
Temat - Twory nabłonkowe skóry. 

Do tworów nabłonkowych skóry (przydatków skórnych) należą: gruczoły łojowe, potowe, paznokcie 

 i włosy. Gruczoły skóry Pod względem kształtu wyróżniamy w skórze gruczoły cewkowe  

i pęcherzykowe, a pod względem wytwarzanej wydzieliny: gruczoły potowe i łojowe. 

 

      Gruczoły potowe dzielą się na dwa typy: gruczoły ekrynowe (występujące w całej skórze) 

 i gruczoły apokrynowe (związane z mieszkami włosowymi, występujące głównie w okolicach pach, 

narządów płciowych, odbytu, brodawek sutkowych, powiek). Gruczoły ekrynowe już od 7 miesiąca 

życia płodowego zaczynają produkowad swoją wydzielinę czyli pot. Powstają bezpośrednio  

z naskórka, występują w miejscach zarówno nieowłosionych jak i owłosionych. Każdy gruczoł składa 

się z części wydzielniczej (ciało gruczołu potowego) i części wyprowadzającej. Częśd wydzielnicza jest 

otoczona gęstą siecią drobnych naczyo włosowatych. Przewód potowy biegnie pionowo najpierw  

w skórze właściwej, a później spiralnie w naskórku i uchodzi skośnie na powierzchni otworem 

potowym. Gruczoły potowe, których ogólną ilośd ocenia się na około 2 miliony, rozsiane są w całej 

skórze za wyjątkiem: macierzy paznokcia i niektórych części narządów płciowych zewnętrznych. 

Liczba gruczołów i ich wielkośd jest zmienna w zależności od rasy, właściwości osobniczych, a nawet 

wieku. Są obfitsze na przedniej powierzchni ciała niż na tylnej, a najgęściej ułożone są na dłoni, 

podeszwie, czole, w okolicy pach. Każdy gruczoł potowy jest jednostką samodzielną. Gruczoły potowe 

pot wydzielają zwykle naprzemiennie, tylko jeżeli temperatura otoczenia przekroczy 32 st. C. 

jednocześnie pracują wszystkie i dlatego pot ma postad kropli. Oprócz bodźców cieplnych istotne 

znaczenie dla wydzielania potu mają również bodźce nerwowe (pocenie się pod wpływem stresu). 

Wydzielany na powierzchnię skóry pot tworzy z łojem zawiesinę olejowo – wodną. Em 



         Gruczoły łojowe są gruczołami pęcherzykowatymi, występują w skórze przede wszystkim  

w najbliższym otoczeniu włosów, służą do namaszczania skóry i włosów. Położone są najczęściej w 

kącie pomiędzy mięśniem, a mieszkiem przywłosowym. Produkują łój (sebum), który dostaje się do 

mieszka włosowego, skąd wypływa na powierzchnię skóry. Liczba gruczołów łojowych to ok. 50–100 

na 1cm² skóry. W niektórych okolicach występuje ich znaczne zagęszczenie, nawet do 400 na 1cm². 

Do okolic tych należą: głowa, twarz i klatka piersiowa. Szczególnie duże gruczoły występują w skórze 

nosa, policzków, w obrębie małżowiny usznej. Brak tych gruczołów jest w skórze dłoni i podeszwach 

stóp. Ilośd wytwarzanego łoju zależy od ilości i wielkości gruczołów łojowych, dlatego skórę głowy 

 i twarzy cechuje zwiększone wydzielanie łoju. Czynnośd gruczołów łojowych podlega wpływom 

hormonalnym, wzrasta w okresie pokwitania i maleje w późniejszych latach. Łój skórny zawiera 

wolne kwasy tłuszczowe, cholesterol i związki woskowe. W temperaturze ciała jest płynny, wydziela 

się go ok. 1–2 gramów na dobę. Jeżeli z jakiegoś powodu dochodzi do usunięcia ze skóry substancji 

tłuszczowych, to po krótkim czasie gruczoły łojowe zaczynają wytwarzad w tym miejscu większą ilośd 

łoju, a gdy pokrywa substancji tłuszczowych w tym miejscu wyrówna się, jego wzmożona produkcja 

zostaje zatrzymana. Łój powlekając włosy nadaje im miękkośd i chroni przed niszczeniem, a działając 

na naskórek chroni go przed maceracją.  

          Paznokcie - są wytworem nabłonkowym ochraniającym opuszkę palca. Mają postad elastycznej 

zrogowaciałej blaszki. U człowieka paznokcie związane są z dotykiem, pomagają również w takich 

czynnościach jak np.: skrobanie. Kształt paznokci jest różny. Są wypukłe w dwóch kierunkach: 

podłużnie i poprzecznie. Szerokośd i długośd wykazują znaczne różnice. Grubośd paznokci wynosi 

najwyżej 0,4 mm. Na ogół u mężczyzn jest większa niż u kobiet, u osób pracujących fizycznie większa 

niż u pracujących umysłowo. Barwa paznokci zależy od przeświecających przez nią naczyo 

krwionośnych i u ludzi zdrowych jest na ogół różowa. W części bliższej paznokcia występuje obłączek. 

Przy koocu palca występuje brzeg wolny paznokcia, który po obu stronach przechodzi w brzeg 

boczny. Brzeg zakryty wchodzi do zatoki paznokcia. Po stronie grzbietowej nad brzegiem zakrytym, 

jak również nad brzegami bocznymi uwypukla się fałd skórny zwany wałem paznokcia. Z wału nad 

powierzchnię paznokcia schodzi w głąb cienka warstewka nabłonka zwana obrąbkiem naskórkowym. 

Paznokied składa się z ciała paznokcia i ukrytego w zatoce korzenia. Podłoże ciała i korzenia paznokcia 

nosi nazwę macierzy, z której paznokied powstaje. Na powierzchni macierzy, zwróconej do ciała 

paznokcia, biegną podłużne listewki skóry właściwej, zwane grzebieniami macierzy paznokcia. Są one 

oddzielone od siebie delikatnymi bruzdami. W grzebieniach przebiegają liczne naczynia włosowate, 

warunkujące barwę paznokcia. Powierzchnia macierzy jest pokryta warstwą komórek naskórka, która 

jest widoczna pod brzegiem wolnym paznokcia i nosi nazwę obrąbka naskórkowego 

podpaznokciowego. Paznokied posiada warstwę rozrodczą w obrębie obłączka. W ciągu tygodnia 

paznokied rośnie średnio na milimetr. Przy uszkodzeniu paznokcia ulega on regeneracji. Przy 

całkowitym zniszczeniu blaszki paznokciowej następuje jego regeneracja po około 100 dniach. 



 
          Włosy – są również wytworami naskórka, u człowieka w większej liczbie występują tylko na 

głowie, w dołach pachowych, w okolicach narządów płciowych zewnętrznych. Całkowicie 

pozbawione włosów są: dłonie, podeszwy stóp, u mężczyzn napletek, a u kobiet wargi sromowe 

mniejsze. Wyróżniamy kilka rodzajów włosów. Te, które pokrywają skórę płodu to meszek, który  

w okresie życia osobniczego zmienia się na tułowiu i na kooczynach w drobne włoski, które jeszcze  

u małych dzieci są jednakowe, a później w okresie dojrzewania różnicują się zależnie od płci na 

owłosienie typu męskiego i typu żeoskiego. U mężczyzn pojawia się zarost na twarzy w postaci 

wąsów i brody, a u obu płci pojawia się owłosienie pach i włosy łonowe. U dzieci istnieją już włosy  

w okolicach oczodołów w postaci rzęs i brwi. W wieku dorosłym włosy pojawiają się również  

w przedsionku nosa i w przewodzie słuchowym zewnętrznym. 

 

Źródło: Elżbieta Małek Charakterystyka budowy i funkcji skóry oraz włosów 514*01+. Z1.01 Poradnik 

dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji – Paostwowy Instytut Badawczy Radom 2007 

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

 

 

Temat: Zmiany barwnikowe skóry 

 
Układ barwnikowy skóry jest utworzony przez melanocyty skóry, które znajdują się w warstwie 

podstawnej naskórka. W sposób ciągły syntetyzują one barwnik i oddają go do otaczających 

keratynocytów w postaci ziarenek melaniny. Najważniejszym znanym zadaniem melanocytów jest 



ochrona skóry przed światłem. Nieprawidłowości związane z wytwarzaniem melaniny są przyczyną 

powstawania zaburzeo barwnikowych. Mogą one mied charakter zaburzeo genetycznych  

i wrodzonych (bielactwo, piegi) lub byd następstwem działania szkodliwych czynników chemicznych, 

swoistych bodźców świetlnych, czynników humoralnych i miejscowych procesów chorobowych. 

Najpopularniejszym zaburzeniem barwnikowym o podłożu dziedzicznym są piegi. Powstają one na 

skutek zaburzenia wytwarzania melaniny przy prawidłowej liczbie melanocytów. Mają postad małych, 

nieregularnych, brązowych plam, umiejscowionych szczególnie w tych okolicach skóry, które są 

narażone na większe działanie światła (twarz, ramiona, górna częśd ciała). Często są skojarzone  

z jasną karnacją ciała. Ujawniają się w wieku dziecięcym, występują z różną intensywnością zależnie 

od pory roku. Z punktu widzenia medycznego nie wymagają leczenia, ale mogą dla niektórych osób 

stanowid problem kosmetyczny. 

 

Temat: Uszkodzenia mechaniczne skóry. 

 
Ludzka skóra to organ wielofunkcyjny. Zazwyczaj jest wytrzymała na działanie czynników 

zewnętrznych. Jednak w pracy fryzjera jest narażona nie tylko na ciągłe działanie niepożądane, lecz 

także na uszkodzenia mechaniczne. Pod tym pojęciem rozumiemy następujące czynniki: 

- skaleczenia, przecięcie powłok skórnych nożyczkami fryzjerskimi albo narzędziem 

brzytwopodobnym, 

- zadrapania, które naruszają naskórek, 

- nagniotki, 

- modzele, 

- złamania kooczyn górnych i dolnych. 

Nagniotki (zwane odciskami) i modzele są rodzajem pogrubienia naskórka (konkretnie jego 

warstwy kolczystej i rogowej), które powstają w wyniku długotrwałego działania czynnika 

mechanicznego. Stanowią one rodzaj odpowiedzi obronnej skóry na powtarzający się ucisk. 

Modzele najczęściej lokalizują się na stopach (podeszwach stóp) w okolicy pięty lub nad 

głowami kości śródstopia i powstają jak efekt noszenia zbyt ciasnego obuwia. Mogą także 

występować na skórze dłoni. Przykładowo u fryzjerów pojawiają się w miejscu ucisku nożyczek 

fryzjerskich. W zależności od czynników wywołujących mogą też być związane z pracą fizyczną, 

hobby lub przyzwyczajeniami. Nagniotki, podobnie jak modzele, zajmują przede wszystkim 

okolice stóp. W wyniku zbyt wąskiego obuwia często do ich powstania dochodzi między 

czwartym a piątym palcem. Nagniotki mogą być związane z występowaniem ostróg kostnych. 

 

 

Temat: Uszkodzenia skóry wywołane promieniami słonecznymi  

i ultrafioletowymi. 

 
Pod wpływem działania słooca skóra zostaje naświetlona promieniami UV, które powodują 

powstanie odczynu zapalnego w postaci rumieni, a nawet pęcherzy. Pojawienie się takiego odczynu 

jest poprzedzone okresem utajnienia, który trwa około 24-48 godzin w przypadku promieni UVA  

i około 2-24 godzin po naświetleniu promieniami UVB. Często towarzyszy im ból, pieczenie, uczucie 

ściągania skóry oraz gorączka i dreszcze, jeżeli zmiany obejmują znaczną powierzchnię ciała. Zwykle 



ustępują po kilku dniach bez powikłao. W skrajnych przypadkach na podłożu rumieniowym mogą 

pojawid się pęcherze wypełnione cieczą surowiczą, jak przy oparzeniu II stopnia, które następnie 

mogą ulec zakażeniu ropnemu. Zwykle jednak goją się bez żadnych komplikacji, nie pozostawiając 

blizn. Często jednak pozostawiają przebarwienia skóry, spowodowane obfitym gromadzeniem się 

barwnika, nazywane również plamami piegowymi. Nasilenie odczynu zapalnego zależy od czasu 

trwania nasłonecznienia, cech osobniczych i miejsca, w którym odbywała się emisja promieni. Im 

dłuższy czas naświetlania promieniami słonecznymi (opalania) tym silniejszy rumieo. Ludzie o jasnej 

karnacji i rudych włosach sż bardziej wrażliwe na działanie promieni świetlnych i u nich odczyn 

zapalny pojawia się znacznie szybciej nią u osób z ciemną karnacją. Nie bez znaczenia jest tu również 

dawkowanie promieni słonecznych. Jeżeli promienie UV będziemy dawkowad często, ale w małych 

ilościach, skóra przyzwyczai się, częściowo opali i odczyn nie wystąpi. U osób opalonych 

nagromadzony w skórze barwnik pełni rolę ochronną. Ważne jest także miejsce kąpieli słonecznych 

znacznie łatwiej opalid się nad morzem, w górach, gdzie powietrze jest czyste, trudniej w mieście, 

gdzie zanieczyszczenia utrudniają przenikanie promieni świetlnych. Silny odczyn po nasłonecznieniu 

może wywoład nie tylko uczucie ogólnego dyskomfortu, lecz także ogólne osłabienie i rozbicie 

organizmu, a nawet ciężkie schorzenia skóry. Dlatego podczas korzystania z kąpieli słonecznych warto 

pomyśled o zabezpieczeniu skóry kremem ze specjalnymi blokerami (filtrami UV). 

 

 

 

 

 


