
Nowotwory skóry, mimo że nie należą do najbardziej śmiertelnej formy raka, stanowią najczęściej występującą 

postać nowotworu złośliwego u rasy białej w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.
1
 W Polsce stanowią one 8-

10% wszystkich przypadków i zgodnie z prognozami zachorowalności ich liczba będzie ciągle wzrastać.
2
 

Nowotwory skóry są jednym z typów nowotworów charakteryzujących się wysoką złośliwością, a późno wykryte 

cechują się niską przeżywalnością m.in. w przypadku czerniaka. Najczęściej występują w krajach silnie 

nasłonecznionych, ze względu na silną ekspozycję na promieniowanie ultrafioletowe, które jest jednym z głównych 

przyczyn transformacji zdrowych komórek do nowotworowych. Jednak mechanizm powstawania nowotworów 

skóry na poziomie molekularnym nadal pozostaje nieznany. W przypadku czerniaka, zakłada się stopniowe 

przekształcenie melanocytów w komórki dysplastyczne, a następnie komórki nowotworowe. Stąd też, stosuje się w 

preparatach kosmetycznych filtry chemiczne lub związki chroniące przed szkodliwym wpływem promieniowania 

UVA i UVB. W celu poprawy skuteczności ochronnego działania przed negatywnymi skutkami spowodowanymi 

promieniowaniami UV coraz powszechniej aplikuje się do preparatów kosmetycznych nanocząstki (NPs) tlenków 

metali – struktury, których rozmiar nie przekracza 100 nm. Uważa się, że unikatowe właściwości struktur w skali 

nano m.in. duży stosunek powierzchni do rozmiarów,  przyczynia się do zwiększenia zdolności blokowania 

nadfioletu.
3
 Powszechnie używane są już nanocząstki tlenku cynku ZnONPs i ditlenku tytanu TiO2NPs. 

Nanotechnologia jest relatywnie nową dziedziną, stąd dotychczasowy stan wiedzy nie jest wystarczający do 

wyjaśnienia szkodliwego wpływu nanocząstek na zdrowie człowieka. Doniesienia literaturowe, wskazują na 

negatywny wpływ NPs metali wobec zdrowych komórek
4-8

. Nie jest więc jednoznaczne, czy dodawane do 

preparatów kosmetycznych NPs, mimo swego potencjalnego działania ochronnego nie penetrują w głąb komórek, 

by tam przyczyniać się do powstawania mutacji kancerogennych. W literaturze istnieją sprzeczne informacje na 

temat fototoksyczności NPs
,10

 czy też ich penetracji w głąb tkanki. Brakuje również danych  na temat ich cyto- i 

genotoksyczności w stosunku do melanocytów oraz możliwego kancerogennego działania. W związku z 

powyższym celem projektu jest: poznanie i określenie roli powszechnie stosowanych w preparatach 

przeciwsłonecznych nanocząstek ditlenku tytanu TiO2NPs oraz tlenku cynku ZnONPs w ko-ekspozycji z 

promieniowaniem ultrafioletowym w powstawaniu czerniaka złośliwego (melanoma malignum) w warunkach in 

vitro i in vivo w zależności od stężenia i czasu inkubacji stosowanych NPs. Po raz pierwszy w światowej literaturze 

podejmujemy się oceny wpływu NPs tlenków metali na melanocyty – komórek znajdujących się w warstwie 

podstawnej naskórka i odpowiadających za powstawanie czerniaka uwzględniając działanie pronowotworowe oraz 

interakcję NPs z promieniowaniem UV. Badania wyjaśniające molekularne mechanizmy działania NPs na komórki 

skóry z uwzględnieniem ich pełnej charakterystyki w układzie biologicznym są bardzo istotne - uświadomią o 

potencjalnym ryzyku związanym z aplikacją NPs w preparatach kosmetycznych, a także pozwolą określić stężenia 

nie wywołujące negatywnych efektów na komórki skóry i w następstwie organizm człowieka. Badania wykonane 

w ramach projektu przyczynią się do poszerzenia wiedzy ogólnej jak i w zakresie nanotoksykologii oraz 

dermatologii. 
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