
Podstawy fryzjerstwa cz. 3 

 

Budowa skóry. 

Cechy i funkcje skóry 

Twory nabłonkowe skóry. 

Zmiany barwnikowe skóry i włosów. (albinizm, 
siwienie) 

Uszkodzenia skóry wywołane wysoką i niską 
temperaturą. 

Mechaniczne uszkodzenia skóry. 

Uszkodzenia skóry wywołane promieniami 
słonecznymi i promieniami ultrafioletowymi. 

 

Temat - Budowa skóry. 

Skóra jest narządem pokrywającym całe ciało, odgraniczającym wnętrze od tego, co jest na zewnątrz 

ciała człowieka. Charakteryzuje ją złożona, warstwowa budowa 

 i różnorodność pełnionych funkcji. U człowieka dorosłego waży około 4–4,5, a nawet do 5,5 kg.  

W obrębie naturalnych otworów ciała przechodzi w błonę śluzową. Skóra człowieka posiada 

następujące cechy charakterystyczne:  

 skąpe uwłosienie (z wyjątkiem głowy, pach i okolic płciowych),  

 bogate unaczynienie (tętnice i żyły pełniące nie tylko funkcję odżywczą, ale i biorące udział  

w regulowaniu ciepłoty ciała),  

 dużą sprawność regulowania gospodarki cieplnej,  

 stałe rogowacenie naskórka,  

 obecność gruczołów łojowych, potowych i apokryfowych.  

Skóra pokrywa całą powierzchnię ciała, znajdują się w niej gruczoły, włosy i paznokcie. W miejscach 

otworu ciała skóra przechodzi w błonę śluzową poszczególnych układów tj. 

 Układu pokarmowego 

 Układu oddechowego 

 Układu moczowego 

 Układu rozrodczego 

Skóra jest unerwiona przez włókna nerwowe somatyczne i autonomiczne. Włókna somatyczne 

przewodzą czucie dotyku, ucisku, bólu, temperatury, a włókna autonomiczne unerwiają gruczoły skóry 

i mięśnie gładkie tworzące mięśnie przywłosowe oraz mięśnie wchodzące w skład ściany naczyń 

skórnych.  

 

Skóra jest narządem złożonym z trzech warstw:  

 naskórka, 

 skóry właściwej 

 tkanki podskórnej. 



 
Naskórek Jest nabłonkiem wielowarstwowym płaskim, zbudowanym z pięciu warstw komórek 

przylegających do siebie. Szczególną jego cechą jest rogowacenie przez całe życie człowieka, dzięki 

czemu ciągle ulega odnowie. Wyróżniamy następujące warstwy naskórka (licząc od najbardziej 

powierzchownej):  

1. Zrogowaciała (rogowa) – tworzy ją w 50 % tzw. miękka keratyna, a pozostałe 50 % to woda 

 i związki w niej rozpuszczalne takie jak aminokwasy i lipidy. Zewnętrzna część tej warstwy stale 

złuszcza się, a część leżąca głębiej jest bardziej spoista i dzięki temu nadaje naskórkowi właściwości 

bariery mechanicznej i chemicznej.  

2. Jasna –ma postać cienkiej, jasnej smugi, w której ulega zacieraniu struktura komórkowa. Załamuje 

podwójnie światło, zbudowana jest z białka – eleidyny.  

3. Ziarnista – zwykle składa się z 1–4 rzędów komórek zawierających liczne ziarenka keratohialiny, 

substancji bogatej w wapń.  

4. Kolczysta – jest najgrubszą warstwą naskórka, może być zbudowana nawet z 12 rzędów komórek, w 

których występują włókienka oporowe. Warstwa ta tworzy system, który może amortyzować ucisk i 

rozciąganie.  

5. Podstawna – utworzona jest przez jeden szereg komórek ściśle do siebie przylegających. Jest to 

warstwa rozrodcza naskórka. Znajdują się w niej melanocyty, czyli komórki produkujące barwnik skóry 

– melaninę. Typowy melanocyt to komórka mająca dwie lub więcej wypustek, w których znajduje się 

różna liczba melanosomów, czyli ziarnistości zawierających melaninę. Pobudzająco na melanogenezę 

wpływają: promienie ultra fioletowe, metale (miedź, żelazo, złoto, arsen), hormon przysadki mózgowej 

(MSH), hormony płciowe i hormony tarczycy. Natomiast hamująco na melanogenezę wpływają 

hormony kory nadnerczy i witaminy (głównie kwas askorbinowy). Różnice barwy skóry zależą od 

aktywności melanocytów, czyli liczby wytwarzanych ziaren melaniny, a nie od liczby komórek 

produkujących barwnik skóry.  

Komórki poszczególnych warstw naskórka różnią się między sobą kształtem, wielkością i spełnianą 

przez siebie funkcją. Przez całe życie człowieka odbywa się przesuwanie komórek z warstwy 

podstawnej ku powierzchni, aż do ich pełnego zrogowacenia (ok. 30 dni), obumierania i złuszczania.  

 



Skóra właściwa  
Od góry posiada wyraźną granicę, ponieważ łączy się z jedną warstwą komórek geometrycznego 

kształtu tworzących warstwę podstawną naskórka. Od dołu bez żadnej widocznej granicy przechodzi 

w warstwę tkanki podskórnej łączącej skórę z głębiej leżącymi strukturami  

w postaci powięzi, ścięgien, mięśni itp. Jest najgrubszą warstwą skóry zbudowaną z włókien 

kolagenowych, które warunkują jej rozciągliwość. W obrębie skóry właściwej można wyodrębnić dwie 

warstwy: brodawkowatą i siateczkowatą. Bezpośrednio z naskórkiem graniczy warstwa 

brodawkowata, której brodawki wpuklają się w obręb naskórka i uniemożliwiają przez to przesuwanie 

się warstw względem siebie. Pod warstwą brodawkowatą znajduje się warstwa siateczkowata. Zawiera 

ona sploty włókien kolagenowych i elastynowych, między którymi znajdują się włókienka i zakończenia 

nerwowe, komórki tkanki łącznej, liczne gruczoły, włosy, komórki mięśniowe gładkie tworzące mięśnie 

przywłosowe.  

Przebiegają również naczynia krwionośne  

i limfatyczne. Przeplatające się ze sobą włókna nadają skórze mechaniczną odporność. Elastyczność 

skóry człowieka zależy od dwóch czynników, które maleją wraz z wiekiem. Jest to: napięcie włókien 

mięśniowych (tonus) i zawartość płynów ustrojowych w skórze (turgor) 

 

Tkanka podskórna  
Łączy skórę właściwą z głębiej położonymi strukturami. Zbudowana jest z luźnej tkanki łącznej, 

posiadającej charakterystyczną wiotkość budowy uwarunkowaną dużą ilością istoty podstawowej oraz 

przewagą utkania komórkowego nad włóknistym. Budowa ta umożliwia wchłanianie znacznej ilości 

wody. Zawiera włókna klejorodne i sprężyste, komory wypełnione tkanką tłuszczową, która odgrywa 

istotną role przy amortyzacji ewentualnych uszkodzeń. W tkance podskórnej znajdują się naczynia 

krwionośne, limfatyczne, włókna nerwowe i gruczoły. W obrębie tkanki podskórnej i skóry właściwej 

znajduje się system naczyń żylnych, tętniczych i limfatycznych tworzących układ naczyniowy skóry. Są 

to naczynia delikatne, cienkie o małym kalibrze, ponieważ większe naczynia krwionośne i limfatyczne 

znajdują się w mięśniach. Jest ich jednak bardzo dużo i tworzą gęstą sieć naczyniową. Naczynia 

włosowate sięgają aż do warstwy brodawkowatej skóry właściwej i tworzą pętle naczyniowe 

odpowiadające za odżywianie naskórka. W otoczeniu mieszków włosowych  

i gruczołów potowych naczynia krwionośne tworzą oddzielne sploty.. Przez ściany naczyń włosowatych 

przenika bezbarwny płyn zwany chłonką (limfą), który pośredniczy w przekazywaniu materiału 

odżywczego z naczyń krwionośnych do komórek skóry. Płyn ten zbierany jest przez naczynia 

limfatyczne włosowate. Naczynia limfatyczne występują zarówno w warstwie brodawkowatej skóry jak 

i w tkance podskórnej. Naczynia skóry mają podstawowe znaczenie dla regulacji cieplnej organizmu. 



 

Temat - Cechy i funkcje skóry  

 

Skóra dorosłego człowieka waży od 4 do 5,5 kg. Barwa zależy od rasy i ilości melaniny, może 

zmieniać się pod wpływem promieni słonecznych oraz z wiekiem. Najcieńsza skóra jest na 

powiekach, a najgrubsza na plecach, stopach i dłoniach. Na zgrubienia skóry mają wpływ 

bodźce mechaniczne ( nagniotki, modzele). Na pierwszy rzut oka skóra wydaje się gładka ,ale 

cała poprzecinana jest drobnymi bruzdkami , które przypominają nieregularną szachownicę . 

Na stopach i opuszkach palców znajdują się niepowtarzalne linie papilarne. Skóra może być 

mniej lub bardziej ściśle połączona z tkanką podskórną . Cecha ta decyduje o możliwości 

poruszenia skórą. Wewnątrz dłoni i na podeszwach stóp skóra jest mocno przyrośnięta, co 

powoduje , że jest bardziej narażona na urazy  i tworzenie się odcisków. 

Do najważniejszych cech skóry należy zaliczyć: 

1. napięcie (elastyczność)– zdrowa skóra jest dobrze napięta i sprężysta. Elastyczność zależy od dwóch 

czynników: napięcia włókien elastycznych (tonus) oraz zawartości płynów ustrojowych  

w tkankach (turgor). Z upływem lat czynniki te maleją poprzez co zmniejsza się elastyczność skóry 

związana z procesami starzenia.  

2. połysk – w warunkach fizjologicznych, przy prawidłowej czynności gruczołów łojowych skóra jest 

matowa. 

3. rzeźba – oglądając skórę np. przez szkło powiększające można stwierdzić, że jej powierzchnia nie jest 

jednolita, a tworzy charakterystyczne poprzecinane licznymi bruzdami, trójkątne i kwadratowe pola. 

Są one spowodowane obecnością tak zwanych grzebieni skóry (listewek). Te drobne wypuklenia 

naskórka powstają wskutek wypuklenia się do naskórka falisto ułożonych brodawek skóry właściwej. 

Między listewkami znajdują się zagłębienia zwane bruzdami międzybrodawkowymi. Na listewkach  

i między nimi występują drobne punkciki, które są ujściami gruczołów potowych. Ten układ listewek  

i bruzd jest różny dla każdego człowieka, a w obrębie dłoni i podeszwy stóp tworzy linie papilarne. 



Oprócz tych drobnych bruzd na całym ciele występują głębsze, widoczne gołym okiem bruzdy, które 

dzielą całą skórę na pola o kształcie romboidalnym i z których wyrastają włosy. 

 4. barwa skóry – zależy w znacznym stopniu od jej grubości, ukrwienia, czynników chemicznych  

i fizycznych działających na nią oraz od zawartości barwnika skóry tzw. melaniny. Rozróżniamy rasę 

białą, żółtą i czarną, ale w obrębie tej samej rasy również występują duże różnice kolorystyczne 

poszczególnych odcieni skóry. Różnice te mogą wynikać z płci, wieku, właściwości osobniczych 

człowieka oraz okolicy ciała. Istotne znaczenie ma również naturalne zabarwienie włókien klejorodnych 

skóry, stopień aktualnego ukrwienia skóry, obecność chorobowych lub przypadkowych barwników, ale 

przede wszystkim ilość melaniny czyli barwnika skóry wytwarzanego przez komórki naskórka – 

melanocyty. Znajdują się one w warstwie podstawnej i przekazują gotowy pigment i jego prekursory 

do innych komórek naskórka, a po drodze ku powierzchni skóry bezbarwne prekursory melaniny 

zmieniają się pod wpływem działania promieni ultrafioletowych w brązowy pigment. Synteza melaniny 

regulowana jest przez enzym zwany tyrozyną, który powoduje przemianę prekursorów melaniny w 

melaninę. Z czynników zewnętrznych istotne znaczenie ma również ilość karotenu w pożywieniu, 

ponieważ wpływa on na pomarańczowe zabarwienie skóry.  

5. grubość skóry – waha się od 0,5 do 4 mm i zależy od okolicy ciała. Najcieńsza jest skóra powiek,  

a najgrubsza skóra podeszwy stóp.  

Funkcje skóry : 

 ochronna 

 percepcyjna 

 diagnostyczna 

 termoregulacyjna 

 bariera chemiczna i odpornościowa 

 resorpcyjna. 

Funkcja ochronna 
 Skóra ochrania narządy wewnętrzne przed wpływami środowiska zewnętrznego oraz 

utrzymuję równowagę między ustrojem, a otoczeniem. Chroni ona organizm przed 
urazami mechanicznymi i chemicznymi, a także szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, 
takimi jak zimno, ciepło oraz promieniowanie UV. 

 Dodatkowo chroni organizm przed utratą wilgoci. Gdy nie dojdzie do uszkodzenia 
powierzchni skóry, mikroorganizmu nie mają dostępu do organizmu człowieka. W 
efekcie chroni ona przed wnikaniem drobnoustrojów, bakterii i pasożytów. 

 Na samym końcu należy wspomnieć o ochronie przed uciskiem, uderzeniem oraz 
otarciem, a także działaniem substancji chemicznych. 

Funkcja percepcyjna 
 Skóra jest narządem zmysłu dotyku. Jest ona wrażliwa na ból i temperaturę. Odbiera 

ona bodźce ze świata zewnętrznego dzięki znajdującej się w skórze zakończeniom 
nerwowym, a następnie przekazuje je do układu nerwowego. 

Funkcja diagnostyczna 
 Skóra reaguje na procesy zachodzące w organizmie. Pod wpływem nadmiaru lub 

niedoboru substancji odżywczych, a także pod wpływem działania hormonów, budowa 
i wygląd skóry może ulec zmianom. 

 Na przykład przy niedoczynności tarczycy skóra staje się sucha, pomarszczona i często 
spękana, pojawiają się charakterystyczne obrzęki. Zmiany alergiczne najczęściej 



występują na skórze. Zmiany na skórze mogą być również objawem chorób zakaźnych 
czy pasożytniczych. 

 Często dzięki skórze możemy zdiagnozować czy nasz organizm posiada odpowiednie 
nawodnienie. Gdy jest ono zbyt małe skóra staje się bardzo sucha, cienka, często się 
łuszczy, brak jej elastyczności, bardzo szybko się starzeje, a także pojawiają się 
zmarszczki. 

Funkcja termoregulacyjna 

 Skóra bierze udział w regulacji temperatury organizmu, dzięki leżącym podskórnie 
naczyniom krwionośnym oraz przez owłosienie i gruczoły potowe. Pod wpływem 
niskich temperatur reakcją ochronną jest zwiększenie ukrwienia w naczyniach 
podskórnych czego przykładem są zaczerwienione od mrozu policzki czy dłonie, 
natomiast zbyt silne wychłodzenie powoduje reakcję odwrotną – skurcz naczyń 
włosowatych i bladość. 

 W przypadku wysokiej temperatury otoczenia ciało musi się ochłodzić. Aby organizm 
się wychłodził skóra wydziela pot, który paruje z jej powierzchni i dzięki temu “zabiera” 
ciepło. Poprzez pot działa funkcja chłodzenia. 

Funkcja bariery chemicznej i odporościowa 

Skóra zawiera gruczoły łojowe i potowe. Gruczoły te wytwarzają na jej powierzchni “płaszcz 
kwasowo-lipidowy”. Kwaśny odczyn zbliżony jest do pH 5,5 dzięki temu chroni skórę przed 
drobnoustrojami oraz substancjami o odczynie zasadowym. Zmieszany z potem łój tworzy na 
powierzchni skóry cienką warstwę emulsji olejowo – wodnej, chroniącą skórę. Nadaje też 
skórze natłuszczenia co przeciwdziała jej wysychaniu i pękaniu. 

Dodatkowe natłuszczenie skóry chroni ją również, ale w mniejszym stopniu przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, termicznymi, działaniem bardzo niskiej albo bardzo wysokiej 
temperatury. 

Funkcja resorpcyjna 

Skóra odgrywa bardzo ważną rolę w gospodarce wodno-tłuszczowej. Woda, która nieustannie 
przemieszcza się w stronę powierzchni ciała, dociera tu w niewielkiej ilości i od razu 
odparowuje. Nawet nieznaczne wysuszenie może uszkodzić barierę zapobiegającą utracie 
wody, powodując jeszcze szybsze wysychanie skóry, która staje się szorstka i pełna 
zmarszczek. 

Najbardziej zewnętrzną warstwą skóry jest naskórek, który ma właściwości resorpcyjne, czyli 
ma możliwości wchłaniania niektórych rozpuszczalnych w wodzie i tłuszczach substancji, 
takich jak: 

 witaminy; 
 kolagen; 
 wyciąg z ziół; 
 oleje roślinne; 
 hormony. 

https://fizjoterapeuty.pl/fizjoterapia/fizjologia/pot.html


Są one zawarte w maściach, kremach, tonikach i wykorzystywane do różnych celów 
kosmetyczno-leczniczych. Każda substancja wchłonięta przez skórę dostaje się do jej wnętrza 
przez zrogowaciałą warstwę naskórka. Wchłanianie ułatwiają ujścia mieszków włosowych i 
gruczołów skóry. 

Temat – Twory nabłonkowe skóry. 

Do tworów nabłonkowych skóry (przydatków skórnych) należą: 
 gruczoły łojowe , potowe i wonne  
 paznokcie  
 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 produkować swoją wydzielinę czyli pot. Powstają 
bezpośrednio z naskórka, występują w miejscach zarówno nieowłosionych jak i owłosionych. 
Gruczoły potowe, których ogólną ilość 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 wielkość 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 postać 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. Emulsja ta tworzy warstwę ochronną na skórze w postaci tzw. 
kwaśnego płaszcza ochronnego skóry. 
 
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. Ilość 
wytwarzanego łoju zależy od ilości i wielkości gruczołów łojowych, dlatego skórę głowy 
i twarzy cechuje zwiększone wydzielanie łoju. Czynność 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 wytwarzać w tym miejscu większą ilość łoju, a gdy pokrywa substancji 
tłuszczowych w tym miejscu wyrówna się, jego wzmożona produkcja zostaje zatrzymana. Łój 
powlekając włosy nadaje im miękkość i chroni przed niszczeniem, a działając na naskórek 
chroni go przed maceracją. 
 
Gruczoły wonne ( apokrynowe ) są to gruczoły , których rolę pełnią duże gruczoły potowe 
niektórych okolic ciała (pachowe, wokół narządów płciowych), których bezwonna wydzielina nabiera 
intensywnego zapachu w wyniku rozkładu bakteryjnego. Gruczoły wonne wydzielają gęstą mleczną 
substancję o intensywnym zapachu, charakterystycznym dla płci, cech indywidualnych oraz rasowych. 
Gruczoły te występują na wargach, skrzydełkach nosa, pod pachami i na narządach płciowych. U kobiet 
aktywność tych gruczołów jest zależna od cyklu hormonalnego. 
 
Paznokcie - są wytworem nabłonkowym ochraniającym opuszkę palca. Mają postać 
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. Szerokość i długość wykazują znaczne 
różnice. Grubość 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 naczyń krwionośnych i u ludzi 
zdrowych jest na ogół różowa.  
 
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 kończynach 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 żeńskiego. 
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. 
 

Temat - Zmiany barwnikowe skóry i włosów. (albinizm, siwienie). 
 
Do zmian barwnikowych włosa i skóry zaliczamy : 
 

 Siwizna – siwieniem nazywamy zabarwienie włosów na odcień srebrno biały bez zmiany budowy włosa. 
Do siwienia nie zaliczamy albinizmu. Przyczyną siwienia jest proces starzenia , choć znane są przypadki 
kiedy 20- 30 latkowie maja już oznaki siwienia. Mogą to być skłonności dziedziczne , stres lub wynik 
choroby czy tez wyniszczenia organizmu., Dużą rolę w siwieniu mogą odgrywać gruczoły wydzielania 
wewnętrznego, braki witaminy z grupy B, a także zaburzenia tworzenia się barwnika we włosie. Siwym 
włosom często towarzyszy łysienie plackowate. Zdarza się , że siwienie jest tylko czasowe i zabarwienie 
włosa może wrócić do formy. Włosy siwieją u nasady i najczęściej zaczyna się od skroni. 

 Przebarwienia skóry – występują w postaci plam, często na twarzy , szyi , rękach i na innych obszarach 
ciała (pieprzyki) . Piegi – powstają na skutek zmian w melanocytach , są to drobne plamy o barwie 
jasnobrązowej, mogą powstawać samoistnie lub pod wpływem promieni UV. Pojawiają się też z 
wiekiem, zazwyczaj u osób jasną karnacją. 

 Bielactwo nabyte – polega na zaniku melaniny w niektórych partiach skóry, a czasami i we włosach. 
Występuje na skórze w postaci białych plam.  



 Albinizm - inaczej bielactwo wrodzone, to dziedziczny brak lub niedobór barwnika w 
skórze, włosach i tęczówce oka. Osoby, które posiadają te cechy, nazywane są 
albinosami - mają bardzo jasną skórę, białe włosy, rzęsy i brwi ( są szkliste ). Oczy osób 
cierpiących na albinizm mówi się , że są czerwone. Albinizm (bielactwo wrodzone), 
który powszechnie uznaje się za chorobę, tak naprawdę jest defektem polegającym na 
braku pigmentu (barwnika) w oczach, skórze oraz włosach, którym jest melanina. 
Bielactwo wrodzone zazwyczaj ujawnia się po urodzeniu, w przeciwieństwie do 
bielactwa nabytego, które jest widoczne znacznie później. Albinizm występuje 
stosunkowo rzadko – zdarza się raz na 10.000 tysięcy narodzin (wyjątek stanowi 
Tanzania, gdzie rodzi się 1 albinos na 200 dzieci). Albinizm to choroba genetyczna, w 
związku z tym w schorzeniu tym determinującym czynnikiem jest dziedziczenie genów, 
tzn. aby u dziecka wystąpiły cechy albinizmu, musi ono odziedziczyć zarówno od matki, 
jak i od ojca (lub tylko od jednego z rodziców) po jednym genie odpowiedzialnym za 
powstanie defektu. Schorzenie to dziedziczy się zupełnie przypadkowo, dlatego może 
dotyczyć wszystkich grup etnicznych. Często zdarza się, że rodzice albinosów są 
zdrowi, mimo że są nosicielami nieprawidłowego genu. Bezpośrednią przyczyną 
albinizmu jest brak enzymu - tyrozynazy - który przekształca prekursor melaniny w 
barwnik melaninę. 

 

 

Temat - Uszkodzenia skóry wywołane wysoką i niską temperaturą. 
(oparzenia i odmrożenia) 

 

Oparzenie to uszkodzenie skóry oraz tkanek podskórnych na skutek działania wysokiej 
temperatury, substancji chemicznych, promieni UV  oraz prądu elektrycznego lub pioruna . 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/choroby-genetyczne-przyczyny-dziedziczenie-rozpoznanie-aa-w3AR-Akze-y4Lt.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/choroby-genetyczne/dziedziczenie-genow-czyli-wplyw-kombinacji-genow-na-nasz-wyglad-charakter-i-temperament-aa-7esd-cUkq-CWaG.html


Rodzaje oparzeń : 

 Termiczne 

 Chemiczne 

 Elektryczne 

 Słoneczne  

 Radiacyjne – promienie RTG 

Do oparzenia skóry może dojść już pod wpływem temperatury 42°C. Przy tej temperaturze 
naskórek ulega martwicy już po 6 godzinach. Przy  temperaturze 55°C do oparzenia dochodzi 
po 3 minutach, a przy 70°C - zaledwie po 1 sekundzie. 

Temperaturą graniczną, powyżej której nieodwracalnemu uszkodzeniu ulega białko tkankowe, 
jest 55°C. Każda wyższa temperatura, która działa na powierzchnię ciała, powoduje 
uszkodzenie skóry i tkanek głębszych, czyli martwicę. Tego typu  uszkodzenia zazwyczaj są 
nieodwracalne. 

W zależności od głębokości oparzenia, wyróżniamy trzy stopnie oparzeń : 

Oparzenie I stopnia ( temp. 50-60OC) 

Obejmuje tylko naskórek. Jego cechami charakterystycznymi są: 

 zaczerwienienie skóry, czyli rumień 
 lekki obrzęk 
 bolesne pieczenie skóry 

Rumień może być wynikiem krótkotrwałego działania pary wodnej, niezbyt gorącej wody lub 
silnego działania promieni słonecznych. Zaczerwienienie skóry utrzymuje się zwykle kilka dni i 
goi się samoistnie po złuszczeniu naskórka. I stopień oparzenia nie niesie za sobą ryzyka 
powstania blizny. 

W tym przypadku poparzone miejsce należy trzymać pod strumieniem zimnej wody przez 
kilkadziesiąt sekund. Powierzchowne oraz drobne oparzenia można również przemyć 
produktem do oczyszczania, przemywania ran. Następnie należy delikatnie osuszyć oparzone 
miejsce jałową gazą i nałożyć czysty, suchy opatrunek. 

Oparzenie II stopnia ( temp.70 OC, a nawet niżej , ale przez dłuższy czas) 

Oparzenia II stopnia mogą powstać po oblaniu wrzątkiem, gorącym olejem lub pod wpływem 
pary wodnej, chemikaliów itp. 

Wyróżnia się oparzenie II stopnia powierzchowne (II A), które obejmuje naskórek i część skóry 
właściwej. Pojawią się wtedy: 

 zaczerwienie i obrzęk 
 pęcherze wypełnione żółtawym płynem surowiczym 

https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/dermatologia/blizny-jak-ich-uniknac-jak-sie-ich-pozbyc-aa-e7a9-jdtU-S9y5.html
https://www.poradnikzdrowie.pl/sprawdz-sie/objawy/skuteczne-sposoby-na-obrzeki-aa-V3jo-aTGb-KWLP.html


Pęcherze to martwy naskórek uniesiony gromadzącym się pod nim płynem tkankowym. 
Obserwuje się tu silne procesy zapalne i martwicze naskórka na granicy ze skórą właściwą, 
którym towarzyszy: 

 silny ból 

Gojenie trwa około 10-14 dni. Oparzenia II stopnia A pozostawiają jedynie niewielkie 
przebarwienia. 

Oparzenie II stopnia głębokie (II B), które obejmuje naskórek i całą grubość skóry właściwej, co 
objawia się: 

 białą skórą z czerwonymi punktami (powierzchowna martwica) 
 bólem, który jest mniejszy niż w przypadku oparzenia w stopniu II A, ponieważ zostały 

uszkodzone zakończenia nerwowe. 

Czas gojenia powstałych w ten sposób ran trwa ok. 3 tygodni. Po zagojeniu się ran mogą 
powstać blizny. 

Oparzenia III stopnia (temp.100 OC) 

Przy oparzeniach III stopnia obserwuje się zniszczenie całej warstwy skóry, a często również 
tkanek leżących głębiej. Dochodzi w ten sposób do martwicy skóry. Po wyschnięciu części 
martwiczej powstają białoszare lub żółte strupy. Oparzenie III stopnia wywołuje bardzo silne 
bóle, przy czym powierzchnia oparzonej skóry jest niewrażliwa na dotyk. Następnie obserwuje 
się oddzielenie części obumarłych i wytworzenie ziarniny oraz blizny. 

Tego typu oparzenia są wynikiem dłuższego działania wrzątku, gorącego oleju,  a także 
otwartego ognia. Oparzenia III stopnia wymagają często leczenia operacyjnego przeszczepami 
skóry. 

Oparzenia IV stopnia 

Skrajną postacią oparzenia jest zwęglenie tkanek. Martwica obejmuje wszystkie tkanki aż do 
kości. Widać wtedy narządy wewnętrzne, mięśnie i ścięgna. Oparzenia IV stopnia mogą być 
wynikiem długotrwałego działania ognia lub oparzenia elektrycznego. 

Odmrożenie wywołane jest przez niską temperaturę. Do powstania odmrożeń łatwiej dochodzi, 
jeśli niskiej temperaturze towarzyszą zimny wiatr czy wilgoć, osoba narażona jest w bezruchu, skóra 
jest odsłonięta, ubranie obcisłe lub też osoba znajduje się pod wpływem alkoholu czy narkotyków. 
Czynnikami, które mogą spowodować odmrożenia mogą być : 

 niska temperatura, 
 obcisłe ubranie, 
 wilgoć, np. mokre buty, spodnie, 
 głód, 
 niewystarczająca izolacja cieplna od mrozu i wiatru, 
 zmniejszone krążenie krwi w uciśniętych ubraniami tkankach, 

https://www.poradnikzdrowie.pl/uroda/cialo/przebarwienia-skory-skad-sie-biora-i-jak-sie-ich-pozbyc-aa-xekv-aX1F-WUS9.html


 zmęczenie, 
 duża wysokość, 
 współistniejące urazy, 
 choroby układu krążenia, 
 nieprawidłowe odżywianie, 

Na odmrożenie szczególnie narażeni są : 

 dzieci 

 starsze osoby 

 kobiety 

Wyróżniamy odmrożenia : 

 I stopień – powstaje po krótkotrwałym działaniu zimna, które powoduje przejściowe 
zaburzenia mikrokrążenia w skórze; skóra staje się blada lub jasnoniebieska, twarda i 
zdrętwiała, ale podatna na ucisk; pojawia się kłujący ból, który jednak szybko ustępuje; 
ogrzewanie prowadzi do pojawienia się zaczerwienienia i uczucia piekącego bólu, 
może także wystąpić łuszczenie naskórka. 

 II stopień – skóra jest woskowo biała, sztywna, twarda, po ogrzewaniu staje się 
sinoczerwona, a na skórze powstają pęcherze wypełnione płynem surowiczym i 
pojawia się rwący, piekący ból. 

 III stopień – do wyżej wymienionych objawów dołącza się wystąpienie powierzchownej 
martwicy skóry. 

 IV stopień – martwica obejmuje głębsze warstwy, a nawet całe palce, uszy lub nos, co 
może prowadzić do samoistnej amputacji odmrożonych części ciała. 

Objawy odmrożeń 

Objawy odmrożeń są zależne od ich głębokości. Na początku skóra przybiera kolor 
sinoniebieski, marmurkowaty, a jeśli ekspozycja na zimno trwa dłużej – w końcu woskowo 
biały. Po odtajaniu staje się czerwona lub sinoczerwona. Ponadto skóra jest twarda i 
zdrętwiała, w lekkich odmrożeniach podatna na ucisk, a w ciężkich twarda jak z drewna. Lekkie 
odmrożenia wywołują początkowo silny ból, który jednak szybko ustępuje, natomiast w 
przypadku ciężkich odmrożeń brak jest uczucia bólu. Ogrzewanie wywołuje silny, pulsujący, 
rwący, piekący ból. W lekkich odmrożeniach obserwujemy po ogrzaniu jedynie łuszczenie 
naskórka, natomiast w odmrożeniach ciężkich powstają pęcherze, martwica, a nawet 
dochodzi do samoistnej amputacji odmrożonych części ciała. 

Temat - Mechaniczne uszkodzenia skóry. 

Do uszkodzeń mechanicznych zaliczamy rany, modzele i nagniotki.  

Rany to przerwanie ciągłości tkanki skórnej lub błony śluzowej. W salonie fryzjerskim rany 
mogą powstać pod wpływem : 

 Czynników mechanicznych (rany cięte, kłute, tłuczone) 



 Czynników termicznych (oparzenia) 
 Czynników chemicznych (woda utleniona, płyn do trwałej, rozjaśniacz) 
 Czynników elektrycznych ( oparzenia, porażenia) 

Rodzaje ran : 

 Otarcia i zadrapania -uszkodzenie naskórka i powierzchownych warstw skóry właściwej 

 Rany cięte-zadane ostry narzędziem, niewielkie uszkodzenie tkanek, szybkie gojenie. 
Brzegi rany są gładkie i towarzyszy temu obfite krwawienie, które usuwa 
zanieczyszczenia z rany, chroniąc w ten sposób przed zakażeniem. 

 Rany tłuczone-zadane tępym przedmiotem, brzegi rany nierówne, stłuczenie tkanek. 
Zanieczyszczenie rany, skrzepy, ciała obce –sprzyjają zakażeniu (wymagają często 
wycięcia) 

 Rany kłute –zadane długim ostrym narzędziem (szpilka, szpikulec, nożyczki ,nóż, 
gwóźdź, igła), mogą drążyć do jam ciała, mogą uszkadzać narządy wewn. (np. płuco, 
jelito, wątroba) Ryzyko zakażenia jest wysokie. 

 Rany kąsane –zadane zębami zwierząt , są połączeniem rany szarpanej i tłuczonej. 
Uszkodzenie tkanek większe  niż    samo przedziurawienie skóry co  wraz z zakażeniem 
( flora jamy ustnej zwierzęcia) powoduje , że goją się źle (konieczna częsta obserwacja 
rany)*możliwość zakażenia wścieklizną**rana zatruta -ukąszenie przez żmiję lub 
owady , objawy zależne od rodzaju jadu. 

W uszkodzeniu tętnicy z rany tryska mocnym strumieniem krew koloru jasno czerwonego. 
Przy uszkodzeniu żyły sączy się jednostajnie krew ciemno czerwona. 

Do uszkodzeń skóry pochodzenia mechanicznego zalicza się modzele i odciski. Zmiany te powstają w 
wyniku długotrwałego ucisku na skórę jako odczyn obronny. 
 
Modzel 
Modzele są ograniczonymi ogniskami nadmiernego rogowacenia najczęściej kształtu kolistego, 
czasem nieregularnego, barwy żółtej lub żółtobrunatnej. Czucie w obrębie modzeli jest zazwyczaj 
upośledzone. Modzele są odczynem fizjologicznym na bodźce zewnętrzne. Modzele mogą pękać , na 
skutek czego powstają głębokie, niekiedy krwawiące szczeliny. 
 
Przyczyny 
Modzele na rękach powstają na skutek ciężkiej pracy fizycznej powodującej permanentny lub 
regularnie powtarzający się ucisk w tych samych miejscach. Modzele na stopach występują na skutek 
ucisku obuwia zbyt twardego lub o cienkiej podeszwie, a także na skutek nieprawidłowego 
ustawienia stopy i stąd nierównomiernego rozłożenia masy ciała. 
Powstawanie modzeli ułatwia brak podściółki tłuszczowej amortyzującej urazy mechaniczne 
Do powstawania modzeli przyczynia się wrodzona skłonność do nadmiernego rogowacenia oraz 
zaburzenia nerwowo-troficzne w przebiegu chorób neurologicznych.  
 
Leczenie  

Istotne znaczenie ma usunięcie przyczyny powstawania modzeli 
- Środki keratoliczne (złuszczające) stosowane miejscowo, głównie zawierające kwas salicylowy, 
mocznik lub roztwór kwasu octowego 
- Ciepłe kąpiele kończyn z dużą ilością mydła dla rozmiękczenia warstwy rogowej 



- Wkładki do obuwia zapobiegające powstawaniu modzeli 
- chirurgiczne usunięcie zmian 
- usunięcie zmian laserem  
 
Nagniotek (odcisk) 
Jest to miejscowe nadmierne rogowacenie wraz z wrastaniem czopa rogowego w głąb skóry. Ucisk 
mas rogowych na zakończenia nerwowe może powodować silny ból. Najczęstszym umiejscowieniem 
jest powierzchnia grzbietowa palców stóp i wewnętrzne powierzchnie palców.  
 
Przyczyny 
Główną przyczyną powstawania nagniotka jest noszenie ciasnego obuwia, lub wadliwe ustawienie 
stopy (koślawy paluch, płaska stopa). 

Leczenie 
- stosowanie środków rozpuszczające zrogowaciałą warstwę naskórka l  
- chirurgiczne usunięcie zmian  
- usunięcie zmian laserem  
 
Zapobieganie 
Zapobieganie polega na noszeniu wygodnego obuwia. 

Temat - Uszkodzenia skóry wywołane promieniami słonecznymi i 
promieniami ultrafioletowymi. 

Pod wpływem promieni słonecznych powstają na skórze odczyny, które są związane z 
nadmierną wrażliwością na światło dzienne. Wrażliwość na promienie słoneczne zależy od : 

 Płci 

 Typu skóry 

 Rasy 

 Wieku 

Promienie słoneczne powodują, że w procesie opalania w skórze powstaje duża ilość 
wolnych rodników. Uszkadzają one DNA komórki i przyspieszają starzenie się skóry. 
Promieniowanie UV dzielimy na fale o różnej długości : 

 UVA  
 UVB 
 UVC 

UVA , dostaje się najgłębiej do skóry do 2 mm, stanowią około 9,5 proc. promieniowania 

słonecznego, docierają do skóry właściwej, wywołuje efekt opalenia. Zbyt mocne opalenie 
wywołuje rumień i błyskawiczna pigmentację, niszczy kolagen i elastynę w skórze. Pod 
wpływem tych promieni skóra się starzeje, powstają zmarszczki, wysypka, a w efekcie 
nowotwór skóry. 

UVB , ma właściwości lecznicze, stanowią 0,5 proc. promieniowania słonecznego . Bierze udział w 
przyswajaniu witaminy D3. Jednakże fale te wywołują stany zapalne skóry. Uszkadzają 



komórki naskórka, powodują przebarwienie naskórka, wysuszenie, starzenie, fotoalergie , a 
nawet zapalenie spojówek. Zbyt długa ekspozycja na działanie UVB wywołuje zmiany 
rumieńcowe, zapalne, a nawet pęcherzowe. 

UVC , to fale najkrótsze i najbardziej niebezpieczne, które mają właściwości niszczenia 
mikroorganizmów. Nie docierają do powierzchni Ziemi, ponieważ są pochłaniane przez atmosferę 
ziemską; coraz częściej jednak pojawiają się opinie, że ich część może przenikać przez dziurę 
ozonową, co zwiększa ryzyko uszkodzeń DNA komórek skóry. 

Wpływ promieni UVB na skórę 

UVB to promienie wysokoenergetyczne, które wnikają aż po głębokie warstwy naskórka, a 
tylko niewielka ich ilość dociera do górnej warstwy skóry właściwej. Pobudzają one 
melanocyty do produkcji melaniny w reakcji obronnej skóry (melanina pochłania część 
promieniowania słonecznego) – wywołując rumień i opaleniznę,  a w przypadku nierozsądnej 
ekspozycji skóry na słońce – poparzenia. Są też odpowiedzialne za powstawanie łagodnych i 
złośliwych nowotworowych zmian skórnych. Uważa się, że już kilkukrotne poparzenie skóry 
w dzieciństwie znacząco zwiększa ryzyko zachorowania na czerniaka w wieku dorosłym. 
Mają też dobroczynne działanie, przyczyniając się do syntezy witaminy D w skórze. Pamiętaj 
jednak, że wystarczy krótka, 15-minutowa ekspozycja dłoni każdego dnia, aby doszło do 
wyprodukowania odpowiedniej dawki tej witaminy w organizmie. 

SPF (Sun Protection Factor) to międzynarodowy wskaźnik określający wysokość ochrony 
przed promieniami UVB w kosmetykach. SPF pokazuje, jak długo możemy przebywać na 
słońcu po nałożeniu kremu, aby nie doszło do poparzenia skóry. Wylicza się go w 
następujący sposób: 15 (minut) x wysokość SPF (np. 15) = 225 minut. 
15 minut to  w tym wypadku czas uznany za potrzebny do wniknięcia w skórę minimalnej 
dawki rumieniowej wywołującej zaczerwienienie skóry. Trzeba jednak pamiętać, że wysokość 
SPF wylicza się, stosując na 1 cm2 skóry aż 2 mg kremu, w rzeczywistości aplikujemy go dużo 
mniej! 

Wpływ promieni UVA na skórę 

Jeszcze do lat 90. nie wiedziano, że to właśnie te promienie są w głównej mierze 
odpowiedzialne za przyspieszone starzenie się skóry. W kremach ochronnych stosowano 
wówczas tylko filtry SPF (a więc chroniące przed promieniowaniem UVB), a i te były raczej 
niskie (zaczęto je mierzyć dopiero w połowie lat 70. XX wieku). Tymczasem okazało się, że 
promienie UVA są szczególnie niebezpieczne dla naszej skóry, ponieważ: 

 nie są zatrzymywane przez chmury, mgłę czy okna, jesteśmy więc na nie narażeni 
przez cały okres swojego życia  

 emitowane są w jednakowym natężeniu przez cały rok, niezależnie od sezonu czy 
pogody, 

 nie wywołują żadnych objawów ostrzegawczych, takich jak rumień – łatwo więc je 
przedawkować. 

 nie są pochłaniane przez naturalną opaleniznę.  

https://www.vichy.pl/blog/skora-jako-bariera-ochronna-naszego-ciala/vmag77815.aspx
https://www.vichy.pl/blog/jak-klimat-wplywa-na-stan-skory/vmag77811.aspx


80 proc. promieni UVA dociera do górnych obszarów skóry właściwej, a 20 proc. z nich nawet 
głębiej.  
 
Promienie UVA są głównym czynnikiem powodującym fotostarzenie poprzez m.in.: 
zaburzenie funkcji bariery ochronnej skóry, 
wywoływanie stresu oksydacyjnego, 
degradację włókien kolagenu i elastyny,  
modyfikację DNA komórek skóry,  
uszkadzanie naczyń włosowatych i zaburzanie ukrwienia skóry,  
wpływ na pracę melanocytów. 

W efekcie skóra staje się szara, matowa, ziemista, przesuszona. Ma większą tendencję do 
występowania stanów zapalnych i podrażnień. Do charakterystycznych objawów 
fotostarzenia należą: 

 pogrubienie i rogowacenie skóry, która staje się wyraźnie szorstka i nierówna w 
dotyku,  

 stopniowa degradacja kolagenu, powodująca utratę jędrności i gęstości skóry, 
 elastoza, czyli nagromadzenie w skórze właściwej nieprawidłowych włókien 

elastynowych – co ciekawe, zjawisko to nie występuje w skórze chronionej przed 
słońcem, nawet u ludzi starszych, 

 rozszerzanie i pękanie drobnych naczynek, pojawienie się tzw. pajączków i 
teleangiektazji, utrwalenie rumienia, nasilenie objawów trądziku różowatego, 

 przesuszenie skóry – wskutek uszkodzenia bariery ochronnej zmniejsza się zdolność 
naskórka do zatrzymywania wody,  

 stres oksydacyjny związany ze wzmożoną produkcją wolnych rodników, które 
uszkadzają komórki skóry, 

 zmniejszenie aktywności gruczołów łojowych – to dlatego pod wpływem słońca latem 
poprawia się chwilowo stan skóry tłustej i trądzikowej (jesienią, niestety, produkcja 
łoju powraca ze wzmożoną siłą), 

 zaburzenie pracy melanocytów, czyli komórek odpowiedzialnych za tworzenie i 
rozłożenie barwnika w skórze – w efekcie powstają przebarwienia i zmiany 
pigmentacyjne.  

Aby zapobiec szkodliwości promieni UV należy : 

 stosować kremy z filtrem 
 nie należy opalać się między 11 , a 14  
 unikać zadrapań 
 nie pić alkoholu 
 nie zasypiać podczas opalania 
 nie stosować substancji które mogą wywołać reakcję na skórze (perfumy, 

dezodoranty) 

 

 

https://www.vichy.pl/blog/poznaj-wplyw-ekspozomu-na-tradzik/vmag77816.aspx


 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


