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აბსტრაქტი
ონიქომიკოზი წარმოადგენს ფრჩხილების ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ დაავადებას მოზრდილთა შორის და
ფრჩხილების დაზიანებათა შორის იგი შეადგენს 15-40%-ს.(1,2,3) ტერმინი „ონიქომიკოზი“ გამოიყენება მტევნის
და ტერფის ფრჩხილების დერმატოფიტოზების (დერმატოფიტებით გამოწვეული სოკოვანი დაავადების) აღწერისას.
დაავადება ფართოდაა გარცელებული მსოფლიოში. დერმატოფიტების გარდა, ონიქომიკოზი შესაძლოა გამოწვეული
იყოს სხვა სოკოებით, როგორიცაა ობის სოკოები და Candida. (1,4) ფაქტორებს, რომლებიც ონიქომიკოზის
განვითარებას უწყობს ხელს მიეკუთვნება დახურული ფეხსაცმლის ტარება, ფრჩხილების ქრონიკული ტრავმა,
გენეტიკური განწყობილება და ისეთი დაავადებების არსებობა, როგორიცაა შაქრიანი დიაბეტი, პერიფერიული
სისხლისმიმოქცევის დარღვევა, აივ-ინფექცია და სხვა იმუნოსუპრესიული მდგომარეობები.(5,6,7)
ონიქომიკოზის გამომწვევთა ფართო ეტიოლოგიური ვარიაცია აღინიშნება გეოგრაფიულ და რასობრივ ფაქტორთან
მიმართებაში, თუმცა ყველა ქვეყანაში ონიქომიკოზის გამომწვევად უხშირესად გვევლინება დერმატოფიტები, მათ
შორის ყველაზე ხშირად Trichophyton rubrum და Trichophyton interdigitale. დერმატოფიტოზების ზოოფილური
გამომწვევები იშვიათად გვხვდება, როგორც წესი, მხოლოდ მტევნის ფრჩხილების დაზიანებისას.(1,3,4,5)

ეპიდემიოლოგია
პათოლოგია მეტად გავრცელებულია ასაკოვან
ადამიანებში,
მაგრამ
მსხვილმასშტაბიანი
გამოკვლევის არარსებობის გამო, ძნელია შეაფასო
დაავადების შემთხვევათა ფაქტობრივი რიცხვი
(5). ამას გარდა, ბევრი ჩატარებული კვლევის
ანგარიშში არ დიფერენცირდება დერმატოფიტოზები
ონიქომიკოზების
სხვა ფორმებისგან, ასევე
არც მტევნის და ტერფის სხვა ინფექციებისგან.
ოფიციალური სტატისტიკის თანახმად, ონიქომიკოზი
გვხვდება დიდი ბრიტანეთის მოზრდილი მოსახლეობის
დაახლოვებით 3%-ში. (7) საქართველოში ზუსტი
სტატისტიკა არ გვაქვს.

მამაკაცებში, პაციენტებში, რომელთაც აქვთ
ფრჩხილის სხვა დაავადება, როგორიცაა ფსორიაზული
ონიქოდისტროფია,
იმუნოსუპრესიის
მქონე
პაციენტებში, შაქრიანი დიაბეტით დაავადებულებში
და აივ-ინფიცირებულებში, აგრეთვე მათ შორის,
რომლებიც იღებენ იმუნოსუპრესული მოქმედების
მედიკამენტებს. დერმატოფიტული ონიქომიკოზის
1/3 შემთხვევა ასოცირდება ტერფის მიკოზთან.
ონიქომიკოზით შესაძლოა ბავშვებიც დაავადდნენ,
რომლის მიზეზი, უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ არის
მჭიდრო ფეხსაცმლის ტარება.
(1,5,6,7,8,9)

კლინიკური გამოვლინები
ეტიოლოგია
ამ დროისთვის ცნობილია ონიქომიკოზის
განვითარების რისკის მრავალი ფაქტორი. ესენია:
მოხუცებულობის ასაკი, პერიფერიულ სისხლძარღვთა
დაავადებები, ტრავმა და ჰიპერჰიდროზი. ფრჩხილის
სოკოვანი დაავადება უფრო ხშირად გვხვდება
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კლინიკური გამოვლინების მიხედვით ონიქომიკოზი
შემდეგი ფორმებით გვევლინება:
• დისტალური და ლატერალური ფრჩხილქვეშა
ონიქომიკოზი;
• ზედაპირული თეთრი ონიქომიკოზი;
• პროქსიმალური ფრჩხილქვეშა ონიქომიკოზი;
• ენდონიქს-ონიქომიკოზი;
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• ტოტალური დისტროფიული ონიქომიკოზი;
• ონიქომიკოზის შერეული ფორმები;
• კანდიდოზური ონიქომიკოზი;
• ფრჩხილის არადერმატოფიტული (ობის სოკოებით)
ინფექცია. (4,7,8,10)
დისტალური და ლატერალური ფრჩხილქვეშა
ონიქომიკოზი
უფრო ხშირია ფეხზე. ზიანდება
ხშირად პირველი და მე-5 ფრჩხილი (ხშირი ტრავმის
გამო). ხელების დაზიანება ცალმხრივია. ფრჩხილების
დაზიანებას წინ უძღვის ტერფის თუ მტევნის სოკოვანი
დაავადება. დაზიანება იწყება ფრჩხილის ფირფიტის
დისტალური ან ლატერალური ნაპირიდან. ფრჩხილი
სქელდება, იცვლის ფერს, ვლინდება სხვადასხვა
ხარისხის ონიქოლიზისი (ფრჩხილის ფირფიტის
მოცილება ფრჩხილის საწოლიდან), თუმცა ფირფიტა
ჯერ არ ზიანდება. ინფექცია შესაძლოა შემოიფარგლოს
მხოლოდ ფრჩხილის ერთი გვერდით, ან გავრცელდეს
მთელი ფრჩხილის საწოლზე. დროთა განმავლობაში
ფრჩხილის ფირფიტა ხდება გაფხვიერებული და
მტვრევადი. გამომწვევი უფრო ხშირად არის T.
rubrum. (7,10)
ზედაპირული თეთრი ონიქომიკოზი იწყება
ფრჩხილის ფირფიტის ზედაპირიდან და ვრცელდება
უფრო ღრმად. კლინიკურად ვლინდება ჯერ
ფრჩხილის ფირფიტაზე მცირე თეთრი უბნებით,
რომელიც შემდეგ მთელ ზედაპირს იკავებს, ზოგჯერ
ვიწრო ზოლები ჩნდება ფრჩხილის პროქსიმალური
მორგვიდან, მაგრამ დაზიანება მაინც ზედაპირულია.
უფრო ხშირია ბავშვებში. მხოლოდ ადგილობრივი
თერაპია უშედეგოა. გამომწვევია T. interdigitale.
(7,10,11)
პროქსიმალური ფრჩხილქვეშა ონიქომიკოზი
უფრო ხშირად ტერფის ფრჩხილები ზიანდება. იგი
იწყება ფრჩხილის პროქსიმალური მორგვიდან შემდეგ
ფორმირებული ფრჩხილის ფირფიტაში შეჭრით,
ანდა იწყება პროქსიმალური ფრჩხილის ფირფიტის
ქვეშ, დისტალური რჩება უცვლელი. გამომწვევია
T. Rubrum. განიხილება როგორც აივ-ინფექციის
მარკერი. (4,7,10,12)
ენდონიქს-ონიქომიკოზის დროს სოკო იჭრება
პირდაპირ კერატინში საწოლის დაზიანების გარეშე.
ფრჩხილის ფირფიტა ხდება არაბუნებრივად თეთრი,
ონიქოლიზისა და ფრჩხილქვეშა ჰიპერკერატოზის
გარეშე. გამომწვევი უფრო ხშირად არის T.
soudanense და T. violaceum. (4,7,10,12)
ტოტალური
დისტროფიული
ონიქომიკოზი.
ონიქომიკოზის ნებისმიერი ფორმა დროთა
განმავლობაში
შესაძლოა
პროგრესირდეს
ფრჩხილის ტოტალურ დისტროფიამდე, როცა
ფრჩხილის ფირფიტა პრაქტიკულად სულ იშლება.
მისი პირველადი ფორმა იშვიათია და გამომწვევი
ჩვეულებრივ Candida-ს სახეობისაა დასუსტებული
იმუნიტეტის მქონე ადამიანებში.(4,7,10,12)
ონიქომიკოზის შერეული ფორმები. ერთიდაიგივე
ადამიანს შესაძლოა ერთდროულად აღენიშნებოდეს
ონიქომიკოზის სხვადასხვა ფორმა. ყველაზე ხშირია
პროქსიმალური ფრჩხილქვეშა ონიქომიკოზისა და
ზედაპირული თეთრი ონიქომიკოზის კომბინაცია,
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ასევე დისტალური და ლატერალური ფრჩხილქვეშა
ონიქომიკოზისა
და
ზედაპირული
თეთრი
ონიქომიკოზის კომბინაცია.
კანდიდოზური ონიქომიკოზი. კანდიდა სოკოთი
დაავადებისას ფრჩხილის სოკოვანი დაავადება
სხვადასხვა კლინიკური ფორმებით გვევლინება,
უპირატესად მტევნებზე:
ქრონიკული პარონიქია ფრჩხილის მეორეული
დისტროფიით ვითარდება ნესტიან გარემოში დიდხანს
ყოფნისას. ფრჩხილის ირგვლივი ქსოვილების
დაზიანების შედეგად (დაზიანება გამოწვეულია
რაიმე სახის ალერგენის ან ნესტიანი გარემოს
ზემოქმედებით), კუტიკულა სცილდება ფრჩხილის
ფირფიტას. მიკროორგანიზმები (ბაქტერიები ან
სოკოები) აღწევენ სუბკუტიკულურ სივრცეში, იწვევენ
ფრჩხილის მზარდი პროქსიმალური ნაწილის
შეშუპებასა და ანთებას, რის შედეგადაც ვითარდება
ფრჩხილის მეორეული დისტროფია.
ფრჩხილის დისტალური ინფექცია იშვიათია
და ძირითადად გვხვდება სისხლძარღვოვანი
უკმარისობით (რეინოს ფენომენი) მიმდინარე
დაავადების მქონე პაციენტებში, ანდა სისტემური
კორტიკოსტეროიდებით მკურნალობის დროს.
კლინიკური
გამოვლინებებით
კანდიდოზური
ონიქომიკოზი არ განსხვავდება დისტალური ან
ლატერალური ფრჩხილქვეშა ონიქომიკოზისაგან,
თუმცა ამ დროს ფეხის ფრჩხილი ნაკლებად ზიანდება
და ფრჩხილქვეშა ჰიპერკერატოზი ნაკლებადაა
გამოხატული.
კანისა და ლორწოვანი გარსის ქრონიკული კანდიდოზი
მულტიფაქტორული წარმოშობისაა და კლინიკური
გამოვლინებები დამოკიდებულია იმუნოსუპრესიის
ხარისხზე.
ამ
ტიპის
ონიქომიკოზისათვის
დამახასიათებელია ლორწოვანის დაზიანებაც.
მეორეული კანდიდოზი ძირითადად ფრჩხილის
აპარატის დაზიანებით მიმდინარე სხვადასხვა
პათოლოგიების დროს გვხვდება, როგორიცაა,
მაგალითად, ფსორიაზი.(4,7,12,13)
ფრჩხილის არადერმატოფიტული (ობის სოკოები)
ინფექციის დროს არ ვლინდება კერატოლიზური
მოქმედება ფრჩხილის ფირფიტაზე, ის, ჩვეულებრივ,
ითვლება მეორეულ ეტიოლოგიურ ფაქტორად, უფრო
ხშირად გვხდება მოხუცებში, მამაკაცებში, ტერფებზე
და არ არის გადამდები, ზოგჯერ არ ემორჩილება
სტანდარტული მეთოდებით მკურნალობას.(5,7)

დიაგნოსტიკა
ონიქომიკოზის დიაგნოზი დგინდება, უპირველეს
ყოვლისა, კლინიკური სურათის მიხედვით და
დაზიანებული ფრჩხილის დათვალიერებით. ამას
გარდა სოკოს დიაგნოსტირებისთვის გამოიყენება
ლაბორატორიული კვლევის მეთოდები: პირდაპირი
მიკროსკოპიით სოკოს აღმოჩენა KOH-ტესტით,
კულტურალური მეთოდი, მოლეკულური (პჯრ)
დიაგნოსტიკა, აგრეთვე შესაძლოა ჰისტოლოგიური
კვლევის გამოყენება.
ნებისმიერი მეთოდის გამოყენებისთვის საჭიროა
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მასალის აღება ფრჩხილის დაზიანებული ნაწილიდან.

კვლევის შედეგების ინტერპრეტაცია
კვლევის შედეგები დადებითად უნდა ჩაითვალოს
• დერმატოფიტული ინფექციისათვის - თუ
კულტურალური
ან
მიკროსკოპიული
ტესტი
დადებითია;
• კანდიდოზური ინფექციისათვის - თუ ორივე მეთოდი
დადებითია;
• არადერმატოფიტული ინფექციის დროს - თუ ორივე
მეთოდი დადებითია და მასალა აღებულია ორი
სხვადასხვა ადგილიდან.
ნებისმიერი ტესტის გამოყენებისას ცრუ უარყოფითი
შედეგის ალბათობა მაღალია და შეადგენს 30%ს, ამიტომ ნეგატიური ტესტი არ გამორიცხავს
ონიქომიკოზის არსებობას და გამოკვლევა უნდა
გავიმეოროთ, თუ ტესტი უარყოფითია, მაგრამ
კლინიკური სურათი მიუთითებს ფრჩხილის სოკოვან
დაზიანებაზე. სოკოს საწინააღმდეგო პრეპარატების
მგრძნობელობაზე ტესტის ჩატარება არ არის

ფორმაა: ფრჩხილის ფირფიტა სქელდება, ხდება
უსწორმასწორო, მორუხო-მოყვითალო ფერის.
დაზიანებული ფრჩხილი შრევდება ან ემსგავსება
ფრინველის კლანჭს, რომელიც ფრჩხილის
საწოლიდან აწეულია ფრჩხილქვეშა ჰიპერკერატოზის
გამო. სხვა დაზიანება ფსორიაზის დროს არის
ონიქოლიზისი, როდესაც ფრჩხილის ფირფიტა
შორდება ფრჩხილის საწოლს და მათ შორის ჩნდება
სიცარიელე. სხვა დაავადებების დროს გამოვლენილი
ონიქოლიზისისგან განსხვავებით ფსორიაზის
დიაგნოსტიკაში გვეხმარება ორაგულისფერი გამყოფი
ზოლი, არსებული ჯანმრთელ და დაზიანებულ
ნაწილებს შორის.(13,14)
დიაგნოსტიკაში გვეხმარება, უპირველეს ყოვლისა,
ფსორიაზული ონიქოდისტროფიის
სპეციფიკური
კლინიკური გამოვლენებები. ფრჩხილის სოკოვან
ინფექციასთან დიფერენციაციისთვის გამოიყენება
ფრჩხილის
ლ აბ ო რ ატ ო რ ი უ ლ ი ,
კ ერ ძ ო დ ,
მიკროსკოპული გამოკვლევა. მნიშვნელოვანია
კანზე ფსორიაზული გამონაყარის გამოვლენა, რაც
გვეხმარება ფსორიაზული ონიქოდისტროფიის
დადგენაში. (იხ. დანართი 1).

რეკომენდებული, რამდენადაც in vitro შედეგი ხშირად
არ შეესაბამება in vivo შედეგს.(1,7,12)

მკურნალობა
დიფერენციალური დიაგნოზი
ონიქომიკოზის დროს დიფერენციალური დიაგნოზი
უნდა გავატაროთ ისეთ ნოზოლოგიებთან, რომლებიც
მიმდინარეობს ფრჩხილების დაზიანებით.
ფრჩხილების დისტროფიული დაზიანება კანის თუ
სხვა ორგანოთა სისტემის პათოლოგიების დროს
ხშირად გვხვდება. ზოგჯერ ეს დაზიანება იმდენად
სპეციფიკურია, რომ ფრჩხილის ცვლილების
მიხედვით, შესაძლოა, ვივარაუდოთ ესა თუ ის
დაავადება. ასეთია: ფსორიაზი, ლიქენი, ეგზემა,
ფრჩხილის საწოლის კიბო, ყვითელი ფრჩხილის
სინდრომი, ფრჩხილის განმეორებადი ტრავმები.
(12,14)
განსაკუთრებული განხილვის ღირსია ფრჩხილების
დაზიანება ფსორიაზის დროს - ფსორიაზული
ონიქოდისტროფია.
ფსორიაზის დროს ფრჩხილები საკმაოდ ხშირად
ზიანდება,
მასაც
ახასიათებს
სპეციფიკური
გამოვლინება და, რიგ შემთხვევაში, იგი წინ უსწრებს
ფსორიაზის კანზე გამოვლინებას. სხვადასხვა
კვლევით ფსორიაზის დროს ფრჩხილების დაზიანების
მაჩვენებელი სხვადასხვაა და იგი საშუალოდ შეადგენს
ფსორიაზით დაავადებულთა 50%-ს.
უფრო
ხშირად
გვხვდება
ფრჩხილების
სათითესმაგვარი დაზიანება: ფრჩხილის ფირფიტაზე
ჩნდება წერტილოვანი ჩანაჭდევები, რომლებიც
ხშირად განლაგებულია რიგებად. მეორე ფორმა
ლაქოვანია: ფრჩხილის ფირფიტის ქვეშ ჩნდება არცთუ
დიდი, რამოდენიმე მილიმეტრი დიამეტრის, წითელი
ფერის ლაქები, რომლებიც ხშირად განლაგებულია
ფრჩხილისირგვლივ მორგვთან. ფსორიაზული
ონიქოგრიფოზი ფრჩხილების ფსორიაზის მესამე
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ფრჩხილის სოკოვანი ინფექცია მორჩენადია.
იყო დრო, როცა დაზიანებულ ფრჩხილს კი
არ მკურნალობდნენ, არამედ ქირურგიულად
აშორებდნენ. ახლა ფრჩხილის მოშორება საჭირო
აღარ არის. თანამედროვე მედიცინა, საბედნიეროდ,
იძლევა ფრჩხილის სოკოვანი დაავადების ეფექტური
მკურნალობის შესაძლებლობას. წარმატებული
შედეგის მიღწევა ძნელია, მაგრამ შესაძლებელი,
თუმცა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მისი
შენარჩუნება. ჩვეულებრივ, მკურნალობა გრძელდება
9-12 თვე - ეს არის ფრჩხილის სრულად გასაზრდელად
საჭირო დრო.
დაავადების სწორად მართვისათვის თავიდანვე
გასათვალისწინებელია
სოკოს
სახეობა,
ლოკალიზაცია და საწყისი დაზიანების ხარისხი.
მკურნალობა
შეიძლება
იყოს:
სისტემური/
პერორალური მედიკამენტებით (ტერბინაფინი,
იტრაკონაზოლი, ფლუკონაზოლი), ლოკალური
(მაგალითად, ამოროლფინი, ციკლოპიროქსი,
კომბინაციაში
გაქლიბვასთან/მოჭრასთან),
მექანიკური/ფრჩხილის ქირურგია, ან კომბინირებული
- ჩამოთვლილთაგან რამოდენიმეს კომბინაცია. (7,15)
სისტემური ანტიმიკოზური პრეპარატების სხვადასხვა
ჯგუფიდან პაციენტისთვის საჭირო პრეპარატი და მისი
გამოყენების მეთოდიკა უნდა შეარჩიოს მხოლოდ
ექიმმა-სპეციალისტმა, გარკვეული რისკ-ჯგუფების,
რისკ-ფაქტორებისა და, რაც მთავარია, პროცესის
სიმძიმის გათვალისწინებით. დღეისათვის არსებობს
სხვადასხვა წარმოშობის და წარმოების სისტემური
ანტიმიკოზური პრეპარატები, რომლებიც გამოირჩევა
მოქმედების სხვადასხვა სპექტრით, განსხვავებული
სოკოს მიმართ არჩევითი აქტივობით. მაგალითად,
ფლუკონაზოლი მგრძნობიარეა კანდიდას მიმართ,

N4 (25) 2021

მიმოხილვა

ტერბინაფინი - დერმატოფიტების მიმართ და სხვ. (იხ.
დანართი 2, 3 და 4).
მიუხედავად იმისა, ინიშნება თუ არა პერორალური
საშუალება სამკურნალოდ,
ყველა შემთხვევაში
მიზანშეწონილია
სოკოს
საწინააღმდეგო
ადგილობრივი საშუალებების გამოყენება, რომელიც
შეიძლება დაინიშნოს როგორც მონოთერაპიის სახით,
ასევე კომბინირებული თერაპიის დროს. ადგილობრივი
პრეპარატი მარტივია გამოსაყენებლად, იგი უშუალოდ
ისმევა ფრჩხილის საწოლზე, ეფექტურია, რადგან
მოქმედებს უშუალოდ დაავადების გამომწვევზე
დაზიანების კერაში, გააჩნია მაღალი შეღწევადობა და
ამასთან უსაფრთხოა გამოსაყენებლად, რამდენადაც
არ ავლენს არასასურველ სისტემურ ზემოქმედებას და
აქვს მინიმალური გვერდითი მოვლენები.
ადგილობრივ ანტიმიკოზურ მოქმედებას ავლენს:
საკუთრივ ანტიმიკოზური პრეპარატები, აგრეთვე
ადგილობრივი ანტისეპტიკები, რომელთაც გააჩნიათ
ანტიმიკოზური მოქმედება, და კერატოლიზური

ფორმით,
რაც
ფრჩხილის
სამკურნალოდ
გამოსაყენებლად უფრო პრაქტიკულია და ხასიათდება
მაღალი შეღწევადობით. (16,17)
მკურნალობაში დაბრკოლებას წარმოადგენს
ჰიპერკერატოზული მასები და ღრუები. ფრჩხილის
დაზიანების ჰიპერკერატოზული ფორმის დროს
საუკეთესო საშუალებაა გამოყენებული იყოს
კერატოლიზური საშუალებები, რაც ფრჩხილის
ფირფიტას დაშლილი, გასქელებული მასებისაგან
ათავისუფლებს და ჯანმრთელი ფრჩხილის ზრდას
უწყობს ხელს. კერატოლიზური ანტიმიკოზური
პრეპარატები უალტერნატივოა ფსორიაზული
ონიქოდისტროფიისა
და
ონიქომიკოზის
თანაარსებობისას. (18,19)
ანტიმიკოზური თერაპიის მიზანი ონიქომიკოზის დროს
არის „ფრჩხილები - სოკოს გარეშე!“. ამ მიზნის
მისაღწევად და საბოლოო შედეგისთვის მკურნალობა
უნდა გაგრძელდეს ნორმალური ფრჩხილის
ამოსვლამდე. სასურველი შედეგის მისაღებად

პრეპარატები. ისინი ძირითადად კრემების სახითაა
მოწოდებული, ნაკლებად ცხიმიანია და აქვს
გამაგრილებელი ეფექტიც. (7,15)
თანამედროვე ფარმაკოლოგიის მიღწევად უნდა
ჩაითვალოს, კრემების გარდა, ანტიმიკოზური
საშუალებების წარმოება სპრეისა და ხსნარის

შემთხვევათა უმრავლესობაში საჭიროა მკურნალობა
ჩატარდეს მინიმუმ 3-6 თვე. მკურნალობის
ხანგრძლივობა დამოკიდებულია ფრჩხილის საწყის
მდგომარეობაზე.
ონიქომიკოზის დროს რეციდივი 40-70%-ში
აღირიცხება. ტერმინი “რეციდივი” ონიქომიკოზის
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დროს მოიცავს ჭეშმარიტ რეციდივს (მკურნალობის
არაეფექტურობას) და რეინფექციას (განკურნებულის
ახალი პარაზიტით დაავადებას).
უშედეგო მკურნალობის დროს გასათვალისწინებელია:
• In vitro აქტიური პრეპარატი ყოველთვის არაა
აქტიური in vivo
• ორალური მედიკამენტების ცუდი აბსორბცია (მაგ,
ნაწლავების ანთებითი დაავადების დროს);
• ანტიმიკოზური პრეპარატის მიმართ სოკოს
გამომწვევი ორგანიზმების რეზისტენტობა;
• სხვა თანმხლები დაავადების არსებობა, რომელიც
ამძიმებს ონიქომიკოზს: შაქრიანი დიაბეტი,
იმუნოსუპრესია და სხვ.;
• დამამძიმებელი ოჯახური ანამნეზი;
• დერმატოფიტომა (ხშირად ფეხის ცერა თითებზე);
• ფრჩხილის ფირფიტის გასქელება 2მმ-ზე მეტად;
• ფრჩხილის ნელი ზრდა;
• ონიქოლიზისის მძიმე ფორმა;
• იატროგენული: რჩევა-დარიგების და დანიშნულების
არასათანადოდ მიცემა.
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