
Kierunek studiów: Kosmetologia 

Studia stacjonarne/niestacjonarne  II stopnia 

Rok: I 

Przedmiot: Fotobiologia skóry 
 

l.p. DATA Tematy wykładów 

1 10.11.2016 
Wiadomości wstępne: podstawowe definicje, cele, rys historyczny fotobiologii. 

Produkcja witaminy D. 

2 17.11.2016 Molekularne podstawy oddziaływanie bodźców fizycznych, w szczególności  

promieniowania UV, z organizmami żywymi, z uwzględnieniem skóry  

u ludzi i tkanek okrywy ciała u zwierząt modelowych. 

3 24.11.2016 Identyfikacja ważnych biologicznie związków w różnych warstwach skóry. 

Lokalizacja i mechanizmy oddziaływania światła na związki w poszczególnych 

warstwach skóry, z uwzględnieniem pełnionych funkcji oraz interakcji białek 

strukturalnych wewnątrz- komórkowych, keratyny, dla kwasów nukleinowych 

(DNA i RNA), enzymów, węglowodanów i lipidów.  

4 01.12.2016 Integracyjne aspekty oddziaływanie promieniowania UV na reakcje 

ogólnoustrojowe, neurohormonalne, immunologiczne i immunosupresyjne. Rola 

neuropeptydów i innych neuromediatorów. 

Mechanizmy wytwarzania wolnych rodników w skórze pod wpływem 

promieniowania. Identyfikacja warstw skóry wrażliwych na uszkodzenia  

wolnorodnikowe. 

5 08.12.2016 Choroby związane z defektem w systemie naprawy uszkodzeń wywołanych przez 

UV (Xeroderma pigmentosum, Cockayne Syndrome) i ich modele zwierzęce. 

Podobieństwa i różnice między doświadczalnymi tkankami modelowymi a skórą 

człowieka.  

 

 

Lp. Tematy ćwiczeń 

1 

Analiza typów skóry na podstawie materiałów ilustracyjnych i fenotypu ochotniczek 

zgłoszonych z grupy studenckiej. Ocena uszkodzenia skóry przez promieniowanie słoneczne 

(pigmentacja, mechanizmy ochronne funkcjonujące w skórze, wpływ środowiska na 

uszkodzenie świetlne, substancje fotouczulające) na podstawie fotografii pacjentek i preparatów 

mikroskopowych. Dobór długości fali i czasu trwania zabiegów z użyciem światła:  opalanie  

w solarium,  fotodepilacja, naświetlanie lampami leczniczymi do fototerapii. 

2 Hodowla komórek skóry: komórki naskórka, fibroblasty, komórki Langerhansa. Oddziaływanie 

modelowych struktur biologicznych na promieniowanie UV. Elektrofizjologiczne reakcje skóry 

żaby. Naświetlanie komórek promieniowaniem UV (pomiar natężenia światła, naświetlanie 

komórek). Ocena żywotności komórek naświetlonych w różnych warunkach. 
3 Zarys kosmetologicznych  aspektów promieniowania UV w zakresie: reakcji rumieniotwórczej, 

fotostarzenia skóry, fotoreakcji z udziałem egzogennych (pokarmowych lub stosowanych 

zewnętrznie) substancji wywołujących stan zapalny, nowotworów skóry). Wykorzystanie 

melaniny i procesu melanogenezy w kosmetyce. 

4 Integracyjne aspekty oddziaływanie promieniowania UV na reakcje ogólnoustrojowe, 

neurohormonalne, immunologiczne i immunosupresyjne. Rola neuropeptydów i innych 

neuromediatorów. 

Mechanizmy wytwarzania wolnych rodników w skórze pod wpływem promieniowania. 

Identyfikacja warstw skóry wrażliwych na uszkodzenia  wolnorodnikowe. 

5 Metody określania bezpieczeństwa oddziaływań biologicznych w kosmetologii (normy 

dotyczące badań przed wprowadzeniem kosmetyków do handlu).  

Projekty studentów z zakresu oceny oddziaływania promieniowania wybranych długości fali  

na skórze. 

Kolokwium w formie testu. 
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