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Summary

Clinical symptoms attributed to the nail apparatus and 
observed in cosmetology include atrophic or hypertrophic 
lesions, pathologic nail coloration, abnormalities of the nail 
surface, and disorders of the nail plate and bed junction. 
These symptoms may reflect pathologic processes limited 
to the nail apparatus or may be the consequence of a der-
mal or systemic disease. Even though the etiology of nail 
lesions is variegated, diseases of the nails are simply clas-
sified as infectious or non -infectious.

The aim of this work was to present the most common 
diseases of the nail apparatus encountered in cosmetology. 
Often, nail diseases worsen the quality of life of the patient. 
In addition, the variegated symptomatology demonstrates 
that nail lesions should be viewed in a wider perspective 
because they often are important signs of pathologic proc-
esses taking place in the organism of the patient.

K e y   w o r d s: nail lesions – nail infections – tumors of 
the nail apparatus.

Streszczenie

Objawy kliniczne spotykane w praktyce kosmetolo-
gicznej w obrębie narządów paznokciowych to najczęściej 
zmiany zanikowe lub przerostowe, patologiczne zabarwienia 
paznokci, zmiany ukształtowania powierzchni paznokcia 
oraz zaburzenia w połączeniu paznokcia z podstawą. Wymie-
nione objawy kliniczne zmian paznokciowych mogą być 
wyrazem procesów patologicznych toczących się wyłącznie 
w narządzie paznokciowym, lecz często należą do obrazów 
klinicznych różnych chorób skóry i niektórych schorzeń 

ogólnoustrojowych. Etiologia zmian paznokciowych jest 
więc bardzo różnorodna, a najogólniej choroby paznokci 
można podzielić na infekcyjne i nieinfekcyjne.

Celem pracy był przegląd najczęstszych stanów cho-
robowych narządów paznokciowych spotykanych w prak-
tyce kosmetologicznej. Są one często przyczyną znacznego 
obniżenia jakości życia pacjentów, a ich różnorodna symp-
tomatologia dodatkowo udowadnia, że na zmiany choro-
bowe obserwowane w paznokciach należy patrzeć znacz-
nie szerzej, gdyż często są ważnymi objawami procesów 
chorobowych toczących się w organizmie pacjenta.

H a s ł a: zmiany paznokciowe – zakażenia paznokci – guzy 
narządów paznokciowych.

Wstęp

Zmiany chorobowe obserwowane w paznokciach nie 
mogą być traktowane tylko jako problem kosmetyczny. 
Są one widoczne dla otoczenia podobnie jak większość cho-
rób skóry, a w niektórych przypadkach mogą być przyczyną 
znacznych dolegliwości. W licznych badaniach wykazano, 
że powodują istotne obniżenie jakości życia. Osoby z roz-
ległymi zmianami paznokciowymi rzadziej angażują się 
w życie społeczne oraz są mniej pewne siebie w pracy zawo-
dowej i życiu prywatnym. Stwierdzono również, że widoczne, 
nasilone zmiany paznokciowe mają wpływ na ubiór pacjen-
tów, utrudniają wykonywanie codziennych czynności 
oraz warunkują sposób spędzania wolnego czasu [1, 2].

Zmianom chorobowym obserwowanym w płytce 
paznokciowej bardzo często towarzyszą zmiany w jej 
otoczeniu, dlatego w praktyce onychologicznej istnieje 
pojęcie narządu paznokciowego, oznaczającego płytkę 
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paznokciową wraz z przylegającymi tkankami. Wyróżnia 
się dwie zasadnicze części paznokcia – trzon (corpus unguis) 
i tkwiący w skórze korzeń (radix unguis). Część paznokcia 
wychodzącą ponad opuszkę palca nazywana jest wolnym 
końcem (brzegiem) paznokcia (apex unguis, margo liber). 
Korzeń paznokcia jest cienki i w większości przykryty skórą, 
tylko niewielka półksiężycowata część przednia korzenia 
o zabarwieniu białawym – obłączek (lunula) jest często 
widoczna, zwłaszcza na kciuku. W części proksymalnej 
korzeń paznokcia osadzony jest w rowku naskórkowym 
(sulcus unguis), który ma kształt półkolistej kieszeni (bursa 
unguis). Z obu swych brzegów bocznych oraz z bliższego 
(proksymalnego) brzegu płytka paznokciowa objęta jest 
fałdem skórnym – wałem paznokcia (vallum unguis). Cała 
płytka spoczywa na podłożu naskórkowym – w części prok-
symalnej jest to tzw. macierz (matrix), a w części dystalnej 
łożysko (lectus) przechodzące pod wolnym brzegiem płytki 
w hyponychium [3].

Objawy kliniczne spotykane w praktyce kosmetolo-
gicznej w obrębie narządów paznokciowych to najczęściej 
zmiany zanikowe lub przerostowe, patologiczne zabarwienia 
paznokcia, zmiany ukształtowania powierzchni paznokcia 

oraz zaburzenia w połączeniu paznokcia z podstawą. Obja-
wów tych zwykle nie obserwuje się pojedynczo, lecz współ-
występują w różnym nasileniu, tworząc liczne obrazy kli-
niczne patologicznych zmian w narządach paznokciowych. 
Wymienione objawy kliniczne zmian paznokciowych 
mogą być wyrazem procesów patologicznych toczących 
się wyłącznie w narządzie paznokciowym, ale często należą 
do obrazów różnych chorób skóry i niektórych schorzeń 
ogólnoustrojowych. I tak zmiany zanikowe paznokci spoty-
kane są we wrodzonym zespole paznokieć–rzepka, a wtórny 
zanik płytek obserwuje się w pęcherzowym oddzielaniu 
się naskórka. Do zmian przerostowych paznokci należą 
natomiast paznokcie palców pałeczkowatych Hipokratesa, 
obserwowane niekiedy w przewlekłych chorobach płuc 
i niewydolności krążenia. Bardzo różnorodne są zmiany 
w ukształtowaniu powierzchni paznokcia. Mogą to być np. 
bruzdy Beau’a spotykane m.in. w łuszczycy lub też tzw. 
rowki kolumny korynckiej występujące niekiedy w liszaju 
płaskim. Przyczyny zmian w zabarwieniu paznokci (tab. 1) 
są bardzo różnorodne i mogą być zarówno objawem toczą-
cego się zakażenia w narządach paznokciowych, jak i zwia-
stunem chorób układowych lub ciężkich zatruć. Zmiany 

T a b e l a  1. Przyczyny zmian w zabarwieniu paznokci

T a b l e  1. Causes of nail discoloration

Rodzaj zabarwienia paznokcia
Type of nail discoloration

Przyczyny
Causes

Ciemna smuga na paznokciu / Dark 
streak (longitudinal melanonychia)

znamie barwnikowe (plama soczewicowata) w macierzy paznokcia, wale paznokciowym  
lub w łożysku paznokcia / nevus (lentigo) in the nail matrix, nailfold or nail bed

Ciemne przebarwienie paznokcia 
o nieregularnym kształcie, 
z wypustkami rozszerzającymi się 
w kierunku proksymalnym (objaw 
Hutchinsona)  
Irregular dark pigmentation of the 
nail with outgrowths extending 
proximally (Hutchinson’s sign)

podejrzenie czerniaka złośliwego; konieczne badanie histopatologiczne  
sign of melanoma; histopathology necessary

Rozlane brązowe zabarwienie 
paznokci
Diffuse brown pigmentation

objaw choroby Addisona; rozlanej melanozy u chorych z przerzutami czerniaka złośliwego; 
częściej barwnik może być pochodzenia zewnętrznego (np. azotan srebra) / sign of Addison’s 
disease; melanosis due to melanoma metastases; this discoloration is more often exogenous  
(e.g. silver nitrate)

Zielone zabarwienie paznokci  
Green nails

zakażenie pałeczką ropy błękitnej (Pseudomonas aeruginosa); zmiany paznokciowe fluoryzują 
w świetle lampy Wooda  
Pseudomonas aeruginosa infection; nail fluorescence seen with Wood’s lamp 

Brązowo-czarne zabarwienie 
paznokci
Brown-black nails

zakażenie grzybem pleśniowym Aspergillus niger
Aspergillus niger infection

Niebieskawe zabarwienie paznokci  
Blueish nails

srebrzyca (argyria); u chorych z sinicą w ciężkich zaburzeniach krążeniowo-oddechowych; 
w methemoglobinemii lub po leczeniu dapsonem czy busulfanem  
argyria; cyanosis accompanying severe circulatory and respiratory failure; methemoglobinemia; 
treatment with dapsone or busulphan

Ciemne paznokcie  
Dark nails

w chorobie Wilsona (miedź); w ochronozie (kwas homogentyzynowy); w hemochromatozie 
(melanina, w mniejszym stopniu żelazo) / Wilson’s disease (copper); ochronosis (homogentisic 
acid); hemochromatosis (melanin, iron to a lesser degree)

Paznokcie w różnym stopniu 
ciemnieją  
Dark color of varying intensity

po lekach przeciwzimniczych, preparatach złota, preparatach rtęci, po fenoloftaleinie i różnych 
chemioterapeutykach / after antimalarial drugs, gold and mercury compounds, phenolphthalein 
and some chemotherapeutics

Melanonychia po radioterapii; ciemne, pourazowe krwiaki; przebarwienia w przebiegu grzybicy paznokci  
after radiotherapy; dark, post-traumatic hematomas; staining due to onychomycosis
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T a b e l a  2. Najczęstsze przyczyny oddzielania się płytki paznokciowej

T a b l e  2. Common causes of onycholysis

Przyczyny
Causes

Rodzaj czynników i ich oddziaływanie
Factors and their action

Nadmierna wilgotność
Excessive humidity

częsty kontakt z wodą, maceracja paznokci
frequent contact with water, nail maceration

Uraz
Trauma

ostry
acute
przewlekły
chronic

Kosmetyki
Cosmetics

zbyt częste stosowanie lakierów i zmywaczy
frequent usage of nail enamels and nail enamel removers

Leki
Drugs

oddzielanie się paznokci pod wpływem niektórych leków w połączeniu 
z działaniem promieniowania (reakcje fototoksyczne)
some drugs together with radiation (phototoxic reactions)

Kontakt z substancjami chemicznymi mogącymi mieć 
działanie toksyczne
Exposure to potentially toxic chemical substances

np. formaldehyd, substancje ropopochodne, detergenty
e.g. formaldehyde, petroleum-derived substances, detergents

Zakażenia grzybicze
Fungal infections

zakażenia dermatofitowe
dermatophytoses
zakażenia grzybami drożdżopodobnymi
yeast infections
zakażenia grzybami pleśniowymi
mould infections

Zakażenia bakteryjne
Bacterial infections

zakażenia pałeczką ropy błękitnej
Pseudomonas aeruginosa infections
zakażenia gronkowcowe
staphylococcal infections

Zakażenia wirusowe
Viral infections

zakażenia wirusem opryszczki
herpes virus infections

Choroby skóry
Skin diseases

łuszczyca / psoriasis
liszaj płaski / lichen planus
erytrodermia / erythrodermia
kontaktowe zapalenie skóry / contact dermatitis
toksyczna nekroliza naskórka / toxic epidermal necrolysis
choroba Raynauda / Raynaud’s disease
łysienie plackowate / alopecia areata
genodermatozy / genodermatoses

Choroby ogólnoustrojowe
Systemic diseases

cukrzyca
diabetes mellitus
porfirie
porphyrias
choroby tarczycy
thyroid diseases
ciężkie zakażenia ogólnoustrojowe
severe systemic infections

Guzy łożyska paznokciowego
Nail bed tumors

łagodne guzy narządu paznokciowego: kostniak, włókniak twardy, 
ziarniniak naczyniowy
benign nail tumors: osteoma, dermatofibroma, teleangiectatic granuloma 
nowotwory złośliwe narządu paznokciowego: czerniak dystalny, choroba 
Bowena, rak kolczystokomórkowy
malignant nail tumors: distal melanoma, Bowen’s disease, squamous cell 
carcinoma

w połączeniu paznokcia z podstawą występują częściej pod 
postacią onycholizy, znacznie rzadziej dochodzi do całko-
witego złuszczania się płytki paznokciowej. Przyczyny tych 
objawów klinicznych są również bardzo różne (tab. 2). Naj-

częściej są to urazy i zakażenia, choć spotyka się je również 
w wielu chorobach skóry i ogólnoustrojowych.

Etiologia zmian paznokciowych jest więc bardzo róż-
norodna, a najogólniej choroby paznokci można podzielić 
na infekcyjne i nieinfekcyjne.
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Choroby infekcyjne paznokci

Wśród infekcyjnych chorób paznokci zdecydowanie 
przeważają zakażenia grzybicze, które mogą stanowić nawet 
do 50% wszystkich patologicznych zmian paznokciowych, 
dlatego konieczne jest ich szczegółowe omówienie. Znacz-
nie rzadziej w obrębie narządów paznokciowych spotyka 
się natomiast infekcje bakteryjne i wirusowe.

Grzybica paznokci najczęściej spowodowana jest przez 
dermatofity, a obrazy kliniczne grzybicy dermatofitowej 
paznokci w znacznej mierze zależą od miejsca wniknięcia 
grzyba do narządu paznokciowego oraz od jego aktywności 
enzymatycznej [4, 5, 6]. Obecnie wyróżnia się cztery główne 
postacie kliniczne tego zakażenia paznokciowego.

1. Dystalna i boczna podpłytkowa grzybica paznokci. 
Jest to najczęstsza postać grzybicy dermatofitowej paznokci, 
w której grzyb wnika do łożyska i płytki paznokciowej pod 
wolnym brzegiem paznokcia lub od strony wałów bocz-
nych. Na skutek nasilonego rogowacenia podpaznokcio-
wego łożyska dochodzi do utraty przejrzystości paznok-
cia i częstej onycholizy. Zakażona przez dermatofit płytka 
paznokciowa staje się matowa o odcieniu białawo -żółtym, 
wolny brzeg paznokcia łatwo się kruszy, co doprowadza 
do stopniowego oddzielania się płytki i obnażania pokry-
tego masami rogowymi łożyska.

2. Proksymalna podpłytkowa grzybica paznokci. W tej 
znacznie rzadszej postaci schorzenia dermatofit najczęściej 
wnika do płytki od strony proksymalnego wału paznok-
ciowego. Dzieje się to zwłaszcza wtedy, gdy ze względów 
kosmetycznych usuwany jest obrąbek (eponychium) uszczel-
niający przestrzeń między płytką a wałem paznokciowym. 
Zakażenie zaczyna się zwykle jako biała plama w bliższej 
części płytki, która oglądana pod lupą daje obraz tzw. siatki 
gałązkowatej. W dalszym przebiegu grzyb dociera do głę-
bokich warstw płytki i łożyska, zajmując cały odrastający 
paznokieć i powodując typowe dla grzybicy dermatofitowej 
rogowacenie łożyska i w końcu oddzielanie oraz wykru-
szanie się płytki paznokciowej.

3. Wewnątrzpłytkowa grzybica paznokci. Spotykane 
często w tych przypadkach białe, plamiste zabarwienie 
płytek jest rezultatem zagęszczenia wydrążonych przez 
grzyb tuneli składających się na widoczny pod lupą objaw 
siatki poprzecznej, charakterystyczny tylko dla grzybicy 
dermatofitowej paznokci. U większości tych chorych nastą-
piło zakażenie dermatofitem o niskiej aktywności enzy-
matycznej i dlatego zwykle nie obserwuje się tu odczynu 
zapalnego łożyska i rogowacenia podpaznokciowego.

4. Biała powierzchowna grzybica paznokci. Ta postać 
grzybicy dermatofitowej występuje jedynie na paznokciach 
stóp. W obrazie klinicznym są to zlewające się ze sobą 
białe proszkowate plamy na powierzchni paznokcia, które 
podczas oglądania pod lupą nie dają charakterystycznego 
obrazu siatki.

Przebieg grzybicy dermatofitowej paznokci jest nie-
raz bardzo przewlekły i może prowadzić do zniszczenia 
całej płytki paznokciowej. W tych przypadkach dermatofity 

pozostają zachowane głęboko w korzeniu paznokcia oraz 
w zrogowaciałym łożysku, skąd zakażają nowo wyrasta-
jącą płytkę paznokciową.

Rzadziej występującym zakażeniem paznokciowym jest 
drożdżyca paznokci i wałów paznokciowych. Charaktery-
zuje się ona zaczerwienieniem i obrzękiem wałów paznok-
ciowych, spod których nieraz wydobywa się skąpa ropna 
wydzielina, co w dalszym przebiegu powoduje poprzeczne 
pobruzdowania pogrubiałych płytek paznokciowych. U czę-
ści chorych, zwłaszcza w przebiegu rozległej drożdżycy 
skóry i błon śluzowych, dochodzi do pogrubienia, utraty 
przejrzystości i onycholizy płytek, aż do częściowego lub 
całkowitego zniszczenia paznokci [7, 8].

Pleśnica paznokci spowodowana przez grzyb pleśniowy 
Scopulariopsiosis s. brevicaulis, zwana również akauliozą 
paznokci, zajmuje głównie paznokcie dużych palców stóp 
u starszych ludzi. Wyróżnia się charakterystycznym obra-
zem klinicznym w postaci białożółtych, podłużnych pasm 
przeświecających przez nienaruszoną płytkę, z jednoczesną 
obecnością kruchych mas rogowych pod paznokciem [9, 10]. 
Zakażenie paznokci wywołane przez S. brevicaulis jest też 
często procesem wtórnym, występującym po uszkodzeniu 
płytki paznokciowej w wyniku urazów i mikrourazów lub 
innej choroby.

Zanokcica bakteryjna wywołana przez Staphylococ-
cus aureus charakteryzuje się zaczerwienieniem i obrzę-
kiem wałów paznokciowych, spod których może sączyć się 
wydzielina ropna, co często prowadzi do wytworzenia stru-
pów. Jeśli zmiany nie będą leczone, mogą przejść w postać 
przewlekłą, charakteryzującą się obrzękniętymi, posza-
rzałymi, często łuszczącymi się wałami paznokciowymi 
i bruzdami Beau’a w pogrubiałych płytkach paznokciowych.

Zupełnie inny obraz kliniczny widać w przypadku zaka-
żenia paznokci pałeczką ropy błękitnej. Występuje tu zie-
lonożółte zabarwienie paznokci oraz wywołana odczy-
nem łożyska dystalnoboczna onycholiza płytki. Czasami 
występują też objawy infekcji tkanek miękkich w otoczeniu 
paznokcia, czyli paronychia.

Brodawki zwykłe powstają na skutek zakażenia narzą-
dów paznokciowych ludzkim wirusem brodawczaka (human 
papilloma virus – HPV). Występują one wzdłuż wału bocz-
nego, rzadziej na proksymalnym wale paznokciowym. 
Jeśli występują w łożysku paznokciowym, to początkowo 
powstaje bolesne przebarwienie płytki, a następnie bolesny 
guz pod paznokciem. Z innych zakażeń wirusowych spo-
tyka się jeszcze niekiedy wokół paznokci mięczaka zakaź-
nego (molluscum contagiosum). Jest to zakażenie epider-
motropowym pokswirusem, w wyniku którego powstają 
grudki koloru cielistego z charakterystycznym zagłębie-
niem w centrum.

Nieinfekcyjne choroby paznokci

Zmiany patologiczne narządów paznokciowych mogą 
również występować zarówno w licznych chorobach skóry 
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(tab. 3), jak i towarzyszyć niektórym schorzeniom ogól-
noustrojowym (tab. 4). Szczególnie charakterystyczne 
są zmiany paznokciowe spotykane w łuszczycy [11, 12, 13], 
gdzie obserwuje się bardzo różnorodne obrazy kliniczne. 
Zmienione łuszczycowo paznokcie można oceniać, wyko-
rzystując opracowany przez Richa i Schera wskaźnik NAPSI 
(Nail Psoriasis Severity Index) [14]. Wskaźnik ten umożliwia 
przedstawienie zmian łuszczycowych widocznych w obrębie 
łożyska i płytki paznokciowej w postaci wartości liczbowej. 
Stosując wskaźnik NAPSI, zmiany łuszczycowe w narzą-
dzie paznokciowym dzieli się na te, których obecność jest 

wynikiem zaburzeń macierzy paznokcia (objaw naparst-
kowy, leukonychia, czerwone plamki na obłączku, kruchość 
paznokci), a także te, które wiążą się z procesem łuszczy-
cowym zachodzącym w łożysku (objaw plamy olejowej, 
onycholiza, rogowacenie podpłytkowe, drobne odpryskowe 
podpłytkowe wynaczynienia).

W praktyce kosmetologicznej często spotyka się także 
różne pourazowe zmiany narządów paznokciowych (tab. 5). 
Na skutek powtarzających się urazów, ciasnego obuwia 
lub źle obcinanych paznokci dochodzi zwykle do wrasta-
nia płytek paznokciowych. W tych przypadkach płytka 

T a b e l a  3. Obrazy kliniczne zmian paznokciowych w chorobach skóry

T a b l e  3. Clinical manifestations of nail lesions in skin diseases

Choroba skóry / Skin disease Zmiany paznokciowe / Nail lesions
Łuszczyca zwykła
Vulgar psoriasis 

plamy olejowe, małe zagłębienia w paznokciach, rogowacenie podpaznokciowe, 
onycholiza, bruzdy Beau’a, szorstkość paznokci i wybroczyny podpaznokciowe  
oily spots, nail pits, subungual hyperkeratosis, onycholysis, Beau’s lines, 
trachyonychia, subungual hematomas

Łuszczyca krostkowa o ciężkim przebiegu, choroba 
Reitera
Severe pustular psoriasis, Reiter’s disease

oddzielanie się paznokci, aż do zupełnej ich utraty
onycholysis up to total nail loss

Liszaj płaski
Lichen planus

pobruzdowania podłużne, szorstkość lub zmiany zanikowe paznokci z 
wytworzeniem pterygium przez ściągnięte i zanikowe łożysko  
longitudinal grooves, rough nails, atrophic changes with pterygium formation due 
to atrophic and scarred nail bed

Łysienie plackowate
Alopecia areata

drobne wgłębienia, podłużne wypukłe prążki, pobruzdowania i pofałdowania 
oraz szorstkość paznokci, rzadziej bielactwo, onycholiza oraz dystroficzne 
zniszczenie paznokci / nail pits, longitudinal streaks, wrinkled nails, 
trachyonychia, rarely vitiligo, onycholysis and dystrophic nails

Przewlekłe zapalenie skóry rąk i stóp
Chronic dermatitis of hands and feet 

pogrubienie i rozszczepienie oraz pręgi i zagłębienia poprzeczne paznokci  
pachyonychia, schionychia, streaks, transverse grooves

Pęcherzowe oddzielanie się naskórka – typ 
bliznowaciejący lub dystroficzny
Epidermolysis bullosa: scarring and dystrophic types

często utrata wielu paznokci lub paznokcie małe, dystroficzne  
frequent loss of many nails or small, dystrophic nails

Dyskeratosis congenita
Congenital dyskeratosis

często brak paznokci lub powstaje pterygium w łożysku  
frequent total nail loss or pterygium formation in the nail bed

Toksyczna nekroliza naskórka
Toxic epidermal necrolysis

złuszczanie płytek paznokciowych, paznokcie atroficzne  
onychomadesis, atrophic nails

Pęcherzyca, pemfigoid
Pemphigus vulgaris, pemphigoid

może dochodzić do odwracalnej utraty paznokci
reversible total nail loss

Choroba Dariera / Darier’s disease ciemne i jasne prążki pokrywające większą część paznokcia; wycięcie wolnego 
brzegu płytki w kształcie litery V  
dark and white lines over greater part of nail area, bidet nails

Łupież czerwony mieszkowy / Lichen ruber pilaris nasilona hyperkeratoza podpaznokciowa, często z utratą paznokci  
severe subungual hyperkeratosis, often with total nail loss

Stwardnienie guzowate
Tuberous sclerosis

włókniaki okołopaznokciowe (guzki Koenena)
periungual fibromas (Koenen tumors)

Zespół Raynauda
Raynaud’s syndrome

czasami leukonychia w proksymalnej części paznokci i onycholiza części 
dystalnej
sporadic proximal leukonychia and distal onycholysis

Twardzina układowa
Systemic sclerosis

zakrzywienie i zanik paznokci, dystalne końce paznokci rosną podobnie jak 
w pterygium inversum unguis, teleangiektazje w wałach paznokciowych
curved and atrophic nails, distal nail ends grow as in pterygium inversum unguis, 
teleangiectasias in the nailfold

Toczeń rumieniowaty układowy i zapalenie  
skórno-mięśniowe
Systemic lupus erythrematosus and dermatomyositis

bolesność, rumień i teleangiektazje w proksymalnym wale paznociowym, 
czasami płytki kruche i z poprzecznymi smugami  
pain, erythema, and teleangiectasias in the proximal nailfold, sporadically fragile 
nail plates with transverse lines
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T a b e l a  4. Obrazy kliniczne zmian paznokciowych w chorobach układowych

T a b l e  4. Clinical manifestations of nail lesions in systemic diseases

Choroby układowe
Systemic diseases

Zmiany paznokciowe
Nail lesions

Przewlekłe choroby płuc, niewydolność krążenia
Chronic lung diseases, circulatory failure

paznokcie pałeczkowate
nail clubbing 

Zaburzenia krążenia chłonnego, przewlekłe 
zapalenia oskrzeli, rozstrzenie oskrzeli, przewlekłe 
zapalenie zatok, zespół AIDS
Lymphatic insufficiency, chronic bronchitis, 
bronchiectasia, chronic sinusitis, AIDS

zespół żółtych paznokci
yellow nail syndrome

Ciężkie choroby zakaźne z wysoką gorączką
Severe infectious diseases with high fever

pasma Meesa i bruzdy Beau’a, oddzielanie i złuszczanie się paznokci  
mees’ lines and Beau’s lines, onycholysis and onychomadosis

Marskość wątroby
Liver cirrhosis

białe zabarwienie łożysk widoczne poprzez niezmienioną płytkę, wybroczyny 
podpaznokciowe  
white nail bed visible through normal nail plate, subungual hematomas

Zaburzenia wchłaniania w przewodzie pokarmowym
Malabsorption

poprzeczne karby i naprzemienne smugi barwne oraz brak lunuli w paznokciach
transverse ridges alternating with colored streaks, lunula loss

Przewlekłe zapalenie śluzówki żołądka
Chronic gastritis

paznokcie wklęsłe
koilonychia („spoon nails”)

Choroby nerek
Renal diseases

half and half nail (paznokieć Lindsaya); u ok. 30% pacjentów dializowanych 
występuje brak lunuli
half and half nail (Lindsay’s nail); lunula loss in approx. 30% of dialyzed patients

Reumatoidalne zapalenie stawów
Rheumatoid arthritis

wybroczyny podpaznokciowe oraz krwawienia odpryskowe i zawał wału 
paznokciowego spowodowane zapaleniem naczyń; zwiotczenie płytek 
paznokciowych
subungual hematomas, splinter hemorrhages, nailfold infarction due to vasculitis; 
soft nail plates

Zaawansowana paradontoza
Severe paradontosis

ścieńczenie płytek i oddzielanie się od łożysk paznokciowych  
(zespół Schupplego)
thin nail plates, nail bed separation (Schupple’s syndrome)

Choroby przemiany materii i endokrynologiczne
Metabolic and endocrine diseases

zwiotczenie płytek paznokciowych
soft nail plates

T a b e l a  5. Obrazy kliniczne zmian paznokciowych występujących najczęściej po urazach

T a b l e  5. Clinical manifestations of nail (usually post-traumatic) lesions

Rodzaj urazu
Type of nail trauma

Obrazy kliniczne zmian w paznokciach
Clinical manifestation of nail lesions

Drobne urazy powstałe zwłaszcza przy wycinaniu 
eponychium (oskórka)
Minor traumas usually due to repeated eponychium 
removal

bielactwo pospolite paznokci
leukonychia vulgaris

Częste pocieranie paznokciami o skórę w przebiegu 
przewlekłego świądu
Frequent skin scratching due to chronic pruritus

błyszczące paznokcie (wyglądają jak wypolerowane)
shiny nails (nail plate looks polished)

Pojedyncze lub powtarzające się urazy macierzy 
paznokcia, np. w pracy zawodowej 
Occasional or repeated trauma of matrix, e.g. at work

bruzdy Beau’a czyli poprzeczne, często liczne bruzdy na paznokciach
beau’s lines (transverse, often numerous grooves)

Jednorazowy uraz uszkadzający punktowo macierz 
paznokcia
Occasional pinpoint trauma of the matrix

głęboka bruzda wzdłuż płytki paznokciowej z odchodzącymi poprzecznymi 
liniami
deep longitudinal groove with transverse lines

Tępe, silne urazy paznokci; czasami urazy mniej 
silne długotrwale działające (np. zejście z góry, 
uprawianie sportu w ciasnych butach)
Strong blunt trauma; sporadically less severe chronic 
trauma, (e.g. repeated mountain descents, sport done 
with tight shoes)

krwiaki podpaznokciowe (początkowo paznokcie czerwono zabarwione, później 
sinobrunatne)
subungual hematoma (initially red, later blue-brown color)

Niezbyt silne, powtarzające się urazy dystalnej lub 
bocznych części paznokcia
Repeated trauma of the distal or lateral part of the nail

oddzielenia się płytki paznokciowej (onycholysis) od strony wolnego brzegu lub 
brzegów bocznych
free margin or lateral nail plate detachment (onycholysis) 
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paznokciowa wbija się w boczny wał paznokciowy, powo-
dując jego stan zapalny, będący reakcją jak na ciało obce, 
co często prowadzi do zakażeń bakteryjnych z wytworze-
niem ziarniny. Wrastanie paznokci najczęściej ma miejsce 
po stronie przyśrodkowej paznokci dużych palców stóp.

Zachowawcze leczenie wrastających paznokci polega 
m.in. na ich właściwym obcinaniu. Można też umieszczać 
pod paznokciami wałeczki z waty nasączone preparatami 
odkażającymi, co pozwala rosnąć płytkom paznokciowym 
ponad dystalną częścią bocznych wałów paznokciowych. 
W Instytucie Ortonyksji w Erlangen Elvira Osthold opra-
cowała metodę VHO (virtuose human ortonyxie) korekcji 
skrajnie wrośniętych paznokci. Metoda ta jest przydatna 
nawet w przypadkach ostrych stanów zapalnych, z wydzie-
liną ropną i wybujałą ziarniną. Ma tu zastosowanie specjalna 
klamra dźwigniowa VHO -Osthold -Spange®, a jej zalety 
potwierdziły badania porównawcze przeprowadzone na Uni-
wersytecie w Erlangen (przedstawione w pracy doktorskiej 
Harrera), w których porównano efekty tej terapii z leczeniem 
zabiegowym metodą Emmerta. Jeśli jednak postępowanie 
zachowawcze jest nieskuteczne, to niezbędne jest leczenie 
zabiegowe. Samo usunięcie bocznej części paznokcia bez 
usunięcia fragmentu macierzy jest na ogół nieskuteczne. 
Jedną z bardzo wielu technik operacyjnych jest metoda 
Emmerta, w której wykonuje się klinowe wycięcie płytki 
paznokciowej wraz z macierzą. Należy tu zwrócić uwagę, 
że jeśli nie zostanie usunięta odpowiednia część macierzy, 
to może wyrastać z niej ostroga sprawiająca pacjentowi 
duże dolegliwości [15].

W praktyce kosmetologicznej spotkać się można rów-
nież z różnymi niezłośliwymi guzami w narządzie paznok-
ciowym:

niewątpliwie najczęstsze są spowodowane przez  –
zakażenie human papilloma virus  brodawki zwykłe. Zwy-
kle zlokalizowane są one wokół paznokci. W przypadku 
występowania pod paznokciem początkowo powstaje jego 
przebarwienie, później rozwija się bolesny, unoszący płytkę 
guz.

bardzo charakterystycznym guzem rozwijającym  –
się w obrębie narządu paznokciowego jest guz splotowy 
(glomus tumor). Jest to łagodny nowotwór, wychodzący 
z zespolenia tętniczo -żylnego, umiejscowiony zwykle pod 
płytką paznokciową. Po uniesieniu paznokcia ku górze guz 
prześwituje przez nią siną barwą i sprawia silny ból samo-
istny i uciskowy.

ziarniniak naczyniowy ( – granuloma teleangiec-
todes) jest szybko wzrastającym, obficie unaczynionym, 
ciemnoczerwonym guzkiem o uszypułowanej podstawie, 
rozwijającym się niekiedy w miejscu urazu w miękkich 
tkankach wokół paznokcia, ale, choć rzadko, może też być 
umiejscowiony w łożysku paznokciowym.

włókniak miękki ( – fibroma molle) to czasami zlokali-
zowany również w wale paznokciowym łagodny nowotwór 
pochodzenia łącznotkankowego. Charakteryzuje się uszy-
pułowaniem i miękką spoistością. Miękkimi włókniakami 
o podłużnym lub nieregularnym kształcie są występujące 

w wałach paznokciowych u osób z chorobą Bourneville–
Pringle’a guzki Koena (noduli Koen).

włókniak twardy ( – fibroma durum) jest to natomiast 
włóknisty guzek wywołany prawdopodobnie drobnymi 
urazami. Guz ten zlokalizowany jest czasami w dystalnej 
części łożyska, co powoduje oddzielanie się płytki paznok-
ciowej.

bardzo charakterystyczne jest też podpaznokciowe  –
wyrośle kostne (subungual exostosis), powodujące zwykle 
przesunięcie płytki paznokciowej na skutek przebijające-
go się przez otaczające tkanki przerostu kości dystalnego 
paliczka. Nad wyroślem kostnym często stwierdza się też 
modzel lub owrzodzenie.

Z guzów złośliwych narządu paznokciowego wymienić 
należy chorobę Bowena, będącą rakiem kolczystokomór-
kowym in situ występującym czasami również w okolicy 
dystalnych paliczków. Jest to rzadkie schorzenie spotykane 
dawniej m.in. u radiologów narażonych przy braku odpo-
wiednich zabezpieczeń na ekspozycję palców na promie-
nie rentgenowskie, a obecnie obserwowane zwykle u osób 
starszych. Typowym miejscem choroby Bowena w obrębie 
palców są okolice paznokci kciuków i paluchów, a pod-
stawą rozpoznania jest w tym przypadku wykonanie biopsji 
i badanie histopatologiczne pobranego materiału. Leczenie 
polega na chirurgicznym usunięciu zmiany.

Najczęściej rozwijającym się nowotworem złośliwym 
w narządzie paznokciowym jest jednak czerniak dystalny, 
będący kliniczną postacią czerniaka, rozwijającą się przede 
wszystkim w obrębie palców, najczęściej z macierzy paznok-
cia, rzadziej z łożyska lub wału paznokciowego. Za czyn-
niki ryzyka rozwoju czerniaka uważa się, oprócz ekspozycji 
na światło słoneczne, co w tej lokalizacji ma minimalne 
znaczenie, także znamiona melanocytowe, uwarunkowania 
genetyczne oraz zaburzenia odpornościowe i stosowanie 
immunosupresji. Wielkim problemem w przypadku czer-
niaka jest jego znaczna tendencja do powstawania przerzu-
tów, co jest związane ze zdolnością do przemieszczania się 
prawidłowych melanocytów, a więc także patologicznych 
melanocytów wchodzących w skład czerniaka. Czerniak 
dystalny, w zależności od typu skóry, stanowi od 2% u rasy 
białej do nawet 20% wszystkich postaci czerniaka u rasy 
czarnej. Nowotwór ten występuje głównie u osób w 7. deka-
dzie życia i jest częstszy u kobiet [16, 17, 18].

Czerniak dystalny rozwija się raczej wolno, zwykle 
z macierzy, rzadziej z wału lub łożyska paznokciowego 
w postaci nieregularnie zabarwionej plamy. W jego obrębie 
często obserwuje się obszary regresji; czasem może rozwi-
jać się również w postaci guzkowej. Klinicznie ma najczę-
ściej postać zanokcicy czerniakowej lub też jest określany 
jako tzw. czerniak podpaznokciowy. Zajęty palec może ulec 
obrzękowi i powiększeniu. Przy lokalizacji zmiany w obrę-
bie wału paznokciowego dochodzi do przebarwienia płytki 
paznokciowej. Charakterystyczny jest tu sugerujący rozwój 
czerniaka objaw Hutchinsona, polegający na rozszerzaniu 
się przebarwienia w kierunku proksymalnego wału oraz 
bliższych części paznokcia.
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Rozpoznanie jest możliwe po wykonaniu biopsji i bada-
niu histopatologicznym usuniętego materiału. Postępowanie 
takie powinno być wykonane w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości, zwłaszcza jeśli stwierdzono u osób dorosłych 
nowo powstałe znamiona w okolicach dystalnych paliczków 
lub też krwawienie czy owrzodzenia w obrębie już istnie-
jących znamion [18]. Podstawowym leczeniem czerniaka 
dystalnego jest chirurgiczne usunięcie zmiany z odpowied-
nim marginesem bezpieczeństwa, co w tym przypadku 
ze względu na częste znaczne już zaawansowanie choroby 
może wiązać się z amputacją dystalnego paliczka lub nawet 
całego palca. Zabieg ten przeprowadza się wraz z usunię-
ciem i badaniem tzw. węzła wartowniczego.

Powyższy przegląd najczęstszych stanów chorobowych 
narządów paznokciowych spotykanych w praktyce kosme-
tologicznej zwraca uwagę na ich różnorodną symptoma-
tologię i udowadnia, że zmiany chorobowe obserwowane 
w paznokciach nie mogą być traktowane tylko jako problem 
kosmetyczny. Choroby paznokci, choć często bagatelizo-
wane przez pacjentów i lekarzy, są ważnym fragmentem 
obrazów klinicznych wielu chorób skóry i schorzeń ogól-
noustrojowych, a dla samych pacjentów stanowią często 
ważny element ich ogólnego samopoczucia.

Piśmiennictwo

Elewski B.E.1. : The effect of toenail onychomycosis on patient quality 
of life. Int J Dermatol. 1997, 36 (10), 754–756.
Szepietowski J., Półgrabio ‑Szwedo K., Reich A., Pacan P., Baran E.2. : 
Polska wersja Międzynarodowego Kwestionariusza Jakości Życia Spe-
cyficznego dla Grzybicy Paznokci. Mikol Lek. 2007, 14 (1), 59–62.
De Berker D.A.R., André J., Baran R.3. : Nail biology and nail science. 
Int J Cosmet Sci. 2007, 29, 241–275.
Maleszka R., Adamski Z.4. : Clinical and diagnostic aspects of dermato-
phyte onychomycosis. Mycoses. 1998, 41 (1–2), 67–72.
Baran R., Hay R.J., Tosti A., Haneke E.5. : A new classification of ony-
chomycosis. Br J Dermatol. 1998, 139, 567–571.
Maleszka R.6. : Enzymatic activity of dermatophytes in various forms 
of onychomycosis. Mikol Lek. 1999, 6, 77–83.
Hay R.J., Baran R., Moore M.K., Wilkinson J.D.7. : Candida onychomy-
cosis – an evaluation of the role of Candida species in nail disease. Br 
J Dermatol. 1988, 118 (1), 47–58.
Maleszka R.8. : Zakażenia paznokci grzybami drożdżopodobnymi. Mikol 
Lek. 1995, 2, 101–104.

Kacalak ‑Rzepka A., Maleszka R., Turek ‑Urasińska K., Kempińska A., 9. 
Ratajczak ‑Stefańska V., Różewicka M.: Investigations concerning agents 
influencing the development of onychomycosis caused by Scopulariopsis 
brevicaulis. Mikol Lek. 2004, 11, 283–290.
Maleszka R., Adamski Z.10. : The treatment of  onychomycosis pedis caused 
by Scopulariopsis brevicaulis. Mikol Lek. 2001, 8, 81–84.
Farber E.M., Nall L.11. : Nail psoriasis. Cutis. 1992, 50 (3), 174–178.
Jiaravuthisan M.M., Sasseville D., Vender R.B., Murphy F., Muhn C.Y.12. : 
Psoriasis of the nail: anatomy, pathology, clinical presentation, and 
a review of the literature on therapy. J Am Acad Dermatol. 2007, 57 
(1), 1–27.
Grover C., Reddy B.S., Uma Chaturvedi K.13. : Diagnosis of nail psoriasis: 
importance of biopsy and histopathology. Br J Dermatol. 2005, 153 
(6), 1153–1158.
Rich P., Scher R.K.:14.  Nail Psoriasis Severity Index: a useful tool for 
evaluation of nail psoriasis. J Am Acad Dermatol. 2003, 49 (2), 206–212.
Haneke E.15. : Surgical treatment of ingrown toenails. Cutis. 1986, 37, 
251–256.
Blessing K., Kernohan N.M., Park K.G.M.16. : Subungual malignant me-
lanoma – Clinicopathological features of 100 cases. Histopathology. 
1991, 19, 425–429.
Thomas L., Dalle S.17. : Dermatoscopy provides useful information for the 
management of melanonychia striata. Dermatol Ther. 2007, 20 (1), 3–10.
Haneke E.18. : Czerniak podpaznokciowy – rozpoznanie, diagnostyka 
różnicowa i sposoby leczenia. Dermat. Estet. 2008, 10, 218–223.

Komentarz

Autorzy w sposób ciekawy i zwięzły opisali przyczyny 
i rodzaje zmian występujących w obrębie płytek paznok-
ciowych. Zmiany te są często obserwowane w praktyce 
klinicznej i, jak podkreślają autorzy, nie mogą być trakto-
wane jedynie jako problem kosmetyczny. Mogą być bowiem 
objawem choroby czy to obejmującej skórę i jej przydatki, 
czy też choroby ogólnoustrojowej. Niezależnie od przy-
czyny, zmienione paznokcie mogą utrudniać wykonywa-
nie czynności codziennych lub zawodowych, są widoczne 
dla otoczenia i mogą być przyczyną znacznego obniżenia 
jakości życia pacjentów. 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że informacje zawarte 
w tekście, dotyczące rodzaju zmian płytek paznokciowych 
i ich przyczyn, Autorzy dodatkowo ujęli w postaci przej-
rzystych tabel, ułatwiających czytelnikowi ich klasyfikację. 

Praca ma dużą wartość poznawczą i praktyczną. 

dr hab. n. med. Mariola Marchlewicz


