
Budowa i rola skóry
1)      Pokrycie ciała u różnych zwierząt:

a) zw. jednokomórkowe: błona komórkowa (ew. z pancerzykiem np. otwornice)
b) zw. wielokomórkowe: nabłonek (u bezkręgowców 1 warstwowy orzęsiony lub pokryty

kutikulą). U robaków i pierściennic nabłonek jest przyrośnięty do mięśni i tworzy wór
powłokowy-mięśniowy. U strunowców różnie:
1. 1-warstwowy: bezczaszkowce – lancetnik
2. skóra: składa się z

� nabłonka wielowarstwowego
� skóry właściwej
� tłuszczowej tkanki podskórnej

2)      Funkcje pokrycia ciała:
� oddziela środowisko zewnętrzne od wewnętrznego
� umożliwia wymianę energii i materii (termoregulacja)
� odbiera bodźce ze środowiska
� chroni przed wnikaniem drobnoustrojów, promieni UVA/UVB, urazami mechanicznymi
� nadaje kształt i może pełnić rolę zewnętrznego szkieletu

3)      Struktury i wytwory naskórka i skóry właściwej:
� naskórek wytwarza kolce, włosy, szczeciny, łuski, pióra, pazury, szpony, gruczoły kom. i

zapachowe.
� w skórze właściwej są zakończenia nerwowe, naczynia krwionośne, kom. Zmysłowe, cebulki

włosowe, gruczoły
4)      Budowa skóry u ludzi: (pow. ok. 1,5 – 2,0 m kw.):

1. naskórek: ma 2 części
i. wielowarstwowy nabłonek płaski rogowaciejący i złuszczający się. Kom. zrogowaciałe

zawierają keratynę (w wodzie się ona maceruje)
ii. wewnętrzna warstwa (twórcza), która regeneruje i wytwarza melaninę (barwnik). Chroni

on przed przegrzaniem (UVA/UVB) i decyduje o kolorze skóry.
2. skóra właściwa: tkanka łączna, nadaje elastyczność, znajdują się w niej:

� gruczoły: potowe, łojowe, mleczne
� cebulki włosowe
� naczynia krwionośne
� ciałka czuciowe:

� dotyku
� bólu
� ciepła

3. tkanka podskórna: tłuszczowa, izoluje

5)      Budowa gruczołów:
� potowe: długie poskręcane cewki. Pot jest kwaśny – blokuje to rozwój bakterii. Zawiera on

98% wody, reszta to sól i sole. (NaCl, mocznik, kw. moczowy, ...). Pot odpowiada za
termoregulację, wydzielanie i wydalanie.

� wonne: podobne do potowych w budowie i składzie. Nadają każdemu zapach, którego i tak
nie potrafimy rozpoznać. 

� łojowe: pęcherzykowe. Natłuszczają one naskórek i włosy. Łój to głównie kw. tłuszczowe,
cholesterol iwoski. Nadczynność powoduje łojotok (łupież, trądzik) – powoduje to zakażenie
bakteryjne. 

� sutkowe: największe, zmodyfikowane potowe. Związane tylko z rozrodem. 


