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 Budowa paznokcia
Najważniejsze elementy budowy paznokcia:
1.  Płytka
2.  Łożysko paznokcia
3.  Macierz
4.  Obłączek paznokcia
5.  Wolny brzeg paznokcia
6.  Wał
7.  Obrąbek naskórkowy

Paznokieć składa się zasadniczo z twardej, płaskiej i z grub-
sza prostokątnej płytki paznokcia, która jest blisko połączona 
z łożyskiem paznokcia. Łożysko paznokcia ma różowy kolor 
ze względu na rozległą sieć naczyniową i można je zobaczyć 
dzięki półprzezroczystości płytki paznokcia. Wał paznokcio-
wy otacza paznokieć proksymalnie podczas gdy fałd paznokci 
zamyka paznokieć z boku. Korzeń paznokci leży na głębokości 
3-5 mm fałdu paznokcia i jest niewidoczny.  Płytka paznokcia 
wyłania się z matrycy, której dalszy koniec wygląda jak białawy 
półksiężyc. Obłączek (Eponychium) powstaje z naskórka bliższej 
ściany paznokcia. Warstwa rogowa nabłonka tworzy naskórek. 
Poniżej naskórka leży matryca. Skóra pod wolną krawędzią 
paznokcia zwana jest obrąbek (hyponychium).

Macierz paznokcia
Macierz jest odpowiedzialna głównie za tworzenie się 

płytki paznokcia. W trakcie tworzenia płytki paznokcia, pod-
stawowe komórki macierzy spłaszczają się, następuję fragmen-
tacja jąder komórkowych i kondensacja cytoplazmy. Tworzą 
się płaskie, keratynowe komórki, których granice komórek 
w przeciwieństwie do włosów zostają zachowane. Dolne war-
stwy komórkowe matrycy zawierają melanocyty  i może to po-
wodować różne stopnie pigmentacji ludzkiej płytki paznokcia,  
w zależności od rasy.

Łożysko paznokcia
Łożysko paznokcia rozciąga się od obłączka do obrąbku. 

Nie przyczynia się w znacznym stopniu do powstawania płytki 
paznokcia, jednakże wytwarzanie keratyny w łożysku paznok-
cia zachodzi synchronicznie z rozszerzeniem płytki paznokcia.

Płytka paznokcia
Płytka paznokcia składa się z martwych, zrogowaciałych, 

zwartych komórek bez jąder, ale z wyraźnymi granicami komór-
kowymi. Płytka paznokcia ma grubość 0,5-1,0 mm, zbudowa-
na jest  z keratyny i składa się z trzech warstw:  grzbietowej 
i pośredniej, utworzonych z macierzy i warstwy wewnętrznej 
uformowanej z łożyska paznokcia. Warstwa grzbietowa ma 
kilka warstw komórek i zawiera twardą keratynę, a pośrednia 
zawiera bardziej miękką keratynę i i stanowi trzy czwarte ca-
łej grubości paznokcia. Warstwa wewnętrzna ma grubość od 
jednej do dwóch warstw komórkowych i składa się z miękkiej 
keratyny hiponychialnej. Warstwa ta służy do bezpiecznego 
połączenia płytki paznokcia z podłożem

Skład chemiczny paznokcia
Głównym składnikiem chemicznym ludzkiego paznokcia 

jest keratyna, skleroproteina zawierająca duże ilości siarki. 
W paznokciu obecna jest zarówno keratyna naskórkowa, jak 

i włosowa, przy czym ta ostatnia stanowi ponad 90% zawarto-
ści białka. Paznokcie zawierają różną ilość aminokwasów, które 
kondensują razem, tworząc łańcuchy polipeptydowe obecne 
w keratynie. Skład aminokwasów ludzkich paznokci pokazano 
w Tabeli I. Dla porównania uwzględniono aminokwasy obec-
ne w ludzkich włosach i warstwie rogowej. Jak widać z tabeli 
I, zawartość glicyny i półcystyny w ludzkich paznokciach jest 
podobna do zawartości w ludzkich włosach, natomiast różni się 
w warstwie rogowej naskórka. 

W paznokciach zasadniczo obecna jest znaczna ilość kwa-
su glutaminowego, pół-cystyny argininy, kwasu asparaginowe-
go, seryny i leucyny. Koperta komórkowa paznokcia zawiera 
duże ilości proliny, w przeciwieństwie do matrycy komórko-
wej, która zawiera liczne reszty cysteinylowe. Węglowodany 
również znajdują się w błonie komórkowej ludzkich paznok-
ci. Zawartość lipidów w paznokciach jest mniejsza niż 5% (8-9), 
a zawartość siarki jest wysoka, podobnie jak we włosach. Azot 
jest kolejnym ważnym składnikiem wynikającym z obecności 
wysokiego poziomu keratyny. Paznokieć zawiera również inne 
pierwiastki, jak  Ca, Mg, Na, K, Fe, Cu i Zn, ale w niższych stę-
żeniach. Wcześniej uważano, że zawartość wapnia odpowiada za 
twardość warstwy grzbietowej paznokcia.  Jednak obecnie uwa-
ża się, że obecność wiązań dwusiarczkowych, a nie zawartość 
wapnia, jest odpowiedzialna za twardość paznokci. Ilości śladowe 
Cr, Se, Au, Hg, Ag i Co również odnotowano w ludzkim paznokciu. 

 Rodzaje preparatów do paznokci 
i ich skuteczność

Paznokcie zajmują niewiele miejsca na ludzkim ciele. Ich 
podstawową funkcją paznokci, zarówno u dłoni, jak i u stóp, jest 
ochrona delikatnych zakończeń nerwowych palców. Z biegiem 
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Bezpieczeństwo i skuteczność 
działania preparatów 

do stylizacji i pielęgnacji paznokci

Kosmetyki do paznokci stanowią znaczną część rynku produktów 
kosmetycznych. Największą popularnością cieszą się lakiery do 
paznokci, zarówno w formie tradycyjnej, jak również lakiery 
hybrydowe czy żelowe.  Na rynku obecna jest cała gama preparatów 
do paznokci, a wśród nich: lakiery do utwardzania w lampie UV/LED, 
preparaty do wydłużania paznokci, zmywacze lakieru do paznokci, 
preparaty pielęgnacyjne w formie odżywek, olejków i kremów 
do paznokci i skórek. Aby zaprojektować skuteczny preparat do 
pielęgnacji paznokci konieczna jest znajomość budowy paznokcia 
oraz jego składu. Paznokieć stanowi bardzo zwartą strukturę 
wielowarstwową, a procesy przenikania przez jego warstwę nie 
zostały do końca poznane.

Aminokwas
Człowiek

Paznokcie Włosy Stratum Corneum

Lizyna 3,1 2,5 4,2
Histydyna 1,0 0,9 1,5
Arginina 6,4 6,5 3,8

Kwas asparaginowy 7,0 5,4 7,9
Treonina 6,1 7,6 3,0
Seryna 11,3 12,2 13,6

Kwas glutaminowy 13,6 12,2 12,6
Prolina 5,9 8,4 3,0
Glicyna 7,9 5,8 24,5
Alanina 5,5 4,3 4,4
Walina 4,2 5,5 3,0

Meti onina 0,7 0,5 1,1
Izoleucyna 2,7 2,3 2,7

Leucyna 8,3 6,1 6,9
Tyrozyna 3,2 2,2 3,4

Fenyloalanina 2,5 1,7 3,2
Pół-cystyna 10,6 15,9 1,2

Siarka (%) 3,2 4,5 1,4

TABELA 1. 

Skład aminokwasowy  w paznokciach, włosach i warstwie rogowej naskórka u człowieka
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lat paznokcie stały się akcesorium do upiększania. Popularność 
preparatów do paznokci na rynku nieustannie rośnie Od utwar-
dzaczy do paznokci po lakiery do paznokci sztucznych, do stale 
rosnącej gamy preparatów mających zwiększyć atrakcyjność 
kosmetyczną paznokci. Najbardziej popularne formy kosme-
tyczne preparatów do paznokci to:  lakiery do paznokci (stan-
dardowe, żelowe, hydrydowe), odżywki do paznokci, zmywacze 
do paznokci.  Lakier do paznokci jest jedną z podstawowych 
form upiększania paznokci. Tradycyjny lakier do paznokci za-
wiera w składzie składniki filmotwórcze, plastyfikatory, żywice, 
rozpuszczalniki, pigmenty i ewentualnie środki zawieszające. 
Plastyfikator, często ftalan dibutylu, służy poprawie przyczep-
ności i zapewnia elastyczność. Substancją filmotwórczą jest 
najczęściej nitroceluloza. Żywica termoplastyczna poprawia 
przyczepność, twardnienie i połysk. Rozpuszczalnik pozwala 
składnikom lakieru do paznokci pozostać w postaci płynnej,  
a stosowanymi związkami są zwykle octan etylu, alkohol izopro-
pylowy, octan butylu lub toluen. Pigmenty stosowane w lakie-
rach to najczęściej tlenki żelaza, laki i mika. Pigmenty mogą być 
organiczne lub nieorganiczne, chociaż związki nieorganiczne 
mają niską zawartość metali ciężkich. Lakiery hydrydowe zyska-
ły dużą popularność na przestrzeni ostatnich lat. Ze względu na 
znacznie dłuższą trwałosć wykonanego manicure jest częściej 
wybierany przez konsumentki w porównaniu z tradycyjnym la-
kierem do paznokci. Lakier hybrydowy to odmiana lakieru do 
paznokci, który nie zawiera rozpuszczalników a utwardzanie 

jest możliwe dzięki zawartości katalizatorów stymulowanych 
światłem lampy UV lub LED. Prawidłowo nałożony manicure 
hydrydowy utrzymuje się nawet do 3 tygodni. Trwałość aplika-
cji stała się główną zaletą i zagwarantowała niesłabnącą popu-
larność tego rodzaju stylizacji paznokci. Odżywki do paznokci 
obecne są na rynku w formie lakierów, olejków i kremów, a ich 
główną funkcją jest poprawa stanu płytki paznokci. Stworze-
nie preparatu do paznokci, który ma na celu poprawę kondycji 
paznokci jest dużym wyzwaniem ze względu na niską prze-
puszczalność płytki paznokcia. Dodatkowo aplikacja wymaga 
długoterminowego stosowania do osiągnięcia efektu. Wysoce 
usieciowany charakter sieci keratynowej utrudnia składnikom 
aktywnym przenikanie w głąb paznokcia. Ostatnie badania su-
gerują, że główną przeszkodą w przenikaniu składników jest 
warstwa grzbietowa paznokcia. Po zanurzeniu w wodzie obser-
wuje się wzrost zawartości wody i wzrost elastyczności płytki, 
a paznokieć jest o wiele bardziej porowaty w stosunku do wody 
niż warstwa rogowa. Stwierdzono, że płytka paznokcia sprzy-
ja przenikaniu małych cząsteczek i w niektórych przypadkach 
zachowuje się jak bariera hydrożelowa. Niektóre badania wska-
zują, że pH ma wpływ na przenikanie substancji przez płytkę 
paznokci, Generalnie potwierdzono, że rozpuszczalne w wodzie 
substancje przenikają do paznokci w większych ilościach, w po-
równaniu ze związkami nierozpuszczalnymi w wodzie. Koniecz-
ne są dalsze badania aby poznać i lepiej zrozumieć właściwości 
strukturalne i przepuszczalność paznokci. 

Preparaty do przedłużania paznokci mają na celu, jak sama 
nazwa wskazuje przedłużenie oryginalnego paznokcia danej 
osoby lub w celu uzyskania dłuższej trwałości paznokci. Istnie-
je szeroka gama tego rodzaju preparatów. Dostępne są zesta-
wy do samodzielnego wykonania lub zabieg można wykonać  
w salonie kosmetycznym. Preparaty do przedłużania paznokci 
obejmują również produkty formowane dostępne jako lakiery 
akrylowe i żelowe fotoutwardzalne. Paznokcie akrylowe wy-
korzystują połączenie sproszkowanego polimeru i ciekłego 
monomeru, które miesza się na płytce paznokcia, a następnie 
pozostawia do polimeryzacji i utwardzenia. Naturalne światło 
i organiczny akcelerator, taki jak nadtlenek benzoilu, mogą uła-
twić tę reakcję. W procesie utwardzania paznokcie te można 
wyrzeźbić do pożądanej długości lub kształtu. Monomerem 
stosowanym w tej reakcji jest zwykle monomer metakrylanowy. 
Początkowo stosowanie metakrylanu metylu (MMA) było dość 
powszechne, ale z powodu ciężkich przypadków kontaktowego 
zapalenia skóry związanego z tym związkiem, jego stosowanie 
zostało ograniczone. Obecnie stosowane są inne monomery 
metakrylanowe, takie jak metakrylan etylu (EMA), dimetakry-
lan glikolu etylenowego (EGDMA), metakrylan hydroksypro-
pylu (HPMA) i metakrylan 2-hydroksyetylu. Sproszkowanym 
polimerem jest zwykle polimetakrylan polimetylu. Paznokcie 
żelowe to nowy trend w modzie, w którym lakier do paznokci 
żelowy nakłada się jak zwykły lakier do paznokci, ale następnie 
polimeryzuje się go przez fotobondowanie w źródle światła, 
zwykle w ultrafiolecie (UV). Paznokcie żelowe mogą wymagać 
nałożenia kilku warstw warstw kolorowych lub błyszczących, 
przy czym każdą warstwę trzeba spolimeryzować w świetle UV. 
Światła stosowane do utwardzania paznokci są teraz dostępne  
w dwóch odmianach: lampy UV i lampy z diodami elektrolumi-
nescencyjnymi (LED). Lampy UV są nadal częściej stosowane 

niż światło LED, które zwykle jest droższe. Lampy UV emitują 
głównie promienie UVA, co oznacza, że światło ma długość fali 
wynosi od 100 do 400 nm, przy czym większość z nich wyno-
si od 315 do 400 nm. Lampy LED mają bardziej ukierunkowa-
ne długości fal od 350 do 450 nm. Ponieważ światło LED jest 
bardziej ukierunkowane, pozwala to na szybsze utwardzanie 
żelowego lakieru do paznokci, ale tylko w lakierach z fotoini-
cjatorami specyficznymi dla promieniowania LED. Paznokcie 
żelowe można wykonać w salonie kosmetycznym, ale dostępne 
są również zestawy do samodzielnego wykonania. Paznokcie 
żelowe, podobnie jak paznokcie akrylowe, zawierają substan-
cje takie jak cyjanoakrylan etylu i monomery polimetakrylanu 
metylu. Wszystkie rodzaje preparatów wymagają zastosowa-
nia kleju do paznokci. Głównymi składnikami kleju do paznok-
ci są zwykle cyjanoakrylan etylu, hydrochinon lub organiczny  
kwas sulfonowy. 

Zmywacze do paznokci to głównie rozpuszczalniki orga-
niczne z dodatkami  nadającymi kolor i maskującymi zapach.  
Klasyczny i najbardziej znany rozpuszczalnik to aceton. Nie-
dawno wprowadzono na rynek zmywacze bez acetonu, które 
zawierają w składzie głównie z gamma-butyrolakton (GBL) lub 
octan etylu. Zmywacze do paznokci mogą występować w róż-
nych formach:  od tradycyjnej wymagającej zastosowania waci-
ków lub w innej formie, na przykład nasączonej gąbki, w którą 
wkłada się palec w celu oczyszczenia paznokcia.

 Bezpieczeństwo preparatów do paznokci

Upiększanie paznokci za pomocą kosmetyków do paznokci 
jest powszechnie akceptowaną praktyką. Badania potwierdzają 
występowanie reakcji niepożądanych związanych ze stosowa-

niem produktów do paznokci. W tabeli nr 2 przedstawiono moż-
liwe działania niepożądane związane z preparatami do paznokci. 

Lakier do paznokci i preparaty wydłużające paznokcie są 
jednymi z najczęściej używanych produktów do paznokci i wią-
żą się z nimi poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa zwią-
zane ze stwierdzonymi przypadkami alergicznego kontaktowe-
go zapalenia skóry.  Udokumentowano, ponadto wpływ długo-
trwałego stosowania produktów przedłużających paznokcie na 
chemiczne i mechaniczne uszkodzenia płytki paznokcia. Istnieją 
również obawy związane z przypadkowym lub celowym spo-
życiem produktów takich jak primery do paznokci, zmywacze 
do paznokci i preparaty do usuwania klejów do paznokci, które 
mogą powodować poważne zachorowania a nawet prowadzić 
do śmierci, jeśli zostaną spożyte. Zagrożenia zawodowe związa-
ne z produktami do paznokci nie ograniczają się do alergicznego 
kontaktowego zapalenia skóry. Z powodu narażenia inhalacyj-
nego związanego z wysoką lotnością związków można zaobser-
wować skutki zdrowotne, takie jak podrażnienie oczu i gardła, 
astmę, a nawet zmiany neurokognitywne. Metakrylany mają nie 
tylko zdolność wywoływania kontaktowego zapalenia skóry  
i są drażniące, ale wykazują również działanie ogólnoustrojo-
we, takie jak podrażnienie dróg oddechowych, neuropatia, po-
drażnienie przewodu pokarmowego i fetotoksyczność. Związki 
takie jak formaldehyd i toluen są nie tylko drażniące dla błon 
śluzowych i potencjalnie rakotwórcze, ale także mogą mieć 
negatywny wpływ na układ nerwowy, układ sercowo-naczy-
niowy, układ pokarmowy czy nerki. Wiedza na temat bezpie-
czeństwa produktów do paznokci i możliwych działań niepo-
żądanych opiera się na licznych zgłoszonych i opisanych przy-
padkach. Aby ocenić bezpieczeństwo kosmetyków do paznokci 
konieczne są długoterminowe badania pozwalające na ocenę 
wydłużonych w czasie skutków stosowania danego produktu, 
w tym również uwzględniających ocenę narażenia zawodowe-
go. Konieczne są mocne dowody zapewniające bezpieczeństwo 
użytkowania, a obecne przepisy prawne nie są wystarczające 
aby zapewnić konieczność szczegółowych badań. Również ba-
dania skuteczności preparatów do paznokci to temat wymaga-
jący zgłębienia wiedzy i dalszych badań naukowych.
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Produkt kosmetyczny Działania niepożądane

Tradycyjny lakier do paznokci

Powierzchowne przebarwienie paznokci, 
pseudo-leukonychia, alergiczne kontaktowe 

zapalenie skóry (miejscowe i dystalne), 
kolonizacja drobnoustrojów,

Lakier akrylowy

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 
(miejscowe i dystalne), uczulenie i reaktywność 

krzyżowa metakrylanu, zapalenie błony 
śluzowej nosa / świszczący oddech, 

łamliwość paznokci, łatwopalność, kolonizacja 
drobnoustrojów, uszkodzenie łożyska paznokcia

Lakiery utwardzane w 
świetle UV/LED

Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry 
(miejscowe i dystalne), uczulenie i reaktywność 

krzyżowa metakrylanu, nieżyt nosa / 
świszczący oddech, kruchość paznokci; 

ekspozycja na promieniowanie UV

Zmywacze do paznokci 
i preparaty do usuwania 

klejów do paznokci

Zmieniony stan psychiczny, upośledzenie 
krążenia i płuc oraz nudności / wymioty

po połknięciu; możliwość methemoglobinemii, 
śpiączka i śmierć po spożyciu; łamliwość 

i przerzedzanie paznokci

Podkłady do paznokci Działanie żrące na błony  
śluzowe, oparzenia skóry

Utwardzacze do paznokci Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Okłady na paznokcie Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry

Tabela 2. Działania niepożądane związane z produktami do paznokci.




