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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ 

 

 

ПВ Псориазис вулгарис 

ФР Феномен на Рейно 

ПСС Прогресираща склеродермия 
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NPI Nail Psoriasis Index 

N-NAIL Nijmegen-Nail psoriasis Activity Index tooL 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Изучаването на ноктите и техните промени е област на научното 

познание към която все повече изследователи започват да проявяват 

интерес през последните години. Подобно на кожата, която представлява 

“огледало” на организма, ноктите могат да бъдат “ключ” към редица 

състояния и заболявания. Затова е важно да познаваме характеристиките 

на здравите нокти, за да можем да открием настъпващите в тях промени в 

резултат на различни въздействия и патологични състояния. 

    У нас, разпознаването и тълкуването на нокътните промени при 

кожни и системни заболявания е все още пренебрегван аспект на 

дерматологичната практика. Нашият интерес към темата на дисертацията 

беше провокиран от липсата на детайлни проучвания в българската 

литература за честотата, вида и прогностичната стойност на нокътните 

промени при ревматоло-гични болести. В областта на нокътния псориазис 

целта ни беше както да предложим актуална информация за честотата и 

вида на нокътните промени, така и да приложим в практиката утвърдени 

скали за обективна оценка на нокътното засягане и качеството на живот на 

пациентите. Това, както и възможността да използваме един от новите 

неинвазивни методи за изследване на нокътните промени 

(видеоонихоскопия), ни даде основание да предприемем настоящото 

дисертационно проучване. 

 

 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ 

 

Цел  

 

Да се проучи диагностичната и прогностична стойност на нокътните 

промени при някои кожни и ревматологични заболявания. 

 

Задачи 

 

1. Да се определи степента на познаване на нокътните промени от  

българските и чуждестранните лекари. 

2. Да се установи честотата и характеристиката на нокътните 

промени при здрави индивиди. 

3. Да се установи честотата и характеристиката на нокътните 

промени при пациенти с псориазис вулгарис. 

4. Да се установи честота и характеристиката на нокътните промени 

при пациенти с феномен на Рейно, прогресираща склеродермия, системен 

лупус и ревматоиден артрит. 
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5. Да се приложат в практиката клинични скали за оценка на 

нокътните промени при пациенти с псориазис вулгарис. 

6. Да се извърши оценка на качеството на живот на пациенти с 

нокътни промени. 

7. Да се приложи в практиката методът онихоскопия за оценка на 

нокътните промени. 

 

 

3. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ 

 

3.1. Клиничен материал 

В проучванията са включени общо 402 лица (152 мъже и 250 жени) 

на възраст 5-91 години. Тяхното разпределение по брой, пол и проучване е 

показано на таблица 1. 

   

Таблица 1. Разпределение на проучените лица по пол, възраст и 

проучване. 

 

№ Проучване Брой лица  / пациенти 

Мъже Жени Общо 

1 Познавате ли “езика” на ноктите? 29 33 62 

2 Здрави индивиди 14 26 40 

3 Пациенти с псориазис 95 50 145 

4 Пациенти с ревматологични 

заболявания 

15 138 153 

5 Пациенти с други заболявания 0 2 2 

 ВСИЧКО 152 250 402 

 

 

3.1.1. Анкетно проучване “Познавате ли “езика” на ноктите?” 

В проучването са участвали общо 62 лекари, от които 39 от България 

(12 мъже и 27 жени) и 23 от чужбина (17 мъже и 6 жени).  

 

3.1.2. Изследвани здрави индивиди 

В проучванено са включени 40 здрави индивиди, без кожни 

заболявания, от които 14 мъже и 26 жени, на средна възраст 62 год. (20-91 

год.). 
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3.1.3. Изследвани пациенти с псориазис вулгарис  

В проучването са включени 145 амбулаторни и стационарни 

пациенти, 95 мъже и 50 жени, прегледани и лекувани в Клиника по кожни 

и венерически болести при УМБАЛ “Св. Георги” – гр. Пловдив. 

Разпределението им по изследователски групи е представено на таблица 

2. 

 

Таблица 2. Разпределение на проучените лица по заболяване, пол и 

изследователска група. 

 

№ Изследователски групи на пациенти 

с псориазис  

Брой лица  / пациенти 

Мъже Жени Общо 

1 Проучване на вида и честотата на 

нокътните промени при псориазис 

95 50 145 

2 Приложение на клинични скали за 

оценка на нокътните промени 

23 16 39 

3 Приложение на въпросници за 

оценка на качеството на живот  

60 30 90 

 

3.1.4. Изследвани пациенти с ревматологични заболявания 

В проучването са включени 153 амбулаторни и стационарни 

пациенти, 15 мъже и 138 жени, прегледани и лекувани в Клиника по кожни 

и венерически болести и Клиника по ревматология при УМБАЛ “Св. 

Георги” – гр. Пловдив. Разпределението им по групи е представено на 

таблица 3. 

 

Таблица 3. Разпределение на проучените лица по заболяване, пол и 

изследователска група. 

 

№ Изследователски групи на пациенти 

с ревматологични заболявания 

Брой лица  / пациенти 

Мъже Жени Общо 

1 Феномен на Рейно 7 53 60 

2 Прогресираща склеродермия 0 30 30 

3 Системен лупус 4 26 30 

4 Ревматоиден артрит 4 29 33 
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3.1.5. Изследвани пациенти с други заболявания 

В проучването са включени две редки клинични наблюдения на 

пациенти с нокътни промени при булозна епидермолиза и синдром “ръка-

крак-уста”. 

 

3.2. Методи 

 

3.2.1. Анкетно проучване “Познавате ли “езика” на ноктите?” 

Проучването е проведено през месец февруари 2016 година с 

помощта на анкетен метод. Използван е стандартизиран въпросник, 

състоящ се от две части – първа част с 17 информативни въпроси и втора 

част с 20 тестови въпроси. Въпросникът е преведен на английски език с 

оглед участие в анкетата на чуждестранни лекари. Двата варианта на 

анкетата са поставени на интернет страницата на Клиниката по кожни и 

венерически болести, като връзката към нея е разпространявана по 

интернет с помощта на електронни съобщения.  

   

3.2.2. Клинични методи 

Използвани са анамнеза и дерматологичен статус, клинични скали за 

оценка на тежестта на нокътните промени - Nail Psoriasis Severity Index 

(NAPSI), Nail Psoriasis Index (NPI) и Nijmegen - Nail psoriasis Activity Index 

tooL (N-Nail), както и въпросници за оценка на качеството на живот - 

Dermatology Life Quality Index (DLQI), EuroQoL (EQ-5D-5L), Disease-

Specific Version of the EQ-5D-5L (псориазис), Nail Psoriasis Quality of Life 

Scale (NPQ10) и NAPPA-QOL.  

 

3.2.3. Фотографски снимки 

За получаване на клинични снимки на таргетните кожни лезии са 

използвани следните цифрови фотоапарати: Фотоапарат Pentax Optio 

LS1000, 14 MPx и Фотоапарат HP DSC s520, 16 MPx 

 

3.2.4. Видеоонихоскопия 

Използвани са два модела дигитални видеодерматоскопи на фирмата 

AnMo, Taiwan както следва (Таблица 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 

Таблица 4. Използвани дерматоскопи. 

 

№ Модел, характеристики Снимка 

1 AD413ZT Dino-Lite Pro2 

Сензор 1.3MP 

Увеличение 10-200х 

Поляризационен филтър 

Накрайници за безконтактна и 

контактна дерматоскопия 

Софтуер DinoCapture 2.0 
 

2 AD7013MZT Dino-Lite Premier 

Сензор 1.3 MP 

Увеличение 20-220х 

Поляризационен филтър 

Функция EDR (Extended Dynamic 

Range) - за подобряване на контраста 

на изображението. 

Функция EDOF (Extended Depth of 

Field) – за подобряване на 

изображението при заснемане на 

неравни повърхности. 

Накрайници за безконтактна и 

контактна дерматоскопия. 

 

 

Използваните модели дерматоскопи са снабдени със сменяеми 

накрайници, позволяващи извършването на различни техники на 

дерматоскопия – безконтактна и контактна, с имерсия и поляризирана 

светлина. Използван е софтуер DinoCapture 2.0. 

 

3.2.5. Статистически методи 

За статистическа обработка на получените резултати са използвани: 

 Алтернативен анализ. Използван е при обработка на качествено 

измеримите признаци. 

 Вариационен анализ. Използван е за обработка на количествено 

измеримите признаци. Съществуващите различия са приемани за 

статистически значими при стойности на P<0.05. 
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 Графичен анализ. Използване е за онагледяване на данните. 

Данните са обработени с помощта на Excel. 

 

3.2.6. Етика 

Изследванията са извършени съобразно изискванията на добрата 

клинична практика (Good Clinical Practice) и при спазване на Декларацията 

от хелзинки за правата на изследваните лица. От всички доброволци и 

пациенти е получавано информирано съгласие преди извършване на 

изследването. Проучването е одобрено от МЕК (местната етична комисия). 

 

 

  

4. РЕЗУЛТАТИ И ОБСЪЖДАНЕ 

 

4.1. Анкетно проучване “Познавате ли “езика” на ноктите?” 

 

В проучването участват общо 62 лекари, от които 39 от България (от 

14 населени места в страната) и 23 от чужбина (от 15 държави – 11 от 

Европа, 3 от Америка и 1 от Африка). 

 

Таблица 5. Участници в проучване “Познавате ли езика на ноктите?”  

 

Показател Участници 

Общ брой Дерматолози Друга специалност 

От България 39 21 18 

ср. възраст (год) 44.7 41.1 48.9 

От Чужбина 23 12 11 

ср. възраст (год) 43.8 47.3 40.0 

Всичко 62 33 29 

 

Според своята медицинска специалност участниците са разделени в 

две групи – дерматолози и лекари с друга специалност, в т.ч. обща 

медицина, вътрешни болести, ревматология, ендокринология, пулмология, 

хематология, педиатрия, неврология, психиатрия, хирургия.   

 

На следващата таблица е представена общата характеристика на 

участниците. 
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Таблица 6. Характеристика и отговори на участниците в проучването 

“Познавате ли “езика” на ноктите?” 

 

№ Показател Лекари от България Лекари от чужбина 

  Дерматолози Други Дерматолози Други 

1 Общ брой 21 18 12 11 

2 Мъже/жени (брой) 5/16 7/11 8/4 9/2 

3 Средна възраст (години) 41.1 48.9 47.3 40.0 

4 Среден стаж по 

специалността (години) 

10.8 18.4 17.3 8.4 

5 Вид медицинска 

практика (%) 

    

 Индивидуална частна 

практика 

28.2 20.0 23.5 13.0 

 Частна 

амбулатория/болница 

12.8 16.0 5.9 17.4 

 Държавна 

амбулатория/болница 

15.4 28.0 17.6 30.4 

 Университетска 

болница 

33.3 20.0 52.9 39.1 

 Участие в обучение на 

лекари 

10.3 16.0 0 0 

 

 

За разлика от лекарите от чужбина, при лекарите от България 

преобладава женския пол, по-ниската възраст и трудов стаж при 

дерматолозите, и по-високата средна възраст и трудов стаж при лекарите с 

друга специалност. Преобладаващата част от участниците работят в 

държавни лечебни заведения и университетски болници.  

 

На следващата таблица 7 са показани данни за лекарската практика 

на участниците в проучването. 

 

 

 



 

13 

Таблица 7. Отговори на участниците в проучването “Познавате ли “езика” 

на ноктите?” 

 

№ Показател Лекари от България Лекари от чужбина 

  Дерматолози Други Дерматолози Други 

6 Брой пациенти 

преглеждани месечно  

125.0 221.4 244.2 121.1 

7 Брой пациенти с 

нокътни промени 

21.1 28.2 46.0 19.9 

8 Наличие на обучение за 

разпознаване на про-

мените на ноктите (%) 

81.0 33.3 66.7 63.6 

9 Вид на обучението за 

разпознаване на про-

мените на ноктите (%)  

    

 Посещение на курс 11.9 18.4 10.0 14.3 

 Онлайн курс 3.4 5.3 0.0 19.0 

 Научни форуми 33.9 21.2 30.0 23.8 

 Книги/атласи 33.9 36.8 35.0 33.3 

 Преподавател/научен 

ръководител 

16.9 7.9 25.0 9.5 

 Без обучение 0.0 10.5 0.0 0.0 

10 Желаете ли да повишите 

своите познания за 

заболяванията на 

ноктите? – ДА (%) 

100 100 100 100 

 

     

Общият брой на пациентите, както и на пациентите с нокътни 

промени, преглеждани месечно от българските дерматолози е почти два 

пъти по-нисък отколкото съответният брой пациенти, преглеждане от 

дерматолозите в чужбина, докато това съотношение е обратно при 

лекарите с други специалности. 
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    За наличие на проведено обучение за разпознаване на промените 

ноктите по време на специализацията им съобщават  81% от дерматолозите 

и 33% от лекарите с друга специалност у нас, докато данните за проведено 

обучение при двете групи лекари в чужбина е приблизително еднакво – 

67% при дерматолозите и 64% при другите специалисти. 

При всички участници най-честият вид съобщавано обучение е 

посещението на научни форуми и използването на книги и атласи. 

100% от участниците в анкетата имат желание да повишат своите познания 

относно заболяванията на ноктите. 

    Както у нас, така и в чужбина, най-честите допълнителни методи за 

оценка на нокътните промени са микологичните изследвания – 

микроскопско и културелно. За по-добър оглед около 20% от българските 

лекари използват увеличителна лупа и ръчен дерматоскоп, докато техните 

колеги от чужбина използват предимно дерматоскопи – ръчен и 

видеодерматоскоп. Значителна част от лекарите извършват и 

фотозаснемане на нокътните промени при техните пациенти.  

 

 

Таблица 8. Отговори на участниците в проучването “Познавате ли езика 

на ноктите?” 

 

№ Показател Лекари от България Лекари от чужбина 

  Дерматолози Други Дерматолози Други 

11 Използвате ли допълни-

телни методи за оценка 

на нокътните промени? 

    

 Микологично 

изследване – КОН 

22.8 3.6 17.9 11.5 

 Микологично 

изследване – култура 

20.3 7.1 19.6 15.4 

 Лупа 22.8 21.4 7.1 11.5 

 Ръчен дерматоскоп 15.2 7.1 14.3 3.8 

 Видео дерматоскоп 7.6 0 7.1 15.4 

 Фотоснимки 10.1 17.9 16.1 19.2 

 Нокътна биопсия 1.3 0 12.5 3.8 

 Ултразвуково 

изследване 

0 7.1 1.8 3.8 
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 Друг метод 0 14.3 3.6 3.8 

 Не използвам 0 21.4 0 11.5 

 

     

Данните показват, че българските дерматолози почти два пъти по-

рядко използват в своята практика клинични скали за оценка на нокътните 

промени, както и инструменти за оценка на качеството на живот на 

пациентите, в сравнение с дерматолозите в чужбина, докато това 

съотношение е приблизително сходно при лекарите с други специалности. 

 

 

Таблица 9. Отговори на участниците в проучването “Познавате ли “езика” 

на ноктите?” 

 

№ Показател Лекари от България Лекари от чужбина 

  Дерматолози Други Дерматолози Други 

12 Използвате ли клинична 

скала за оценка на 

нокътните промени? 

    

 NAPSI 14.8 16.0 28.6 33.3 

 NPI 11.1 12.0 9.5 8.3 

 NAPPA-CLIN 3.7 4.0 4.8 0 

 OSI 14.8 4.0 14.3 0 

 NailDex 0 4.0 4.8 0 

 Друга скала 0 4.0 9.5 8.3 

 Не използвам 55.6 56.0 28.6 50 

13 Извършвате ли оценка 

на качеството на живот 

на пациентите с болести 

на ноктите? 

    

 DLQI 13.6 9.5 15.8 0 

 EuroQoL EQ-5D 0 4.8 10.5 0 

 NPQ-10 4.5 4.8 10.5 7.7 
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 NAPPA-QoL 0 4.8 5.3 7.7 

 Nail QoL 0 0 10.5 0 

 Друг въпросник 4.5 9.5 0.0 7.7 

 Не извършвам 77.3 66.7 47.4 76.9 

 

 

Дерматолозите от чужбина са по-уверени в своите умения за 

разпознаване на промените на ноктите от своите български колеги. Това 

може би е свързано и с факта, че 75% от чуждестранните дерматолози 

съобщават за участие в публикация, свързани със заболяванията на 

ноктите, докато само 10% от българските дерматолози са били автори на 

такава. 

 

Таблица 10. Отговори на участниците в проучването “Познавате ли езика 

на ноктите?” 

 

№ Показател Лекари от България Лекари от чужбина 

  Дерматолози Други Дерматолози Други 

14 Колко уверен се чув-

ствате в своите умения 

за разпознаване на 

промените на ноктите? 

    

 Напълно уверен 0 5.6 50.0 0 

 Отчасти уверен 81.0 38.9 50.0 54.5 

 Неуверен 4.8 38.9 0 18.2 

 Не мога да преценя 14.3 16.7 0 27.3 

15 Бил ли сте някога автор 

на публикация, свърза-

на с промените на 

ноктите? ДА (%) 

9.5 16.7 75.0 9.1 

16 Желаете ли да 

проверите своите позна-

ния за промените на 

ноктите? ДА (%) 

95.2 94.4 100.0 63.6 
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Почти всички от анкетираните лекари изявяват желание да проверят 

своите познания за промените на ноктите. На следващата таблица са 

показани резултатите от тестовите въпроси. 

 

 

Таблица 11. Отговори на участниците в проучването “Познавате ли 

“езика” на ноктите?” 

 

 

№ Отговор Лекари от България Лекари от чужбина 

  Дерматолози Други Дерматолози Други 

1 Верен 71.4 55.6 91.7 36.4 

Частично верен 28.6 33.3 8.3 27.3 

Грешен 0.0 11.1 0.0 36.4 

2 Верен 71.4 61.1 50.0 27.3 

Грешен 28.6 38.9 50.0 72.7 

3 Верен 52.4 27.8 66.7 0.0 

Частично верен 42.9 50.0 33.3 83.6 

 Грешен 4.8 22.2 0.0 36.4 

4 Верен 33.3 33.3 58.3 0.0 

Частично верен 57.1 50.0 41.7 54.5 

Грешен 9.5 16.7 0.0 45.5 

5 Верен 4.8 5.6 58.3 0.0 

Частично верен 0.0 0 0 0.0 

Грешен 95.2 94.4 41.7 100.0 

6 Верен 9.5 5.6 50.0 0.0 

Частично верен 0.0 0.0 0.0 0.0 

Грешен 90.5 94.4 50.0 100.0 

7 Верен 85.7 72.2 100.0 72.7 

Грешен 14.3 27.8 0.0 27.3 
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8 Верен 38.1 16.7 50.0 9.1 

Частично верен 38.1 22.2 50.0 27.3 

Грешен 23.8 61.1 0.0 63.6 

9 Верен 57.1 16.7 83.3 18.2 

Грешен 42.9 83.3 16.7 81.8 

10 Верен 90.5 55.6 100.0 54.5 

Грешен 9.5 44.4 0.0 45.5 

11 Верен 81.0 72.2 100.0 63.6 

Грешен 19.0 27.8 0.0 36.4 

12 Верен 47.6 11.1 100.0 0.0 

Грешен 52.4 88.9 0.0 100.0 

13 Верен 47.6 5.6 75.0 9.1 

Грешен 52.4 94.4 25.0 90.9 

14 Верен 76.2 72.2 83.3 63.6 

Грешен 23.8 27.8 16.7 36.4 

15 Верен 52.4 50.0 83.3 54.5 

Грешен 47.6 50.0 16.7 45.5 

16 Верен 38.1 50.0 91.7 36.4 

Грешен 61.9 50.0 8.3 63.6 

17 Верен 47.6 50.0 83.3 9.1 

Грешен 52.4 50.0 16.7 90.9 

18 Верен 47.6 44.4 100.0 27.3 

Грешен 52.4 55.6 0.0 72.7 

19 Верен 85.7 66.7 100.0 45.5 

Грешен 14.3 33.3 0.0 54.5 

20 Верен 4.8 5.6 0.0 0.0 

Грешен 95.2 94.4 100.0 100.0 
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 ОБЩ БРОЙ ТОЧКИ  

(ср. стойност) 

148 111 210 71 

 

 

Резултатите показват по-ниска средна обща оценка на българските 

дерматолози спрямо колегите им от чужбина (148 срещу 210 точки), 

докато лекарите с друга специалност от България имат по-висока средна 

обща оценка в сравнение с колегите си от чужбина (111 срещу 71 точки). 

На пръв поглед това би могло да се обясни с вече споменатите по-

горе факти, а именно: 

 По-висока средна възраст, по-голям среден стаж по специалността, 

по-голям общ среден брой и среден брой пациенти с нокътни промени 

преглеждани от дерматолозите в чужбина, което води след себе си до 

натрупване на по-голям практически опит и умения. 

Посочените съотношения са противоположни по отношение на 

лекарите от България и чужбина с други специалности. Когато обаче се 

анализира статистически връзката между възрастта, стажът по 

специалността и получената оценка, не се установява достоверна 

корелация между тях. Т.е. по-голямата възраст и трудов стаж на лекарят не 

съответстват на по-големи познания относно нокътните промени. 

Следователно, познанията на всеки лекар зависят от качеството на 

неговата индивидуална професионална подготовка и опит.  

    В заключение, данните от проведеното анкетно проуване показват, 

че понастоящем е налице недостатъчно обучение в разпознаване на нокът

 ните промени по време на специализацията и желание от страна на 

лекарите за повишаване на познанията им в това отношение. До момента 

обучението се базира преди всичко на личен интерес и активност, 

посещение на конференции и конгреси, използване на книги и атласи, 

както и на натрупване на собствен опит и познания по време на 

практикуване на лекарската професия.  

    Резултатите от анкетата дават основание за въвеждане на 

специализирано обучение, както по време на специализацията по кожни и 

венерически болести, така и за следдипломно обучение на желаещите 

лекари от всички специалности.  

 

 

4.2. Изследване на здрави индивиди 

 

В проучването са включени общо 40 здрави индивиди без 

установено дерматологично заболяване, от които 14 мъже и 26 жени на 

средна възраст 61.9 год. (граници 20–91 год.). При 32 (80%) от тях са 

наблюдавани нокътни промени, които са били локализирани на ноктите на 
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ръцете и краката – 23 пациентa (57.5%), на ноктите само на ръцете – 6 

(15%) и само на краката – 3 (7.5%). Данни за давността на нокътните 

промени (от няколко месеца до няколко години) са установени само при 7 

(18%) индивиди, докато при останалите 33 (82%) такава информация 

липсва. Данните за наблюдаваните нокътни промени са представени на 

Таблица 12. 

 

 

Таблица 15. Промени на ноктите на ръцете и краката при здрави 

индивиди. 
 

 

Показател Промени на 

ноктите на ръцете 

Промени на 

ноктите на краката 

  Брой %  Брой  %  

Брой изследвани здрави 

индивиди 

40   40   

Мъже/жени 14/26 35/65 14/26 35/65 

Брой здрави индивиди с 

нокътни промени 

29 72.5 26 65 

Мъже/жени 9/20 31/69 9/17 34/66 

Среден брой засегнати 

нокти/пациент 

3.4   5.8   

Пациенти със засегнати 

палци 

23 79.3 25 96.1 

Пациенти със засегнати 2-

4 пръсти 

22 75.8 17 65.0 

Нокътен матрикс   % спрямо 

29 лица 

  % спрямо 

26 лица 

точковидни депресии 0 0 0 0 

левконихия 4 13.8 2 7.7 

червени петна в лунулата 1 3.4 0 0 

чупливост (трошливост) 0 0 4 15.4 

Нокътно легло         

жълти ("мазни") петна 0 0 0 0 

онихолиза 5 17.5 7 26.9 
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субунгвална 

хиперкератоза 

0 0 20 76.9 

отломъчни ("splinter") 

хеморагии 

4 13.8 0 0 

Периунгвални тъкани         

периунгвални лезии 0 0 0 0 

липса на епонихиум 9 31.0 1 3.8 

акропустулоза 0 0 0 0 

Други промени         

онихомадеза 0 0 0 0 

надлъжни гребени 8 27.6 2 7.7 

задебеляване 4 13.8 8 30.8 

грапавост (трахионихия) 3 10.3 4 15.4 

назъбен свободен край 1 3.4 4 15.4 

линии на Beau (напречни) 0 0 0 0 

Микоза         

Тип дерматофити 0 0 12 46.2 

Тип кандида 0 0 0 0 

 

 

Средният брой засегнати нокти при един пациент е съответно 3.4 за 

ноктите на ръцете и 5.8  за ноктите на краката. Ноктите на палците са 

засегнати по-често от ноктите на останалите пръсти, като тази тенденция е 

по-изразена при ноктите на краката  (79.3% срещу 75.8% и 96.1% срещу 

65.0% съответно за ръцете и краката).  

    От промените на нокътния матрикс най-чести са левконихията 

(13.8%) и увеличената трошливост (15.4%), докато от тези на нокътното 

ложе – субунгвалната хиперкератоза (76.9%) и онихолизата (26.9%). 

    Установяват се различия в наблюдаваните промени на ноктите на 

ръцете и краката. Левконихията се наблюдава почти два пъти по-често на 

ноктите на ръцете (13.8% срещу 7.7%), докато повишената трошливост - 

изключително на ноктите на краката (0 срещу 15.4%). Онихолизата се 

установява, както по ноктите на ръцете, така и по ноктите на краката (с по-

голяма честота по ноктите на краката). Отломъчните хеморагии са 

намерени изключително по ноктите на ръцете, а субунгвалната 

хиперкератоза  - по тези на краката. 
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По отношение на останалите видове нокътни промени за ноктите на 

ръцете най-чести са надлъжните гребени, следвани от задебеляване и 

трахионихия. За ноктите на краката най-значими са задебеляването, 

трахионихията и назъбеният свободен ръб. 

    По отношение на периунгвалните тъкани най-честата промяна е 

липсата на епонихиум, особено в областта на ноктите на ръцете (31%). 

    При 46.2% от пациентите със засегнати нокти на краката се 

установяват клинични данни за онихомикоза (тип дерматофити) 

    При анализа на резултатите прави впечатление високият процент 

пациенти с нокътни изменения – 72.5% с промени по ноктите на ръцете и 

65.0% - по ноктите на краката. 

    Общият брой засегнати пръсти обаче, е нисък - 3.4% за ръцете и 

5.8% за краката. При 31% от пациентите с нокътни промени на ръцете е 

засегнат само един пръст, което насочва по-скоро към еднократно 

въздействие на външен фактор - травма. Към този извод насочва и типът 

промени при тази група пациенти - травматична хеморагия, отломъчна 

хеморагия, онихолиза, птеригиум. При 31% от пациентите с нокътни 

промени на ръцете се установява липса на епонихиум, като 77% от тях са 

домакини, които съобщават за непрекъснато излагане на ръцете на 

различни почистващи препарати и вода. От признаците за засягане на 

нокътното ложе при ноктите на ръцете най-чести са онихолизата и 

отломъчните хеморагии, като голяма част от тези пациенти съобщават за 

травматично въздействие. От друга страна, по-високият процент 

онихолиза и субунгвална хиперкератоза по ноктите на краката по-често се 

наблюдава при пациенти с клинични данни за онихомикоза. 

 

 

4.3. Изследвания на пациенти с псориазис вулгарис 

 

4.3.1. Характеристика на нокътните промени при псориазис 

В проучването са включени 145 пациенти с псориазис, от които 95 

мъже и 50 жени на средна възраст 54.9 год.(граници 8 – 82 год.). При 118 

(81.4%) от тях са наблюдавани нокътни промени, които са били 

локализирани на ноктите на ръцете и краката – 88 пациенти (65.2%), на 

ноктите само на ръцете – 19 (14.1%) и само на краката – 11 (11.1%). 

Средната давност на псориазиса е 15.2 год, а средната давност на 

нокътните промени е 7.1 год. Получените резултати са представени на 

Таблица 14. 
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Таблица 14. Характеристика на пациентите с псориазис. 

 

№ Показател Стойност 

1 Брой пациенти 145 

2 Пол (мъже/жени) 95/50 

3 Средна възраст (год) 54.9 

4 Средна давност (год) 15.2 

5 Брой пациенти с нокътни промени 118 (81%) 

 - на ръцете и краката 88 (65%) 

 - само на ръцете 19 (14%) 

 - само на краката 11 (11%) 

6 Средна давност на нокътните промени (год) 7.1 

7 Локализация на кожните лезиите   

 Скалп 79 (58.5%) 

 Лице 24 (17.8%) 

 Тяло 91 (67.4%) 

 Ръце 104 (77%) 

 Крака 102 (75.6%) 

 Длани 49 (36.3%) 

 Стъпала 43 (31.9%) 

 Гънки 29 (21.5%) 

 Гениталии 14 (10.4%) 

 

 

Най-често засегнати анатомични области са горните и долните 

крайници, съответно 77 и 76%, тялото – 67% и скалпа – 58%. Следват 

дланите – 36%, стъпалата – 32%, гънките – 21%, лицето – 18% и 

гениталиите – 10%. Болшинството от пациентите са с плакатен псориазис. 

При малък брой паценти са наблюдавани други клинични форми като 

гутатен – при 3, еритродермичен псориазис – при 4, инвертен – при 4, 

палмоплантарен – ри 4 и пустулозен палмоплантарен псориазис – при 3 

пациенти.  



 

24 

На следващата Таблица 15 е представена характеристиката на 

нокътните промени при пациентите, съответно на ноктите на ръцете и на 

краката. 

 

 

Таблица 15. Характеристика на нокътните промени при пациентите с 

псориазис. 

 

 

Показател Промени на 

ноктите  

на ръцете 

Промени на 

ноктите  

на краката 

 Брой % Брой % 

Брой пациенти 106  102  

Мъже/жени 76/30 72/38 74/36 72/38 

Среден брой засегнати нокти/пациент 7,1   8,0   

Пациенти със засегнати палци 57 53.3 64 62.7 

Пациенти със засегнати 2-4 пръсти 68 63.6 56 54.9 

Нокътен матрикс         

точковидни депресии 45 42,5 2 2,0 

левконихия 35 33,0 1 1.0 

червени петна в лунулата 9 8.5 0 0,0 

чупливост (трошливост) crumbling 11 10,4 19 18,6 

Нокътно легло       

жълти ("мазни") петна 37 34,9 24 23.5 

онихолиза 66 62.3 42 41,2 

субунгвална хиперкератоза 27 25,5 58 56.9 

отломъчни ("splinter") хеморагии 18 17,0 2 2.0 

Периунгвални тъкани         

периунгвални лезии 30 28.3 22 21.6 

липса на епонихиум 39 36.8 19 18,6 

акропустулоза 0 0.0 0 0,0 
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Други промени        

онихомадеза 16 15,1 4 3,9 

надлъжни гребени 15 14,2 6 5,9 

задебеляване 57 53,8 58 56.9 

грапавост (трахионихия) 33 31,1 22 21,6 

назъбен свободен край 6 5,7 11 10.8 

линии на Beau (напречни) 15 14,2 2 2,0 

 

 

Средният брой засегнати нокти при един пъциент е съответно 7.1 за 

ноктите на ръцете и 8.0 – за ноктите на краката. Докато ноктите на палците 

са засегнати по-често на краката (63 срещу 53%), то ноктите на останалите 

пръсти на ръцете за по-засегнати отколкото тези на краката (64% срещу 

55%). 

    Основните промени на ноктите при псориазис са свързани с 

увреждане на нокътния матрикс и на нокътното легло. От първия тип 

промени най-чести са точковидните промени (42%) и левконихията (33%), 

докато от втория тип – онихолизата (62%) и жълтите петна (35%). 

    Наблюдават се различия в наблюдаваните промени на ноктите на 

ръцете и краката. Точковидните депресии и левконихията се наблюдават 

почти изключително на ноктите на ръцете. При тях по-често се наблюдават 

също жълти петна, онихолиза и отломъчни хеморагии. Най-честата 

промяна на ноктите на краката е субунгвалната хиперкератоза (57%), 

следвана от онихолизата (41%). На ноктите на краката се наблюдава по-

често трошливост в сравнение с ноктите на ръцете (18 срещу 10%). 

    По отношение на останалите видове нокътни промени, най-често е 

задебеляването на нокътните плочки, което е почти еднакво на ноктите на 

ръцете и краката. На ноктите на ръцете по-често отколкото на ноктите на 

краката се наблюдават онихомадеза, надлъжни гребени и линии на Beau, 

грапавост (трахионихия).  

    По отношение на периунгвалните тъкани, те са засегнати при 28% от 

пръстите на краката и 22% от пръстите на краката. Липса на епонихиум 

(симптом на Любен Попов) е наблюдавана с честота 37% на ръцете и 18% 

на краката.  

    При сравнение с контролната група от здрави индивиди се 

установява почти идентичен процент на нокътно засягане (81% срещу 

80%, съоветно за групата псориатици и контролната група). Средният брой 

на засегнатите пръсти обаче, в групата псориатично болни в сравнение със 

здравите контроли е значително по-висок - 7.1 срещу 3.4 (ръце) и 8.0 
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срещу 5.8 (крака). Друга важна особеност при псориатичните пациенти, 

освен по-големия брой засегнати нокти, е едновременното наличие на по-

голям брой различни нокътни промени при един и същ пациент. В много 

по-голяма честота в псориатичната група в сравнение със здравите 

контроли се откриват точковидни депресии, левконихия, мазни петна, 

периунгвални лезии, онихомадеза и линии на Beau за ноктите на ръцете, 

както и мазни петна, липса на епонихиум, периунгвални лезии и 

трахионихия за ноктите на краката. 

 Ние сравнихме нашите резултати с тези от проведено през 2003 год. 

проучване на нокътния псориазис от Хр. Добрев. Сравнителните данни са 

показани на Таблица 16. 

 

 

Таблица 16. Характеристика на нокътните промени. 

 

Показател Добрев Х. (2003) Христова Р. (2016) 

 Ръце и крака Ръце Крака 

Пациенти с псориазис n=50 n=145 

Мъже/жени 40/10 (4:1) 95/50 (2:1) 

Пациенти с нокътен 

псориазис 

38 (76%) 118 (81.4%) 

Мъже/жени 30/8 (3.7:1) 86/32 (2.7:1) 

Давност псориазис 13.2 год 15.2 год 

Давност на нокътния 

псориазис 

4.6 год 7.1 год 

 Ръце и крака Ръце Крака 

Засегнати нокти/пациент 13.3 7.1 8.0 

Вид нокътни промени  n=38 n=106 n=102 

Онихолиза 24 (63.1%) 66 (62.3%)  42 (41.2%) 

Жълти петна  24 (63.1%) 37 (34.9%) 24 (23.5%) 

Точковидни депресии 23 (60.5%) 45 (42.5%) 2 (2.0%) 

Субунгвална хиперкератоза 23 (60.5%) 27 (25.5%) 58 (56.9%) 

Задебеляване 21 (55.2%) 57 (53.8%) 58 (56.9%) 
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Липса на епонихиум 21 (55.3%) 39 (36.8%) 19 (18=6%) 

Онихомадеза 13 (34.2%) 16 (15.1%) 4 (3.9%) 

Надлъжни гребени 13 (34.2%) 15 (14.2%) 6 (5.9%) 

Грапавост 10 (26.3%) 33 (31.1%) 22 (21.6%) 

 

Анализът на представените данни показва, че въпреки 

относителното сходство на изследваната популация, налице са ограничен 

брой сходства между двете проучвания. Те се наблюдават по отношение на 

честота на онихолизата, задебеляването и грапавостта на нокътните 

плочки. По отношение на останалите показатели са налице съществени 

различия. 

 

Ние направихме сравнение между получените от нас резултати и 

тези на други автори. Данните са показани на таблица 17. 

 

 

Таблица 17. Сравнителна характеристика на нокътните промени при 

псориазис. 
 

Показател Ahmed I 

(2009) 

Van der 

Velden H 

(2013) 

Ovcina-

Kurtovi

c (2013) 

Klaassen 

K (2014) 

Klaassen 

K (2014) 

Пациенти с псориазис 102  109 49 39 

Мъже/жени (%) 54/46  62/38  31/69 

Средна възраст (год) 40.9   48.0  

Давност псориазис (г) 7.2  6.0 19.0  

Пациенти с нокътен 

псориазис (%) 

59 49 66 49 39 

Вид нокътни промени       

Нокътен матрикс      

точковидни депресии 90% 74% 48% 73% 80% 

левконихия 17% 41%  41% 42% 

червени петна в лунулата  2%   17% 

чупливост (трошливост)     50% 
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Нокътно легло      

жълти ("мазни") петна 61% 67% 9% 67% 61% 

онихолиза 27% 94% 4% 94% 97% 

субунгвална 

хиперкератоза 

29% 47% 15% 47% 50% 

отломъчни ("splinter") 

хеморагии 

 94%  94% 92% 

Други промени      

онихомадеза  2%  2%  

надлъжни гребени  41%  41%  

задебеляване 58%  6%   

грапавост (трахионихия) 93% 43%  43%  

назъбен свободен край      

линии на Beau  10%  10% 30% 

промяна в цвета   18%   

напречни гребени 84%     

дистрофия 46%     

периунгвално засягане  16%  16%  

 

 

На следващата Таблица 18 са показани сравнителни данни за 

нашето и сходно проучване на Brazzelli V. И сътр. (2013). Вижда се, че 

въпреки голямото сходство между проучените популации, отново се 

отчитат съществени различия в честота на отделните псориатични нокътни 

промени.   
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Таблица 18. Сравнителна характеристика на нокътните промени при 

псориазис. 

 

Показател Brazzelli V (2013) Христова Р (2016) 

Пациенти с псориазис 178 145 

Мъже/жени (%) 70/30 (2.3:1) 95/50 (1.9:1) 

Средна възраст (год) 51.7 54.9 

Давност псориазис (год) 15.2 15.2 

Пациенти с нокътен 

псориазис (%) 

137 (77) 118 (81) 

Вид нокътни промени  Нокти 

ръце 

Нокти 

крака 

Нокти 

ръце 

Нокти 

крака 

Нокътен матрикс     

точковидни депресии 45.5 1.5 42.5 2.0 

левконихия 4.3 7.3 33.0 1.0 

червени петна в лунулата   8.5 0 

чупливост (трошливост) 

crumbling  

5.8 44.5 10.4 18.6 

Нокътно легло     

жълти ("мазни") петна   34.9 23.5 

онихолиза 15.3 37.9 62.3 41.2 

субунгвална 

хиперкератоза 

0.7 47.4 25.5 56.9 

отломъчни ("splinter") 

хеморагии 

20.4 6.5 17.0 2.0 

 

Данните от таблиците показват наличие на съществени различия в 

честотата на показателите на нокътния псориазис. Това би могло да се 

обясни с различни характеристики на изследваната популация, както и на 

субективни фактори. Ние считаме, че са необходими проучвания върху по-

голям брой болни от псориазис за да може да се извърши достоверна 

оценка на наблюдаваните нокътни промени. За това би спомогнало и 

създаването на регистър на болните от псориазис в нашата страна.  
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4.3.2. Оценка на промените на ноктите на ръцете с клинични 

скали  

 

При 39 пациенти с псориазис вулгарис (26 мъже и 13 жени, средна 

възраст 56.2 год) е извършена оценка на нокътните промени на пръстите та 

ръцете с помощта на три клинични скали – NAPSI, NPI и N-NAIL. 

Резултатите са представени на Таблица 19. 

 

 

Таблица 19. Оценка на нокътните промени при псориазис с клинични 

скали. 

 

 

 Пациент № NAPSI NPI N-NAIL 

 1 18,25 49 47 

 2 2 0,5 3 

 3 0,75 0,5 2 

 4 4,25 3 8 

 5 9 19,5 12 

 6 2,5 7 8 

 7 20,5 40 54 

 8 4 2 8 

 9 7,75 3,24 12 

 10 5,5 2 8 

 11 7,25 13,5 13 

 12 3 1 3 

 13 5,5 8 11 

 14 3 4,75 9 

 15 0 0 0 

 16 13,5 33,25 35 

 17 5,75 0,5 12 

 18 0,5 0 0 
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 19 11,5 6,75 2 

 20 10,75 3,25 17 

 21 4 2 6 

 22 5,75 11,25 3 

 23 0,75 0,5 1 

 24 0 0 0 

 25 1 0,75 0 

 26 2 0 0 

 27 24,25 50 31 

 28 3 20 0 

 29 0 0 0 

 30 5,5 1,5 8 

 31 1,5 1 2 

 32 3,75 14,25 1 

 33 6,75 18 8 

 34 10 24 22 

 35 1,75 6 5 

 36 3,75 2 9 

 37 3,25 2,25 9 

 38 1 0 0 

 39 9 40 30 

Средна стойност  5.7 10.0 10.2 

 

 

На следващата таблица 20 е показан корелационният анализ между 

използваните три различни скали за оценка на нокътните промени при 

псориазис вулгарис.  
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Таблица 20. Корелации между индексите за нокътни промени. 

 

№ Корелации между индекси за нокътни 

промени 

Корелационен 

коефициент 

P 

1 NAPSI срещу NPI 0.7234 <0.0001 

2 NAPSI срещу N-NAIL 0.7600 <0.0001 

3 NPI срещу N-NAIL 0.7217 <0.0001 

 

 

Резултатите показват, че между трите скали за оценка на нокътните 

промени при псориазис вулгарис съществува силно достоверна корелация. 

   Степенната оценка на нокътния псориазис има голямо значение при 

определяне на тежестта на промените и техния отговор към приложеното 

лечение. Тя може също да бъде полезна при сравняване на резултатите от 

различни изследвания. За целта са създадени различни скали, от които най-

голямо приложение намират използваните от нас в настоящото проуване. 

Съществуващите скали се базират на оценката на наличието или липсата 

на псориатични нокътни прояви. Те се различават до известна степен по 

избраните показатели и начина за тяхната оценка. Klaassen и сътр. (2014) 

са сравнили седем скали за оценка на нокътните промени при 36 пациенти 

с псориазис на ноктите на ръцете. Те установяват, че N-Nail скалата най-

добре отразява клиничната тежест н псориазиса. Освен това с нея е 

получено най-добро съгласие между оценките на едни и същи пациенти, 

извършени от различни изследователи. 

 

 

4.3.3. Оценка на качеството на живот на пациентите с нокътни 

промени 

 

I. Първа група пациенти с псориазис (n=39)  

Групата включва 39 болни, при които освен общи и специфични за 

заболяването въпросниците за оцека на качеството на живот са приложени 

и скали за оценка на тежестта на нокътното засягане.  Резултатите са 

показани на Таблица 22. 
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Таблица 21. Оценка на качеството на живот при пациенти с псориазис 

(n=39) 
 

 

№ Показател Стойност 

1 Общ брой 39 

2 Мъже/жени 23/16 

3 Средна възраст (год) 56.7 

4 Фамилност 8 

5 Сърбеж 31 

6 Ставни болки 20 

7 Нокътни промени на ръцете 29 

8 Нокътни промени на краката 36 

9 Нокътни промени на ръцете и краката 39 

10 Средна давност на нокътните промени (год) 5.2 

11 DLQI 10.8 

12 EQ-D5 7.9 

13 EQ-D9 15.3 

14 % здраве 73.9 

15 NPQ10 4.3 

16 NAPPA-QOL 25.0 

17 NAPSI 5.7 

18 NPI 10.0 

19 N_NAIL 10.2 
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Таблица 22. Корелация между индексите за качество на живот при 

болните с псориазис и нокътни промени 

 

 

№ Корелации между индекси за качество на 

живот 

R squared P 

1 DLQI vs EQ-D5 0.3851 <0.0001 

2 DLQI vs EQ-D9 0.4116 <0.0001 

3 DLQI vs % здраве 0.0597 0.1284 

4 DLQI vs NPQ10 0.4231 <0.0001 

5 DLQI vs NAPPA-QOL 0.1945 =0.0044 

6 EQ-D5 vs EQ-D9 0.9250 <0.0001 

7 EQ-D5 vs % здраве 0.1101 =0.0365 

8 EQ-D5 vs NPQ10 0.3318 <0.0001 

9 EQ-D5 vs NAPPA-QOL 0.2556 =0.0009 

10 EQ-D9 vs % здраве 0.0712 =0.0960 

11 EQ-D9 vs NPQ10 0.2921 =0.0003 

12 EQ-D9 vs NAPPA-QOL 0.2325 =0.0016 

13 % здраве vs NPQ10 0.0688 =0.1020 

14 % здраве vs NAPPA-QOL 0.0054 =0.6508 

15 NPQ10 vs NAPPA-QOL 0.5056 <0.0001 

 

 

От таблицата се вижда, че по отношение оценката на качеството на 

живот на пациентите показателят % здраве, включен в индексите EQ-D5 и 

EQ-D9, показва най-слаба корелация с останалите индекси. Това вероятно 

е свързано с неговата по-висока степен на субективност при оценяване от 

пациентите.   

    Между индексите за качество на живот при болни с псориазис DLQI, 

EQ-D5и EQ-D9, както и между двата индекса за оценка на качеството на 

живот, свързано с нокътните промени NPQ10 и NAPPA-QOL  съществува 

висока степен на корелация.  
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Псориазис вулгарис е заболяване, което се отразява ежедневно върху 

качеството на живот на пациентите. Това се отнася както по отношение на 

физическото, така и на психическото състояние и социалния живот на 

пациентите. В това отношение принос имат и нокътните промени при 

псориазис. 

На следващата таблица 23 е показана корелацията между индексите 

за качество ни живот и индексите за оценка на нокътните промени при 

пациентите с псориазис. 

 

Таблица 23. Корелация между качеството на живот и нокътните промени 

при псориазис. 
 

 

№ Корелации между индекси за качество на 

живот и индекси за нокътни промени 

R square P 

1 DLQI vs NAPSI 0.0440 =0.1935 

2 DLQI vs NPI 0.1271 =0.0239 

3 DLQI vs N-NAIL 0.1193 =0.0290 

4 EQ-D5 vs NAPSI 0.0375 =0.2314 

5 EQ-D5 vs NPI 0.0317 =0.2718 

6 EQ-D5 vs N-NAIL 0.0529 =0.1533 

7 EQ-D9 vs NAPSI 0.0476 =0.1762 

8 EQ-D9 vs NPI 0.0529 =0.1532 

9 EQ-D9 vs N-NAIL 0.06826 =0.1034 

10 % здраве vs NAPSI 0.0206 =0.3769 

11 % здраве vs NPI 0.0544 =0.1476 

12 % здраве vs N-NAIL 0.0252 =0.3280 

  

От таблицата се вижда, че достоверна корелация съществува 

единствено между DLQI и двата индекса за нокътни промени NPI и N-Nail. 

Тези резултати подсказват, че инструментите за оценка на качеството на 

живот DLQI, EQ-D5 и EQ-D9 не са чувствителни към наличието на 

нокътни промени при пациентите с псориазис.  
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На следващата Таблица 24 са показани корелационните зависимости 

между специфичните инструменти за оценка на качество на живот и 

степен на тежест на нокътните промени при псориазис. 

 

 

Таблица 24. Корелация между индексите за оценка на качеството на живот 

и степента на нокътните промени. 
 

 

№ Корелации между специфичните индекси за 

качество на живот и индекси за нокътни 

промени 

R square P 

1 NPQ10 vs NAPSI 0.2419 =0.0015 

2 NPQ10 vs NPI 0.1892 =0.0056 

3 NPQ10 vs N-NAIL 0.2718 =0.0007 

4 NAPPA-QOL vs NAPSI 0.3461 <0.0001 

5 NAPPA-QOL vs NPI 0.2756 =0.0006 

6 NAPPA-QOL vs N-NAIL 0.4032 <0.0001 

 

    От таблицата се вижда, че между стойностите, получени със 

специфичните въпросници NPQ10 и NAPPA-QOL за определяне на 

качеството на живот на пациентите и специфичните скали за оценка на 

тежестта на нокътните промени при болните с псориазис NAPSI, NPI и N-

NAIL съществува силно достоверна положителна корелация.    

    Получените резултати показват, че при оценка на качеството на 

живот и тежестта на псориатичните нокътни промени е уместно да се 

използват единствено специфичните за тази оценка въпросници и скали. 

 

 

II. Втора група пациенти с псориазис (n=51)  

 

При втора група от 51 пациенти с псориазис е направена оценка на 

качеството на живот като е потърсена корелация с наличието на нокътните 

промени и ставни оплаквания. Резултатите са показани на следващата 

Таблица 25. 
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Таблица 25. Корелация между качество на живот, нокътни промени и 

ставни оплаквания (n=51). 

 

 

 

С НОКЪТНИ 

ПРОМЕНИ 

БЕЗ НОКЪТНИ 

ПРОМЕНИ 

№ 30 22 

Год 59,4 45,9 

Давност 18,4 12,1 

Ставни болки 14 (47%) 5 (23%) 

DLQL 13,6 11,5 

EuroQoL-PsV 23,4 20,0 

% 52,5 59,8 

ED-5 11,9 9,5 

 

СЪС СТАВНО 

ЗАСЯГАНЕ 

БЕЗ СТАВНО 

ЗАСЯГАНЕ 

Брой 20 32 

Год 54,5 53,5 

Давност 19,0 13,9 

Нокътно засягане 14 (74%) 16 (50%) 

DLQL 15,1 11,3 

EuroQoL-PsV 25,7 19,8 

% 52,4 57,4 

ED-5 13,1 9,5 

 

Данните от таблицата показват, че: 

 Пациентите с нокътни промени имат 2 пъти по-често ставни 

болки, а пациентите със ставно засягане имат 1.5 пъти по-есто нокътни 

промени; 

 При пациентите с едновременно наличие на ставно и нокътно 

засягане се наблюдава по-изразено влошаване на качеството на живот, 

оценено с помощта на DLQI и EuroQoL-PsV. 
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4.4. Изследвания на пациенти с ревматологични заболявания 

 

4.4.1. Характеристика на нокътните промени 

При група от 153 пациенти с ревматични болести е извършен 

целенасочен преглед по отношение наличието на нокътни промени на 

пръстите на ръцете. Резултатите са показани на Таблица 26. 

 

 

Таблица 26. Характеристика на нокътните промени при пациенти с 

ревматични болести (n=153). 

 

 

Нокътни промени Брой пациенти (%) 

 ФР ПСС ЛЕС РА 

Брой пациенти 60 30 30 33 

Мъже/жени 7/53 0/30 4/26 4/29 

Средна възраст 38.0 51.1 41.9 50.2 

Давност на заболяването 5.3 5.7 7.2 5.9 

Промени на ноктите на 

ръцете 

35 (58.3) 23 (76.7) 6 (20.0) 23 (69.7) 

Засегнати палци 14 (23.3) 8 (26.7) 7 (23.3) 8 (24.2) 

Засегнати 2-5 пръсти 25 (41.7) 16 (53.3) 8 (26.7) 17 (51.5) 

Засягане на матрикса*     

Точковидни депресии 3 (5.0) 0 0 1 (3.0) 

Левконихия 7 (11.7) 3 (10.0) 4 (13.3) 5 (15.2) 

Червени петна в лунулата 0 1 (3.3) 0 0 

Чупливост (трошливост) 0 0 0 0 

Засягане на леглото*     

Жълти (мазни) петна 8 (13.3) 3 (10.0) 2 (6.7) 1 (3.0) 

Онихолиза 7(11.7) 4(13.3) 1(3.3) 2(6.1) 

Субунгвална хиперкератоза 0 0 0 0 
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Отломъчни хеморагии 7(11.7) 8(26.7) 4(13.3) 6(18.2) 

Периунгвални тъкани     

Периунгвални лезии 2(3.3) 9(30.0) 

7-

залющван

е, 

2-ранички 

10(33.3) 

8-

залющван

е, 

2-лупусни 

18(54.5) 

15-

залющв

ане 

3-

еритем 

Липса на епонихиум 0 0 0 0 

акропустулоза 0 0 0 0 

Други промени     

Онихомадезис 0 0 0 0 

Надлъжни гребени 17(28.3) 12(40.0) 9 8(24.2) 

Задебеляване 0 0 0 0 

Грапавост (трахионихия) 1(1.7) 0 0 0 

Назъбен свободен край 0 0 0 0 

Линии на Beau 4(6.7) 2(6.7) 0 0 

 

 

Най-често нокътни промени се наблюдават при болните с 

прогресираща склеродармия – при 77% от тях. Най-често наблюдаваните 

нокътни промени са надлъжните гребени и отломъчните хеморагии, 

съответно до 40% и 27% при прогресираща склеродермия. При всички 

заболявания се наблюдават левконихия (10-15%) и онихолиза (3-11%). 

Чести са и промените на периунгвалните тъкани – до 54% при болните с 

ревматоиден артрит.  

 

 

4.4.2. Оценка на качеството на живот на пациентите 

При група от 63 пациенти с ревматични заболявания е извършена 

оценка на качеството на живот. Резултатите са показани на Таблица 27.   
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Таблица 27. Характеристика и качество на живот при пациенти с 

ревматологични болести. 

 

Пациенти с ревматологични 

болести 

ФР ПСС ЛЕС РА 

Брой пациенти 21 19 9 14 

Средна възраст (год) 37,4 56,2 46,3 53,00 

Средна давност (год) 6,4 10,3 6,9 9,38 

PAL критерии (точки) 6,4 7,2 6,0 6,9 

Промени на пръстите         

Цвят 18 (86%) 18(95%) 7(78%) 10(71%) 

Оток 2 (9%) 7 (37%) 3(33%) 2(14%) 

Уплътнение 0 10(53%) 0 0 

Язви 0 5(26%) 0 0 

Ставно засягане         

болки 8(38%) 15(79%) 5(56%) 13(93%) 

деформация 0 3(16%) 2(22%) 3(21%) 

Нокътно засягане         

нокти ръце 10(48%) 8(42%) 6(67%) 5(36%) 

          

DLQL 7,0 12,2 9,9 15,07 

EuroQoL - ED5 8,7 11,9 9,4 12,21 

% 74,8 59,7 56,9 57,14 

 

 

Резултатите показват, че най-изразено нарушаване на качеството на 

живот се наблюдава при пациентите с ревматоиден артрит. То е 

съпроводено с най-висока честота на ставно засягане (93%) и най-ниска 

честота на нокътно засягане (36%) в сравнение с останалите болести. Това 

показва, че нокътните промени при ревматичните болести оказват слаб 

въздействие върху качеството на живот на пациентите.   
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4.5. Изследвания при пациенти с други заболявания 

 

4.5.1. Нокътни промени при Epidermolysis bullosa hereditaria, тип 

syndroma Kindler 

Epidermolysis bullosa (EB) представлява хетерогенна група от 

генодерматози, характеризиращи се с лесна ранимост на кожата и 

лигавиците, водеща до образуване на мехури, спонтанно или след 

незначителна механична травма. Различават се 4 подтипа EB: simplex, 

junctional, dystrophica и syndroma Kindler. В България са регистрирани 

около 100 души със заболяването.  

    Ние имахме възможност да наблюдаваме нокътни промени при 

случай на EB подтип синдром на Kindler. Касае се за жена на 54 год., 

фамилно обременена. След раждането се наблюдава лесна ранимост на 

кожата с поява на мехури на местата на лека травма, предимно по 

дисталните части на крайниците и лицето. В детска възраст се появява 

фоточувствителност, а в по-късна настъпва атрофия и пойкилодермия на 

кожата. Диагнозата е потвърдена с хистопатологично изследване.  

    При дерматологичен преглед се установяват промени на ноктите на 

ръцете (удължен епонихиум, напречни и надлъжни линии, онихолиза, 

пожълтяване, псевдолевконихия) и краката (палци - пожълтяване, грапава 

повърхност, задебеляване, субунгвална хиперкератоза; останали пръсти - 

пожълтяване, онихосхиза, онихоатрофия; десен пети пръст - анонихия).  

Микологичното изследване показва растеж на Candida albicans (нокти 

ръце) и Trichophyton verrucosum (нокти палци крака). (Атлас) 

    При EB често се наблюдават нокътни промени, които могат да бъдат 

първа и дори единствена проява на заболяването. Те са свързани със 

смущения в нокътния матрикс и нокътното легло в резултат на вродени 

аномалии на структурните протеини в областта на дермоепидермалната 

зона. Допълнителни увреждащи фактори са вторичната травма, развитието 

на хроничен възпалителен процес и микотична инфекция.  

    Видът и тежестта нокътните промени варират при отделните 

субтипове EB, като корелират с тежестта и прогресията на кожно-

лигавичните изменения. Според Tosti и сътр. най-често се наблюдават 

следните промени: пахионихия, ониходистрофия, жълтокафяво 

оцветяване, онихолиза, нокътни ерозии, линии на Beau, онихогрифоза, 

паронихия, онихомадеза, кръвоизливи на нокътното легло, онихоатрофия, 

анонихия, развитие на гранулационна тъкан периунгвално и в областта на 

нокътното легло. Нокътните промени оказват негативен ефект върху 

качеството на живот на пациентите. Те са включени в скалата за оценка на 

активността и тежестта на заболяването (индекс EBDASI).  

    В заключение, ние представяме случай на EB, вариант синдром на 

Kindler, с нокътни промени, свързани с основното заболяване и 

допълнително насложена микоза. 
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 4.5.2. Нокътни промени при “ръка-крак-уста” синдром 

HDMD е остра инфекция причинявана най-често от вируси Coxsackie 

A virus type 6 и Enterovirus 71. Тя се среща по-често при децата отколкото 

при възрастните. Заболяването се характеризира с макулопапулозен и 

везикулозен  обрив в областта на ръцете, стъпалата и устата. 

Представя се 3-годишно момиче с нокътни промени на палците на двата 

крака, палеца на дясната и показалеца на лявата ръка с давност 4 седмици. 

Пет седмици преди това, то е имало фебрилитет, макуло-папулозен и 

везикулозен обрив в областта на ръцете, стъпалата и устната лигавица, 

които са били диагностицирани като Hand-Foot-Mouth disease (HFMD). 

Обективното изследване и извършената онихоскопия с поляризирана 

светлина и увеличение 20х показват наличие на проксимално отлепване на 

нокътната плочка от нокътното легло с последваща тенденция за нейното 

отпадане. (Атлас)  

    Онихомадезата представлява отлепване на нокътната плочка от 

нокътното легло, започващо в неговия проксимален край, и е свързана с 

временно спиране на функционирането на нокътния матрикс. След 

първото описание през 2000 год, в литературата има още няколко 

съобщения за нокътни промени, развиващи се след HFMD, вариращи от 

напречни ивици на нокътната плочка (Beau’s lines) до нейното пълно 

отпадане (onychomadesis). Предполага се, че това е свързано с инхибиране 

на пролиферацията на нокътния матрикс вследствие разпространение на 

възпалителния процес от периунгвално разположени кожни лезии. 

Състоянието е временно и преминава със спонтанно нормално израстване 

но ноктите.  

   Неотдавна, Shin и сътр. са наблюдавали група от 13 деца на средна 

възраст 33 месеца. Те установяват среден интервал от началото на HFMD 

до появата на нокътните промени 5.9 седмици (граници, 3 до 12 седмици), 

сред брой на засегнатите пръсти 7.4 (граници, 2 to 14) и най-често засягане 

на палеца на левия крак (85%). Нокътните промени са варирали от 

напречни набраздявания на нокътната плочка (линии на Beau) до нейното 

пълно отпадане (онихомадеза). Счита се, че инхибирането на пролифера-

цията на нокътния матрикс се дължи на директно възпаление, 

разпространяващо се откъм кожни ерупции локализиране на 

околонокътния вал. Това се подкрепя от наблюдението на Shikuma и сътр., 

че онихомадезата се развива само на пръстите на ръцете и краката, на 

които има кожни обриви около ноктите.  
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4.6. Приложение на онихоскопията за оценка на нокътните 

промени 

  

Дерматоскопията (онихоскопията) може да се използва за оценка на 

всички части на нокътния апарат – повърхността на нокътната плочка, 

нокътното легло, околонокътния вал и хипонихиума. Проучванията, 

извършени през последните години, са показали, че онихоскопията 

улеснява уточняването на диагнозата при редица заболявания на ноктите.  

В хода на нашето проучване ние използвахме видеоонихоскопия за 

по-добро визуализиране на наблюдаваните нокътни промени при болните с 

псориазис и ревматични болести. (Атлас). 

 

Псориазис на ноктите 

Видеодерматоскопията, особено с използване на поляризирана 

светлина, дава възможност за много по-добро наблюдение и 

отдиференциране на промените на нокътния апарат. Това е особено 

полезно, когато те са дискретни или самостоятелни. Част от 

наблюдаваните промени на нокътните плочки и легло са илюстрирани на 

фигурите, включени в Атласа. Дерматоскопията на периунгвалните 

кожни псориатични лезии също показва характерни изменения, най-

важното от които е набюдаването на удължени и силно нагънати капиляри 

с форма на гломерули.  

 

Нокътни промени при ревматични болести 

При ревматичните заболявания дерматоскопията на хипонихиума 

(капиляроскопия) помага за наблюдение на промените в периферната 

микроциркулация, с което подобрява диагностиката и деференциалната 

диагноза на първичния и вторичния феномен на Рейно. Наблюдаваната 

патологична картина се описва с наличието на дилатирани и гигантски 

капиляри, намален брой капиляри, хеморагии и тромбози, белези на 

дезорганизация на капилярната мрежа и ангиогенеза. Наблюдаването на 

т.н. склеродермичен тип капиляроскопска картина има най-голяма 

диагностична стойност при пациенти с прогресираща склеродермия. 

(Атлас) 
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5. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Степента на познаване на нокътните промени от българските 

дерматолози е по-ниска от тази на техните чуждестранни колеги, което ги 

прави по-неуверени в собствените им диагностични възможности. В своята 

практика българските лекари използват два пъти по-рядко скали за оценка 

на степента на нокътните промени, както и инструменти за оценка на 

тяхното въздействие върху качеството на живот на пациентите. 100% от 

лекарите желаят да повишат своите познания, но понастоящем това става 

единствено по време на посещение на научни форуми и самообучение с 

помощта на чуждоезични книги и атласи.  Налице е необходимост от 

въвеждане на специализирано обучение, както по време на тясната 

специализация, така и по време на следдипломното обучение.  

 

2. Честотата на засягане на ноктите при здрави индивиди е 

съответно 72% на ръцете и 65% на краката. Най-често наблюдавани 

промени на ноктите на ръцете са липса на епонихиум (31%), левконихия и 

отломъчни хеморагии (по 14%), грапавост (10%), а на ноктите на краката -  

субунгвална хиперкератоза (77%), онихолиза (27%) и трошливост (15%). 

Наблюдаваната висока честота на нокътни промени при здрави индивиди 

изисква лекарите да имат познания за тяхното дианостициране и 

менажиране. 

 

3. Честотата на нокътното засягане при пациенти с псориазис 

вулгарис е 81%. Най-често наблюдавани промени на ноктите на ръцете са 

онихолиза (62%), задебеляване (53%), точковидни депресии (42%), жълти 

петна (35%) и левконихия (33%), а на ноктите на краката – задебеляване и 

субунгвална хиперкератоза (по 57%), и онихолиза (41%). Наличието на 

нокътни промени корелира пряко с по-тежко протичане на псориазиса, по-

често ставно засягане и по-голямо влошаване на качеството на живот на 

пациентите.  

 

4. Честотата на нокътните промени при ревматологични 

заболявания е най-висока при прогресираща склеродермия (76%) и 

ревматоиден полиартрит (69%). Най-често наблюдавани промени са 

надлъжните гребени и отломъчните хеморагии, които при прогресираща 

склеродермия се наблюдават при 40 и 26%, а при ревматоиден артрит при 

24 и 18% от пациентите. При 30 до 54% от пациентите с вторичен феномен 

на Рейно има периунгвални лезии, изразяващи се преди всичко със 

залющване на околонокътния вал. 
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5. Между трите приложени скали (NAPSI, NPI и N-Nail) за оценка 

на степента на нокътните промени при псориазис вулгарис съществува 

силно достоверна корелация. 

  

6. Нокътните промени се отразяват върху качеството на живот на 

пациентите. В сравнение с общите индекси (DLQI, EuroQoL), 

специфичните индекси (NPQ10 и NAPPA-QOL) показват по-голяма 

чувствителност към смутеното качество на живот и достоверна корелация 

със скалите за оценка на степента на нокътните промени (NAPSI, NPI и N-

NAIL). Качеството на живот при пациентите с ревматологични 

заболявания е най-силно засегнато при пациентите с ревматоиден 

полиартрит и прогресираща склеродермия. 

 

7. Видеоонихоскопията подобрява визуализирането на нокътните 

промени при псориазис и ревматични болести, с което подпомага тяхното 

диагностициране и проследяване.  

 

В заключение, нашите проучвания показват, че целенасоченото 

използване на познанията за нокътните промени има голяма практическа 

стойност в ежедневната практика на дерматолога.  

 

 

 

6. ПРИНОСИ 

 

Оригинални приноси 

 

1. За първи път е извършено проучване за определяне на степента на 

познанията на лекарите от страната и чужбина относно промените на 

ноктите. 

 

Потвърдителни, оригинални за България приноси 

 

1. Описани са промените на ноктите на ръцете и краката при здрави 

индивиди.  

 

2. Използвани са клинични скали за оценка на нокътните промени 

при псориазис вулгарис. 
 

3. Определено е влиянието на нокътните промени при псориазис и 

ревматологични заболявания върху качеството на живот на пациентите. 
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4. Проучена е ролята на дигитална дерматоскопия 

(видеоонихоскопия) за изследване на нокътните промени. 

5. Описани са нокътните промени при булозна епидермолиза. 
 

6. Описани са нокътните промени при синдрома“ръка-крак-уста ”.  
 

Приноси с практическо-приложен характер 

 

 За първи път у нас са приложени клинични скали за оценка на 

нокътните промени при псориазис и ревматологични заболявания. 

 

 За първи път у нас са използвани специфични въпросници за 

оценка на качеството на живот на пациенти с нокътен псориазис и 

ревматологични заболявания. 

 

 За първи път у нас е приложена рутинно дигитална дерматоскопия 

(онихоскопия) за изследване на нокътните промени. 
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8. РЕЗЮМЕ 

 

Въведение: Подобно на кожата, която представлява “огледало” на 

организма, ноктите могат да бъдат “ключ” към редица състояния и 

заболявания. Затова е важно да познаваме както характеристиките на 

здравите нокти, така и видовете промени настъпващи в тях в резултат на 

различни външни въздействия и патологични състояния. Нашият интерес 

към темата на дисертацията беше провокиран от липсата на детайлни 

проучвания в българската литература за честотата, вида, прогностичната 

стойност и отражението върху качеството на живот на нокътните промени 

при кожни и системни заболявания.  

Цел и задачи: Да се проучи диагностичната и прогностична стойност на 

нокътните промени при някои кожни и ревматични заболявания. Задачи: 

(1) Да се определи степента на познаване на нокътните промени от  

българските и чуждестранните лекари; (2) Да се установи честотата и 

характеристиката на нокътните промени при здрави индивиди; (3) Да се 

установи честотата и характеристиката на нокътните промени при 
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псориазис вулгарис и (4) при ревматологични болести като феномен на 

Рейно, прогресираща склеродермия, системен лупус и ревматоиден артрит; 

(5) Да се приложат в практиката клинични скали за оценка на нокътните 

промени при псориазис вулгарис; (6) Да се извърши оценка на качеството 

на живот на пациентите с нокътни изменения; (7) Да се приложи в 

практиката методът онихоскопия за оценка на нокътните промени. 

Материал и методи: В проучванията са включени общо 402 лица (152 

мъже и 250 жени) на възраст от 5 до 82 години. (1) Степента на познаване 

на нокътните промени е проучена всред 62 лекари (39 от България и 23 от 

чужбина) с помощта на анкетен метод; (2) Честотата и характеристиката на 

нокътните промени при здрави индивиди са проучени при общо 40 лица; 

(3) Честотата и характеристиката на нокътните промени при псориазис са 

проучени при общо 145 амбулаторни и стационарни пациенти; (4) 

Честотата и характеристиката на нокътните промени при ревматични 

болести е проучена при общо 153 амбулаторни и стационарни пациенти; 

(5) За оценка на нокътните промени са използвани общоприети клинични 

скали (NAPSI, NPI, N-NAIL); (6) За оценка на въздействието на нокъните 

промени ърху качеството на живот са използвани общи и болестно-

специфични въпросници (DLQI, EuroQoL-5D, EuroQoL-5D/psoriasis, 

NPQ10 и NAPPA-QOL). При пациентите са извършени фотографски 

снимки и видеоонихоскопия. 

Резултати: (1) Степента на познаване на нокътните промени от 

българските дерматолози е по-ниска от тази на техните чуждестранни 

колеги, което ги прави и по-неуверени в собствените им диагностични 

възможности. Всички желаят да повишат своите познания, но 

понастоящем това става единствено по време на посещение на научни 

форуми и самообучение с помощта на чуждоезични книги и атласи. В 

своята практика българските лекари използват два пъти по-рядко скали за 

оценка на степента на нокътните промени и инструменти за оценка на 

качеството на живот на своите пациенти. (2) Честотата на нокътните 

промени при здрави индивиди е 72% за ноктите на ръцете и 65% за 

ноктите на краката. Най-често по ноктите на ръцете се наблюдават липса 

на епонихиум (31%), надлъжни гребени (28%) и онихолиза (18%), а по 

ноктите на краката – субунгвална хиперкератоза (77%), задебеляване 

(31%) и онихолиза (27%). (3) Честотата на нокътното засягане при 

пациентите с псориазис вулгарис е 81%. Най-често по ноктите на ръцете се 

наблюдават онихолиза (62%), задебеляване (53%), точковидни депресии 

(42%), жълти петна (35%) и левконихия (33%), а по ноктите на краката – 

задебеляване и субунгвална хиперкератоза (по 57%) и онихолиза (41%).  

(4) Честотата на нокътните промени при ревматични болести е най-висока 

при прогресираща склеродермия (76%) и ревматоиден полиартрит (69%). 

Най-чести са надлъжните гребени и отломъчните хеморагии, които при 

прогресираща склеродермия се наблюдават при 40 и 26%, а при 
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ревматоиден артрит при 24 и 18% от пациентите. При 30 до 54% от 

пациентите с вторичен феномен на Рейно има периунгвални лезии, 

изразяващи се преди всичко със залющване на околонокътния вал. (5) 

Между трите приложени скали за оценка на степента на нокътните 

промени при псориазис вулгарис съществува силно достоверна корелация. 

(6) Нокътните промени се отразяват върху качеството на живот на 

пациентите. В сравнение с общите индекси (DLQI, EuroQoL), 

специфичните индекси (NPQ10 и NAPPA-QOL) показват по-голяма 

чувствителност към смутеното качество на живот и достоверна корелация 

със скалите за оценка на степента на нокътните промени (NAPSI, NPI и N-

NAIL). Качеството на живот при пациентите с ревматологични 

заболявания е най-силно засегнато при пациентите с ревматоиден 

полиартрит и прогресираща склеродермия. (7) Видеоонихоскопията 

подобрява визуализирането на нокътните промени при псориазис и 

ревматични болести, с което подпомага тяхното диагностициране и 

проследяване. 

Изводи: (1) Налице е необходимост от въвеждане на специализирано 

обучение, както по време на специализацията по специалността, така и по 

време на следдипломното обучение на българските лекари. (2) Високата 

честота на наблюдавани нокътни промени при здрави индивиди налага 

тяхното добро познаване. (3) Допълването на клиничния преглед на 

болните от псориазис и ревматични болести с оглед на техните нокти може 

да предостави важна информация по отношение на уточняване на тяхната 

диагноза, диференциална диагноза, прогноза и лечение. (4) Оценката на 

качеството на живот на пациентите с нокътни изменения би била полезна 

при определяне на поведението към тяхното заболяване. (5) 

Видеоонихоскопията е достъпен неинвазивен метод, подобряващ 

визуализирането на нокътните промени и подобряващ диагностичните 

възможности на лекарите. 

Заключение: Нашите проучвания показват, че целенасоченото използване 

на познанията за нокътните промени има голяма практическа стойност в 

ежедневната практика на дерматолога. 

 

 

9.  Summary 

 

10.Благодарности 
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АТЛАС С КЛИНИЧНИ И ДЕРМАТОСКОПСКИ СНИМКИ 
 

 

 
 

Фигура 1. Псориатични промени на ноктите на ръцете. 

 

 

 
 

Фигура 2. Псориатични промени на ноктите на краката. 
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Фигура 3. Онихоскопия на нокътни промени при псориазис (Увел. 30х). 

 

 

 

 
 

Фигура 4. Капиляроскопия на нокътна гънка при болен от псориазис  

(Увеличение 200х). 
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Фигура 5. Промени на нокътния апарат при прогресираща склеродермия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 6. Промени в микроциркулацията при прогресираща 

склеродермия. 
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Фигура 7. Субунгвален хематом - цифрова фотоснимка (А) и онихоскопия 

с поляризирана светлина и увеличение 60х (B). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Фигура 8. Онихомикоза причинена от Rodoturrulla – цифрова фотоснимка 

(A) и онихоскопия с поляризирана светлина и увеличение 60х (B) 
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Фигура 9. Псориазис на ноктите – цифрова фотоснимка (A) и онихоскопия 

с поляризирана светлина и увеличение 60х (B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 10. Клинична картина при булзна епидермолиза,  

вариант синдром на Киндлер. 

 

 

 

 

 

 



 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 11. Нокътни промени при булзна епидермолиза,  

вариант синдром на Киндлер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 12. Нокътни промени при булзна епидермолиза,  

вариант синдром на Киндлер. 
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Фигура 13. Нокътни промени при булзна епидермолиза,  

вариант синдром на Киндлер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигура 14. Нокътни промени при булзна епидермолиза, 

вариант синдром на Киндлер. 
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Фигура 15. Нокътни промени при синдрам “ръка-крак-уста”.  

 

 

 

 
 

Фигура 16. Нокътни промени при синдрам “ръка-крак-уста”.  

Изображения с онихоскопия с поляризирана светлина и увеличение 20х.  

 


