
JeÊli kupi∏eÊ lub po˝yczy∏eÊ t´ ksià˝k´, prawdopodobnie sam masz raka
skóry albo opiekujesz si´ osobà chorà. Przeczytanie pierwszego roz-
dzia∏u pozwoli∏o poznaç, jak ró˝ne postacie kliniczne mo˝e przyjmo-
waç tego typu nowotwór. Byç mo˝e jedna z przytoczonych opowieÊci
jest bardzo podobna do sytuacji twojej lub kogoÊ, nad kim sprawujesz
opiek´. W tym rozdziale opisano budow´ skóry oraz komórki, z któ-
rych mo˝e si´ rozwinàç rak skóry. Poznanie, z jakiego typu komórki po-
wsta∏ rak, pozwala onkologowi (specjaliÊcie zajmujàcemu si´ lecze-
niem nowotworów) na okreÊlenie, czego mo˝e si´ po nim spodziewaç
pod wzgl´dem z∏oÊliwoÊci i mo˝liwoÊci tworzenia si´ przerzutów,
a tak˝e co najwa˝niejsze, jakà terapi´ zastosowaç, aby szansa na wyle-
czenie by∏a jak najwi´ksza. 

Skóra zbudowana jest z dwóch warstw, naskórka (warstwy ze-
wn´trznej) i skóry w∏aÊciwej (warstwy le˝àcej bezpoÊrednio pod na-
skórkiem). Naskórek ma gruboÊç 0,07–0,12 mm, najgrubszy jest na
wewn´trznej powierzchni d∏oni i na palcach ràk. JeÊli twoja praca wy-
maga ciàg∏ego pocierania d∏oƒmi lub wywierania na nie nacisku, na-
skórek staje si´ jeszcze grubszy. WyjaÊnia to, dlaczego na d∏oniach wio-
Êlarzy czy graczy w golfa lub te˝ osób dêwigajàcych przez wi´kszà
cz´Êç dnia ci´˝kie przedmioty tworzà si´ zgrubienia (modzele). Skóra
w∏aÊciwa ma zazwyczaj gruboÊç 1–2 mm, przy czym na powiekach jest
cieƒsza, a na podeszwach stóp i wewn´trznej powierzchni ràk grubsza. 

Przeci´cie skóry powoduje, ˝e pojawia si´ krew. Je˝eli skaleczenie
obejmuje zarówno ca∏à gruboÊç naskórka, jak i skóry w∏aÊciwej, ods∏a-
nia le˝àcà poni˝ej tkank´ podskórnà. W przypadku gdy zetnie si´
wierzchnià zrogowacia∏à warstw´ naskórka (np. nagniotek czy brodaw-
k´), odrasta on bez pozostawiania blizny. JeÊli zaÊ usunie si´ ca∏à gru-
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boÊç skóry (tj. naskórek i skór´ w∏aÊciwà), po wygojeniu si´ rany pozo-
stanie blizna, która z up∏ywem czasu mo˝e si´ staç niewidoczna. Skóra
ma doskona∏e w∏aÊciwoÊci regeneracyjne i naprawcze. 

Naskórek i skóra w∏aÊciwa oddzielone sà od siebie wyraênà granicà
– jest nià warstwa podstawna naskórka. W warstwie tej wytwarzane sà
komórki naskórka. Zbudowana jest ona z komórek w kszta∏cie szeÊcia-
nów, które nast´pnie ulegajà sp∏aszczeniu i stajà si´ komórkami p∏aski-
mi (przypominajàcymi swym wyglàdem rybie ∏uski czy p∏yty chodniko-
we). Ka˝da nowa komórka nab∏onka p∏askiego wypycha do góry,
w kierunku powierzchni naskórka komórk´, która powsta∏a wczeÊniej,
a przez to oddala jà od le˝àcego poni˝ej êród∏a zaopatrzenia w sub-
stancje od˝ywcze. W naskórku nie ma naczyƒ krwionoÊnych, dlatego
starsze komórki w koƒcu obumierajà z powodu braku substancji od-
˝ywczych, tworzàc na powierzchni naskórka warstw´ ÊciÊle zespolo-
nych ze sobà martwych komórek. Sà one zbudowane z keratyny, moc-
nego wodoodpornego materia∏u. Na studiach medycznych uczyliÊmy
si´, ˝e keratyna jest bardzo wa˝na dla ˝ycia. GdybyÊmy chcieli wyjÊç
na dwór w czasie deszczu i nie posiadali keratynowej warstwy ochron-
nej, nasiàkn´libyÊmy wodà, spuchli i rozp´kli si´. Keratyna zapobiega
równie˝ wysychaniu le˝àcych g∏´biej tkanek – jeÊli byÊmy nie mieli ke-
ratynowej warstwy ochronnej, wyschn´libyÊmy w czasie suszy. 

Keratynowa powierzchnia naskórka codziennie si´ z∏uszcza. Proces
ten mo˝esz zaobserwowaç za ka˝dym razem, gdy myjesz wann´ po
kàpieli. Kàpiàc si´, zostawiasz na Êciankach wanny w postaci przebar-
wieƒ zewn´trznà warstw´ swego naskórka. Im bardziej aktywnie prze-
biega jego z∏uszczanie si´ (im szybciej go Êcierasz), tym szybciej po-
wstajà nowe komórki w warstwie podstawnej i tym szybciej
produkowane sà komórki p∏askie, które zast´pujà te utracone. 

Skór´ mo˝emy porównaç do fabryki, w której komórki warstwy
podstawnej naskórka sà pracownikami zatrudnionymi na linii produk-
cyjnej, a komórki p∏askonab∏onkowe – produktem ich pracy. Aby fabry-
ka dzia∏a∏a prawid∏owo, potrzebujemy wielu czujników, które wykryjà
ewentualne zaburzenia, oraz odpowiedniej klimatyzacji, zapewniajàcej
optymalne warunki do produkcji i chroniàcej przed zmianà klimatu,
który móg∏by fabryk´ zniszczyç. Nasza skóra dysponuje tymi wszystkimi
elementami, ale ka˝dy z nich mo˝e dzia∏aç nieprawid∏owo. 

Czujnikami sà zakoƒczenia nerwowe, które wykrywajà ciep∏o
i zimno, dotyk, ból oraz po∏o˝enie w przestrzeni. Kiedy receptory cie-
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p∏a lub zimna zostanà pobudzone, reagujemy automatycznie, zamyka-
jàc krà˝enie krwi w skórze, aby zachowaç ciep∏o w zimnym otoczeniu,
albo otwierajàc je w celu pozbycia si´ jego nadmiaru w Êrodowisku
zbyt ciep∏ym. Na dotyk i ból reagujemy stosownà odpowiedzià mi´Êni,
a receptory „przestrzenne”, wspó∏pracujàc z mózgiem, pozwalajà nam
zachowaç prawid∏owà równowag´ cia∏a. JeÊli promienie s∏oneczne sà
za silne, melanocyty le˝àce w warstwie podstawnej zaczynajà wytwa-
rzaç pigment zwany melaninà, który odpowiedzialny jest za opaleni-
zn´. Ludzie zamieszkujàcy rejony tropiku majà naturalnie ciemniejszà
karnacj´ od osób w pó∏nocnej Europie, poniewa˝ w ich skórze znajdu-
je si´ du˝o wi´cej melanocytów, które stale wytwarzajà melanin´
i chronià produkcj´ fabryki. 

Klimatyzacja? Jest wynikiem wspólnej pracy gruczo∏ów potowych
i mieszków w∏osów. Kiedy jest za ciep∏o, gruczo∏y potowe wytwarzajà
s∏ony p∏yn, który paruje z powierzchni skóry. Odbiera on w ten sposób
ciep∏o (pami´tasz z lekcji fizyki w szkole?) i ch∏odzi skór´ oraz nasze
cia∏o. W∏osy, chocia˝ w toku ewolucji utraciliÊmy wi´kszoÊç i pozosta∏y
ich resztki, nale˝à do innego uk∏adu regulujàcego temperatur´ cia∏a,
tworzàcego tzw. g´sià skórk´. Ka˝da wynios∏oÊç w g´siej skórce stano-
wi podstaw´ ma∏ego w∏oska. Skóra naszych przodków by∏a prawdopo-
dobnie pokryta futrem – grubymi w∏osami, które gdy by∏o zimno, uno-
si∏y si´ do góry i stanowi∏y grubà warstw´ izolacyjnà. W ciep∏e dni
le˝a∏y one p∏asko na skórze. G´sia skórka jest wynikiem skurczu mi´Êni
(przyw∏osowych), które kurczàc si´, próbujà „postawiç” w∏osy. Teraz,
gdy nasze ow∏osienie jest bardzo skàpe, ten mechanizm ochronny nie
jest ju˝ skuteczny i stanowi tylko pozosta∏oÊç okresu, w którym by∏ nie-
zb´dny, aby ludziom by∏o ciep∏o, kiedy jeszcze nie nosili ubraƒ. 

Skóra jest równie˝ naszà pierwszà linià obrony. Chroni organizm
przed zaka˝eniami, dzia∏aniem substancji dra˝niàcych i alergenami
(np. niektórymi sokami roÊlinnymi oraz zwiàzkami chemicznymi).
W skórze znajduje si´ wiele drobnych naczyƒ krwionoÊnych, które
w krótkim czasie mogà dostarczyç potrzebnych krwinek bia∏ych, i du˝o
zwiàzków chemicznych. W tkance podskórnej wokó∏ naczyƒ krwiono-
Ênych umiejscowione sà równie˝ skupiska krwinek bia∏ych, takich jak
wyspecjalizowane limfocyty, które przychodzà z pomocà, gdy nasza
obrona jest zagro˝ona. 
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Teraz ju˝ zdajesz sobie spraw´ z tego, ˝e skóra jest bardzo aktyw-
nym narzàdem. Naskórek i skóra w∏aÊciwa sà tkankami, w których pro-
cesy wzrostu i ró˝nicowania nowych komórek zachodzà bardzo dyna-
micznie, przy czym komórki majà do spe∏nienia ÊciÊle okreÊlone
funkcje. Zwykle procesy w skórze w∏aÊciwej i naskórku przebiegajà bez
najmniejszych zak∏óceƒ. Czasami zdarza si´ jednak, ˝e coÊ nie dzia∏a
tak, jak powinno, i mo˝e to oznaczaç rozwój raka. 

Rak skóry powstaje z okreÊlonych typów komórek. Rak podstawno-
komórkowy rozwija si´ z komórek warstwy podstawnej, rak p∏askona-
b∏onkowy – z komórek p∏askich, a czerniak – z melanocytów. Z limfo-
cytów skóry tworzy si´ ziarniniak grzybiasty (jak mia∏o to miejsce
w przypadku Piotra, opisanym w poprzednim rozdziale). Zdarzajà si´
równie˝ bardzo rzadkie nowotwory wywodzàce si´ z gruczo∏ów poto-
wych i mieszków w∏osów, poniewa˝ jednak rosnà bardzo powoli, pra-
wie zawsze sà to zmiany ∏agodne. Podczas mojej praktyki nigdy nie wi-
dzia∏em pacjenta z tego rodzaju rakiem skóry, lecz musz´ to ze
smutkiem stwierdziç, pozosta∏e spotyka∏em wzgl´dnie cz´sto. Za cz´-
sto, w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich bowiem raki
skóry przewy˝szajà cz´stoÊcià wyst´powania nowotwory narzàdów
wewn´trznych. 

Oto dlaczego powinno si´ to staç tematem dyskusji w gronie spe-
cjalistów. Niektórzy eksperci sugerujà, ˝e za ten stan odpowiedzialne
sà zmiany Êrodowiskowe. Inni podkreÊlajà znaczenie cz´stych oparzeƒ

40

Rycina 1. 
Obraz mikroskopowy skóry prawid∏owej.
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s∏onecznych skóry u wyje˝d˝ajàcych na wakacje. A jeszcze inni uwa˝a-
jà, ˝e jest to naturalna cecha populacji, w której wi´kszy odsetek osób
do˝ywa s´dziwego wieku, ni˝ mia∏o to miejsce kiedyÊ. 

W rozdziale 3. przedstawiono wnioski z dyskusji, która toczy si´
nadal w grupie naukowców, dlaczego rak skóry wyst´puje tak cz´sto
i co media (mam nadziej´, ˝e równie˝ ta ksià˝ka) powinny zrobiç, aby
pomóc ludziom uniknàç tych nowotworów. 
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