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Artyku³ przegl¹dowy Review

Proces rogowacenia komórek naskórka jest uwarun-
kowanym genetycznie, wieloetapowym procesem bio-
logicznym obejmuj¹cym podzia³y, ró¿nicowanie
i �mieræ komórek (24). W trakcie keratynizacji, przy
pomocy nie w pe³ni poznanych mechanizmów, do-
chodzi do wykszta³cenia na powierzchni naskórka
warstwy zrogowacia³ej, stanowi¹cej wa¿n¹ barierê
ochronn¹ organizmu. Przeciwdzia³a ona nie tylko nad-
miernemu parowaniu wody, ale tak¿e uszkadzaj¹ce-
mu dzia³aniu niekorzystnych czynników �rodowiska
zewnêtrznego (21, 26). Swoje zadanie spe³nia dziêki
charakterystycznej wielowarstwowej budowie.

Liczba piêter komórek tworz¹cych warstwê zro-
gowacia³¹ u psów i kotów waha siê od 2-5 w skórze
cienkiej, a¿ do 100-200 w skórze grubej (26). Te sp³asz-
czone, bezj¹drzaste keratynocyty, nazywane te¿ kor-
neocytami, s¹ a¿ w 85% wype³nione keratyn¹. War-
stwa zrogowacia³a naskórka jest bogata w keratynê 1,
2e i 10 w przeciwieñstwie do komórek warstwy pod-
stawnej, gdzie wystêpuje g³ównie keratyna 5 i 14 (4,
12, 17).

Korneocyty s¹ ze sob¹ �sklejone� za pomoc¹ lipi-
dów, których produkcja rozpoczyna siê ju¿ w warstwie
kolczystej naskórka. Tam, w ma³ych, wywodz¹cych
siê z aparatu Golgiego pêcherzykach, nazywanych cia³-
kami lamellarnymi, syntetyzowane s¹ ceramidy, ste-
role, wolne kwasy t³uszczowe i enzymy hydrolityczne
(esteraza niespecyficzna). Ceramidy s¹ kompleksem
sk³adaj¹cym siê g³ównie ze sfingozyny i omegahydro-
ksy kwasu t³uszczowego. Gdy na granicy warstwy ziar-
nistej i zrogowacia³ej dochodzi do po³¹czenia cia³ka
lamellarnego z b³on¹ keratynocytu, ceramidy zaczy-

naj¹ powoli zastêpowaæ fosfolipidy b³on komórko-
wych, tworz¹c w efekcie 5-nanometrowej (nm) gru-
bo�ci otoczkê lipidow¹ obserwowan¹ w komórkach
warstwy zrogowacia³ej (6, 17).

Pozosta³e lipidy natomiast s¹ wyrzucane do �rodo-
wiska pozakomórkowego, gdzie sklejaj¹ siê w war-
stwê bêd¹c¹ jednym z elementów chroni¹cych skórê
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi
oraz przed utrat¹ wody. Na powierzchni skóry mie-
szaj¹ siê one z ³ojem, produkowanym przez holokry-
nowe przyw³o�ne gruczo³y ³ojowe.

Powstanie na powierzchni naskórka warstwy zro-
gowacia³ej jest konsekwencj¹ w³¹czenia siê komórek
bazalnych w nieodwracalny proces, prowadz¹cy do ich
ostatecznego zró¿nicowania. Ten uporz¹dkowany cykl
przemian, trwaj¹cy 26-42 dni, wymaga skoordynowa-
nego dzia³ania wielu genów koduj¹cych specyficzne
bia³ka, bêd¹ce wska�nikami ró¿nicowania w poszcze-
gólnych warstwach naskórka. Geny te s¹ skupione
w tzw. kompleks ró¿nicowania naskórka (epidermal
differentiation complex � EDC) i zgromadzone u cz³o-
wieka na chromosomie 1q21 (8, 19). Przez ca³y ten
okres keratynocyty odbieraj¹ swoiste sygna³y cz¹stecz-
kowe, przekazywane im w drodze aktywacji ró¿nych
szlaków sygnalizacyjnych. Mog¹ one reagowaæ z wie-
loma typami cz¹steczek przenosz¹cych informacje, pod
warunkiem, ¿e posiadaj¹ kompetentne dla nich recep-
tory (5). Czê�æ receptorów, jak np. wykrywany w ob-
rêbie komórek warstwy podstawnej receptor dla
naskórkowego czynnika wzrostu (epidermal growth
factor receptor � EGFr) (9), stanowi integralne bia³ko
b³onowe keratynocytów. Wi¹¿¹c grupê cz¹steczek na-
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le¿¹cych do rodziny naskórkowych czynników wzro-
stu � epidermal growth factor (EGF) familly, zmienia
on swoj¹ konformacjê, uruchamiaj¹c w ten sposób ca³y
kompleks sygnalizacyjny aktywuj¹cy i koordynuj¹cy
liczne zmiany biochemiczne potrzebne do takich od-
powiedzi, jak¹ jest proliferacja komórki (1, 5). Innym
receptorem b³onowym, obecnym zarówno na keraty-
nocytach warstwy podstawnej, jak i warstw wy¿ej po-
³o¿onych, jest receptor dla jonów wapnia (calcium
receptor � CaR), który po po³¹czeniu z odpowiednim
ligandem uaktywnia ca³y szlak sygnalizacyjny, uwieñ-
czony uwolnieniem jonów Ca2+ z siateczki �ródplaz-
matycznej. Dalsze przemiany prowadz¹ do wzrostu
ekspresji bia³ek, odmiennych na ró¿nym poziomie
keratynizacji.

Oprócz receptorów b³onowych, keratynocyty posia-
daj¹ inne, pe³ni¹ce tê funkcjê bia³ka, zlokalizowane
w cytosolu i w j¹drze komórkowym. Wi¹¿¹ one hy-
drofobowe cz¹steczki dyfunduj¹ce przez b³onê komór-
kow¹, a w cytoplazmie wychwytywane przez bia³ka
no�nikowe i transportowane w kierunku odpowiednie-
go receptora, bêd¹cego albo regulatorowym bia³kiem
okre�lonego genu, albo enzymem. Po po³¹czeniu ze
swoistym ligandem, receptor ulega zmianie konforma-
cyjnej, która umo¿liwia mu wi¹zanie siê z odpowied-
ni¹ regulatorow¹ sekwencj¹ DNA w j¹drze komórko-
wym. Dopiero wtedy mo¿e on inicjowaæ lub hamo-
waæ transkrypcjê wybranego zespo³u genów (1, 5).
Najlepiej poznanymi hydrofobowymi cz¹steczkami
wp³ywaj¹cymi na proliferacjê i ró¿nicowanie keraty-
nocytów s¹ retinoidy oraz metabolity witaminy D,
a szczególnie najsilniej dzia³aj¹cy � kalcytriol (8, 11,
20). Swoiste dla retinoidów receptory (retinoic acid
receptors � RARs) i (retinoid X receptors � RXRs)
wykryto dopiero w obrêbie warstwy ziarnistej naskór-
ka, natomiast receptor dla witaminy D (vitamin D
receptor � VDR) wykrywany jest w keratynocytach
wszystkich warstw, z pominiêciem warstwy zrogowa-
cia³ej oraz na melanocytach i komórkach Langerhan-
sa (35). Kalcytriol, posiadaj¹cy antyproliferacyjne zdol-
no�ci w stosunku do keratynocytów (35), po po³¹cze-
niu z odpowiednim receptorem w j¹drze komórkowym,
inicjuje ekspresjê genów koduj¹cych bia³ka charakte-
rystyczne dla wczesnego i pó�nego etapu ró¿nicowa-
nia, jak np.: keratyna 1, lorykryna, filagryna i inwolu-
kryna. Dodatkowo wzmaga on ekspresjê receptora dla
jonów wapnia, znajduj¹cego siê na powierzchni kera-
tynocytu.

Wapñ jako kluczowa cz¹steczka sygna³owa jest nie-
zbêdny na wszystkich poziomach ró¿nicowania. Za-
równo formowanie desmosomów, sekrecja cia³ek la-
mellarnych, jak i aktywacja enzymów uczestnicz¹cych
w keratynizacji s¹ procesami zale¿nymi od tego pier-
wiastka (32). Stê¿enie Ca2+ w cytoplazmie komórek
w stanie spoczynku jest utrzymywane na niskim po-
ziomie (10-7 M) w porównaniu ze stê¿eniem tego jonu
w p³ynie zewn¹trzkomórkowym i w siateczce �ród-
plazmatycznej (1, 5).

Wa¿n¹ funkcjê spe³niaj¹ tu napêdzane przez ATP
pompy b³onowe wypompowuj¹ce Ca2+ z cytosolu przez
b³onê komórkow¹ na zewn¹trz albo przez b³onê sia-
teczki �ródplazmatycznej do jej �wiat³a (1, 5, 25). Jed-
nak stê¿enie wapnia w przestrzeni zewn¹trzkomórko-
wej ró¿ni siê w poszczególnych warstwach i jest ono
czterokrotnie wy¿sze w szczytowych partiach naskór-
ka ni¿ w warstwie podstawnej, gdzie wynosi oko³o
0,07 mM (8, 11). Taki gradient Ca2+ jest wystarczaj¹-
cy do wzbudzenia proliferacji komórek, ale dalsze
przemiany wymagaj¹ wy¿szej jego koncentracji zarów-
no w przestrzeni zewn¹trzkomórkowej, jak i w cyto-
solu. Przy³¹czenie wapnia do receptora transb³onowe-
go keratynocytów górnego pok³adu warstwy kolczys-
tej aktywuje podjednostkê a bia³ka G, która inicjuje
szlak sygnalizacyjny rozpoczynaj¹cy siê dzia³aniem
fosfolipazy C b (PLCb). Zadaniem tej ostatniej jest
uwolnienie z b³ony komórkowej 1,4,5-trifosforanu ino-
zytolu (IP

3
), który, dyfunduj¹c w cytosolu, dociera do

retikulum endoplazmatycznego, wi¹¿e siê z zawarty-
mi w jego b³onie kana³ami wapniowymi i otwiera je.
Zmagazynowany wewn¹trz siateczki wapñ wyp³ywa
do cytosolu, gwa³townie zwiêkszaj¹c w nim stê¿enie
jonów Ca2+. Wzrost poziomu jonów wapnia we wnê-
trzu komórki prowadzi do otwarcia kana³ów wapnio-
wych i przep³ywu jonów Ca2+, co jeszcze bardziej
zwiêksza ich koncentracjê w cytosolu. Nastêpnie IP

3
jest defosforylowany i uwalniany z kana³u jonowego.
Po od³¹czeniu IP

3
 w b³onie komórkowej pozostaje

lipidowa czê�æ fosfatydyloinozytolu � diacyloglicerol
(DAG), który jest g³ównym aktywatorem specyficz-
nej kinazy bia³kowej. Nosi ona nazwê kinazy C, po-
niewa¿ posiada domeny wi¹¿¹ce wapñ, które s¹ istot-
ne dla zmian jej konformacji i wzmacniaj¹ jej aktyw-
no�æ katalityczn¹. Po zaktywowaniu, kinaza C fosfo-
ryluje na swoich resztach serynowych i tyrozynowych
takie bia³ka docelowe jak inwolukryna, enwoplakina
i periplakina, a pó�niej tak¿e lorykryna, wzbudzaj¹c
ich ekspresjê (1, 5, 11). W transkrypcji genów koduj¹-
cych poszczególne bia³ka po�redniczy czynnik AP1,
kalcytriol i wapñ. Pod wp³ywem wapnia, dochodzi te¿
do uaktywnienia transglutaminazy 1, enzymu przy³¹-
czaj¹cego te bia³ka do wewnêtrznej powierzchni b³o-
ny komórkowej, przy pomocy kowalencyjnych wi¹-
zañ krzy¿owych (11, 17, 28, 29, 34) (ryc. 5). Stopnio-
wo inwolukryna, enwoplakina i periplakina tworz¹ jed-
norodn¹ warstwê, bêd¹c¹ rusztowaniem dla innych
sk³adników bior¹cych udzia³ w dalszej czê�ci procesu
keratynizacji.

Pomiêdzy inwolukryn¹ a wspomnianymi wcze�niej
hydroksyceramidami powstaj¹ wi¹zania estrowe, któ-
rych tworzenie jest równie¿ kontrolowane przez trans-
glutaminazê 1 (ryc. 1 i 2).

Kolejny etap rogowacenia wi¹¿e siê z tworzeniem
w ró¿nicuj¹cych siê komórkach dwóch rodzajów ziar-
nisto�ci, stanowi¹cych cechê morfologiczn¹ keratyno-
cytów tego obszaru. Pierwsze z nich maj¹ nieregular-
ny kszta³t i zawieraj¹ profilagrynê (F-ziarnisto�ci),
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podczas gdy drugie (L-ziarnisto�ci) s¹ mniejsze, okr¹g-
³e i zawieraj¹ lorykrynê � bia³ko bogate w cysteinê
(13, 15, 26, 30, 34).

W trakcie ró¿nicowania keratynocytów profilagry-
na jest poddawana procesowi proteolizy, w którego
efekcie powstaje cz¹steczka filagryny, ³¹cz¹ca poszcze-
gólne filamenty po�rednie keratynowe, wspó³two-
rz¹ce szkielet komórki, w grubsze wi¹zki nazywane
makrofibrylami i wype³niaj¹ce finalnie ca³¹ komórkê
(1, 5, 13, 18, 22, 26). W trakcie przekszta³cania profi-
lagryny w filagrynê reszta N-koñcowa tej pierwszej
przenoszona jest do j¹dra ró¿nicuj¹cej siê komórki
i prawdopodobnie odgrywa ona wa¿n¹ rolê w jego roz-
padzie (13). Filagryna jest równie¿ �ród³em wolnych
aminokwasów, które dziêki swojej wysokiej higrosko-
pijno�ci pe³ni¹ wa¿n¹ funkcjê w utrzymaniu prawid-
³owego nawodnienia warstwy rogowej naskórka (26,
30).

Lorykryna, po uwolnieniu z ziarnisto�ci, ³¹czy siê
wi¹zaniem krzy¿owym z bia³kiem SPRs (small proli-
ne rich proteins), przy udziale naskórkowo specyficz-
nej transglutaminazy 3. Dopiero taki kompleks jest
przy³¹czany do rusztowania powsta³ego wcze�niej z in-
wolukryny, enwoplakiny i periplakiny (17) (ryc. 3).
W ten sposób powstaje 10 nm grubo�ci otoczka bia³-
kowa (6, 12, 15, 27, 31) dodatkowo wzbogacona jesz-
cze cystatyn¹ A, elafin¹ i bia³kami desmosomalnymi
ulegaj¹cymi wcze�niejszej hydrolizie dziêki proteazom
serynowym (12, 16, 21) (ryc. 4).

Stosunek ilo�ci poszczególnych komponentów bia³-
kowych jest zale¿ny od gatunku i tak, np. u cz³owieka
lorykryna stanowi 65-70%, a u myszy a¿ 80-85%
wszystkich protein (31). Ca³y 15 nm grubo�ci kom-
pleks bia³kowo-lipidowy nosi nazwê otoczki bia³ko-
wo-lipidowej (cornified cell envelope � CE) i zapew-
nia nieprzepuszczalno�æ naskórka.

Legenda:

inwolukryna

enwoplakina

periplakina

transglutaminaza 1

transglutaminaza 3

lorykryna

SPRs

inne bia³ka

hydroksyceramidy

inne lipidy

fosfolipidy

Ca2+

Ryc. 1. Przy³¹czanie do wewnêtrznej powierzchni b³ony komór-
kowej keratynocytu kompleksów z³o¿onych z inwolukryny,
enwoplakiny i periplakiny przy pomocy transglutaminazy 1.
Za: Kalinin i wsp. w modyfikacji w³asnej

Ryc. 2. Hydroksyceramidy z cia³ek lamellarnych powoli zastê-
puj¹ce fosfolipidy b³on komórkowych

Ryc. 4. Prawid³owo wykszta³cona otoczka bia³kowo-lipidowa
(cornified cell envelope � CE)

Lorykryna

Ryc. 3. Przy³¹czanie lorykryny i SPRs do rusztowania
utworzonego wcze�niej z inwolukryny, enwoplakiny i pe-
roplakiny przy pomocy transglutaminazy 3
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Ten z³o¿ony proces mo¿e ulec zaburzeniu na ka¿-
dym poziomie ró¿nicowania w wyniku chorób gene-
tycznych, metabolicznych, endokrynnych, urazu me-
chanicznego lub uszkodzenia naskórka spowodowa-
nego czynnikami chemicznymi.

Nieprawid³owo przebiegaj¹ca keratynizacja nieza-
le¿nie od przyczyny manifestuje siê wzrostem grubo�-
ci warstwy zrogowacia³ej (hyperkeratosis), przetrwa-
niem j¹der komórkowych w obszarze warstwy zrogo-
wacia³ej (parakeratosis), wzrostem ilo�ci komórek
w obrêbie warstwy kolczystej (acanthosis) i groma-
dzeniem siê p³ynu obrzêkowego pomiêdzy komórka-
mi warstwy kolczystej (spongiosis) (24). Mo¿e rów-
nie¿ wyst¹piæ nieprawid³owe rogowacenie szczegól-
nego typu, polegaj¹ce na oddzieleniu od siebie w war-
stwie kolczystej poszczególnych komórek o nieca³ko-
witym i przedwczesnym rogowaceniu, z wytworze-
niem ziaren rogowych (dysceratosis) oraz powstaniem
tzw. okr¹g³ych komórek (round cells). S¹ to zmiany
niespecyficzne, mog¹ce wyst¹piæ we wszystkich prze-
wlek³ych dermatozach w dowolnej kompozycji (2, 7).

Jakkolwiek mechanizm powstawania wiêkszo�ci
z tych zaburzeñ jest ogólnie poznany, to przyczyna nie-
prawid³owego przebiegu keratynizacji prowadz¹cego
do powstania parakeratozy, ci¹gle nie jest do koñca
wyja�niona.

Prawdopodobnie, tak jak w komórkach ulegaj¹cych
apoptozie, na skutek uszkodzenia materia³u genetycz-
nego, dochodzi do wzmo¿onej ekspresji genu p53, któ-
rego podstawow¹ funkcj¹ jest kontrola replikacji ko-
mórki poprzez blokowanie bia³ek zaanga¿owanych
w indukcjê cyklu komórkowego. Nastêpuj¹ca pó�niej
kaskada przemian obejmuj¹ca kondensacjê chroma-
tyny, rozpad j¹dra, tworzenie pêcherzykowatych uwy-
pukleñ b³ony komórkowej i fragmentacjê komórki na

drobne cia³ka apoptotycz-
ne, prowadzi do �mierci
komórki (5). Jednak¿e,
w przebiegu apoptozy
dochodzi najpierw do
rozpadu j¹dra komórko-
wego natomiast parakera-
toza charakteryzuje siê
jego przetrwaniem w kor-
neocytach spowodowa-
nym, byæ mo¿e, zaburze-
niami w produkcji profi-
lagryny (14). Przetrwa³e
j¹dra s¹ wyd³u¿one i za-
gêszczone, a naskórek
objêty parakeratoz¹ po-
zbawiony jest warstwy
ziarnistej.

Zdarza siê jednak,
szczególnie u ludzi, tzw.
parakeratoza ziarnista
(granular parakeratosis),
bêd¹ca schorzeniem o nie-

znanej etiologii, charakteryzuj¹ca siê obecno�ci¹ roz-
sianych ziaren keratohialiny w obszarze zawieraj¹cej
przetrwa³e j¹dra komórkowe warstwy zrogowacia³ej
(23, 33).

Przetrwanie j¹der komórkowych wraz z o�miokrot-
nie wzmo¿on¹ proliferacj¹ komórek naskórka wystê-
puje w przebiegu ³uszczycy (psoriasis). Tak silny
wzrost proliferacji mo¿e byæ spowodowany obecno�-
ci¹ receptora EGFr na powierzchni wszystkich kera-
tynocytów, a nie � jak to ma miejsce w zdrowej skórze
� tylko na komórkach warstwy podstawnej (9).

Za szereg chorób charakteryzuj¹cych siê nieprawid-
³ow¹ keratynizacj¹, odpowiedzialne s¹ mutacje w ob-
rêbie genów koduj¹cych bia³ka, bêd¹ce wska�nikami
poszczególnych obszarów ró¿nicowania.

Konsekwencj¹ zaburzeñ w obszarze genu koduj¹-
cego filagrynê jest rybia ³uska (ichthyosis vulgaris),
cechuj¹ca siê uogólnionym, nadmiernym rogowace-
niem z tworzeniem siê hiperkeratotycznych nawar-
stwieñ i ³usek oraz sucho�ci¹ skóry. Podobnie wygl¹-
daj¹ca inna forma tego schorzenia (lamellar ichthy-
osis), powstaje na skutek mutacji w zakresie genu ko-
duj¹cego transglutaminazê 1, natomiast uszkodzenie
genu koduj¹cego lorykrynê manifestuje siê zaczerwie-
nieniem skóry i wzmo¿on¹ hyperkeratoz¹.

Zak³ócenia w obszarze genu ATP2A2 koduj¹cego
ATP typ 2 isoformê (SERCA2) powoduje wzrost prze-
puszczalno�ci jonów wapnia przez kana³y jonowe,
wynikaj¹cy z nieprawid³owego dzia³ania pomp wap-
niowych. Konsekwencj¹ tej nieprawid³owo�ci jest za-
nikanie po³¹czeñ pomiêdzy keratynocytami w warstwie
kolczystej (acantholysis) i nieprawid³owa keratyniza-
cja (choroba Dariera � Darier disease � DD) (25).

Uszkodzenie przez autoprzeciwcia³a desmogleiny 1
(Dsg1), nale¿¹cej do katheryn desmosomalnych, pro-

Ryc. 5 Regulacja ró¿nicowania keratynocytów. Wg Bikle D. D. w modyfikacji w³asnej
Obja�nienia: PLC � fosfolipaza C; PKC � kinaza C; IP3 � inozytol; DAG � diacyloglicerol; ER �
siateczka �ródplazmatyczna; TG1 � transglutaminaza 1; VDR � receptor dla witaminy D; G � bia³ko G
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wadzi do powstania chorób autoimmunologicznych
nazywanych pêcherzycami. W naskórku wyró¿niamy
dwie isoformy desmogleiny: Dsg 1 wykazuj¹c¹ eks-
presjê we wszystkich komórkach posiadaj¹cych j¹dra
i Dsg 3 wykryt¹ tylko w jego g³êbszych warstwach (3,
10).

Takie rozmieszczenie tego bia³ka desmosomalnego
warunkuje prawid³ow¹ budowê i funkcjê naskórka.
Powstawanie w organizmie i bierny przep³yw prze-
ciwcia³ anty Dsg-1 indukuje wzrost ekspresji Dsg-3
w warstwach wy¿ej po³o¿onych i spadek adhezji ko-
mórek, a co za tym idzie � powstanie pêcherzy (3).

Keratynizacja, jako z³o¿ony proces wymagaj¹cy
skoordynowanego dzia³ania licznych czynników, ci¹g-
le nie jest w pe³ni poznany. Wiele przemian zachodz¹-
cych w komórce oraz dok³adna patogeneza niektórych
chorób powstaj¹cych na skutek zaburzeñ w rogowa-
ceniu, wymaga jeszcze wyja�nienia.
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