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Н.Е. №8-9 Види  та типи нігтьового ложа та нігтьової пластини 

  Переглянути відео 

https://youtu.be/kLyuY_6167s  Будова нігтьової пластини: корінь, матриця, точки 

росту 

https://youtu.be/pnY9sQYSwGY    анатомія, фізіологія нігтя 

Людський ніготь - складна структура, яка виконує захисну і естетичну функції. 

Нігтьові пластини як дзеркало відображають проблеми, що виникають зі здоров'ям. 

Неможливо уявити елегантну жінку з недоглянутими  нігтями. Тому стежити за 

станом волосся і нігтів не розкіш, а необхідність. Деталі будови нігтя бажано знати 

кожній людині з тим, щоб правильно за ним доглядати.  

Ніготь – це роговий шар, служить логічним завершенням пальця і не має нервових 

закінчень. Структурно нігті схожі на кігті, копита тварин, верхній захисний шар і 

волосяний покрив.  

Будова нігтя людини поділяється на такі складові:  

НІГТЬОВУ ПЛАСТИНУ; ЛОЖЕ; КУТИКУЛУ. 

Нігтьова пластина – це щільний роговий шар, розташований на 

тильній стороні пальців.  

Функціями, анатомічними особливостями, діагностикою та здоров’ям  нігтів 

займається офіційна наука – ОНІХОЛОГІЯ.  

Товщина пластин доходить до 1 мм в залежності від індивідуальних особливостей,  

докладніше про склад: 

 білок (кератин) – 62%; 

 вода – 15%; 

 жири (ліпіди) – близько 16%; 

 5% сірки, при нестачі якої починається шарування 

і ламкість; 

 різні мікроелементи (цинк, магній, залізо, 

марганець, кремній, кальцій). 

 

 Люди, які мріють про здорових і міцних нігтях, повинні розуміти, що закладка будівлі 

нігтя зумовлена генетично. Довжина матриксу прямо пропорційна товщині нігтя: чим 

довше корінь, тим щільніше і здоровіше нігтьова пластина.  

Будова нігтя і нігтьової пластини крім основних структурних частин містить 

допоміжні: нігтьові валики; синуси; вільна нігтьова частина. Валики знаходяться з 

боків нігтя, захищають його з флангів і плавно переходять в кутикулу. При 

недостатньому догляді за цими шкірними складками на них можуть з'являтися 

задирки, що загрожує запаленнями. Нігтьові пазухи або синуси надійно захищені 

валиками в місцях з'єднання з нігтьової пластиною.  

https://youtu.be/kLyuY_6167s
https://youtu.be/pnY9sQYSwGY


Вільна частина – це відросла ділянка нігтя, яка височить над кінчиком пальця. Видима 

сторона нігтя. Цікаво, що будова волосся та нігтів схоже. Ніготь має пластинчасту 

будову  і в основному складається з кератину - специфічного білка, який також 

входить до складу волосяних волокон. Щільність нігтя залежить від наявності 

сірчаних вкраплень. Вміст сірки в організмі закладається внутрішньоутробно, 

передаючись у спадок: чим більше молекул сірки, тим міцніше нігтьова пластина. 

Крім іншого, ніготь містить невеликі прошарки жиру, що додає здоровий блиск, а 

також цинк, хром, молекули кальцію і селену, дозволяють тілу нігтя виглядати 

здоровим і свіжим.  

Унаслідок накладення рогових пластин один на одного особливістю будови нігтя є 

пористий характер. З-за цього вони чудово проводять вологу в обидві сторони, 

причому роблять це в 100 разів сильніше, ніж шкірні покриви. Цим пояснюється 

ефективне застосування лікувальних ванн, гелів, кремів і лаків, що наносяться на нігті. 

Крім того, у людей, які постійно контактують з рідинами, нігтьові пластини помітно 

ущільнюються, стаючи набагато товщі.  

Ложе нігтьової пластинки  

Будова нігтя, схема якого представлена, бере початок у нігтьовому ложі. Це місце є 

продовженням кореня. Воно наповнене мережею кровоносних судин, які дозволяють 

нігтьовій пластині виглядати природно. Саме тут клітини, створені матриксом, 

відмирають, а процес зроговіння завершується. У гипохинії, як інакше називають 

нігтьове ложе, також задається напрямок росту нігтів. Крім іншого, воно дуже 

чутливе до механічних впливів. Кутикула:  Будова нігтя і нігтьової пластини 

немислимо без кутикули. Це розрісся бічний валик, який захищає складові нігтя від 

шкідливих проникнень. Кутикула на дві третини складається з мертвого клітинного 

матеріалу, але якщо вчасно її не видаляти, то можливо множинне розтріскування. 

Такий процес провокує інфекцію, яка уражає живі клітини кутикули і викликає 

запалення.  

Лунула, або білосніжний острівець: Це частина кореня, добре видима особливо на 

великому пальці. Лунула знаходиться в нижній зоні нігтьової пластини. Її можна 

відрізнити по світлому відтінку і напівкруглої форми. Вона різниться з основним 

кольором нігтя. Деформація лунули може призвести до порушення роботи матриксу. 

Матриця: перезавантаження - саме так можна охарактеризувати процеси, що 

відбуваються в святая святих - корені нігтя або матриксі. Корінь перебуває у 

глибинних шарах епідермісу і впливає на будову нігтя, нігтьової пластини. Функції 

матриксу зводяться до продукування кератину, ороговіння неживих клітин і 

витіснення інших, що викликає зростання нігтя. Нігті ростуть не так швидко, як 

волосся. Причому на ногах це відбувається повільніше, ніж на руках. Повне оновлення 

рогового шару відбувається протягом півроку. Прискорювачами нігтьового зростання 

є: гормональні збої (пубертатний період, місячний цикл, вагітність); масажні 

процедури; регулярний набір тексту; звички обкушувати нігті. Навпаки, уповільнити 

процес може використання суворої знежиреної дієти, бідної вітамінами, порушення 

метаболізму та недуги, пов'язані з кроветворением.  

 



 

Пластина щільно прилягає до дистальної фаланги пальця, одна з частин 

прикріплюється до кутикули. Вона складається з епітеліальних клітин, які регулярно 

оновлюються, пошкоджувати її небезпечно.У нормі кутикула повинна бути без 

задирок, інакше можливе нагноєння. Нігтьові пластини складаються з частин, які 

видно на схемі: 

1.Корінь нігтя. Задня частина 

йде в глибокі тканини пальця, 

звані проксимальним валиком. 

2.Matrix (або матриця нігтя). 

Простими словами можна 

сказати, що це цибулина, як у 

волосини. Саме тут відбувається 

процес формування платівки з 

кератину. Поступово клітини 

наростають, через що роговий 

шар рухається вперед. 

3.Лунула. Так називають 

невелике півколо близько 

кутикули, який є видимою 

частиною матриксу. Як правило, 

зона переходу має світлий 

відтінок і добре переглядає. 

Якщо ці частини нігтя змінюють колір, то слід задуматися про серйозні порушення в 

організмі. 

4.Кутикула (або епоніхій). Досить щільна шкіра, що закриває одну з частин нігтя. 

Необхідна для захисту матриксу від бактерій, постійно оновлюється. 

5.Ложі. Сполучна тканина під нігтем, що має капіляри і нервові закінчення. 

6.Гіпоніхій (нігтьове ложе). Один з найглибших шарів, що знаходиться між нігтем і 

ложем. Складається їх епідермісу, базальних і шипуватий клітин. 

Анатомія нігтя – найважливіша інформація, яку зобов’язаний вивчити професіонал 

нейл-мистецтва. Нерідко через відсутність знань майстер неправильно виконує 

манікюр, в результаті чого пластинки перестають рости. Точка росту нігтя оточена 

валиком, але її нерідко пошкоджують при видаленні кутикули. Після цього можна 

помітити, що поверхня стала хвилястою або отримала невелике заглиблення. 

Натискати на підставу ні в якому разі не можна – це жива незахищена частина, яку 

легко травмувати. 

 

 

 

 

 

 



 

Цікаві факти: 

1. Нігті людини починають розвиватися ще в утробі матері на третьому місяці 

вагітності.  

2.Середня швидкість росту нігтів людини становить 1 мм на тиждень, звичайно, це 

число може бути трохи більше або менше в залежності від різних факторів: генетика, 

харчування, догляд, стан здоров'я. Цікаво й те, що за 4 місяці нігті на руках повинні 

оновитися повністю.  

3. У зимову пору року нігті ростуть повільніше, ніж в літній.  

4. Якщо ви хочете прискорити зростання нігтів, тоді наносите крема, масла, маски в 

кутикулу і саму нігтьову пластину на ніч. Та й в цей час доби нігті ростуть швидше, 

ніж днем.  

5. Ви працюєте за комп'ютером або захоплюєтеся грою на фортепіано? Тоді ваші нігті 

повинні рости швидше. Адже легкі ударні рухи кінчиками пальців є хорошим 

масажем. З цієї ж причини нігті на правій руці у правші (і на лівій - у лівші) ростуть 

швидше. Але, звичка набивати ритм нігтями по твердій поверхні може стати 

причиною розшарування нігтів.  

6. Незвичайний факт: на довгих пальцях нігті ростуть швидше, ніж на коротких.  

7. Чи знали ви, що довжина кореня нігтя становить близько третини довжини самого 

нігтя. 

8. Цікаво, що звичка гризти нігті є у 10% всього населення планети 

9. Якщо нігті довго і часто тримати в воді, вони стануть товщими. Спірний факт, але 

пов'язаний він з тим, що нігті мають здатність швидко вбирати в себе воду.  

10. Знамениті жінкам усього світу накладні нігті придумав стоматолог Фред Слек. 

Травмувавши під час своєї роботи ніготь, він доклав до нього шматочок фольги і 

заліпив пломбувальних матеріалів. Залив "пломбу", він виявив ніготь, цілком схожий 

на натуральний.  

11. Цікавий факт: перший в світі лак для нігтів був червоного кольору.  

12. Під час вагітності нігті ростуть швидше, ніж під час годування грудьми.  

13. Колір нігтів в Стародавньому Єгипті залежав від достатку людини. Чим відтінок 

був темніше, тим людина - вищого рангу. Дуже популярною була зелена фарба для 

нігтів.  

 


