 та S2. Похибка у 

розрахунках за цими формулами у порівнянні з роздруківкою на 

міліметровому папері становить 2-5%, що цілком допустимо для 
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приблизного якісного визначення площі патологічного ураження 

у морфологічних дослідженнях, χ2= 16,12, р=0,022. Також нами 

розроблена комп'ютерна “лінійка”, що дозволяє визначити 

розміри і ступінь трихофітного узурування нігтя за наведеними 

формулами на екрані комп’ютера. Це також вдається зробити і на 

папері (роздрукованому зображенні). На основі аналізу 120 

випадків дерматофітного ураження нігтів з приводу якого 

проведено оніхектомію та видалення трихофітоми у хірургічному 

відділенні 4 МКЛ м. Львова нами диференційовано три варіанти 

трихофітоми, (прогнозовано з довірювальним інтервалом 95% у 

подібних вибірках – 37,297%-41,223%), χ2= 36,11, р<0,01, 

коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,552-0,617: 

передню центральну – з узуруванням до 25% площі нігтя, 

субтотальну – від 25 до 70% (без захоплення росткової зони), 

тотальну – від 70 до 90% (з ураженням росткової зони нігтя), 

останні приводили до гнійних ускладнень, χ2= 5,11-16,12, р<0,05. 

Індекс оніходеструкції нами запропоновано у відповідності 

морфологічним чинникам УДО [1, 3, 8, 10, 13, 14, 16, 18-25, 28, 

30, 31], у відповідності щодо до- та інтраопераційної клінічної 

картини [353, 364, 388, 392, 394, 413, 428, 429, 436, 437, 441].  

Для визначення схеми і тривалості системної терапії загалом 

дерматологи користуються індексом КІОТОС [44, 49-54]. В цій шкалі 

підхід до терапії (місцева, системна або, необхідність комбінованого 

лікування з вилученням нігтьової пластини) детермінується клінічною 

формою оніхомікозу, поширеністю ураження і вираженістю піднігтьового 

гіперкератозу [44, 45, 50, 51]. Ці показники оцінюються по трьохбальній 
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шкалі, а значення клінічного показника розраховується по спеціальній 

формулі. При показниках, що вимагають системної терапії додатково 

розраховується ростковий показник, що враховує основні фактори, цо 

детермінують швидкість відростання нігтьової пластини – локалізацію 

ураження і вік пацієнта. Ці показники також оцінюються по трьохбальній 

шкалі. Єдине значення КІОТОС, що об’єднує клінічний і ростковий 

показники, – вказує на необхідну тривалість системної терапії [51, 54].  

Нашим досвідом комплексного лікування ускладненого 

поліоніхомікозу констатовано поліморфізм клінічних проявів та 

морфологічних варіантів. Таким чином, індекс КІОТОС не підходить для 

оцінки активності та вираженості оніходеструкції, тому що з 

морфологічних змін – враховує лише вираженість піднігтьового 

гіперкератозу, а також клінічну форму оніхомікозу, поширеність 

ураження. Таким чином, ця шкала з усіх варіантів оніходеструкції 

враховує лише піднігтьовий гіперкератоз, хоча у 32,074% хворих були 

наявні інші варіанти гнійно-некротичного ураження оніхеальних тканин, 

включаючи поєднану патологію.  

Наведений факт спонукає до думки, що витончення та деформація 

нігтьових пластин при пахіоніхії є наслідком оніходистрофічної та 

матриксдеструктивної дії трихофітонів, що нашаровуються на кандидозну 

флору (15-32% колоній субоніхеального зішкрібу) (рис. 3.16). Таким 

чином, койлоніхія, так як оніхохейлоз може бути тракотована як 

термінальна стадія проксимально- та дистально-латерального оніхомікозу 

– перехідний варіант до розвитку дистрофічних, гіпертрофічних форм або 

гіперкератозної оніходеструкції, χ
2
= 14,71, р=0,032. Ці варіанти є 

перехідними формами, що опосередковано свідчать про поглиблення 

оніхеального ураження, χ
2

= 7,12, р<0,05.  
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Оніхорексис – розщеплення нігтьової пластини у поздовжньому 

напрямку, що описані як вторинні прояви при захворюваннях ендокринної 

системи та у хворих на цироз печінки. На дні борозни легко може 

утворюватися тріщина. Спочатку борозна формується по вільному краю 

нігтя, проте далі нігтьова пластина розщеплюється аж до основи нігтя. У 

45 хворих нами констатовано оніхорексис при кандидамікозному 

ураженні. Наявність оніхорексису є вхідними воротами для контамінації 

трихофітією (χ
2

= 20,87, р<0,01), що може призводити до поглиблення 

оніхеальної та субоніхеальної деструкції. Наявність збудника червоної 

трихофітії диференційована у 35,51% зішкрібів оніхорексаційної борозни 

(рис. 3.17).  

Рисунок 3.16. Розподіл збудників інфекційних уражень нігтів та 

білянігтьових структур у хворих на койлоніхію (зішкріб з субоніхеальних 

структур) 

 

65%
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8%
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4%

Дерматофіти

Дерматофіти та плісняві гриби

Дріжджоподібні гриби

Плісняві гриби                                          

Дріжджоподібні та плісняві гриби   
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Оніхошізис – розщеплення нігтьової пластини у поперечному 

напрямку, паралельно до вільного краю нігтя. При цьому ніготь росте 

нормально до вільного краю, де розщеплюється на 2-3 шари та більше, 

обламується або росте далі у вигляді кількох пластинок, які лежать одна на 

одній. Запалення у цьому випадку не спостерігається. 

 

Рисунок 3.17. Розподіл збудників інфекційних уражень нігтів та 

білянігтьових структур у хворих з оніхорексисом та оніхошізисом – 

зішкріб з борозни розщеплення нігтя.  

 

Нами виявлено такі зміни при дистально-латеральному оніхомікозі – 

у 45 пацієнтів та констатовано виникнення оніхошизису при травмі нігтя у 

85 осіб. Аналіз субоніхеального зішкрібу при локальному оніхошізисі 

дозволив констатувати перевагу червоної трихофітії, у половині випадків – 

в асоціації з пліснявими та дріжджоподібними грибами, (χ
2

= 10,87, 

р=0,012). Ці спостереження оніхошізису нами діагностовано, як 

спостереження оніходеструкції, детерміновані розпадом ділянок 

субоніхеального гіперкератозу та дерматофітоми, (χ
2

= 20,17, р<0,01).  
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Дерматофіти та плісняві гриби

Дріжджоподібні гриби
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143 

 

Hами застосовано принцип розподілу загальної кількості хворих на 

окремі парціальні вибірки з урахуванням не лише нозологічної 

приналежності але і клінічних варіантів ураження (табл. 3. 12). На основі 

комплексного аналізу типового клінічного перебігу окремих нозологічних 

форм, χ
2

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

0,552-0,617, нами встановлено диференційно-діагностичні критерії гострої 

гнійної оніхопатології: ПідНП; пароніхії; деструктивних та ускладнених 

форм оніхомікозу; ВН, ускладненого епоніхеальним абсцесом.  

Таким чином, нами виявлено чотири основні нозологічні форми 

гострої гнійної оніхопатології [11-16, 46, 60, 103, 104]. Диференційно-

діагностичними критеріями були: локалізація патологічного процесу; 

характер та вираженість больового синдрому; наявність патологічних 

виділень; відшарування (оніхолізис) та інші морфологічні зміни нігтьової 

пластини.  

Таблиця 3. 12.  

Хірургічна оніхопатологія, проспективний аналіз: розподіл за віковими 

групами та нозологічними формами: t-тест (ускладнені і поєднані 

ураження)  

Альфа 0,05 

Гіпотетична різниця середніх 0 

Змінна 1 

Середнє 7,83 

Дисперсія 4,17 

Змінна 2 

Середнє 2,33 

Дисперсія 7,47 

Кореляція Пірсона 0,92 

Спостережувана різниця середніх 5,5 

Варіанса різниць 75,5 

t-статистика 1,55 

P (T<=t) одностороння 0,05 

  Критичне t одностороннє 2,02 

P (T<=t) двостороннє 0,18 

Критичне t двостороннє 2,57 
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ПідНП (рис. 3.18); характеризувався локалізацією гнійника між 

нігтьовою пластиною та глибше розташованими структурами. У всіх 

клінічних випадках констатовано виражений інтенсивний постійний 

«пульсуючий» біль, що значно посилювався при натисканні на ніготь. При 

патологічному відшаруванні понад 1/2 нігтя спостерігали симптом його 

«флотації».  

 

Рисунок 3.18. Піднігтьовий панарицій. Нігтьова пластина повністю 

відшарована, “припіднята” гноєм, різко набряклі навколонігтьові валики.  

 

У більшості хворих констатовано накопичення гною між нігтьовою 

пластиною та ложем. Проте, у інших випадках виявлено локалізацію 

гнійника під матриксом нігтя, що утруднювало діагностику та доступ до 

гнійного вогнища. У цих пацієнтів не виявляли симптому “просвічування 

гною” крізь нігтьову пластину [60, 69, 96, 117, 118, 133, 159, 162, 199, 209, 

217, 236], діагностовано субматриксний абсцес. Гнійник був 

одномоментно розкритий під час експлоративної епоніхектомії [94, 98, 

117, 118, 121, 439, 443, 444, 450, 460, 476, 497, 499, 513].  
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Пароніхію (бактерійну та хронічну кандидозну у фазі загострення) 

[162, 173, 182, 198, 201, 209, 213, 238, 337, 353, 356] констатовано у 122 

хворих. Пароніхія без прориву під ніготь (рис. 3.19) характеризувалася 

помірно вираженим больовим синдромом без порушення сну.  

 

 

Рисунок 3.19. Ретроніхеальний абсцес (пароніхія) без прориву під ніготь  

 

Значно вираженою була гіперемія та гіпертермія параоніхеальних 

тканин; виявлено характерні симптоми відшарування кутикули та 

локального розм’ягчення, χ
2
=17,41, р=0,02, коефіцієнт Спірмена (ρ) у 

досліджуваних групах 0,537. Спостерігався больовий синдром різної 

інтенсивності: від помірно терпимого до різко вираженого нестерпного.  

У 42 пацієнтів констатовано патологічні виділення з-під нігтьових 

валиків. У 64 досліджених проспективно випадках спостерігався прорив 

пароніхії під нігтьову пластину з її відшаруванням, при чому додатково 

візуалізувався симптом просвічування гною та патологічна рухомість 

відшарованого фрагмента нігтя, χ
2

= 7,11, р=0,018. Цим хворим виконана 

операція Канавела – розкриття ретроніхеальними розтинами з РНП [96, 

117, 118, 133, 159, 162, 199, 209, 217, 236]. До деструктивних та 
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ускладнених форм оніхомікозу нами було віднесено піднігтьовий 

гіперкератоз з оніхолізисом (рис. 3.23) і формуванням ПідНП [12-16, 46, 

60, 103, 104, 105] та гнійну мікотичну пароніхію [28, 46, 59, 60, 104, 105, 

122, 125]. Захворювання характеризувалися помірно вираженим больовим 

синдромом. Патологічні зміни нігтьової пластини полягали в гіпертрофії й 

деформації нігтя (рис. 3.20), поверхневих патологічних нашаруваннях на 

нігтьовому ложі (бурого кольору з розпадом) та формуванні множинних 

гнійних бактерійно-мікотичних вогнищ з абсцедуванням (у вигляді 

«бджолиних сот»), χ
2

= 36,11, р<0,01.  

  

Рисунок 3.20. Піднігтьовий гіперкератоз, гіпертрофія й деформація нігтя у 

хворого Б, 65 років з формуванням псевдопухлинного утвору 

(трихофітоми) на нігтьовому ложі та його деструкцією 

  

На основі клінічних даних та вищенаведених класифікаційних 

критеріїв пропонуємо індекс оніходеструкції. Наявність періоститу та 

остеомієліту є потенційно інвалідизуючим, розцінюється у 15 умовних 

балів. Інші варіанти гострого гнійно-некротичного ураження становлять 10 

балів, як такі, що вимагають ургентного лікування. Діагностоване хронічне 
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гнійно-некротичне ураження, χ
2
= 36,18, р<0,01, зокрема з оніхошизисом, 

оніхолізисом, оніхомадезисом, пахіоніхією та перионіхеальними 

гіпергрануляціями оцінюється зокрема, як 6 умовних балів. Наявність 

неускладнених вгнищ піднігтьового гіперкератозу та оніхогрифозу 

становить 3 бали. Наявність інших мікотичних уражень шкіри додатково 

включає 10 умовних балів до загального індексу. Індекс становить 

сумарний показник усіх умовних балів оніходеструкції нігтьових пластин.  

І1= 15*N [ІА тип], І2= 10*N [І тип], І3= 6*N [ІІ тип], І4= 3*N [ІІІ тип] , 

Ідодаткове= 10 [ураження шкіри]; 

І = Σ І1-4 + Ідодаткове 

Таким чином, індекс оніходеструкції нігтів стоп може становити від 

3 до 160 умовних балів (теоретично). Проте, максимальне значення індекса 

оніходеструкції згідно наших спостережень становило 108 балів. 

Стверджено зростання імовірності розвитку “термінальної” мікотичної 

оніходеструкції: вираженого тотального піднігтьового гіперкератозу, 

оніхогрифозу, піднігтьової дерматофітоми (прогнозовано з довірювальним 

інтервалом 95% у подібних вибірках – 37,297%-41,223%), χ
2

= 36,11, р<0,01, 

коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,552-0,617 та інших 

мікотичних негнійних оніхій, що можуть бути причиною мікотичного 

остеомієліту дистальної фаланги. При вивченні спостережень найчастіших 

нозологічних форм – ВН та піднігтьового гіперкератозу у вікових групах 

50-70 років було діагностовано вторинну інкарнацію нігтя внаслідок 

компресії гіперкератоїдними масами та дерматофітомою центральної 

частини мікотично зміненого нігтя, що детермінувало його деформацію та 

супроводжувалося вростанням країв нігтя у епоніхеальні валики. У цих же 

субвибірках було констатовано зростання частоти ускладнених та 

поєднаних оніхеальних уражень.  
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3.2.  Основні причини рецидивів та незадовільних результатів 

комплексного лікування інкарнацій нігтя  

  

Аналіз причин рецидиву ВН виявив ряд закономірностей. Найбільш 

часто (у понад половини випадків рецидивів) рецидиву оніхокриптозу 

сприяло використання хірургами простого видалення нігтьової пластини 

або крайової резекції інкарнованої частини нігтьової пластини. На основі 

даних щодо причин виникнення рецидиву оніхомікозу та вторинних 

компресійних уражень нами констатовано, що максимальна частота 

рецидивів піднігтьового гіперкератозу при поліоніхомікозі спостерігається 

на 12 місяць та третій рік післяопераційного періоду, що нерідко є показом 

для повторних операційних втручань, χ
2

= 42,18, р<0,01. Клінічні прояви 

неускладненого рецидивного інкарнованого нігтя [41, 43, 56, 57, 58, 68, 89, 

98, 99, 115, 116, 119], клінічно не асоційованого з мікотичною патологією 

(рис. 3.24) [121, 192, 193, 194, 228, 250, 308, 309, 341, 352, 400, 401] та 

результати втручань з приводу оніхокриптозу резекційного варіанту 

операційної корекції у 148 пацієнтів, IІ – у 52 хворих, ІІІ – у інших 42 

спостережень, IV – в 37 осіб, V – у інших 17 хворих; VІ – у 44 пацієнтів (з 

застосуванням нашої модифікації хірургічного лікування) [11, 13, 19, 20, 

23, 26, 32, 33, 67, 68, 72, 74-77, 487, 488].  

Стверджено, що поширеними методами операційного втручання з 

приводу вростання нігтя є КРН [36, 48] (рис. 3.21) або ВНП та як 

доповнення до них [34, 64] нерідко застосовується епоніхектомія [7, 11, 13, 

19, 22, 23, 16, 28, 35, 50, 53, 54], або ВПЗЕТ – висічення епоніхеальних 

гіпергрануляцій [289, 290, 306, 344, 380, 383, 434, 487] і гіпертрофованого 

нігтьового валика [1, 4, 5, 94, 98, 117, 118, 121, 181, 193, 276, 289, 290, 306, 

344]; ПММвДВ – часткова крайова ексцизія матриксу нігтя в ділянці 

вростання [244, 278, 281, 291, 306, 309, 313] шляхом його механічного 

висічення, коагуляції діатермокаутером [22, 23, 28, 32, 33, 37, 50, 53, 54, 
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62] або СО2 (карбондиоксидним) лазером [40, 41, 50, 53, 54, 55, 86, 87, 88, 

89, 93, 94, 95, 115, 155, 156, 157, 186, 219].  

 

 

Рисунок 3.21. Крайова резекція нігтя – основний етап операції (хвора З-ва, 

32 роки, 12. 09. 2016 р., інтраопераційна фотофіксація, хірург Вергун А.Р.) 

 

Переважно уражався галлюкс лівої стопи – 93 випадки, рідше – правої 

стопи – 45 випадків, наявність патологічного вростання нігтьових пластин 

галлюксів обох стоп констатовано у 10 осіб. У всіх рецидивних 

спостереженнях стверджено наявність нігтьової шпори (рис. 3.22) – 

спікули епоніхеального краю нігтя, χ
2
= 15,81, р<0,05, яка візуалізувалася 

під час блокоподібної епоніхектомії (рис. 3.23), у третини субвибірки – 49 

хворих середнього віку – з формуванням епоніхеальної нориці та 

повторного утворення гіпергрануляцій, χ
2

= 18,21, р<0,01. При 

мікроскопічному дослідженні уражених ділянок нігтів виявляються гіфи, 

розміщені поміж ділянок субунгвального гіперкератозу, χ
2
= 8,16, р=0,033. 

Грибки роду Трихофітон (Тr. rubrum та Tr. mentagrophites) своїми 

токсинами детермінують переважно проліферацію Т-супресорів [60, 63, 

66]. Тривала персистенція мікозу може бути однією з причин розвитку 
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малосимптомних імунодефіцитних станів [247, 249, 300, 319, 324, 416, 465, 

489, 491, 496]. У хворих на оніхомікоз виявлено порушення 

мікроциркуляції, уповільнення регіонарної мікрогемодинаміки, 

підвищення коагуляційних та зниження фібринолітичних властивостей 

крові [1, 38, 42, 103, 104, 105, 120, 206], що має негативний вплив на 

перебіг інших (соматичних) захворювань [70, 71, 83, 84, 96, 103, 104, 113]. 

Для мікотоксинів характерна також гепатотоксична та нефротоксична дія.  

 

 
 

Рисунок 3.22. Неускладнений рецидивний врослий ніготь у хворої М, 38 

років, перионіхеально візуалізується заглиблення епоніхія та нориця у 

ділянці спікули 

 

У 65 хворих на вторинне мікотичне ураження [115, 117, 118, 120, 125, 

159, 180, 194] (рис. 3.9) з інкарнацією нігтя застосовано стандартну схему 

пульс-терапії ітраконазолом [26, 27, 28, 30, 31, 38, 42,44, 67, 68, 82-84, 103]. 

В післяопераційному періоді проводилися перев'язки, місцеве і 

фізіотерапевтичне лікування, включаючи місцеве застосування лініменту 

тербінафіну при наявності (або підозрі) на мікотичне ураження. Нагноєння 

ран і інші інфекційні ускладнення зареєстровані у 2% пацієнтів, яким 

проведені операційні втручання І, ІІІ та V варіантів. Найменша частота 
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рецидиву хвороби відзначалася після операційного лікування у нашій 

модифікації та після операції Мелешевича, найбільша – після простого 

видалення нігтьової пластини або її частини, χ
2

= 32,15, р<0,01. Деформації 

стопи, що вимагали ортопедичної корекції стверджено у 80 хворих, χ
2
= 

22,25, р<0,01. При наявності мікотичного трихофітного ураження або 

підозрі на кандидозний чи змішаний оніхомікоз залишену ділянку нігтя 

обробляли антимікотичним циклопіроксвмісним лаком [1-3, 61, 118, 354]. 

Для антибіотикотерапії застосовувалися фторхінолони [7].  

 

Рисунок 3.23. Блокоподібна епоніхектомія, як операційний доступ до 

врослого краю нігтя (хвора З-ва, 32 роки, 12. 09. 2016 р., інтраопераційна 

фотофіксація, хірург Вергун А.Р.) 

 

Середня тривалість лікування після оніхорезекції склала 9,94+3,45 

днів. У хворих середнього віку з трихофітійним оніхомікозом з вторинною 

інкарнацією нігтя, яким здійснено РНП та малотравматичну оніхектомію 

через оніхолізовані структури строк повного загоєння післяопераційної 

рани становив 8-15 днів (середня тривалість загоєння – 12 днів); у інших 

пацієнтів після оніхектомії ці показники становили відповідно 13-25 днів 

(середня тривалість загоєння – 15 днів).  
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Причинами рецидиву інкарнації після операцій Мелешевича, Емерта-

Шмідена, Бартлетта були інтраопераційні пошкодження нігтьового ложа, 

χ
2

= 22,25, р<0,01, недоліки проведення ВПЗЕТ та ПММвДВ (рис. 6), χ
2

= 

32,11, р<0,01, травми ділянки операції в ранньому післяопераційному 

періоді, χ
2

= 12,75, р=0,02, недотримання рекомендацій щодо не допусти-

мості носіння вузького (тісного) взуття, χ
2

= 43,65, р<0,01, недотримання 

рекомендацій лікаря з приводу корекції ортопедичної патології, χ
2

= 12,75-

22,25, р<0,01, оніхомікоз, χ
2

= 27,41, р<0,01. Головна причина незадовіль-

них результатів більшості операцій полягає в тому, що суть та методика їх 

виконання не враховує сучасні погляди на етіологію і патогенез ВН [28,30, 

31, 41, 43, 56, 57, 58, 68, 89, 98, 99], особливо поєднання оніхомікозу та 

інкарнації нігтя (рис. 3.10). Незадовільні віддалені результати комплекс-

ного лікування оніхопатології (виникнення компресійних рецидивів) 

детермінуються (рис. 3.11) неврахуванням патогенетичних та морфогенез-

тичних чинників ДО, технічними погрішностями операційних втручань 

(неадекватний вибір методу РНП, травматичне виконання оніхектомії, χ
2
= 

20,13, р<0,01, недостатній обсяг резекції навколонігтьових тканин, відмова 

від проведення парціальної матриксектомії, фіксація залишків епоніхеаль-

них тканин із звуженням епоніхеального каналу), відмовою від виконання 

симультанних операційних втручань на глибшерозташованих структурах 

при комбінованих мікотично-асоційованих ураженнях, неефективним 

проведенням профілактичних до- та інтраопераційних заходів щодо 

поширення мікотичної інфекції на глибшерозташовані структури. У 

терміни від 4 місяців до 1 року у 6,77% хворих на оніхомікоз з вростанням 

спостерігалися ранні компресійні рецидиви, що підтверджено також 

результатами ретроспективного АСПО анкетного опитування. Важливим 

критерієм для вибору лікувальної тактики, прогнозування ускладнень, 

перебігу післяопераційного періоду, ризику розвитку рецидиву є наявність 
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ускладнень інкарнації нігтя, χ
2

= 17,15, р=0,02, а також фонових захворю-

вань, χ
2

= 12,75-22,25, р<0,01. 

 

Рисунок 3.10. Аналіз технічних причин рецидивів після хірургічного 

лікування врослого нігтя 

 

З останніх найбільше прогностичне значення мають ортопедичні 

деформації, облітеруючі ураження судин нижніх кінцівок (атеросклероз, 

ЦД та ін. ), інші супутні патологічні зміни нігтьової пластини й її ложа 

(оніхомікоз, вроджені деформації тощо), χ
2

= 11,23, р=0,023. Найбільшу 

частоту серед причин рецидиву ВН на фоні оніхомікотичного ураження 

становить відповідно відмова від проведення парціальної матриксектомії 

(36% рецидивних спостережень) та травматичне виконання оніхектомії 

(інші 30% рецидивів). «Грубі» погрішності хірургічної техніки становлять 

понад половину серед причин рецидивів оніхокриптозу є необхідним лікві-

дувати “субстрат для вростання” (патологічно змінений епоніхеальний 

16%

5%

19%

4%
7%

39%

10%

травматичне виконання оніхектомії

недостатній обсяг резекції навколонігтьових тканин

відмова від проведення парціальної матриксектомії

відмова від виконання втручань на глибшерозташованих структурах 

неадекватний вибір методу резекції                                        

фіксація залишків епоніхеальних тканин із звуженням епоніхеального каналу

відсутнє або неефективне проведення антимікотичної терапії 
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валик), χ
2

= 32,11, р<0,01 [38, 42, 44]; з метою попередження рецидиву – 

локально у ділянці вростання видаляти матрикс нігтя, χ
2

= 32,11, р<0,01. 

Вибір оптимального методу операційного лікування, обсягу основного 

етапу лікування залежить від патологічних змін епоніхеального валика [13, 

25, 26, 27, 45, 47, 60, 61] і наявності супутніх захворювань нігтя та артерій 

нижніх кінцівок [3, 4, 11, 12, 13, 16, 113, 114, 117, 118, 126, 214, 286, 387].  

Недоліками видалення нігтя за Дюпюітреном та інших відомих 

способів є неврахування морфологічних особливостей запущеного 

мікотичного піднігтьового гіперкератозу [511-537], χ
2

= 22,18, р<0,01, який 

характеризується центральною деструкцією нігтя з його фрагментацією та 

двостороннім вростанням патологічно змінених країв нігтьової пластини у 

епоніхеальні валики, χ
2

= 18,11, р<0,01. Рецидив оніхокриптозу доцільно 

розглядати як комбінований патологічний процес [6-10, 26, 28,30, 31, 41]. 

Найбільша частота серед технічних причин рецидиву констатована 

внаслідок відмови від проведення парціальної матриксектомії (46 хворих – 

9,8% вибірки) та травматичного виконання оніхектомії – 34 випадки 

(7,25% вибірки). Погрішності хірургічної техніки становлять майже 

половину спостережень серед причин рецидивування оніхокриптозу, 

комбінованого з піднігтьовим гіперкератозом або оніхогрифозом, χ
2

= 

20,13, р<0,01. У 3 пацієнтів з вираженою декомпенсацією ЦД виник 

рецидив захворювання з повторним розвитком піднігтьового гіперкератозу 

без реоніхокриптозу [481-483, 507-511]. Також причинами рецидиву 

гнійно-некротичних уражень нігтів можуть бути фонові та інтеркурентні 

зміни нігтьових пластин, деформації нігтів.  

Висновки до розділу.  

1. Неускладненим оніхокриптозом переважно уражаються особи 

молодого віку, (χ
2

= 24,12, р=0,028), пік частоти неускладнених 

випадків спостерігався в осіб віком 30-40 років, зростання частоти 
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ускладнених клінічних спостережень – у 30-40 річних та 60-70 

річних пацієнтів, поєднаних та комбінованих уражень – у хворих 40-

50 років, графічна візуалізація констатує зростання імовірності 

розвитку “термінальної” мікотичної оніходеструкції: вираженого 

тотального піднігтьового гіперкератозу, оніхогрифозу, піднігтьової 

дерматофітоми та інших мікотичних негнійних оніхій (р=0,012) які, а 

також поліоніхомікоз є надзвичайно характерними для осіб похилого 

та старечого віку (χ
2

= 24,12, р=0,028).  

2. У випадках поліоніхомікозу було діагностовано вторинну інкарнацію 

нігтів (χ
2

= 17,35, р=0,0221), коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних 

групах 0,552-0,617 внаслідок компресії гіперкератоїдними масами та 

дерматофітомою центральної частини мікотично змінених нігтів.  

3. 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.  

4. Грубі 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 травматичного виконання оніхектомії – 70 

випадків (16,9% субвибірки мікотичних уражень) та відмови від 

проведення парціальної матриксектомії – 56 випадків (44,62% 

субвибірки рецидивів).  
 

Матеріали даного розділу оприлюднено у наступних публікаціях 

здобувача [5, 10-12, 14, 16, 17, 19, 25-29, 39, 61-63, 65-67, 69, 78-81, 85, 93].  
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РОЗДІЛ 4. ВРОСЛИЙ НІГОТЬ: ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ 

МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ  

 

4.1. Оніхокриптоз: етіологія та патогенез 

 

Актуальність проблеми інкарнації нігтя в ургентній амбулаторній 

гнійній хірургії детермінована збільшенням частоти виникнення, хроніним 

перебігом захворювання, нерідкими ускладненнями, високою частотою 

післяопераційних рецидивів [5, 8, 26]. Для захворювання характерна 

хронічна патологічна компресія краєм нігтьової пластини білянігтьового 

(епоніхеального) валика та розвиток у ньому хронічного гнійного 

запалення, нерідко – з формуванням некрозів та гіпергрануляцій. Виникає 

деформація нігтьової пластини та ложа, гіпертрофія, гіперемія та набряк 

епоніхеального валика [5, 6, 12, 141]. ВН, як хірургічне захворювання, 

досить поширений серед всіх вікових груп, проте переважно уражаються 

особи молодого віку (табл. 4. 1); займає одне з чільних місць серед інших 

некротично-гнійних процесів не тільки за частотою виникнення, але також 

і за кількістю днів непрацездатності. Найбільш часто уражається І палець 

(галлюкс) лівої стопи. Остаточно не розроблена класифікація, необхідна 

для створення алгоритмів та локальних протоколів комплексного 

лікування ВН, вибору хірургічних методик та ведення післяопераційного 

періоду. Пізні компресійні рецидиви при монооніхокриптозі становлять 5-

18% [1, 3, 11, 16], а при вростанні нігтя, комбінованому з оніхомікозом – 

30-70% [7, 12, 194], що підтверджено також нашими попередніми 

дослідженнями [1, 3, 14]. Також стверджено, що у 60-70% випадків ВН з 

формуванням епоніхеальних гіпергрануляцій спостерігається їх контаміна-

ція мікотичною мікст-флорою [6, 7, 192], що підтверджено даними різних 

авторів [8, 9, 12, 17]. Операції з приводу патологічного “вростання” нігтьо-

вої пластини у епоніхеальний валик становлять значний відсоток 

амбулаторних операційних втручань; їх результати, – внаслідок запізнілої 

діагностики та латентного перебігу супутніх захворювань нігтя, не завжди 
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бувають задовільними; за даними різних клінік [22, 61, 148], рецидив 

“вростання” спостерігається у 3-35% випадків.  

Таблиця 4. 1 

Клінічні варіанти інкарнаційної оніхопатології:  

розподіл за віковими групами 

 

Клінічні  

спостереження 

Вік (роки) 

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

Неускландений та 

некомбінований врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

48 70 79 70 50 47 29 21 

Дерматофітійний оніхомікоз, 

ускладнений інкарнацією та 

гіпергрануляціями та (або) 

епоніхеальним чи 

субоніхеальним абсцесом 

4 6 8 8 14 18 6 5 

Дерматофітійний оніхомікоз, 

асоційований з вторинним 

врослим нігтем 

2 4 6 10 8 7 6 4 

Кандидозний симптомний 

оніхомікоз, асоційований з 

вторинним врослим нігтем та 

гіпергрануляціями  

2 2 4 4 3 6 2 2 

Кандидозний (проксимально- 

чи дистально-латеральний 

оніхомікоз, асоційований з 

врослим нігтем та гнійними 

ускладненнями 

1 1 2 4 4 3 2 2 

 
 

Загалом нами (ретро та проспективно) досліджено 414 випадків 

оніхокриптозу як основного варіанту неускладненої та некомбінованої 

інкарнації нігтя (табл 4. 2). У 40% спостережень гнійних ускладнень 

оніхокриптозу первинно розвивався епоніхеальний абсцес, який проривав 

назовні. Проте патологічна компресія краєм нігтьової пластини 

залишається, захворювання переходить у хронічну гнійно-некротичну 

стадію з формуванням вогнищевих некрозів та гіпергрануляцій. Хронічне 

гнійно-некротичне запалення, у ряді випадків, внаслідок дії додаткового 

чинника (наприклад травми), може переходити у стадію гострого 

епоніхеального абсцесу.  
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Таблиця 4. 2.  

Врослий ніготь (оніхокриптоз): розподіл клінічних спостережень за 

наявністю ускладнень та віковими группами 

 

 

Нозологічна 

форма 

 

Клінічні 

спостере-

ження 

 

Вік (роки). Частота спостережень (%) 

 

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

L 60. 0 – 

Врослий 

ніготь, 

оніхокриптоз 

Неускладнені 7,97 13,04 9,67 8,94 7,25 7,25 2,66 1,93 
Ускладнені 2,9 2,42 4,83 4,35 2,17 1,45 1,45 1,21 
Поєднані 1,69 1,45 2,9 4,08 2,66 2,9 2,9 1,93 

 

У осіб похилого віку нерідко діагностували комбіноване ураження: 

оніхомікоз та ВН. Хронічний гнійно-некротичний процес, розростання 

гіпергрануляційної тканини також є “вхідними воротами” для проникнення 

мікст-інфекції [6, 25, 141].  

Для захворювання характерна хронічна патологічна компресія краєм 

нігтьової пластини білянігтьового (епоніхеального) валика та розвиток у 

ньому хронічного гнійного запалення, нерідко – з формуванням некрозів та 

гіпергрануляцій [1, 3, 13]. Тому нами було виділено 3 варіанти (типи) змін 

білянігтьового валика: І тип – інфільтративне запалення, ІІ тип – гострий 

епоніхеальний абсцес, ІІІ тип – хронічне запалення з формуванням 

вогнищевих некрозів та гіпергрануляцій [1, 3]. Дана класифікація 

запропонована ще у 2003 році, також виокремлено 4 варіанти клінічного 

перебігу [1, 3] з урахуванням наявності фонових і супутніх захворювань 

(коморбідних станів). Ця класифікація непогано зарекомендувала себе для 

формування алгоритмів надання медичної допомоги при цій патології.  

Нозологічні форми уражень, у тій чи іншій мірі асоційовані з 

оніхокриптозом, за домінуючими клінічними проявами за МКХ 10 (табл. 4. 

3) були розділені на 3 субвибірки – власне оніхокриптоз, дерматофітійний 

та кандидозний оніхомікоз.  

 



159 

 

Таблиця 4.3.  

Випадки врослого нігтя: розподіл за нозологічними формами 

домінуючих оніхеальних уражень 

 

Нозологічні форми Клінічні спостереження Відсоток у вибірці 

L 60. 0 

Оніхокриптоз 

Неускладнені 46,01% 

Ускладнені, комбіновані 

та поєднані 

23,69% 

B 35. 1 Дерматофітійний 

оніхомікоз 

Ускладнені, комбіновані 

та поєднані 

 

19,56% 

B 37. 2 

Кандидозний оніхомікоз 

Ускладнені, комбіновані 

та поєднані 

 

10,74% 

 

Діагностовано маніфестуючі та латентно-перебігаючі випадки ВН, 

іншої хронічної та поєднаної патології нігтів, асоційованої з 

оніхокриптозом [3, 8-10, 14]. Для пошуку шляхів профілактики рецидивів 

стверджено оптимальні способи хірургічної корекції в структурі 

комплексного лікування хронічних уражень (рис. 4.1), монопатології, 

ускладнених, комбінованих та комбінованих (мікотично-асоційованих) 

первинних процесів та рецидивів.  

Проте є наявна клінічно вірогідна спадкоємність та 

взаємоперехідність окремих нозологічних форм та клінічних варіантів 

уражень нігтя [3, 4, 7, 9, 10] (рис. 4.2), що значно розширює “спектр” 

діагностичних та технічних хірургічних труднощів. Всі хірургічні 

втручання виконано адекватно згідно з локальними протоколами [1, 3-6].  

Нами стверджено, що ускладнені, комбіновані й поєднані випадки 

оніхокриптозу та мікотичні ураження становили понад половину всіх 

спостережень; випадки неускладненого ВН – 46,01% вибірки. У 

субвибірках за віком хворих з хірургічною оніхопатологією, асоційованою 

з інкарнацією краю нігтя, 51,79% – пацієнти 20-40 річного віку; таке 

ураження стверджено у 91 хворого віком 20-30 років (25,07% від загальної 

вибірки) та у інших 97 (26,72%) – віком 30-40 років, таким чином, 
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переважна більшість уражень припадала на осіб молодого віку (χ
2

= 24,12, 

р=0,028) та серед пацієнтів цих субвибірок переважали жінки (χ
2

= 17,1, 

р<0,01). 
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оніхомікоз, асоційований з врослим нігтем

 
 

Рисунок 4.1. Клінічні варіанти інкарнаційної оніхопатології: розподіл за 

озологічними формами 

 

Хворі, 40-50 років, становили 75 спостережень (20,66%); 24 (6,61%) 

випадки хірургічної оніхопатології – особи віком 50-60 років. Інкарнації 

нігтів у пацієнтів інших вікових груп були відносно рідкісним явищем (18 

клінічних спостережень – 4,95% вибірки). Одним із наслідків (χ
2

= 3,46, 

р=0,02) мікозу з виникненням поздовжніх борозен нігтя [9] є 

«шатроподібний» ніготь [8-10, 15] (рис. 4.3), що виявлено нами у 44 

випадках ВН (12,12% субвибірки, – може бути його етіологічним 

чинником), – така патологія найчастіше виникала при різних коморбідних 
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станах: при порушенні периферичного артеріального кровообігу, невритах, 

нейропатіях, при подагрі, хронічних системних захворюваннях [1, 7, 9, 10].  

 

 

 

Рисунок 4.2. Дисоціації етіологічних чинників та нозологічних форм 

інкарнаційної оніхоматології 

 

Таким чином, пікова частота спостережень неускладненого 

оніхокриптозу припадала на вікові групи 20-40 років, пік випадків 

деструктивних трихофітних уражень з інкарнацією краю нігтя – на 

субвибірки хворих 40-50 років та 50-60 років. Переважно інкарнувався 

галлюкс лівої стопи – 58,68% вибірки (χ
2

= 16,24, р=0,021) рідше – правої 

стопи – у інших 39,94%, наявність патологічного вростання нігтьових 
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пластин галлюксів обох стоп констатовано у 1,38%. У 22,58% 

захворювання перебігало на фоні облітеруючих захворювань артерій 

нижніх кінцівок (χ
2
= 4,14, р=0,038). 

 

 
 

Рисунок 4.1. Вторинна мікотична шатроподібна деформація краю 

нігтя з локальним гіперкератозом у хворої Б-ї, 65 років 

 

Хронічний некротично-гнійний процес, розростання гіпергрануляцій-

ної тканини є "вхідними воротами" для проникнення мікотичної інфекції. 

Тобто оніхомікоз у таких випадках (переважно у осіб молодого віку) 

частіше носить характер вторинного захворювання [3, 9, 15, 24, 406] та 

може проявлятися як віддалене ускладнення у пізньому післяопераційному 

періоді; також може причиною вторинних деформацій та пізніх рецидивів 

вростання (рис. 4.3) [3, 7-9, 16, 18, 19], (χ
2

= 27,41, що підтверджено також 

результатами двофакторного дисперсійного аналізу, табл. 4. 5. 4. 6), Libre 

Office Calc., рівень значимості, р<0,05). У 11,02% хворих на неускладнений 

оніхокриптоз з формуванням епоніхеальних гіпергрануляцій стверджена їх 

контамінація мікотичною мікст-флорою (χ
2

= 27,41, р<0,01, табл. 4. 4), що 

підтверджує результати наших попередніх досліджень [3-8], у 13 з них це 

було причиною виникнення дистально-латерального оніхомікозу.  
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Таблиця 4. 4.  

Оцінка ступеня впливу деяких етіологічних чинників на розвиток 

інкарнації нігтя 
 

 

Фактор 

Ступінь 

впливу, χ
2

 

 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  

(педикюрні манипуляції на пальці) 
 

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 3,69 0,0342 

Ревматологічна патологія 2,23 0,2716 

Дистрофічні ураження нігтів,  

термічна (як правило – холодова) травма 

1,23 0,2381 

 

Нерідко діагностували патологічне вростання мікотично зміненої 

нігтьової пластини [3, 10, 12, 14], що було характерним для трихофітій у 

хворих похилого віку –10,46% вибірки. У цих пацієнтів було діагностовано 

вторинну інкарнацію нігтя внаслідок компресії гіперкератоїдними масами 

та дерматофітомою центральної частини мікотично зміненого нігтя [3, 10, 

12, 411-415], що детермінувало його деформацію та супроводжувалося 

вростанням країв нігтя у епоніхеальні валики (χ
2

= 17,35, р=0,0221).  
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Рисунок 4.3. Варіанти нозологічних форм та комбінованих уражень 

інкарнаційної оніхоматології 

 

Таким чином, патогенез інкарнацій нігтів, включаючи хворих на 

оніхомікоз, χ
2

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

групах 0,552-0,617, є достатньо складним [2, 3, 9, 10] і може 

представляти собою від 1 до 4 одномоментно існуючих «порочних кіл» 

(Circulus vitiosus), що підтверджується даними коефіцієнту Спірмена (ρ) в 

залежності від аналізованого чинника (табл. 4. 7, рис. 4.4. ).  

Оніхокриптоз, не асоційований з мікотичною патологією, проспек-

тивно виявлено у 148 осіб. Гострий епоніхеальний абсцес діагностовано у 

35, патологічне розростання епоніхеальних гіпергрануляцій – у 87 

пацієнтів. Згідно даних проспективного аналізу, повноцінна класифікація, 

на нашу думку, повинна включати: локалізацію вростання; вираженість 

гнійно-некротичних змін у епоніхеальному валику; зміни краю нігтя, які 

мають вплив на перебіг патологічного процесу.  
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Таблиця 4.5 

Варіанти комбінованої інкарнаційної оніхопатології: розподіл за 

результатами двофакторного дисперсійного аналізу 

 Alpha 0,05 Групи Сума Середнє Дисперсія 

 

 

 

 

Вікові групи 

<20 24 4,8 21,7 

20-30 23 4,6 12,8 

30-40 44 8,8 53,2 

40-50 51 10,2 40,2 

50-60 35 7 11,5 

60-70 34 6,8 10,7 

70-80 28 5,6 16,8 

>80 21 4,2 6,2 

 

 

 

 

 

Клінічні  

варіанти 

(субвибірки) 

Ускладнені випадки 

оніхокриптозу 
86 10,75 31,645 

Поєднані випадки оніхокриптозу 83 10,375 9,415 

Дерматофітійний оніхомікоз, 

асоційований з вторинним 

врослим нігтем 
47 5,875 6,415 

Кандидозний симптомний 

оніхомікоз, асоційований з 

вторинним врослим нігтем та 

гіпергрануляціями та (або) 

епоніхеальним чи 

субоніхеальним абсцесом 

25 3,125 2,125 

Кандидозний (проксмально- чи 

дистально-латеральний 

оніхомікоз, асоційований з 

врослим нігтем 

19 2,375 1,415 

Rows 495 123,75 17,555 

Columns 159,6 22,8 3,235 

Error 197,4 7,05 F критичне 

Total 852 
P-значення 2,718 

0,01 2,36 

 

У цих же субвибірках було констатовано зростання частоти 

ускладнених та поєднаних оніхеальних уражень. Патоморфологічні зміни 

нігтьової пластинки при ДО (інші ускладнені та поєднані випадки, див. 

табл. 2. 1., 4. 1. ) насамперед полягали в гіпертрофії й деформації нігтя, χ
2
= 

28,25, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,552-0,612, 

поверхневих гіперкератоїдних нашаруваннях (рис. 4.6) на нігтьовому ложі, 
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χ
2

= 11,23, р=0,024 (бурого кольору з розпадом) та формуванні множинних 

гнійних бактерійно-мікотичних вогнищ (рис. 4.5) з абсцесуванням (у 

вигляді «бджолиних сот»), χ
2

= 20,87, р< 0,01.  

 

Таблиця 4. 6.  

Оцінка ступеня впливу деяких етіологічних чинників на розвиток 

комбінованої інкарнації нігтя 

 

Таблиця 4. 7.  

Основні етіологічні чинники та їх вплив 

на розвиток вторинної інкарнації нігтя: 

 

 

Клінічні та лабораторні дані 

Коефіцієнт Спірмена 

(ρ) в залежності від 

аналізованого чинника 

Кратність оніхорезекцій (оніхектомій) 0,624-0,692 

Вираженість запальних змін епоніхія 0,622-0,631 

Наявність потовщення нігтя та 

піднігтьового гіперкератозу 

0,552-0,617 

Наявність деформацій нігтя (включаючи 

"шатроподібну" деформацію) 
 

0,616-0,711 

 

 

 

 

 

Фактор 

Ступінь 

впливу, χ
2

 

Рівень 

значимості, р 

Інфекції пальця (пароніхія, панарицій, 

остеоміеліт) 

20,87 < 0,01 

Грибкове ураження стоп  27,41 < 0,01 

Дистрофічні (тріщни, гіперкератоз тощо) 

ураження нігтів 

11,23 0,023 
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Рисунок 4.4. Патогенетичні залежності та «порочні кола» патогенезу 

врослого нігтя  

 

 
 

Рисунок 4.5. Гіперкератоїдні нашарування на нігтьовому ложі з 

формуванням множинних гнійних бактерійно-мікотичних вогнищ, 

інтраопераційна фотофіксація; хвора Л., 49 років, дистально-латеральний 

оніхомікоз з формуванням гіперкератозу нігтьового ложа 
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епоніхеального 

абсцесу назовні 
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Мікотично-асоційований оніхокриптоз проспективно діагностований 

у пацієнтів, віком 65-83 років, стверджено термінальні варіванти 

оніхомікотичних уражень. За наявністю гнійно-некротичних уражень 

епоніхія нами виділено 3 групи хворих, що корелює з нашими попередніми 

дослідженнями та класифікацією ВН на три типи, що є взаємоперехідними 

стадіями у патогенетичному відношенні. У 42% пацієнтів констатовано 

неускладнений оніхокриптоз з незначно вираженими інфільтративними 

змінами епоніхеального валика.  

У інших хворих діагностовано наявність ускладнень, χ
2

= 20,87, 

р<0,01, – у 39% хворих візуалізовано хронічне запалення з формуванням 

вогнищевих некрозів та епоніхеальних гіпергрануляцій; в інших 19% 

вибірки виявлено гострий епоніхеальний абсцес.  

Наводимо нашу оригінальну класифікацію макроскопічних змін краю 

ВН: перший варіант, – нігтьова «шпора»; другий варіант, – зазубрений 

край нігтя; третій варіант, – «шатроподібна» деформація краю нігтя – 

перегинання нігтя по всiй довжині зі сторони вростання з компресією 

м’яких тканин; четвертий варіант, – нігтьова пластини потовщена, 

розшарована, з маргінально розташованими ділянками пошарового 

оніхолізису зі сторони вростання. Дані морфологічні зміни співвідносяться 

з наведеною вище класифікацією ВН за вираженістю гнійно-некротичних 

змін епоніхеального валика.  

Інфільтративно-серозна стадія (І тип) при подальшій дії етіологічного 

чинника переходить у некротично-гнійну (ІІ та ІІІ тип). Останні два типи е 

взаємоперехідними. Частіше первинно розвивається епоніхеальний абсцес 

(ІІ тип), який прориває назовні, проте патологічна компресія краєм 

нігтьової пластини залишається, захворювання переходить у хронічну 

некротично-гнійну стадію з утворенням вогнищевих некрозів та 

гіпергрануляцій (ІІІ тип), коефіцієнт Спірмена (ρ) становить 0,622-0,631. 

Хронічне некротично-гнійне запалення (ІІІ тип), у ряді випадків, внаслідок 
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дії додаткового чинника (наприклад травми), може переходити (рис. 4.6) у 

стадію гострого епоніхеального абсцесу (ІІ тип).  

Поліморфізм макроскопічних змін нігтьових пластин зумовлений 

насамперед формуванням гіперкератозів, вогнищ оніхолізису та деструкції 

[5, 23, 25] (рис. 4.7, 4. 8). Констатовано значну частоту поєднаних з 

оніхомікозом випадків вростання [1, 13, 19, 31].  

 

 

Рисунок 4.6. Патогенетичні варіанти взаємної дисоціації типів вростання 

нігтя 

 

Досить часто (у 45% спостережень) нами констатовано 

поліоніхомікоз та врослий ніготь (рис. 4.7). Нерідко спостерігаються також 

випадки патологічного вростання мікотично зміненої нігтьової пластини, 

що особливо характерно для трихофітій у людей похилого віку (рис. 4.8). 

Згідно даних комплексного аналізу, повноцінна класифікація, на нашу 
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думку, повинна включати: локалізацію вростання; вираженість гнійно-

некротичних змін у епоніхеальному валику; зміни краю нігтя та нігтьового 

ложа, які мають вплив на перебіг патологічного процесу.  

 

 
 

Рисунок 4.7. Трихофітний поліоніхомікоз, множинні гіперкератоїдні 

ураження нігтів, оніхогрифоз галлюксів обох стоп, хвора Р, 80 років 

 

 

 
 

Рисунок 4.8. Змішаний оніхомікоз, трихофітія та кандидозне ураження 

нігтя, двобічна інкарнація, остеомієліт дистальної фаланги у хворої Б-ої, 62 

роки.  
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Нами запропоновано класифікацію ВН, що є адекватною у 

клінічному та патоморфологічному відношенні. Ці критерії детермінують 

особливості перебігу захворювання та можуть мати прогностичне значення 

щодо вірогідності виникнення рецидиву [3, 14, 18, 143]. Наявність 

множинних деформацій краю нігтьової пластини: зазубреностей або (та) 

шатроподібної деформації нігтя або (та) ділянок розшарування й 

оніхолізису, χ
2

= 21,23, р=0,012, на нашу думку, свідчить про значну 

ймовірність виникнення рецидиву. Такі зміни є прямим показом до 

виконання парціальної матриксектомії як додаткового протирецидивного 

компоненту хірургічного лікування. 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 патологічних змін 

епоніхеальних тканин, коефіцієнт Спірмена (ρ) – 0,624-0,692. Нами 

оптимізовано клінічну класифікацію ВН шляхом додавання опису 

морфологічної характеристики нігтьового ложа; буквенно-числовим 

кодуванням максимально охоплено повний “спектр” клінічних варіантів 

оніхокриптозу при немікотичному та мікотичному вростанні:  

Нами клінічно оптимізовано та впроваджено нову авторську версію 

класифікації врослого нігтя (оніхоінкарнації) "ENMK", додавши опис 

морфологічних характеристик нігтьового ложа; 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 
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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 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, на 

нашу думку, створює нові можливості щодо діагностики оніхопатології, 

прогнозування клінічного перебігу та розробки алгоритмів надання 

медичної допомоги; дозволяє прогнозувати імовірність виникнення 

рецидиву (як компресійного – реоніхокриптозу, так і мікотичного 

процесу), χ
2

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

реалізації. Вважаємо, що ця класифікація оніхокриптозу з уніфікуванням 

клінічного діагнозу за стандартом ENMK дозволить спростити створення 

локальних протоколів лікування оніхопатології, зокрема надання медичної 

допомоги пацієнтам з ВН, що є перспективою для подальших досліджень.  



173 

 

 

4.2. Методи хірургічного лікування інкарнації нігтя 

 

Консервативне лікування показане лише при інфільтративній фазі 

розвитку інкарнації [9, 13, 28,] – вростанні з інфільтратом епоніхеальних 

тканин [7, 11, 13, 16, 19, 22, 23]. Усім хворим було проведено адекватне 

хірургічне лікування, яке крім стандартного декомпресійного етапу, – 

повного ВНП або РНП [1, 4-6], містило протирецидивний компонент [3, 

13, 16, 18, 19]. Основними, поширеними в клінічній практиці, методами 

операційного втручання є ВНП [9, 11, 12, 13, 16, 22, 26, 34, 35, 43] та РНП, 

найчастіше КРН [369, 375, 380, 383, 384, 401, 404, 408]. Також 

практикується, як доповнення до основного втручання, висічення 

патологічно змінених епоніхеальних тканин [35, 50, 53, 54, 61, 62, 66, 74] 

та парціальна маргінальна матриксектомія [14, 1850, 52, 55] – часткова 

крайова ексцизія матриксу нігтя в ділянці вростання (рис. 4.9), шляхом 

його механічного висічення [210, 232, 244, 309, 313, 314] або коагуляції 

діатермокаутером [32, 33, 37, 50, 53, 54, 62, 66], СО2 (карбондиоксидним) 

лазером [87, 88, 89, 93, 94, 95, 115, 424, 469, 473, 498] чи фенолом [40, 93, 

128-132, 149, 150, 175, 188, 189, 207]. Для хірургічного лікування 

оніхокриптозу доцільно застосовувати черезепоніхеальний доступ до 

врослого краю нігтьової пластини [5, 6, 11-17], ефективність якого 

детермінується тотальною елімінацією зміненого епоніхія зі сторони 

вростання [121, 181, 193, 276, 289, 290, 306, 344, 380], створенням 

можливості для адекватного виконання РНП [275, 277, 279, 281, 284, 288, 

290, 298, 309-315] (рис. 4.11), чіткою візуалізацією росткової зони та 

матрикса для виконання ПММвДВ [53, 61, 62, 66, 121], можливістю 

розширення доступу для ревізії субоніхеальних структур [375, 380, 383, 

384, 391, 397, 400, 404, 406], включаючи дистальний кінець нігтьової 

фаланги.  

 



174 

 

 

 

Рисунок 4.11. Варіанти хірургічного лікування інкарнаційної 

оніхопатології 



175 

 

При наявності епоніхеальних гіпергрануляцій та вогнищевих некрозів 

виконували РНП (рис. 4.12) або ВНП (рис. 4.13) після епоніхектомії 

черезепоніхеальним доступом [5, 6].  

 
 

Рисунок 4.12. Варіанти резекцій нігтя при інкарнаційній оніхопатології: 

проспективний матеріал, розподіл за способами виконання та супутньою 

антимікотичною терапією 

 

Відступивши на 1-2 мм медіальніше від краю патологічно зміненого 

епоніхеального валика, виконували лінійний розтин через ретроніхеальний 

валик [7, 10-14, 145], потім зі сторони ретроніхеальних тканин 
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продовжували розтин півмісяцево у дистальному напрямку на патологічно 

змінений епоніхеальний валик (рис. 4.14).  

 
 

Рисунок 4.13. Варіанти повного видалення нігтя при інкарнаційній 

оніхопатології: проспективний матеріал, розподіл за способами виконання 

та супутньою антимікотичною терапією 
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Резекція нігтя (рис. 4.15), виконана із застосуванням запропоно-

ваного доступу – поширеного висічення патологічно зміненого епоніхеаль-

ного валика, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,612-0,627, 

доповнена з метою попередження виникнення ранніх рецидивів парціаль-

ною маргінальною матриксектомією (крайовою ексцизією матриксу нігтя, 

росткової зони та ложа в ділянці вростання шляхом механічного висічення 

та коагуляції) була операцією вибору при оніхокриптозі у 110 пацієнтів з 

вторинним інфікуванням патогенними грибками без виражених клінічних 

проявів оніхомікозу, χ
2

= 18,42 – 26,11, р<0,01, без маніфестуючих 

супутніх уражень нігтя [28, 36, 37, 39, 40, 41, 50, 53, 55, 434, 435, 439, 443].  

 

 

 

Рисунок 4.14. Видалення патологічно зміненого епоніхія (блокоподібна 

епоніхектомія), хвора С-на, 33 роки, інтраопераційна фотофіксація, хірург 

– доцент А. Р. Вергун. 
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Операційне лікування комбінованих з оніхомікозом уражень нігтя при 

наявності коморбідної патології у інших хворих проводили з урахуванням 

патологічних змін епоніхеального валика [11-17, 23, 24, 26, 29-33] згідно зі 

сформованнами нами схемою (табл. 4. 8). При поєднанні трихофітійного 

гіперкератозу та ВН виконували висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин, видалення нігтьової пластини [1, 3-5, 68, 72-84, 117, 

118, 487, 488], χ
2

= 28,17, р<0,01.  

  

 
 

Рисунок 4.15. Крайова резекція нігтя, хвора С-на, 33 роки, інтраопераційна 

фотофіксація, хірург – доцент А. Р. Вергун.  

 

Нами у 2007 р. запропоновано спосіб хірургічного доступу для 

виконання КРН при ускладненому оніхокриптозі (захищений 

деклараційним патентом на корисну модель), що являє собою блоковидну 

епоніхектомію [6-11] та застосовується як експлоративний доступ [115, 

117, 118, 120, 125, 159, 180, 420, 450, 476] при ускладненому ВН. При 

комбінуванні мікотичного ураження нігтя та патологічного вростання 

нігтьової пластини [19, 20, 25, 26, 28, 44, 67, 68, 72, 174, 176, 183, 194], 

ускладненого гострим епоніхеальним абсцесом здійснювали розкриття 
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гнійника; висічення патологічно зміненого епоніхеального валика; 

видалення нігтьової пластини [74-77, 487, 488]; парціальну маргінальну 

матриксектомію – часткову ексцизію нігтьового ложа та росткової зони 

нігтьової пластини в ділянці вростання [1, 4-7].  

 

Таблиця 4. 8.  

Схема операційного лікування врослого нігтя при наявності коморбідної 

патології 
 

Зміни 

епоніхеального 

валика 

Наявні супутні 

захворювання нігтя 

Наявні супутні 

захворювання нігтя та фонові 

– артерій нижніх кінцівок 

 

Методи операційного лікування 
Незначне 

серозно-

інфільтративне 

запалення 

Мінімальний об’єм – ВНП.  

Оптимальний об’єм – 

ВНП+ВПЗЕТ, або 

ВНП+ПММвДВ.  

Мінімальний об’єм – КРН.  

 

Оптимальний об’єм –

КРН+ПММвДВ.  

 

Гострий 

епоніхеальний абсцес 

Мінімальний об’єм – ВНП+ 

розкриття гнійника+ ВПЗЕТ.  

 

Оптимальний об’єм – 

ВНП+ВПЗЕТ+ розкриття 

гнійника+ ПММвДВ.  

Мінімальний об’єм – 

КРН+розкриття гнійника+ВПЗЕТ.  

Оптимальний об’єм – 

КРН+ВПЗЕТ+ розкриття гнійника+ 

ПММвДВ.  

Хронічне 

епоніхеальне 

запалення з 

формуванням 

некрозів та 

гіпергрануляцій 

 

Мінімальний об’єм – 

ВНП+ВПЗЕТ.  

 

Оптимальний об’єм – 

ВНП+ВПЗЕТ+ПММвДВ.  

 

 

Мінімальний об’єм – КРН+ВПЗЕТ.  

 

Оптимальний об’єм – 

КРН+ВПЗЕТ+ПММвДВ.  

 

 

Примітки: ВПЗЕТ – висічення патологічно змінених епоніхеальних тканин 

(рис. 4.4); ВНП – видалення нігтьової пластини (рис. 4.5); КРН – крайова 

резекція нігтя; ПММвДВ – парціальна маргінальна матриксектомія в 

ділянці вростання.  

 

При первинному експлоративному видаленні патологічно змінених 

епоніхеальних тканин візуалізується врослий край нігтьової пластини, 

що дозволяє інтраопераційно макроскопічно оцінити його морфологічні 

зміни та визначити оптимальний обсяг резекції нігтя [6, 7, 9, 57-63, 65, 
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86, 87, 91]. В зоні візуально здорової нігтьової пластини, відступивши на 

1-2 міліметри медіальніше від краю патологічно зміненого 

гіпертрофованого епоніхеального валика, виконуємо лінійний розтин 

через ретроніхеальний валик (рис. 4.16). Зі сторони ретроніхеальних 

тканин розтин продовжуємо півмісяцево у дистальному напрямку на 

патологічно змінений епоніхеальний валик. Останній висікаємо en block, 

разом з гнійно, некротично, фіброзно зміненими м'якими тканинами, 

гіпергрануляціями. Візуалізуємо врощений край нігтьової пластини та 

здійснюємо його мобілізацію та КРН по всій його довжині або повне 

ВНП. Висікаємо та прецизійно діатермокоагулюємо матрикс нігтя в 

ділянці вростання. Із застосуванням такого доступу виконано 228 

операційних втручань з приводу оніхокриптозу та вторинної інкарнації 

нігтя (рис. 4.17).  

 

 
 

Рисунок 4.16. Висічення патологічно змінених епоніхеальних тканин: 

операційна рана, хвора Л., 49 років, дистально-латеральний оніхомікоз з 

формуванням гіперкератозу нігтьового ложа 

 

Стверджено, що цей доступ покращує візуалізацію краю нігтя, χ
2
= 
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21,23, р=0,012 та є оптимальним при наявності супутніх, інкарнаційно-

асоційованих ураженнях (рис., коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від 

аналізованої нозологічної форми ураження та супутньої мікотичної оніхії 

становив 0,552-0,617.  

 

 
 

Рисунок 4.17. Варіанти хірургічного лікування при інкарнаційній 

оніхопатології: проспективний матеріал, розподіл за методиками та 

супутньою антимікотичною терапією  

 

Оптимальним лікуванням для варіантів клінічного перебігу А та С 

є КРН, доповнена ВПЗЕТ та ПММвДВ; для варіанта В – екстирпація 

нігтя, доповнена висіченням ураженого епоніхія та прецизійною 
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крайовою ексцизією росткової зони та матриксу в ділянці вростання [11, 

14, 99, 193, 208, 210, 232, 244, 278, 281, 291, 306, 309], що дозволяє 

елімінувати уражений ніготь; піднігтьовий гіперкератоз і з ним – кістозні 

утворення – порожнини у епідермісі (рис. 4.18); згідно даних проспек-

тивного аналізу – χ
2

= 31,23, р<0,001, згідно даних ретроспективного 

аналізу (групи контролю) χ
2

= 21,23, р=0,011, коефіцієнт Спірмена (ρ) в 

залежності від аналізованої нозологічної форми ураження та супутньої 

мікотичної оніхії становив 0,585-0,602.  

 

 
 

Рисунок 4.18. Мобілізація та видалення ураженого мікозом врослого нігтя, 

хвора Л., 49 років, дистально-латеральний оніхомікоз з формуванням 

гіперкератозу нігтьового ложа, кістозних порожнин матриксу 

 

Вибір оптимального лікування при наявності варіанта D є 

складнішою проблемою і потребує індивідуального підходу. З метою най-

меншої травматизації, перевагу слід надавати крайовій резекції, доповне-

ній ВПЗЕТ та парціальною маргінальною матриксектомією, хоча таке 

лікування найчастіше буде носити паліативний характер. χ
2

= 19,21, 

р=0,026. ВНП у таких випадках показане лише при наявності піднігтьового 
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абсцесу чи ПнГ. Алгоритм оптимального лікування пацієнтів у випадках 

поєднаного ураження: оніхомікозу та ВН, найчастіше полягає у видаленні 

ураженої нігтьової пластини, доповненому висіченням патологічно зміне-

них епоніхеальних тканин та парціальною маргінальною матриксектомією 

в ділянці вростання, χ
2

= 27,41, р< 0,01; застосуванні у післяопераційному 

періоді місцевих та системних антимікотичних препаратів.  

Вважаємо, що повноцінне операційне лікування повинно бути 

декомпресійним [310, 311, 312, 315, 322, 323, 334, 344, 365, 369] (шляхом 

виконання РНП чи видалення нігтя ліквідувати патологічну компресію 

епоніхеальних тканин) та містити профілактичний (попереджувати 

виникнення рецидивів вростання) компонент [375, 380, 383, 384, 391, 397, 

400, 404, 406, 408]. Резекція та ВНП, елімінуючи врослий субстрат (край 

нігтя), не ліквідують епоніхеальний валик (субстрат для вростання) [418, 

420- 425, 434, 435, 439, 443, 444, 450, 476]; тому ці методи, як самостійні 

операційні втручання, вважаємо паліативно-декомпресійними [8-11, 14, 

99]. Двохкомпонентні методи (РНП, або видалення нігтя (екстирпація чи 

абляція нігтьової пластини), доповнена висіченням зміненого епоніхія; 

також КРН чи ВНП, доповнена парціальною матриксектомією) є про-

тирецидивними, χ
2

= 28,17, р<0,01: висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин елімінує субстрат для вростання (епоніхеальний 

валик), а часткова крайова ексцизія матриксу нігтя звужує нігтьову 

пластину, попереджуючи повторне вростання, χ
2
= 12,11, р=0,024; що 

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

6,42%); тому такі операції ми вважаємо умовно-радикальними з 

протирецидивним компонентом [7, 11, 29]. Трьохкомпонентне операційне 

лікування (РНП або екстирпація нігтя, доповнена ВПЗЕТ та прецизійною 

парціальною матриксектомією) [193, 276, 289, 290, 306, 344, 380, 383, 434, 

487] є найбільш ефективним для хірургічної корекції ВН, χ
2

= 18,21, 

р<0,01, тому що практично не супроводжується виникненням рецидивів 
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вростання [418, 420, 423, 424]; тому його можна вважати радикальним, 

коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від аналізованої нозологічної форми 

ураження становив 0,624-0,692 в залежності від змін епоніхія.  

 

Прогнозування ризику рецидиву інкарнації нігтя включає три 

послідовні взаємодоповнюючі етапи: до- та інтраопераційну оцінку змін 

епоніхеальних тканин згідно клінічній класифікації табл. 4. 10) [6, 11, 13, 

14, 28, 37, 59-62, 65, 66, 161, 177, 192, 315, 318, 365, 376], експлоративне 

виконання блоковидної епоніхектомії, χ
2

= 31,17, р<0,01, макроскопічне 

дослідження вираженості змін краю нігтьової пластини, особливо на 

предмет мікотичного оніхолізису, χ
2
= 27,41, р<0,01. Даний спосіб 

базується на інтраопераційній оцінці макроскопічних змін врослого краю 

нігтьової пластини; відсоток рецидиву вростання (від загальної вибірки) 

коливається у межах 6,15%-13,85%, в залежності від відсутності чи 

начвності трихофітійних уражень, χ
2
= 28,17, р<0,01, що відповідає 

світовим стандартам оцінки ефективності проведення операційних 

втручань з приводу інкарнації нігтя [338, 343, 351, 358, 364, 378, 388]. 

Проте визначивши парціальний відсоток рецидивів (у залежності від 

варіантів змін краю нігтьової пластини) ми маємо менш втішні результати 

(фактично розходження парціального відсотка рецидивів є більш широким 

та становить 23,3% – 71,4%), причому частота рецидивів виражено 

корелює зі змінами врослого краю нігтя.  

Застосування монокомпонентних паліативно-декомпресійних 

втручань (КРН чи ВНП) допустиме лише у початковій стадії розвитку ВН, 

при наявності незначно виражених інфільтративно-запальних змін 

епоніхеального валика; проте у цих випадках доцільнішим є застосування 

двохкомпонентних (умовно-радикальних з протирецидивним компонен-

том) 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. У випадках 
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ускладненого оніхокриптозу операційне лікування носить ранньо-

відтермінований (епоніхеальні гіпергрануляції), або ургентний 

(епоніхеальний абсцес) характер. Рекомендуємо застосовувати найбільш 

радикальні та ефективні трьохкомпонентні методи, χ
2

= 18,21, р<0,01, [6, 

14, 46, 342, 366, 373, 391, 397, 406, 432]: РНП або ВНП, доповнені ВПЗЕТ 

та ПММвДВ (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9.  

Оптимізація лікування врослого нігтя в залежності від патологічних змін 

епоніхеального валика та наявності супутніх захворювань  

 

 

Патологічні 

зміни 

епоніхеального 

валика 

Операційне лікування 

в залежності від наявності супутніх захворювань 

Немає супутніх 

захворювань 

Наявні супутні 

захворювання 

нігтя 

Наявні супутні 

захворювання 

периферичних 

артерій 

Наявні супутні 

захворювання нігтя 

та периферичних 

артерій 

Незначно виражені 

патологічні зміни 

 

КРН 

 

ВНП 

 

КРН 

 

КРН 

 

Гострий 

епоніхеальний 

абсцесс 

Розкриття 

гнійника; 

висічення 

патологічно 

зміненого 

епоніхеального 

валика; КРН; 

ПММвДВ 

Розкриття 

гнійника; 

висічення 

патологічно 

зміненого 

епоніхеального 

валика; ВНП; 

ПММвДВ 

Розкриття 

гнійника; 

висічення 

патологічно 

зміненого 

епоніхеального 

валика; КРН; 

ПММвДВ 

Розкриття гнійника; 

висічення 

патологічно 

зміненого 

епоніхеального 

валика; КРН, при 

відшаруванні 

більше ½ – ВНП; 

ПММвДВ 

 

 

Епоніхеальні 

гіпергрануляції та 

вогнищеві некрози 

Висічення 

патологічно 

зміненого 

епоніхеального 

валика; КРН; 

ПММвДВ 

Висічення 

патологічно 

зміненого 

епоніхеального 

валика; ВНП; 

ПММвДВ 

Висічення 

патологічно 

зміненого 

епоніхеального 

валика; КРН; 

ПММвДВ 

Висічення 

патологічно 

зміненого 

епоніхеального 

валика; КРН, при 

відшаруванні 

більше ½ – ВНП; 

ПММвДВ 
 

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

ПММвДВ – парціальна маргінальна матриксектомія в ділянці вростання 

 

Поширеними методами операційного лікування є ВНП та КРН. 

Проте, ці методи, елімінуючи врослий субстрат (нігтьову пластину), не 
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ліквідують епоніхеальний валик (субстрат для вростання), чим поясню-

ється велика кількість рецидивів [114, 117, 141] (табл. 4. 11). На основі 

аналізу літературних даних [5, 117] та наших спостережень, ми вважаємо, 

що операційне лікування оніхокриптозу повинно елімінувати врослий край 

нігтя; ліквідувати патологічно змінений епоніхій; з метою попередження 

рецидиву елімінувати край матриксу нігтя у ділянці вростання [5-7, 12].  

 

Таблиця 4.10.  

Класифікація врослого нігтя: розподіл за патологічними змінами 

епоніхеального валика 

 

Патологічні зміни 

епоніхеального 

валика 

Тип “вростання” 

І тип ІІ тип ІІІ тип 

Набряк та гіпертрофія 

епоніхеального валика 

Незначно виражені Помірно або 

значно виражені 

Помірно або значно 

виражені 

 

Наявність і тип запалення 

 

Інфільтративно-

серозне 

Гостре гнійне з 

формуванням 

абсцесу 

Хронічне 

некротично-гнійне 

Патологічні 

Виділення 

Патологічні 

виділення відсутні 

або серозні 

Патологічні 

виділення 

відсутні або 

гнійні 

Патологічні виділення 

Гнійні або 

гнійно-геморагічні 

Наявність 

гіпергрануляцій 

Відсутні Відсутні Наявні 

 

Таблиця 4. 11.  

Врослий ніготь: розподіл клінічних спостережень за змінами краю 

нігтьової пластини, епоніхеального валика та частотою рецидивів 

 

 

Варіанти змін краю 

нігтьової пластини 

Відсоток клінічних випадків за типом вростання 

Кількість 

рецидивів 

Всього 

випадків 

 

Нігтьова «шпора» 

Парціальний % Загальний %  

46,15% 
23,3% 10,77% 

Зазубрений край нігтя 50% 13,85% 27,69% 

«Шатроподібна» 

деформація нігтя 

40% 6,15% 15,38% 

Потовщений, шаруватий, 71,43% 7,69% 10,78% 



187 

 

вогнищево-оніхолізований 

край нігтя 
 

Примітка: парціальний відсоток кількості рецидивів визначався згідно їх розподілу на підгрупи 

за змінами краю нігтьової пластини; загальний відсоток визначався від основної субвибірки  

Враховуючи вищенаведене, ми прийшли до висновку, що зростання 

парціального відсотка рецидиву вростання свідчить про необхідність 

виконання маргінальної матриксектомії в ділянці вростання [109, 115, 116, 

119, 127, 128, 136, 139, 140, 145, 166], як окремого протирецидивного 

компоненту. Наявність множинних деформацій краю нігтьової пластини: 

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

розшарування й оніхолізису свідчить про значну ймовірність виникнення 

рецидиву [194, 228, 250, 308, 309, 341, 352, 400, 401] та є прямим показом 

до виконання парціальної матриксектомії як додаткового 

протирецидивного компоненту, χ
2

= 18,21, р<0,01. Прогнозування ризику 

рецидиву ВН включає три послідовні взаємодоповнюючі етапи: до- та 

інтраопераційну оцінку змін епоніхеальних тканин, експлоративне 

виконання блоковидної епоніхектомії, макроскопічне дослідження 

вираженості змін краю нігтьової пластини дозволяє не лише прогнозувати 

ризик виникнення рецидиву вростання, χ
2

= 12,11, р=0,024, але також 

визначити показання щодо проведення додаткового етапу операційного 

лікування – парціальної маргінальної матриксектомії в ділянці вростання, 

χ
2

= 18,21, р<0,01, з метою профілактики рецидиву оніхокриптоза [31, 41, 

43, 56, 57, 58, 68, 89], що становить комплекс критеріїв медичної 

ефективності.  

Алгоритм оптимального лікування пацієнтів у випадках поєднаного 

ураження: оніхомікозу та ВН, найчастіше полягає у видаленні ураженої 

нігтьової пластини, доповненому висіченням патологічно змінених епо-

ніхеальних тканин та парціальною маргінальною матриксектомією в 

ділянці вростання; застосуванні у післяопераційному періоді місцевих та 

системних антимікотичних препаратів [120, 125, 159, 180, 194]. З ложа 
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уражених нігтів найбільш часто виділяють Т. Rubrum (50%), С. Аlbicans 

(45%), рідше – Т. mentagrophytes (5%). У хворих на облітеруючі 

захворювання артерій нижніх кінцівок нерідко можна виявити патологічне 

вростання мікотично ураженої нігтьової пластин, коефіцієнт Спірмена (ρ) 

у досліджуваних групах 0,552-0,617. Зважаючи на значний ризик 

виникнення ускладнень, перевагу слід надавати проведенню крайової 

резекції ураженого нігтя. Проте, у ряді випадків, у зв'язку з його 

вираженими супутніми змінами (при наявності патологічного відшару-

вання більше половини нігтьової пластини або оніхогрифозу, що 

унеможливлює виконання КРН) необхідно проводити повне видалення 

нігтя, χ
2

= 27,75, р<0,01. У дослідженнях провідних дерматологічних клінік 

константовано, що дія вторинних метаболітів патогенних грибів, зокрема 

мікотоксинів, сприяє прогресуванню та атиповому перебігу різних 

соматичних захворювань на фоні грибкового ураження нігтів. При 

мікроскопічному дослідженні уражених ділянок нігтів нами виявлено гіфи, 

розміщені поміж ділянок субунгвального гіперкератозу. У пацієнтів з під-

нігтьовим гіперкератозом виявлено порушення мікроциркуляції, сповіль-

нення регіонарної мікрогемодинаміки, χ
2

= 23,12, р<0,01, підвищення 

коагуляційних та зниження фібринолітичних властивостей крові, χ
2

= 

11,13, р=0,0129. Випадки оніхокриптозу у хворих ЦД повинні трактуватися 

як "діабетична стопа" [3, 11, 28, 50, 374, 378, 389]; успіх лікування 

залежить не тільки від адекватного операційного втручання, χ
2

=26,43, 

р<0,01, але і від адекватного ведення післяопераційного періоду χ
2

=17,33, 

р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,588-0,617. Вибір 

оптимального методу операційного лікування залежить від патологічних 

змін епоніхеального валика та наявності супутніх захворювань нігтя та 

артерій нижніх кінцівок (рис. 4.13), χ
2

=22,12, р<0,01.  
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Операцію у випадках виражених гіперкератоїдних змін також слід 

доповнювати висіченням патологічно змінених епоніхеальних тканин та 

парціальною маргінальною матриксектомією: крайовою ексцизією (рис. 

4.12) та діатермокоагуляцією росткової зони та ложа нігтя в ділянці 

вростання (табл. 4.6), коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 

0,552-0,617.  

 

 

 

Рисунок 4.19. Висічення змінених ділянок росткової зони та матриксу нігтя 

(парціальна матриксектомія), інтраопераційна фотофіксація; хвора М-ко, 

33 роки.  

 

При лікуванні інкарнації нігтя у пацієнтів з оніхомікозом доцільно 

застосовувати повне ВНП. Виконували ретроніхеальні контрлатеральні 

розтини та двобічну блокоподібну епоніхектомію. Здійснювали 

оніхектомію та парціальну маргінальну матриксектомію (рис. 4.20) [19, 20, 

23, 26, 32, 33] механічним висіченням і діатермокоагуляцією з подальшим 

вишкрібанням ложечкою Фолькмана [11, 13, 19]; одномоментно видаляли 

дерматофітому та гіперкератоїдні нашарування на нігтьовому ложі.  
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Рисунок 4.20. Випадки врослого нігтя, ретроспективна вибірка: розподіл за 

стандартними варіантами операційного лікування 

 

Росткову зону та матрикс нігтя дезинфікували розчином полівідон-

йоду (бетадину) [33, 67, 73, 75, 80]. Клаптем шкірних покривів пучки 

пальця, переміщеним у проксимальному напрямку, закривали дефект після 

ексцизії дерматофітоми [6-10, 49, 77, 81, 82, 118]. Санацію інших нігтів для 

запобігання мікотичній реінфекції здійснювали циклопіроксвмісним лаком 

[38, 44, 45, 67, 104, 105, 106, 117, 118]. ВНП виконували аналогічним 

чином окремими послідовними етапами під прикриттям окремих 

системних “пульсів” терапії ітраконазолом 415]. Враховуючи стадії 

раневого процесу, у післяопераційному періоді виконували перев'язки з 

полівінілпіролідонцодом та антимікотичними мазями [28-33]. Перевід на 

простий інсулін [103, 106, 110-114] застосовано у хворих на ЦД. При 

порівнянні результатів первинного комплексного лікування у пацієнтів 

основної та контрольної груп спостерігалася виражена різниця термінів 

загоєння оніхоектомічних ран, χ
2

=27,18, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) у 

досліджуваних групах 0,588-0,617.  

25%

29%

19%

9%
3%

4%3%8%

РН ВНП КРН+ВПЗЕТ

ВНП+ВПЗЕТ КРН+ПММвДВ ВНП+ПММвДВ

КРН+ВПЗЕТ+ПММвДВ ВНП+ВПЗЕТ+ПММвДВ



191 

 

Проспективно проаналізовано 60 медичних карт амбулаторних 

хворих, віком 27-56 років: 37 чоловіків та 23 жінок, яким проведено 

лікування ВН, асоційованого з вторинним дистально-латеральним 

оніхомікозом. Переважно уражався галлюкс лівої стопи – 40 випадків, 

рідше – правої стопи – 18 випадків, наявність патологічного вростання 

нігтьових пластин галлюксів обох стоп констатовано у 2 осіб. Патологічне 

розростання епоніхеальних гіпергрануляцій виявлено у 57 пацієнтів. У 54 з 

них виконували ВНП. У інших 3 осіб, враховуючи ураженням мікозом 

менше половини нігтя по краю його вростання, виконано гемірезекцію 

нігтьової пластини. Гострий епоніхеальний абсцес констатовано у інших 3 

осіб. При поєднанні недеструктивного локального мікозу та ВН, 

ускладненого гострим епоніхеальним абсцесом, виконували КРН 

черезепоніхеальним доступом (рис. 4.21) або ВНП, розкриття гнійника. У 

всіх випадках операційне лікування було доповнене висіченням 

патологічно змінених епоніхеальних тканин (рис. 4.22) та частковою 

крайовою ексцизією матриксу нігтя в ділянці вростання.  

 

 

 

 

Рисунок 4.21. Пересічення нігтьової пластини перед резекцією у хворої Б, 

45 років.  
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Рисунок 4.22. Видалення зміненого епоніхія у хворої Б, 45 років.  

 

Через день виконували перев'язки з водорозчинними мазями та 

місцевими антисептиками. При наявності супутнього оніхомікозу за-

стосовуєм місцеві протигрибкові засоби: клотримазол, кетоконазол 

(Нізорал), тербінафін (Ламізил) чи інші.  

Недоліками операцій Емерта-Шмідена та Дюпюітрена є 

неврахування морфологічних особливостей та клінічного перебігу 

ускладнених випадків оніхокриптозу: ризику поширення інфекції 

субоніхеально, ризику мікст-інфікування гіпергрануляцій та контамінації 

матриксу нігтя патогенною мікотичною флорою, χ
2
=27,18, р<0,01, 

коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,588-0,617, недостатність 

оголення ложа та матриксу в ділянці вростання для виконання парціальної 

маргінальної матриксектомії будь-яким з вищенаведених способів, як 

антирецидивного компоненту. Вказані недоліки адекватно усуваються 

запропонованою нами методикою. Нами вдосконалено лікування 

оніхокриптозу шляхом зміни послідовності виконання окремих етапів 

операційного лікування і запровадження блокоподібної епоніхектомії як 

розширеного хірургічного доступу для візуального контролю 
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особливостей врослого краю нігтьової пластини та прецизійного 

виконання РНП і ПММвДВ при ускладненому оніхокриптозі, χ
2

= 18,21, 

р<0,01. Змінений епоніхій висікаємо en block, разом з гнійно, некротично, 

фіброзно зміненими м’якими тканинами, гіпергрануляціями. Візуалізуємо 

врощений край нігтьової пластини та здійснюємо його мобілізацію та КРН 

чи ВНП. Висікаємо та діатермокоагулюємо матрикс нігтя в ділянці 

вростання. Перев’язки виконуємо через день. Крайова резекція, виконана 

із застосуванням запропонованого доступу – поширеного висічення 

патологічно зміненого епоніхеального валика, доповнена з метою 

попередження виникнення ранніх рецидивів парціальною маргінальною 

матриксектомією (крайовою ексцизією матриксу нігтя, росткової зони та 

ложа в ділянці вростання шляхом механічного висічення та коагуляції) 

призводить до швидкого зменшення інтенсивності больового синдрому та 

гнійного процесу, покращення загального стану хворого. У 

післяопераційному періоді виконували перев’язки з 

полівінілпіролідонйодом та іншими місцевими антисептиками і лініментом 

тербінафіну (ламізилом), χ
2

=32,13, р<0,01. Таким чином, своєчасне 

операційне лікування ВН є повноцінною профілактикою виникнення 

ускладнень, в т. ч і мікст-інфекції – вторинного оніхомікозу, χ
2

=27,83, 

р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,583-0,617.  

Проведений аналіз клінічних випадків показав, що хірургічне 

лікування повинно бути адекватним, індивідуально підібраним у 

відповідності до морфологічних характеристик ВН, його ускладнень, 

наявності фонових захворювань. Перевагу слід надавати КРН чи ВНП з 

обов’язковим висіченням патологічно зміненого епоніхеального валика, 

частковим крайовим висіченням та коагуляцією матриксу у ділянці 

вростання. При поєднанні мікозу та оніхокриптозу, ускладненого гострим 

епоніхеальним абсцесом, виконуємо розкриття гнійника та ВПЗЕТ; ВНП, 

доповнене прецизійною крайовою ексцизією росткової зони та матриксу в 
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ділянці вростання. При наявності хронічної пароніхії [200, 222, 228, 229, 

250, 283, 285, 307, 311, 312, 337], епоніхеальних гіпергрануляцій та 

вогнищевих некрозів також виконуємо ВНП, доповнене ВПЗЕТ та 

маргінальною матриксектомією, що дозволяє досягнути показника 3,25% 

та 6,42% пізніх рецидивів вростання.  

У хворих на облітеруючі захворювання артерій нижніх кінцівок 

нерідко можна виявити патологічне вростання мікотично ураженої 

нігтьової пластини. Проте, у ряді випадків, у зв'язку з його вираженими 

супутніми змінами (при наявності патологічного відшарування більше 

половини нігтьової пластини або оніхогрифозу, що унеможливлює 

виконання РНП) необхідно проводити повну абляцію нігтя. Зважаючи на 

значний ризик виникнення ускладнень, перевагу слід надавати проведенню 

крайової резекції ураженого нігтя або атиповій малотравматичній 

оніхектомії через оніхолізовані структури. Операцію слід доповнювати 

висіченням патологічно змінених епоніхеальних тканин та парціальною 

маргінальною матриксектомією: крайовою ексцизією та діатер-

мокоагуляцією росткової зони та ложа нігтя в ділянці вростання. Усі хворі 

на ЦД потребують проведення комплексного консервативного лікування: 

корекції рівня глікемії; антибіотикотерапії; інфузії кристалоїдних розчинів 

та реополіглюкіну; введення пентоксифіліну (Тренталу, Агапурину), сол-

косерилу (Актовегіну), ксантинола нікотинату, аналгетиків, Берлітіону. 

Застосування комплексу судиннорозширюючої терапії є показаним також 

при наявності у пацієнта інших облітеруючих захворювань артерій нижніх 

кінцівок. Детальніше терапія оніхомікозу у хворих на ЦД описана у 

відповідному розділі. Залишені патологічно змінені ділянки нігтьових 

пластин слід обробляти антимікотичними лаками. Наявність супутнього 

мікотичного ураження більше двох нігтьових пластин є показом до сис-

темної антимікотичної терапії ітраконазолом, тербінафіном, або 

флуконазолом, з урахуванням чутливості збудника, χ
2

= 28,25, р<0,01, 

коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,552-0,612.  
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Раннім рецидивом оніхокриптозу вважаємо рецидив, який виникає 

до 12 місяців післяопераційного періоду (до завершення верхньої межі 

терміну відростання нігтьової пластинки), чинниками його виникнення 

найчастіше є погрішності тактики лікування, χ
2

=28,13, р<0,01. Причинами 

пізнього рецидиву ВН (виникає після 1 року післяопераційного періоду) 

можуть бути як погрішності тактики лікування, так і недотримання 

пацієнтом профілактичних заходів, χ
2

=31,11, р<0,01. Заходами 

профілактики вростання краю нігтя у епоніхеальні тканини та його 

рецидивування є правильне обрізання нігтів; носіння зручного просторого 

взуття; своєчасне лікування захворювань, що можуть призвести до 

деформацій нігтьової пластини та її ложа.  

Висновки до розділу.  

1. Нами досліджено 414 випадків вростання, зокрема оніхокриптозу як 

основного варіанту неускладненої та некомбінованої інкарнації нігтя 

та стверджено, що існує декілька варіантів вростання: три основні 

типи змін епоніхеальних тканин, 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 для повноцінного 

комплексного лікування та вимагає індивідуалізованого підходу для 

хірургічної корекції та ведення післяопераційного періоду. 

Інфільтративно-серозна стадія (І тип) при подальшій дії 

етіологічного чинника переходить у некротично-гнійну ІІ та ІІІ тип, 

які є взаємоперехідними.  

2. У 53,86% спостережень проспективної сувибірки нами констатовано 

оніхомікоз та врослий ніготь. Дистально- та проксимально 

латеральний оніхомікоз у таких випадках частіше носив характер 
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вторинного захворювання, χ
2

=27,18, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) 

у досліджуваних групах 0,588-0,617. Проте нерідко спостерігаються 

також випадки патологічного вростання мікотично зміненої нігтьової 

пластини, що особливо характерно для трихофітій у людей похилого 

віку, χ
2

= 28,25, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних 

групах 0,552-0,612.  

3. Відсоток рецидиву вростання (від загальної вибірки) при класичному 

виконанні операційного лікування ВН коливається у межах 6,15%-

13,85%, що відповідає стандартам оцінки ефективності проведення 

операційних втручань з приводу оніхокриптозу (врослого нігтя). 

Застосування монокомпонентних паліативно-декомпресійних 

втручань (крайової резекції нігтя чи видалення нігтьової пластини) 

допустиме лише у початковій стадії розвитку ВН, при наявності 

незначно виражених інфільтративно-запальних змін епоніхеального 

валика; проте у цих випадках доцільнішим є застосування двохком-

понентних (умовно-радикальних з протирецидивним компонентом) 

втручань, χ
2

= 12,11, р=0,024; дозволяє значно зменшити кількість 

рецидивів, χ
2

= 28,17, р<0,01.  

4. Об’єктивність оцінки ризику виникнення рецидиву вростання у 

більшій мірі залежить від вираженості патологічних змін краю 

нігтьової пластини, у меншій мірі – від патологічних змін 

епоніхеальних тканин. Зростання парціального відсотка рецидиву 

вростання свідчить про необхідність виконання маргінальної матрик-

сектомії в ділянці вростання, χ
2

= 18,21, р<0,01 як окремого 

протирецидивного компоненту.  

5. Авторський доступ являє собою блоковидну епоніхектомію та 

застосовується як експлоративний доступ при ускладненому 

врослому нігті. На основі аналізу літературних даних та наших 

спостережень, ми вважаємо, що операційне лікування оніхокриптозу 
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повинно бути комплексним: елімінувати врослий субстрат (край 

нігтьової пластини); ліквідувати субстрат для вростання (патологічно 

змінений епоніхеальний валик); 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 вторинного оніхомікозу.  

6. Нами запропоновані способи хірургічного лікування неускладнених, 

ускладнених та поєднаних випадків інкарнації нігтя, які захищені 

патентами України; 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.  

 

Матеріали даного розділу оприлюднено у наступних публікаціях 

здобувача [1, 2, 4, 6-9, 14, 17, 19, 20, 28-30, 37-39, 41, 44, 46-48, 56, 61-66,  

70-73, 76, 77, 86-90, 93, 96].  
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РОЗДІЛ 5. МІКОТИЧНА ОНІХОДЕСТРУКЦІЯ:  

МОРФОГЕНЕЗ ТА КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ 

 

Нами проведено дослідження деяких нозологічних форм та клінічних 

варіантів гнійно-некротичної поверхневої мікотичноасоційованої 

хронічної та рецидивної патології дистальних відділів кисті та стопи [61, 

71, 85, 100-106, 112, 114], щодо покращення діагностики та комплексного 

лікування, профілактики ускладнень (включаючи генералізовані) та 

рецидивів [11, 14, 16]. Досліджено частоту виникнення окремих 

нозологічних форм та деякі аспекти морфогенезу в контексті вибору 

оптимальних способів комплексного лікування та послідовності їх 

застосування [101, 103, 105, 106, 108, 110, 113, 118, 151], профілактики 

ранніх і пізніх післяопераційних ускладнень [431, 448, 503].  

Ретро- та проспективно проаналізовано 469 випадків деструктивних 

мікотичних комбінованих та поєднаних уражень дистальних відділів 

пальців кисті та стопи у хворих, віком 14-95 років, 367 чоловіків та 102 

жінок, прооперованих в хірургічних відділеннях комунальної 4 міської 

лікарні, клінічних поліклінік №2 і №5 м. Львова. Всі хірургічні втручання 

виконано адекватно згідно з локальними протоколами у відповідності 

щодо домінуючих нозологічних форм і клінічних варіантів ураження [5-8, 

10, 13, 14, 164, 165, 171, 172, 174, 176]. 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) [183, 194, 195, 204, 205, 206, 212, 219, 222, 236, 239, 248], 

прооперовані стаціонарно та амбулаторно; досліджено морфологічні зміни; 

проаналізовано причини незадовільних результатів комплексного 

лікування [367, 377, 396, 417, 427, 428, 430, 445, 446, 449] хронічної 

мікотичної патології для пошуку шляхів профілактики рецидивів та 

стверджено оптимальні способи та етапність проведення хірургічної 
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корекції (загальноприйнятими [29, 30, 38, 44, 68, 72, 74-77, 81-84, 103] та 

авторськими [13, 14, 15, 19, 20, 25, 26, 28, 44, 67, 68, 72, 74-77, 487, 488] 

способами) в структурі комплексного лікування хронічних моноуражень, 

ускладнених [5, 11, 13, 14, 33, 43, 47, 59, 64, 70, 78, 79], комбінованих та 

поєднаних [331, 360, 387, 392, 412, 416, 417, 494] мікотично-асоційованих 

первинних процесів та рецидивів. Неускладнені випадки загалом 

становили 308 осіб, 65,67% загальної вибірки, в окремих субвибірках, 

згідно проведеного розподілу по нозологічних формах (табл. 1), – 65,96%-

75% (М=67,16%); ускладнені, поєднані та комбіновані хронічні ураження 

стверджено у 161 пацієнта, 34,33% загальної вибірки (без урахування 

травматичних пошкоджень – 40,92%), в окремих субвибірках – 25%-

34,04% (М=33,02%).  

У субвибірках за віком хворих з хірургічною оніхопатологією понад 

половину (51,81%) всіх спостережень становили пацієнти 30-50 річного 

віку; 29,85% спостережень від загальної вибірки становили особи віком 30-

40 років та інші 21,96% – віком 40-50 років; 20,46% – пацієнти віком 50-60 

років. Хворі, 20-30 років, становили 20,04% вибірки; 6,39% випадків 

хірургічної оніхопатології – особи віком 60-70 років. Гнійно-некротичні 

хронічні комбіновані та поєднані ураження дистальних відділів кисті та 

стопи у пацієнтів інших вікових груп були відносно рідкісним явищем. 

Максимальне значення індекса оніходеструкції у осіб з ускладненим 

поліоніхомікозом, комбінованими та поєднаними ураженнями [146, 172, 183, 

185, 194, 195, 200, 260, 285, 297, 299, 302, 311] згідно наших спостережень 

становило 108 балів (індекс оніходеструкції може становити від 3 до 160 

умовних балів).  

Неускладнені випадки становили понад половину (308 хворих, 

65,67%) усіх спостережень гнійно-некротичних хронічних уражень 

дистальних відділів кисті та стопи [1, 10, 13, 33]. Встановлено, що 

хронічну пароніхію спричиняє Candіdа albіcans [23, 28, 46, 59, 60, 104, 105, 

198, 201, 209, 213, 238, 337, 353, 356], а також деякі бактерії, як наприклад 
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Staphylococcus aureus або Pseudomonas [122, 125, 133, 162, 173, 474, 490, 

499]; у 200 пацієнтів (42,64%) діагностовано змішану інфекцію (рис. 5.1). 

Характерний хвилеподібний або рецидивний перебіг захворювання без 

вираженого запалення та посилення больового синдрому [8, 9, 182, 419, 

438, 460]. Важливою ознакою є відсутність оніхеальної кутикули в зв'язку 

з прогресивним її відшаруванням від нігтя; ураження проксимальної 

частини нігтьової пластини (при кандидозній пароніхії), що проявляється 

смужкою оніхолізису вздовж бічного краю нігтя або наявністю поперечних 

борозен [7, 11-14, 16, 23, 28, 46, 59, 60]. У 36 пацієнтів стверджено 

оніхомадез – відділення всієї нігтьової пластини від основи нігтя (із 

проксимального краю) у короткі терміни [14, 338, 416], на відміну від 

оніхолізису (57 випадків), з запаленням та болем; характерний для 

кандидозної, стафілококової, стрептококової пароніхії з оніхією [3, 11, 13, 

14], хронічної пароніхії (рис. 5.1), при наявності прориву під ніготь [16, 17, 

46, 60, 69, 96, 117, 118, 133], після травми нігтьової фаланги [159, 162, 199, 

209, 217, 236, 356, 460, 474, 499]; сприяючою фоновою коморбідною 

патологію може бути псоріаз [378, 388, 416] (болючий оніхомадез [172, 

183, 185, 300, 301, 321] діагностовано у 45 пацієнтів), подагра (3 хворих) 

тощо. Пароніхію (бактерійну, хронічну кандидозну та поєднаної етіології 

[1, 3, 6] у фазі загострення) [201, 209, 213, 238, 337, 353, 356, 411] 

констатовано у 55 хворих (11,73% вибірки). Спостерігався больовий 

синдром різної інтенсивності: від помірно терпимого до різко вираженого 

нестерпного [6, 414, 419, 438, 460].  

Пароніхія без прориву під ніготь (рис. 5.1) характеризувалася помірно 

вираженим больовим синдромом без порушення сну [28, 46, 59, 60, 104, 

105, 460, 474, 490, 499, 512]. Значно вираженою була гіперемія та 

гіпертермія параоніхеальних тканин; виявлено характерні симптоми 

відшарування кутикули та локального розм’ягчення [6, 14, 199, 209, 217, 

236, 356, 460, 474], гнійник було розкрито та дреновано.  
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Рисунок 5.1. Оніхогрифоз, хронічна змішана бактеріально-мікотична 

пароніхія без прориву під ніготь з тотальним некрозом ретроніхеального 

валика у хворої Не-чі, 70 років  

 

У 24 проспективних досліджених випадках спостерігався прорив 

пароніхії під нігтьову пластину з її відшаруванням, при чому додатково 

візуалізувався симптом просвічування гною та патологічна рухомість 

відшарованого фрагмента нігтя [104, 105, 133, 217, 236, 238] (при наявності 

оніхомадезу). У 22 пацієнтів констатовано патологічні виділення з-під 

нігтьових валиків [6, 14, 16, 236, 238, 287, 356, 499]. Цим хворим виконано 

розкриття гнійника з видаленням нігтя (18 осіб), РНП (операцію Канавела) 

– інші 16 пацієнтам [2, 6, 17].  

У всіх випадках констатовано наявність патологічного вростання 

нігтьової пластини, ускладненого хронічним гнійно-некротичним 

запаленням епоніхеального валика; у 60 пацієнтів – з формуванням 

гіпергрануляційної тканини. У 97 осіб з цієї субвибірки стверджено також 

оніхомікоз, патологічне вростання мікотично ураженої нігтьової пластини; 

з ложа уражених нігтів найбільш часто виділяли Т. rubrum та С. аlbicans, у 

12% випадків – Т. Mentagrophytes [11-13, 18-21]. Нами виявлено, що 

оніхокриптоз з розвитком епоніхеальних гіпергрануляцій нерідко поєднується 
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з мікотичною патологією [6-14], існує певний ризик (2,1% спостережень) 

розвитку остеомієліту [195], особливо при наявності комбінованого або 

поєднаного ураження [5, 6, 96, 117, 118, 133, 177, 180, 195] (рис. 5.2).  

 

 

 

Рисунок 5.2. Оніхогрифоз, мікотичний остеомієліт дистальної фаланги, стан 

після видалення нігтьової пластини, розкриття та ревізії норицевого ходу, 

секвестрнекректомії у хворої Б-ло, 67 років.  

 

У осіб похилого віку захворювання характеризувалось тривалим 

анамнезом, оніхокриптоз виникав на фоні трихофітного піднігтьового 

гіперкератозу, що супроводжувалося посиленням больового синдрому та 

появою гнійних виділень з-під нігтя [6, 14]. Біль середньої інтенсивності ставав 

постійним, значно посилювався при натисканні на нігтьову фаланги, особливо 

при пальпації пучки ураженого пальця, що супроводжувалося локальним 

набряком та гіперемією без візуалізації симптому патологічної флотації 

нігтьової пластини [21-23]. Нами виділено варіанти клінічного перебігу та 

стверджено, що у осіб середнього віку хронічний гнійно- некротичний 
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процес, розростання гіпергрануляційної тканини є добрими "вхідними 

воротами" для проникнення мікотичної інфекції (χ
2

= 27,41, р<0,01).  

Вторинне патологічне вростання мікотично зміненої нігтьової 

пластини (χ
2

= 20,87, р<0,01) характерне для трихофітій у осіб похилого 

віку (рис. 5.3). Самолікування або відмова від лікування детермінують 

хронізацію захворювання (χ
2
= 23,88, р<0,01) та зростання частоти 

ускладнень [16, 18, 278, 283, 297, 309, 315, 318, 323, 342].  

 

 

 

Рисунок 5.3. Трихофітійний поліоніхомікоз, поліоніхогрифоз, виражена 

деформація з інкарнацією нігтьової пластини галлюкса лівоїї стопи у 

хворого М, 82 роки 

 

Сприяючим “фоном” для виникнення хронічних гнійних оніхій є 

склероніхія, – нігтьова пластина особливо тверда, луночки зникають, колір 

нігтьової пластини жовто-сірий, ніготь непрозорий [6, 14]; виявлена у 43 
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хворих (9,17% вибірки, віком 47-72 роки) на хронічну мікотичну, 

бактерійну або змішану інфекцію; також є “проміжним етапом” щодо 

виникнення оніхогрифозу [13, 18, 20, 29, 30, 33, 44, 59, 72, 75, 78] (χ
2

= 

20,11, що підтверджено також результатами двофакторного дисперсійного 

аналізу, Libre Office Calc., р<0,05). Фонові нейротрофічні та 

нейроваскулярні розлади нерідко запускають каскад сприяючих чинників 

та патогенетичних ланок (χ
2

= 11,05, що підтверджено також результатами 

двофакторного дисперсійного аналізу, Libre Office Calc., р<0,05), що 

детермінують виникнення та прогресування хронічних гнійно-

некротичних процесів [16-18]; порушення гліколізу та енергетичного 

забезпечення клітин шкіри, разом з іншими чинниками, знижують 

інтенсивність запальної реакції [140, 142, 146, 172, 183, 185].  

Проксимально- та дистально-латеральний оніхомікоз (рис. 5.4) 

характеризується наявністю ураження нігтьового ложа – його почорніння 

зі сторони епо- та (або) ретроніхеального валиків, що "просвічується" 

через нігтьову пластину, переважно виникає внаслідок хронічної 

мікотичної пароніхії [6, 14]. Така патологія швидко прогресує та 

характеризується частим виникненням (21,54%) гнійних ускладнень (χ
2
= 

28,51, р<0,01). Для хронічного перебігу мікозів стопи переважно 

характерна слабо виражена запальна реакція [16, 18, 19]. Розвитку 

вторинної хронічної патологічної компресії краєм нігтьової пластини 

епоніхеального валика сприяють [6, 14, 17, 18]: носіння вузького взуття, 

неадекватна санація дистального краю нігтя (рис. 5.5., табл. 5. 1), 

природжені та набуті деформації нігтьової пластини та ложа, які є також і 

факторами ризику мікотичних уражень (χ
2

= 5,11-36,22, р<0,05), що 

відповідає даним літератури [42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 61]. Найчастішими 

варіантами морфологічних змін нігтьових пластин є оніхолізис; 

піднігтьовий гіперкератоз і оніхогрифоз (рис. 5.6), які діагностовані 

відповідно в 67,92% і 11,94% субвибірки деструктивних 



205 

 

поліоніхомікотичних уражень; останні приводили до гнійних ускладнень, 

χ
2

= 5,11-16,12, р<0,05.  

 

 

Рисунок 5.4. Дистально-латеральний оніхомікоз, інкарнація нігтя 3 пальця 

прової стопи у хворої В-ної, 41 р.  
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Рисунок 5.5. Випадки оніхомікозу з розвитком інкарнації нігтя: розподіл 

за віковими групами 
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Таблиця 5. 1 

Оцінка ступеня впливу етіологічних чинників на розвиток оніхомікозу 
 

 

 

Фактор 
χ
2
 

 р 

Механічна травма пальця (екстракція нігтя, травми 

нігтя, операції на дистальній фаланзі, переломи) 
 

36,22 
 

< 0,01 
Неправильний догляд за нігтями  

(педикюрні маніпуляції на пальці, неадекватне 

лікування оніхокриптозу) 

 

30,67 

 

< 0,01 

Ортопедична патологія стоп 

 
26,85 < 0,01 

Тісне взуття 22,65 < 0,01 

Інфекції пальця  

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

Ожиріння та метаболічний синдром 11,94 0,029 
Цукровий діабет  

 
11,15 0,034 

Ревматологічна патологія 7,21 0,0273 
Дистрофічні ураження нігтів,  

термічна (як правило – холодова) травма 
5,11 0,0236 

 

 

 

 

Рисунок 5.6. Поліоніхомікоз, оніхогрифоз галлюкса правої стопи у хворої 

Я, 80 років (хронічна трихофітія, поліоніхомікоз): інтраопераційна 

фотографія.  
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Досліджено аспекти морфогенезу УДО. Серед хронічних гнійно-

некротичних поверхневих уражень нігтів та навколонігтьових тканин 

найчастішими варіантами морфологічних змін були піднігтьовий 

гіперкератоз та оніхогрифоз, що констатовано у 126 пацієнтів (26,87% 

субвибірки) з деструктивним мікотичним ураженням та вторинним 

вростанням нігтів.  

Відшарування нігтьової пластини (оніхолізис та оніхомадез), часткове 

або субтотальне діагностовано у 93 хворих (19,83%). Компресійні 

ускладнення стверджено у 12 хворих (12,24% субвибірки при наявності 

піднігтьового гіперкератозу та дерматофітоми.  

При аналізі отриманих результатів 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 оніхомікозом, 

особливо при дисемінованих формах, 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%. Загалом наявність артеріальної гіпертензії істотно (у 

=25,2, Р<0,01) збільшувала тяжкість ураження мікросудинного русла.  

Нами стверджено послідовність виникнення 5 етапів морфогенезу 

деструктивних гнійно-некротичних хронічних мікотичних оніхеальних 

уражень. 1) Первинною ланкою патогенезу є мікротравми нігтя та 

параоніхеальних тканин з контамінацією росткової зони та матриксу нігтя 

умовно-патогенною флорою, пліснявими та дріжджовими грибами 
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(найчастіше – C. аlbicans) з розвитком хронічного запалення [11, 13, 14, 

209, 213, 238, 337, 353, 356, 411] – хронічної мікотичної пароніхії та 

оніхолізису. 2) Вторинною ланкою патогенезу є інфікування (мікст-

інфекція) ураженої поверхні трихофітонами (T. rubrum & T. 

Mentagrophуtes) [12, 13], гіфи яких з однієї сторони спричиняють 

гіпертрофію та руйнування нігтьової пластини [120, 123, 124, 129, 142], з 

іншої – прискорюють проліферацію клітин нігтьового ложа та 

детермінують формування послідовних шарів піднігтьового гіперкератозу 

[64, 68, 70, 74-77, 83, 84, 103, 104, 105, 110, 113, 117] та вогнищевих 

ділянок оніхолізису. 3) Для піднігтьового гіперкератозу в свою чергу 

характерне зливне ураження субоніхеального простору [137, 139, 142, 168, 

171, 183, 185], у 39,26% субвибірки (40 спостережень; прогнозовано з 

довірювальним інтервалом 95% у подібних вибірках – 37,297%-41,223%) 

формується піднігтьова дерматофітома (рис. 5.7, 5. 9) [16] – 

псевдопухлинний утвір, що складається з епітелізованих ділянок 

гіперкератозу, кальцинованих гіперкератоїдних мас та організованих 

мікроабсцесів, що містять друзи патогенних грибів. 4) Піднігтьовий 

гіперкератоз та дерматофітома з однієї сторони викликають компресію 

центральної частини нігтя, епоніхеальні краї «вростають» у білянігтьові 

валики [26-33] – формується вторинний ВН [21-23], стверджено у 12,24% 

субвибірки, прогнозовано з довірювальним інтервалом 95% у подібних 

вибірках – 11,63%-12,85%); з іншої – внаслідок постійної компресії настає 

деструкція центральної частини нігтя, – цей процес є типовий для третини 

трихофітійних уражень, діагностовано у 35 пацієнтів (34,31% субвибірки, 

прогнозовано з довірювальним інтервалом 95% у подібних вибірках – 

32,59%-36,27%); конгломерат нігтьової пластини, піднігтьового 

гіперкератозу та трихофітоми остаточно може кальцинувати, у 13,6% 

хворих формуючи оніхогрифоз – прогнозовано з довірювальним 

інтервалом 95% у подібних вибірках – 12,92%-14,28% спостережень (рис. 



209 

 

5.9). 5) Відбувається узурування та деструкція центральної частини нігтя, – 

цей процес є типовим для 67,92% трихофітних уражень (рис. 5.8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.7. Дерматофітома товщиною 1,3 см. у хворого М, 65 років, 

операційний матеріал  

 

 

 

Рисунок 5.8. Трихофітійний поліоніхомікоз, поліоніхогрифоз, виражена 

деформація з інкарнацією нігтьової пластини галлюкса лівої стопи у 

хворого М, 82 роки, після видалення передньої частини фрагментованого 

нігтя візуалізовано дерматофітому з розпадом: інтраопераційна 

фотографія.  
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В інших спостереженнях приєднання бактерійної, кандидозної або 

змішаної суперінфекції у 21,08% хворих є причиною формування 

безсимптомного ПідНП (рис. 5.8) змішаної етіології (множинні гнійні 

вогнища макроскопічно нагадують «бджолині стільники»).  

 

 

Рисунок 5.9. Оніхогрифоз з субоніхеальною дерматофітомою великих 

розмірів у хворої Я, 80 років (хронічна трихофітія, поліоніхомікоз): 

безсимптомний піднігтьовий панарицій з тотальним відшаруванням 

оніхогрифотичного нігтя, оніхолізисом та деструкцією нігтьового ложа.  

 

У таких випадках формується ПідНП змішаної етіології (гнійні 

вогнища множинні, у вигляді бджолиних сот), який внаслідок 

особливостей клінічного перебігу нерідко діагностується та лікується 

несвоєчасно та у 0,59% (при наявності вторинної інкарнації – 8,197% 

субвибірки) такої хронічної оніхопатології є причиною періоститу та 

кісткового панариція внаслідок поширення інфекції з ложа нігтя на періост 

та нігтьову фалангу (χ
2

= 7,33, р<0,012); рентгенологічно констатовано 

остеомаляцію субоніхеального фрагменту дистальної фаланги з 
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відшаруванням періосту та вираженим остеопорозом інших ділянок кістки, – 

остеомієліт фаланги пальця [159, 162, 199, 209, 217, 236] змішаної етіології 

(трихофітно-кандидозно-бактерійного походження) з формуванням гнійної 

нориці, зокрема через оніхолізовані структури піднігтьового гіперкератозу та 

дерматофітому [26, 27, 30, 31, 44, 48, 49, 77]. У таких хворих крім 

піднігтового гіперкератозу була наявна центральна деструкція нігтьової 

пластини з захопленням у некротичний процес дерматофітоми та 

фрагменту нігтьового ложа (рис. 5.10).  

 

Рисунок 5.10. Деструкція дерматофітоми та центральної ділянки 

нігтьового ложа 

 

Дані зміни поєднувалися з наявністю гнійних виділень з-під нігтьової 

пластини та з епоніхеальних «каналів» (проміжку між нігтьовою 

пластиною та епоніхеальними валиками). У трьох осіб констатовано також 

наявність гіпергрануляцій. Захворювання характеризувалось тривалим 

анамнезом, виникненням хронічної пароніхії на фоні трихофітного 

піднігтьового гіперкератозу, що супроводжувалося посиленням больового 
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синдрому та появою гнійних виділень з-під нігтя. Біль середньої 

інтенсивності став постійним, значно посилювався при натисканні на 

нігтьову фаланги, особливо при пальпації пучки ураженого пальця, що 

супроводжувалося вираженим набряком та гіперемією без візуалізації 

симптому патологічної флотації. Рентгенологічно констатовано 

остеомаляцію субоніхеального фрагменту дистальної фаланги з 

відшаруванням періосту та вираженим остеопорозом інших ділянок кістки. 

Інтраопераційно був підтверджений кістковий панарицій змішаної 

етіології (трихофітно-кандидозно-бактерійного походження) – остеомієліт 

фаланги пальця з формуванням гнійної нориці через оніхолізовані 

структури піднігтьового гіперкератозу та дерматофітому (рис. 5.11). На 

основі аналізу вищеописаної клінічної картини мікотично-асоційованого 

остеомієліту дистальної фаланги сформульовано класичну тріаду ознак для 

його клінічної діагностики:  

 

1. помірно-виражений біль у дистальний фаланзі, що посилюється при 

натискання на пучку пальця;  

2. наявність деструктивного піднігтьового гіперкератозу з оніхолізисом 

та центральним некрозом дерматофітоми;  

3. тривало існуючі гнійні виділення з епоніхеальних «каналів» та 

субоніхеально – з-під некротизованих ділянок дерматофітоми.  

 

Таким чином, нами констатовано тріаду симптомів – посилення болю, 

некроз дерматофітоми та формування гнійних нориць, які у вищенаведеній 

деталізованій авторській послідовності (тріада Вергуна), відповідно до 

результатів наших спостережень, характеризується тріадою клінічних 

ознак (свідоцтво про раціоналізаторську пропозицію №1838, видане 

ЛНМУ ім. Данила Галицького 14. 07. 2008 р. ): становлять достатньо 

специфічні клінічні ознаки мікотично-асоційованого остеомієліту фаланги 

пальця.  
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Рисунок 5.11. Формування гнійної нориці через дерматофітомні структури 

при мікотично-асоційованому остеомієліті 

 

Для підтвердження оригінальності авторської тріади симптомв 

наводимо класичну симптоматику бактерійного кісткового панариція 

дистальної фаланги. Кістковий панарицій (р. osseum) має клінічні 

симптоми остеоміеліту фаланги пальця, нерідко є результатом 

неадекватного лікування підшкірного панарицію. Тривалий перебіг 

підшкірного панарицію може свідчити про поширення процесу, а 

формування хронічних некротично-гнійних нориць є характерною ознакою 

розвитку кісткового панариція. При кістковому панарицію некротично-

гнійний процес уражає кісткову тканину фаланг пальців. По локалізації 

розрізняють кістковий панарицій нігтьової (дистальної), середньої 

(медіанної) та основної (проксимальної) фаланг. Остеомієліт фаланги 

пальця патогенетично класифікують на первинний кістковий панарицій, 

що виникає внаслідок інфікування глибоких пошкоджень з проникненням 

збудників інфекції безпосередньо у кістку і вторинний, причиною якого є 

поширення гнійного запалення з м'яких тканин пальця на кістку; 

різновидом вторинного кісткового панариція є гематогенний остеоміеліт 

фаланги.  
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Некроз і гнійне розплавлення кістки призводять до її деструкції та 

утворення секвестрів. Найчастіше поражається кістка нігтьової фаланги з 

наступною крайовою, субтотальною або тотальною секвестрацією без 

утворення секвестраційної «коробки» у зв'язку з тим, що не встигають 

розвинутися репаративні процеси, які спричиняють її формування.  

Біль є постійним симптомом; поступово наростає і стає нестерпним. 

При ураженні нігтьової фаланги палець набуває булавоподібної форми; 

шкіра на ньому напружена, блискуча, зі згладженими складками. 

Локально: виражений больовий синдром, значне потовщення пальця; біль 

посилюється при пальпації та функціональному навантаженні (активних 

або пасивних рухах ураженою ділянкою). Загальний стан хворого нерідко 

тяжкий; при бактерійному кістковому панарицію з'являються симптоми 

загальної інтоксикації, – загальна слабість, лихоманка, температура тіла 

нерідко підвищується до 39-40 градусів.  

При кістковому панарицію, протягом першого тижня захворювання, 

на рентгенограмах відзначається нерівномірно виражене просвітління – 

остеопороз ураженої частини фаланги. Рентгенологічним дослідженням 

констатують наявність регіонального остеопорозу та вогнища деструкції 

кісткової тканини, однак зміни, які виявляються рентгенологічно, 

визначаються звичайно не раніше ніж на 10-14 день захворювання. У 

випадку прогресування запального процесу виявляють деструкцію кістки 

аж до повного (тотального) руйнування (секвестрування) фаланги.  

Згідно вищеописаних клінічних даних можна конкретизувати 

дифдіагностичні критерії мікотично-асоційованого остеомієліту. Для 

мікотично-асоційованого кісткового панарицію на відміну від 

бактерійного не характерна наявність вираженого інтенсивного больового 

синдрому. Набряк при грибковому панарицію є набагато менш виражений, 

ніж при «класичному» бактерійному. Норицеві ходи при кістковому 

панарицію локалізовані найчастіше на пучці пальця, характерна наявність 

виділень некротичного кісткового детриту. Рентгенологічно, незважаючи 
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на значну тривалість захворювання (3-12 місяців), у вищеописаних 

спостереженнях мікотичного остеомієліту формування секвестрів не 

констатовано. Рентгенологічна картина носить характер вогнищевої 

остеомаляції з відшаруванням періосту, найбільш вираженим 

субоніхеально, що підтверджено інтраопераційно макроскопічно. Уражені 

ділянки фаланги одномоментно ампутували після оніхектомії у межах 

здорових тканин з закриттям ураженого дефекту – пластикою візуально-

здоровими білянігтьовими м’якими тканинами.  

При мікотично-асоційованому остеомієліті норицеві ходи найчастіше 

локалізовані субоніхеально центрально або параоніхеально, – гнійні 

виділення кришкоподібні внаслідок наявності великої кількості друз 

грибків та розпаду піднігтьового гіперкератозу [14, 16, 20, 43]. У двох 

пацієнток старечого віку (відповідно 80 та 83 роки) стверджено аноніхію 

та остеомієліт з ретроніхеальною норицею внаслідок хронічної мікотичної 

пароніхії (рис. 5.12) .  

 

 

 

Рисунок 5.12. Аноніхія та остеомієліт з ретроніхеальною норицею 

внаслідок хронічної мікотичної пароніхії у хворої К, 80 років.  
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Норицю було розкрито, виконано секвестрнекректомію з добрим 

функціональним та косметичним результатом (рис. 5.13).  

 

 

 

Рисунок 5.13. Аноніхія та остеомієліт з ретроніхеальною норицею внас-

лідок хронічної мікотичної пароніхії у хворої К, 80 років, стан після роз-

криття гнійника та секвестрнекректомії, 8 доба післяопераційного періоду.  

 

Рідше (візуалізовано у 2 пацієнтів) гнійна нориця відкривається на 

дистальному кінці нігтьової фаланги та іде транскутанно – через підшкірну 

клітковину та шкіру на підошовній (або долонній) поверхні. Також у трьох 

пацієнтів з дерматофітійним оніхомікозом та тотальною оніходеструкцією 

(оніхолізисом) стверджено наявність суглобового панариція (гнійного 

артриту дистального міжфалангового суглобу), що було показом до 

санаційної артротомії за Гартлем з секвестрнекректомією та дренуванням 

(рис. 5.14). Важливим є вибір оптимального хірургічного доступу та 

адекватного обсягу операційного втручання (рис. 5.15).  
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Рисунок 5.14. Суглобовий панарицій дистального міжфалангового суглобу 

у хворої Д, 83 роки, трихофітний поліоніхомікоз.  

Рисунок 5.15. Випадки деструктивного оніхомікозу (ретро- та 

проспективна вибірка за п’ятирічний період): розподіл за варіантами 

операційного лікування 

 

Вважаємо, що при наявності остеомієліту нігтьової фаланги на фоні 

нейротрофічних розладів секвестрнекректомія, як самостійний метод не є 
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показаною, тому що вона не приводить до радикальної ліквідації 

патологічного процесу. У таких випадках операцією вибору є ампутація 

ураженого сегменту у межах візуально здорових тканин. Проте ліквідація 

патологічного субстрату не елімінує наслідків; останні погіршують 

загальний стан, якість життя; нерідко є причиною постійної втрати 

працездатності та інвалідизації пацієнта.  

Пропонуємо класифікаційні критерії мікотичної оніходеструкції та 

гнійно-некротичних ускладнень оніхомікозу з виділенням ІІІ-х основних 

типів ураження за вираженістю морфологічних змін.  

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 ВН.  

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.  
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В. Піднігтьовий гіперкератоз із вогнищевим оніхолізисом та 

фрагментацією нігтьової пластини.  

С. Неускладнений оніхогрифоз 

Оскільки хронічні ускладнені, комбіновані і поєднані гнійно-

некротичні мікотичні ураження дистальної фаланги в переважній 

більшості випадків детерміновані дерматофітами [2, 7, 13, 14] (χ
2

= 35,43, 

р<0,01), ефективним є системне застосування ітраконазолу при 

фунгіцидній концентрації.  

Висновки до розділу.  

1. У хворих на оніхомікоз, асоційований із вторинним врослим нігтем, 

наявне тотальне гіпертрофічне грибкове ураження з формуванням 

піднігтьового гіперкератозу або оніхогрифозу χ
2
= 20,41, р<0,01) та 

субоніхеальної дерматофітоми, що ускладнює мобілізацію та 

хірургічне видалення уражених нігтів.  

2. Оніхогрифоз, 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 мікотичних збудників та 

бактеріальної флори.  

3. Мікотично-асоційований остеомієліт характеризується тріадою 

симптомів: помірно-виражений біль у дистальний фаланзі, що 

посилюється при натискання на пучку пальця; наявність 

деструктивного піднігтьового гіперкератозу з оніхолізисом та 

центральним некрозом дерматофітоми; тривало існуючі гнійні 

виділення з епоніхеальних «каналів» та субоніхеально – з-під 

некротизованих ділянок дерматофітоми.  
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4. Наявність вогнищ оніхолізису і розпаду ділянок гіперкератозу, що 

призводить до відшарування частини нігтьової пластини (χ
2

= 15,23, 

р<0,0211), на нашу думку, обгрунтовує доцільність виконання 

малотравматичної оніхектомії через оніхолізовані структури з 

одномоментним послідовним видаленням дерматофітоми та ділянок 

вростання з епоніхеальними валиками.  

 

Матеріали даного розділу оприлюднено у наступних публікаціях 

здобувача [3-6, 11, 15-18, 20, 21, 23-28, 31-33, 37-39, 42, 50-55, 74-76, 82-85, 

87, 88].  
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РОЗДІЛ 6. АНАЛІЗ МЕТОДІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

УСКЛАДНЕНОГО ТА ПОЄДНАНОГО ОНІХОМІКОЗУ 

 

Як відомо, хірургічне ВНП елімінує уражений ніготь, піднігтьовий 

гіперкератоз і кістозні порожнини у матриксі нігтя (рис. 5.16) [1, 2], проте 

ранова поверхня заживає тривало, а також існує ризик ре- або мікст-

інфікування нігтьового ложа [26, 34, 35, 43, 50, 52, 53, 54, 61, 64, 66, 68, 78, 

79]. Піднігтьовий гіперкератоз характеризується наявністю патологічного 

надлишкового "ороговіння" нігтя; нігтьова пластина потовщена, 

деформована [21, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 43, 47, 59], росте поверх буруватих 

патологічних мікотичних гіперкератоїдних крихких нашарувань на 

нігтьовому ложі, нерідко формується дерматофітома (рис. 6.1) [104, 105, 

110, 113, 142, 170, 339] – патологічний псевдопухлинний утвір дистальної 

третини нігтьового ложа [9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 24, 26, 27] – конгломерат 

епітелізованих гіперкератоїдних мас, які компресують ніготь [1, 2], що є 

провідною патогенетичною ланкою вторинного ВН [1, 6, 10] і має вплив на 

лікувальну тактику [6, 8-10], зокрема на необхідність призначення у 

комплексному лікуванні ферментної терапії сераціопептидазою, яка 

характеризується високою фібринолітичною, протизапальною та 

протинабряковою активністю у порівнянні з іншими протеазами [2]. 

Внаслідок зменшення набряку і перифокального запалення 

сераціопептидаза підвищує поріг болю й ослаблює больові відчуття. 

Складність патогенезу вторинних ВН, асоційованих з оніхомікозом стопи, 

наявність локального порушення мікроциркуляції зумовлюють 

необхідність для добрих результатів лікування застосування поєднання 

хірургічної санації, системної та місцевої антимікотичної терапії [8-10, 13, 

118, 135, 221, 226, 237, 240, 253, 260, 261, 268, 270]. Інвалідизуючі 

ускладнення виникали у 2,59% (при наявності інкарнації – в 9,1%) 

субвибірки хронічних деструктивних уражень.  
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Рисунок 6.1. Множинні дефекти нігтьового ложа внаслідок розпаду 

дерматофітоми з формуванням мікроабсцесів. Вторинний двобічний 

врослий ніготь. Мікотичний піднігтьовий панарицій у хворої Д., 72 роки.  

 

Системну антимікотичну терапію нами застосовано у 498 (54,19% 

загальної вибірки) хворих на оніхомікоз та двобічний оніхокриптоз, 

асоційований з контамінацією гіпергрануляцій мікотичною мікст-флорою. 

Застосовано флуконазол [118, 135, 221, 226, 237, 240, 253, 260, 261, 268, 

270] – у 147 хворих (16% вибірки), тербінафін – у 165 осіб (17,95% 

вибірки) та ітраконазол у стандартних фунгіцидних концентраціях – у 

інших 186 пацієнтів (20,24% вибірки). Усім хворим проведене адекватне 

хірургічне лікування [17, 18, 19, 21, 26, 27, 29, 30, 38, 44, 68, 72].  

Варіанти хірургічного лікування деструктивного оніхомікозу (рис. 

6.2) (піднігтьового гіперкератозу та оніхогрифозу) без вторинного 

оніхокриптозу та асоційованого з ВН (рис. 6.3) представлено на діаграмі.  
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Рисунок 6.2. Випадки вторинної інкарнації: розподіл за стандартними 

варіантами хірургічного лікування 

 

 

Рисунок 6.3. Піднігтьовий гіперкератоз, асоційований з врослим нігтем: 

розподіл за стандартними варіантами хірургічного лікування 
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Резекції інкарнованих нігтів застосовано у 180 осіб (19,59% загальної 

вибірки – 36,29% досліджуваної субвибірки мікотичних уражень) (табл. 6. 

2), повне ВНП – у інших 318 пацієнтів (34,60% загальної вибірки – 63,71% 

досліджуваної субвибірки мікотичних уражень) (табл. 6. 2).  

Таблиця 6. 1 

Випадки мікотичної інкарнації: розподіл за резекційними варіантами 

хірургічного лікування 

 

Спосіб хірургічного 

лікування 

Антимікотичний препарат Всього 
Флуконазол Тербінафін Ітраконазол 

Резекція нігтя 11 10 10 31 
Резекція нігтя + висічення 

патологічно змінених 

епоніхеальних тканин 

12 7 11 30 

Резекція нігтя + висічення 

патологічно змінених 

епоніхеальних тканин+ 

парціальна матриксектомія 

(операція Емерта-Шмідена) 

13 12 13 61 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ резекція 

нігтя.  

6 9 16 31 

Резекція нігтя + висічення 

патологічно змінених 

епоніхеальних 

тканин+епоніхеопластика 

(операція Бартлета) 

5 6 6 17 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ резекція 

нігтя +парціальна 

матриксектомія) 

4 8 6 48 

Резекція нігтя + висічення 

патологічно змінених 

епоніхеальних 

тканин+парціальна 

матриксектомія+епоніхеоплас-

тика (операція Мелешевича) 

6 2 7 15 

Всього 57 54 69 180 
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Таблиця 6. 2 

Випадки мікотичної інкарнації: розподіл за способами видалення нігтьової 

пластини 

 Антимікотичний препарат Всього 

Спосіб хірургічного лікування Флуконазол Тербінафін Ітраконазол 

"Класичне" видалення нігтя (операція 

Дюпюітрена) 
21 35 34 90 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури (малотравматичне) 
13 17 21 51 

"Класичне" видалення нігтя + висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин  

11 18 14 43 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури (малотравматичне)+ висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин 

7 6 9 22 

"Класичне" видалення нігтя+висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна матриксектомія  

5 4 5 22 

"Класичне" видалення нігтя+висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна 

матриксектомія+епоніхеопластика 

(операція Виноградова) 

3 7 5 15 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури (малотравматичне)+висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна матриксектомія 

9 7 8 24 

Блокоподібна епоніхектомія (висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин)+ видалення нігтя через 

оніхолізовані структури 

(малотравматичне) +парціальна 

матриксектомія 

4 2 2 8 

Блокоподібна епоніхектомія (висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин)+ видалення нігтя через 

оніхолізовані структури 

(малотравматичне) +резекція 

дерматофітоми+ парціальна 

матриксектомія 

3 3 5 11 

Блокоподібна епоніхектомія (висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин)+ видалення нігтя через 

оніхолізовані структури 

(малотравматичне)+резекція 

дерматофітоми+парціальна 

матриксектомія+епоніхеопластика 

14 12 14 40 

Всього 90 111 117 318 
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Спосіб ВНП при мікотичному піднігтьовому гіперкератозі 

ускладненому фрагментацією нігтьової пластини реалізується шляхом 

застосування авторської послідовності етапів операційного лікування, що 

захищена деклараційним Патентом України на корисну модель.  

В зоні піднігтьового гіперкератозу по дистальному краю нігтя 

візуалізуємо найменш ригідну, розм’ягчену ділянку, яку вишкрібаємо 

ложечкою Фолькмана, видаляючи піднігтьові гіперкератоїдні нашаруван-

ня, відсепаровуючи та припіднімаючи центральну частину нігтя. У 

сформований канал вводимо затискач, яким фіксуємо центральну частину 

нігтьової пластини; останню видаляємо у проксимальному напрямку. Під 

час цієї процедури видаляється лише центральна найбільш уражена 

мікозом частина нігтя, відбувається остаточна фрагментація та розшару-

вання 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. Візуалізуємо оголене 

нігтьове ложе з залишками дерматофітомних гіперкератоїдних нашарувань 

у дистальній частині. Останні додатково сануємо ложечкою Фолькмана, 

видаляючи патологічні елементи вишкрібанням. Операційну рану проми-

ваємо Н2О2 та розчином полівідонйоду, перев’язки виконуємо через день. 

Після підсушування та кіркування операційної рани застосовуємо 

локально антимікотичну мазь з тербінафіном або кетоконазолом до повної 

епітелізації нігтьового ложа та відростання нового нігтя.  

В зоні піднігтьового гіперкератозу по дистальному краю нігтя 

візуалізують найменш ригідну, розм’якшену ділянку з вираженим 

оніхолізисом, у яку вводять гостре скальпельне 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 
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проходження гострим скальпелем ділянки піднігтьового гіперкератозу, 

фіксують мобілізовану оніхолізовану пластину за дистальний кінець, 

тупим шляхом “вилущують” її від нігтьового ложа до ретроніхеального 

(заднього нігтьового) валика, припіднімають у проксимальному напрямку 

та видаляють. Візуалізують оголене нігтьове ложе із залишками 

гіперкератоїдних нашарувань дерматофітоми у дистальній частині та 

гіперкератозів біля епоніхеальних структур. Останні санують ложечкою 

Фолькмана, видаляючи патологічні елементи вишкрібанням. Застосовують 

локально антимікотичні мазі до повної епітелізації нігтьового ложа та 

відростання нового нігтя. Запропонований спосіб мобілізації та ВНП при 

неускладненому мікотичному піднігтьовому гіперкератозі дозволяє 

прецизійно виконати мобілізацію нігтьової пластини через патологічно 

змінені структури без ризику додаткового пошкодження нігтьового ложа.  

Враховуючи тяжкість лікування оніхогрифозу стандартними 

методами, нами запропоновано спосіб, що може застосовуватися для вида-

лення нігтя при мікотичному оніхогрифозі, коли мобілізація нігтьової 

пластини іншими способами є неможливою, – латеральне відсепарування 

нігтьової пластини распатором зі сторони вростання в епоніхеальний валик 

після висічення епоніхія. Розширеним латеральним доступом до врослого 

краю оніхогрифотичного нігтя та відсепаруванням нігтя распатором шля-

хом мобілізації нігтьової пластини не спереду, а збоку, зі сторони вроста-

ння, досягається одномоментна корекція оніхокриптозу та зменшення 

травматичності, а також добрий візуальний контроль усіх маніпуляцій.  

Виконують лінійний розтин через ретроніхеальний (позадуніг-

тьовий) валик, який продовжують півмісяцево у дистальному напрямку на 

епоніхеальний валик, висікаючи останній тотально до візуалізації краю 

нігтя. Распатором формують канал, тупим шляхом послідовними рухами 

відділяють оніхогрифотично змінену нігтьову пластину у контрлатераль-

ному напрямку, протилежному стороні вростання. Нігтьову пластину 

беруть на затискач та видаляють. Виконують парціальну матриксектомію. 
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У післяопераційному періоді хворим з оніхомікотичним поєднаним 

ураженням нігтів виконували перев’язки з місцевими протигрибковими 

засобами, враховуючи вид збудника та його чутливість (клотримазолом, 

кетоконазолом (нізоралом) чи тербінафіном (ламізилом) та йоддицерином. 

У 18 випадках застосовано також системну антимікотичну терапію. У 

пацієнтів без оніхомікотичного ураження нігтьової пластини виконували 

перев’язки з йоддицерином та антибактеріальними мазями: офлокаїном 

або лініментом хлорамфеніколу (левомеколем, левосином). Післяоперацій-

ний період перебігав без ускладнень.  

Таким чином, нами проспективно обстежено 498 пацієнтів з 

ускладненим мікотичним ураженням, вростанням нігтів, віком від 48 до 72 

років, комплексно пролікованих у відділеннях комунальної 4 міської 

лікарні, клінічної поліклініки №2 м. Львова із застосуванням системної 

антимікотичної терапії [11, 13, 21, 24, 25, 30, 31, 38, 42, 44, 45, 47, 49, 61], 

місцевої терапії, зокрема антимікотичних лаків і хірургічних методів ВНП 

[26, 34, 35, 43, 50, 52, 53, 54, 61, 64, 66, 68, 78, 79]. Вибірка пацієнтів була 

розділена на основну (включала також хворих на ЦД та МС) та контрольну 

групи у відповідності щодо застосованих методів комплексного лікування.  

Характеристика хворих основної групи, прооперованих із 

застосуванням впроваджених нами методик хірургічної корекції [13, 14, 

15, 19, 20, 25, 26, 28, 44, 67, 68, 72, 74-77, 487, 488] та схем антимікотичної 

терапії [6-17, 20, 23, 24, 26] (табл. 6. 3). Характеристика хворих 

контрольної групи, прооперованих із застосуванням стандартних методик 

хірургічної корекції [81-84, 103, 105, 117, 118, 139, 140, 148, 156] та схем 

антимікотичної терапії [382, 393, 415, 427, 445, 446, 447, 448, 458, 463, 479] 

(табл. 6. 4).  

 

 

 

 



229 

 

Таблиця 6. 3 

Випадки мікотичної інкарнації, основна група: розподіл за способами 

операційного лікування 

 

 Антимікотичний препарат Всього 

Спосіб хірургічного лікування Флуконазол Тербінафін Ітраконазол 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ резекція 

нігтя +парціальна матриксектомія) 

4 8 6 18 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури (малотравматичне) 
13 17 21 51 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури (малотравматичне)+ 

висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин 

7 6 9 22 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури 

(малотравматичне)+висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна матриксектомія 

9 7 8 24 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ видалення 

нігтя через оніхолізовані структури 

(малотравматичне) +парціальна 

матриксектомія 

4 2 2 8 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ видалення 

нігтя через оніхолізовані структури 

(малотравматичне) +резекція 

дерматофітоми+ парціальна 

матриксектомія 

3 3 5 11 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ видалення 

нігтя через оніхолізовані структури 

(малотравматичне)+резекція 

дерматофітоми+парціальна 

матриксектомія+епоніхеопластика 

14 12 14 40 

Всього 54 55 65 174 
 

У пацієнтів застосовано пульс-терапію, видалення змінених 

нігтьових пластинок з застосуванням у післяопераційному періоді 

циклопіроксвмісного лаку та тербінафіновмісної мазі, що детермінувало 
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достатньо успішне елімінування мікотичної флори та регресування 

патологічного процесу [113, 118, 135, 221, 226, 237, 240, 253, 260, 261, 268, 

270, 295]. 

Таблиця 6. 4 

Випадки мікотичної інкарнації, основна група: розподіл за способами 

видалення нігтьової пластини 

 

 Антимікотичний препарат Всього 

Спосіб хірургічного лікування Флуконазол Тербінафін Ітраконазол 

Резекція нігтя 11 10 10 31 
Резекція нігтя + висічення патологічно 

змінених епоніхеальних тканин 
12 7 11 30 

Резекція нігтя + висічення патологічно 

змінених епоніхеальних тканин+ 

парціальна матриксектомія (операція 

Емерта-Шмідена) 

13 12 13 38 

Блокоподібна епоніхектомія (висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин)+ резекція нігтя.  

6 9 16 31 

Резекція нігтя + висічення патологічно 

змінених епоніхеальних 

тканин+епоніхеопластика (операція 

Бартлета) 

5 6 6 17 

Резекція нігтя + висічення патологічно 

змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна 

матриксектомія+епоніхеопластика 

(операція Мелешевича) 

6 2 7 15 

"Класичне" видалення нігтя (операція 

Дюпюітрена) 

21 35 34 90 

"Класичне" видалення нігтя + висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин  

11 18 14 43 

"Класичне" видалення нігтя+висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна матриксектомія  

5 4 5 14 

"Класичне" видалення нігтя+висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна 

матриксектомія+епоніхеопластика 

(операція Винограда) 

3 7 5 15 

Всього 93 110 121 324 
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Застосування РН та ВНП у хворих на інкарнований поліоніхомікоз 

співвідносилося як 1/1,77 випадків. Застосування впроваджених нами 

операційних методик [24, 26, 28- 33, 44, 46, 66, 67, 68, 72-84, 117, 118, 487, 

488] до стандартних схем комплексного лікування [43, 44, 45, 48, 68, 70, 

104, 105, 106, 110, 113, 118, 135] становило 1/1,86. Майже кожний другий 

пацієнт був прооперований із застосуванням тих чи інших запропонованих 

нами модифікацій, включаючи блокоподібну епоніхектомію. У 299 

досліджених хворих (32,54% загальної вибірки) діагностовано 

трихофітійні гіперкератоїдні нашарування на нігтьовому ложі, включаючи 

виражені піднігтьові гіперкератози з вростанням мікотично змінених нігтів 

у епоніхій галлюкса (рис. 6.4).  

 

Рисунок 6.4. Трихофітійний поліоніхомікоз, поліоніхогрифоз у хворого М, 

82 роки 

 

Переважно уражався галлюкс лівої стопи – у 188 осіб, наявність 

патологічного вростання нігтьових пластин галлюксів обох стоп й інших 

пальців констатовано у 177 пацієнтів, рідше – правої стопи (у інших 133 

хворих). Захворювання характеризувалося помірно вираженим больовим 

синдромом. Патологічні зміни нігтьової пластинки полягали в гіпертрофії 

й деформації нігтя, поверхневих патологічних нашаруваннях на нігтьовому 
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ложі (бурого кольору з розпадом) і формуванні дерматофітоми у 343 

хворих (68,9%) досліджуваної субвибірки, множинних гнійних бактерійно-

мікотичних вогнищ з абсцедуванням (у вигляді «бджолиних сот») – у 102 

пацієнтів (20, 48% субвибірки). У 45 клінічних спостереженнях (9,04% 

субвибірки) нами констатовано специфічну симптоматику, – у хворих крім 

піднігтового гіперкератозу була наявна центральна деструкція нігтьової 

пластини з захопленням у некротичний процес дерматофітоми та 

фрагменту нігтьового ложа. Таким чином, ризик розвитку остеомієліту є 

характерним для 9,04% тяжких трихофітних уражень, виникає у 13,12% 

пацієнтів з розпадом дерматофітоми та абсцедуванням, частота його 

виникнення співвідноситься як 1/2,3 до інших малосимптомних 

субматриксних субоніхеальних хронічних гнійних процесів. Перевагу 

надавали малотравматичній ексцизії нігтя [1-3, 8, 9, 263, 265, 282, 340, 345, 

347, 363, 381, 385, 386]. З досліджуваної субвибірки видалення 

оніхогрифозно зміненої нігтьової пластини через оніхолізовані структури 

малотравматичним способом [7, 9, 11, 13, 18, 20, 29, 30, 33, 44] проведено 

48 хворим (9,62% досліджуваної субвибірки). В зоні піднігтьового 

гіперкератозу по дистальному краю нігтя візуалізували найменш ригідну, 

розм’якшену ділянку з вираженим оніхолізисом, через яку відділяли 

нігтьову пластину, відсепаровуючи та припіднімаючи її распатором. 

Зафіксувавши уражений палець за ділянку турнікування після мобілізації 

основної частини нігтя та повного «проходження» інструментом ділянки 

піднігтьового гіперкератозу, фіксували мобілізовану оніхолізовану 

пластину за дистальний кінець, тупим шляхом «вилущували» її від 

нігтьового ложа до ретроніхеального (заднього нігтьового) валика, 

припіднімаючи у проксимальному напрямку (рис. 6.5) та видаляли.  
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Рисунок 6.5. Малотравматичне видалення нігтя після мобілізації 

распатором через оніхолізовані структури у хворої Я-ко, 80 років.  

 

 

 

Рисунок 6.7. Нігтьове ложе після оніхоектомії у хворої Я-ко, 80 років 

(хронічна трихофітія, поліоніхомікоз). Видно залишки дерматофітоми та 

«обривки» змінених епоніхеальних тканин, які необхідно додатково 

санувати.  
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Візуалізували оголене нігтьове ложе із залишками гіперкератоїдних 

нашарувань дерматофітоми у дистальній частині (рис. 6.6) та 

гіперкератозів біля епоніхеальних структур (рис. 6.7). Останні санували 

ложечкою Фолькмана, видаляючи патологічні елементи вишкрібанням до 

візуально здорових тканин. Висікали патологічно змінені залишки 

епоніхеальних тканин. Прицільно висікали та /або коагулювали росткову 

зону та матрикс нігтя – виконували парціальну маргінальну 

матриксектомію в ділянці вростання [29-31]. Недоліками цього способу, як 

і класичної операції Дюпюітрена (рис. 6.8) [35, 43, 50, 52, 53, 54, 61, 64] 

вважаємо травматизм процедури мобілізації та ВНП (χ
2
= 20,13, р<0,01), 

високу небезпеку додаткового пошкодження нігтьового ложа (χ
2

= 17,11, 

р<0,01) з поширенням грибкової інфекції на нижче розташовані структури 

(χ
2

= 27,41, р<0,01), коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від аналізованого 

чинника 0,624-0,692.  

 

 
 

Рисунок 6.8. Нігтьове ложе у хворої Я-ко, 80 років (хронічна трихофітія, 

поліоніхомікоз) після оніхектомії, ексцизії дерматофітоми, висічення 

патологічно змінених епоніхеальних тканин та парціальної матриксектомії 

шляхом механічного висічення.  
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Іншим 77 хворим (15,62%) видалення інкарнованих мікозних нігтів 

здійснено після блокоподібного ВПЗЕТ [23, 16, 28, 35, 50, 53, 54, 61, 74, 80, 

92, 98, 117]. Враховуючи тяжкість хірургічного лікування оніхогрифозу 

стандартними методами [72, 75, 78, 96, 104, 178, 179, 185], (χ
2
= 20,41, 

р<0,01) нами було запропоновано модифікацію класичного способу 

видалення нігтя при мікотичному оніхогрифозі, коли мобілізація нігтьової 

пластини іншими способами є неможливою. Виконували ретроніхеальні 

контрлатеральні розтини Канавела [1, 7]. Видалення нігтя при 

оніхогрифозі, ускладненому компресією епоніхеальних тканин та 

оніхокриптозом [78, 96, 104, 178, 179, 185, 200, 229, 235, 250, 278, 283], 

після висічення епоніхія [165, 171, 172, 174, 176, 183, 194], включало 

дистально-латеральне відсепарування нігтьової пластини зі сторони 

дистального краю нігтя та зі сторони вростання в епоніхеальний валик. У 

ділянці інкарнації ретроніхеальний лінійний розтин продовжували 

півмісяцево у дистальному напрямку на епоніхеальний валик, висікаючи 

останній тотально до візуалізації краю нігтя [194, 200]. Розширеним 

латеральним доступом до врослого краю оніхогрифотичного нігтя та 

відсепаруванням нігтя распатором шляхом мобілізації нігтьової пластини 

спереду і збоку, зі сторони вростання, досягалася одномоментна корекція 

оніхокриптозу та добрий візуальний контроль усіх маніпуляцій (χ
2
= 17,11, 

р<0,0132). Тупим та гострим шляхом формували канал, послідовними 

рухами відділяли оніхогрифозно змінену нігтьову пластину з 

дерматофітомою [251, 299, 303] (рис. 6.9) у контрлатеральному напрямку 

[10-14, 25, 27], протилежному стороні вростання. Нігтьову пластину 

сильно фіксували затискачем та видаляли. Виконували ПММвДВ [29, 31, 

131, 132, 149, 150, 175, 188, 189]. При поєднанні ДО і ВН, ускладненого 

гострим епоніхеальним абсцесом, виконували розкриття гнійника, 

висічення патологічно змінених епоніхеальних тканин, – епоніхеальних 

гіпергрануляцій і вогнищевих некрозів; ВНП (рис. 6.10), доповнене 
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парціальною маргінальною матриксектомією в ділянці вростання [155, 207, 

210, 234, 254, 291, 306, 309, 316]. У хворих на ЦД перевагу надавали 

малотравматичним методам ексцизії нігтя та КРН [88-90, 93-95, 115, 156].  

 

 
 

Рисунок 6.9. Оніхогрифоз з субоніхеальною дерматофітомою великих 

розмірів у хворої Я, 80 років (хронічна трихофітія, поліоніхомікоз): 

інтраопераційна фотографія, розтин Канавела, змінена нігтьова пластина 

девульсована у медіальному напрямку.  

 

 
 

Рисунок 6.10. Блокоподібна епоніхектомія і видалення мікотично зміненої 

врослої нігтьової пластини: операційна рана (інтраопераційна серійна 

фотофіксація, хірург – доцент Вергун А. Р. )  
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Сераціопептидаза була застосована доопераційно у 25 пацієнтів – у 

якості медикаментозної підготовки до планового операційного втручання 

(по 10 мг / 3 рази на день) протягом 5 днів, у поєднанні з місцевою 

кератолітичною терапією; також післяопераційно – пацієнтам основної 

групи (по 10 мг / 2 рази на день) протягом 14 днів у комплексі з місцевою 

та системною антимікотичною терапією. Призначення даного препарату у 

до- і післяопераційному періоді мотивувалося протеолітичною активністю, 

(χ
2

= 10,23, р=0,023) що на нашу думку дозволило, елімінуючи 

некротичний детрит та, покращивши фібриноліз, прискорити процес 

очищення та загоєння післяопераційної рани (χ
2

= 11,13, р=0,021). Цьому 

повинні також сприяти інші властивості системної протеолітичної 

ферментної терапії – зменшення набряку й перифокального запалення 

[199, 209, 217, 236, 356, 460].  

Виконували ретроніхеальні контрлатеральні розтини і двобічну 

блокоподібну епоніхектомію. Здійснювали оніхектомію (див. рис. 3) та 

парціальну маргінальну матриксектомію механічним висіченням і 

діатермокоагуляцією з подальшим вишкрібанням ложечкою Фолькмана [1, 

10, 17]; одномоментно видаляли дерматофітому й гіперкератоїдні 

нашарування на нігтьовому ложі [1, 2, 6, 10, 11]. Росткову зону і матрикс 

нігтя дезинфікували розчином полівідон-йоду (бетадину). Клаптем 

шкірних покривів пучки пальця, переміщеним у проксимальному 

напрямку, закривали дефект після ексцизії дерматофітоми [10, 27, 30, 31, 

44, 48, 49, 77]. Для санації залишених патологічно змінених нігтьових 

пластин інтраопераційно застосовано лак “Батрафен”, який накладали 

через день протягом першого місяця лікування; два рази в тиждень – 

протягом другого місяця; а після цього – один раз в тиждень [10, 13]. 

Видалення інших мікотично змінених нігтів виконували аналогічним 

чином окремими послідовними етапами під прикриттям окремих 
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системних “пульсів” терапії ітраконазолом [4, 13, 18, 21, 25, 26, 27, 28, 30], 

коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,583-0,617. Операційну 

рану промивали Н2О2 та розчином Бетадину, накладали антисептичну 

пов’язку. Перев’язки виконували через день. Також у післяопераційному 

періоді за показаннями призначали системну пульс-терапію ітраконазолом 

у кількості 2-3 стандартних семиденних циклів [42,44, 67, 68, 82-84]. Після 

епітелізації ран застосовували лінімент тербінафіну до повного 

відростання нігтів [68, 102, 104, 105, 112, 114, 117, 168].  

Показники ліпідного спектру крові (ЗХС, ХС ЛПНЩ) були істотно 

вищими в обох групах пацієнтів (основної та контрольній), р<0,01 для 

обох груп. Підвищений рівень ЗХС понад 5,2 мМоль/л спостерігався як у 

пацієнтів основної групи, – 6,31±0,09 мМоль/л, так і у хворих контрольної, 

– 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. Після 

проведення комплексного лікування зменшення вмісту ХС ЛПВЩ нижче 

0,9 мМоль/л спостерігалося у 26,7% хворих основної групи та у 41,3% 

хворих групи контролю. Водночас не виявлено істотної різниці між 

середніми рівнями ЗХС, ХС ЛПНЩ і ХС ЛПВЩ у обох (основній та 

порівняння) досліджених групах хворих, прооперованих з приводу 

ускладненого ВН трихофітного піднігтьового гіперкератозу (р>0,05). 

Середній вміст оксиду азоту [3, 4, 14, 15, 162, 199, 209, 217, 236] в 

хворих групи контролю був дещо вищим, – 15,46±0,35мкМоль/л, р<0,05, 

(χ
2

= 8,11, р=0,032), тоді як у пацієнтів з досліджуваної основної групи 

цей показник незначно відрізнявся від осіб з неускладненим 

оніхомікозом, – відповідно 12,32±0,23мкМоль/л і 11,62±1,51мкМоль/л, 

р>0,05.  
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В обох групах хворих (основної та групи контролю) спостерігався 

позитивний кореляційний зв’язок між рівнем ЗХС і лептину (r=0,38; 

р<0,01). Після проведення комплексного лікування (хірургічного 

втручання, антимікотичної терапії, корекції коморбідної патології)  [4, 

5, 12] спостерігалося зменшення вмісту холестерину ліпопротеїдів 

низької щільності нижче 0,9мМоль/л у третини хворих, що 

опосередковано свідчить про достатню ефективність терапії цієї 

поєднаної патології. Виявлено, що співвідношення між рівнем лептину та 

концентрацією ЗХС у плазмі крові основної групи дещо відрізнялося від 

аналогічного показника у групі порівняння, (χ
2

= 9,11, р=0,031). Рівень леп-

тину змінювався у більшості випадків пропорційно тяжкості мікотичного 

ураження. Вважаємо, що для правильної інтерпретації девіацій 

лабораторних показників також необхідно враховувати різноманітні 

фактори, які призводять до змін ліпідного спектру крові і наявність іншої 

супутньої патології.  

Сучасні підходи до лікування ускладненого оніхомікозу (УО) у 

хворих на ВХ та ДГР розроблено у відповідності з даними поліцентрових 

досліджень, якими стверджено, що пептична виразка дванадцятипалої 

кишки, яка відноситься до кислотозалежних захворювань, діагностується у 

6–10% дорослого населення працездатного віку. За останні 10 років 

поширеність пептичної виразки дванадцятипалої кишки на 100 тис. 

дорослого населення зросла на 25,3 %. У хворих на УО на фоні ВХ та ДГР 

спостерігається взаємне обтяження патології, яке визначає особливості 

клінічної картини та перебігу патологічних процесів (χ
2

= 14,23, р<0,01). 

Ефективність комплексного лікування гнійних мікотично-асоційованих 

уражень нігтів детермінується фармакодинамікою та фармакокінетикою 

лікарських засобів [237, 240, 253, 258, 259, 261, 264, 266-270], їх 

адекватною взаємодією та девіацією біодоступності антимікотичних 

препаратів при пероральному застосуванні у пацієнтів з 
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гастроінтестинальною патологією. Лікування УО у хворих на ВХ та ДГР є 

одним із складних завдань дерматології, терапії та клінічної 

гастроентерології, оскільки системне застосування окремих антимікотиків, 

зокрема тербінафіну, флюконазолу може погіршувати перебіг ВХ та ДГР, – 

нерідко, як побічні реакції відмічаються симптоми з боку шлунково-

кишкового тракту [270, 280, 292, 295, 305, 327, 333, 335, 349] (відчуття 

переповнення шлунка, втрата апетиту, диспепсія, нудота, незначний біль у 

животі, діарея). Неврахування особливостей клінічного перебігу 

ускладнених випадків ДО при коморбідній гастроінтестинальній патології 

детермінує зниження ефективності застосування системної антимікотичної 

терапії, (χ
2

= 15,13, р<0,01), збільшення ризику контамінації інших нігтів 

ре- і мікст-інфекцією, тому для оптимізації лікування у хворих на ДО та 

ВХ необхідні пошуки нових ефективних схем комплексної терапії.  

Завдання щодо вдосконалення комплексненого лікування УО у 

хворих на ВХ та ДГР (з видаленням уражених нігтьових пластин) нами 

реалізовано шляхом впровадження ад’ювантної та протирецидивної 

системної терапії ітраконазолом; комплексної терапії гастроінтестінальної 

патології з урахуванням рекомендацій Маастрихстського консенсусу, 

фармакодинаміки, фармакокінетики та взаємодії антимікотичних 

препаратів; інгібітора протонової помпи 4-го покоління езомепразолу та 

гастроцитопротектора ребаміпіду.  

Проспективно обстежено за п’ятирічний період (2009–2014 р. р. ) 25 

пацієнтів з УДО, ерозивним гастритом, ВХ 12-палої кишки з ДГР, віком 

від 38 до 60 років, – 18 чоловіків та 7 жінок, комплексно пролікованих із 

застосуванням антимікотичної терапії ітраконазолом, противиразкової 

терапії з врахуванням Маастрихстських рекомендацій, H. рylori-

ерадикаційної терапії метронідазолом, кларитроміцином, препаратами 

вісмуту; інгібітора протонової помпи 4-го покоління езомепразолу та 

гастроцитопротектора ребаміпіду протягом 14 днів. Усім пацієнтам 

проведено видалення деструктивно уражених УО нігтів з корекцією інших 
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патологічних змін перионіхеальних тканин [11, 13, 19, 20, 23, 26, 31, 41, 43, 

56, 57, 58]. Протипоказів до застосування окремих лікарських засобів 

виявлено не було.  

Протягом 10 днів проводили корекцію гастроінтестінальної патології, 

застосовували інгібітор протонової помпи езомепразол у добовій дозі 40 мг 

(1 табл., 20 мг двічі на день за 30 хв перед вживанням їжі) протягом 14 днів 

та гастроцитопротектор ребаміпід у добовій дозі 300 мг (1 табл., 100 мг 3 

рази на добу) на фоні H. рylori-ерадикаційної терапії у стандартних 

добових дозах протягом 14. Також проводили ад'ювантну системну 

антимікотичну терапію УО щоденним обіднім прийомом 200 мг 

ітраконазолу до операційного лікування (санації основних оніхеальних 

уражень) та протягом наступних 15 днів післяопераційного періоду у 

якості вкороченої антимікотичної терапії [221, 223, 224, 226, 233, 237, 240, 

253]. ВНП проводили через зону розм’ягшеного піднігтьового 

гіперкератозу та оніхолізису затискачем від дистального краю нігтя після 

вишкрібання патологічних нашарувань ложечкою Фолькмана. Елімінували 

некрози, гнійні вогнища та гіпергрануляції, дерматофітомні 

гіперкератоїдні нашарування. Здійснювали перев'язки через день з 

обробкою операційних ран безспиртовим йодовмісним антисептиком та 

застосуванням антимікотичної мазі тербінафіну до повного відростання 

нігтів [117, 168, 219, 225, 294, 357, 398]. Інші невидалені нігті 

профілактично санували шляхом нанесення антимікотичного лаку 

циклопірокс через день. Застосовували після 5-денної перерви додаткову 

(2-х циклову) системну протирецидивну антимікотичну пульс-терапію 

щоденним прийомом 400 мг ітраконазолу протягом 7 днів. Додаткову 

корекцію коморбідної гастроінтестінальної патології та ДГР здійснювали 

прийомом інгібітора протонової помпи езомепразолу у добовій дозі 20 мг 

(1 табл., 20 мг зранку за 30 хв перед вживанням їжі) протягом 14 днів та 

гастроцитопротектора ребаміпіду у добовій дозі 200 мг (1 табл., 100 мг 2 

рази на добу).  
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Стверджено загоєння ерозивно-виразкових гастроінтестинальних 

уражень та зменшення ДГР. При застосуванні у комплексному лікуванні 

ребаміпіду на місці виразкового дефекту у 16 пацієнтів (64% випадків) 

сформувалися пласкі рубці. Рецидиву оніхомікозу констатовано не було. 

Спостерігалося скорочення середнього терміну загоєння ранових 

поверхонь після видалення нігтя на 3,2 дні і загальних термінів тимчасової 

непрацездатності – на 2,1 дні у порівнянні зі стандартними методиками 

комплексного лікування з видаленням патологічно змінених нігтьових 

пластин у інших хворих на УДО на фоні ВХ, яким на фоні противиразкової 

терапії проводили корекцію мікотичної патології іншими системними і 

місцевими антимікотичними препаратами.  

Комплексне лікування хворих на УО на фоні ВХ та ДГР з 

ад'ювантною (до хірургічного ВНП) системною вкороченою 

антимікотичною терапією ітраконазолом з подальшою протирецидивною 

пульс-терапією; застосування у схемі противиразкової терапії інгібітора 

протонової помпи езомепразолу та гастроцитопротектора ребаміпіду 

сприяє підвищенню клінічної ефективності лікування, поліпшує 

загоювання виразкових дефектів слизової оболонки, скорочує терміни 

тимчасової непрацездатності, що обгрунтовує доцільність застосування 

запропонованої схеми з метою підвищення ефективності лікування.  

Також пропонується для впровадження в лікувально-профілактичних 

установах практичної охорони здоров’я (обласних, міських, районних) 

дерматологічного та терапевтичного профілю, терапевтичних відділень 

обласних, міських лікарень включення в комплексне лікування хворих на 

деструктивний ускладнений оніхомікоз УДО на фоні МС, ад’ювантної та 

протирецидивної системної антимікотичної терапії ітраконазолом і 

місцевої антимікотичної терапії та комплексної корекції МС, як 

коморбідної патології, з застосуванням аторвастатину у дозі 10 мг на добу, 

урсодезоксихолевої кислоти) у дозі 10 мг/кг на добу та лізиноприлу у дозі 

20 мг на добу [17, 21, 22, 24, 28, 31, 67, 117].  
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Підхід до вибору лікувальної тактики оніхомікозу повинен бути 

індивідуальним, відповідно до нозологічних форм, особливостей 

клінічного перебігу, характеру домінуючого пошкодження та наявності 

коморбідної патології. МС – це поєднання ожиріння, ІР, артеріальної гіпер-

тензії. Наявність хронічного запалення нерідко супроводжується 

фізіологічною ІР, дисфункцією ліпідного обміну, тому такі порушення, на 

нашу думку, також слід очікувати у хворих на трихофітний УДО на фоні 

метаболічного синдрому. Порушення гліколізу призводить до зниження 

енергетичного забезпечення клітин шкіри та змін в обміні речовин [ 33, 43, 

59, 60, 118, 227, 407], порушень функції шкіри і, разом з іншими 

чинниками [8, 14, 23, 28, 30, 31], знижує інтенсивність запальної реакції 

(χ
2

= 18,13, р<0,01). Ці фактори детермінують швидке прогресування 

мікозу та пришвидшення розвитку оніходеструкції (χ
2
= 20,21, р<0,01), 

коефіцієнт Спірмена (ρ) у досліджуваних групах 0,583-0,617.  

Завдання щодо вдосконалення комплексненого лікування УДО у 

хворих на МС (з видаленням уражених нігтьових пластин) нами 

реалізовано шляхом впровадження ад’ювантної системної антимікотичної 

пульс-терапії ітраконазолом у добовій дозі 400 мг (по 1 табл. 200 мг., 2 

рази на добу) та протирецидивної вкороченої системної терапії; 

комплексної корекції МС з застосуванням аторвастатину у дозі 10 мг на 

добу, урсодезоксихолевої кислоти ) у дозі 10 мг/кг на добу та лізиноприлу 

у дозі 20 мг на добу.  

Після ствердження наявності мікотичних деструктивних оніхеальних 

уражень розпочинали двохденну доопераційну ад'ювантну системну 

антимікотичну терапію щоденним прийомом 400 мг ітраконазолу, яку 

продовжували на наступні 3 дні (перші 3 дні післяопераційного періоду) у 

якості пульс-терапії. Усім пацієнтам проведено видалення УДО через 

найменш ригідну, розм’ягчену уражену гіперкератозом ділянку, яку 

вишкрібали ложечкою Фолькмана, видаляючи піднігтьові гіперкератоїдні 
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нашарування, відсепаровуючи та припіднімаючи центральну частину нігтя 

з корекцією інших патологічних змін росткової зони, матриксу нігтя та 

епоніхеальних тканин [61, 62, 63, 65, 86, 87, 91, 93, 94, 98]. Здійснювали 

перев'язки через день з обробкою операційних ран безспиртовим 

йодовмісним антисептиком та застосуванням антимікотичної мазі Ламізил 

до повного відростання нігтів. Інші невидалені нігті профілактично 

санували шляхом нанесення антимікотичного лаку через день. Корекцію 

васкулярних проявів коморбідної патології, МС [17, 21, 22, 24, 28, 31, 67, 

117] здійснювали з застосуванням аторвастатину у дозі 10 мг на добу, 

урсодезоксихолевої кислоти) у дозі 10 мг/кг на добу та лізиноприлу у дозі 

20 мг на добу; додаткової вкороченої системної протирецидивної 

антимікотичної терапії щоденним прийомом 200 мг ітраконазолу протягом 

1 місяця.  

Післяопераційних ускладнень стверджено не було. Рани 

епітелізувалися “під кіркою” без вираженого косметичного дефекту після 

відростання нігтя. Апробацією вищенаведеної схеми та спостереженням у 

післяопераційному періоді до повного відростання нігтьової пластини та 

протягом 6 місяців рецидиву оніхомікозу констатовано не було. Хворим 

проведено також комплексне лікування коморбідної патології – проявів 

МС та артеріальної гіпертензії. Пацієнти у комплексному лікуванні 

приймали аторвастатин у дозі 10 мг на добу, також препарати 

урсодезоксихолієвої кислоти протягом чотирьох тижнів з розрахунку 10 мг 

на кілограм маси тіла на фоні прийому лізиноприлу.  

Середній вміст оксиду азоту у хворих до проведення лікування 

становив 13,02±0,33 мкМоль/л. Отже, така комбінована патологія 

призводить до виснаження компенсаторних можливостей судинного 

ендотелію (χ
2

= 18,13, р<0,01). Після проведення лікування рівень оксиду 

азоту дещо знизився, проте стабільно утримувався більше 7,0 мкМоль/л у 

18 пацієнтів у випадках масивної мікотичної оніходеструкції. Також 

спостерігали під впливом лікування зменшення лептинемії та покращення 
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показників ліпідного обміну. 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). Спостереженням 

у післяопераційному періоді до повного відростання нігтьової пластини та 

протягом року рецидиву УДО констатовано не було. 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 ДО (χ
2

= 11,13, р=0,018).  

Ефективність детермінується запровадженням на фоні 

профілактичного лікування коморбідної патології адекватної ад'ювантної 

системної антимікотичної терапії щоденним прийомом ітраконазолу; 

хірургічним ВНП, (χ
2

= 22,13, р<0,01); застосуванням місцевої 

антимікотичної терапії та профілактичної протирецидивної системної 

антимікотичної терапії протягом 1 місяця післяопераційного періоду, на 

нашу думку, обгрунтовує доцільність впровадження в клінічну практику.  

У хворих основної групи після малотравматичної оніхектомії 

терміни загоєння (кіркування) операційних ран становили 12-23 дні 

(середня тривалість загоєння – 16 днів), зокрема у хворих на ЦД після 

аналогічного видалення нігтів – 16-23 дні (середня тривалість загоєння – 

19 днів) ці дані наближалися до показників у групі контролю; 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).  

Спосіб прогнозування послідовності ВНП у хворих на 

деструктивний поліоніхомікоз включає такі взаємодоповнюючі етапи: до- 

та інтраопераційну оцінку змін нігтьових пластин згідно клінічній 

класифікації та пропонованій нами алгоритмічній послідовності, етапне 
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експлоративне видалення уражених нігтів із супутньою корекцією 

ускладнень деструктивного поліоніхомікозу [66, 67, 75, 89, 115, 117, 118, 

120, 125]. До- та інтраопераційну оцінку змін нігтьових пластин проводимо 

згідно клінічній класифікації у запропонованій нами алгоритмічній 

послідовності з урахуванням їх морфологічних змін та типу ДО (наша 

оригінальна клінічна класифікація). Етапне видалення уражених нігтьових 

пластин із супутньою корекцією ускладнень деструктивного 

поліоніхомікозу проводиться з урахуванням клінічних критеріїв [281, 284, 

288, 290, 298, 309, 310], які на нашу думку є алгоритмічними [29-33, 311, 

344, 365] та можуть бути представлені у наступній логічній послідовності : 

1. При наявності поліоніхомікозу з ураженням більше 4 нігтьових 

пластин та ураження інших структур стопи (кисті) хірургічну 

санацію слід розділити на декілька етапів.  

2. Одномоментно видаляти не більше 4 нігтьових пластин.  

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, р<0,01).  

4. Вибір послідовності операційних втручань здійснювати за їх 

ургентністю з урахуванням запропонованої нами оригінальної 

морфологічної класифікації змін при поліоніхомікозі.  

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, (χ
2

= 31,11, р<0,01).  
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8. Залишені мікотично-змінені ділянки нігтів щоденно 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 [23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31,44].  

9. Кожний наступний хірургічний етап проводити лише після повного 

очищення попередньо санованих нігтьових лож від мікотичних 

нашарувань; гранулювання (по можливості – епітелізації) 

операційних ран.  

10. У хворих з наявним фоновим облітеруючим захворюванням артерій 

нижніх кінцівок застосовувати лише максимально щадні методики 

ВНП та проводити наступні етапи хірургічної санації лише після 

повної епітелізації операційних ран під прикриттям курсу 

судиннорозширюючої терапії.  

Патологічний процес у випадках поєднаного ураження, як правило 

захоплює більше половини нігтьової пластини, тому у переважної 

більшості пацієнтів оптимальним методом хірургічного лікування є її 

повне видалення.  

Нами вивчено забезпеченість вітамінами В1, В2, РР, В6 і С у 80 

хворих на поліоніхомікоз: 50 чоловіків і 30 жінок, віком від 52 до 85 років. 

З метою порівняння вмісту досліджуваних речовин створено контрольну 

групу з 30 здорових добровольців, віком 20-60 років. У 75 хворих на 

поліоніхомікоз з наявністю двох і більше вогнищ оніходеструкції (χ
2

= 

22,13, р<0,01), незалежно від пори року, констатовано вітамінну 

недостатність (табл. 6. 5. ) різного ступеня вираженості (χ
2
= 8,22, р=0,032): 

від безсимптомної, яка виявлялась лише лабораторними методами до 

клінічно вираженої, яка містила типовий симптомокомплекс оніхомікозу 

та проявлялась хейлозом, ангулярним стоматитом, гіпертрофією сосочків 
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язика, кровоточивістю ясен, себорейним дерматитом, фолікулярним 

гіперкератозом, локальними міальгіями, парестезіями.  

Таблиця 6. 5  

Вміст вітамінів у крові і сечі обстежуваних 

 

Виражена клініка полігіповітамінозу, підтверджена лабораторними 

даними, була наявна у 40 пацієнтів (50% парціальної вибірки). Забезпече-

ність вітамінами В1, В2, РР, В6 і С знаходилась у прямій залежності від 

тяжкості протікання основного захворювання. Чим тяжче протікав 

оніхомікоз, тим частішими і вираженішими були прояви недостатності 

вітамінного обміну.  

У 32 хворих на поліоніхомікоз з вираженими симптомами фонового 

полігіповітамінозу було констатовано гнійні ускладнення мікотичної 

оніходеструкції – ПідНП та мікотично-асоційовану пароніхію з гнійним 

оніхолізисом [, 12, 14, 15, 17, 19-24] понад 3 нігтьових пластин, що 

становило 80% парціальної вибірки випадків полівітамінної недостатності. 

Для порівняння, у іншій половині парціальної вибірки – 40 осіб, 

 

Клінічна 

група 

Вітамін (вміст у 1 л крові та добовій кількості сечі) 

С 

(мкмоль/л) 

В1 

(нмоль/л) 

В2 

(нмоль/л) 

РР 

(мкмоль/л

) 

В6 

(нмоль/л) 

кров сеча кров сеча кров сеча кров сеча кров сеча 

 

Практично 

здорові 

 

54,39 

 

3,7 

 

81,95 

 

16, 2 

 

194,3

 

35,31 

 

632,3

 

34,52 

 

298,2 

 

19,14 

 

701,5 

 

75,5 

 

54,68 

 

7,53 

 

55,34 

 

12,62 

 

280,2 

 

20,15 

 

18,53 

 

1,42 

Хворі на 

деструктивний 

оніхомікоз 

(до проведення 

комплексного 

лікування) 

 

44,80 

 

1,5 

 

55,28 

 

2,93 

 

53,87 

 

5,41 

 

392,2 

 

12,45 

 

174,3 

 

7,15 

 

350,8 

 

20,44 

 

34,82 

 

0,85 

 

33,11 

 

1,26 

 

154,7 

 

2,91 

 

5,72 

 

0,23 
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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 [117, 118, 133, 159, 

162]. Це дає підстави вважати, що у випадках деструктивного 

поліоніхомікозу самого поступлення вітамінів з їжею для забезпечення 

потреби в них організму є недостатньо. У лікування були включені поліві-

тамінні 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 (χ
2

= 6,23, р=0,024). У інших 11 пацієнтів повне 

зникнення клінічних явищ полігіповітамінозу спостерігали на 10-12 день 

після призначення полівітамінних препаратів.  

Таким чином, у більшості хворих на поліоніхомікоз наявна фонова 

полівітамінна недостатність, яка при відсутності проведення адекватних 

заходів має тенденцію до поглиблення. В комплексне лікування хворих з 

множинним грибковим ураженням нігтів та гнійними ускладненнями, на 

нашу думку, доцільно включати вітаміни В1, В2, РР, В6 і С в розроблених 

нами добових дозах та полівітамінні комплекси паралельно з 

антимікотичними курсами та хірургічними втручаннями [107, 109, 119, 

121, 127, 130, 132], що сприяє ліквідації клінічних ознак вітамінної 
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недостатності, детермінує підвищення ефективності терапії мікотичної 

оніходеструкції.  

У групі контролю констатовано такі варіанти комбінованої та 

поэднаноъ патології нігтів [5, 8, 11, 14, 16, 26, 28,30, 31, 41, 43], яка 

небезпечна розвитком рецидиву інкарнації [121, 192-194, 228, 250, 308, 

309, 341] (χ
2

= 27,41, р<0,01), коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від 

аналізованого чинника 0,624-0,692.  

1. Інкарнацію нігтя та оніхомікоз констатовано у 160 пацієнтів. У 107 з 

них виявлено піднігтьовий гіперкератоз, у інших 19 – дистально-

латеральний оніхомікоз, асоційований з патологічним “вростанням” 

нігтьової пластини. У 130 хворих виконано ВНП. У інших 23 осіб, 

враховуючи ураження дистально-латеральним оніхомікозом менше 

половини нігтя (по краю його вростання), виконано гемірезекцію нігтьової 

пластини. У 29 пацієнтів з поєднаним ураженням: оніхомікозом та ВН, 

ускладненим гострим епоніхеальним абсцесом, виконано розкриття 

гнійника та ВНП. У 83 пацієнтів операційне лікування було доповнене 

висіченням патологічно змінених епоніхеальних тканин (ВПЗЕТ), у інших 

25 хворих – ВПЗЕТ та парціальною маргінальною матриксектомією в 

ділянці “вростання” (ПММвДВ) коагуляційним методом.  

2. ВН та ПідНП виявлено у 95 осіб. У 58 пацієнтів констатовано ВН, 

ускладнений епоніхеальним абсцесом з проривом під ніготь та 

відшаруванням менше ½ нігтьової пластини. Виконано розкриття гнійника, 

ВПЗЕТ та РНП. У 28 пацієнтів стверджено оніхомікотичний ВН та ПідНП, 

у інших 9 хворих діагностовано оніхомікотичний ВН та нагноєну ПнГ. У 

25 пацієнтів з ЦД виконано КРН, доповнену ВПЗЕТ, у інших хворих 

виконано ВНП, доповнене ВПЗЕТ; в 12 випадках – ВНП, доповнене 

ВПЗЕТ та ПММвДВ.  

3. Оніхомікоз та гнійну оніхію діагностовано у 42 осіб. У 18 з них 

причиною виникнення гнійника був розпад дерматофітоми, у інших 15 

пацієнтів – прорив ретроніхеального пароніхія під ніготь з відшаруванням 
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52%

31%

14%

3%

“Врослий” ніготь та оніхомікоз 

“Врослий” ніготь та піднігтьовий панарицій 

Оніхомікоз та піднігтьовий панарицій 

Оніхомікоз та піднігтьова гематома                                          

більше 1/2 нігтьової пластини, у 9 – стороннє тіло. У всіх випадках 

виконано ВНП, у 12 пацієнтів з пароніхієм також виконано ретроніхеальне 

контрлатеральне розкриття гнійника за Канавелом.  

4. Оніхомікоз та ПнГ констатовано у 6 хворих, виконано ВНП. 

Оніхомікотичний ВН та ПнГ діагностовано у інших 3 хворих. Операційне 

лікування полягало у ВНП, доповненому ВПЗЕТ та ПММвДВ.  

Проспективна вибірка поєднаних уражень була диференційована на 

парціальні вибірки (рис. 6.11), у яких диференційовано наявність збудників 

оніхомікотичних уражень (рис. 6.12).  

 

Рисунок 6.11. Поєднані ураження нігтя: розподіл проспективної вибірки за 

клінічними варіантами 

 

Таким чином, на основі аналізу клінічних спостережень можна 

припустити, що комплекс комбінованих та поєднаних оніхій як 

патологічний процес має певну стадійність виникнення та варіанти 

клінічного перебігу. Усім пацієнтам було проведено адекватне хірургічне 

лікування (рис. 6.13, табл. 6. 5).  
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Рисунок 6.12. Поєднані ураження нігтя: розподіл проспективної вибірки за 

збудниками гнійно-некротичного ураження 

Рисунок 6.13. Поєднані ураження нігтя: розподіл проспективної вибірки за 

варіантами операційного лікування 
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У клінічній “картині” спостерігається виражене переважання симптомів 

однієї нозологічної форми, що супроводжується "маскуванням" симпомів 

інших, поєднаних уражень. Оптимальним методом хірургічного лікування 

у більшості пацієнтів є ВНП. 

Таблиця 6. 5.  

Поліетіологічні поєднані ураження нігтя: розподіл проспективних 

спостережень за клінічними варіантами та домінуючими ураженнями 

 

 

 

Клінічний 

варіант 

 

Основна 

патологія 

 

Супутня патологія 

Клінічно 

домінуюча 

патологія 

 

Врослий 

ніготь та 

оніхомікоз 

 

 

 

 

 

 

Оніхомікоз 

(піднігтьовий 

гіперкератоз) 

 

 

 

Врослий ніготь 

 

Врослий ніготь 

Врослий ніготь Дистально-латеральний 

оніхомікоз 

 

 

 

 

Врослий 

ніготь та 

піднігтьовий 

панарицій 

 

Врослий ніготь 

Епоніхеальний абсцесс 

(пароніхій) з проривом під ніготь 

та відшаруванням менше ½ 

нігтьової пластини 

 

 

 

 

 

Піднігтьовий 

панарицій 

 

Оніхомікоз 

Bрослий ніготь, травма нігтьової 

пластинки, нагноєння 

піднігтьової гематоми 

Оніхомікоз 

(піднігтьовий 

гіперкератоз) 

Bрослий ніготь, епоніхеальний 

абсцесс (пароніхій) з проривом 

під ніготь 

  

Оніхомікоз та 

піднігтьовий 

панарицій 

 

Оніхомікоз 

Стороннє тіло 

 

 

 

Піднігтьовий 

панарицій 

Ретроніхеальний пароніхій з 

проривом під ніготь та 

відшаруванням більше ½ 

нігтьової пластини.  

 

Оніхомікоз та 

піднігтьова 

гематома 

Оніхомікоз Травма нігтьової пластинки, 

формування піднігтьової 

гематоми 

 

 

 

 

Піднігтьова 

гематома 
Оніхомікоз 

(піднігтьовий 

гіперкератоз) 

врослий ніготь; травма нігтьової 

пластинки, формування 

піднігтьової гематоми 

 

 
Врослий 

ніготь та 

піднігтьова 

гематома 

Врослий ніготь Травма нігтьової пластинки, 

формування піднігтьової 

гематоми 

Піднігтьова 

гематоми 

 

У більшості випадків поліетіологічних поєднаних уражень нігтя 

констатовано наявність оніхомікотичного ураження нігтьової пластини, 
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асоційованого з іншими захворюваннями: ВН, ПідНП, ПнГ [119, 121, 127, 

130, 132, 134] (табл. 6. 6).  

Таблиця 6. 6.  

Поліетіологічні поєднані ураження нігтя: розподіл проспективних 

спостережень за варіантами хірургічного лікування 

 

Варіант поєднаного 

ураження 

Варіанти хірургічного лікування поєднаних і комбінованих 

уражень 

 

 

Врослий ніготь та 

оніхомікоз 

Видалення нігтьової пластини, висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин 

Видалення нігтьової пластини, висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин, парціальна маргінальна матриксектомія в 

ділянці “вростання” 

Гемірезекція нігтьової пластини, висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин, парціальна маргінальна матриксектомія в 

ділянці “вростання” 

 

Врослий ніготь та 

піднігтьовий 

панарицій 

Розкриття епоніхеального абсцесу, висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин, поздовжня гемірезекція нігтя 

Видалення нігтьової пластини, висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин 

Видалення нігтьової пластини, висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин, парціальна маргінальна матриксектомія в 

ділянці “вростання” 

Оніхомікоз та 

піднігтьовий 

панарицій 

Видалення нігтьової пластини 

Розкриття ретроніхеального пароніхія контрлатеральними 

розтинами за Канавелом, видалення нігтьової пластини 

Оніхомікоз та 

піднігтьова гематома 

Видалення нігтьової пластини 

Видалення нігтьової пластини, висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин, парціальна маргінальна матриксектомія в 

ділянці “вростання” 

Врослий ніготь та 

піднігтьова гематома 

Видалення нігтьової пластини, висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин, парціальна маргінальна матриксектомія в 

ділянці “вростання” 
 

У деяких випадках поєднаного ураження (наявності ВН, 

ускладненого епоніхеальним абсцесом з проривом під ніготь та 

відшаруванням менше ½ нігтьової пластини; дистально-латеральній формі 

оніхомікозу, асоційованій з патологічним “вростанням” нігтьової пластини 

та ураженні менше ½ нігтя по краю його вростання) допустиме виконання 

повздовжньої гемірезекції нігтьової пластини [6, 7, 8, 9, 10, 11, 255, 275, 

277, 279, 281, 284, 288]. При наявності патологічної компресії нігтьовою 

пластиною епоніхеального валика, операційне лікування повинно бути 
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доповнене висіченням патологічно змінених епоніхеальних тканин, 

парціальною маргінальною матриксектомією в ділянці “вростання” [217, 

236, 356, 460, 474, 499] (рис. 5.30).  

Патогістологічно при трихофітному та змішаному ураженні 

стверджено проникнення гіфів патогенних грибів у нігтьове ложе [321, 

332, 344] (рис. 6.14) та навколонігтьові структури [297-301, 321] (рис. 6.15, 

6. 16) з формуванням субунгвального гіперкератозу [49, 61, 64, 70, 71] 

(рис. 6.17, 6. 18) 

 

Рисунок 6.14. Проникнення гіфів патогенних грибів у нігтьове ложе при 

оніхомікозі у хворого В-на, 45 років. (Операційний матеріал, протокол 

патогістологічного дослідження № 225 / 2006) 

 

Рисунок 6.15. Проникнення гіфів патогенних грибів у сполучнотканинні 

структури перионіхеальних тканин при оніхомікозі у хворого К-ко, 64 

років. (Операційний матеріал, протокол патогістологічного дослідження № 

291 / 2006) 
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Рисунок 6.16. Міцелій гриба Tr. Rubrum у кісткових структурах нігтьової 

фаланги. Випадок мікотичного остеомієліту 1 пальця правої стопи у 

хворого К-ко, 64 років. (Операційний матеріал, протокол 

патогістологічного дослідження № 292 / 2006).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.17. Міцелій гриба Tr. Rubrum у культурі, взятій з 

гіперкератоїдних мас з ділянок деструкції дерматофітоми у хворого Гн-в, 

47 років.  
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Рисунок 6.18. Міцелій гриба Microsporum Sp. у культурі, взятій з 

гіперкератоїдних мас з ділянок деструкції дерматофітоми у хворого Р-н, 47 

років.  

 

Загоєння ран у чоловіків контрольної групи відбулось на 19,28±1,85 

добу, тоді як в основній – на 17-у добу (від 16-и до 18-и діб) (р<0,01), у 

жінок контрольної групи – на 20-у добу (від 17 до 23-ї доби), тоді як в 

основній – на 16-у добу (від 15-и до 18-и діб) (р=0,01) (рис. 5.9). На 3-ю 

добу індекс Попової у чоловіків контрольної групи становив – 4,48±1,56%, 

основної – 7,21±3,28% (р<0,01), на 7-у добу – відповідно 6,8±2,12% та 

9,62±2,62% (р<0,01), на 10-у добу – 11,88±3,53% та 18,7±3,5 (р<0,01) та на 

14-у добу індекс Попової в контрольній групі склав – 12,1±2,85%, тоді як в 

основній – 18,97% (від 15,3 до 21,8%) (р<0,01). Таким чином, у чоловіків 

основної групи, індекс Попової був достовірно вищим на 3-ю, 7-у, 10-у та 

14-у добу ніж в контрольної групі. На 3-ю добу індекс Попової у жінок 

контрольної групи становив – 4,76±1,61%, основної – 6,6% (від 4,5 до 

8,3%) (р=0,04), на 7-у добу – відповідно 6,62±2,31% та 8,4±2,32% 

(р=0,045), на 10-у добу – 12,82% (від 9,1 до 16,15%) та 15,11±4,25% 

(р=0,037) та на 14-у добу індекс Попової в контрольній групі склав – 

12,1±3,25%, тоді як в основній – 16,3% (від 13,1 до 19,8%) (р<0,01), що 

свідчить про прискорення загоєння рани. Таким чином, загоєння ран 
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відбулось статистично значимо швидше ніж у хворих контрольної групи 

(рис. 6.19) .  

 

 

 

Рисунок 6.19. Цитограма мазка-відбитка з оніхектомічної рани хворого М., 

56 р. із основної групи на 14-у добу перебігу гнійної рани після оніхектомії 

з приводу піднігтьового гіперкератозу з абсцедуванням. Регенеративний 

тип цитограми: Забарвлення за Романовським-Гімза. Зб. × 1500.  

 

Отже, у хворих основної групи, індекс Попової був статистично 

значимо вищим на 3-ю, 7-у, 10-у та 14-у добу ніж в контрольній групі, яка 

отримувала загальноприйняте лікування [184, 203, 215, 220-224, 253, 266]. 

Клінічне та мікологічне видужання констатовано в 89,5% хворих, у 92,3% 

повного видужання при монооніхомікозі, включаючи поєднані випадки з 

виникненням оніхокриптозу. При цьому негативний мікологічний 

результат отриманий через 6 тижнів після початку лікування в 10,5% 

хворих, через 8 тижнів – у 42,1%, через 10 тижнів – в 31,6%, через 12 – у 

5,3% хворих (χ
2

= 32,14, р<0,01, коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від 

аналізованого чинника 0,683-0,695).  
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Висновки до розділу.  

1. Найбільш ефективними методами системної антимікотичної терапії 

вважаємо пульс-терапію флуконазолом, ітраконазолом та 

тербінафіном (флуконазол застосовано у 147 хворих (16% вибірки), 

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

стандартних фунгіцидних концентраціях – у інших 186 пацієнтів 

(20,24% вибірки)що забезпечує при наявності деструкції клінічне 

видужання у 45-60% хворих; серед місцевих препаратів 

оптимальним вважаємо застосування тербінафіну, що дозволяє 

досягти при комбінованій терапії понад 75% повного видужання при 

оніхомікозі (χ
2

= 22,13, р<0,01), включаючи комбіновані випадки з 

виникненням оніхокриптозу; антимікотичними лаками (циклопірокс 

та аморолфін) сануємо залишені ділянки мікотично уражених нігтів з 

метою профілактики реінфекції операційних ран.  

2. Методи хірургічного лікування неускладненого оніхогрифозу та 

ускладненого вторинною інкарнацією нігтя нами удосконалено 

шляхом зміни послідовності виконання окремих етапів операційного 

лікування та техніки видалення нігтьової пластини з урахуванням 

пато- та морфогенетичних властивостей деструктивного оніхомікозу, 

– видалення мікотично уражених нігтів у таких хворих доцільно 

проводити через оніхолізовані структури з одномоментним 

видаленням дерматофітоми, гіперкератозів, ділянок вростання з 

епоніхеальними гіпергрануляціями.  

3. Наявність вогнищ оніхолізису і розпаду ділянок гіперкератозу, що 

призводить до відшарування частини нігтьової пластини, (32,54% 

загальної вибірки) на нашу думку, обгрунтовує доцільність 

виконання малотравматичної оніхектомії через оніхолізовані 

структури з одномоментним послідовним видаленням 

дерматофітоми та ділянок вростання з епоніхеальними валиками, 

нігтьова пластина мобілізується через патологічно змінені структури, 
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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), коефіцієнт 

Спірмена (ρ) в залежності від аналізованого чинника 0,624-0,692, що 

призводить до швидкого зменшення інтенсивності больового 

синдрому та вираженості патологічного процесу, покращення 

загального стану хворих, швидкого загоєння ранової поверхні у 

післяопераційному періоді.  

4. Отримані дані дослідження доводять, що використання 

малотравматичної оніхектомії за нашми методиками призводить до 

статистично значимого збільшення індексу Попової (χ
2

= 32,14, 

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 у порівнянні з 

хворими, які отримували загальноприйняте лікування та свідчить 

про прискорення загоєння рани.  

 

Матеріали даного розділу оприлюднено у наступних публікаціях 

здобувача [1, 3-6, 13, 14, 16, 20-23, 31-33, 34, 35, 37-40, 43-45, 49-55, 74-76, 

80, 81, 83-87, 91, 92, 94-98].  
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РОЗДІЛ 7. КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ДЕСТРУКТИВНОГО  

ТА УСКЛАДНЕНОГО ІНКАРНОВАНОГО ОНІХОМІКОЗУ В ХВОРИХ 

НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

 

При ендокринопатіях вдається встановити прямий зв'язок уражень 

нігтів з порушеннями функції ендокринної системи [48, 214, 389]. Частіше 

спостерігається опосередкований вплив захворювань ендокринної системи 

на трофічні нерви, що знижує опірність щодо дії екзогенних 

пошкоджуючих факторів [69, 214, 359]. Відсутні специфічні зміни нігтів, 

що були б типовими для певного захворювання залоз внутрішної секреції 

[141, 142, 416, 446]. Зустрічаються дистрофічні зміни нігтів: ламкість, 

витончення і посмугованість нігтьових пластинок [118, 120, 123, 124, 129, 

142]. Нами проведено ретро- та проспективний аналіз 108 випадків 

деструктивного поліоніхомікозу, на фоні МС та ЦД, ускладнених гнійними 

захворюваннями нігтя та навколонігтьових тканин, прооперованих в 

хірургічному відділенні комунальної 4-ї міської клінічної лікарні м. 

Львова. Проспективно проаналізовано клінічні випадки піднігтьового 

гіперкератозу, оніхогрифозу (рис. 7.1) та ускладненої інкарнації нігтя на 

фоні діабетичної мікро- та макроангіопатії: медичних карт 53 

амбулаторних хворих: 29 чоловіків та 23 жінок, віком 35-65 років. У 61 

пацієнта констатовано наявність ЦД І типу (інсулінозалежного), у інших 

47 осіб – ІІ типу (інсулінонезалежного). У 19 хворих констатовано 

наявність патологічного двохстороннього “вростання” нігтьової пластини, 

інфільтративного запалення епоніхеального валика [295, 301, 325, 326,333, 

349, 413, 421, 428, 429].  

У 48 хворих на ЦД нами виявлені різко виражені поздовжні борозни 

[101-104, 358, 364, 378, 388, 494, 501, 507, 508, 515]. Первинні діабетичні 

зміни нігтів – поперечні смуги Бо [64, 70, 71, 85, 101, 102, 103, 104, 117] 

виявлені у 10 хворих.  
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Рисунок 7.1. Оніхогрифоз у кворого Г-я, 62 роки, цукровий діабет ІІ тип, 

середньої тяжкості, стадія субкомпенсації.  

 

В одного пацієнта під час прогресуючого погіршення стану нами 

описано горбоподібні випуклості та заглиблення на поверхні нігтьової 

пластини [301, 321, 338, 343, 351]. Першим симптомом діабету у чоловіка 

60 років виявився оніхолізис та оніхомадезис – відторгнення нігтів обох 

великих пальців стоп. Вторинні зміни виникають на грунті невритів та 

діабетичної нейропатії [126, 357].  

Серед патогенетичних ланок, що призводять до зростання 

вірогідності виникнення та розвитку мікозів стопи та оніхомікозів у 

хворих на ЦД виділяють патологію судинної та нервової систем [117, 246, 

286], порушення гліколізу, що призводить до зниження енергетичного 

забезпечення клітин шкіри та змін в обміні речовин [333], порушень 

функції шкіри та, разом з іншими чинниками, знижує інтенсивність за-

пальної реакції [292, 293, 295, 301, 325, 429, 501]. Ці фактори детермінують 

швидке прогресування та хронічний перебіг мікозу [105, 326], формування 

термінальних варіантів ураження, зокрема оніхогрифозу.  

Порівняння здійснювали з субвибіркою хворих основної групи з МС 

(55 осіб) та випадками ДО та УДО, прооперовані за стандартними 

методиками, які становили контрольну групу. Результати культурального 
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дослідження нігтьових пластинок згідно зі стандартними методиками 

мікологічного дослідження [7, 9, 37, 39] наведено в табл. 7. 1, рис. 7.2.  

Таблиця 7. 1.  

Результати мікологічного дослідження матеріалу (лусочки шкіри, нігтьові 

пластинки) 

 

Патоген 

 

Оніхомікоз 

 Trichophyton rubrum 

 

71,6% 

 Trichophyton mentagrophytes 

 

6,2% 

 Candida spp.  

 

5,1% 

 Aspergillus spp.  

 

2,85% 

 Інші недерматоміцетні 

 

14,25% 

  

 

Рисунок 7.2. Етіологія оніхомікозів у хворих на цукровий діабет 

(результати культурального дослідження субоніхеальних зішкрібів) 

 

Поширеність інкарнацій нігтів, мікозів та оніхомікозів серед 

пацієнтів з цукровим діабетом ЦД значно більша, ніж у хворих загальної 

66%

22%
8%

4%

Дерматофіти Дерматофіти та плісняві гриби

Дріжджоподібні гриби Дріжджоподібні та плісняві гриби   
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популяції [44, 64, 106], χ
2

= 13,69, р=0,0342. Якість життя пацієнтів з ЦД та 

без нього при оніхомікозі істотно знижена. Деякі автори повідомляють про 

важливу роль терморегуляторних механізмів при дисциркуляторних 

явищах у таких хворих [23, 195, 204-206, 330, 359, 374, 378, 389]. Усі ці 

випадки, прооперовані за нашими методиками, становили частку основної 

групи, субвибірок I1-I3.  

Важливим є факт, що у хворих на ЦД мікроциркуляція в шкірі 

пальців ніг більше порушена, χ
2

= 18,13, р=0,012, ніж у шкірі пальців рук 

[110, 117, 214, 258]. Спостерігається зв'язок у пацієнтів із ЦД між рівнем 

глікозольованого гемоглобіну та частотою оніхомікозів [49, 286, 374, 389, 

394, 413, 421, 428, 429] і їхньою етіологією, χ
2

=28,21, р<0,01. Усім 

пацієнтам проведено комплексне консервативне лікування: корекцію рівня 

глікемії; антибіотикотерапію; інфузії кристалоїдних розчинів та реополі-

глюкіну; введення пентоксифіліну (тренталу, агапурину), солкосерилу 

(актовегіну), ксантинола нікотинату, аналгетиків, берлітіону [34, 52, 138]. З 

системних антимікотиків призначалися: тербінафін [25, 30, 31, 38, 42], 

ітраконазол [25, 30, 31, 114, 147], флуконазол [25, 30, 31, 38, 42, 44, 45, 47, 

49, 147, 203, 415] у відповідності щодо рівномірності розподілу за базовими 

субвибірками основної групи. Важливим фактором лікування грибкових ін-

фекцій шкіри та її придатків у хворих на ЦД є економічні витрати, 

пов'язані з трихофітними ураженнями, χ
2
= 16,23, р=0,018 [11, 103, 110, 

311]. Серед загальної вибірки клінічних варіантів оніхомікозу у хворих на 

ЦД нами констатовано наступний відсотковий розподіл (рис. 7.3).  

Місцево застосовано, з урахуванням чутливості збудника [327, 330, 

331, 335, 350, 357, 367, 377], антимікотичні мазі (біфоназол, тербінафін 

(ламізил) [20, 25, 38, 44, 68, 102, 104, 105, 112] – основна група чи 

кетоконазол (нізорал) [184, 203, 215, 220, 221, 223, 224, 357, 393] – група 

порівняння. Залишені мікотично змінені ділянки нігтьових пластин 

обробляли антимікотичними лаками [147, 158, 203, 241, 252, 257, 307]: 
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циклопіроксом у 12 та аморолфіном – у 17 осіб. До деструктивних та 

ускладнених форм оніхомікозу нами було віднесено піднігтьовий 

гіперкератоз з оніхолізисом, з формуванням ПідНП та інкарнацією краю 

нігтя, а також гнійну мікотичну пароніхію.  

Рисунок 7.3. Випадки оніхомікозу у хворих на цукровий діабет: 

розподіл загальної вибірки за клінічними варіантами 

 

У 20 хворих з підтвердженим мікозом стопи чи оніхомікозом та у 10 

хворих на ЦД без ознак мікотичних уражень стопи визначено рівень 

глюкози на поверхні шкіри після підрахування площі досліджуваної 

ділянки (зони гіперкератозу та мікотичної оніхоматрикоми) [60, 64, 120, 

243, 251, 299, 303, 361, 402, 403, 410, 455, 456, 471]. Для ліпшого виявлення 

елементів патогенних грибів термін макроскопічного дослідження 

патологічного матеріалу становив 24—48 год від моменту його забору 

[235, 246, 247, 249, 300, 319, 324, 416]. Для отримання змиву зі шкіри 

використовували стандартний шприц (5 мл). Для розрахування площі 

51%
19%

11%
10%

9%

Піднігтьовий гіперкератоз

Оніхогрифоз

Проксимально-латеральний оніхомікоз, асоційований з хронічною мікотичною пароніхією                                             

Дистально-латеральний оніхомікоз

Хронічна мікотична пароніхія з проривом під ніготь
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ураженої ділянки використовували міліметровий папір. З метою 

стандартизації умов дослідження рівень глюкози на шкірі вивчали через 

24±12 год після останнього миття ніг. Інсулінотерапія проводилася 41 

пацієнту інші отримували таблетовані цукрознижувальні препарати. У 45 

випадках спостерігався тяжкий клінічний перебіг основного захворюванн 

зі станами декомпенсації ЦД в анамнезі або на момент дослідження. 

Клінічні ознаки грибкового ураження шкіри стопи виявлено у 27 осіб, 

деструктивне ураження нігтьових пластинок – у всіх випадках. 

Лабораторно грибкову етіологію ураження підтверджено у всіх 

спостереженнях оніходеструкції. Порівнюючи дані літератури [49, 64, 69, 

103, 106, 110] з результатами цього дослідження можна припустити, що 

середній рівень глюкози в змиві зі шкіри у пацієнтів з ЦД І типу є меншим 

за цей показник для шкіри підошов хворих на ЦД ІІ тип. Також виражено 

корелюють ці показники (р<0,05) у даних субвибірках та субвибірці 

хворих на МС і хворих з іншою коморбідною патологією. Показники 

рівнів глюкози наведено в табл. 7. 2.  

Таблиця 7. 2.  

Показники глюкози на шкірі стопи 

 

 

Також виявлено розбіжність рівнів глюкози на шкірі різних ділянок 

тіла. В місцях найінтенсивнішого потовиділення спостерігався вищий 

рівень глюкози. Констатовано достовірну різницю рівнів глюкози у хворих 

на дерматофітійний поліоніхомікоз (р<0,01) у ділянках підвищеної 

Показник,  

ммоль/л 

 

ЦД І 

тип+мікоз 

стопи 

 

ЦД І 

тип+мікоз 

стопи+ 

оніхомікоз  

ЦД ІІ 

тип+мікоз 

стопи 

 

ЦД ІІ 

тип+мікоз 

стопи+ 

оніхомікоз  

Метаболіч

ний 

синдром 

 

Інша 

комор 

бідна 

патологія 

Середній 

рівень 

глюкози на 

шкірі 

 

10,6 ± 2,4 

 

11,3 ± 2,7 

 

11,7±2,1 

 

 

12,8 ± 2,1 

 

9,2 ±2,61 

 

4,9 ± 0,9 
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трансепідермальної втрати рідини у хворих на ЦД у порівнянні з 

трихофітними ураженнями в осіб без фонової гіперглікемії. У таких 

хворих також виявляють оніхорексис та патологічну ламкість нігтів, що 

також є сприяючими чинниками щодо проникнення грибків роду трихо-

фітон, а також щодо прогресування оніходеструкції [160, 164, 165, 171-176, 

183, 194], мікст- інфекції бактерійною флорою. Поряд з тим, застосування 

системних антимікотичних засобів внаслідок їх інтенсивного метаболізму 

у печінці [1, 7, 8, 10, 11, 13, 19, 270, 280, 292, 295, 305] характеризується 

гепатотоксичністю (підвищення печінкових трансаміназ, лужної 

фосфатази). Частота мікозів стопи та оніхомікозів у хворих на ЦД 

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. Дослідження засвідчили, що в практично здоро-

вих людей показники рівня глюкози натще, тест толерантності до глюкози 

та рівень гексоз (табл. 7. 3), зв'язаних з білками нігтів, були в межах норми. 

У хворих з мінімальними та середніми ураженнями рівень глюкози натще 

та толерантність до глюкози були в межах норми, а вміст гексоз, зв'язаних 

з білками 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 [359, 372]. У хворих 

з кандидозними ураженнями та ЦД вміст гексоз, зв'язаних з білками нігтів, 

дорівнював понад 0,131 нмоль/мг (табл. 6. 3), χ
2

= 18,11, що підтверджено 

також результатами двофакторного дисперсійного аналізу, р<0,05. У осіб 

зі змішаною або трихофітною патологією ций показник був ще вищим та 

становив понад 0,135 нмоль/мг 
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Таблиця 7. 3.  

Вміст гексоз, зв'язаних з білками нігтів 

 

 

Група обстежених 

 

 

Глікемія 

натще, 

ммоль/л 

 

Глікемія 

через 2 год після 

прийому 75 г 

глюкози 

 

 

Вміст гексоз, 

нмоль/мг 

 

Практично здорові люди 

 

3,76 ± 0,02 4,11 ± 0,12 до 0,115 

Хворі з монооніхомікозом 

 

3,92 ±0,03 

 

5,93 ±0,16 

 

0,116-0,121 

 Хворі з поліоніхомікозом  3,89 ± 0,21 8,14 ±0,11 0,121-0,131 

Хворі з деструктивним 

мікозом та цукровим 

діабетом 

 

10,11±0,23 

 

14,22 ± 0,32 

 

понад 0,131 

 

 

Кореляція рівнів глюкози в крові та на шкірі хворих на ЦД (р = 

0,032) вказує на потребу проведення, окрім системної цукрознижувальної 

терапії, додаткових заходів в лікуванні мікозів шкіри [287, 292, 296, 301, 

303, 317, 319] для профілактики їхнього прогресування та рецидивування 

[115-120], χ
2

= 11,27, що підтверджено також результатами двофакторного 

дисперсійного аналізу, р<0,05.  

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%. Загалом наявність артеріальної гіпертензії істотно (у 

=25,2, Р<0,01) збільшувала тяжкість ураження мікросудинного русла. 

Найбільш глибокі порушення виявлені у хворих з дисемінованими фор-

мами дерматозу на фоні МС та діабету (у = 15,5, Р<0,05, г= +0,8). У 29 

хворих констатовано наявність патологічного “вростання” нігтьової 

пластини, інфільтративного запалення епоніхеального валика. З уражених 

нігтів найбільш часто виділяли Т. rubrum у асоціації з С. аlbicans та 

бактерійною флорою. Інші випадки ДО, прооперовані за стандартними 

методиками, становили контрольну групу. Зважаючи на значний ризик 
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виникнення ускладнень, у 33% пацієнтів нами було проведено крайову 

резекцію ураженої нігтьової пластинки. Проте іншим пацієнтам у зв’язку з 

вираженими супутніми змінами нігтьової пластини проведено її видалення. 

Місцево застосовано, з урахуванням чутливості збудника, антимікотичні 

мазі [237, 240, 253, 258, 317, 319, 324, 325]. У осіб, яким, зважаючи на 

значний ризик виникнення ускладнень, було проведено паліативну КРН, 

залишені мікотично змінені ділянки нігтьових пластин абразували та 

обробляли антимікотичними лаками.  

Нами вивчено стан деяких показників ліпідного обміну в хворих на 

МС, асоційований з ДО та вторинним ВН. Проспективно обстежено 55 

хворих з МС, АГ І-ІІ стадії, 1-2 ступеня та ускладненим мікотичним 

ураженням нігтів. Інші пацієнти середнього віку з мікотичною 

оніходеструкцією та ВН становили групу порівняння. Контрольну групу 

становили практично здорові добровольці. У всіх досліджених хворих 

діагностовано трихофітійний піднігтьовий гіперкератоз. Захворювання 

характеризувалося помірно вираженим больовим синдромом. Тривалий 

вплив таких факторів ризику як АГ та дисліпідемія пригнічує 

вазодилятуючу здатність ендотелію, збільшує проникність судинної стінки 

до ліпідів, сприяє розвитку атеросклерозу. Нами вивчено біохімічні 

показники (ліпідний спектр крові: загальний холестерин (ЗХС), холестерин 

ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ), холестерин ліпопротеїдів 

низької щільності (ХС ЛПНЩ); оксид азоту (NO) плазми крові; лептин. 

Ліпідний спектр крові та рівень оксиду азоту визначали до і після 

курсового прийому вище згаданих препаратів та на фоні постійної 

антигіпертезійної терапії (проводили корекцію інтеркурентної та 

коморбідної патології).  

Патологічні зміни нігтьової пластинки полягали в гіпертрофії й 

деформації нігтя, поверхневих патологічних нашаруваннях на нігтьовому 

ложі (бурого кольору з розпадом) та формуванні дерматофітоми у 43 

хворих, множинних гнійних бактерійно-мікотичних вогнищ з 
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абсцедуванням (у вигляді «бджолиних сот») – у 32 пацієнтів. У 15 

клінічних спостереженнях нами констатовано специфічну симптоматику, – 

у хворих крім піднігтового гіперкератозу була наявна центральна дест-

рукція нігтьової пластини з захопленням у некротичний процес 

дерматофітоми та фрагменту нігтьового ложа. Оскільки ДО в переважній 

більшості випадків зумовлений дерматофітами, нами застосовано системну 

антимікотичну терапію аліламіновим антимікотиком з вираженим впливом 

на збудника при мінімальній фунгіцидній концентрації.  

Для об'єктивізації дослідження щодо тривалості та вартості терапії 

було запропоновано простий в розрахунку та оцінці індекс фармакоеко-

номічного очікування (ІФЕО), який отримано з розроблених нами 

опитувальників, які застосовуються для вивчення якості життя, 

детермінованої зі станом нігтів пальців стоп, індексами КІОТОС та 

оніходеструкції. Анкетне опитування розроблено на базі АСПО. 

Враховуючи наявність стандартизованих схем застосування системних 

антимікотичних препаратів, ми розрахували середні фармакоекономічні 

індекси згідно з мінімальною ринковою роздрібною вартістю медикаментів 

(оригінальних та генеричних) та рекомендаціями виробників цих 

протигрибкових засобів [118, 135, 221, 226, 237, 240, 253, 260, 261, 268, 

270] щодо тривалості їх використання у дорослих осіб без урахування 

факторів, які можуть істотно вплинути на ефективність терапії [235, 246, 

247, 249, 300, 319, 324, 416]. ІФЕО є інтегральним критерієм відповідності 

суб'єктивних очікувань пацієнтів об'єктивним даним, може бути 

підрахований та оцінений як для окремого пацієнта (з метою вивчення 

індивідуального фармакоекономічного очікування), так і для групи хворих 

з певною патологією (з метою оцінки схеми лікування, що вивчається). 

Середня величина ІФЕО становила 12,23%: 8,98% у групах флуконазолу, 

10,12% – для тербінафіну, 32,25% – для ітраконазолу, р=0,012. Перевагу з 

системних антимікотичних середників надавали пульс-терапії ітраконазолом 

(«Орунгалом»), ІФЕО=32,25%, χ
2

=18,32, р=0,0128. Елімінацію уражених 
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нігтів [44, 68, 72, 74-77, 81-84, 103] проводили шляхом мобілізації через 

патологічно змінені структури з подальшим поетапним блокоподібним 

висіканням залишених фрагментів нігтьової пластини з патологічно 

зміненими епоніхеальними валиками та видаленням дерматофітоми [44, 

48, 49, 77, 81, 82, 118, 142, 170, 339]. Наш спосіб ВНП при ДО 

(піднігтьовому гіперкератозі) у хворих на ЦД включає послідовні 

взаємодоповнюючі етапи: до- та інтраопераційну оцінку змін нігтьової 

пластини, елімінацію нігтя [156, 157, 172, 219, 226, 239, 262-265, 282, 340, 

345, 347, 363, 381, 385, 386] (повністю, або центральної фрагментованої 

частини) [393, 405, 421, 422, 446, 447, 479, 487, 493, 509, 510, 517] шляхом 

мобілізації через патологічно змінені відшаровані оніхолiзовані структури, 

поетапне блокоподібне висікання залишених фрагментів нігтьової 

пластини з патологічно зміненими епоніхеальними валиками [57, 48, 107].  

Здійснюємо мобілізацію основної частини (понад ½) нігтьової 

пластини скальпелем через гіперкератоїдні маси та її “вилущування” 

тупим шляхом від нігтьового ложа до ретроніхеального (заднього 

нігтьового) валика з фіксацією за дистальний кінець. 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 за дистальний кінець, тупим шляхом “вилущуємо” її від 

нігтьового ложа до ретроніхеального (заднього нігтьового) валика, 

припіднімаємо у проксимальному напрямку та видаляємо. У інших 

випадках, при наявності двостороннього вростання мікотично ураженого 

нігтя, у зоні піднігтьового гіперкератозу по дистальному краю нігтя 

візуалізуємо найменш ригідну, розм’ягчену 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; останню видаляємо у проксимальному 
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напрямку. Змінені епоніхеальні валики мобілізуємо гострим скальпельним 

лезом, фіксуємо затискачем типу “Москіт” та проводимо їх блокоподібне 

висікання разом із патологічно зміненими епоніхеальними валиками. 

Візуалізуємо оголене нігтьове ложе з залишками дерматофітомних 

гіперкератоїдних нашарувань у дистальній частині. Таким чином, 

елімінацію уражених нігтів проводили шляхом мобілізації через 

патологічно змінені структури виконували з подальшим поетапним 

блокоподібним висіканням залишених фрагментів нігтьової пластини з 

патологічно зміненими епоніхеальними валиками та видаленням 

дерматофітоми (рис. 7.4. ) [24, 26, 27, 30, 31, 44]; виконанням ПММвДВ 

діатермокоагуляційним методом [48, 49, 77, 81, 82, 118, 142, 170, 339].  

 

 
 

Рисунок 7.4. Видалення оніхогрифозу першого пальця з вираженою 

деформацією та вторинним вростанням (інкарнацією) нігтя у хворого Б-са, 

64 роки; цукровий діабет, ІІ тип, тяжка форма, стадія декомпенсації, 

поліоніхомікоз.  
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 При поєднанні мікозу та ВН, ускладненого гострим епоніхеальним 

абсцесом, виконували розкриття гнійника та висічення патологічно 

змінених епоніхеальних тканин, – епоніхеальних гіпергрануляцій та вогни-

щевих некрозів; ВНП (рис. 7.5), доповнене ПММвДВ. Візуалізували 

оголене нігтьове ложе з залишками дерматофітомних гіперкератоїдних 

нашарувань у дистальній частині [9, 11, 13, 14, 16, 251, 299, 303, 361]. 

Останні додатково санували ложечкою Фолькмана [30, 31, 44, 48, 49, 77, 

81, 82, 103, 104, 105, 110], видаляючи патологічні елементи вишкрібанням. 

Здыйснювали прецизійне крайове висічення росткової зони та матриксу 

нігтя у ділянках вростання (парціальну матриксектомію). Операційну рану 

промивали Н2О2 та розчином Бетадину.  

 

Рисунок 7.5. Випадки деструктивного оніхомікозу, асоційованого з 

інкарнацією нігтя у хворих на цукровий діабет: розподіл проспективної 

вибірки за застосованими методами хірургічного лікування 

 

При наявності фонового облітеруючого захворювання артерій 

кінцівок, у 13 осіб операційне лікування неускладнених інкарнацій було 

переважно паліативним: виконували КРН, доповнену ВПЗЕТ та парці-

альною маргінальною матриксектомією; отже, у всіх випадках 

24%

29%

9%

13%

25%

КРН+ВПЗЕТ ВНП+ВПЗЕТ КРН+ПММвДВ
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операційного лікування крім стандартного декомпресійного етапу 

здійснювали протирецидивні заходи [268, 269, 270, 280, 292, 295, 305, 327, 

333]. Для санації залишених патологічно змінених нігтьових пластин 

інтраопераційно застосовано лак аморолфін, який накладали через день 

протягом першого місяця лікування; два рази в тиждень – протягом 

другого місяця; а після цього – один раз в тиждень [453, 458, 462, 475, 

478, 514, 517. ].  

У схему комплексної терапії було також включено адекватну 

системну антимікотичну терапію [111, 112, 117, 135, 221, 226, 237, 488, 

506, 514], лікування коморбідної та фонової патології [222, 230, 285, 

319, 330, 331, 360, 387, 392, 412, 416, 417, 494] (антигіпертензивну 

терапію, корекцію рівня глікемії, судиннорозширювальні препарати 

тощо) згідно стандартних рекомендацій. Місцево застосовано, з 

урахуванням чутливості збудника, антимікотичний лінімент тербінафіну 

(Ламізил, Ламікон, Тербізил тощо).  

Залишені мікотично змінені ділянки нігтьових пластин обробляли 

антимікотичними лаками, згідно з рекомендаціями літератури [25, 26, 27, 

32, 33, 38, 44, 453, 458, 462, 475, 478, 514, 517]. Показники ліпідного 

спектру крові (ЗХС, ХС ЛПНЩ) були істотно вищими в обох групах 

пацієнтів (основної та групі порівняння), порівняно з практично здоровими 

особами (р<0,01 для обох груп, порівняно з контролем), що відповідає 

даним літератури [13, 16, 18, 26 ,27, 30, 31, 33, 43, 47, 48]. У хворих 

визначено показники ендотеліальної дисфункцї (табл. 7. 5).  

Підвищений рівень ЗХС понад 5,18 мМоль/л спостерігався як у 

пацієнтів з нормальною масою тіла, – 5,23±0,08 мМоль/л, так і у хворих з 

МС, – 5,33±0,11 мМоль/л; рівень ХС ЛПНЩ становив понад 3,0 мМоль/л у 

хворих основної групи, – 3,23±0,12 мМоль/л та у хворих групи порівняння, 

– 3,31±0,15 мМоль/л.  
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Таблиця 7. 5  

Показники ендотеліальної функції, про- та протизапальних цитокінів у 

хворих на деструктивний поліоніхомікоз стоп на фоні цукрового діабету в 

залежності від ступеня компенсації цукрового діабету 

 

  

 Показники 

Здорові 

особи 

 

Хворі на деструктивний поліоніхомікоз стоп 

зі 

субконпенса- 

цією ЦД  

р з декомпенса- 

цією ЦД  

р1 

ЕТ-1, пг/мл 4,28±0,42 7,56±0,41 <0,01 10,85±1,04 <0,01 

ЕЗВДПА,% 13,98±1,44 7,41±0,46 <0,001 5,63±0,45 <0,01 

ІТ-1ß, пг/мл 17,82±1,33 28,12±2,11 <0,001 47,56±3,23 <0,001 

ІЛ-6, пг/мл 10,14±1,12 14,67±1,32 <0,01 21,16±1,11 <0,05 

ІЛ-8, пг/мл 9,34±0,35 12,14±1,12 <0,001 18,14±1,23 <0,01 

ФНОα, пг/мл 20,88±2,11 85,32±7,11 <0,001 103,3±7,34 <0,05 

ІЛ-4, пг/мл 27,25±2,43 66, 81±4,21 <0,001 51,23±5,16 <0,05 

ІТ-10, пг/мл 52,41±5,16 139,2±11,44 <0,001 106,2±8,18 <0,05 

 

Примітка: р – достовірність різниці у порівнянні з показниками здорових 

осіб; р1 – у порівнянні з показниками хворих із субкомпенсацією ЦД.  

 

Концентрація ХС ЛПВЩ у хворих на МС з АГ І-ІІ стадії, 1-2 ступеня 

та ускладненим мікотичним ураженням нігтів становила 1,12±0,06 

мМоль/л та у хворих групи порівняння – 1,07±0,06 мМоль/л. Після 

проведення комплексного лікування зменшення вмісту ХС ЛПВЩ нижче 

0,9 мМоль/л спостерігалося у 28,7% хворих основної групи та у 42,4% 

хворих групи порівняння. Водночас не виявлено істотної різниці між 

середніми рівнями ЗХС, ХС ЛПНЩ та ХС ЛПВЩ у обох (основній та 

порівняння) досліджених групах хворих, прооперованих з приводу 

ускладненого ВН трихофітного піднігтьового гіперкератозу (р>0,05). 

Вважаємо, що для правильної інтерпретації девіацій лабораторних 
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показників також необхідно враховувати різноманітні фактори, які 

призводять до змін ліпідного спектру крові: вік пацієнтів, спадковість 

(30%), ожиріння (61% пацієнтів) [110-117] та наявність іншої 

супутньої патології [7, 12, 14, 15, 17, 71, 83, 84, 96].  

Середній вміст оксиду азоту в хворих основної групи був вищим, 

ніж у практично здорових, – 15,06±0,97мкМоль/л, р<0,05, тоді як у 

пацієнтів з групи порівняння цей показник незначно відрізнявся від 

практично здорових осіб, – відповідно 10,12±0,23мкМоль/л та 

8,47±1,59мкМоль/л, р>0,05. Аналіз величин оксиду азоту в хворих 

основної групи показав, що збереження його середнього рівня в межах 

норми зумовлено низькими концентраціями (<7,0мкМоль/л) майже у 

45% пацієнтів, тоді як у інших він був підвищеним. В обох групах 

хворих спостерігався позитивний кореляційний зв’язок між рівнем 

ЗХС та лептину (r=0,38; р<0,01). Виявлено, що співвідношення між 

рівнем лептину та концентрацією ЗХС у плазмі крові основної групи 

дещо відрізнялося від аналогічного показника у групі порівняння . Це 

пояснюється тим, що у частини пацієнтів цієї групи вміст ЗХС був у 

межах норми, тоді як рівень лептину змінювався у більшості випадків 

пропорційно тяжкості мікотичного ураження, χ
2
=12,82, р=0,011.  

Об’єктивним критерієм оцінки ІР був індекс НОМА-ІР (the 

Homeostasis Model Assessment) – результат значень рівнів глюкози і 

інсуліну натще серце, поділених на коефіцієнт 22,5. Норма становить < 

2,77 відн. од (такий рівень нами стверджено у пацієнтів групи контролю). 

У пацієнтів основної групи спостерігали збільшення індексу 

інсулінорезистентності; основних параметрів, що характеризують ІР. У 

хворих на ЦД 2-го типу (основна група) з поліоніхомікозом та 

трихофітійним оніхогрифозом з 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 групах хворих 
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з ЦД 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).  

Таким чином, процеси деструкції нігтя у хворих на трихофітний 

оніхомікоз на фоні ЦД і МС відбуваються значно швидше і 

характеризуються більш вираженими морфологічними проявами 

оніходеструкції, χ
2
=13,22, р=0,012, що детермінує вторинну інкарнацію 

нігтя та приєднання інтеркурентної флори з виникненням гнійно-

некротичних вогнищ на нігтьовому ложі, дерматофітоми з вогнищами 

деструкції, χ
2

=23,18, р<0,01. У цієї групи хворих нами було 

констатовано порушення ліпідного обміну, що біохімічно проявлялися 

змінами показників ліпідного спектру крові та їх співвідношень, які 

були істотно вищими в обох групах пацієнтів (основної та групі 

порівняння), порівняно з практично здоровими особами (р<0,01 для 

обох груп порівняно з контролем). В обох групах хворих спостерігався 

позитивний кореляційний зв’язок між рівнем загального холестерину 

та лептину. Середній вміст оксиду азоту в хворих основної групи (з 

МС) був вищим, ніж у практично здорових, – 15,06±0,97 мкМоль/л, 

р<0,05, тоді як у пацієнтів з групи порівняння цей показник незначно 

відрізнявся від практично здорових осіб. Після проведення 

комплексного лікування (хірургічного втручання, антимікотичної 

терапії, корекції коморбідної патології) спостерігалося зменшення 

вмісту холестерину ліпопротеїдів низької щільності нижче 0,9мМоль/л 

у 28,7% хворих основної групи та у 42,4% хворих групи порівняння, 

що опосередковано свідчить про достатню ефективність терапії цієї 

поєднаної патології.  
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Післяопераційних ускладнень у ранньому післяопераційному 

періоді нами виявлено не було. Враховуючи стадії раневого процесу, у 

післяопераційному періоді виконували перев’язки з застосуванням 

полівідонйоду та водорозчинних мазей (офлокаїну чи лініменту 

хлорамфеніколу), після епітелізації – з лініментом тербінафіну [135, 252, 

267, 293, 294, 304, 409]. Застосована схема лікування дозволила 

досягнути клінічного та мікологічного одужання у 90 осіб (83,33% 

субвибірки) спостережень ДО у хворих основної групи та групи 

порівняння. Випадків ранніх рецидивів ВН не діагностовано, проте у 

16 хворих (14,81%) констатовано рецидив оніхомікозу (імовірно 

внаслідок самочинного припинення профілактичної антимікотичної 

терапії).  

Досягнутий хороший результат лікування насамперед детермінувався 

особливістю хірургічного доступу, χ
2

= 48,25, р<0,01, яким елімінувався 

патологічно змінений ніготь [30, 38, 44, 68, 72, 74-77]. Нігтьову пластину 

мобілізували через оніхолізовані субоніхеальні структури [363, 381, 385, 

386, 393, 405, 421, 422, 446, 447, 479, 487, 493, 509, 510], чим досягали 

зменшення інтраопераційної травми неуражених ділянок нігтьового ложа, 

χ
2

= 38,56, р<0,01, зменшення ризику контамінації прилеглих структур, що 

призводило до швидкого зменшення інтенсивності больового синдрому та 

вираженості патологічного процессу, χ
2

= 48,32, р<0,01, покращення 

загального стану хворих, швидшого загоєння ранової поверхні у 

післяопераційному періоді.  

Висновки до розділу.  

1. Нами проведено ретро- та проспективний аналіз 108 випадків 

деструктивного поліоніхомікозу на фоні метаболічного синдрому та 

цукрового діабету, яким стверджено, що випадки мікотичної та 

інкарнаційної оніходеструкції у хворих на цукровий діабет є асоційовані 

зі змінами метаболізму, супроводжуються змінами біохімічних 
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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 І, 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<0,001); 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); повинні трактуватися 

як «діабетична стопа»; лікування повинно бути комплексним та 

багатокомпонентним, під прикриттям судиннорозширюючої терапії та 

корекції коморбідної патології.  

2. Кореляція підвишення рівнів глюкози в крові та на шкірі у хворих на 

цукровий діабет та рівнів гексоз (р = 0,032) вказує на потребу 

проведення, окрім системної цукрознижувальної терапії, додаткових 

заходів в лікуванні мікозів шкіри для профілактики їхнього 

прогресування та рецидивування, χ
2

= 11,27, що підтверджено також 

результатами двофакторного дисперсійного аналізу, р<0,05, з 

системної терапії найбільш прийнятною є схема з використанням 

ітраконазолу, ІФЕО=32,25%, χ
2

=18,32, р=0,0128 та застосування у 

комплексному лікуванні місцевих антимікотичних засобів.  

3. Операційне лікування – елімінацію уражених нігтів проводили 

шляхом мобілізації через патологічно змінені структури з подальшим 

поетапним блокоподібним висіканням залишених фрагментів 

нігтьової пластини з патологічно зміненими епоніхеальними валиками 

та видаленням дерматофітоми; включає послідовні взаємодоповнюючі 

етапи: до- та інтраопераційну оцінку змін нігтьової пластини, 

елімінацію нігтя, χ
2

= 38,56, р<0,01 (повністю, або центральної 

фрагментованої частини) шляхом мобілізації через патологічно 
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змінені структури, поетапне блокоподібне висікання залишених 

фрагментів нігтьової пластини з патологічно зміненими 

епоніхеальними валиками, чим досягається зменшення 

інтраопераційної травми неуражених ділянок нігтьового ложа, χ
2

= 

48,32, р<0,01, зменшення інтенсивності післяопераційного больового 

синдрому та покращення якості життя пацієнтів.  

 

Матеріали даного розділу оприлюднено у наступних публікаціях 

здобувача [1-6, 10-12, 14-18, 20-23, 31-34, 39, 40, 49-51, 53-55, 61-65, 

69, 81-85, 90-92, 94-97].  
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РОЗДІЛ 8. АНАЛІЗ ТА ОПРАЦЮВАННЯ 

РЕЗУЛЬТАТІВ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ  

ДЕСТРУКТИВНОЇ ХІРУРГІЧНОЇ ОНІХОПАТОЛОГІЇ 

 

Ретроспективно, методом вибірки, а також проспективно 

опрацьовано за 10-річний період (2006-2016 р. р. ) медичні карти 919 

хворих: 503 чоловіків і 416 жінок, віком від 5-92 років, що перебували на 

лікуванні в хірургічному відділенні поліклініки комунальної 4 міської 

клінічної лікарні, хірургічних відділеннях 2 та 5 комунальних міських 

поліклінік а також міської дерматологічної лікарні м. Львова. За 

нозологічними формами неускладнених уражень нами було виокремлено 6 

субвибірок згідно домінуючої симптоматики у загальній клінічній картині 

та МКХ-10 (табл. 8. 1).  

Усіх пацієнтів було розподілено на 2 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, з них 302 (32,86%) – проспективні 

випадки та 295 спостережень (32,10%) – ретроспективного матеріалу. 

Розподіл загального клінічного матеріалу на субвибірки проведено без 

урахування супутніх, комбінованих і поєднаних уражень та ускладнень 

(табл. 8. 2). Неускладнені форми первинного негрибкового ураження нігтя 

та навколонігтьових тканин у хворих працездатного віку виражено 

домінували над спостереженнями ускладненого та комбінованого 

ураження (мікотично-асоційовані оніхії), (χ
2
= 34,11, р<0,01) співвідноше-

ння у цих субвибірках між немікотичними та мікотично-асоційованими 

ураженнями становили приблизно 70% / 30%.  
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Таблиця 8. 1.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл неускладнених випадків за 

нозологічними формами 

 

Нозологічні форми Вік (роки) 

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

L 03. 0 – Панарицій 

(піднігтьовий 

та пароніхія) 

5 7 15 12 9 5 1 1 

L 60. 0 – 

Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

29 54 47 37 30 29 11 8 

B 35. 1 – 

Дерматофітійний 

оніхомікоз 

1 5 11 19 23 20 4 2 

B 37. 2 – Кандидозний 

оніхомікоз 

1 2 5 8 10 14 2 2 

L 60. 2 – Оніхоґрифоз 0 0 2 2 7 8 4 1 

Травми нігтя та 

навколонігтьових 

тканин 

11 10 8 5 4 2 1 1 

 

Кожну субвибірку ми розділили на 3 підпункти: неускладнені 

(типові) спостереження, ускладнені (табл. 8.2) та поєднані (табл. 8.3) 

випадки, (χ
2

= 64,12, р<0,01). Розподіл за віком демонстрував 

превалювання (у загальній кількості) осіб середнього та похилого віку, 

особливо у субвибірках з мікотичним дерматофітним (трихофітним) 

ураженням.  

Розподіл за віком демонстрував превалювання (у загальній кількості) 

осіб середнього та похилого віку, особливо у субвибірках з мікотичним 

дерматофітним (трихофітним) ураженням. У субвибірках осіб з 

деструктивним та поднаним мікотичним ураженням (з превалюванням 

трихофітії як основного збудника) було зворотнім та становило відповідно 

приблизно 25% / 75% (неускладнений піднігтьовий гіперкератоз та 
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оніхогрифоз / ускладнені деструктивні форми оніхомікозу), (χ
2

= 24,12, 

р=0,028). 

Таблиця 8. 2.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл ускладнених випадків за 

нозологічними формами 

 

Нозологічні форми Вік (роки) 

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

L 03. 0 – Панарицій 

(піднігтьовий  

та пароніхія) 

2 4 5 4 1 4 3 2 

L 60. 0 –  

Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

12 10 20 18 9 6 6 5 

B 35. 1 – 

Дерматофітійний 

оніхомікоз 

4 6 8 8 14 18 6 5 

B 37. 2 – Кандидозний 

оніхомікоз 

2 2 4 4 3 6 2 2 

L 60. 2 – Оніхоґрифоз 0 0 1 1 4 2 3 2 

Травми нігтя та 

навколонігтьових 

тканин 

2 4 3 3 2 1 1 1 

 

Розглядаючи оніхогрифоз як термінальний варіант оніхомікозу, (χ
2

= 

12,82, р=0,023), можна припустити, що особи даного віку становили групу 

соціально-незахищених хворих (χ
2

= 10,32, р=0,021), що не отримували 

лікування при наявності недеструктивних варіантів оніхомікотичного 

ураження та групу ризику виникнення інкарнацій (χ
2

= 17,35, р=0,0221) та 

рецидивів, включаючи рецидиви компресійної оніхопатології (рис.8.1).  

У загальній сукупності випадків помірно домінували неускладнені 

клінічні спостереження – 495 (53,86%) випадків. Ускладнені становили 235 

(25,57%), поєднані ураження – 189 випадків (20,57%). Деструктивні 

мікотичні ураження превалювали в осіб середнього та похилого віку, (χ
2

= 
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24,12, р<0,01) а у пацієнтів старечого віку становили половину всіх 

спостережень хірургічної оніхопатології (χ
2
= 14,12, р=0,028).  

Серед немікотичної деструктивної хірургічної оніхопатології 

превалював ВН (рис.8.2. ), що у парціальній сукупності не поєднаних 

клінічних спостережень становив 331 випадків (36,01%). Пікова частота 

негрибкових уражень нігтів спостерігалася у осіб третьої субвибірки – 

віком 30-40 років, що найбільш яскраво візуалізувалося графічно у 

субвибірці хворих на ВН (рис.8.3). Серед пацієнтів з панарицієм та 

оніхеальною травмою таких різких домінувань частоти не спостерігалося, 

проте спостерігалося незначне домінування у субвибірках осіб 30-40 років 

з панарицієм та у осіб віком до 30 років – з оніхеальною травмою.  

Таблиця 8. 3.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл комбінованих та поєднаних випадків 

за нозологічними формами 

 

Нозологічні форми  Вік (роки) 

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

L 03. 0 – Панарицій 

(піднігтьовий  

та пароніхія) 

0 1 1 3 2 1 2 2 

L 60. 0 –  

Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

7 6 12 15 11 12 12 8 

B 35. 1 – Дерматофітій-

ний оніхомікоз 

2 4 6 10 8 7 6 4 

B 37. 2 – Кандидозний 

оніхомікоз 

1 1 2 4 4 3 2 2 

L 60. 2 – Оніхоґрифоз 0 0 1 1 4 2 2 1 

Травми нігтя та 

навколонігтьових тканин 

4 2 2 3 2 2 2 1 

 



285 

 

Рисунок 8.1. Хірургічна оніхопатологія: графічне зображення динаміки 

розподілу нозологічних форм ускладненого деструктивного оніхомікозу 

(проспективна вибірка) 

 

 
Рисунок 8.2. Хірургічна оніхопатологія: розподіл нозологічних форм 

деструктивних немікотичних оніхеальних уражень 
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B 35.1 – Дерматофітійний оніхомікоз. B 37.2 – Кандидозний оніхомікоз.

L 60.2 – Оніхоґрифоз. Травми нігтя та навколонігтьо¬вих тканин
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По сумарній кількості спостережень у загальному матеріалі 

однозначно переважали хворі з ВН та дерматофітійним оніхомікозом. 

Пацієнти цих субвибірок становили понад 65% загальної вибірки. Загалом 

нами констатовано 414 випадків ВН (45,05%) та 201 (21,87%) – дерматофі-

тійного оніхомікозу. Пацієнтів з панарицієм (гнійною оніхією) та канди-

дозним оніхомікозом відповідно було виявлено 92 та 87 випадків. Серед 

немікотичної деструктивної хірургічної оніхопатології (рис.8.3) 

превалював оніхокриптоз, що у парціальній сукупності клінічних 

спостережень становив 414 випадків (45,05%), χ
2

= 24,12, р=0,028. Пікова 

частота негрибкових уражень нігтів спостерігалася у осіб третьої 

субвибірки – віком 30-40 років, що найбільш яскраво візуалізувалося у 

субвибірці хворих на ВН. Серед субвибірок пацієнтів з панарицієм та 

оніхеальною травмою таких різких домінувань частоти не спостерігалося, 

проте спостерігалося незначне домінування у субвибірках: осіб 30-40 років 

з панарицієм та у осіб віком до 30 років – з оніхеальною травмою. У 

субвибірках за віком хворих з хірургічною оніхопатологією понад 

половину всіх спостережень становили пацієнти середнього віку – 30-60 

років. З них 17% спостережень від загальної вибірки становили особи 

віком 30-40 років та інші 17% - пацієнти віком 40-50 років; 16% - хворі 

віком 50-60 років. 15% випадків хірургічної оніхопатології становили 

особи віком 60-70 років, 13% - хворі 20-30 річного віку.  

Проспективний матеріал констатував 624 випадків оніходеструкції 

(67,9%). Вік прооперованих хворих – від 5 до 92 років (табл. 8. 4). 

Досліджено нозологічні форми, клінічні варіанти та особливості перебігу 

патологічного процесу. Загальна вибірка проспективних досліджень була 

розділена на статистичні сукупності – 7 парціальних вибірок. Домінували 

неускладнені випадки ДО, комбіновані ураження нігтя та ускладнені 

випадки мікотичної патології [2, 3, 12, 38, 163, 169], коефіцієнт Спірмена 

(ρ) в залежності від аналізованої нозологічної форми ураження та 

супутньої мікотичної оніхії становив 0,552-0,617. Таким чином, мікотичні 
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ураження становили половину всіх спостереженнь; випадки ВН – 22% 

вибірки. За застосованими методиками комплексного лікування хворі 

ретроспективної та проспективної вибірок розділені на парціальні 

субвибірки, які опрацьовані методом описової статистики. Загальна 

вибірка проспективних досліджень була розділена на статистичні 

сукупності за віковими групами – 8 субвибірок.  

Таблиця 8. 5.  

Розподіл проспективних випадків за віковими групами (описова статистика) 

Статистичні 

закономірності 

 

Вік (роки), проспективна вибірка, n=624 

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

Середнє 11,33 16,83 19 15,67 15,67 9,33 7 7 

Стандартна помилка 5,03 7,71 7,49 4,55 4,62 2,97 2,28 2,28 

Мода 8 9 12 12 12 5 4 4 

Медіана 8,5 9,5 12 12 12 6 4,5 4,5 

Перша квартиль  5 7,25 8,75 7,5 7,5 5 4 4 

Третя квартиль 11,25 16,25 22,75 24 25,5 12,25 8,75 8,75 

Дисперсія 151,87 356,57 336,4 124,27 127,87 53,07 31,2 31,2 

Середньоквадратичне 

відхилення 12,32 18,88 18,34 11,15 11,31 7,28 5,56 5,56 

Ексцес 3,87 4,55 2,56 -1,7 -1,97 0,85 1,57 1,58 

Асиметрія 1,82 2,09 1,62 0,71 0,57 1,33 1,45 1,45 

Діапазон 35 51 50 26 26 19 15 15 

Мінімум 0 3 3 5 4 3 2 2 

Максимум 35 54 53 31 30 22 17 17 

Сума 68 101 114 94 94 56 42 42 
 

Проведене комплексне дослідження нозологічних форм патології 

нігтьової пластини, виділення групи захворювань так званої “хірургічної 

оніхопатології” [13, 14, 16, 46, 60, 69, 96, 117, 118, 133, 159, 162, 199, 209, 

217, 236, 356, 460, 474, 499], що вимагає у комплексному лікуванні 

проведення операційних втручань – оніхорезекції або оніхектомії, а також 

розробка та дослідження операційних втручань на білянігтьових тканинах 

здійснено вперше. Застосовані такі методи дослідження: ретроспективний 

та проспективний аналіз методом вибірки клінічних випадків 

деструктивних та ускладнених форм хірургічної оніхопатології з 
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визначенням ступеня впливу кожного з виниклих досліджуваних явищ, χ
2

, 

рівня значимості р, коефіцієнта Спірмена, регресії та кореляції згідно з 

принципами доказової медицини; лабораторні методи обстеження; 

рентгенологічні методики: рентгено- та електрорентгенографія уражених 

кистей та стоп; аналіз макроскопічних змін мікотично уражених ділянок та 

патогістологічних змін структур нігтьових пластин та навколонігтьових 

валиків; бактеріологічні та мікологічні дослідження з взяттям матеріалу 

для посіву з нігтьової пластини та гіпоніхія; АСПО анкетування з метою 

вивчення ранніх результатів комплексного лікування згідно 

“Амбулаторної карти оніхохірургічного хворого” та “Амбулаторної карти 

хірургічного хворого на оніхомікоз”; для вивчення ефективності кожної 

методики комплексного лікування застосоване ліцензійне програмне 

забезпечення. У статистичних сукупностях визначали параметри: 

емпірична частота та прогнозовані (min. та max. ) частоти виявлення 

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

Метод математичного прогнозування віддалених результатів шляхом 

наближення багаточленами таблично заданої функції по методу 

найменших квадратів і по методу інтерполяції з ціллю вивчення 

ефективності лікувальної тактики [197, 199, 200, 211, 229, 352, 356, 338, 

343, 351 373, 401] та прогнозування якості життя пацієнтів у пізньому 

післяопераційному періоді.  

Стверджено, що основною патологічною структурою ДО є 

піднігтьовий гіперкератоз, який характеризується наявністю патологічного 

надлишкового “ороговіння” нігтя, нігтьова пластина потовщена, 

деформована, росте поверх буруватих патологічних мікотичних 

гіперкератоїдних крихких нашарувань на нігтьовому ложі. Основний 

акцент у дисертаційній роботі здійснено на мікотичній та мікотично-

асоційованій хірургічній оніхопатології (рис.8.3), що корелюють між 

собою та з іншими нозологічними формами (табл. 8. 6).  
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Рисунок 8.3. Хірургічна оніхопатологія: розподіл мікотично 

детермінованих оніхеальних уражень, прогнозувальна динаміка 

 

Нашими дослідженнями констатовано, що існує декілька варіантів 

ВН згідно зі змінами епоніхеальних тканин [6-14, 16, 17, 20, 23, 24, 26- 29, 

30-33, 44, 46, 66, 67, 68, 72-84, 117, 118, 487, 488]. У клінічній класифікації 

за вираженістю гнійно-некротичних змін епоніхеального валика виділено 3 

типи вростання, що одночасно характеризують стадійність перебігу 

патологічного процесу. І тип, – початкова стадія патологічного процесу, 

інфільтративно-серозне запалення епоніхеального валика, незначно 

виражений набряк та гіперемія; ІІ тип, – гострий епоніхеальний абсцес; ІІІ 

тип, – гнійно-некротичне запалення епоніхеального валика з формуванням 

вогнищевих некрозів та гіпергрануляцій.  
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Таблиця 8. 6.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за нозологічними формами 

(кореляційний аналіз) 

 

 

Нозологічні 

форми 

(кореляції) 

L 03. 0 – 

Панарицій 

(піднігтьовий 

та пароніхія) 

L 60. 0 – 

Врослий 

ніготь 

(оніхокрип

тоз) 

B 35. 1 – 

Дерматофі

тійний 

оніхомікоз 

B 37. 2 – 

Кандидозни

й оніхомікоз 

L 60. 2 – 

Оніхоґри

фоз 

Травми нігтя 

та навколо-

нігтьових 

тканин 

L 03. 0 – 

Панарицій 

(піднігтьовий та 

пароніхія) 

1 0,93 0,38 0,32 -0,3 0,5 

L 60. 0 – Врослий 

ніготь 

(оніхокриптоз) 

0,93 1 0,33 0,27 -0,29 0,65 

B 35. 1 – 

Дерматофітійний 

оніхомікоз 

0,38 0,33 1 0,98 0,71 -0,09 

B 37. 2 – 

Кандидозний 

оніхомікоз 

0,32 0,27 0,98 1 0,7 -0,17 

L 60. 2 – 

Оніхоґрифоз 
-0,3 -0,29 0,71 0,7 1 -0,56 

Травми нігтя та 

навколонігтьових 

тканин 

0,5 0,65 -0,09 -0,17 -0,56 1 

 

Також виділено варіанти клінічного перебігу (рис.8.4) за наявністю 

фонових та супутніх захворювань (χ
2

= 19,21, р=0,026). Згідно даних 

проспективного аналізу, повноцінна класифікація, на нашу думку, повинна 

включати: локалізацію вростання; вираженість гнійно-некротичних змін у 

епоніхеальному валику, що підтверджено результатами дисперсійного 

двох факторного аналізу; зміни краю нігтя мають вплив на перебіг 

патологічного процесу (χ
2

= 21,23, р=0,012). Всі хірургічні втручання 

виконано адекватно у відповідності щодо домінуючих нозологічних форм і 

клінічних варіантів ураження (табл. 8. 7).  
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Рисунок 8.4. Випадки врослого нігтя: розподіл за наявністю фонових і 

супутніх захворювань 

 

Характерний рецидивний перебіг захворювання без вираженого 

запалення та посилення больового синдрому [14, 16, 46, 60, 69, 96, 117, 

118, 133, 159, 162]. Важливою ознакою є відсутність оніхеальної кутикули 

в зв'язку з прогресивним її відшаруванням від нігтя (χ
2

= 11,83, р=0,012) 

[411, 414, 419, 438, 460, 474, 490, 499, 512]. Хронічна пароніхія нерідко 

призводить до ураження проксимальної частини нігтя, що проявляється 

смужкою оніхолізису вздовж бічного краю нігтя або наявністю поперечних 

борозен, які в свою чергу сприяють інфікуванню трихофітонами (χ
2
= 

31,13, р<0,01) [317, 319, 324, 325] – основними збудниками ДО, коефіцієнт 

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

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

 

70%26%

2% 2%

А. Фонові  облітеруючі ураження артерій нижніх кінцівок та супутні 
захворювання нігтьової пластини відсутні 

B. Наявні супутні захворювання нігтьової пластини 

С. Наявні фонові облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок 

D. Наявні фонові облітеруючі захворювання судин нижніх кінцівок та супутні 
захворювання нігтьової пластини 
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Таблиця 8. 7.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за нозологічними формами, 

дисперсійний аналіз – двофакторний, ускладнені випадки оніхопатології: 

проспективний аналіз α = 0,05 

 

Піднігтьовий гіперкератоз та дерматофітома з однієї сторони 

викликають компресію центральної частини нігтя, епоніхеальні краї 

«вростають» у білянігтьові валики – формується вторинний ВН (χ
2

= 17,35, 

р=0,0221); з іншої – внаслідок постійної компресії настає деструкція 

центральної частини нігтя, - цей процес є типовий для 70-78% 

трихофітійних уражень (ступінь впливу χ
2

= 28,25, р<0,01). Конгломерат 

нігтьової пластини, піднігтьового гіперкератозу та трихофітоми остаточно 

може кальцинувати, формуючи оніхогрифоз – 10-12 % парціальних 

спостережень. У інших випадках внаслідок приєднання бактерійної 

суперінфекції наявне формування мало- або безсимптомного ПідНП 

 

 

 

Вік хворих  

(роки) 

Групи Сума Середнє Дисперсія 

<20 47 7,833 124,167 

20-30 78 13 416 

30-40 88 14,67 271,47 

40-50 83 13,83 163,77 

50-60 83 13,83 105,37 

60-70 78 13 103,2 

70-80 23 3,83 14,167 

>80 15 2,5 7,5 

    
L 03. 0 – Панарицій (піднігтьовий та 

пароніхія) 

55 6,88 24,7 

    L 60. 0 – Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

245 30,63 251,13 

B 35. 1 – Дерматофітійний оніхомікоз 85 10,63 79,13 

B 37. 2 – Кандидозний оніхомікоз 44 5,5 22,29 

L 60. 2 – Оніхоґрифоз 24 3 9,43 

Травми нігтя та навколонігтьових 

тканин 

42 5,25 15,93 
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змішаної етіології (гнійні вогнища множинні, у вигляді бджолиних сот), 

χ
2

= 20,87, р< 0,01. Цей варіант гнійної оніхії внаслідок особливостей 

клінічного перебігу (мало- або безсимптомного) нерідко діагностується та 

лікується несвоєчасно та нерідко є причиною періоститу та кісткового 

панариція – остеомієліту дистальної фаланги пальця (χ
2

= 7,33, р<0,012) 

внаслідок поширення інфекції з ложа нігтя на періост та нігтьову фалангу 

[295, 301, 325, 326,333, 349, 358, 359, 374, 378, 389, 394, 413, 421, 428].  

Нами запропоновані оригінальні способи хірургічних втручань щодо 

видалення нігтів при їх мікотичному ураженні. Методи хірургічного 

лікування деструктивного й ускладненого піднігтьового гіперкератозу і 

оніхогрифозу удосконалено шляхом зміни послідовності виконання 

окремих етапів операційного лікування та техніки ВНП з урахуванням 

пато- та морфогенетичних властивостей ДО. Нами запропоновано спосіб 

мобілізації та ВНП при неускладненому мікотичному піднігтьовому 

гіперкератозі. Здійснюємо мобілізацію основної частини (понад ½) 

нігтьової пластини скальпелем через гіперкератоїдні маси та її 

“вилущування” тупим шляхом від нігтьового ложа до ретроніхеального 

(заднього нігтьового) валика з фіксацією за дистальний кінець. 

Зафіксувавши уражений палець за ділянку турнікування після мобілізації 

основної частини (понад ½) нігтя та повного проходження гострим 

скальпелем ділянки піднігтьового гіперкератозу, χ
2

= 35,43, р<0,01, 

фіксували мобілізовану оніхолізовану пластину за дистальний кінець, 

тупим шляхом “вилущували” її від нігтьового ложа до ретроніхеального 

(заднього нігтьового) валика, припіднімали у проксимальному напрямку та 

видаляли. Візуалізували оголене нігтьове ложе із залишками 

гіперкератоїдних нашарувань дерматофітоми у дистальній частині та 

гіперкератозів біля епоніхеальних структур. Останні санували ложечкою 

Фолькмана, видаляючи патологічні елементи вишкрібанням.  
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Оригінальною методикою, на нашу думку, можна вважати також 

спосіб ВНП з урахуванням пато- та морфогенетичних властивостей 

мікотичного піднігтьового гіперкератозу, ускладненого фрагментацією з 

одномоментною ліквідацією ділянок вростання нігтя. Виконано операційні 

втручання з приводу мікотичного піднігтьового гіперкератозу, 

ускладненого фрагментацією нігтьової пластини [153, 164, 171, 183, 222, 

247, 248, 260, 274, 297, 300, 301, 321] та двостороннім інкарнацією краю 

нігтя 1 пальця стопи [172, 174, 176, 183, 194] пацієнтам віком 67-80 років. 

Візуалізували найменш ригідну, розм’ягчену ділянку піднігтьового 

гіперкератозу, яку вишкрібали ложечкою Фолькмана, видаляючи 

піднігтьові гіперкератоїдні нашарування, χ
2

= 15,23, р<0,0211, 

відсепаровуючи та припіднімаючи центральну частину нігтя. У 

сформований канал вводили затискач; відбувалася остаточна фрагментація 

та розшарування нігтьової пластини, χ
2

= 11,13, р<0,022, із залишенням 

фіксованих у епоніхеальні валики фрагментів. Останні мобілізували 

гострим скальпельним лезом, фіксували затискачем типу “Москіт” та 

проводили їх блокоподібне висікання разом з патологічно зміненими 

епоніхеальними валиками. Візуалізували оголене нігтьове ложе з 

залишками дерматофітомних гіперкератоїдних нашарувань у дистальній 

частині. Останні додатково санували ложечкою Фолькмана, видаляючи 

патологічні елементи вишкрібанням.  

У післяопераційному періоді після проведення комплексу місцевої та 

системної антимікотичної терапії локальних рецидивів піднігтьового 

гіперкератозу не виявлено. Запропоновані способи мобілізації та ВНП при 

неускладненому мікотичному піднігтьовому гіперкератозі дозволяють 

прецизійно виконати мобілізацію нігтьової пластини без ризику 

додаткового пошкодження нігтьового ложа, χ
2

= 15,23, р<0,0211. Нігтьова 

пластина мобілізується через патологічно змінені структури, чим 

зменшується ризик контамінації прилеглих структур, χ
2

= 27,41, р<0,01, 
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досягається зменшення інтраопераційної травми неуражених ділянок 

нігтьового ложа, χ
2
= 31,11, р<0,01, що призводить до швидкого зменшення 

інтенсивності больового синдрому, χ
2

= 29,91, р<0,01, та вираженості 

запального процесу, покращення загального стану хворих, швидшого 

загоєння ранової поверхні у післяопераційному періоді, χ
2
= 32,42, р<0,01.  

При оніхогрифозі, ускладненому компресією епоніхеальних тканин 

та оніхокриптозом здійснювали латеральне відсепарування нігтьової 

пластини распатором зі сторони вростання в епоніхеальний валик після 

висічення епоніхія. Розширеним латеральним доступом до врослого краю 

оніхогрифотичного нігтя [19, 22, 23, 16, 28, 35, 50, 53, 54] та 

відсепаруванням нігтя распатором шляхом мобілізації нігтьової пластини 

не спереду, а збоку, зі сторони вростання, досягалася одномоментна 

корекція оніхокриптозу та зменшення травматичності, χ
2

= 31,11, р<0,01, а 

також – добрий візуальний контроль усіх маніпуляцій. На даний метод 

отримано Патент на корисну модель № 28591 «Спосіб видалення нігтя при 

оніхогрифозі, ускладненому компресією епоніхеальних тканин та 

оніхокриптозом». Виконували лінійний розтин через ретроніхеальний 

(позадунігтьовий) валик, який продовжували півмісяцево у дистальному 

напрямку на епоніхеальний валик, висікаючи останній тотально до 

візуалізації краю нігтя. Распатором формували канал, тупим шляхом 

послідовними рухами відділяли оніхогрифотично змінену нігтьову 

пластину у контрлатеральному напрямку, протилежному стороні 

вростання. Нігтьову пластину фіксували на затискачі та видаляли. 

Виконують парціальну матриксектомію.  

При мікотичному оніхогрифозі, ускладненому двобічною 

інкарнацією краю нігтя, здійснювали висікання нігтьової пластини шляхом 

її мобілізації за проксимальний кінець після виконання двобічної 

епоніхектомії з формуванням ретроніхеального клаптя та “вилущуванням” 

тупим шляхом зі сторони росткової зони. Відступивши на 1-2 міліметри 
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медіальніше від краю патологічно зміненого епоніхеального валика, 

виконували лінійний розтин довжиною 0,7 мм через ретроніхеальний 

валик. Зі сторони ретроніхеальних тканин розтин продовжували 

півмісяцево у дистальному напрямку на патологічно змінений 

епоніхеальний валик. Останній висікали en block (одним блоком) разом з 

гнійно, некротично, фіброзно зміненими м’якими тканинами, 

гіпергрануляціями. Аналогічним чином висікали інший, контрлатеральний, 

епоніхеальний валик, візуалізуючи врослі краї нігтьової пластини та 

формуючи ретроніхеальний клапоть. Останній відсепаровували дозаду, 

забезпечуючи доступ до основи оніхогрифотично зміненого нігтя та його 

росткової зони. Здійснювали висікання нігтьової пластини шляхом 

мобілізації за проксимальний кінець затискачем типу “москіт” та її 

“вилущування” тупим шляхом зі сторони росткової зони. Висікали та 

діатермокоагулювали матрикс нігтя в ділянці вростання. Рану санували 3% 

розчином перекису водню. Згідно з особливостями патогенезу та 

морфології мікотичного оніхогрифозу, ускладненого двобічним 

інкарнацією краю нігтя, досягалося зменшення інтраопераційної травми 

неуражених ділянок, зменшення інтенсивності патологічного процесу та 

больового синдрому (χ
2

= 29,91, р<0,01) швидке загоєння ранової поверхні 

у післяопераційному періоді, χ
2

= 29,12, р<0,01. У прооперованих за 

нашими методиками пацієнтів спостерігалося зменшення термінів 

загоєння ранових поверхонь на 4-7 днів і термінів тимчасової 

непрацездатності – на 3-4 дні у порівнянні зі стандартними методиками 

ВНП та методиками операційного лікування ВН у інших 72 хворих на 

мікотичну інфекцію, що становили контрольну групу нашого дослідження.  

Нами констатовано, що особливості морфології та патогенезу 

деструктивних форм оніхомікозу: піднігтьового гіперкератозу та 

оніхогрифозу детермінують створення особливих способів ВНП у 

відповідності щодо зниження травматичності маніпуляцій, χ
2

= 31,11, 



297 

 

р<0,01, зменшення ризику пошкодження нігтьового та профілактики 

розповсюдження гіфів збудника у навколонігтьових тканинах [103-105, 

110, 113, 117, 137, 139, 142, 168]. Видалення мікотично уражених нігтів у 

таких хворих доцільно проводити через оніхолізовані структури з 

одномоментним видаленням дерматофітоми, гіперкератозів, χ
2

= 35,43, 

р<0,01, ділянок вростання з епоніхеальними гіпергрануляціями (χ
2
= 27,41, 

р<0,01).  
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Загальний ризик розвитку оніхомікозу при ендокринній патології, 

згідно з даними літератури, в 2,77 разів перевищує аналогічний показник 

серед інших хворих [27, 30, 31, 33, 43, 47, 48, 49, 64, 69, 103, 106, 110]. 

Поширеність мікозів стопи та оніхомікозів серед пацієнтів з цукровим 

діабетом ЦД та облітеруючим ураженням артерій нижніх кінцівок значно 

більша, ніж у хворих загальної популяції, χ
2

= 11,05, що підтверджено 

також результатами двофакторного дисперсійного аналізу, Libre Office 

Calc., рівень значимості, р<0,05). За даними більшості європейських клінік 

частота оніхомікозів у пацієнтів з ЦД на 2 – 13% перевищує 

розповсюдженість грибкових уражень в осіб без ендокринної патології [12, 

13, 16, 18, 26 ,27, 30, 31]; іншими дослідженнями відзначено, що серед 

хворих з компенсованим діабетом поширеність мікозу та оніхомікозу стоп 

становить відповідно 17 і 12%, а серед пацієнтів загальної популяції – 8 і 

11% [126, 214, 286, 387, 389, 395, 467]. Первинні діабетичні зміни нігтів – 

поперечні смуги Бо виявлені у 12-23% хворих, у половині випадків ЦД 2 

типу нами виявлені різко виражені поздовжні борозни (хворі віком понад 

45 років), що детермінують ощирення дерматофітійної інфекції, χ
2

= 35,43, 

р<0,01, також під час прогресуючого погіршення стану описані 

горбоподібні випуклості й заглиблення на поверхні нігтьової пластинки, 

оніхолізис та відторгнення нігтів. Вторинні зміни та оніхогрифоз (рис.8.10) 

виникають на грунті невритів та нейропатій, χ
2

= 11,21, р=0,024, зокрема – 

діабетичної полінейропатії [43, 47, 48, 49, 64, 69, 103, 106, 110] та можуть 

бути сприятливими факторами щодо розвитку оніхомікозу [106, 110-115], 

χ
2

= 15,23, р<0,0211 Відшарування нігтя (оніхолізис) може 

супроводжуватися запаленням оточуючих тканин, піднігтьовим 

гіперкератозом. На збільшення тривалості очищення ран після оніхектомії 

та їх епітелізації мають вплив патогенетичні ланки діабету, фонова ІР, 

тобто випадки УДО та вростання нігтя (оніхокриптозу) у хворих ЦД 

повинні трактуватися як "діабетична стопа" [46, 60, 69, 96, 117, 118, 133, 
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159, 162]; успіх лікування залежить не тільки від адекватного операційного 

втручання, χ
2

= 21,81, р<0,01, але і від адекватного ведення 

післяопераційного періоду, χ
2

= 19,87, р<0,01. Комплексне лікування таких 

хворих проводили з урахуванням патологічних змін нігтьових пластинок 

та епоніхеального валика, згідно рекомендацій поєднання хірургічних 

стручань та антимікотичної терапії. Перевід на простий інсулін 

застосовано у всіх пацієнтів з ЦД основної групи.  

Нами стверджено, що уважна оцінка змін нігтьової пластинки [20, 

22, 24, 25, 28, 30, 31, 38] – характеру її дегенеративних змін, консистенції, 

забарвлення, стану нігтьового ложа, нігтьових валиків, кутикули, шкіри 

пальців, долонь, підошов, міжпальцевих складок; кількості уражених нігтів 

на ногах і руках, послідовності та симетричності ураження нігтів на 

верхніх і нижніх кінцівках [20, 22, 30, 31, 38, 117, 118, 120, 126, 129, 137], – 

ці симптоми й ознаки сприяють адекватній емпіричній етіологічній 

діагностиці оніхомікозу [212, 219, 222, 236, 239, 248, 253, 258, 259, 264, 

272]. Аналіз субоніхеального зішкрібу при оніхомікотичних ураженнях з 

вторинною інкарнацією нігтя (рис.8.5) дозволив констатувати переважання 

дерматофітів (червоної трихофітії), у 25% випадків – в асоціації з 

пліснявими та дріжджоподібними грибами. Наявність мікотично-

асоційованого ПідНП діагностовано у 7 хворих на ЦД та оніхогрифоз, у 4 

осіб цієї ж групи стверджено епоніхеальний абцес, у інших 2 пацієнтів – 

гнійну пароніхію. У контрольній групі епоніхеальний абсцес у ділянці 

вростання діагностовано у 5 пацієнтів. Таким чином, мікотично-

асоційовану гнійну патологію у хворих основної групи стверджено у 13 

пацієнтів (34,21% загальної вибірки, 52% випадків) у основній групі та, 

відповідно, у 5 хворих (13,16% загальної вибірки, 30% спостережень) у 

контрольній групі. У пацієнтів з ЦД застосовано два варіанти хірургічного 

втручання. Перевагу надавали малотравматичній ексцизії нігтя. Видалення 

оніхогрифозно зміненої нігтьової пластини через оніхолізовані структури 
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малотравматичним способом проведено 13 хворим. В зоні піднігтьового 

гіперкератозу по дистальному краю нігтя візуалізували найменш ригідну, 

розм’якшену ділянку з вираженим оніхолізисом, через яку відділяли 

нігтьову пластину, відсепаровуючи та припіднімаючи її распатором.  

 

Рисунок 8.5. Розподіл збудників оніхомікозу у субоніхеальному зішкрібі в 

хворих на оніхомікоз (оніхогрифоз) з вторинним вростанням нігтя.  

 

Іншим 10 особам, хворим на діабет, після блокоподібного виделення 

патологічно змінених епоніхеальних тканин здійснено класичне видалення 

оніхогрифозних ВН (рис. 8.6); аналогічним чином нижчеописаним 

способом хірургічне вилучення нігтьових пластин застосовано у 

контрольній групі. Виконували ретроніхеальні контрлатеральні розтини 

Канавела. У ділянці інкарнації ретроніхеальний лінійний розтин 

продовжували півмісяцево у дистальному напрямку на епоніхеальний 

валик, висікаючи останній тотально до візуалізації краю нігтя.  

 

57%

25%

6%
9% 3%

Дерматофіти
Дерматофіти та плісняві гриби

Дріжджоподібні гриби

Плісняві гриби                                          
Дріжджоподібні та плісняві гриби   
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Рисунок 8.6. Поліоніхомікоз, оніхогрифоз з вираженою деформацією 

та вторинним вростанням (інкарнацією) нігтя, піднігтьовий гіперкуратоз, 

оніхогрифоз інших нігтьових пластин стопи у хворого Б-та, 72 роки; 

цукровий діабет, ІІ тип, тяжка форма, стадія декомпенсації.  

 

Тупим та гострим шляхом формували канал, распатором 

послідовними рухами відділяли оніхогрифозно змінену нігтьову пластину 

у контрлатеральному напрямку, протилежному стороні вростання. 

Нігтьову пластину сильно фіксували затискачем та видаляли. Виконували 

ПММвДВ. Накладали асептичну пов’язку. Перев’язки виконували через 

день з розчином полівідону йоду, після повного заживлення / кіркування 

рани застосовували антимікотичну мазь – лінімент тербінафіну до повного 

відростання нігтів.  

Нами констатовано такі девіації лабораторних показників ліпідного 

обміну – підвищений рівень загального холестерину понад 5,18 мМоль/л 

спостерігався у всіх пацієнтів основної групи, – 7,28±0,07 мМоль/л, та у 7 

пацієнтів (половині випадків) контрольної групи, – 5,45±0,12 мМоль/л; 

рівень холестерину ліпопротеїдів низької щільності становив понад 3,0 

мМоль/л у хворих основної групи, – 3,37±0,22 мМоль/л, у хворих групи 

контролю, – 3,23±0,14 мМоль/л. Концентрація холестерину ліпопротеїдів 
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високої щільності у хворих основної групи становила 1,36±0,09 мМоль/л, у 

хворих групи контролю – 1,08±0,07 мМоль/л. При порівнянні результатів 

первинного комплексного лікування у пацієнтів основної та контрольної 

груп спостерігалася виражена різниця термінів загоєння оніхоектомічних 

ран. У хворих на ЦД, яким застосована малотравматична оніхоектомія 

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 ЦД 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 ДО, оніхогрифоз з вторинним ВН 

(r=0,38; р<0,01). У хворих на ЦД 2-го типу (основна група) з 

поліоніхомікозом та трихофітійним оніхогрифозом з вторинним 

інкарнацією краю нігтя 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). Підвищений рівень загального холестерину понад 5,18 

мМоль/л спостерігався у всіх пацієнтів основної групи, – 7,28±0,07 

мМоль/л, та у половині випадків контрольної групи, – 5,45±0,12 мМоль/л, 

також стверджено девіації лабораторних показників холестерину 

ліпопротеїдів низької та високої щільності.  

Вважаємо, що перевагу слід надавати малотравматичному видаленню 

нігтів через оніхолізовані структури; після такого втручання у хворих на 

ЦД терміни загоєння (кіркування) операційних ран становили 16-23 дні 

(середня тривалість загоєння – 19 дні) та наближалися до показників у 

групі контролю; у пацієнтів з діабетом та «класичною» оніхектомією ці 

показники становили відповідно 24-30 днів (середня тривалість загоєння – 
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26 днів), у групі контролю – 14-22 дні (середня тривалість загоєння – 18 

днів). Загальний розподіл пацієнтів на субвибірки згідно з застосованими 

методами антимікотичної терапії представлено у вигляді таблиць ( табл. 8. 

7, 8. 8, 8. 9).  

Таблиця 8. 7.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за нозологічними формами та 

методами антимікотичної терапії: проспективний аналіз  

 

 

 

Нозологічні  

форми 

Базова системна антимікотична терапія  

(протигрибкові засоби) 

 

 

Всього 

(% від 

N) 
 

N=919 

 

Відсоток  
 

(від 

загальної 

субвибірки 

антиміко-

тичної 

терапії) 
 

n=496 

Флуконазол (F)  
К (% у субвибірці 

нозологічної форми) 

n=147 

Тербінафін (T) 
К (% у субвибірці 

нозологічної форми) 

n=166 

Ітраконазол (I) 
К (% у субвибірці 

нозологічної форми) 

n=183 

F1 F2 F3 FX T1 T2 T3 TX I1 I2 I3 IX 

L 03. 0 – 

Панарицій 

(піднігтьовий  

та пароніхія) 

2 
 

2,17% 

5  
 

5,43% 

7  
 

7,61% 

11 
 

11,96% 

4 
 

4,35% 

7  
 

7,61% 
3  
 

3,26% 
8 
 

8,7% 

3  
 

3,26% 
9 
 

9,78% 

7 
 

7,61% 
5  
 

5,43% 
71 

(7,73%) 
14,31% 

L 60. 0 –  

Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

12 

2,9% 

10 

0,24% 

7 

1,69% 

17 

4,11% 

7 

1,69% 

12 

2,9% 

11 

2,66% 

15 

3,62% 

10 

0,24% 

24 
 
3,65% 

12 

2,9% 

13 
 

3,14% 

150 
(16,32%

) 

30,24% 

B 35. 1 – 

Дерматофітій-

ний оніхомікоз 

10 

4,96% 

6 

2,99% 

8 
 
1,93% 

10 

4,96% 

16 
 
7,96% 

14 
 
6,97% 

10 

4,96% 

12 
 
5,97% 

14 
 
6,97% 

12 
 
5,97% 

18 
 
8,96% 

11 
 
5,47% 

141 
(15,34%

) 

28,43% 

B 37. 2 – 

Кандидозний 

оніхомікоз 

3 
 

3,44% 

6 
 

6,9% 

2 
 

2,3% 

7 
 

8,05% 

8 
 

9,2% 

6 
 

6,9% 
5 
 

5,75% 

7 
 

8,05% 
8 
 

9,2% 

4 
 

4,6% 

7 
 

8,05% 
6 
 

6,9% 
69 

(7,51%) 

13,91% 

L 60. 2 – 

Оніхоґрифоз 
1 
2,08% 

2 
4,17% 

2 
4,17% 

3 
6,25% 

2 
4,17% 

3 
6,25% 

2 
4,17% 

2 
4,17% 

1 
2,08% 

2 
4,17% 

2 
4,17% 

2 
4,17% 

24 
(2,61%) 

8,84% 

Травми нігтя 

та навколоніг-

тьових тканин 

6  
 

7,79% 
4 
 

5,19% 

3 
 

3,9% 

3 
 

3,9% 
2 
 

2,59% 

3 
 

3,9% 
2 
 

2,59% 
5 
 

6,49% 

2 
 

2,59% 
5 
 

6,49% 
3 
 

3,9% 
3 
 

3,9% 
41 

(4,46%) 
8,27% 

Всього 34 
 

3,70% 

33 
 

3,59%* 

29 
 

3,16%* 

51 
 

5,55%* 

39 
 

4,24%* 

45 
 

4,9%* 

33 
 

3,59%* 
49 
 

5,33%* 

38 
 

4,13%* 

56 
 

6,09%* 

49 
 

5,33%* 
40 
 

4,35%* 

496  53,97% 

 

Примітка. F - субвибірка випадків, лікованих флуконазолом: F1 – системна монотерапія 

флуконазолом (проспективний аналіз), F2 – системна терапія флуконазолом + місцева терапія 

лініментом тербінафіну, F3 – системна терапія флуконазолом (проспективний аналіз) + 

місцева терапія лініментом тербінафіну+антимікотичні лаки (аморолфін або циклопірокс), 

FХ – системна терапія флуконазолом (контрольна вибірка – ретроспективний аналіз); Т - 

субвибірка випадків, лікованих тербінафіном: Т1 – системна монотерапія тербінафіном 

(проспективний аналіз), Т2 – системна терапія тербінафіном + місцева терапія лініментом 

тербінафіну, Т3 – системна терапія тербінафіном (проспективний аналіз) + місцева терапія 

лініментом тербінафіну+антимікотичні лаки (аморолфін або циклопірокс), ТХ – системна 

терапія тербінафіном (контрольна вибірка – ретроспективний аналіз); І - субвибірка випадків, 

лікованих ітраконазолом: І1 – системна монотерапія ітраконазолом (проспективний аналіз), 

І2 – системна терапія ітраконазолом + місцева терапія лініментом тербінафіну, І3 – 

системна терапія ітраконазолом (проспективний аналіз) + місцева терапія лініментом 

тербінафіну+антимікотичні лаки (аморолфін або циклопірокс), ІХ – системна терапія 

ітраконазолом (контрольна вибірка – ретроспективний аналіз).  
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Таблиця 8. 8.  

Хірургічна оніхопатологія: розподіл за нозологічними формами та базовою системною 

антимікотичною терапією  
 

 

Варіанти 

хірургічного 

лікування 

Базова системна антимікотична терапія  

(протигрибкові засоби) 
 

 
Всього Флуконазол (F) Тербінафін (T) Ітраконазол (I) 

F1 F2 F3 FX T1 T2 T3 TX I1 I2 I3 IX 
Резекція нігтя 1 2 3 5 2 3 1 4 1 4 3 2 31 

Резекція нігтя + висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин 

3 2 2 5 2 2 1 2 1 4 2 4 30 

Резекція нігтя + висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+ парціальна матриксектомія 

(операція Емерта-Шмідена) 

3 3 2 5 2 4 2 4 1 6 3 3 38 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ резекція 

нігтя.  

1 2 1 2 1 2 3 3 3 7 3 3 31 

Резекція нігтя + висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+епоніхеопластика (операція 

Бартлета) 

1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 17 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ резекція 

нігтя +парціальна матриксектомія) 

1 1 1 1 1 2 2 3 2 1 2 1 18 

Резекція нігтя + висічення 

патологічно змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна 

матриксектомія+епоніхеопластика 

(операція Мелешевича) 

3 1 0 2 0 0 1 1 2 4 1 0 15 

"Класичне" видалення нігтя 

(операція Дюпюітрена) 5 4 4 8 10 10 7 8 10 6 10 8 90 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури (малотравматичне) 5 2 4 2 6 4 3 4 4 6 8 3 51 
"Класичне" видалення нігтя + 

висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин  

2 4 1 4 6 4 3 5 4 3 2 5 43 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури (малотравматичне)+ 

висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин 

1 2 1 3 0 2 2 2 4 1 3 1 22 

"Класичне" видалення 

нігтя+висічення патологічно 

змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна матриксектомія  

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 0 1 1 2 1 14 

"Класичне" видалення 

нігтя+висічення патологічно 

змінених епоніхеальних 

тканин+парціальна 

матриксектомія+епоніхеопластика 

(операція Виноградова) 

0 1 1 1 2 2 1 2 0 1 2 2 15 

Видалення нігтя через оніхолізовані 

структури (малотравматичне)+ 

висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин+парціальна 

матриксектомія  

3 2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

3 

 

2 

 

3 

 

2 

 

1 

 

24 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ видалення 

нігтя через оніхолізовані структури 

(малотравматичне) +парціальна 

матриксектомія 

2 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 8 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ видалення 

нігтя через оніхолізовані структури 

(малотравматичне) +резекція 

дерматофітоми+ парціальна 

матриксектомія 

1 1 0 1 0 2 0 1 0 1 3 1 9 

Блокоподібна епоніхектомія 

(висічення патологічно змінених 

епоніхеальних тканин)+ видалення 

нігтя через оніхолізовані структури 

(малотравматичне)+резекція 

дерматофітоми+парціальна 

матриксектомія+епоніхеопластика 

1 

 

3 

 

4 

 

6 

 

2 

 

4 

 

2 

 

4 

 

2 

 

5 

 

4 

 

3 

 

40 

Середнє значення 2 1,94 1,71 3 2,29 2,65 1,94 2,82 2,24 3,29 2,88 2,41 29,18 

Максимальне значення 

5 4 4 8 10 10 7 8 10 7 10 8 90 
Сумарна кількість: розподіл за 

застосованими системними 

антимікотиками 

147 
(16% вибірки) 

165 
(17,95% вибірки) 

184 
(20,02% вибірки) 

496 
(53,97% 

вибірки) 
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Таблиця 8. 9.  

Хірургічна оніхопатологія: відсотковий розподіл за застосованою базовою 

системною антимікотичною терапією  

 

 

 

Нозологічні  

форми 

Базова системна антимікотична терапія  

(протигрибкові засоби) 
Флуконазол (F)  

(% у субвибірці  

нозологічної форми) 

n=147 

Тербінафін (T) 
(% у субвибірці 

 нозологічної форми) 

n=166 

Ітраконазол (I) 
(% у субвибірці 

 нозологічної форми) 

n=183 

F1 F2 F3 FX T1 T2 T3 TX I1 I2 I3 IX 

L 03. 0 – 

Панарицій 

(піднігтьовий  

та пароніхія) 

 

2,17 

 

5,43 

 

7,61 

 

11,96 

 

4,35 

 

7,61 

 

3,26 

 

8,7 

 

3,26 

 

9,78 

 

7,61 

 

5,43 

L 60. 0 –  

Врослий ніготь 

(оніхокриптоз) 

 

2,9 

 

0,24 

 

1,69 

 

4,11 

 

1,69 

 

2,9 

 

2,66 

 

3,62 

 

0,24 

 

3,65 
 

2,9 

 

3,14 

B 35. 1 – 

Дерматофітій-

ний оніхомікоз 

 

4,96 

 

2,99 

 

1,93 
 

4,96 

 

7,96 

 

6,97 
 

4,96 

 

5,97 

 

6,97 

 

5,97 

 

8,96 

 

5,47 

B 37. 2 – 

Кандидозний 

оніхомікоз 

 

3,44 

 

6,9 

 

2,3 

 

8,05 

 

9,2 

 

6,9 

 

5,75 

 

8,05 

 

9,2 

 

4,6 

 

8,05 

 

6,9 

L 60. 2 – 

Оніхоґрифоз 

 

2,08 

 

4,17 

 

4,17 

 

6,25 

 

4,17 

 

6,25 

 

4,17 

 

4,17 

 

2,08 

 

4,17 

 

4,17 

 

4,17 

Травми нігтя та 

навколонігтьо-

вих тканин 

 

7,79 

 

5,19 

 

3,9 

 

3,9 

 

2,59 

 

3,9 

 

2,59 

 

6,49 

 

2,59 

 

6,49 

 

3,9 

 

3,9 

 

Всього * 
 

3,70* 

 

3,59* 

 

3,16* 

 

5,55* 

 

4,24* 

 

4,9* 

 

3,59* 

 

5,33* 

 

4,13* 

 

6,09* 

 

5,33* 

 

4,35* 
 

 
Примітка. F - субвибірка випадків, лікованих флуконазолом: F1 – системна монотерапія 

флуконазолом (проспективний аналіз), F2 – системна терапія флуконазолом + місцева терапія 

лініментом тербінафіну, F3 – системна терапія флуконазолом (проспективний аналіз) + 

місцева терапія лініментом тербінафіну+антимікотичні лаки (аморолфін або циклопірокс), 

FХ – системна терапія флуконазолом (контрольна вибірка); Т - субвибірка випадків, лікованих 

тербінафіном: Т1 – системна монотерапія тербінафіном (проспективний аналіз), Т2 – 

системна терапія тербінафіном + місцева терапія лініментом тербінафіну, Т3 – системна 

терапія тербінафіном (проспективний аналіз) + місцева терапія лініментом 

тербінафіну+антимікотичні лаки (аморолфін або циклопірокс), ТХ – системна терапія 

тербінафіном (контрольна вибірка); І - субвибірка випадків, лікованих ітраконазолом: І1 – 

системна монотерапія ітраконазолом (проспективний аналіз), І2 – системна терапія 

ітраконазолом + місцева терапія лініментом тербінафіну, І3 – системна терапія 

ітраконазолом (проспективний аналіз) + місцева терапія лініментом 

тербінафіну+антимікотичні лаки (аморолфін або циклопірокс), ІХ – системна терапія 

ітраконазолом (контрольна вибірка); * - % від загальної вибірки (N).  
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Системну ад’ювантну пульс-терапію 400 мг ітраконазолу проводили 

протягом двох днів до первинного операційного лікування – санації 

основних оніхеальних уражень з інкарнацією нігтя (рис. 8.13) та протягом 

перших трьох днів післяопераційного періоду. Санацію інших змінених 

нігтів для запобігання мікотичній реінфекції здійснювали 

циклопіроксвмісним лаком. Видалення інших гіперкератозно змінених 

нігтів з трихофітомами виконували через оніхолізовані структури 

послідовними етапами під прикриттям окремих системних “пульсів” 

терапії ітраконазолом.  

 

Рисунок 8.13. Антимікотична терапія після санації основних оніхеальних 

уражень з інкарнацією нігтя: графічний розподіл 
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У пацієнтів, у яких застосовано пульс-терапію ітраконазолом [26, 27, 

28, 30, 31, 38, 42,44], виконували ВНП з застосуванням у 

післяопераційному періоді циклопіроксвмісного лаку та 

тербінафіновмісної мазі, що детермінувало достатньо успішне 

елімінування мікотичної флори та регресування патологічного процесу – 

таку схему лікування рекомендуємо застосовувати при тяжких 

резистентних випадках поліоніхомікозу.  

Загоєння ран у чоловіків контрольної ретроспективної групи 

відбулось на 19,28±1,85 добу, тоді як в основній – на 17-у добу (від 16-и до 

18-и діб) (р=0,01), у жінок контрольної ретроспективної групи – на 20-у 

добу (від 17 до 23-ї доби), тоді як в основній – на 16-у добу (від 15-и до 18-

и діб) (р=0,01) (рис. 5.9). На 3-ю добу індекс Попової у чоловіків 

контрольної групи становив – 4,46±1,56%, основної – 7,23±3,28% (р<0,01), 

на 7-у добу – відповідно 6,65±2,12% та 9,57±2,62% (р<0,01), на 10-у добу – 

11,76±3,53% та 18,7±3,5 (р<0,01) та на 14-у добу індекс Попової в 

контрольній групі склав – 12,1±2,85%, тоді як в основній – 18,97% (від 15,3 

до 21,8%) (р<0,01). Таким чином, у чоловіків основної групи, індекс 

Попової був достовірно вищим на 3-ю, 7-у, 10-у та 14-у добу ніж в 

контрольній ретроспективній групі. На 3-ю добу індекс Попової у жінок 

контрольної ретроспективної групи становив – 4,76±1,61%, основної – 

6,6% (від 4,5 до 8,3%) (р=0,04), на 7-у добу – відповідно 6,62±2,31% та 

8,4±2,32% (р=0,045), на 10-у добу – 12,82% (від 9,1 до 16,15%) та 

15,11±4,25% (р=0,037) та на 14-у добу індекс Попової в контрольній 

ретроспективній групі склав – 12,1±3,25%, тоді як в основній – 16,3% (від 

13,1 до 19,8%) (р<0,01), що свідчить про прискорення загоєння рани. 

Таким чином, загоєння ран відбулось статистично значимо швидше ніж у 

хворих ретроспективної групи.  

Дослідження імунного статусу хворих на деструктивний 

поліоніхомікоз безпосередньо після операційного лікування та через 1 

місяць післяопераційного періоду дозволило констатувати нормалізацію 
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деяких показників та їх наближення до показників у контрольній групі без 

проведення спеціальної імунокорекції (r=0,42; р<0,01). Ці дані вірогідно 

свідчать про ефективність комплексного лікування з застосуванням 

хірургічних методик для швидкої елімінації вогнищ мікотичної деструкції.  

Перевагою флуконазолу є наявність ін'єкційної форми [21, 24, 25, 30, 

31, 38, 42, 44, 45, 47, 49, 61, 67, 68, 104, 105, 108, 111], що детермінує 

ефективність застосування при деструктивних поліоніхомікозах, 

мікотичних остеомієлітах та мікосепсисі [105, 108, 111, 112, 117, 135, 204, 

237]. Флуконазол – це системний антимікотик, що є селективним 

інгібітором синтезу стеролів у клітинах грибів. Флуконазол може 

взаємодіяти із препаратами сульфанілсечовини, подовжуючи період їх 

напіввиведення із сироватки крові, що пролонгує гіпоглікемійний ефект 

останніх та обгрунтовує застосування цього препарату у хворих на ЦД [71, 

83, 84, 96, 103, 104, 113, 114]. Послідовність відбору пацієнтів для 

вивчення віддалених результатів полягала в тому, що серед хворих з 

підтвердженим діагнозом оніхомікозу стоп, що завершили лікування 

Тербінафіном і Ітраконазолом були відібрані ті, які одержали у 

комбінованій терапії курси системних антимікотиків рекомендованої 

фіксованої тривалості. У відібраній групі вивчалися амбулаторні карти, у 

яких опис локального статусу відповідав шкалі активності оніхомікозу за 

КІОТОС у межах 12-16 балів та індекс оніходеструкції становив не менше 

80 балів. У групу не ввійшли літні пацієнти з вираженим піднігтьовим 

гіперкератозом, яким була застосована місцева кератолітична терапія, що 

ввійшла в один із критеріїв виключення. Крім показників, що визначали 

значення КІОТОС, у відібраній групі вивчалися анамнез захворювання, 

кількість уражених нігтів, вид ідентифікованих грибів, застосовані 

методики операційного лікування. Хворі були викликані для проведення 

АСПО анкетування та клінічного контролю стану нігтьових пластин з 

метою визначення наявності ремісії. Всі хворі, що проходили обстеження, 

до моменту огляду мали анамнестичний термін не менший 1,5 року від 
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початку лікування. При огляді візуально оцінювали стан нігтів: цілісність 

пластинки, колір нігтя, наявність оніхолізису та піднігтьового 

гіперкератозу, наявність змін шкіри навколо нігтя. Препарат призначали 

хворим парціальної вибірки F1 по 100 мг два рази на день методикою 

пульс-терапії. В 40% парціальної вибірки досягнуто повну клініко-

мікологічну ремісію, в 10% - повне одужання, що підтверджено 

мікологічно. У інших 50% спостерігалося клінічне поліпшення (р=0,036). 

В 10% спостережень внаслідок вираженої декомпенсації ЦД виник 

рецидив захворювання з повторним виникненням піднігтьового гіперке-

ратозу без рецидивування вростання. Рецидив компресійних ускладнень 

(виникнення рекриптозу у пацієнтів з оніхогрифозом становив 2%.  

Щоб підвищити ефективність лікування при оніхомікозі 

застосовували поєднання системної й місцевої терапії. Наприклад, 

доставка системного препарату затруднена при латеральнному ураженні 

нігтьової пластини, що має місце при вторинному ДЛО, як пізнього 

ускладнення ВН (n=18; 7% парціальної вибірки; серед етіологічних 

чинників дистального кандидозу – вірогідність доведена, р = 0,05) та при 

оніхолізисі (р=0,02). Комплекс системної та місцевої терапії 

застосовується після етапних операційних втручань та дозволяє також 

знизити дозу системних антимікотиків (р = 0,032), скорочує строки 

лікування на 5-7 днів у порівнянні зі стандартними схемами лікування (р = 

0,0273), запобігає рецидивам і робить лікування більше доступним. Як 

місцеву терапію при оніхомікозах нами застосовано циклопірокс. Також 

застосовувався лак аморолфін – єдиний представник групи морфолінів, 

який порушує біосинтез ергостерину, чим обумовлює фунгістатичний 

ефект, а нагромадження проміжних продуктів метаболізму має 

фунгицидну дію. Дані лаки застосовані нами для санації залишених 

мікотично-уражених нігтів [147, 158, 203, 241, 252, 257, 307, 354] у 

проміжках між етапними фракційними оніхектоміями [24, 25, 26, 27, 32, 

33, 38, 44, 45, 67]. На ложе видалених нігтів накладали тербінафін. У осіб 
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парціальних вибірок, пацієнти яких отримували тербінафін системно, 

нігтьові ложа місцево сановані бетадином та додатково – лініментом 

тербінафіну. Таким чином, комплексна терапія включала аморолфін або 

циклопірокс, системну антимікотичну терапію та санацію нігтьових лож 

антимікотичною маззю у стандартних дозуваннях.  

Лікування флуконазолом та тербінафіном протягом 12 і 24 тижнів 

приводило до повного вилікування відповідно в 39% і 29% пацієнтів з 

кандидозними і недерматофітними оніхомікозами. До кінця лікування 

показник видужання (клінічне плюс мікологічне) був 52% у групі 

грибкових уражень нігтів стоп. Також до кінця лікування цей показник 

становив 65% пацієнтів групи F1-F3. При наступному 6-місячному 

спостереженні показники ефективного лікування (стан повної клінічної 

ремісії) становили 63% у групі субвибірки монооніхомікозів та 85% 

відповідно у групі F1. Імовірність асоціації дерматофітів з 

недерматофітними грибами у виділюваному матеріалі склала 64% і 

скорочувалася до 2% у групі F1 та до 5% після терапії Тербінафіном. 

Наприкінці періоду спостереження в 68% пацієнтів F1 результати 

мікроскопії були негативними. Наприкінці періоду спостереження за 

рахунок рецидивів захворювання показник повного мікологічного 

видужання становив 30-48%, що відповідає довірювальному інтервалу 95% 

вірогідності досліджуваного явища у подібних вибірках (р = 0,0167) при 

збереженні стану клінічного поліпшення у 65% пацієнтів різних вибірок. 

Ефективність Тербінафіну становила більш ніж 60% у пацієнтів з 

недеструктивним оніхомікозом та мікотичною оніходеструкцією ІІІ типу, 

включених у дослідження, з досягненням 70% клінічного вилікування та 

39% повного вилікування при УДО та ДО ІІ та І типів, а також при 

поліоніхомікозі, що відповідає довірювальному інтервалу 95% вірогідності 

досліджуваного явища у подібних вибірках (р = 0,023) та корелює з 

результатами у ретроспективній контрольній групі. Ефективність 

Тербінафіну у комплексному лікуванні у різних субвибірках становила 52-
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85% раннього клінічного видужання та 32-65% повної клінічної та 

мікологічної ремісії при множинному деструктивному мікотичному 

ураженні нігтів (р = 0,0297). У групах хворих, що отримували Тербінафін, 

клінічна ремісія через 1,5 роки від початку лікування складала 78,26%, а в 

групах, що отримували ітраконазол – 82,69%. Мікологічне видужання 

92,3% при монооніхомікозі, включаючи поєднані випадки з виникненням 

оніхокриптозу, як і інші клінічні спостереження, підтверджено трикратним 

мікроскопічним і культуральним дослідженням. Часте збереження 

оніходистрофічних явищ можна пояснити специфікою вікового складу 

спостережуваної групи (80%, були у віці від 40 до 65 років) і вихідними 

трофічними порушеннями [103, 104, 113, 114, 117, 120, 172]. Частота 

первинного мікологічного видужання (первинний критерій ефективності) 

(І-3 та ІХ відповідно) [30, 31, 41, 43, 56, 57, 58, 68, 89, 98, 99, 115, 116, 119, 

121, 192, 193, 194, 228, 250, 308, 309] становила 49,1% у групах 

ітраконазолу. Таким чином, частота мікологічного вилікування в групах 

Тербінафіна достовірно не перевершувала таку в групах ітраконазолу. 

Середній термін мікологічного видужання становив 24,9 і 24,4 тижня для 

Тербінафіну (Т-1 і Т-3 відповідно) та 36,1 тижнів в обох групax 

ітраконазолу (І-1 та І-3). Середній час мікологічного лікування був 

вірогідно коротшим в групі Тербінафіну в порівнянні з групами 

ітраконазолу. Через 72 тижні частота мікологічного вилікування склала 

75,7% і 80,8% у групах Тербінафіну супроти 68,3% групи ітраконазолу. 

Вторинні показники ефективності (клінічне вилікування, клінічна 

ефективність, повне вилікування та загальна оцінка результатів лікування, 

що давали хворий і лікар методом АСПО анкетування) також оцінювалися 

у всіх хворих. По всіх цих показниках безперервна терапія Тербінафіном 

вірогідно перевершувала терапію ітраконазолом (р = 0,0129), проте 

первинні результати пульс-терапії та фракційних періодів комбінованого 

лікування можна трактувати як приблизно однакові (показник р становив 

0,0574), що свідчить про їх приблизно одинакову ефективність як 
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системних антимікотиків. Через 72 тижні частота клінічного вилікування 

склала 53,6% і 60,2% у групах Тербінафіну (Т-1 і Т-2 відповідно) проти 

47,8% і 56,1% у групах ітраконазолу (І-2 та І-3 відповідно); (Т-1 проти І-2, 

р=0,015; Т-1 проти І-3 р<0,01). Протягом усього дослідження частота 

клінічного лікування в обох групах Тербінафіну продовжувала 

підвищуватися, тоді як в обох групах ітраконазолу вона суттєво не 

змінювалася. Через 72 тижні клінічна ефективність досягла 65,7% і 70,5% у 

групах Тербінафіну (Т1 і T3 відповідно) проти 56,4% і 58,7% у групах 

ітраконазолу (І-1 та І-3 відповідно); (Т1 проти І3, р=0,015; Т1 проти І-, 

р<0,01). Клінічна ефективність в групах Тербінафіну безупинно 

збільшувалася протягом усього дослідження, але не змінювалася в групах 

ітраконазолу. Таким чином, первинна клінічна ефективність у групах 

Тербінафіну була дещо вищою в порівнянні з групами ітраконазолу.  

100 пацієнтам, прооперованим з приводу мікотично-асоційованих 

уражень, з метою більш детального вивчення ефективності лікування, 

пізніх ускладнень та якості їх життя було розіслано анкети з пропозицією 

самостійно охарактеризувати свій загальний стан та якість життя. Також 

цим хворим проведено імунологічні дослідження. Контрольну групу 

становили 50 практично здорових осіб, віком 30-45 років. На основі 

анкетування системою АСПО віддалених результатів та якості життя 

хворих, оперованих з приводу деструктивного поліоніхомікозу, 

асоційованого з інкарнацією краю нігтя 1 пальця стопи нами констатовано 

зростання частоти рецидивів оніхомікозу та мікотично-асоційованих 

компресійних рецидивів з реоніхокриптозом, що виникали на 3-5 рік 

післяопераційного періоду (табл. 8.10).  
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Таблиця 8.10.  

Клінічні випадки поліоніхомікозу, асоційованого з врослим нігтем, 

дослідження самооцінки оперованої ділянки у пацієнтів: розподіл за 

даними анкетного опитування 

  

Стан оперованої 

ділянки у 

опитаних 

респондентів 

(за даними 

анкетування) 

Самооцінка 

пацієнтами 

загального 

стану у 

балах 

(за 10-

бальною 

шкалою) 

Всього виявлених випадків 

Термін післяопераційного періоду (роки) 

 

0,5 

 

1 

 

1,5 

 

2 

 

2,5 

 

3 

 

3,5 

 

4 

 

4,5 

 

5 

 

Незадовільний 
1 - - 1 1 1 1 1 2 2 3 

2 - - 3 3 3 3 4 4 4 5 

3 1 3 3 4 4 4 3 3 4 7 
 

Задовільний 
4 5 6 7 6 7 8 9 8 7 7 

5 9 8 7 7 8 7 6 6 6 8 

6 5 4 5 7 6 6 6 7 8 6 
 

Добрий 
7 8 11 10 8 7 8 9 8 7 7 

8 12 11 8 9 9 9 9 8 9 5 
 

Відмінний 
9 9 7 6 5 5 4 4 4 3 2 

10 1 - - - - - - - - - 

 

 Для проведення аналізу використано фармакоекономічні показники 

«кінцевих точок» (КТ), що означає клінічне та мікологічне одужання: КТІ 

– кількість пацієнтів з негативним результатом мікологічного дослідження 

наприкінці періоду динамічного спостереження, поділена на кількість 

пацієнтів на момент початку дослідження, включаючи всіх пацієнтів, з 

якими був втрачений контакт у період спостереження; КТ2 – кількість 

пацієнтів з негативним результатом мікологічного дослідження наприкінці 

періоду динамічного спостереження, поділена на кількість пацієнтів з 

негативним мікологічним результатом на 48-й тиждень. Застосовували; 

флуконазол – І раз на тиждень протягом до і року (на 18-му місяці КТ1 —

49%, КТ2-91%); ітраконазол – 200мг/добу чи 400мг/добу протягом 1 тиж 

щомісяця протягом 3-4 міс (на 18-му місяці КТ1 – 37%, наприкінці 2-го 
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року— 53%, КТ2 – наприкінці 4-го року – 76%); тербінафін – 250мг/добу 

протягом 12-16 тиж (на 18-му місяці КТ1— 62%, наприкінці 2-го року – 

72%, 4-го року – 60%; на 18-му місяці КТ2 – 80%, наприкінці 2-го року – 

81%, 4-го року – 71%).  

На основі аналізу частоти та причин виникнення рецидиву оніхо-

мікозу та вторинних компресійних уражень (табл. 8. 7) нами констатовано, 

що максимальна частота рецидивів піднігтьового гіперкератозу та 

повторних інкарнацій при поліоніхомікозі спостерігається (при відсутності 

системного лікування) на 12-15 місяць, χ
2

 = 25,52, р = 0,018, у випадках 

призначення системної терапії – на третій рік після проведення 

комплексного лікування, що нерідко є показом для повторних операційних 

втручань (табл. 8.11), коефіцієнт Спірмена (ρ) в залежності від аналізованого 

чинника становив 0,511-0,791. Первинний ефект лікування згідно 

результатів анкетування хворих системою АСПО розцінювали як добрий 

або дуже добрий 78,9% хворих групи Тербінафіну (Т1) і лише 43,9% 

хворих групи ітраконазолу (І3). Результати лікування були розцінені 

лікарями як добрі або дуже добрі в 79,1% хворих групи ітраконазолу (І-1) і 

лише у 52,3% хворих групи Тербінафіну (Т2 та Т3). Всі порівняння 

результатів загальної оцінки лікування, що давали як хворі, так і лікарі, 

були на користь монотерапії Тербінафіну (р<0,01 – різниця статистично 

достовірна), проте – у комбінованій терапії з застосуванням ітраконазолу.  

Пізні незадовільні результати (неудачі) комплексного лікування 

УДО, асоційованого з ВН (виникнення компресійних рецидивів) 

детермінуються неврахуванням патогенетичних та морфогенетичних 

чинників ДО, ступінь впливу χ
2

 = 27,41, р < 0,01, технічними 

погрішностями операційних втручань (неадекватний вибір методу резекції, 

травматичне виконання оніхектомії (табл. 8.11), відмова від проведення 

парціальної матриксектомії), відмовою від виконання симультанних 

операційних втручань на глибшерозташованих структурах при поєднаних 
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мікотично-асоційованих ураженнях, неефективним проведенням профілак-

тичних до- та інтраопераційних заходів щодо поширення мікотичної 

інфекції на глибшерозташовані структури.  

Таблиця 8. 11 

Оцінка ступеня впливу різних чинників на рецидив врослого ногтя 

(виникнення реоніхокриптозу) після операційного лікування 

 

Ознаки  

Частота, % 

Ступінь 

впливу, χ
2

 

Рівень 

значимості, р 

Вид первинного операційного 

втручання або наявність 

спікули 

 

88 
 

13,47 
 

0,02 

Технічні порушення 53 4,22 0,0465 

Носіння тісного взуття в 

ранньому післяопераційному 

періоді 

 

41 

 

5,49 

 

0,0175 

Травма пальця після операції 11 12,21 0,006 

Некоректована ортопедична 

патологія 
 

47 
 

5,44 
 

0,0147 

Наявність гнійного процесу 23 12,37 0,021 

Нелікований оніхомікоз 65 11,03 0,0219 

 

Термін 1-3 рік післяопераційного періоду можна вважати «критич-

ним» як такий, що детермінує проведення диспансерного спостереження, 

реобстеження та повторного проведення комплексного лікування хворих, 

що підтверджено АСПО анкетуванням, χ
2

 = 13,47, р = 0,023.  

Висновки до розділу.  

1. Операційне лікування оніхокриптозу у більшості випадків повинно не 

тільки елімінувати врослий субстрат шляхом резекції чи видалення 

нігтя, але також ліквідувати “субстрат для вростання” (патологічно 

змінений епоніхеальний валик); з метою попередження рецидиву слід 

локально у ділянці вростання видаляти матрикс нігтя, ступінь впливу 

χ
2

 = 20,13, р = 0,034, що також залежить від патологічних змін 
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епоніхеального валика і наявності супутніх захворювань нігтя, ступінь 

впливу χ
2

 = 21,85, некоректованої ортопедичної патології, ступінь 

впливу χ
2

 = 22,25 та коморбідних уражень артерій нижніх кінцівок, 

ступінь впливу χ
2

 = 3,69, р < 0,01.  

2. 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, ступінь впливу χ
2

 = 20,87, р < 0,01, що детермінує виникнення 

гострих гнійних процесів.  

3. У хворих на оніхомікоз, асоційований із вторинним врослим нігтем, 

наявне тотальне гіпертрофічне грибкове ураження з формуванням 

піднігтьового гіперкератозу або оніхогрифозу та субоніхеальної 

дерматофітоми ступінь впливу χ
2

 = 28,45, р < 0,01, що ускладнює 

мобілізацію та хірургічне видалення уражених нігтів.  

4. Методи хірургічного лікування неускладненого оніхогрифозу та 

ускладненого вторинною інкарнацією нігтя нами удосконалено 

шляхом зміни послідовності виконання окремих етапів операційного 

лікування та техніки видалення нігтьової пластини з урахуванням 

пато- та морфогенетичних властивостей деструктивного оніхомікозу, 

– видалення мікотично уражених нігтів у таких хворих доцільно 

проводити через оніхолізовані структури, ступінь впливу χ
2

 = 27,43, р 

< 0,01, з одномоментним видаленням дерматофітоми, гіперкератозів, 

ділянок вростання з епоніхеальними гіпергрануляціями.  
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5. У хворих основної групи після малотравматичної оніхектомії терміни 

загоєння (кіркування) операційних ран становили 12-23 дні (середня 

тривалість загоєння – 16 днів), зокрема у хворих на цукровий діабет 

після аналогічного видалення нігтів – 16-23 дні (середня тривалість 

загоєння – 19 днів) ці дані наближалися до показників у групі 

контролю; 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).  

6. У пацієнтів застосовано пульс-терапію ітраконазолом, видалення 

змінених нігтьових пластинок з застосуванням у післяопераційному 

періоді циклопіроксвмісного лаку та тербінафіновмісної мазі, що 

детермінувало достатньо успішне елімінування мікотичної флори, 

ступінь впливу χ
2

 = 4,84, р = 0,0412 та регресування патологічного 

процесу, ступінь вплив, ступінь впливу χ
2

 = 4, 22, р < 0,01, після 4-5 

п’ятиденних пульс-циклів щоденним застосуванням 400 мг 

ітраконазолу на фоні корекції коморбідної патології – вважаємо за 

доцільне таку схему лікування застосовувати при тяжких 

резистентних ускладнених випадках поліоніхомікозу.  

7. Незадовільні результати комплексного лікування детермінуються 

неврахуванням патогенетичних та морфогенетичних чинників 

деструктивного оніхомікозу, технічними погрішностями операційних 

втручань (неадекватний вибір методу резекції, травматичне виконання 

оніхектомії, ступінь впливу χ
2

 = 20,13, р < 0,01, недостатній обсяг 

резекції навколонігтьових тканин, відмова від проведення парціальної 

матриксектомії, фіксація залишків епоніхеальних тканин із звуженням 

епоніхеального каналу, що становить 53% від усіх випадків рецидивів, 

ступінь впливу χ
2

 = 4, 22, р = 0,0465, відмовою від виконання 

додаткових втручань на глибшерозташованих структурах при 
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наявності дерматофітоми та поєднаних мікотично-асоційованих 

ураженнях, ступінь впливу χ
2

 = 27,41, р < 0,01, неефективним 

проведенням профілактичних до- та інтраопераційних заходів щодо 

поширення мікотичної інфекції на глибшерозташовані структури, 

ступінь впливу χ
2

 = 12,75, р = 0,02, що детермінує виникнення 

рецидивів.  

 

Матеріали даного розділу оприлюднено у наступних публікаціях 

здобувача [22, 23, 29, 32, 33, 58-61, 68-71 ].  
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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 нозологічних форм гнійно-

некротичних і мікотично-асоційованих уражень нігтьової фаланги, – нігтя 

та навколонігтьових тканин, які нами досліджено у 919 пацієнтів; 

найчастішими варіантами морфологічних змін нігтьових пластин були: 

локальний і тотальний оніхолізис, який констатовано у 636 осіб – 69,21%; 

врослий ніготь стверджено у 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, χ
2

= 20,41, р<0,01 та субоніхеальної 

дерматофітоми, 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 (флуконазол 

застосовано 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) у 

досліджуваних групах становив 0,552, 0,561, 0,617; поєднані та 

комбіновані ураження переважно діагностували у хворих 40-50 років.  
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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 значи-

мості, р<0,01), діагностика яких ґрунтується на оцінці морфологічних змін 

нігтя та навкологігтьових тканин, визначенні індексу оніходеструкції (сту-

пінь впливу, χ
2

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

су морфологічних, рентгенологічних, бактеріо– і мікологічних досліджень 

з урахуванням клінічної схожості грибкових і негрибкових уражень (χ
2

= 

27,41, р<0,01), а також їх поєднань, згідно з патогенезом, які часто є при-

чиною 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; інвалідизуючі 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 
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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 
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ефективністю окремих способів ексцизії 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, 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 ІР, 

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 

доцільною системну терапію флуконазолом, ітраконазолом або 

тербінафіном, найефективнішою – пульс-терапію ітраконазолом, індекс 

фармакоекономічного очікування – ІФЕО=32,25% (χ
2
=18,32, р=0,0128); 
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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 – 74,32% 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 інвалідизуючих 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-

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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Рекомендації щодо наукового і практичного  

використання здобутих результатів 

1. Для хірургічного лікування оніхокриптозу рекомендуємо застосовувати 

спосіб доступу до врослого краю нігтьової пластини – блокоподібну 

епоніхектомію, ефективність якої детермінується тотальною елімінацією 

зміненого епоніхія зі сторони вростання, створенням можливості для адекватного 

виконання резекції, чіткою візуалізацією росткової зони та матрикса для 

виконання парціальної матриксектомії, можливістю розширення доступу для 

ревізії субоніхеальних структур, включаючи дистальний кінець нігтьової фаланги.  

2. Рекомендуємо застосовувати найбільш радикальні та ефективні 

трьохкомпонентні методи хірургічного лікування інкарнації нігтя: крайову 

резекцію нігтя або видалення нігтьової пластини, доповнені висіченням 

патологічно змінених епоніхеальних тканин та парціальною маргінальною 

матриксектомією в ділянці вростання.  

3. Видалення уражених нігтів у хворих на деструктивний оніхомікоз та 

ускладнений мікотичний піднігтьовий гіперкератоз і оніхогрифоз доцільно 

проводити через оніхолізовані структури з одномоментним видаленням 

дерматофітоми, гіперкератозів, ділянок вростання та гіпергрануляцій, що значно 

зменшує травматичність і прискорює загоєння ран.  

4. Оптимальними авторськими схемами комплексного лікування хірургічної 

оніхопатології вважаємо чотирьохетапне видалення уражених структур при 

поліоніхомікозі через оніхолізовані ділянки під прикриттям пульс–терапії із 

застосуванням антимікотичних лініментів і лаків; трьохкомпонентні втручання 

при інкарнаціях нігтя з протирецидивними доповненнями до комплексного 

лікування.  

5. Інтра- та післяопераційна профілактика мікотичної ре– та мікст–інфекції 

забезпечується застосуванням оптимізованих схем системної (пульс-терапії 400 

мг ітраконазолу на добу), місцевої антимікотичної терапії (лініментів 

полівідонйоду, тербінафіну), антимікотичних лаків (циклопіроксу, аморолфіну), 

які підвищують імовірність повного клінічного та мікологічного одужання.  
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