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Paznokieć (łac. unguis) jest stwardniałym przydatkiem skóry. Składa się
z twardej warstwy zewnętrznej oraz bardziej elastycznej i giętkiej
warstwy wewnętrznej. Typowy paznokieć ma 100-150 warstw. Grubość
paznokcia ręki wynosi 0,5-0,75 mm, a paznokcia stopy 1,0-1,5 mm 
i wzrasta wraz z wiekiem[1]. Paznokcie ręki całkowicie odrastają w ciągu
4-6 miesięcy, a stóp w ciągu 12-18 miesięcy. Szereg czynników
fizykochemicznych może prowadzić do uszkodzenia płytek paz nok -
ciowych i zmian w ich wyglądzie.
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Wpływ czynników fizykochemicznych na aparat
paznokciowy i możliwości jego regeneracji 
za pomocą preparatów stosowanych miejscowo

Prze cięt na oso ba my je rę ce 6-10 ra zy
dzien nie, a tyl ko 1 na 30 osób do dat ko wo
po umy ciu rąk sto su je kre my na wil ża ją ce
skórę i pa znok cie[2]. Nie które za wo dy na ra -
żo ne są na nadmier ny kon takt z wo dą (ang.
wet work), co nie ko rzy st nie wpły wa na stan
pa znok ci. Są to oso by sprzą ta ją ce, per so nel
sa ni tar ny, cu kier ni cy, go spo dy nie do mo we,
pra cow ni cy ga stro no mii, a tak że oso by uży -
wa ją ce rę ka wi czek ochron nych. Pew ne za -
wo dy, w których pra cę wy ko nu je się pal ca -
mi, do dat ko wo sprzy ja ją ura zom me cha nicz -
nym pa znok ci. Do uszko dze nia pa znok ci rąk
mo że tak że do cho dzić na sku tek za bie gów
ko sme tycz nych. Czę ste na kła da nie la kie ru
do pa znok ci oraz uży wa nie zmy wa cza ni -
szczy i wy su sza płyt kę pa znok cio wą. Z ko lei

czy szcze nie me cha nicz ne wol nej prze strze -
ni pod pa znok ciem mo że do pro wa dzić do
od dzie la nia się płyt ki pa znok cio wej, a uży -
wa nie pil ni ka mo że zwięk szyć kru chość płyt -
ki. Łam li wość pa znok ci za zwy czaj jest więk -
sza u rę ki do mi nu ją cej.

Ony cho schi zia (łac. ony cho schi sis) – 
la me lar ne roz szcze pie nie pa znok cia

Ony cho schi zia to stan, w którym od ci nek
dy stal ny pa znok cia roz szcze pia się na dwie
lub wię cej po zio mych warstw. Naj czę st szą
przy czy ną tej do le gli wo ści jest nadmier ne
mo cze nie i su sze nie rąk, za rów no pod czas
eks po zy cji za wo do wej, jak i prac do mo -
wych. Zmy wacz do pa znok ci rów nież wy su -
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sza płyt kę i uszka dza spo i wo mię dzy war stwą
we wnę trz ną i ze wnę trz ną. Podob ny sku tek
wy wo łu ją ura zy pod czas gry na in stru men cie
stru no wym. Cza sa mi la me lar ne roz szcze pie -
nie pa znok cia po wo du ją przyj mo wa ne le ki
np. re ti no i dy czy cho ro by der ma to lo gicz ne
np. li szaj pła ski.

Od dzie la nie się płyt ki pa znok cio wej,
Ony cho ly sis

Czę ścio we od dzie le nie się płyt ki pa znok -
cio wej naj czę ściej roz po czy na się od koń ca
dy stal ne go. Po łą cze nie pa znok cia z ma cie rzą
zo sta je za cho wa ne. Czę sto już sa ma eks po -
zy cja na wil goć, my dła czy de ter gen ty osła bia
po łą cze nie dy stal ne go koń ca pa znok cia z ło -
ży skiem. Zna nych jest wie le przy czyn ony -
cho li zy. Wśród czyn ni ków fi zy ko che micz -
nych wy mie nić na le ży: zbyt sta ran ne czy -
szcze nie pa znok ci, ma ni pu la cję oraz efekt

dźwi gni przy zbyt dłu gich pa znok ciach, gra nie
na in stru men cie stru no wym, fo to o ny cho li zę,
nadmier ne uży cie la kie rów (w tym hy bry do -
wych) czy zmy wa czy do pa znok ci.

Ony chor rhe xis

Wy żło bie nia podłuż ne na pa znok ciach
mo gą być wro dzo ne i wy stę po wać ro dzin -
nie. Czę sto ob ser wo wa ne są u lu dzi star -
szych, w nie do bo rze że la za, nad czyn no ści
tar czy cy, a na wet nie do ży wie niu. Zmia ny ta -
kie mo gą być rów nież re zul ta tem zbyt czę -
ste go my cia rąk, mo cze nia oraz sto so wa nia
zmy wa czy do pa znok ci.

Cza sa mi ter mi nem ony chor rhe xis okre śla -
ne są podłuż ne szcze li ny w obrę bie pły tek
pa znok cio wych, a tak że kru chość, łam li wość
pa znok ci. Do cho dzi wów czas do two rze nia
się ubyt ków na wol nym brze gu pa znok cia.

Ryc. 4. Onycholiza. Ryc. 5. Wyżłobienia podłużne
na paznokciach.

Ryc. 6. Onychorrexis.

Ryc. 1-3. Onychoschizia – palec ręki (1,2),  paluch stopy (3).
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Do po wsta wa nia kru cho ści pa znok ci przy -
czy nia ją się czyn ni ki ze wnę trz ne: nadmier -
ny kon takt z wo dą, na ra że nie na czyn ni ki
che micz ne, al ko ho le, kwa sy, czę ste sto so -
wa nie zmy wa czy oraz bar dzo czę ste ma lo -
wa nie pa znok ci.

Ony cho ma de sis, złu szcza nie płyt ki 
pa znok cio wej

Ony cho ma de sis to od dzie le nie się płyt ki
pa znok cio wej od ma cie rzy i pro ksy mal ne -
go od cin ka ło ży ska, w więk szo ści przy pad -
ków pro wa dzą ce do utra ty pa znok cia.
Przy czy ną złu szcza nia płyt ki pa znok cio wej
mo gą być na si lo ne re ak cje po po da niu le ku,
cho ro by go rącz ko we i pę che rzo we, ale
tak że czyn ni ki fi zycz ne np. ura zy. W przy -
pad ku uszko dzeń me cha nicz nych złu szcza -
nie płyt ki pa znok cio wej ogra ni czo ne jest do
jed ne go pal ca.

Bru zdy Be au-Re i la i pa sma Mes sa

Są to li nie po przecz ne na pa znok ciach
po wsta ją ce wsku tek przej ścio we go uszko -
dze nia ma cie rzy. Two rzą się po ura zie, agre -
syw nej pie lę gna cji pa znok cia i eks po zy cji na
chłód. Mo gą po ja wiać się po che mio te ra pii,

te ra pii re ti no i da mi, w łu szczy cy. Nie ste ty nie
ma sku tecz ne go le cze nia tych zmian pa znok -
cio wych. Po usu nię ciu przy czy ny, pa znok cie
po win ny ro snąć nor mal nie.

Wklę śnię cie płyt ki pa znok cio wej, 
ko i lo ny chia, spo on na il

Naj czę st szą lo ka li za cją ko i lo ny chii jest
kciuk, cho ciaż mo że obej mo wać wszy st kie
pa znok cie. Płyt ka sta je się wklę sła i przy bie -
ra kształt ły żecz ki. Za zwy czaj po wo dem jest
nie do krwi stość z nie do bo ru że la za. Do
rzad szych przy czyn za li cza się na ra że nie za -
wo do we na che mi ka lia i roz pu szczal ni ki
oraz ura zy.

Leu ko ny chia punc ta ta

Są to bia łe plam ki na pa znok ciach o śre -
dni cy 1-2 mm, odzwier cie dla ją ce za bu rze -
nia ro go wa ce nia. Naj czę st szą przy czy ną ich
po wsta wa nia są ura zy oraz ma ni pu lo wa nie
przy oskór ku.

In ne nie pra wi dło wo ści

Pod czas za bie gów ko sme tycz nych może
do cho dzić do uszko dzeń me cha nicz nych pa -

Ryc. 7. Łam li wość, kru chość
pa znok ci po zdję ciu la kie ru hy -
bry do we go.

Ryc. 8. Leu ko nych ia punk ta ta. Ryc. 9. Hy per ke ra to za pod pa -
znok cio wa po za sto so wa niu la -
kie ru hy bry do we go u pa cjent ki
z aler gią kon tak to wą w od nie -
sie niu do me ta kry la nu me ty lu.
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znok ci, do podraż nień pod czas usu wa nia
skórek i sto so wa nia zmy wa czy. Na sku tek
czę ste go no sze nia ti psów że lo wych i akry lo -
wych, pa znok cie sta ją się cien kie, ma to we
i kru che. Mo że po ja wić się kon tak to we
aler gicz ne za pa le nie skóry, naj czę ściej wy -
wo ła ne me ta kry la nem me ty lu, ale rów nież
in ny mi czyn ni ka mi che micz ny mi, skut ku ją ce
ony cho li zą pa znok ci, hy per ke ra to zą pod -
pa znok cio wą, zmia na mi ru mie nio wo-złu -
szcza ją cy mi oraz szcze li na mi i roz pa dli na mi
na opu szkach.

Re ge ne ra cja i le cze nie zmian

Bar dzo waż ne jest uni ka nie czyn ni ków
draż nią cych (de ter gen ty, czyn ni ki za wo do -
we, zmy wa cze do pa znok ci). Na le ży jed nak
pod kre ślić, że dłu go trwa łe sto so wa nie rę ka -
wic ochron nych rów nież mo że po wo do wać
uszko dze nie pły tek pa znok cio wych[3]. Więk -
szość przy pad ków prze wle kłe go uszko dze -
nia pa znok ci, ob ja wia ją ce go się podłuż nym
bru zdo wa niem, roz szcze pie niem oraz kru -
cho ścią, jest spo wo do wa na odwo dnie niem
apa ra tu pa znok cio we go. Utra ta wo dy przez
płyt kę pa znok cio wą jest stu krot nie więk sza

niż przez przy le głą skórę[1], dla te go w przy -
pad ku na ra że nia na nie ko rzy st ne czyn ni ki
śro do wi sko we, pa znok cie wy ma ga ją wła ści -
wej pie lę gna cji. Podło żem szcze gól nie po le -
ca nym w ce lu re ge ne ra cji odwo dnio nej płyt -
ki pa znok cio wej jest maść[1]. In ny mi podło ża -
mi pre pa ra tów sto so wa nych w ce lu
re ge ne ra cji pły tek pa znok cio wych są ole je,
kre my oraz, ła twiej sze w sto so wa niu, la kie ry.
Tra dy cyj nie uży wa się le ków re cep tu ro wych
za wie ra ją cych wa ze li nę, cho le ste rol, mocz -
nik oraz wi ta mi ny A i E lub pre pa ra tów go to -
wych, do dat ko wo wzbo ga co nych o ta kie
skła dni ki jak np. ce ra mi dy, ke ra ty nę czy spe -
cjal ne podło ża tłu szczo we. Udo wo dnio no
na wet lecz ni cze dzia ła nie miej sco wych pre -
pa ra tów na wil ża ją cych w od nie sie niu do ob -
ja wu ony cho li zy wy stę pu ją ce go u pa cjen tów
onko lo gicz nych pod da wa nych che mio te ra -
pii[4]. Trud nym pro ble mem te ra peu tycz nym
są ob ja wy zwią za ne z me cha nicz nym uszko -
dze niem ma cie rzy pa znok cia. Ob ja wy te go
ty pu ura zów ma ją czę sto cha rak ter prze wle -
kły, a nie kie dy trwa ły. Pa zno kieć z uszko dzo -
ną ma cie rzą po sia da nie jed no li tą po wierzch -
nię, czę sto ob ser wu je się po przecz ne bru -
zdo wa nie, a w rzad kich przy pad kach na wet

Ryc. 10. Ony cho li za i hy per ke -
ra to za pod pa znok cio wa, krwia -
ki pod pa znok cio we  po za sto -
so wa niu la kie ru hy bry do we go.

Ryc. 11. Głę bo kie bru zdy 
Be au-Re i la w obrę bie pa znok -
cia pal ca rę ki u 61-let niej ko -
bie ty po prze by tym trzy la ta
wcze śniej ura zie me cha nicz -
nym ma cie rzy.

Ryc. 12. Ustę po wa nie zmian
po trzech mie sią cach sto so wa -
nia ma ści pie lę gna cyj nej 
Nor ma Na il.
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cał ko wi ty brak wzro stu płyt ki. U czę ści pa -
cjen tów sy ste ma tycz ne sto so wa nie pre pa ra -
tów re ge ne ru ją cych mo że spo wo do wać
ustą pie nie ob ja wów uszko dze nia ma cie rzy
pa znok cia (Ryc. 11 i 12).

Czę stym pro ble mem w co dzien nej prak -
ty ce der ma to lo gicz nej są ob ja wy uszko dze -
nia pa znok ci przez la kie ry ko sme tycz ne,
w tym la kie ry hy bry do we, oraz ti psy że lo we
i akry lo we. W przy pad ku ostre go uszko dze -
nia płyt ki pa znok cio wej, wy wo ła ne go przez
la kier ko sme tycz ny, na le ży cał ko wi cie za -
prze stać la kie ro wa nia pa znok ci do cza su
ustą pie nia zmian. W przy pad ku po ja wie nia
się zmian pa znok cio wych u ko biet prze wle -
kle sto su ją cych ti psy akry lo we, po win no się
wziąć pod uwa gę moż li wość wy stą pie nia
uczu le nia kon tak to we go w od nie sie niu do
me ta kry la nu me ty lu. Dia gno sty ce aler gii na
ten zwią zek słu żą na skór ko we te sty płat ko -
we. W le cze niu ob ja wów uszko dze nia apa -
ra tu pa znok cio we go wy wo ła ne go la kie ra mi
i ti psa mi, podob nie jak w przy pad ku ostre go

uszko dze nia pa znok ci wy wo ła ne go przez in -
ne czyn ni ki ze wnę trz ne, uży wa się opi sa nych
po wy żej pre pa ra tów o dzia ła niu re ge ne ru ją -
cym, a tak że miej sco wych le ków za wie ra ją -
cych kor ty ko ste ro i dy[1].
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