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Od redaktora naukowego
Zapraszamy do lektury pierwszego tomu Studenckich Zeszytów Naukowych Wyższej
Szkoły Inżynierii i Zdrowia w Warszawie. Jest to cykliczna publikacja mająca na celu
prezentację najbardziej interesujących prac dyplomowych naszych studentów. W pierwszym tomie prezentujemy teksty z dziedziny kosmetologii.
Oprócz fachowej wiedzy, którą przekazujemy naszym studentom podczas zajęć
teoretycznych i praktycznych, chcielibyśmy rozbudzić w nich ciekawość badawczą. Jest
to szczególnie ważne w tak młodej dyscyplinie, jaką jest kosmetologia. Prezentowane
artykuły są efektem pracy nie tylko studentów, ale również ich promotorów, którzy pokierowali swoimi podopiecznymi.
W niniejszym tomie zamieszczono jedenaście artykułów. Dotyczą one m.in. surowców wykorzystywanych w kosmetykach. Witaminy antyoksydacyjne czy produkty
naturalne, takie jak miód, czekolada, niektóre owoce, mają pozytywny wpływ na skórę.
Należy jednak pamiętać, że część składników preparatów kosmetycznych może mieć
również negatywny wpływ, a tej świadomości niekiedy brakuje konsumentom. Oceniono
również działania kosmetyków kondycjonujących włosy, w zależności od ich składu.
W artykułach poruszono tematykę radzenia sobie z rozstępami, cellulitem i trądzikiem.
Omówiono problem albinizmu oraz zamiany skórne towarzyszące osobom chorującym
na jadłowstręt psychiczny. Dwa artykuły poświecono zagadnieniom makijażu permanentnego i sposobom upiększania się w różnych kulturach.
Mamy nadzieję, że nasze Zeszyty Naukowe okażą się interesującą i odkrywczą lekturą.
dr n. med Agata Wolska-Adamczyk
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PRODUKTY NATURALNE DOBROCZYNNE I CENNE
DLA KOSMETOLOGII: MIÓD I PRODUKTY PSZCZELE,
CZEKOLADA, OWOCE GRANATU I WINOGRON
ORAZ ALOES
Izabela Boniakowska, Marta Burzyńska, Joanna Jeleń, Monika Magnuszewska
Promotorzy: dr Agata Wolska-Adamczyk oraz dr hab. Małgorzata Frontczak-Baniewicz
Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: związki biologicznie czynne, substancje naturalne, produkty pszczele,
czekolada, owoce granatu, winogrona, aloes
Streszczenie: Współczesna kosmetologia docenia różnorodne surowce pochodzenia
roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, będące bogatym źródłem wielu substancji biologicznie czynnych. Jednym z powodów ich wykorzystania do produkcji kosmetyków
jest wciąż rosnący popyt na naturalność. W potocznym rozumieniu naturalność kremowi
gwarantuje obecność wyciągów roślinnych. Klienci w kosmetykach szukają i będą szukać
naturalnych składników. Stąd rosnąca liczba preparatów zawierających komponenty takie
jak: miód i produkty pszczele, czekolada, owoce granatu i winogron oraz aloes.
Cel: Przegląd prac dyplomowych studentek kierunku kosmetologia w zakresie wykorzystania w kosmetologii miodu i produktów pszczelich, czekolady, owoców granatu
i winogron oraz aloesu.
Materiał i metoda: Na podstawie dostępnej literatury naukowej na kierunku kosmetologia
w WSIiZ we Warszawie powstały prace dyplomowe dotyczące zastosowania w kosmetologii czekolady, miodu i produktów pszczelich oraz owoców granatu, winogron, a także
aloesu. Dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień w zakresie wszechstronnego
zastosowania tych produktów w nowoczesnej pielęgnacji ciała.
Wyniki: Przegląd literatury, który zrealizowały studentki, dobitnie świadczy o olbrzymim
bogactwie substancji aktywnych biologicznie występujących w opisanych surowcach
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego. Wnikliwa analiza dostępnych materiałów źródłowych pozwoliła na wszechstronny opis analizowanych zagadnień, w których zastosowanie
w kosmetologii ocenianego materiału stanowiło kwestię kluczową.
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Przedmowa od promotorów
Wyniki testów i badań składników środków czystości i kosmetyków uświadamiają nam,
w jakiej mierze podczas codziennej pielęgnacji do naszego organizmu wnikają przez skórę
potencjalnie szkodliwe substancje. Żaden z naszych organów nie jest tak mocno obciążany
truciznami ze środowiska, jak i z produktów kosmetycznych, jak skóra, która jest naszym
największym narządem. Warto poświęcić jej szczególną uwagę i troskę. Zdrowa pielęgnacja ciała jest tak samo ważna jak odpowiednie odżywianie. Wielu z nas zastanawia się nad
tym, ale przy wyborze kosmetyku zbyt często sugerujemy się sloganami reklamowymi
przemysłu kosmetycznego. Stosowanie kosmetyków nieodpowiednich do potrzeb skóry
kończy się tym, że cera wygląda niezdrowo, jest podrażniona i zaczerwieniona.
Studentki kosmetologii we WSIiZ zdobywają wszechstronne wykształcenie. Szczególną wagę przywiązujemy do zapoznania ich z szeroką gamą substancji naturalnych
przydatnych w kosmetologii, aby pracując w przyszłości w gabinecie kosmetycznym
potrafiły korzystać z preparatów naturalnych, zawierających w swym składzie substancje
nieszkodliwe dla zdrowia. Autorki czterech prac dyplomowych przedstawiły przegląd
literatury przedmiotu na temat możliwości zastosowania w pielęgnacji, zarówno w gabinecie kosmetycznym, jak i w domu, miodu i produktów pszczelich, owoców granatu
i winogron, czekolady oraz aloesu. Literatura, z którą się zapoznały, znacznie wzbogaciła
ich wiedzę.

Wprowadzenie
Historia kosmetologii wskazuje, że człowiek od najdawniejszych czasów stosował zabiegi
pielęgnacyjne i upiększające. W minionych epokach ludzie upiększali ciało i leczyli
skórę, wytwarzając mazidła, płyny, kremy i pachnące pomady, wykorzystując dobrodziejstwa, jakie dała im natura. Stosowali m.in. mleko, miód, smalec, łój barani i koński,
sadło świstaka, a także całą gamę ziół i wyciągów pochodzenia roślinnego. Egipcjanki
malowały usta na czerwono, stosując cynober jako barwnik, a włosy barwiły indygo lub
henną. W starożytnej Grecji, podobnie jak w Egipcie, ceniono jasną cerę, dlatego kobiety
pudrowały ciało, a także stosowały kremy wybielające. Kleopatra stosowała kąpiele
w oślim mleku i miodzie, zaś Poppea używała mieszaniny mleka i miodu w formie
okładów podtrzymujących młody wygląd jej twarzy.
Współczesne cywilizacje, zachłyśnięte rozwojem chemii organicznej, zaczęły masowo
wprowadzać substancje pozyskiwane drogą syntez chemicznych do receptur kosmetyków
w miejsce surowców naturalnych. Rozwój chemii w XIX i XX wieku przyniósł nowe
odkrycia, nowe substancje i nowe preparaty kosmetyczne. Niestety wiele kosmetyków
zostało opartych na recepturach zawierających dużą ilość soli metali ciężkich np. soli
rtęci, bizmutu, które po długim stosowaniu nie były korzystne dla skóry. W nowoczesnych
7
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recepturach pojawiły się w składzie hormony zwierzęce, które po pewnym okresie stosowania zaczęto wycofywać na skutek protestów lekarzy.
We współczesnych trendach kosmetyki naturalnej wykorzystuje się różnorodne
surowce pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i mineralnego, będące bogatym źródłem
substancji biologicznie czynnych. Klienci w kosmetykach szukają i będą szukać roślinnych składników. Stąd wciąż rosnąca liczba preparatów zawierających nowe składniki
pochodzenia naturalnego.
W poniższej pracy skupiono się na przeglądzie literatury i zebraniu informacji na temat
właściwości i możliwości wykorzystania w pielęgnacji miodu i produktów pszczelich,
czekolady, owoców granatu i winogron oraz aloesu.

Czekolada w kosmetologii i jej wpływ na skórę
Czekolada jest znana już od czasów Majów. Jej historia sięga ponad 3500 lat, jednak
swoją obecną formę uzyskała dopiero w XIX wieku, dzięki wynalezieniu metody
konszowania. Obecnie istnieje wiele gatunków czekolad, jednak głównym i najbardziej
znanym podziałem jest rozróżnienie na mleczną, gorzką, deserową i białą oraz ze względu na konsystencję i wielkość (czekolada w tabliczce, praliny oraz czekolada do picia).
To „płynne złoto” jest źródłem wielu substancji odżywczych i składników mineralnych.
Czekolada swoje właściwości zawdzięcza kakao. Im większa jest jego zawartość, tym
czekolada ma bardziej dobroczynny wpływ na nasz organizm. Zawartość kakao waha
się od 0% – w białej czekoladzie, która zawiera samo masło kakaowe, do czekolad
o zawartości sięgającej nawet 90%. Kakao jest źródłem antyutleniaczy w postaci
polifenoli, przez które czekolada ma charakterystyczny gorzki smak oraz głęboki
brązowy kolor [1]. Główną grupą polifenoli zawartych w czekoladzie są flawonoidy,
działające ochronnie na układ krwionośny i nerwowy. Ten słodki produkt pomaga także
w koncentracji oraz jest źródłem energii – pochodzącej głównie z cukrów i tłuszczów.
Kwasy tłuszczowe zawarte w czekoladzie mają pozytywne działanie na obniżanie
poziomu cholesterolu we krwi.
Inną liczną grupą związków występujących w kakao są metyloksantyny: teobromina,
teofilina oraz znana kofeina. Teobromina wykazuje działanie łagodzące efekty kaszlu,
ma działanie diuretyczne, rozszerza naczynia krwionośne. Ta grupa związków ma gorzki smak, przez co istnieje prawdopodobieństwo, że obniża apetyt [1]. Czekolada jest
także źródłem tryptofanu – endogennego aminokwasu niezbędnego do prawidłowego
funkcjonowania organizmu. Na drodze wielu przemian z tryptofanu powstaje serotonina
odpowiedzialna za poprawę nastroju [2].
Czekolada zawiera również substancje mineralne takie jak potas, wapń, fosfor,
magnez i żelazo.
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Wiele źródeł podaje, że spożywanie czekolady wspomaga naturalne mechanizmy
chroniące organizm przed promieniowaniem UV. Dzieje się tak dzięki dużej zawartości
antyoksydantów [3]. Naukowcy odkryli, że to duża ilość flawonoidów zawartych w kakao
sprawia, że czekolada wykazuje działanie wspomagające fotoochronę, a także poprawia
krążenie w skórze oraz jej strukturę [4].
Bogactwo składników zawartych w czekoladzie, a także ich działanie, sprawiły,
że na rynku występuje ogromna ilość preparatów na bazie czekolady.

Profesjonalna pielęgnacja ciała z wykorzystaniem czekolady
W kosmetologii czekolada wykorzystywana jest przede wszystkim do masażu ciepłego,
do którego można stosować czekoladę spożywczą, zwykle gorzką ze względu na największą
ilość zawartego kakao, lub czekoladę kosmetyczną. Wskazaniem do masażu czekoladą jest
stres, napięcie mięśni, sucha skóra, wspomaganie odchudzania. Ma on na celu zmniejszenie
napięcia mięśni, poprawę stanu psychicznego, odpoczynek, odprężenie i rozluźnienie [5].
Na rynku dostępnych jest wiele preparatów czekoladowych do masażu.
Niezależnie od typu kosmetyku – czy jest to naturalna czekolada, którą można
spożyć, czy jest to preparat z ekstraktem czekolady bądź jej dodatkiem, zawierają one
te same składniki aktywne, które zawdzięczają zawartości kakao i masła kakaowego.
Są to: witaminy A, B1, B2, C, D, E, K, minerały: potas, wapń, magnez, żelazo, a ponadto
duża ilość polifenoli. Aktywnymi substancjami są teobromina i kofeina, dzięki którym
preparaty czekoladowe wykazują działanie antycellulitowe oraz drenujące [6].
Dzięki intensywnemu zapachowi czekolady wytwarzają się duże ilości endorfin –
hormonów szczęścia, które poprawiają samopoczucie, a także zmniejszają uczucie bólu.
Zredukowanie poziomu stresu podczas tego zabiegu pomaga wzmacniać odporność,
obniża ryzyko chorób układu krwionośnego, poprawia stan psychiczny, co ma wpływ
na stan skóry oraz włosów [7].
Czekolada dzięki zawartości kofeiny i teobrominy, ma działanie wyszczuplające,
drenujące, antycellulitowe, na skutek czego preparaty z jej zawartością świetnie nadają się do zabiegów poprawiających sylwetkę, ujędrniających oraz wspomagających
odchudzanie. Dzięki swoim właściwościom oraz intensywnemu zapachowi zabiegi te
są relaksujące, bardzo dobrze odżywiają i nawilżają skórę [8].
Wiele firm oferuje całe serie kosmetyków czekoladowych oraz zaleca swój firmowy
zabieg. Godnymi uwagi są: zabieg Czekoladowa Rozkosz firmy Bielenda Professional
oraz zestaw Norel do body wrappingu. Obydwa zabiegi mają podobny przebieg. Rozpoczynają się peelingiem: cukrowym Bielenda Professional lub czekoladowym Norel.
Ciekawszym produktem jest peeling firmy Norel: to żelowa formuła zawierająca ekstrakt
czekoladowy, a czynnikiem ścierającym są zmielone łuski kakaowca [9].
9

Izabela Boniakowska, Marta Burzyńska, Joanna Jeleń, Monika Magnuszewska

Następnym krokiem w zabiegu firmowym Bielendy jest nałożenie koncentratu
czekoladowego, który w swoim składzie zawiera między innymi wyciąg z kakaowca,
L-karnitynę, kofeinę, wyciąg z bluszczu, zieloną herbatę oraz kwas hialuronowy. Produkt
ten ma formę żelu, więc nadaje się do wprowadzenia za pomocą sonoforezy. Bogaty skład
koncentratu ułatwia spalanie tkanki tłuszczowej, poprawia kondycję skóry, regeneruje
naskórek oraz wspomaga terapię cellulitu [8].
Marka Norel nie przewiduje nakładania koncentratu bezpośrednio na skórę, jednak
w swojej ofercie posiada ekstrakt z czekolady, który dodaje się do maski czekoladowej,
by wzbogacić jej skład. Ekstrakt ten zawiera teobrominę, sole mineralne, pierwiastki
występujące w czekoladzie: żelazo, wapń, fosfor, magnez, witaminy A, E, F, H. Tak
jak czekolada zawiera dużą ilość flawonoidów i polifenoli.
Maska czekoladowa zawiera proszek czekoladowy o podobnym składzie do koncentratu, a dodatkowo dwa rodzaje alg. Ma działanie samorozgrzewające, więc po nałożeniu na skórę, daje uczucie przyjemnego ciepła. Dzięki połączeniu ekstraktu i maski,
ma własciwości przeciwstarzeniowe, drenujące, redukujące cellulit i tkankę tłuszczową,
regenerujące, ujędrniające, remineralizujące i odżywcze dla skóry.
Zabiegi te mają na celu pobudzenie mikrokrążenia, przywrócenie elastyczności
skóry, wsparcie procesu redukcji tkanki tłuszczowej, a dodatkowo wykazują działanie
przeciwstarzeniowe i poprawiające koloryt skóry. Pozostawiają przyjemny czekoladowy zapach [9]. Dzięki intensywnemu aromatowi czekolady podczas zabiegu pobudzają
wytwarzanie endrofin.

Profesjonalna pielęgnacja twarzy z wykorzystaniem czekolady
Czekolada, dzięki swojemu bogatemu składowi, jest wykorzystywana także do pielęgnacji
twarzy. Z jej dobroczynnego działania powinny korzystać głównie osoby z cerą suchą.
Ze względu na zawartość dużych ilości polifenoli i flawonoidów zabiegi czekoladowe
na twarz są polecane także dla skóry dojrzałej, gdzie wykorzystuje się działanie przeciwstarzeniowe [10].
Marka Yasumi poleca masaż czekoladowy twarzy, szyi i dekoltu. Wykorzystuje
w nim specjalną, samorozgrzewającą czekoladę, która pobudza mikrokrążenie, odżywia
i ma działanie drenujące. Dzięki właściwościom rozgrzewającym rozszerza przestrzenie międzykomórkowe, w wyniku czego składniki aktywne głębiej penetrują skórę.
Teobromina zawarta w czekoladzie działa energetyzująco [11]. Ta sama firma poleca
maskę czekoladową, która ma działanie nawilżające, regenerujące, uelastyczniające
oraz przeciwstarzeniowe [12].
Marka Klapp Cosmetics posiada w swojej ofercie serię kosmetyków czekoladowych
do pielęgnacji twarzy. Pierwszym produktem jest peeling Face Peel zawierający kakao,
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masło kakaowe, olejek makadamia, ekstrakt z chilli, kompleks kwasów owocowych
oraz kaolin. Cząsteczki ścierające są z tworzywa sztucznego. Drugim produktem z tej
serii są ampułki czekoladowe z kakao i gliceryną. Nadają się one do wprowadzania
za pomocą mikrorollera lub tradycyjnej manupresury.

Pielęgnacja domowa z wykorzystaniem czekolady
Ze względu na wysoką cenę czekoladowych zabiegów, a także ich dość długi czas trwania,
wiele kobiet szuka alternatywnych sposobów, by skorzystać z dobrodziejstw czekolady.
Drogerie oferują coraz więcej czekoladowych kosmetyków. Na sklepowych półkach
można znaleźć czekoladowe peelingi, balsamy, olejki, płyny do kąpieli i wiele innych.
W ich skład wchodzi głównie masło kakaowe, rzadziej ekstrakt z czekolady.
Jednym z balsamów jest Vaseline Cocoa Radiant. Zawiera on czyste masło kakaowe
oraz kropelki wazeliny, dzięki czemu głęboko nawilża, a także ma działanie regenerujące
[13].
Wśród kosmetyków do pielęgnacji twarzy zwraca uwagę czekoladowa maseczka
firmy Beauty Formulas. W jej skład wchodzi masło kakaowe, a także ekstrakt z czekolady oraz masło shea. Maska ma za zadanie oczyścić, nawilżyć i odżywić skórę, a dzięki
zapachowi czekolady pomaga pozbyć się stresu [14].
Jednym z częściej wybieranych produktów jest czekoladowy peeling. Sklepy oferują
duży wybór tych produktów. Jeden z nich to peeling cukrowy firmy Farmona. Składnikami
aktywnymi tego kosmetyku są ekstrakt z czekolady gorzkiej oraz ekstrakt pistacjowy,
a składnikiem ścierającym naskórek kryształki cukru. Peeling wspomaga redukcję tkanki
tłuszczowej, a zarazem poprawia mikrokrążenie w skórze, ujędrnia i odżywia [15].
Zabiegi czekoladowe stają się coraz popularniejsze, często są wybierane jako ekskluzywne prezenty dla bliskich osób bądź stanowią ofertę sezonową na różne okazje,
np. walentynki. Przemysł kosmetyczny ciągle rozwija swoją ofertę z wykorzystaniem
czekoladowych preparatów. Zabiegi te są coraz chętniej wybierane, gdyż oprócz poprawy
stanu skóry, wpływają także pozytywnie na stan psychiczny klientów.

Miód i produkty pszczele – właściwości i zastosowanie w kosmetologii
Właściwości prozdrowotne miodu są znane od lat. Udowodniono, że miód oraz produkty
pszczele działają bakteriobójczo, antyseptycznie, przeciwzapalnie, regenerująco, odżywiająco i odprężająco. Stosowane są w rozmaitych schorzeniach od zapalenia gardła, chorób
żołądkowo- jelitowych, zapaleń skóry, po trądzik i nowotwory. Wykazano, że apiterapia
pomaga w leczeniu chorób układu oddechowego, krążenia, moczowego, pokarmowego,
chorób reumatycznych oraz chorób skóry i błon śluzowych. Jedną z form apiterapii jest
apitoksynoterapia, czyli leczenie za pomocą jadu pszczelego. Udowodniono, że stosowany
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w masażu pobudza krążenie płynów ustrojowych, dzięki czemu organizm szybciej
pozbywa się szkodliwych toksyn. Potwierdzono również, iż miód i produkty pszczele
idealnie odnajdują swoje zastosowanie w preparatach kosmetycznych. Dzięki swym
nawilżającym, odświeżającym i dotleniającym właściwościom są dodawane głównie
do maseczek, kremów, toników, peelingów czy szamponów do włosów. Sprawiają,
że skóra staje się delikatna, gładka, pełna blasku. Wykazano, że maseczki z miodem
łagodzą podrażnienia i przyspieszają gojenie się ran. Toniki działają antyseptycznie,
natomiast szampony wzmocnią włosy oraz nadają im piękny, zdrowy wygląd. Dzięki
właściwościom przeciwdrobnoustrojowym utrzymuje prawidłowe pH skóry, a co za tym
idzie, zapobiega powstawaniu zmian trądzikowych. Miód dostarcza skórze wielu witamin
i substancji odżywczych.

Właściwości miodu
Miód składa się z różnych cukrów, przeważnie fruktozy i glukozy, substancji takich
jak kwasy organiczne, enzymy oraz stałe cząstki pochodzące ze zbioru miodu [16].
Miód wykorzystuje się nie tylko w celach konsumpcyjnych, ale także przy leczeniu
trudno gojących się ran czy wrzodów. Stosowany na oczyszczoną, suchą skórę nadaje jej
elastyczność i gładkość, a zawarte w nim węglowodany powodują bardzo dobre nawilżenie skóry. Wraz z pozostałymi składnikami związków organicznych mają właściwości
antyseptyczne i są wykorzystywane przy usuwaniu podrażnień skóry [17].

Skład chemiczny miodu
Jednym z głównych składników miodu jest woda, a jej zawartość zależy w pewnym
stopniu od czynników atmosferycznych. Choć nie posiada ona żadnych wartości odżywczych, jest niezbędna do zachodzących w miodzie reakcji chemicznych. W skład
miodu wchodzą także cukry proste (monosacharydy), dwucukry (disacharydy), trójcukry
(trisacharydy) i wielocukry (polisacharydy) [17].
Kolejnym istotnym składnikiem miodu są kwasy organiczne. Mimo iż miód jest
słodki, jego pH pozostaje lekko kwaśne. Większość mikroorganizmów najlepiej rozwija
się w obojętnym pH 7, dlatego kwasy zawarte w miodzie mają działanie przeciwdrobnoustrojowe. Pobudzają apetyt i wspomagają układ trawienny [18].
Enzymy to aktywne składniki miodu, ponieważ ich zadaniem jest przyspieszenie
rozkładu białek, tłuszczów i węglowodanów. Mają również działanie przeciwzapalne,
antybakteryjne, a także wspomagają trawienie ze względu na obecność w miodzie amylazy, diastazy czy fosfatazy [18].
Dzięki dużej zawartości przeciwutleniaczy miód zapewnia człowiekowi zdrowie.
Przypisuje się mu bardzo korzystne cechy tj. zmniejszenie zachorowań na astmę, raka
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czy reumatyzm. Utrzymuje również prawidłowy poziom cholesterolu LDL we krwi.
Natomiast flawonoidy to żółte, pomarańczowe i czerwone barwniki, które w zależności
od rodzaju miodu mają działanie wzmacniające oraz antywirusowe [18]. Miód zawiera
także witaminy, przede wszystkim te z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9) oraz C [19].

Produkty pszczele
Wosk, pyłek kwiatowy (pierzga), mleczko pszczele, kit pszczeli (propolis) i jad pszczeli
stanowią tzw. produkty pszczele. W większości to silnie działające substancje, które mogą
uczulać [19]. Wszystkie te produkty mogą dobrze przysłużyć się w leczeniu niektórych
chorób i dość często stosuje się je w medycynie. Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy,
propolis, miód w dużych dawkach stosowane są z powodzeniem w leczeniu raka i towarzyszących tej chorobie dolegliwościach. Jednak to miód jest najczęściej stosowany
w leczeniu, właśnie jemu przypisuje się najwięcej właściwości zdrowotnych [18].
Wosk pszczeli to mieszanina złożona z ponad 300 różnych substancji, między innymi
glicerydów (tłuszczów), kwasów tłuszczowych, alkoholi oraz węglowodanów [18], inhibinów – substancji przeciwbakteryjnych, oraz witamin – głównie witaminy A (retinolu),
która podwyższa barierę ochronną naskórka oraz korzystnie wpływa na regenerację skóry
[20]. Czysty wosk pszczeli jest jedynym surowcem pszczelim, który nie uczula. Dlatego
w kosmetyce jest wykorzystywany jako biały wosk (łac. Cera alba), o wiele twardszy
od naturalnego wosku żółtego i stosowany przy produkcji maści, sztyftów i kremów jako
tzw. środek separujący. Swoje zastosowanie odnajduje także przy chorobach skórnych
lub jako plaster na skaleczenia. Z wosku pszczelego wytwarzane są również świeczki
zapachowe, które idealnie sprawdzają się w aromaterapii. Reasumując, wosk pszczeli
działa na skórę pielęgnacyjnie i ochronnie [18].
Pyłek kwiatowy (pierzga) to cenne źródło białka (lizyna, histydyna, arginina, alanina,
tyrozyna, walina, fenyloalanina), tłuszczów (kwas palmitynowy, linolowy, linoleowy,
arachidonowy), soli mineralnych – mikro i makro elementów takich jak potas, fosfor,
wapń, magnez, sód, krzem, mangan, żelazo miedź czy cynk; witamin (A, B, C, PP,
K), kwasów organicznych (jabłkowy, mlekowy, cytrynowy) i enzymów (inwertaza,
diastaza, katalaza, reduktaza, pepsyna i inne) [20-21]. W kosmetyce stosowany jest
jako substancja witalizująca w kremach, emulsjach odżywczych, balsamach dla osób
przemęczonych i w podeszłym wieku. Kosmetyki zawierające w swoim składzie pyłek pszczeli nadają skórze elastyczność oraz młody i zdrowy wygląd. Swym silnym
działaniem przeciwbakteryjnym oraz przeciwgrzybiczym wstrzymuje rozwój bakterii
chorobotwórczych [21].
Mleczko pszczele zawiera aż 65% wody, natomiast pozostałe 35% to rozmaite cukry,
białka, tłuszcze, witaminy (A, PP, K, B1), kwasy organiczne oraz sole mineralne (potas,
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sód, magnez, wapń, cynk, żelazo, miedź) [22]. W kosmetyce swoje zastosowanie znajduje jako substancja odżywcza i witalizująca w kremach, emulsjach, balsamach, płynach
pielęgnacyjno-rewitalizujących przeznaczonych dla cery suchej, normalnej oraz tłustej.
Kremy i balsamy z mleczkiem pszczelim pobudzają metabolizm komórek naskórka
oraz zmniejszają wydzielanie łoju [20].
Propolis zawiera żywice, balsamy, substancje smoliste (ok. 55%), olejki eteryczne
(ok. 10%), wosk (ok. 40%), pyłek pszczeli (ok. 5%), a także aminokwasy, substancje
mineralne i mikroelementy takie jak żelazo, miedź, magnez, mangan, selen i cynk,
oraz witaminy (A, C, E, H, i z grupy B). Występują w nim również flawonoidy. Posiada
również silne właściwości antyseptyczne, które skutecznie chronią organizm człowieka
przed mikroorganizmami chorobotwórczymi. Zewnętrznie używany w leczeniu zakażeń skóry, czyraków, ropni mnogich, błon śluzowych, zajadów, opryszczki, oparzeń,
odmrożeń, owrzodzeń i odleżyn [22]. Stosowany w pielęgnacji skóry, leczeniu trądziku,
egzem, grzybic, paradontozy. Pobudza metabolizm komórek i przyspiesza regenerację
uszkodzonych tkanek [20].
Jad pszczeli służy pszczołom przede wszystkim do obrony. W momencie żądlenia jest
wtłaczany w głąb tkanki zaatakowanego organizmu [22]. W skład jadu wchodzą: białka
(57% w suchej masie), histamina, fosfolipaza A (rozbija wiązania pomiędzy kwasem
tłuszczowym a gliceryną w tłuszczach złożonych, przyczynia się do obniżenia poziomu
cholesterolu), hialuronidaza (enzym – przyspiesza rozkład kwasu hialuronowego, wiąże
wodę w naskórku), toksyczne peptydy tj. melityna (posiada bardzo silne właściwości
rozpuszczające, blokuje przenoszenie bodźców w obwodowym układzie nerwowym),
apamina (pobudza szyszynkę do wytwarzania serotoniny- neuroprzekaźnika), kwasy
tłuszczowe, cholina i gliceryna [23]. Spośród mikroelementów w jadzie pszczelim
występują wapń, magnez, fosfor i siarka. Substancja ta ma silne właściwości bakteriobójcze. Stosowany jest w leczeniu blizn, brodawek, półpaśca, chorób reumatoidalnych,
nerwobólów, zapalenia żył, nadciśnienia, trudno gojących się ran, chorób alergicznych
[20]. Jad pszczeli można stosować w postaci maści (do leczenia np. zapalenia stawów,
stłuczeń lub skręceń) lub emulsji do wcierania [18].
Miód Manuka to naturalny produkt wytwarzany przez pszczoły żywiące się nektarem
z kwiatów krzewu Manuka (łac. Leptospermum scoparium). Krzew Manuka występuje
na terenie całej Nowej Zelandii i Australii. Oryginalny miód Manuka pochodzi tylko
z tych krajów. W jego skład wchodzą m.in. węglowodany, kwasy organiczne, flawonoidy,
witaminy i mikroelementy, zaś o jego wyjątkowości decyduje działanie przeciwbakteryjne, bowiem w porównaniu z innymi miodami ma on ok. 100 razy więcej właściwości
antybakteryjnych. Zawdzięcza to stężeniu naturalnej substancji zwanej methylglyoxal
(aktywny antybakteryjny składnik miodu Manuka). Doskonale sprawdza się w leczeniu
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pacjentów z chorobami układu pokarmowego, a nawet przy infekcjach skórnych, oparzeniach, ranach cukrzycowych czy odleżynach [21].

Apiterapia oraz wybrane zabiegi kosmetyczne z zastosowaniem miodu
Apiterapia to metoda leczenia wykorzystująca produkty wytwarzane lub wydzielane
przez pszczoły. Mimo iż samo spożywanie produktów pszczelich wpływa bardzo korzystnie na organizm człowieka i stanowi profilaktykę wielu różnych chorób, apiterapia
stosowana jest w leczeniu konkretnych dolegliwości. Jest metodą prostą, bezpieczną
i bardzo dobrze tolerowaną przez pacjentów. W apiterapii stosuje się preparaty, których
głównym składnikiem są produkty pszczele tzw. apiterapeutyki. Pobudzają one zdrowe
komórki organizmu do wzrostu, jednocześnie poprawiając ich metabolizm. Stymulują
układ krążenia, zmniejszają zapalenie [22].

Produkty pszczele w pielęgnacji ciała
Lecznicze właściwości produktów pszczelich są stosowane nie tylko w kremach i emulsjach,
środkach do pielęgnacji oraz płynach i żelach do kąpieli. Miód w czystej postaci działa
również jako intensywna kuracja dla skóry. Jego bogate składniki rozświetlają i odżywiają
ją, działają łagodząco, wzmacniająco i przeciwbakteryjnie. Już sam miód bez wspomagaczy
łagodzi suchą i łuszczącą się skórę oraz sprawia, że włosy są lśniące i gładkie. Wosk pszczeli
i propolis znajdują obfite zastosowanie w produkcji maści i kremów [18].

Maseczki i okłady z miodem
Miód jest odpowiedni dla każdego typu cery. Sprawia, że skóra staje się miękka, przyjemna
w dotyku, napięta i elastyczna. Cenne właściwości i składniki występujące w miodzie
pielęgnują skórę, a włosom nadają blasku [18]. Miód szybko się wchłania i wiąże wodę.
W połączeniu z mlekiem łagodzi podrażnienia i przyspiesza gojenie się ran. Maseczki
z miodem nie wywołują krwawienia ani odczynów alergicznych. Doskonale sprawdzają
się jako przygotowanie skóry do zabiegów kosmetycznych, ponieważ oczyszczają,
zmiękczają i poprawiają ukrwienie [24].

Kąpiele z miodem
Kąpiele w wodzie z dodatkiem miodu odprężają i w bardzo szybkim czasie pozwalają się
zrelaksować. Doskonale sprawdzą się również dla osób, które mają problemy ze snem. Mają
także bardzo korzystny wpływ na skórę, gdyż miód sprawia, że staje się ona jedwabiście
gładka, nawilżona i mniej podatna na podrażnienia [24]. Przykładowe kąpiele z miodem:
– Kąpiel brązująca – odpręża i nadaje skórze koloryt lekkiej opalenizny;
– Kąpiel lawendowo-miodowa – aromatyczna i relaksująca;
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–
–
–

Kąpiel oliwkowo-miodowa – odpręża, doskonale nawilża, delikatnie natłuszcza
skórę;
Kąpiel różano-miodowa – doskonale nawilża skórę, łagodzi zaczerwienienia
i podrażnienia;
Kąpiel z lipą i miodem – polecana dla osób mających problemy ze snem, doskonale odpręża i wycisza.

Miodowy masaż
Masaż ciepłym miodem działa regenerująco, odżywczo, pobudza krążenie płynów ustrojowych i działa moczopędnie, przyspieszając oczyszczanie organizmu ze szkodliwych
toksyn i substancji. Odpowiednio wykonany pozwala zniwelować bóle reumatyczne,
zesztywnienie mięśni związane ze stresem dnia codziennego, a także bóle po urazach.
Redukuje tkankę tłuszczową, cellulit oraz spłyca rozstępy. W przypadku twarzy redukuje
wyrazistość przebarwień, popękanych naczyń krwionośnych, zmarszczek i cieni pod
oczami. Skóra staje się gładka i elastyczna [24].
Przykładowe masaże z użyciem miodu:
– Masaż kakaowo-miodowy – działa ujędrniająco i antycellulitowo;
– Masaż miodowo-sosnowy – poprawia krążenie krwi, działa moczopędnie
i zmniejsza bóle reumatyczne;
– Masaż nawilżający dłoni i stóp – wygładza szorstką skórę kończyn;
– Masaż odmładzający – wygładza zmarszczki i poprawia koloryt skóry;
– Masaż relaksacyjny – uelastycznia skórę i poprawia jej ukrwienie.

Miód na dłonie i paznokcie
Witaminy zawarte w miodzie doskonale odżywiają płytkę paznokcia, a okłady z miodu
przeciwdziałają rozdwajaniu i łamaniu się paznokci. Gdy paznokcie stracą blask, a dłonie staną się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, peeling miodowy i kąpiel z miodem
przywrócą im zdrowy wygląd.
Przykładowe zabiegi na dłonie i paznokcie:
– Kąpiel w mleku z miodem – skóra dłoni i paznokcie będą gładkie, dobrze nawilżone i przygotowane do dalszych zabiegów kosmetycznych;
– Maseczka ogórkowo-jabłkowa z miodem i cytryną – rozjaśni oraz nawilży skórę
dłoni;
– Maść witaminowa z miodem, oliwą i żółtkiem – doskonale odżywi płytkę paznokcia i jednocześnie nawilży skórę wokół niego;
– Okład z ziemniaków, oliwy i miodu – odżywi wysuszoną skórę dłoni i poprawi
wygląd.
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Maseczki na włosy i szampony z miodu
Miód na włosy można stosować sam lub w połączeniu z oliwą, gliceryną, żółtkiem
czy sokiem z cytryny. Doskonale nadaje się do nacierania włosów lub ewentualnie jako
dodatkowy składnik do odżywki. Miód poleca się szczególnie osobom, które posiadają
suche, łamliwe, pozbawione blasku, zniszczone włosy. Maseczki miodowe poprawiają
ich wygląd, nawilżają, wzmacniają, dodają blasku, ułatwiają rozczesywanie, a nawet
rozjaśniają [24].
Przykładowe maseczki i szampony do włosów:
– Maseczka regeneracyjna I – sprawi, że włosy będą błyszczące, miękkie
i łatwo układające się;
– Maseczka rozjaśniająca z miodem i ziołami – rozjaśnia włosy;
– Szampon rozmarynowo-miodowy – przeciwłupieżowy;
– Szampon miodowo-piwny – do szybko przetłuszczających się włosów.

Inne zastosowanie miodu w pielęgnacji urody
Miód ma wszechstronne zastosowanie w leczeniu wielu chorób, dlatego tak często
spotykamy się z kosmetykami na bazie tego naturalnego surowca. Ze względu na swe
przeciwzapalne, regenerujące i odżywcze właściwości wspomaga gojenie się ran,
wyprysków, krostek, ropni i odmrożeń. Udowodniono także, że składniki chemiczne
zawarte w miodzie tj. witaminy A, C, E są przeciwutleniaczami, które wyłapują wolne
rodniki, co przyczynia się do spowolnienia procesu starzenia skóry. Do kosmetyków
na bazie miodu często dodaje się mleko kozie, ekstrakt z oliwek, kwiatów i ziół, a także
olejki roślinne. Maseczki, maści, toniki, kremy, peelingi, mydła, żele pod prysznic
na bazie miodu można przygotować również samodzielnie [25].
Pielęgnacyjne maści przyrządzone na bazie miodu mogą być przeznaczone do codziennej pielęgnacji ciała lub działać ochronnie tak, jak pielęgnacyjna pomadka do ust
z woskiem pszczelim – pomadka ochroni usta przed pękaniem, spierzchnięciem,
w stanach załamania pogody (wiatr, mróz, deszcz). Preparaty takie mogą również leczyć lub wspomagać leczenie łuszczycy (maść orzechowo-miodowa), kurzajek (maść
na kurzajki z cebulą i miodem) czy ran i ropnych stanów zapalnych (maść na miodzie
i tranie, maść propolisowa).
Kremy przyrządzone na bazie miodu wspomagają leczenie trądziku, krem do rąk
z propolisem – stosowany jest na szorstkie, spierzchnięte dłonie.
Płyny na każdą okazję. Przykładowe płyny:
– Tonik do twarzy z kwiatów gorzkiej pomarańczy z miodem – polecany do codziennego stosowania w celu odświeżenia i orzeźwienia skóry twarzy;
– Tonik miodowy – stosowany w celu odświeżenia skóry twarzy;
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–
–
–
–
–
–

Tonik dla cery tłustej – chroni i obniża wydzielanie sebum;
Płyn do płukania ust z propolisem – zapewnia świeży oddech, przeciwdziała
zapaleniu dziąseł i powstawaniu uszkodzeń mechanicznych tj. aft;
Miodowo-piwny płyn utrwalający do włosów;
Miodowy płyn utrwalający, nadający włosom połysk;
Tonik do twarzy z miodem i oczarem wirginijskim – oczyszczający skórę;
Nalewka czosnkowo-miodowa – na infekcje grzybicze.

Preparaty z granatów i winogron jako składnik kosmetyków – wpływ
i działanie na skórę
W starożytnych Chinach sok z granatu uważano za owoc, który przedłuża życie [26].
Współczesne badania udowodniają, że ma on dobry wpływ na zdrowie człowieka.
W medycynie naturalnej wszystkie części drzewa mają swoje zastosowanie w zwalczaniu infekcji i zapaleń, a także wykazują działanie antyrodnikowe. Uważa się, że granat
ma swoje znaczenie jako środek działający przeciwko biegunce oraz posiadający działanie
przeciwrobacze. Z nasion wytłaczany jest olej, który posiada mocny, intensywny zapach
i jest wykorzystywany do produkcji kosmetyków [27].
W lecznictwie przydatne są kwiaty, okrywy owoców, kora z korzeni i pnia. Nasiona
granatu zawierają hormony roślinne. Skóra owocu posiada substancje antyoksydacyjne
i te, które zwalczają mikroby. Miąższ z kolei zawiera polifenole. W grupie związków
polifenolowych największe znaczenie pełnią flawonoidy. Do związków polifenolowych
zaliczane są także garbniki oraz fenolokwasy. Flawonoidy i polifenole roślinne zalicza
się do silnie działających antyoksydantów [27]. Garbniki działają przeciwzapalnie. Stosuje się je zewnętrznie przy stanach zapalnych skóry i błon śluzowych, pomocne są przy
opuchnięciach i lekkich krwawieniach. Garbniki znalazły swoje zastosowanie w kosmetyce
w formie ekstraktów roślinnych, przyczyniają się do wzmacniania skóry i powodują jej
ściągnięcie. Używane są przy produkcji preparatów przeciwtrądzikowych, przeciwsłonecznych oraz w kosmetykach do stóp [17]. Wtórnymi substancjami roślinnymi są polifenole.
Do tej grupy zalicza się kwasy fenolowe np. kwas kawowy oraz flawonoidy. Flawonoidy
są barwnikami pochodzącymi ze świata roślinnego. Największa ich zawartość znajduje
się w kwiatach, owocach i liściach. Występują zazwyczaj w połączeniu z cukrami jako
glikozydy. Posiadają wielokierunkową aktywność biologiczną, która jest wykorzystywana
w celach terapeutycznych oraz kosmetycznych. Wykazują właściwości przeciwzapalne,
przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybiczne. Flawonoidy są naturalnymi przeciwutleniaczami. Ich właściwości zostały wykorzystane w kosmetyce do przedłużania trwałości
formy kosmetyków. Właśnie dlatego są coraz częściej stosowane w produkcji kremów,
szamponów i lotionów [17].
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Olej z pestek granatu i jego zastosowanie w pielęgnacji skóry
Olej otrzymywany jest z pestek granatu właściwego. Zawiera w 20% kwasy tłuszczowe
nasycone, kwas oleinowy 10% i punikowy 70%. Obfituje w fitosterole, fitoestrogeny
a także polifenole (antocyjany, flawonoidy, pochodne kwasu elagowego). Olej z pestek,
czyli nasion granatu, posiada właściwości antyoksydacyjne. Dzięki obecności flawonoidów i kwasu punikowego hamuje aktywne enzymy prozapalne. Dlatego też olej znalazł
swoje zastosowanie w kosmetyce. Zawarty jest w kosmetykach do cery trądzikowej,
a także w preparatach przeciw oparzeniom słonecznym lub zranieniom skóry [27]. Swoje
zastosowanie znalazł także w leczeniu trądziku różowatego. W kosmetyce olej z granatu
jest ceniony, ponieważ ma dobry wpływ na skórę dojrzałą. Działa przeciwzmarszczkowo
i odmładzająco, tworzy ochronę przeciw słońcu oraz posiada właściwości antyoksydacyjne.

Olej z pestek winogron w kosmetyce
Olej z winogron otrzymywany jest przez tłoczenie pestek na zimno. Zawiera kwas linolowy
(85%) i kwas olejowy (10%) [17]. Kwas linolowy w kosmetyce dodawany jest do kremów.
Posiada zdolność hamowania utraty wody z naskórka. Reguluje także pracę gruczołów
łojowych. Wchodzi w skład kremów przeznaczonych do popękanej i szorstkiej skóry [20].
Olej z pestek winogron jest także bogaty w witaminę E [28], która stanowi biologiczny
utleniacz dla witaminy A oraz witaminy C. Charakteryzuje się tym, że dobrze wnika
w skórę i przyczynia się do hamowania procesów powodujących jej starzenie. Znalazł
swoje zastosowanie jako składnik wielu kosmetyków np. w kremach poprawiających
sprężystość i nawilżenie skóry. Olej z pestek winogron jest wzmacniany poprzez działanie
digomerycznych proantocyjanidyn. To one dostarczają skórze niezbędnych nienasyconych
kwasów tłuszczowych (NNKT). Naprawiają barierę lipidową naskórka, przez co stopień
jego nawilżenia się zwiększa. Normalizują także wydzielanie łoju przez gruczoły łojowe.
W owocach czerwonych winogron znajdują się największe ilości resweratrolu, związku
należącego do grupy polifenoli. Można go znaleźć także w czerwonych winach gronowych. Resweratrol, wraz ze składnikami polifenolowymi zawartymi w czerwonym winie,
okazał się pomocny w neutralizowaniu wolnych rodników. Ma w tym wypadku działanie
przeciwzapalne oraz chroniące NNKT oraz witaminę C przed utlenieniem [27]. Działa
przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, przyczynia się także do opóźniania procesów starzenia skóry [29]. Resweratrol wraz z polifenolami znalazł swoje zastosowanie w kosmetyce.
Przyczyniły się do tego jego wysoce cenione właściwości przeciwstarzeniowe. Jest pomocny
w procesach hamowania i spowalniania mechanizmów odpowiedzialnych za starzenie
skóry. Resweratrol przyczynia się do ograniczania uszkodzenia materiału genetycznego,
który jest odpowiedzialny za prawidłową pracę enzymów pochodzących z klasy sirtuin
(odkryte w 2000 roku białka enzymatyczne, które regulują odporność komórek na stres,
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ich zdolności regeneracyjne oraz żywotność; aktywność sirtuin spada wraz z wiekiem).
Resweratrol jest aktywatorem sirtuin, należy zaznaczyć, że najbardziej efektywnym, dzięki
czemu poprawia naturalne procesy naprawcze skóry. Z jego udziałem zwiększana jest
odporność komórek na negatywne działanie czynników środowiska naturalnego (także
promieniowanie UV). Przedłuża życie komórek skóry, ma działanie przeciwstarzeniowe
i inhibujący wpływ w glikacji białek podporowych skóry (proces niszczenia białek podporowych skóry – kolagenu i elastyny przez cukry). Resweratrol stanowi silny antyoksydant.
W kosmetologii odgrywa to duże znaczenie, ponieważ wraz z wiekiem słabnie naturalny
system ochrony i dochodzi do utraty jędrności skóry oraz jej zniszczenia [27].
Olej z pestek winogron dobrze sie wchłania oraz działa lekko tonizująco. W kosmetyce polecany jest dla skór tłustych i mieszanych. Często stosuje się go jako olejek
do ciała i do masażu. Zalecane jest mieszanie go wraz z innymi olejami w proporcjach 1:1
np. z olejem z jojoby [17].
Olej winogronowy potrafi regulować czynności wydzielnicze gruczołów łojowych
oraz zmniejszać nadmierne rogowacenie. Ma działanie antyalergiczne i potrafi stymulować
procesy regeneracyjne. Pomaga we wchłanianiu innych składników aktywnych biologicznie, które zawarte są w kosmetykach. Używa się go w leczeniu trądziku, łupieżu, oparzeń,
wyprysków oraz odleżyn [29]. Olej stosowany jest w kosmetyce w mleczkach, tonikach
i emulsjach, zwłaszcza dla suchej i wrażliwej skóry [30].
Olej winogronowy rozprowadza się łatwo oraz szybko wchłania bez pozostawiania
tłustego połysku. Powoduje, że skóra staje się bardziej elastyczna i nawilżona. Emulsje
z pestek winogron są lekkie i nie natłuszczają, dlatego też używane są w preparatach
do skóry dojrzałej, tłustej i mieszanej.

Maseczki i peelingi z winogron i ich wpływ na skórę
Owoce winogron zawierają bogactwo witamin A, B1 B2, B6, C, E. Posiadają także składniki
mineralne, którymi są potas, fosfor, magnez, wapń, żelazo, mangan, cynk, miedź, chlor,
jod oraz bor. Skórki, pestki winogron oraz szypułki zawierają flawonoidy będące naturalnymi przeciwutleniaczami, które pozytywnie wpływają na skórę. Powodują, że staje
się bardziej odżywiona, rozjaśniona i wygładzona. Te bogate właściwości znalazły swoje
zastosowanie w kosmetyce. Owoce z winogron używane są w maseczkach i peelingach.
Wiele z nich można wykonać samodzielnie [31].
W handlu, poza olejem z winogron, znajduje się także ekstrakt z ich owoców winogron. Ekstrakty z całych owoców, łącznie z nasionami, są bogate w oligomeryczne
proantocyjanidyny. Stosowane są w kosmetykach do pielęgnacji wszystkich rodzajów
skóry, a polecane zwłaszcza dla cery starzejącej się. Oligomeryczne proantocyjanidy
z winogron mają duże i wartościowe działanie na skórę [27]. Ekstrakty z winogron dzięki
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ich zawartości wykazują bardzo dobre właściwości antyoksydacyjne. Przyczyniają się
do ochrony przed niszczącym działaniem promieniowania UVA i UVB. Ekstrakty z tych
owoców działają na skórę łagodząco i przeciwzapalnie poprzez zdolność hamowania
aktywności prozapalnych enzymów w skórze, tj. kolagenazy, elastazy i hialuronidazy. Dzięki tym umiejętnościom zwiększają jędrność oraz elastyczność skóry, a także
poprawiają jej stan nawilżenia. Ekstrakty z owoców winorośli uszczelniają naczynia
kapilarne skóry, co z kolei poprawia mikrocyrkulację krwi, zmniejszając opuchnięcia
oraz zasinienia okolic oczu [27].
Ekstrakt może powstawać także z liści winorośli. Jest on źródłem substancji, które
posiadają działanie przeciwrodnikowe. Są to kwercetyny, kemferol, kwas askorbinowy,
kwas kawowy oraz sole mineralne i cukry [30].
Ekstrakt z liści winogron działa antyoksydacyjnie, łagodząco i przeciwrodnikowo.
Widzimy zatem, jak zbawienne znaczenie posiada on w dziedzinie kosmetologii. Stosowany jest w przemyśle kosmetycznym w preparatach służących do pielęgnacji skóry
oraz włosów [30].
Hydrolat z owoców winogron jest produktem, który pozostał po destylacji z parą
wodną olejków eterycznych z owoców winorośli. Zawiera związki biologicznie czynne
rozpuszczalne w wodzie, a także pozostałości olejków eterycznych. Hydrolat rozpuszczalny jest w wodzie, glikolu propylenowym i etanolu. W służbie pięknej skóry działa
nawilżająco, oczyszczająco, tonizująco i odświeżająco. Dzięki swoim właściwościom
znajduje się w balsamach, kremach oraz preparatach myjących i mgiełkach do ciała [30].

Wykorzystanie aloesu w kosmetologii
Spośród różnych odmian aloesu tylko około piętnastu ma właściwości lecznicze. W składzie liścia aloesu 95% jego całej zawartości stanowi woda. Ponadto występują tam:
– Substancje mineralne – magnez, fosfor, cynk, sód, wapń, miedź, potas, chrom,
żelazo, mangan;
– Witaminy – beta karoten, cholina i kwas foliowy, wszystkie witaminy z grupy B
(w tym również odrobina B12, która rzadko występuje w roślinach), witamina C;
– Aminokwasy – dziewięć z dziesięciu tak zwanych podstawowych aminokwasów
dietetycznych, kwas glutaminowy, alanina, hydroksyprolina, prolina, tyrozyna
i seryna, hydroksyprolina;
– Substancje o działaniu przeciwzapalnym: kampesterol, bradykinaza, betasitosterol;
– Substancje działające przeciwbólowo – mleczan magnezowy, lupeol (naturalny
kwas salicylowy);
– Substancje działające przeciwbakteryjnie – kwas cynamonowy, związki siarkowe,
fenole, lupeol;
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–
–

–

–
–
–

–

Nienasycone kwasy tłuszczowe – kwas linolenowy, kwas linolowy, kwas stearynowy, kwas palmitynowy, kwas myristilowy, kwas kaprylowy;
Pochodne antrachinonowe – rezistannol, niektóre olejki eteryczne, emodyna, ekstrakty kwasu cynamonowego, kwas aloetynowy, aloina, antranol, barbaloina, antracent, izobarbaloina, kwas chryzoprazowy – spośród wszystkich wymienionych
pochodnych, tylko aloina i emodyna przejawiają niekorzystne działanie w dużym
stężeniu, najlepiej, kiedy usunie się je razem ze skórą liścia;
Cukry – monosacharydy – fruktoza i glukoza, polisacharydy – szczególnie polimannozy i glukomannozy, acetylowane pochodne cukrów (acetylomannozy)
oraz niezwykle liczna grupa mukopolisacharydów;
Enzymy – amylaza, peroksydaza, karboksypeptydaza, alliaza, celulaza, katalaza,
lipaza, zasadowa fosfataza i inne;
Ligniny – ich podstawowym składnikiem jest celuloza. Wielu badaczy przypisuje
im znakomitą zdolność penetracji w głąb ludzkiej skóry;
Saponiny – to związki z grupy glikozydów, których miąższ aloesowy zawiera około
3%, mają działanie myjące, lekko odkażające i ściągające. Dzięki nim powstają
aloesowe mydła i szampony;
Biostymulatory – związki obecne w miąższu aloesu w śladowych ilościach, mają
działanie katalityczne [32].

Właściwości aloesu
Po latach badań nad właściwościami aloesu nadal do końca nie da się wyjaśnić, dlaczego
ta roślina ma tak fenomenalny wpływ na organizm człowieka. Wiadomo jednak, że wykazuje silne właściwości lecznicze i adaptogenne. Adaptogeny działają na poziomie
komórkowym, docierają w tym samym czasie do każdej komórki ciała.
Aloes ma również unikalne właściwości odmładzające, co powoduje zwiększenie
produkcji fibroblastów osiem razy szybciej niż normalnie. Fibroblasty są odpowiedzialne za produkcję kolagenu w skórze właściwej. Wielu ekspertów zajmujących
się aloesem twierdzi, że ta roślina pomaga przyspieszyć proces produkcji kolagenu,
zapobiegając w ten sposób tworzeniu się zmarszczek [33]. Posiada również silne
właściwości nawilżające, ze względu na dużą zawartość wody. Ponadto ze względu
na zawartość substancji czynnych, które pomagają zmniejszyć ból i stan zapalny, działa
znieczulająco, co sprawia, że skutecznie leczy oparzenia i podrażnienia skóry. Jest
silnym antyutleniaczem, pomaga niszczyć w organizmie wolne rodniki. Ma działanie
uszczelniające i regenerujące naczynia krwionośne oraz zdolność do penetracji przez
skórę do organizmu [34]. Wnika bardzo głęboko w warstwy naskórka, reguluje odczyn
kwasowo-zasadowy skóry, przyspiesza podskórne krążenie krwi oraz regenerację
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tkanek, działa przeciwzapalnie i ściągająco na skórę, hamuje namnażanie się bakterii
i grzybów na skórze, łagodzi świąd i ból [32].

Zastosowanie aloesu w pielęgnacji całego ciała i włosów
Aloes i jego właściwości lecznicze znano od dawna. Ze względu na zawartość
związków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania, mikro- i makroelementów,
aminokwasów, przywraca skórze elastyczność, zdrowy koloryt oraz jędrność. Aloes
jest szeroko stosowany przez przemysł, który wykorzystuje go do produkcji balsamów,
kremów, mydeł, emulsji do i po opalaniu, płynów do kąpieli oraz maseczek ziołowych.
Przemysł farmaceutyczno-kosmetyczny produkuje preparaty leczące zmiany skórne
np. trądzik, szampony przeciwłupieżowe, preparaty przeciw wypadaniu włosów [35].
Warto zaznaczyć, że aloes ma takie samo pH jak skóra ludzka. To przydaje się
w problemach ze skórą takich jak uporczywy trądzik młodzieńczy, w którego rozwoju
uczestniczą szczególnie ciężkie do zwalczenia szczepy bakterii [32]. Aloes może być
stosowany także w różnego rodzaju grzybicach skórnych, w tym również pospolitym
łupieżu [36]. Sprawdza się również przy oparzeniach termicznych i słonecznych. Zatrzymuje ból, redukuje możliwość infekcji, zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia
się blizn.
Wyciąg z liści aloesu ma właściwości światłochronne i regenerujące, wpływa na proces
melanogenezy oraz rozjaśnia skórę, co jest istotne w zaburzeniach barwnikowych [37].
Aloes hamuje bakteryjny rozkład potu przez zahamowanie wzrostu bakterii na skórze
[32].

Aloes w kosmetykach do twarzy
Aloes w kosmetykach do twarzy znajduje wiele zastosowań m.in. jako środek myjący
i oczyszczający skórę. Posiada silne właściwości bakteriobójcze i oczyszczające, wnika
w głąb skóry. Świetnie sprawdza się też jako tonik, który ma za zadanie przywrócić
skórze po myciu odpowiednie pH. Ponieważ ma takie samo pH jak zdrowa skóra
świetnie się do tego nadaje. Krem na dzień z aloesem to również dobre rozwiązanie,
ponieważ codzienna pielęgnacja powinna zapewnić skórze odpowiednie nawilżenie,
dlatego udział wody w kremach na dzień jest większy niż udział tłuszczów. Ważne, aby
składniki kremów nie tylko nawilżały, ale też pozwalały na wiązanie wilgoci ze skórą
i utrzymanie jej w skórze. Aloes dostarcza bardzo dużo wilgoci, przez co sprawia,
że skóra jest odpowiednio nawilżona, gładka i elastyczna [38].
Aloes nadaje się do każdego typu cery i nie powinno go zabraknąć w żadnym
kosmetyku. Skóra normalna, chociaż nie wymaga specjalnych kosmetyków, dzięki
aloesowi pozostanie gładka i zdrowa, a jej kondycja będzie stabilna. Skóra tłusta,
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czyli taka, która wykazuje nadaktywność gruczołów łojowych powinna być często
oczyszczana, w przeciwnym razie brud, tłuszcz i bakterie szybko spowodują na niej
zmiany na przykład trądzikowe. Tłusta skóra cechuje się zasadowym płaszczem
ochronnym skóry, co stanowi pożywkę dla bakterii. Aloes wykazuje w tym przypadku
dużą skuteczność – delikatnie osusza łój i normalizuje pracę gruczołów. Skóra sucha
wykazuje niedobory wilgoci lub tłuszczu. Jest cienka i ma skłonności do pojawiania
się zmarszczek, ten typu skóry wymaga permanentnej i odpowiedniej pielęgnacji, aby
uniknąć przedwczesnego starzenia. Aloes, jako świetna substancja nawilżająca, jest
idealny do tego rodzaju cery, ponieważ doskonale ją nawilża, wiążąc w komórkach
wodę. Skóra dojrzała musi być odpowiednio nawilżona i miękka, aby zmarszczki nie
powiększały się. Intensywnie nawilżające działanie aloesu powoduje, ze skóra dojrzała
pozostaje odpowiednio elastyczna [38].
Mukopolisacharydy znajdujące się w aloesie idealnie pasują do tych, które wypełniają przestrzenie między włókienkami kolagenu w naszej skórze, dzięki czemu
większość kremów aloesowych ma działanie liftingujące. Aloes w kremach jest
naturalnym filtrem UVA i UVB, ponieważ związki antrachinonowe, które znajdują
się w roślinie, co prawda w niewielkich ilościach, pozwalają na to, aby czysty aloes
pochłaniał część ultrafioletowego promieniowania słonecznego [32].
Aloesowe maseczki do twarzy mają za zadanie skoncentrowanie działania miąższu
aloesowego na skórę. Nośniki maseczek przytrzymują aloes na powierzchni skóry, a on
w tym samym czasie bardzo intensywnie działa. W maseczkach aloesowych korzysta
się z tak zwanych keratolitycznych zdolności miąższu aloesu. Oznacza to zdolność
do rozluźnienia włókien keratyny, czyli białka, z którego jest zbudowana najbardziej
martwa warstwa naskórka. Kiedy ta warstwa z wiekiem zaczyna grubieć, powodując
problemy ze skórą, rozwiązaniem stają się różnego rodzaju peelingi. To oznacza,
że aloes ma naturalne właściwości peelingujące [32].
Wyciąg z liści aloesu posiada również właściwości oczyszczające i wybielające
zęby. Dzięki zawartości saponin i lignin aloes bardzo szybko daje sobie radę z oczyszczeniem ich powierzchni.

Aloes w kosmetykach do ciała
Aloes można stosować wraz z olejkami eterycznymi. Jego śluzowata konsystencja
świetnie przyswaja olejki eteryczne, a taką mieszankę z powodzeniem możemy nałożyć
na skórę. Czysty miąższ aloesowy potrafi bardzo sprawnie pomóc w walce z cellulitem.
Aloes może również posłużyć osobom, które mają duży problem z suchością skóry nie
tylko na twarzy, ale na całym ciele [32].
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Aloes w kosmetykach do włosów
Składniki miąższu aloesowego są stymulatorami podziałów komórkowych i świetnie sprawdzają się w pobudzaniu czasowo uśpionych mieszków włosowych, ale także w dostarczaniu
bodźców do przyrostu nowego włosa. Wcieranie czystego aloesu w skórę głowy tak często,
jak tylko to możliwe, spowoduje regeneracje macierzy włosowych i uruchomienie produkcji
nowego włosa w każdym mieszku włosowym. Warto wiedzieć, że dzięki bakteriostatycznym
i przeciwgrzybicznym właściwościom aloesu wszelkie szampony i odżywki, które zawierają
go minimum 10-15% mają automatycznie działanie przeciwłupieżowe [32].
Aloes może zapobiec całkowitej utracie włosów przez zwalczenie przyczyn łysienia:
– Nadmiernego wydzielania gruczołów łojowych;
– Nieprawidłowego obiegu krwi w okolicach czaszki;
– Zbyt obfitego łupieżu [39].

Zastosowanie aloesu w zabiegach pielęgnacyjnych
Zabiegi pielęgnacyjne, w których stosowany jest aloes, mają działanie silnie nawilżające,
przeciwzapalne, przyspieszające regenerację naskórka, łagodzące objawy trądziku. Aloes
nie dopuszcza do nadwrażliwości skóry, do pękania nowych naczynek krwionośnych.
Znajduje również szerokie zastosowanie po zabiegach depilacji, oprócz tego, że ukoi
podrażnioną skórę, również ją mocno nawilży. Żel aloesowy świetnie działa także
na skórę mężczyzn, szczególnie jeśli chodzi o pielęgnację po goleniu. Aloes zapobiega
podrażnieniom, przyspiesza gojenie się ewentualnych zacięć, a także zmiękcza zarost [38].
Aloes jest często używany po zabiegach eksfoliacji kwasami, mikrodermabrazji
czy nawet chirurgicznej dermabrazji, po zabiegach oczyszczających skórę, w walce
z chorobami takimi jak przebarwienia połączone z zaburzeniami keratynizacji, liszaj
płaski, czy grzybice skóry owłosionej.

Zabiegi z użyciem aloesu
Coraz więcej salonów decyduje się na zabiegi z zastosowaniem aloesu lub opierające
się tylko na nim. Można spotkać także wiele salonów działających pod nazwami typowo
aloesowych gabinetów kosmetycznych, gdzie wykorzystywane są tylko produkty oparte
na czystym aloesie. Aloes znajduje zastosowanie w kosmetykach anti-age. Jest pożądanym
składnikiem kosmetyków dla skór wrażliwych, ponieważ ma właściwości nawilżające
dzięki łatwiejszemu wiązaniu wody przez mukopolisacharydy.

Zabiegi na twarz
–

Maseczka do cery trądzikowej: ALOE VERA GELLY (galaretka aloesowa
która w swoim składzie posiada 84% zawartości miąższu aloesowego); ALOE
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–

–

PROPOLIS CREME (krem aloesowo-propolisowy posiada w składzie 72%
miąższu aloesu); ALOE ACTIVATOR (aktywator aloesowy który zawiera 99%
miąższu aloesowego);
Maseczka wybielająca przebarwienia: ALOE SCRUB – peeling (31% aloesu);
FOREVER EPI BLANC (42% aloesu); ALOE ACTIVATOR- aktywator aloesowy (99% aloesu);
Zabieg intensywnie regenerujący i złuszczający: ALOE R3 Factor (krem aloesowy 40% miąższu i ok. 5% kwasów AHA);

Zabiegi na ciało
Zabieg regenerujący na suche pięty, zabieg antycellulitowy, zmniejszający obwód ciała,
wyszczuplający, detoksykujący, (ALOE DOBY TONER, ALOE BODY CONDITIONING
CREME, ALOE FIRST, ALOE MSM GEL).
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WPŁYW WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH NA
SKÓRĘ I ICH ZNACZENIE W KOSMETOLOGII
Marta Bajcer, Paulina Cwil, Bernadeta Kania, Emilia Maślanka,
Promotor: dr Marzena Gutowicz
Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: witaminy antyoksydacyjne (A, C, E), wolne rodniki, stres oksydacyjny
Streszczenie: Rozwój rynku kosmetyków we współczesnych czasach osiągnął wysoki
poziom. Do ich produkcji wykorzystywane są różne substancje aktywne pochodzenia
zarówno zwierzęcego, jak i roślinnego. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się witaminy,
które znajdują szerokie zastosowanie w kosmetykach. Pełnią w nich różne funkcje m.in.
koenzymów, regulatorów keratynizacji naskórka, substancji nawilżająco-zmiękczających
czy antyutleniaczy.
Witaminy to związki organiczne uczestniczące w prawidłowym funkcjonowaniu
organizmu. Mają niewielką masę cząsteczkową oraz zróżnicowaną budowę, większość
z nich to substancje egzogenne, dlatego muszą być dostarczane z pożywieniem. Nie
są źródłem energii dla komórki i nie pełnią w niej funkcji budulcowych. Ich pochodne
mogą pełnić funkcje hormonów lub koenzymów, mają wpływ na funkcje regulatorowe
komórek. Biorą udział w wielu procesach biochemicznych. Ich niedobór prowadzi
do zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu.
Cel: Przegląd teoretycznych prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie na temat
znaczenia witamin antyoksydacyjnych dla organizmu człowieka oraz ich wykorzystania
we współczesnej kosmetologii.
Materiały i metody: Materiał do artykułu stanowiły prace dyplomowe czterech studentek
WSIiZ. W swoich pracach korzystały z artykułów naukowych, podręczników i pism
branżowych.
Wnioski: Do jak najdłuższego zachowania zdrowego i młodego wyglądu skóry, niezbędne są witaminy, które pełnią istotne funkcje we wszystkich podstawowych procesach
naszego organizmu. W kosmetyce stosuje się witaminy rozpuszczalne w wodzie (B i C),
jak również w tłuszczach (A, E). Ze względu na ich wszechstronne funkcje stosowane
witaminy posiadają wielokierunkowe działanie. Co za tym idzie, mogą być używane jako
regulatory procesów keratynizacji, antyutleniacze, środki nawilżające, emolienty, filtry
UV oraz substancje zapobiegające powstawaniu szkodliwych związków.
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Wiele witamin o właściwościach antyoksydacyjnych wykorzystywanych jest w kosmetykach do skóry, włosów czy paznokci.

Przedmowa od promotora
W dzisiejszym świecie mamy do czynienia z dwoma przeciwstawnymi zjawiskami.
Z jednej strony istnieje kult młodości, wszyscy starają się dbać o zdrowy i młody wygląd.
Z drugiej strony mamy silnie zanieczyszczone środowisko, palimy tytoń, jemy żywność
przetworzoną, pozbawioną wszelkich wartości odżywczych, za to pełną szkodliwych
dodatków: spulchniaczy, polepszaczy, konserwantów. Antyoksydanty, zarówno te dostarczane z dietą, jak i stosowane zewnętrznie, są niezbędne w celu zachowania zdrowia
i ograniczenia szkodliwego działania środowiska.
Naukowcy z różnych dziedzin dowodzą, że działanie wolnych rodników jest jedną
z ważniejszych przyczyn starzenia się całego organizmu jak i skóry. Mogą one powodować stan zapalny tkanek oraz uszkodzenie błon komórkowych, struktur lipidowych,
białkowych, a nawet DNA. Produkcja wolnych rodników wzrasta wraz z wiekiem, podczas
gdy coraz słabiej działają mechanizmy obronne. Ten brak równowagi prowadzi do postępującego uszkodzenia struktur komórkowych, a co za tym idzie, do przyspieszonego
starzenia się skóry. Przeciwutleniacze są substancjami, które mogą zapewnić ochronę
przed niekorzystnym działaniem wolnych rodników.
Artykuł ten jest próbą podsumowania obecnego stanu wiedzy na temat wpływu
witamin C, E i A na skórę i cały organizm człowieka. Omawia też zastosowanie tych
witamin we współczesnej kosmetologii.

Witaminy i ich znaczenie
Witaminy są związkami organicznymi służącymi do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Nasz organizm nie potrafi syntetyzować większości witamin i musimy
je dostarczać z pożywieniem lub w gotowych preparatach. Poprzez możliwość różnicowania się do hormonów czy koenzymów, mają wpływ na funkcje regulatorowe komórek
i całych tkanek. Biorą udział w wielu procesach biochemicznych. Niedobór witamin
skutkuje zaburzeniami w funkcjonowaniu organizmu tzw. awitaminozami. Główna
funkcja witamin polega na koordynowaniu złożonych reakcji biochemicznych, które
zachodzą w organizmie. Reakcje te związane są z rozkładem związków, dostarczanych
wraz z pożywieniem, na prostsze cząsteczki oraz ich syntezą w związki wyższego
rzędu [1].
Na początku XX wieku odkryto obecność witamin w organizmach oraz rolę, jaką
odgrywają w procesach metabolicznych. Polski biochemik Kazimierz Funk wyodrębnił
z otrąb ryżowych składnik, który przeciwdziałał chorobie beri-beri. Substancję tę nazwał
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witaminą, czyli „aminą życia” z łacińskiego „vita amina”. Związki organiczne będące
witaminami, wykazują korzystny wpływ na kondycję skóry. Stosuje się je jako pojedynczy
związek lub jako kompleks witamin.
Niektóre witaminy są syntetyzowane w przewodzie pokarmowym przez bakterie
jelitowe np. tiamina, niacyna, kwas foliowy. Część związków to prowitaminy, które
w organizmie przekształcane są do właściwych witamin (karotenoidy). Różnią się od witamin m.in. grupą funkcyjną, wiązaniem podwójnym, łańcuchem bocznym lub są jej solą [2].
Głównym kryterium podziału witamin jest ich rozpuszczalność. Istnieją dwie grupy: witaminy rozpuszczalne w wodzie (tzw. hydrofilowe) oraz witaminy rozpuszczalne
w lipidach tzw. hydrofobowe (lipofilowe).
Witaminy rozpuszczalne w wodzie to największa grupa. Łatwo wchłaniają się z jelit
i transportowane są do tkanek, gdzie przechodzą przemianę w aktywne koenzymy. Ich
drobnocząsteczkowość i zdolność rozpuszczania w wodzie sprawiają, że nie kumulują
się w postaci toksycznych metabolitów, lecz są łatwo wydalane z organizmu wraz z moczem. Są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, odgrywając istotną rolę w przemianie
materii wszystkich organizmów żywych, a jako koenzymy ważnych enzymów warunkują
przebieg powiązanych ze sobą reakcji. Podstawowe procesy przemiany materii w jakich
biorą udział to: oddychanie komórkowe, synteza i rozkład węglowodanów, białek, lipidów.
Witaminy biorą również czynny udział w syntezie kwasów nukleinowych. Do witamin
rozpuszczalnych w wodzie należą wszystkie witaminy z grupy B oraz witamina C, natomiast witaminy rozpuszczalne w tłuszczach to witaminy A,D,E,K [3].

Niektóre witaminy pełnią funkcje antyoksydacyjne
Antyoksydanty to przeciwutleniacze, które usuwają z organizmu nadmiar wolnych
rodników. Tym samym spowalniają procesy starzenia się oraz zapobiegają rozwojowi
chorób cywilizacyjnych. Antyoksydanty są związkami chemicznymi, które hamują reakcje
utleniania w organizmie. Dlatego też już ich niewielka dawka wpływa na ograniczenie
powstawania wolnych rodników. Wolne rodniki w niewielkiej ilości są niezbędne, gdyż
biorą udział w przekazywaniu między komórkami informacji oraz w obronie organizmu
prze bakteriami i wirusami [4].
Antyoksydanty występują w diecie, ale sam organizm również produkuje pewną
ich ilość. Przyczynami nieprawidłowej detoksykacji organizmu mogą być zaburzenia
genetyczne, choroby, stres lub nieprawidłowa dieta. Wiele owoców i warzyw posiada
różne związki o charakterze antyoksydacyjnym. Wśród przeciwutleniaczy znajduje się
wiele substancji biologicznie czynnych, witamin czy składników mineralnych Antyoksydantem może być każda substancja, która zwalcza wolne rodniki w organizmie. Trzy
najważniejsze antyoksydanty to: witamina A, C oraz E [5,6].
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Wolne rodniki
Wolne rodniki to atomy lub cząsteczki mające na ostatnim orbitalu niesparowany elektron,
przez co są nietrwałe i dążą do przyjęcia drugiego elektronu lub oddania swojego, wykorzystując w tym celu inne cząsteczki. Dlatego też są one bardzo reaktywne chemicznie.
Wolne rodniki atakują związki biologiczne takie jak: białka, DNA czy kwasy tłuszczowe
będące składnikami błon komórkowych oraz lipidy występujące w tkance nerwowej.
Oznacza to, że wolne rodniki mogą atakować organizm praktycznie na każdym poziomie. Wpływają na podziały komórkowe uszkadzając materiał genetyczny, degenerują
błony komórkowe oraz uszkadzają jądro komórkowe, co jest przyczyną wielu chorób [4].

Działanie antyoksydantów
Zadaniem antyoksydantów jest wymiatanie wolnych rodników, chroniąc tym samym
organizm przed stresem oksydacyjnym. Stres oksydacyjny pojawia się w momencie, gdy
w organizmie jest nadmiar wolnych rodników i nie jest on w stanie poradzić sobie z ich
neutralizacją. Dochodzi wtedy do uszkodzeń błon komórkowych, białek wchodzących
w skład enzymów a przede wszystkim uszkodzenia DNA [7].
Przedłużający się i niezwalczany stres oksydacyjny jest przyczyną wielu chorób,
głównie układu sercowo-naczyniowego, ale także udaru mózgu, cukrzycy, zwyrodnienia
plamki żółtej, a przede wszystkim nowotworów. Przyspieszone zostają procesy starzenia
się na poziomie komórkowym. Stres oksydacyjny powstaje w wyniku zanieczyszczeń
środowiska (pestycydy, metale ciężkie), palenia tytoniu, diety zawierającej wolne rodniki
(np. grillowane i wędzone pokarmy) [8].
Wśród antyoksydantów znajdują się związki egzogenne, rozpuszczalne w wodzie
i tłuszczach, oraz związki endogenne. Do związków egzogennych należą: witamina A,
C i E, flawonoidy, antocyjany. Związki endogenne to: glutation, bilirubina, kreatynina,
melatonina, koenzymQ10 [9].

Witaminy antyoksydacyjne
Witamina C
Witamina C ma bardzo istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu.
Niestety ludzie, w przeciwieństwie do większości zwierząt, nie potrafią jej syntetyzować,
więc musi być pobierana z pokarmem. Kwas askorbinowy wykazuje właściwości antyoksydacyjne oraz prooksydacyjne. Pełni różne funkcje, ma istotne znaczenie np. w leczeniu
chorób, obniżaniu ryzyka nowotworów, a także w usuwaniu wolnych rodników, które
uszkadzają składniki komórkowe oraz zaburzają metabolizm.
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Witamina C jest wchłaniana głównie w jelicie cienkim i dwunastnicy, następnie
gromadzona w mózgu, wątrobie, trzustce i innych narządach. Jej nadmiar wydala się
z moczem. Niedobór jest związany ze stresem i podawaniem niektórych leków np. sulfonamidów, pochodnych barbiturowych czy też aspiryny. Stres podwyższa poziom histaminy, sprzyjając infekcjom, zaś witamina C je redukuje. Osoby starsze oraz osoby palące
potrzebują większej dawki tej witaminy. Przyjmowanie odpowiedniej ilości witaminy C
wraz z dietą przedłuża ludzkie życie przeciętnie o pięć lat [10].
Kwas askorbinowy bierze udział w procesach utleniania i redukcji. Uczestniczy w potranslacyjnej hydroksylacji lizyny i proliny. Reakcja ta ma istotne znaczenie dla produkcji
kolagenu, ponieważ w procesie dojrzewania powstają wiązania poprzeczne i krzyżowe,
do których wytwarzania potrzebna jest hydroksylizyna i hydroksyprolina.
Witamina C zmniejsza utlenianie fenyloalaniny i tyrozyny do melaniny. Bierze udział
w procesach przemian histaminy, noradrenaliny, kwasu foliowego oraz białek i lipidów.
Pobudza również do wzrostu komórki odpornościowe. Witamina C ma dobroczynny wpływ
na zdrowie naszej skóry, a także opóźnia proces powstawania zmarszczek. Jej rolą jest
również zahamowanie rozwoju innych związanych z podeszłym wiekiem zaburzeń m.in.
zmian w układzie stawowym. Stosowana miejscowo ogranicza liczbę uszkodzonych
komórek skóry powstałych w wyniku działania promieni UV [11].
Kwas askorbinowy zwiększa wchłanianie żelaza w przewodzie pokarmowym. Posiada
właściwości bakteriostatyczne i bakteriobójcze oraz neutralizuje niektóre groźne jady
np. jad tężca. Działa detoksykująco na niektóre związki metali np. ołowiu. Ma działanie
przeciwzapalne wykorzystywane w kosmetykach do skóry wrażliwej oraz dojrzałej.
Przyspieszając syntezę ceramidów, wpływa na odnowę bariery ochronnej naskórka.
Badania wykazały, że witamina C ma hamujący wpływ na rozkład elastyny. Po kuracji kwasem askorbowym o stężeniu 5-10% zaobserwowano wygładzenie szorstkiej
powierzchni naskórka i zauważalne zmniejszenie ilości zmarszczek. Redukcji ulegają
również inne cechy starzenia się np. rozjaśnienie plam posłonecznych oraz przebarwień
czy też poprawa kolorytu skóry [11].

Zastosowanie witaminy C w kosmetologii
Witaminy przeciwutleniające stosowane w kosmetykach muszą spełniać dwa podstawowe
wymogi:
– powinny być odpowiednio absorbowane przez skórę, docierając do jej głębokich
warstw;
– stosowane w produktach powinny zachowywać trwałość [12].

32

WPŁYW WITAMIN ANTYOKSYDACYJNYCH NA SKÓRĘ I ICH ZNACZENIE W KOSMETOLOGII

Kwas askorbinowy często zastępuje się jego pochodnymi, ponieważ jest nietrwały
i ma znaczne trudności przy wnikaniu w warstwy rogowe naskórka. Najłatwiej przenikają
jego estry o średniej liofilności.
Najlepszym ze związków wydaje się być palmitynian askorbylu, dlatego, że jest
stabilny w rozmaitych formach fizyko-chemicznych, ma duży stopień rozpuszczalności
w lipidach oraz biodostępność wolnego kwasu askorbinowego wydzielanego podczas
reakcji hydrolizy estru.
Aktywność biologiczną wykazują liofilne estry askorbylu, ponieważ są hydrolizowane
w żywych warstwach naskórka. Używane są również sole sodowe oraz sól magnezowa
fosforanu askorbylu [13].
Produkuje się preparaty o 100% zawartości czystej witaminy C. Jest podawana w formie proszku z załączonym nośnikiem (są nim np. peptydy) w celu zapobiegnięcia zbyt
szybkiemu rozkładowi. Z powodu rozpuszczalności w wodzie jej penetracja w lipidowe
warstwy skóry jest mocno utrudniona. Aby proces ten był łatwiejszy, rozdrabnia się ją,
poddając mikronizacji i przechowuje się w liposomach. Przeważająca ilość kremów
zawiera kwas askorbinowy o stężeniu od 8-20%, w kremach pod oczy 3-5%, chociaż
uważa się, iż najaktywniejsze są kremy o zawartości 15% [14].
Kwas L-askorbinowy jest jednym z najczęściej używanych składników do produkcji
dermokosmetyków. Stosowanie go bezpośrednio na skórę jest o 20% skuteczniejsze
od przyjmowania suplementacji. Skutkiem użycia witaminy C od zewnątrz jest zauważalny wzrost syntezy kolagenu odpowiedzialnego za lepsze napięcie skóry. Wynika z tego,
że kosmetyki z dużą zawartością kwasu askorbinowego mają pozytywny wpływ na kondycję naszej cery. Działają przede wszystkim nawilżająco, wygładzająco, dodając skórze
blasku, ale także przeciwzapalnie oraz przeciwtrądzikowo. Witamina C jest stosowana
również w kosmetykach: chroniących przed szkodliwym działaniem promieniowania
UV, rozjaśniających i poprawiających koloryt skóry, usuwających płytkie zmarszczki
oraz w połączeniu z witaminą E jako przeciwutleniacz synergiczny. Przyjmowana jest
w postaci liposomów chronobiologicznych, wyzwalających kwas askorbinowy w miarę
zapotrzebowania organizmu [12].

Działanie witaminy C na skórę:
a. Odmładzające i wygładzające.
Kwas askorbinowy ma wpływ na syntezę fibroblastów – komórek, które są odpowiedzialne za produkcję kolagenu oraz elastyny. Dzięki nim skóra jest bardziej
napięta i sprężysta. W kosmetykach odmładzających, zawierających czystą
witaminę C, dla lepszego efektu używa się również składników aktywnych m.in.
kwasu hialuronowego, retinolu oraz resweratrolu.
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b. Przeciwzapalne.
Witamina C łagodzi podrażnienia, dlatego często dermokosmetyki zawierające
ją w swoim składzie są stosowane do pielęgnacji skóry wrażliwej. Jej stężenie nie
powinno jednak być wyższe niż 10%. Jest również niezastąpiona przy pielęgnacji
cery naczyniowej oraz z trądzikiem różowatym, poprawia gojenie, rozjaśnia
przebarwienia i pełni funkcję składnika przeciwzapalnego.
c. Wzmacniające i uszczelniające ściany naczyń krwionośnych.
Redukuje zaczerwienienie cery oraz skłonność naczyń do pękania.
d. Nadające skórze blasku.
Aplikowanie serum z czystą witaminą C ma korzystny wpływ na poprawę
kolorytu cery. Dzięki syntezie kolagenu skóra jest dobrze nawilżona, napięta
i wyraźnie gładsza, wygląda młodziej i bardziej promiennie. Dodatkowo wzmacniając naczynia krwionośne, lepiej dotlenienia komórki, przez co skóra staje się
jaśniejsza i pełna blasku.
e. Przeciwtrądzikowe.
Kwas askorbinowy przeciwdziała utlenianiu się sebum na powierzchni skóry
i przyspiesza gojenie krostek.
f. Ochronne przed słońcem i dobroczyne w walce z przebarwieniami.
Pielęgnacja skóry kosmetykami z kwasem askorbinowym chroni komórki przed
szkodliwym działaniem promieniowania UV. Zwiększa również działanie filtrów
UV i jest skuteczna w usuwaniu skutków nadmiernego opalania, czyli plam
posłonecznych i przebarwień. Witamina C hamuje produkcję melaniny w skórze
i rozjaśnia jej koloryt. Ilość tej witaminy w organizmie spada pod wpływem
zbytniego kontaktu ze słońcem, dlatego warto regularnie stosować od zewnątrz
zawierającą ją kurację [15]..
Szerokie spektrum pozytywnego działania witaminy C jest powodem dużego zainteresowania tą substancją jako składnikiem wielu kremów oraz środków pielęgnacji naszej
skóry. Nie należy zapominać, że mimo wzmożonego spożycia kwasu askorbinowego
przyrost jego zawartości w skórze jest umiarkowany. Poziom zmniejsza się poprzez
działanie zawartych w środowisku wolnych rodników. W skutek tego główną drogą
dostarczania witaminy C skórze jest jej miejscowa aplikacja.
Dobroczynny wpływ witaminy C na skórę polega na stymulacji syntezy kolagenu
oraz wyrównywaniu kolorytu, wykazuje także działanie fotoprotekcyjne oraz przeciwzapalne. Bardzo ważne dla zachowania młodej i promiennej cery jest stosowanie
dermokosmetyków zawierających duże ilości tej witaminy, ponieważ spełnia tak wiele
funkcji istotnych dla zdrowego wyglądu skóry [16].
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Formy kwasu askorbinowego w kosmetykach
Witaminy C w kosmetykach często używa się jako antyutleniacza bądź stabilizatora
pH, ponieważ ma działanie ochronne na formę kosmetyku. Tego typu funkcja kwasu
askorbinowego w formułach kremów nie ma wartości biologicznej, gdyż posiada on
słabe zdolności przenikania przez warstwę rogową naskórka.
Aby zwiększyć aktywność biologiczną kwasu askorbinowego, należy zastosować
jedną z dwóch sprawdzonych metod:
1. Użyć pochodnych tego kwasu będących jego prekursorami, np. estrów.
2. Zastosować kapsułki w liposomach.
Do estrów często stosowanych w kosmetykach zaliczamy np. palmitynian askorbylu.
Użyty w stężeniu 10% może działać hamująco na produkcję melaniny. Pochodna ta przyśpiesza gojenie ran spowodowanych zbyt intensywnym kontaktem ze słońcem oraz zmniejsza
zaczerwienienia z nim związane, dlatego też jest używana w kosmetykach stosowanych
po opalaniu. Dodatkowo zapobiega negatywnemu działaniu wolnych rodników, więc może
być wykorzystywana jako czynnik zapobiegający fotostarzeniu skóry [12].
Inną pochodną kwasu askorbinowego jest Magnesium Ascorbyl Phosphate (MAP),
który pobudza odbudowę włókien kolagenowych oraz przeciwdziała wpływowi wolnych
rodników. Antyoksydacyjne działania MAP są parokrotnie mniejsze niż samego kwasu
o tym samym stężeniu, więc aby kosmetyk był efektywny, należy zastosować wysokie
stężenie MAP, co najmniej 15%. Kolejną pochodną kwasu askorbinowego jest Sodium
Ascorbyl Phosphate (SAP), który ma podobne działanie, natomiast Tetrahexyldecyl
Ascorbate może mieć silniejsze właściwości antyoksydacyjne i zapewniać lepszą aktywność biologiczną. Niestety SAP i MAP oraz palmitynian askorbylu mają ograniczoną przenikalność przez naskórek. Część związku, której uda się wniknąć głębiej, musi
przekształcić się w aktywną formę tej witaminy, aby móc zadziałać [10].
Przełomem w badaniach było odkrycie nowej pochodnej witaminy C – Tetraizopalmitynianu Askorbylu, czyli stabilnego, łatwo rozpuszczalnego w tłuszczach i bezzapachowego, bezbarwnego olejku. Jest to obecnie najdroższa, ale także najskuteczniejsza forma stosowana zamiast lub wspólnie z kwasem askorbinowym. Ze względu
na bardzo wysoki stopień penetracji w głąb skóry i dobrą przepuszczalność pochodna
ta wykazuje wysoką efektowność i skuteczność działania już przy stężeniu 1-3%.
Z racji występowania w postaci płynnego olejku bardzo łatwo można ją wprowadzić
do formuły kosmetyków. Jest odpowiednia dla osób ze skórą delikatną, ponieważ nie
powoduje podrażnień, ani łuszczenia się skóry. Witamina C w płynie wykazuje działanie antyoksydacyjne, działa przez dłuższy czas niż kwas askorbinowy, lecz niestety
wolniej. Ochrania również struktury lipidowe skóry przed stresem oksydacyjnym
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oraz hamuje spadek odporności i uszkadzanie materiału genetycznego powodowane
promieniowaniem UVA i UVB, dlatego jest stosowana w kosmetykach do ochrony
przeciwsłonecznej. Stymuluje także syntezę kolagenu, wykazując wyższą efektywność
niż kwas askorbinowy oraz hamuje działanie enzymów z grupy metaloprotein, które
rozkładają kolagen i elastynę, dzięki czemu poprawia jędrność skóry i spłyca zmarszczki.
Działa rozjaśniająco, ponieważ spowalnia produkcję melaniny. Wzmacnia naczynia
krwionośne oraz wpływa pozytywnie na gojenie. Pełni funkcję przeciwzapalną i działa
łagodząco na skórę [14].
Mimo wielu zalet witamina C w formie kwasu askorbinowego posiada dwie zasadnicze wady:
1. Kwas askorbinowy w stanie proszku jest stabilny, dlatego może przetrwać nawet parę
lat. Przez rozpuszczenie go w wodzie staje się zaś wrażliwy na czynniki zewnętrzne
i swobodnie poddaje się rozkładowi, tracąc swoje pozytywne właściwości.
2. U osób z cerą wrażliwą może powodować podrażnienia, ze względu na niskie pH
oraz kwasowy charakter. Problem ten można zażegnać, stosując pochodne witaminy
C, a najskuteczniejszą z nich jest Tetrahexyldecyl Ascorbate [17].

Witamina E
To grupa organicznych związków chemicznych, w skład której wchodzą cztery tokoferole i cztery tokotrienole. Wszystkie mają dwupierścieniowy szkielet chromanolu oraz łańcuch boczny składający się z 3 jednostek izoprenowych. Dla człowieka najistotniejszy
jest α-tokoferol.
Witamina E nie rozpuszcza się w wodzie, ale w tłuszczach, alkoholu, eterze i acetonie. Dzięki temu, że jest lipofilna, bierze udział w ochronie błon komórkowych składających się w dużej części z lipidów. Biorąc pod uwagę fakt, że cały organizm składa się
z komórek, ochrona ta dotyczy praktycznie wszystkich narządów i tkanek. Wzmacnia
ściany naczyń krwionośnych i osłania czerwone krwinki przed rozpadem. Niedobory
witaminy E powodują wiele zaburzeń takich jak: rogowacenie skóry i jej przyspieszone
starzenie, problem z gojeniem się ran, gorsze widzenie, niedokrwistość, rozdrażnienie,
zmniejszoną zdolność koncentracji, zwiększoną możliwość zachorowania na choroby
układu sercowo-naczyniowego [18].

Jak działa witamina E?
Witamina E jest bardzo efektywnym zmiataczem rodników ponadtlenkowych, a także
najważniejszym inhibitorem łańcuchowej peroksydacji lipidów, poza tym powstrzymuje
utlenianie LDL, zapobiegając zawałom serca. Jedna cząsteczka wit. E jest w stanie obronić
przed wolnymi rodnikami tysiące cząsteczek kwasów tłuszczowych.
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Witamina E posiada silne właściwości antyoksydacyjne dzięki obecności grupy
fenolowej związanej z układem pierścieniowym. Uczestniczy w pierwszej linii obrony
przed reaktywnymi formami tlenu, wygaszając tlen singletowy i chroniąc znajdujące
się w fosfolipidach błon komórkowych wielonienasycone kwasy tłuszczowe przed oksydacją. Natomiast w drugiej linii witamina E wchodzi w reakcje z wolnymi rodnikami
nadtlenkowymi lipidów, przez co stają się one nieaktywne, nie mnożą się. Oprócz obrony
przed wolnymi rodnikami witamina E pełni jeszcze wiele innych funkcji. Chroniąc przed
utlenianiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, zapobiega powstawaniu miażdżycy naczyń krwionośnych. Wpływa na zachowanie odpowiedniej przepuszczalności
i stabilizację błon komórkowych. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych i zapobiega
rozpadowi czerwonych krwinek. U mężczyzn jest zaś konieczna do prawidłowej produkcji spermy [19].
Alfa-tokoferol to najbardziej aktywna postać witaminy E. Zapobiegając uszkodzeniu
i przerwaniu błon komórkowych, nie dopuszcza do przedostania się wolnych rodników
do wnętrza komórki, gdzie znajdują się DNA oraz mitochondria [20].
Przeprowadzone badania dowodzą, że witamina E wraz z witaminą C spowalniają
proces gromadzenia się płytek krwi i powstawania skrzepów – przyczynę ataków serca
i udarów. Witamina E wpływa na wzrost poziomu naturalnych enzymów antyoksydacyjnych i obniżenie poziomu czynników przyczyniających się do powstania stanu zapalnego.
Witamina E działa synergistycznie z witaminą C. Wolne rodniki są wyłapywane przez
witaminę E, przeobrażającą się w rodnik tokoferylowy reagujący z witaminą C. Zachodzi
całkowita regeneracja witaminy E oraz powstaje kwas monodehydroakrobowy który
z udziałem enzymów wchodzących w skład skóry przemienia się w kwas askorbinowy [8].

Objawy niedoboru i nadmiaru witaminy E
Objawy niedoboru tej witaminy zdarzają się dosyć rzadko. Obserwuje się je przy zaburzeniach wchłaniania tłuszczu i u osób z abetalipoproteinemią (zespół Bassena-Kornzweiga).
Na niedobory witaminy E mogą być również narażone osoby z celiakią i mukowiscydozą.
Główne objawy niedoboru witaminy E to:
– zmęczenie,
– uszkodzenie systemu nerwowego,
– anemia,
– degeneracja mięśni,
– rogowacenie i starzenie się skóry.
Witaminę E trudno przedawkować, chyba że przyjmując ją w nadmiarze w suplementach, ale nawet wtedy jej nadmiar jest metabolizowany i wydalany z organizmu.
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Długotrwałe przyjmowanie dawek powyżej 1000 mg/dobę może spowodować zmęczenie,
bóle głowy, zaburzenia widzenia i zaburzenia jelitowe.
Tokoferole naturalnie występują w produktach takich jak: olej z kiełków pszenicy,
sojowy i rzepakowy, orzechy laskowe i włoskie, oliwki, masło, surowy szpinak [8].

Działanie w preparatach kosmetycznych
Tokoferole są substancjami oleistymi, które dobrze mieszają się z tłuszczami i rozpuszczalnikami organicznymi, co sprawia, że świetnie nadają się do zastosowania w preparatach
kosmetycznych, a szczególnie zawierających nienasycone kwasy tłuszczowe, karotenoidy
lub witaminę A.
Tokoferole stosowane są często w kosmetykach z filtrami UV, ponieważ podwyższają
ich faktor ochronny. Chronią przed utlenieniem lipidy naskórka, włókna kolagenowe
i elastynowe, co zapewnia elastyczność skóry. Witamina E łagodzi podrażnienia posłoneczne, poparzenia, a także działa przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo [21].
Dzięki wysokiej lipofilności łatwo przenika w głąb skóry. Wbudowuje się w błony
komórek naskórka i cement międzykomórkowy, przyczyniając się do zahamowania procesów starzenia się skóry. Stosowana w kremach zwiększa elastyczność skóry, a także
jej nawilżenie, ujędrnienie i napięcie.
Również pochodne tokoferoli są często stosowane w preparatach kosmetycznych.
Na przykład linolenian czy octan tokoferolu łatwo wbudowują się w lipidy naskórka,
dając długotrwały efekt nawilżający oraz promieniochronny. Ostatnio w produktach
ochronnych przed UV stosowany jest acetylosalicylan tokoferolu [22].
W kosmetykach często stosuje się mieszaninę α, β, γ, δ-tokoferoli o różnej zawartości
procentowej. Już w niskich stężeniach tokoferole wykazują działanie ochronne w stosunku
do innych składników preparatu. W kosmetykach zawierających wielonienasycone kwasy
tłuszczowe witamina E stosowana jest jako silny przeciwutleniacz kremów i mleczek
kosmetycznych [23].
Tokoferole w różnych postaciach i stężeniach występują w takich kosmetykach jak:
– pomadki,
– preparaty o działaniu promieniochronnym,
– kosmetyki do włosów i paznokci,
– balsamy do ciała,
– kremy przeciwzmarszczkowe i in.
Kosmetyki zawierające witaminę E są wrażliwe na działanie światła i tlenu, dlatego
często stosuje się stabilniejsze pochodne jak np. octan tokoferylu [24].
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Witamina A
Należy do retinoidów – grupy związków chemicznych wykazujących aktywność witaminy
A. Do związków tych należą: retinol, retinal, kwas retinowy oraz pochodne estrowe
retinolu (palmitynian i octan). Aktywność witaminy A wykazuje również β-karoten,
będący prowitaminą A, czyli substancją, którą organizm może przetworzyć w witaminę
[25]. Ze względu na budowę i właściwości wyróżnia się trzy generacje retinoidów.
Generację I tworzą związki naturalne, monoaromatyczne. Do generacji tej należą:
retinol, retinal oraz kwas retinowy. Generację II (tzw. retinoidy aromatyczne) tworzą
związki otrzymane syntetycznie, o budowie podobnej do naturalnych retinoidów. Należą do nich: acytretyna, etretynian i motretynid. Retinoidy III generacji to syntetyczne
pochodne poliaromatyczne, posiadające budowę znacznie odbiegającą od naturalnych
retinoidów, ale wykazujące powinowactwo do odpowiednich receptorów jądrowych.
Przykładem może być adapalen, tazaroten oraz beksaroten [26-27].

Aktywność biologiczna retinoidów
Retinoidy pełnią szereg ważnych funkcji w ustroju człowieka. Aktywność biologiczną witaminy A wykazuje retinol, retinal i kwas retinowy. Wiele istotnych funkcji biologicznych
spełnia też prowitamina A, która jest efektywnie działającym neutralizatorem wolnych
rodników, naturalnym przeciwutleniaczem obniżającym ryzyko tworzenia się chorób
nowotworowych oraz aktywatorem pracy układu immunologicznego zwiększającym m.in.
liczbę limfocytów T i B. Ponadto β-Karoten posiada właściwości fotoprotekcyjne, które
wykorzystuje się w terapii dermatoz świetlnych i protoporfirii erytropoetycznej [28].
Obecność witaminy A jest konieczna do utrzymania ciągłości błon śluzowych przewodu pokarmowego, układu oddechowego oraz moczowo−płciowego. Stanowi dla organizmu ochronę przed atakiem drobnoustrojów. Nawet minimalny niedobór witaminy
A aktywuje metaplazję keratynocytów nabłonka. Zjawisko nadmiernego rogowacenia
i złuszczania się nabłonków sprzyja przyleganiu bakterii i ich zasiedlaniu się, co zwiększa
szansę rozwoju zakażenia [29].
Witamina A korzystnie wpływa na rozwój embrionalny oraz na płodność, aktywuje
wzrost młodych organizmów, dzięki czemu nazywana jest często witaminą wzrostową.
Pobudza szpik kostny do wytwarzania czerwonych krwinek, ułatwia gojenie się ran,
uczestniczy w procesie syntezy hormonów steroidowych i procesów podziałów komórkowych [27].
Retinal wchodzi w skład rodopsyny, światłoczułego barwnika obecnego w pręcikach
siatkówki oka, biorąc udział w prawidłowym widzeniu. Retinoidy uczestniczą również
w procesach prawidłowego rozwoju i funkcjonowania skóry, korzystnie wpływają
na wzrastanie kości, włosów i paznokci. Biorą udział w powstawaniu szkliwa nazębnego
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i prawidłowym rozstawieniu uzębienia. Mają wyjątkowo dobroczynny wpływ na stan
skóry, są dobrze wchłaniane, wspomagają funkcjonowanie skóry jako bariery dla wody,
aktywują produkcję białek naskórkowych oraz wspomagają tworzenie grubszego naskórka
pokrytego lepiej rozwiniętą warstwą keratyny [25].

Mechanizm działania retinoidów.
Retinoidy wykazują swoje działanie dzięki receptorom występującym w jądrze komórkowym. Istnieją dwie grupy tych receptorów: receptory dla kwasu retinowego (RAR)
oraz receptory retinoidowe X (RXR). Receptory występują tylko w niektórych tkankach
i komórkach np. w naskórku, mieszkach włosowych, gruczołach łojowych, komórkach
układu odpornościowego.
Retinoidy stosowane ogólnie łączą się w surowicy krwi z białkami RBP, zostają
przetransportowane do cytozolu i wiążą się z jedną z protein cytozolowych CRBP.
W następnej kolejności kompleks ten zostaje przeniesiony do jądra komórkowego,
w którym oddziałuje bezpośrednio na receptory jądrowe RAR i RXR [30].
Retinoidy stosowane miejscowo, na skutek działania na swoiste receptory, regulują
procesy rogowacenia i różnicowania keratynocytów, obniżają przyleganie i ułatwiają
złuszczanie korneocytów, aktywują syntezę kolagenu i angiogenezę. Poprzez hamowanie
przemiany kwasu arachidonowego, zależnej od lipooksygenazy, obniżają stan zapalny.
Miejscowe działanie retinoidów polega również na regulacji procesów złuszczania w przewodach gruczołów łojowych, a dzięki umożliwieniu ewakuacji wydzieliny gruczołów
prowadzi do ograniczenia komedogenezy [30].

Działanie retinoidów na skórę
Zarówno retinoidy naturalne, jak i syntetyczne wykazują szereg właściwości korzystnie
oddziałujących na skórę. Retinoidy naturalne redukują lub znacząco obniżają przebarwienia skóry, przyczyniają się do właściwego rozkładu melaniny w skórze. Aktywują działanie
fibroblastów, zwiększając ich ilość oraz stymulują proces przekształcenia fibroblastów
o niskiej aktywności w komórki charakteryzujące się znacznym wytwarzaniem kolagenu.
Zwiększenie liczby i aktywności fibroblastów wpływa niezwykle korzystnie na stan tkanki
łącznej skóry właściwej, poprawę jędrności, elastyczności oraz nawilżenie skóry. Retinoidy działają pobudzająco na wytwarzanie włókien kolagenowych, eliminują zniszczone
włókna elastynowe oraz przyczyniają się do wzrostu nowych naczyń krwionośnych.
Zmniejszają ilość produkowanego przez skórę łoju, dzięki czemu obniżają skłonność
do powstawania zaskórników. Stosuje się je z dużą skutecznością w terapii trądziku,
łuszczycy, czyraczności, wzmożonej suchości, rogowaceniu skóry oraz w chorobach
włosów i paznokci [27].
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Dobroczynne oddziaływanie na skórę wykazują także retinoidy syntetyczne drugiej
i trzeciej generacji. Dzięki działaniu na swoiste receptory normalizują procesy rogowacenia i różnicowania keratynocytów oraz ograniczają aktywność enzymów niszczących
włókna kolagenowe i elastylowe. Retinoidy syntetyczne stosowane zewnętrznie pobudzają
syntezę kolagenu typu I i III oraz elastyny, przez co dochodzi do poprawy elastyczności
i sprężystości skóry. Uczestniczą również w procesach tworzenia nowych naczyń włosowatych, dzięki czemu poprawie ulega krążenie w skórze. Wpływa to na polepszenie
kolorytu skóry i jej lepsze zaopatrywanie w składniki odżywcze [31].
Wszystkie retinoidy bardzo dobrze wchłaniają się, przechodząc do warstwy rogowej
naskórka oraz w niewielkim stopniu do skóry właściwej i tkanki podskórnej. Uczestniczą
w procesach takich jak: synteza białek, metabolizm komórkowy i podziały komórkowe.
Przyczyniają się do pobudzania wydzielania czynników transkrypcyjnych i czynników
wzrostu. Odpowiadają za proliferację komórek warstwy żywej naskórka oraz eksfoliację
warstwy rogowej. W efekcie poprawy struktury warstwy rogowej wzmocnieniu ulega
funkcja ochronna naskórka i zmniejsza się przeznaskórkowa utrata wody – TEWL [32].
Poszczególne retinoidy, w zależności od budowy i właściwości, pełnią w skórze
odmienne role. Beta-karoten charakteryzuje się zdolnością wiązania wolnych rodników
tlenowych i zapobiega uszkodzeniom skóry spowodowanymi promieniami UVA. Tretinoina (kwas 11-trans-retinowy) obniża proces hiperkeratynizacji prowadzący do tworzenia
się mikrozaskórników, udrażnia ujścia gruczołów łojowych. Pobudza wzrost nabłonków,
szczególnie warstwy kolczystej naskórka i obniża jej spoistość. Stymuluje proces złuszczania się naskórka, eliminuje rumień, rozjaśnia skórę i chroni przed tworzeniem się plam
pigmentacyjnych. Niedobór tretynoiny prowadzi do przetwarzania nabłonka cylindrycznego
w rogowaciejący ze skłonnością do złuszczania się. Pierwszym objawem niedoboru jest
rogowacenie ujść mieszków włosowych. Podobne działanie wykazuje adapalen, który
ogranicza deformacje gruczołów łojowych oraz hamuje rogowacenie mieszków włosowych.
U pacjentów z łuszczycą zastosowanie znalazła również acitretyna, która normuje proces
keratynizacji i proliferacji komórek naskórkowych oraz etretinat stosowany w ciężkich
przypadkach łuszczycy oraz w innych chorobach przebiegających z zaburzeniami rogowacenia. Jak widać, retinoidy wykazują korzystne, a nawet lecznicze, działanie na skórę. Poza
korzyściami osiąganymi poprzez pielęgnację skóry preparatami z witaminą A uzyskuje się
również efekty terapeutyczne w leczeniu różnego rodzaju chorób skóry [28].

Rola witaminy A w pielęgnacji włosów i paznokci
Witamina A wpływa korzystnie również na stan przydatków skóry. Jej niewystarczająca
podaż w diecie może skutkować zaburzeniami we wzroście włosów i paznokci. Głównym objawem tego typu zaburzeń jest nadmierna kruchość i łamliwość oraz wyraźne
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spowolnienie wzrostu zarówno włosów, jak i paznokci. Długo trwające stany niedoboru
witaminy A mogą być powodem wzmożonego przesuszenia włosów, a w niektórych
przypadkach nawet ich wypadania. Witamina A w pielęgnacji włosów wykazuje działanie
przeciwłupieżowe, ułatwia układanie włosów, zmniejsza ich łamliwość oraz nadaje połysk. Ze względu na te właściwości jest z powodzeniem wykorzystywana jako dodatek
do preparatów pielęgnujących włosy [28].

Skutki niedoboru witaminy A
Niedobór witaminy A (hipowitaminoza, awitaminoza) zazwyczaj ma miejsce wówczas,
gdy podaż retinoidów z pokarmem jest niewystarczająca, występują zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego lub gdy doszło do uszkodzenia wątroby. Witamina
A w 90% gromadzona jest w wątrobie i w związku z tym objawy jej niedoboru ujawniają
się przeważnie dopiero po kilku miesiącach. Jednym z głównych objawów niedoboru
witaminy A jest kurza ślepota (ślepota zmierzchowa) polegająca na zaburzeniach procesu
adaptacji oka do widzenia w warunkach słabego oświetlenia np. o zmierzchu. Przewlekły
niedobór witaminy A może skutkować zgrubieniem spojówek, zapaleniem brzegów powiek, rozmiękczeniem i martwicą rogówki lub suchością rogówki i spojówki. W skrajnych
przypadkach może nastąpić utrata wzroku. Objawami skórnymi są szorstkość, suchość
i złuszczanie naskórka, wzmożone rogowacenie komórek skóry, zanik gruczołów łojowych. Zmiany niedoborowe obejmują też tkankę kostną, w której może dochodzić do zbyt
dużego rozrostu kości czaszki, którego skutkiem jest ucisk nerwów czaszkowych. Inne
z objawów to: upośledzenie płodności, keratynizacja nabłonka błon śluzowych przewodu
pokarmowego i układu oddechowego, wzrost podatności na infekcje, trudność w gojeniu
się ran. Objawem u dzieci jest natomiast zahamowanie wzrostu i niedokrwistość [33].

Działania niepożądane retinoidów
Retinoidy, mimo swoich dobroczynnych właściwości, wywołują też skutki uboczne. Dzieje się to głównie przez ich aktywność w jądrze komórkowym. Najbardziej szkodliwy jest
potencjał teratogenny wynikający z wpływu na procesy podziału oraz różnicowania komórek, mogący skutkować uszkodzeniem płodu w przypadku przyjmowania retinoidów przez
kobiety ciężarne. Spośród mniej szkodliwych działań ubocznych należy wymienić wpływ
na skórę i błony śluzowe, objawy ogólnoustrojowe oraz wpływ na gospodarkę lipidową [34].

Zastosowanie retinoidów w leczniczych i pielęgnacyjnych preparatach
kosmetycznych
Ze względu na korzystne fizjologiczne efekty uzyskiwane dzięki właściwościom retinoidów, znajdują one szerokie zastosowanie zarówno w pielęgnacyjnych, jak i leczniczych
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preparatach kosmetycznych. Wykorzystywane są jako składnik kosmetyków zapobiegających starzeniu się skóry, chroniących przed uszkodzeniem słonecznym, eliminujących
przebarwienia skórne, przeciwtrądzikowych i wspomagających leczenie łuszczycy.
Preparaty kosmetyczne zawierające retinoidy składają się głównie z retinoidów naturalnych, takich jak: retinol, aldehyd retinowy czy estry retinylu, które w komórkach skóry
są metabolizowane do aktywnego metabolitu – kwasu trans-retinowego. Najsłabsze
działanie wykazują estry retinylu, zaś retinol i retinal są podobne pod względem aktywności i tolerancji. Najsilniej działa tretynoina, dlatego nie używa się jej w preparatach
kosmetycznych, lecz w środkach wydawanych na receptę [35].

Zastosowanie w kosmetykach opóźniających proces starzenia
Retinoidy wykazują największą efektywność działania przeciwstarzeniowego spośród
wszystkich innych aktywnych składników kosmetyków, dlatego są powszechnie stosowane w preparatach kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji skóry dojrzałej.
Najczęściej są obecne w kremach przeciwzmarszczkowych, które w widoczny sposób
redukują lub spłycają zmarszczki, wygładzają naskórek, poprawiają gęstość i napięcie
skóry, przez co staje się ona elastyczna [28].
Pierwszym retinoidem, jaki stosowano w celach łagodzenia skutków starzenia się
skóry związanego z wiekiem była tretinoina (kwas all-trans retinowy), stanowiąca aktywną formę witaminy A. Szereg badań potwierdził wysoką skuteczność miejscowego
działania retinoidów, tretinoiny i izotretinoiny w zmniejszaniu skutków starzenia się
skóry, głównie poprzez rozjaśnianie przebarwień i plam soczewicowatych oraz spłycanie
bruzd i zmarszczek [21,25].
Zewnętrznie stosowane kosmetyki z witaminą A zwiększają syntezę kolagenu i elastyny, pobudzają wytwarzanie fibryliny warunkującej prawidłowe sieciowanie białek
podporowych skóry właściwej, aktywują produkcję naturalnych czynników nawilżających
oraz zwiększają poziom glikozaminoglikanów, dzięki czemu następuje wygładzenie
drobnych zmarszczek. Witamina A ogranicza też aktywność enzymów powodujących
degradację kolagenu i elastyny [36].
Retinoidy cechują się zdolnością silnej absorpcji promieniowania ultrafioletowego,
przez co chronią przed apoptozą i fotouszkodzeniem DNA. Dzięki tej właściwości znajdują
zastosowanie również w kosmetykach fotoprotekcyjnych zapobiegających fotostarzeniu
się skóry. W kosmetykach tego rodzaju zazwyczaj występują w postaci retinolu, retinalu
oraz estrów retinylu. Wg danych dostępnych w literaturze dużą skuteczność w pielęgnacji
skóry dojrzałej wykazują też retinoidy trzeciej generacji (adapalen i tazaroten), które
przy stosowaniu przez co najmniej pół roku dają widoczny efekt przeciwzmarszczkowy
oraz redukujący niepożądane zmiany posłoneczne [34].
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Podsumowanie
Skóra odzwierciedla stan zdrowia całego organizmu, więc powinniśmy ją pielęgnować,
stosując preparaty zewnętrzne w postaci kremów, masek, a także za pomocą suplementacji i odpowiedniej diety bogatej w witaminy antyoksydacyjne i nie tylko. Działanie
profilaktyczne z zastosowaniem witamin przeciwdziała rozwojowi wielu chorób skóry,
włosów, niweluje defekty i zaburzenia w jej funkcjonowaniu, a także reguluje metabolizm
komórkowy.
Jedną z najczęściej stosowanych w kosmetyce witamin antyoksydacyjnych jest witamina E, głównie ze względu na jej zdolność neutralizowania wolnych rodników. Chroni
przed degradacją lipidy komórek naskórka, włókna kolagenowe i elastynowe skóry.
Kosmetyki zawierające witaminę E zapobiegają powstawaniu oparzeń posłonecznych,
poza tym zwiększają elastyczność skóry, jej nawilżenie, ujędrnienie i napięcie.
Witamina C oprócz zdolności przeciwutleniających wykazuje wiele innych pozytywnych właściwości wykorzystywanych w kosmetologii, między innymi przyspiesza
proces gojenia oparzeń posłonecznych, wpływa na produkcję kolagenu – białka odpowiedzialnego za elastyczność i sprężystość skóry. Uszczelnia ściany naczyń włosowatych, ma właściwości rozjaśniające, zmniejsza też skłonność do przebarwień i piegów.
Kosmetyki zawierające witaminę C odżywiają, oczyszczają i odświeżają skórę. Preparaty
z kwasem askorbinowym pomagają leczyć trądzik.
Witamina A poprawia wygląd skóry, ponieważ wpływa pośrednio i bezpośrednio
na syntezę białek podporowych, przez co poprawia jędrność i elastyczność skóry, redukuje
drobne zmarszczki. Ma też zdolność redukcji wolnych rodników, przez co opóźnia procesy
starzenia. Witamina A działa złuszczająco, niweluje przebarwienia skóry i odblokowuje
pory. Pobudza odnowę wierzchnich warstw naskórka, powodując jego pogrubienie.
W postaci prowitaminy beta-karotenu ma silne właściwości antyoksydacyjne. Kosmetyki
z retinoidami polecane są do cery dojrzałej i zmęczonej lub zniszczonej intensywnym
opalaniem. Pochodne retinoidów stosowane są w leczeniu objawów trądziku.
Stosowanie witamin w preparatach kosmetycznych stało się powszechnym zjawiskiem
i wciąż cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno przemysłu kosmetycznego, jak i grup
docelowych obejmujących wszystkie te osoby, które dbają o zdrowie, estetyczny wygląd
i dobrą kondycję skóry. Wszystko to za sprawą dobroczynnych właściwości witamin i ich
nieocenionej roli w pielęgnacji skóry.
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Streszczenie: Wiele substancji zawartych w preparatach kosmetycznych może wywoływać
działanie szkodliwe dla skóry. Składniki bywają przyczyną powstawania kontaktowego
alergicznego zapalenia skóry, wyprysku, wysypek, rumienia, przesuszenia skóry. Mogą
również powodować powstawanie trądziku oraz prowadzić do zmian hormonalnych
w organizmie czy nawet nowotworów. Na szkodliwe działanie takich substancji bardziej
narażone są osoby podatne na alergie czy też te z wrażliwą cerą. Pomimo panującej mody
na substancje ekologiczne, ze względu na intensywny tryb życia i brak czasu na zapoznanie się ze składem, klientki często wybierają preparaty, które zawierają substancje
działające negatywnie.
Cel: Praca ma na celu opis szkodliwego działania niektórych składników preparatów
kosmetycznych na skórę. Ponadto w części badawczej autorka sprawdzała wiedzę i świadomość klientek salonów kosmetycznych na ten temat. Postawiono hipotezę, iż poziom
wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat szkodliwego działania składników
preparatów kosmetycznych jest niski.
Materiał i metoda: Na podstawie zebranej literatury przedmiotu przedstawiono skutki
działania niektórych składników kosmetyków. W części badawczej pracy na podstawie
przeprowadzonej ankiety dokonana została ocena wiedzy klientek salonów kosmetycznych na temat zawartości preparatów kosmetycznych oraz ich szkodliwości. Badania
przeprowadzono na grupie 100 kobiet, w przedziale wiekowym 20-55 lat. Ankieta,
przygotowana specjalnie na potrzeby pracy, dotyczyła m.in.: umiejętności odczytywania,
właściwości i działań niepożądanych składników.
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Przedmowa od promotora
Piękna skóra to oznaka naszego zdrowia, a także swoisty wskaźnik choroby, napięcia emocjonalnego czy stresu. Jako największy organ ciała narażona jest na działanie potencjalnie
groźnych czynników zarówno ze strony środowiska, w którym żyjemy, jak i środków
czystości oraz kosmetyków, jakich używamy. Gdy sięgamy po kosmetyki, nie zawsze
zastanawiamy się, co kryje się pod kolorowymi etykietami. Nie mamy świadomości,
że coś, co ma wpływać pozytywnie na naszą urodę, może nam szkodzić.
Studentka kosmetologii podjęła temat szkodliwości niektórych składników zawartych
w preparatach kosmetycznych. Co jednak istotniejsze, zadała pytanie o wiedzę i świadomość klientek korzystających z zabiegów kosmetycznych na ten temat. Co wie przeciętny
konsument, czy potrafi krytycznie spojrzeć na listę składników, tzw. listę INCI, której
umieszczenie wymagane jest na każdym kosmetyku dopuszczonym do obrotu. W tym celu
przeprowadziła własne badania na grupie 100 klientek gabinetów kosmetycznych. Postawiona a priori hipoteza, że świadomość klientek na temat szkodliwego działania składników
preparatów kosmetycznych jest niska, całkowicie się potwierdziła. Badanie wykazało,
iż klientki nie interesują się składem kupowanych kosmetyków, nie wiedzą, gdzie szukać
informacji o składnikach, a zamieszczone na opakowaniu etykiety uważają za nieczytelne.
Wszechstronne wykształcenie studentek kosmetologii WSIiZ w Warszawie, a przede
wszystkim ogromna waga przywiązywana do zapoznania ich z szeroką gamą substancji
szkodliwych zawartych w preparatach kosmetycznych, przygotowuje je do korzystania
z preparatów naturalnych zawierających w swym składzie substancje nieszkodliwe
dla zdrowia. Naszym celem jest uświadomienie studentek o ich misji edukacyjnej, którą
powinny wypełniać, pracując w przyszłości w gabinecie kosmetycznym.

Wybrane składniki kosmetyków negatywnie wpływające na skórę
Konserwanty
Konserwanty dodaje się do preparatów kosmetycznych, aby przedłużyć ich trwałość.
Są to związki chemiczne, które posiadają działanie przeciwdrobnoustrojowe. Hamują
aktywność bakterii, pleśni, grzybów, opóźniając proces obniżania wartości produktu poprzez ewentualną fermentację, zmianę jego zapachu, konsystencji, wyglądu. Konserwanty
zapobiegają również powstawaniu produktów przemiany materii mikroorganizmów, które
mogłyby być przyczyną wystąpień podrażnień skóry i błon śluzowych. W preparatach,
zawierających wodę i składniki organiczne, wykazujących podatność na wpływ mikroorganizmów, obecność konserwantów jest niezbędna. Substancje pełniące rolę konserwantów
powinny być nietoksyczne, dobrze tolerowane i nie wchłaniane prze skórę oraz błony
śluzowe, nie wywoływać podrażnień i uczuleń. Mechanizm działania konserwantów polega
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na denaturacji białek drobnoustrojów lub zablokowaniu niezbędnych do życia enzymów.
Dobierając czynnik konserwujący dla preparatu kosmetycznego, bierze się pod uwagę
przeznaczenie wyrobu, jego pH oraz możliwość współdziałania lub przeciwdziałania
konserwantu z innym składnikami preparatu. Najczęściej, aby uzyskać jak najszersze spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego, stosuje się kilka związków o właściwościach
konserwujących.

Formaldehyd
Formaldehyd (aldehyd mrówkowy) jest konserwantem z grupy aldehydów głównie stosowanym w szamponach, płynach do kąpieli oraz artykułach higieny jamy ustnej. Dzięki
temu, że formaldehyd hamuje wydzielanie gruczołów potowych, wykorzystuje się go
w kosmetykach dezodorujących i przeciwpotnych [1]. Ponieważ należy do stosunkowo silnych alergenów coraz częściej jest zastępowany połączeniami, które stopniowo uwalniają
formaldehyd. Uwalniacze aldehydu mrówkowego stosowane są w perfumach, cieniach
do oczu, ołówkach do brwi, maseczkach, podkładach, pudrach i farbach do włosów. Często
właśnie one są przyczyną alergii po użyciu kosmetyku. Najsilniejsze działanie uczulające
wykazuje Quaternium 15, który zwykle stosowany jest w preparatach do pielęgnacji
włosów. W przypadku Germall 115 alergię częściej wywołuje sam konserwant aniżeli
uwalniany formaldehyd [2]. Stosowanie formaldehydu w kosmetykach w Polsce jest
ograniczone, ponieważ wykazuje on działanie toksyczne i podejrzewa się go o działanie
rakotwórcze.

Parabeny
Parabeny to estry kwasu 4-hydroksybenzoesowego (PHB). Można je znaleźć również pod
nazwami: nipaginy oraz aseptiny. W środowisku słabo kwaśnym powstrzymują rozwój
drożdży, grzybów i pleśni. Ze względu na słabą aktywność przeciw bakteriom muszą
być stosowane w różnych kombinacjach o działaniu bakteriobójczym. Ich słabością jest
również to, że mogą uczulać. Znajdują zastosowanie w kremach, pudrach płynnych,
środkach do makijażu, szminkach, środkach do golenia, mydłach, środkach chroniących
przed promieniowaniem słonecznym, środkach do depilacji oraz lekach do użytku zewnętrznego i wewnętrznego [3].

Pochodne kwasów organicznych
Działanie pochodnych kwasów organicznych polega na obniżeniu pH do poziomu,
który nie sprzyja rozwojowi drobnoustrojów. Substancje te mogą działać drażniąco,
a nawet żrąco. Dlatego też liczba pochodnych kwasów organicznych używanych jako
konserwanty jest ograniczona. Z substancji tych wykorzystuje się pochodne kwasów
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alifatycznych (propionowy, 10-undecylenowy, sorbinowy, mrówkowy, fenoksyoctowy)
oraz aromatycznych (benzoesowy, salicylowy, 4-hydroksybenzoesowy).
– Kwas propionowy i 10-undecylenowy oraz ich sole wykazują właściwości bakteriostatyczne i przeciwgrzybiczne. Wykorzystywane są w preparatach kosmetycznych, artykułach higieny osobistej oraz w preparatach przeciwłupieżowych.
– Kwas sorbinowy wykazuje dużą aktywność przeciwko drożdżom i pleśniom.
Jest podatny na utlenianie, dlatego musi być stosowany łącznie z czynnikiem
antyoksydacyjnym.
– Kwas mrówkowy wykazuje działanie drażniące i powoduje przekrwienie skóry.
Te właściwości wykorzystywane są w niektórych preparatach kosmetycznych
(wody do włosów w celu ich wzmocnienia oraz zmniejszenia łojotoku i łupieżu).
– Kwas fenoksyoctowy jest mało toksyczny, ale również posiada właściwości
drażniące wykorzystywane w preparatach kosmetycznych.
– Kwas benzoesowy posiada właściwości przeciwbakteryjne i przeciwgrzybiczne.
Jako konserwant używany jest w stężeniu 0,1%, natomiast w wyższych stężeniach występuje w maściach i wodach do ust jako czynnik dezynfekujący.
– Kwas salicylowy i jego sole nie powinny być składnikiem preparatów przeznaczonych do pielęgnacji dzieci poniżej trzeciego roku życia. Jako środek odkażający jest wykorzystywany w pudrach, mydłach, spirytusie salicylowym, wodach
do twarzy oraz szamponach przeciwłupieżowych. W większym stężeniu (5-20%)
stosuje się go do usuwania zrogowaceń skóry [1].

Emulgatory
Lanolina
Posiada właściwości emulgujące i odżywcze, dzięki czemu jest wykorzystywana przy
produkcji kremów, odżywek, mleczka, emulsji, maseczek, pudrów płynnych, kredek,
szminek oraz innych kosmetyków [4]. Lanoliny używa się również w niewielkich ilościach jako środka przetłuszczającego w mydłach i wyrobach zwierających detergenty
syntetyczne. Odpowiedzialna jest zwłaszcza za zapobieganie wysychaniu i pękaniu [5].
Lanolina przejawia działanie okluzyjne na skórę poprzez utworzenie na jej powierzchni
filmu, który zmniejsza odparowywanie wody z naskórka o około 20%. Poprzez modyfikacje fizyczne otrzymano lanolinę ciekłą oraz woskową. Pierwsza z nich to klarowna
lepka ciecz w kolorze bursztynu, o niskiej kleistości i lepszej zdolności rozprowadzania
na skórze. Używana jest w kremach do twarzy i lotionach, w olejkach dla niemowląt,
do włosów, do opalania. Dzięki temu, że ma lepszy połysk i jest łatwiejsza do użycia
od lanoliny wyjściowej, lepiej sprawdza się w pomadkach do ust i błyszczykach. Lanolina
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woskowa jest bardziej skutecznym emulgatorem typu woda w oleju niż lanolina wyjściowa. Doskonale sprawdza się w kosmetykach kolorowych, w których musi utrzymać
na skórze pigmenty (szminki, pomadki).
Lanolina uwodorniona jest miękką, niemalże bezbarwną pastą, nadającą skórze podobną miękkość jak lanolina wyjściowa, ale jest mniej kleista. Produkty z nią w składzie
są lepiej wchłaniane przez skórę.
Lanolina modyfikowana, acetylowana, etoksylowana oraz transestryfikowana, stosowana jest do produkcji preparatów zapobiegających oparzeniom, kremów do rąk
i ciała, płynów tonizujących i ściągających oraz płynów przed i po goleniu jako środek
ułatwiający rozpuszczanie perfum, olejków eterycznych i antyseptyk.
Lanolina może powodować podrażnienia i alergię skórną. Uczulają niekiedy również
kosmetyki do higieny intymnej z zawartością lanoliny. Zmiany alergiczne objawiają się
przede wszystkim długotrwale występującymi wypryskami. W skrajnych przypadkach
u osób wrażliwych może powodować atopowe zapalenie skóry.

Substancje uzyskiwane z ropy naftowej
Do substancji uzyskiwanych z ropy naftowej należą m.in.: olej wazelinowy, olej parafinowy, wazelina i parafina.

Olej wazelinowy
Olej wazelinowy jest bezzapachową, bezbarwną oleistą cieczą, nie rozpuszcza się w wodzie, ale w olejach, tłuszczach, woskach i produktach naftowych. Wykorzystywany jest
do wyrobu kremów, olejków do opalania, oleistych brylantyn do włosów.

Olej parafinowy
Olej parafinowy ma duże zastosowanie w przemyśle kosmetycznym. Używany jest
do wyrobu kremów, mleczka, olejków do opalania, płynów oleistych do włosów, tłustej
brylantyny. W zabiegach kosmetycznych stosowany jest do natłuszczania skóry, okładów,
maseczek i masażu [6].

Wazelina
Stosowana jest do wyrobu kremów, emulsji, szminek, kredek do warg, maści, brylantyny,
pomad do włosów, do natłuszczania i masażu skóry.

Parafina
Parafina używana jest do wyrobu kredek, szminek, kremów, emulsji, okładów i masek
parafinowych.
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Olej parafinowy i wazelinowy, parafina oraz wazelina działają w kosmetykach
głównie zewnętrznie, tworząc na powierzchni skóry hydrofobowy film. Dzięki takiej
warstwie zapobiegają utracie wody z naskórka, jednocześnie nie pozwalają na przenikanie
substancji hydrofilowych do skóry, utrudniając jej oddychanie.
Substancje te:
1. Zatykają pory – olej mineralny sprzyja powstawaniu zaskórników, zapaleniu
mieszków włosowych oraz bardzo mocno utrudnia gojenie się podrażnień na skórze
powstałych na przykład przez trądzik czy w wyniku golenia.
2. Tworzą na skórze szczelny film, przez co skóra nie może się pocić, i co równie ważne,
usuwać toksyn z organizmu.
3. Nie pozwalają, aby składniki odżywcze, minerały, witaminy, zawarte w kremie
czy innych kosmetykach, zostały wchłonięte przez organizm. Olej mineralny może
być odpowiedzialny za to, że dany krem nie działa, nie regeneruje, nie odmładza,
nie wygładza zmarszczek.
4. Bardzo mocno spowalniają regenerację naskórka. Uważa się, iż olej mineralny to jeden
z głównych czynników odpowiedzialnych za powstawanie oznak starzenia się skóry.
5. Hamują wymianę gazową oraz metaboliczną w skórze, co przyspiesza starzenie się
komórek. Dodatkowo sprawia, że na twarzy zatrzymuje się więcej kurzu i bakterii.
6. Doprowadzają do wysuszenia skóry. Długotrwałe i częste stosowanie powoduje,
że skóra przestaje produkować lipidy stanowiące naturalną barierę przed utratą
wilgoci [4].

Detergenty
SLS (Sodium Lauryl Sulfate) i SLES (Sodium Laureth Sulfate)
SLS i SLES to tanie detergenty syntetyczne, stosowane od dawna w przemyśle do odtłuszczania i mycia urządzeń oraz pomieszczeń. Występują praktycznie w każdym
szamponie, żelu myjącym czy płynie do kąpieli. Są to prawdopodobnie najbardziej
niebezpieczne ze składników stosowanych w pielęgnacji skóry i produktach do pielęgnacji włosów. To związki chemiczne powodujące lepsze pienienie się produktu,
do którego są dodawane. Powodują przesuszenie skóry, zaburzają wydzielanie łoju
i potu, podrażniają skórę, wywołują świąd i wypryski. Przyczyniają się do powstawania
plam, guzków zapalnych i cyst ropnych (w tym prosaków). Szczególnie szkodliwie
działają na skórę dzieci, niemowląt oraz na skórę w okolicach narządów płciowych.
Badania wykazały, że SLS po wniknięciu do organizmu kumuluje się w tkankach,
a także, iż SLS dostając się do oczu małych dzieci, może powodować ich uszkodzenie,
a u osób dorosłych rozwój zaćmy [7].
52

NEGATYWNY WPŁYW WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH NA SKÓRĘ…

Substancje zapachowe
Substancje zapachowe są składnikami kosmetyków, produktów chemii gospodarczej
oraz artykułów spożywczych. W przemyśle perfumeryjnym jest ich około 3000. W pojedynczych produktach może być od 10 do 300 związków. Najwięcej jest ich w perfumach,
wodach kolońskich, toaletowych, po goleniu oraz w dezodorantach. Do substancji zapachowych, które uczulają najmocniej, zaliczyć można: aldehyd i alkohol cynamonowy,
eugenol, izoeugenol, absolut mchu dębowego, geraniol, hydroksycytronellal, olejek
ylangowy, różany i geraniowy [8].
– Aldehyd cynamonowy jest podstawowym składnikiem olejku cynamonowego
[1]. Wchodzi w skład dezodorantów i wysokiej jakości perfum, natomiast alkohol
cynamonowy używany jest w środkach do pielęgnacji dzieci [8].
– Eugenol i izoeugenol mają intensywny goździkowy zapach. Oba stosowane
są w przemyśle perfumeryjnym. Eugenol wchodzi również w skład preparatów
przeznaczonych do pielęgnacji jamy ustnej i mydeł, gdzie jest środkiem aromatyzującym i dezynfekującym [1].
– Aktualnie najczęściej uczula mech dębowy. Absolut mchu jest składnikiem
perfum, wód kolońskich i po goleniu. Jest to ekstrakt uzyskiwany z porostów
rosnących na drzewach dębowych. Uważa się, że absolut mchu dębowego jest
najlepszym wskaźnikiem alergii na środki zapachowe [9].
– Geraniol o zapachu róży i geranium stosowany jest do perfumowania mydeł
toaletowych, kremów, pudrów i innych kosmetyków [4].
– Obecność hydroksycytronellalu wykazano w preparatach do pielęgnacji dzieci.
Wchodzi on również w skład dezodorantów i wysokiej jakości perfum, wywołując zapalenie skóry dołów pachowych u osób, które są uczulone na ten
składnik [9].
– Olej różany wykazuje działanie bakterio-, wiruso- i grzybobójcze. Jest substancją
silnie działającą [10].
– Olej geraniowy działa przeciwwirusowo i przeciwbakteryjnie, zmniejsza napięcie
nerwowe, stany lękowe i depresje [10].
– Olej ylangowy obniża ciśnienie krwi, działa uspokajająco [10].

Badania własne
Cel i hipoteza badawcza
Poza opisem substancji występujących w preparatach kosmetycznych, a wykazujących
działania niepożądane, zbadano również poziom wiedzy na ich temat wśród klientek
gabinetów kosmetologicznych. Hipoteza badawcza pracy zakładała niską świadomość
53

Klaudia Tobiś

oraz niski poziom wiedzy klientek salonów kosmetycznych na temat znajomości składników szkodliwych oraz negatywnego wpływu tych składników na skórę. Założeniem
pracy było, iż niewielka grupa klientek (nie więcej niż 30%) ma świadomość, że pewne
składniki kosmetyków mogą działać w sposób niepożądany, ale nie potrafią stwierdzić,
jakie to czynniki i w jaki sposób działają.

Opis badanej grupy
Badaniom została poddana grupa 100 kobiet w przedziale wiekowym 20-60 lat. Klientki wypełniały ankietę bezpośrednio przed lub po wykonanym zabiegu w gabinecie
kosmetologicznym.

Analiza uzyskanego materiału badawczego.
Przedstawiono i omówiono wyniki analiz statystycznych dotyczących świadomości
klientek gabinetów kosmetologicznych na temat negatywnego wpływu wybranych składników preparatów kosmetycznych na skórę. Sprawdzono także, czy stopień świadomości
ma związek z wiekiem lub wykształceniem i wykonywaną pracą. Obliczenia wykonano
z wykorzystaniem programu SPSS Statistics 21.

I. Charakterystyka klientek gabinetów kosmetycznych
Grupę badawczą stanowiło 100 klientek gabinetów kosmetologicznych. Na wykresie 1
przedstawiono strukturę wieku przebadanych kobiet. Największy odsetek stanowiły
kobiety w wieku 20-30 lat (63%), zdecydowanie mniej liczne były grupy wiekowe 31-40
lat (15%), 41-50 lat (12%) oraz 51-60 lat (10%).
Wykres 1. Struktura wieku

Źródło: opracowanie własne

Struktura wykształcenia lub wykonywanej pracy klientek gabinetów kosmetycznych
została przedstawiona na Wykresie 2. Największy odsetek stanowiły kobiety, które
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posiadały wykształcenie lub wykonywały pracę zawodową niezwiązaną z chemią lub
kosmetyką (86%). Kobiety wykształcone lub wykonujące pracą zawodową związaną
z tematem pracy stanowiły jedynie 14%.
Wykres 2. Struktura wykształcenia/wykonywanej pracy

Źródło: opracowanie własne

II. Zachowania konsumenckie klientek gabinetów kosmetycznych
Wykres 3 ilustruje strukturę częstotliwość kupowania kosmetyków przez klientki gabinetów kosmetycznych. Największy odsetek stanowiły kobiety kupujące kosmetyki
wyłącznie wtedy, kiedy tego potrzebują (77%). Raz w miesiącu kosmetyki kupuje 14%
kobiet, raz w tygodniu 4%, a dwa razy w tygodniu 5% kobiet.

Wykres 3. Częstotliwość kupowania kosmetyków

Źródło: opracowanie własne

Na Wykresie 4 zostały przedstawione czynniki decydujące o zakupie kosmetyków przez
klientki gabinetów kosmetycznych. Największy odsetek stanowiły kobiety kierujące
55

Klaudia Tobiś

się podczas zakupów własnym doświadczeniem (74%) oraz ceną (61%). Rzadziej była
to marka (42%), skład (42%) lub polecenie przez kogoś (37%), najrzadziej reklama (3%).
Żadna z kobiet nie wskazała, że ważne jest dla niej opakowanie kosmetyku.
Wykres 4. Czynniki decydujące o zakupie kosmetyków

Źródło: opracowanie własne

Wybór czynników decydujących o zakupie kosmetyków przez klientki gabinetów
kosmetycznych zależy na poziomie tendencji statystycznej od wykształcenia/wykonywanej pracy, χ2(6)=11,18; p=0,083. Kobiety niezwiązane z chemią/kosmetyką najczęściej
kierowały się podczas zakupu marką produktu (45,3%) oraz ceną (62,8%). Natomiast
kobiety związane z chemią/kosmetyką najczęściej kierowały się podczas zakupów składem (71,4%) oraz poleceniem przez kogoś (50%), a także ceną (50%).
Tabela 1 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a wyborem czynników decydujących o zakupie kosmetyków.
Tabela 1. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a wyborem czynników decydujących o zakupie kosmetyków
Czynniki decydujące o zakupie:
Marka
Cena
Reklama
Skład
Poleceniem przez kogoś
Własne doświadczenie

Wykształcenie/wykonywana praca kobiet
Niezwiązana z chemią lub
Związana z chemią lub kokosmetyką
smetyką
N
%
N
%
39
45,3%
3
21,4%
54
62,8%
7
50,0%
3
3,5%
0
0,0%
32
37,2%
10
71,4%
30
34,9%
7
50,0%
64
74,4%
10
71,4%

Pytanie wielokrotnego wyboru, procenty nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne
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III. Świadomość klientek gabinetów kosmetycznych na temat szkodliwego
działania składników zawartych w kosmetykach
Wykres 5 przedstawia strukturę częstości sprawdzania składu kosmetyków przed zakupem
przez klientki gabinetów kosmetycznych. Połowę grupy stanowiły kobiety, które sporadycznie sprawdzały skład kosmetyków przez zakupem (50%). Zawsze skład kosmetyków
sprawdzało 34% kobiet, a nigdy 15%.
Wykres 5. Częstotliwość sprawdzania składu kosmetyków przed zakupem

Źródło: opracowanie własne

Częstość sprawdzania składu kosmetyków przed zakupem przez klientki gabinetów
kosmetycznych zależy istotnie statystycznie od wykształcenia/wykonywanej pracy,
χ2(2)=7,58; p=0,023. Kobiety niezwiązane z chemią/kosmetyką w większości sporadycznie sprawdzały skład kosmetyków przed zakupem (53,3%), natomiast kobiety związane
z chemią/kosmetyką w większości zawsze sprawdzały skład kosmetyków (64,3%).
Tabela 2 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a sprawdzaniem składu kosmetyków przed zakupem.
Tabela 2. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a sprawdzaniem
składu kosmetyków przed zakupem
Wykształcenie/wykonywana praca kobiet
Sprawdzanie składu przed zakupem:

Niezwiązana z chemią lub
kosmetyką

Związana z chemią lub kosmetyką

N

%

N

%

Zawsze

25

29,1%

9

64,3%

Sporadycznie

46

53,5%

5

35,7%

Nigdy

15

17,4%

0

0,0%

Ogółem

86

100,00%

14

100,00%

Źródło: opracowanie własne
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Struktura stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat znaczenia składników kosmetyków została przedstawiona na Wykresie 6. Największy odsetek stanowiły
kobiety, które posiadały wiedzę na temat pojedynczych składników kosmetyków (72%).
Wszystkie składniki znało tylko 11% kobiet, pozostałe nie znały żadnego (2%) lub nie
czytają składu kosmetyków (15%).
Wykres 6. Struktura stanu wiedzy na temat znaczenia składników kosmetyków

Źródło: opracowanie własne

Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat znaczenia składników kosmetyków zależy istotnie statystycznie od wykształcenia/wykonywanej pracy, χ2(3)=25,43;
p=0,001. Kobiety niezwiązane z chemią/kosmetyką najczęściej posiadały wiedzę na temat
pojedynczych składników kosmetyków (76,7%), natomiast kobiety związane z chemią/
kosmetyką najczęściej znały wszystkie składniki (50%) lub pojedyncze (42,9%).
Tabela 3 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a wiedzą na temat znaczenia składników kosmetyków.
Tabela 3. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a wiedzą na temat
znaczenia składników kosmetyków
Wykształcenie/wykonywana praca kobiet
Znaczenie składu kosmetyków:

Niezwiązana z chemią lub
kosmetyką

Związana z chemią lub kosmetyką

N

%

N

%

Znam prawie wszystkie

4

4,7%

7

50,0%

Znam pojedyncze

66

76,7%

6

42,9%

Nie znam żadnego

2

2,3%

0

0,0%

Nie czytam składów

14

16,3%

1

7,1%

Ogółem

86

100,00%

14

100,00%

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 7 ilustruje strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat znaczenia skrótu INCI. Największy odsetek stanowiły kobiety przyznające, że nie
wiedzą, co oznacza skrót INCI (74%). Wiedzę w tym temacie posiadało 26% kobiet.
Wykres 7. Struktura stanu wiedzy na temat znaczenia skrótu INCI

Źródło: opracowanie własne

Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat znaczenia skrótu INCI
zależy istotnie statystycznie od wykształcenia/wykonywanej pracy, χ2(1)=17,46; p=0,001.
Kobiety niezwiązane z chemią/kosmetyką najczęściej nie posiadały wiedzy na temat
znaczenia skrótu INCI (81,4%), natomiast kobiety związane z chemią/kosmetyką najczęściej posiadały taką wiedzę (71,4%).
Tabela 4 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a wiedzą na temat znaczenia skrótu INCI.
Tabela 4. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a stanem wiedzy
na temat znaczenia skrótu INCI
Wykształcenie/wykonywana praca kobiet
Znaczenie skrótu INCI:

Niezwiązana z chemią lub
kosmetyką

Związana z chemią lub kosmetyką

N

%

N

%

Tak, wiem

16

18,6%

10

71,4%

Nie, nie wiem

70

81,4%

4

28,6%

Ogółem

86

100,00%

14

100,00%

Źródło: opracowanie własne

Na Wykresie 8 przedstawiono strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat źródła informacji o składnikach podanych w nazewnictwie INCI.
Największy odsetek stanowiły kobiety nieposiadające wiedzy, gdzie sprawdzić znaczenie
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podanych składników w nazewnictwie INCI (57%). Tylko 33% kobiet zadeklarowała,
że wie, gdzie szukać takich informacji.
Wykres 8. Struktura stanu wiedzy na temat źródła informacji o składnikach INCI

Źródło: opracowanie własne

Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat źródła informacji
o składnikach INCI zależy istotnie statystycznie od wykształcenia/wykonywanej pracy, χ2(2)=12,80; p=0,002. Kobiety niezwiązane z chemią/kosmetyką najczęściej nie
posiadały wiedzy, gdzie sprawdzić znaczenie podanych składników w nazewnictwie
INCI (64%), natomiast kobiety związane z chemią/kosmetyką najczęściej posiadały
taką wiedzę (71,4%).
Tabela 5 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a stanem wiedzy na temat źródła informacji o składnikach INCI.
Tabela 5. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a stanem wiedzy
na temat źródła informacji i składnikach INCI
Wykształcenie/wykonywana praca kobiet
Informacje i składniki INCI:

Niezwiązana z chemią lub
kosmetyką

Związana z chemią lub kosmetyką

N

%

N

%

Tak, wiem

23

26,7%

10

71,4%

Nie, nie wiem

55

64,0%

2

14,3%

Nie potrzebuję takich informacji

8

9,3%

2

14,3%

Ogółem

86

100,0%

14

100,0%

Źródło: opracowanie własne

Wykres 9 przedstawia strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych
na temat szkodliwości substancji zapachowych. Największy odsetek stanowiły kobiety,
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których zdaniem substancje zapachowe mogą szkodzić (69%). Przeciwnego zdania było
14% kobiet, a 17% kobiet przyznało, że nie posiada wiedzy na ten temat.
Wykres 9. Struktura stanu wiedzy na temat szkodliwości substancji zapachowych

Źródło: opracowanie własne

Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat szkodliwości substancji
zapachowych nie zależy od wykształcenia/wykonywanej pracy, χ2(2)=2,14; p=0,334. Bez
względu na fakt, czy wykształcenie/wykonywana praca wiązały się z chemią/kosmetyką,
największy odsetek stanowiły kobiety, których zdaniem substancje zapachowe mogą
szkodzić (odpowiednio: 66,3%; 85,7%%).
Tabela 6 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a stanem wiedzy na temat szkodliwości substancji zapachowych.
Tabela 6. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a stanem wiedzy
na temat szkodliwości substancji zapachowych
Wykształcenie/wykonywana praca kobiet
Szkodliwość substancji zapachowych:

Niezwiązana z chemią lub
kosmetyką

Związana z chemią lub kosmetyką

N

%

N

%

Tak

57

66,3%

12

85,7%

Nie

13

15,1%

1

7,1%

Nie wiem

16

18,6%

1

7,1%

Ogółem

86

100,0%

14

100,0%

Źródło: opracowanie własne

Wykres 10 przedstawia strukturę wystąpienia niepożądanego działania na skórze
u klientek gabinetów kosmetycznych. Największy odsetek stanowiły kobiety, które
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doświadczyły niepożądanych działań na skórze po zastosowaniu kosmetyków (57%).
Pozostałe kobiety zaprzeczyły, by miały takie doświadczenia (17%) lub nie umiały odpowiedzieć na pytanie (6%).
Wykres 10. Struktura wystąpienia niepożądanego działania na skórze

Źródło: opracowanie własne

Wykres 11 przedstawia strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych
na temat szkodliwych reakcji wywołanych przez substancje w kosmetykach. Największy
odsetek stanowiły kobiety, których zdaniem substancje w kosmetykach mogą wywołać
kontaktowe alergiczne zapalenie skóry (87%), wysypki (85%) oraz przesuszenie skóry
(79%). Rzadziej kobiety wskazywały wypryski (50%), rumień (36%), trądzik (19%),
a najrzadziej nowotwory (11%) i zaburzenia hormonalne (5%).
Wykres 11. Struktura stanu wiedzy na temat szkodliwych reakcji wywołanych przez
substancje w kosmetykach

Źródło: opracowanie własne
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Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat szkodliwych reakcji wywołanych przez substancje w kosmetykach zależy istotnie statystycznie od wykształcenia/
wykonywanej pracy, χ2(8)=18,54; p=0,018. Kobiety związane z chemią/kosmetyką istotnie
częściej niż kobiety niezwiązane z chemią/kosmetyką, wskazywały nowotwory (28,6%),
zaburzenia hormonalne (14,3%), wypryski (71,4%), rumień (50%).
Tabela 7 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a stanem wiedzy na temat szkodliwych reakcji wywołanych przez substancje
w kosmetykach.
Tabela 7. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a stanem wiedzy
na temat szkodliwych reakcji wywołanych przez substancje w kosmetykach
Wykształcenie/wykonywana praca kobiet

Szkodliwe reakcje wywołane kosmetykami:

Niezwiązana z chemią lub
kosmetyką

Związana z chemią lub
kosmetyką

N

%

N

%

Kontaktowe alergiczne zapalenie skóry

73

84,9%

14

100,0%

Nowotwory

7

8,1%

4

28,6%

Zaburzenia hormonalne

3

3,5%

2

14,3%

Wyprysk

40

46,5%

10

71,4%

Wysypki

72

83,7%

13

92,9%

Rumień

29

33,7%

7

50,0%

Przesuszenie skóry

66

76,7%

13

92,9%

Trądzik

15

17,4%

4

28,6%

Źródło: opracowanie własne

Wykres 12 przedstawia strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych
na temat substancji wywołujących szkodliwe reakcje na skórze. Największy odsetek
stanowiły kobiety, których zdaniem szkodliwe reakcje na skórze wywołują parabeny
(53%), substancje zapachowe (50%), formaldehydy (40%) oraz SLES i SLS (39%).
Rzadziej kobiety wskazywały lanolinę (2%). Błędnie również wskazywały arbutynę
(12%), arnikę (5%), pantenol (4%) i witaminę C (1%).
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Wykres 12. Struktura stanu wiedzy na temat substancji wywołujących szkodliwe reakcje na skórze

Źródło: opracowanie własne

Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat substancji wywołujących
szkodliwe reakcje na skórze człowieka zależy istotnie statystycznie od wieku, χ2(27)=53,41;
p=0,002. Kobiety w wieku 41-50 lat istotnie częściej niż pozostałe kobiety wskazywały
na szkodliwe działanie parabenów (83,3%), natomiast istotnie rzadziej na formaldehydy
(25%). Kobiety w wieku 20-30 lat istotnie częściej niż pozostałe kobiety wskazywały
na szkodliwe działanie substancji SLES i SLS (58,7%). Błędnie sygnalizowały, że szkodliwe działanie mogą wywoływać witamina C, arnika, arbutyna oraz pantenol.
Tabela 8 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wiekiem a stanem wiedzy na temat substancji wywołujących szkodliwe reakcje na skórze człowieka.
Tabela 8. Zależność pomiędzy wiekiem a stanem wiedzy na temat substancji wywołujących szkodliwe reakcje na skórze człowieka
Szkodliwe substancje:
Formaldehydy
Substancje zapachowe
Witamina C
Lanolina
Parabeny
Arnika
Arbutyna
SLES i SLS
Pantenol

20-30 lat
N
%
34
54,0%
33
52,4%
1
1,6%
2
3,2%
33
52,4%
4
6,3%
11
17,5%
37
58,7%
4
6,3%

Wiek kobiet
31-40 lat
41-50 lat
N
%
N
%
6
40,0%
3
25,0%
7
46,7%
6
50,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
8
53,3%
10
83,3%
0
0,0%
0
0,0%
1
6,7%
0
0,0%
2
13,3%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%

Pytanie wielokrotnego wyboru, procenty nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne
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51-60 lat
N
%
5
50,0%
4
40,0%
0
0,0%
0
0,0%
2
20,0%
1
10,0%
0
0,0%
0
0,0%
0
0,0%
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Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat substancji wywołujących
szkodliwe reakcje na skórze człowieka zależy istotnie statystycznie od wykształcenia/
wykonywanej pracy, χ2(27)=29,34; p=0,001. Kobiety związane z chemią/kosmetyką
istotnie częściej niż kobiety niezwiązane, wskazywały na szkodliwe działanie parabenów
(92,9%), formaldehydów (78,6%) oraz substancji SLES i SLS (64,3%).
Tabela 9 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a stanem wiedzy na temat substancji wywołujących szkodliwe reakcje na skórze
człowieka.
Tabela 9. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a stanem wiedzy
na temat substancji wywołujących szkodliwe reakcje na skórze człowieka
Wykształcenie/wykonywana praca kobiet
Szkodliwe substancje:

Niezwiązana z chemią lub
kosmetyką

Związana z chemią lub
kosmetyką

N

%

N

%

Formaldehydy

37

43,0%

11

78,6%

Substancje zapachowe

43

50,0%

7

50,0%

Witamina C

0

0,0%

1

7,1%

Lanolina

2

2,3%

0

0,0%

Parabeny

40

46,5%

13

92,9%

Arnika

4

4,7%

1

7,1%

Arbutyna

9

10,5%

3

21,4%

SLES i SLS

30

34,9%

9

64,3%

Pantenol

3

3,5%

1

7,1%

Pytanie wielokrotnego wyboru, procenty nie sumują się do 100%
Źródło: opracowanie własne

Strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat regulacji
prawnych dotyczących szkodliwych substancji ilustruje Wykres 13. Największy odsetek
stanowiły kobiety, których zdaniem istnieją regulacje prawne dotyczące dozwolonego
stężenia substancji, mogących wywoływać działanie szkodliwe dla człowieka (61%).
Przeciwnego zdania było 4% kobiet, a do braku wiedzy w tym temacie przyznało się
35% kobiet.
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Wykres 13. Struktura stanu wiedzy na temat regulacji prawnych dotyczących szkodliwych substancji

Źródło: opracowanie własne

Wykres 14 ilustruje strukturę opinii klientek gabinetów kosmetycznych na temat
czytelności informacji na etykietach. Największy odsetek stanowiły kobiety, których
zdaniem informacje na etykietach nie informują w sposób zrozumiały o możliwym
działaniu szkodliwym (77%). Etykiety czytelne są zdaniem 12% kobiet, a 11% kobiet
nie miało zdania w tym temacie.
Wykres 14. Struktura opinii na temat czytelności informacji na etykietach

Źródło: opracowanie własne

Wykres 15 przedstawia strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych
na temat funkcji substancji benzoesanu sodu w kosmetykach. Największy odsetek stanowiły kobiety, których zdaniem wskazana substancja jest konserwantem (87%). Zdaniem
pozostałych kobiet wskazana substancja działa nawilżająco i wygładzająco na skórę (9%)
lub uszczelnia naczynia krwionośne (4%).
66

NEGATYWNY WPŁYW WYBRANYCH SKŁADNIKÓW PREPARATÓW KOSMETYCZNYCH NA SKÓRĘ…

Wykres 15. Struktura stanu wiedzy na temat funkcji substancji benzoesan sodu w kosmetykach

Źródło: opracowanie własne

Wykres 16 przedstawia strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych
na temat polskiej nazwy surowca Urea (INCI). Największy odsetek stanowiły kobiety,
których zdaniem wskazana substancja znana jest w Polsce jako mocznik (74%). Zdaniem
pozostałych kobiet wskazana substancja to kwas hialuronowy (21%) lub aloes (5%).
Wykres 16. Struktura stanu wiedzy na temat polskiej nazwy surowca Urea (INCI)

Źródło: opracowanie własne

Wykres 17 przedstawia strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych
na temat funkcji substancji Sodium Laureth Sulfate (INCI) w kosmetykach. Największy
odsetek stanowiły kobiety, których zdaniem wskazana substancja pełni funkcję środka
myjącego, pianotwórczego, emulgatora (66%). Zdaniem pozostałych kobiet wskazana
substancja łagodzi podrażnienia i działa przeciwzapalnie (21%), wzmacnia włosy, skórę
i paznokcie (10%) lub stymuluje przemianę materii (3%).
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Wykres 17. Struktura stanu wiedzy na temat funkcji substancji Sodium Laureth Sulfate
(INCI) w kosmetykach

Źródło: opracowanie własne

Wykres 18 przedstawia strukturę stanu wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych
na temat wpływu substancji Petrolatum (INCI). Największy odsetek stanowiły kobiety,
których zdaniem wskazana substancja przesusza skórę (41%). W opinii pozostałych kobiet
zatyka ona pory i wywołuje trądzik (29%), wywołuje uczulenia (27%) oraz nowotwory (3%).
Wykres 18. Struktura stanu wiedzy na temat wpływu substancji Petrolatum (INCI)

Źródło: opracowanie własne

Stan wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat wpływu substancji Petrolatum
(INCI) zależy istotnie statystycznie od wykształcenia/wykonywanej pracy, χ2(3)=3,55;
p=0,015. Kobiety, których wykształcenie/wykonywana praca wiązała się z chemią/
kosmetyką istotnie częściej wskazywały na zatykanie porów i wywoływanie trądziku
(42,9%). Kobiety, których wykształcenie/wykonywana praca nie wiązała się z chemią/
kosmetyką istotnie częściej wskazywały na przesuszenia skóry (44,2%).
Tabela 10 przedstawia strukturę zależności pomiędzy wykształceniem/wykonywaną
pracą a stanem wiedzy na temat wpływu substancji Petrolatum (INCI).
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Tabela 10. Zależność pomiędzy wykształceniem/wykonywaną pracą a stanem wiedzy
na temat wpływu substancji Petrolatum (INCI)
Wykształcenie/wykonywana praca kobiet
Wpływ substancji Petrolatum (INCI):

Niezwiązana z chemią lub
kosmetyką
N

Związana z chemią lub kosmetyką

%

N

%

Wywołuje nowotwory

2

2,3%

1

7,1%

Zatyka pory, wywołuje trądzik

23

26,7%

6

42,9%

Przesusza skórę

38

44,2%

3

21,4%

Wywołuje uczulenia

23

26,7%

4

28,6%

Ogółem

86

100,0%

14

100,0%

Źródło: opracowanie własne

Wnioski z badań
Przedstawione wyniki pozwoliły poznać stopień świadomości klientek gabinetów
kosmetologicznych na temat negatywnego wpływu wybranych składników preparatów
kosmetycznych na skórę. Okazało się, że klientki gabinetów kosmetycznych podczas
zakupu kosmetyków kierują się głównie własnym doświadczeniem i ceną, zdecydowanie
rzadziej zwracają uwagę na skład kosmetyków. Jeśli sprawdzają skład, robią to sporadycznie. Prawdopodobnie spowodowane jest to brakiem na etykietach kosmetyków
zrozumiałych, w opinii większości kobiet, informacji o możliwym szkodliwym działaniu.
Klientki gabinetów kosmetycznych posiadają wiedzę głównie na temat pojedynczych
składników kosmetyków, w większości nie znają znaczenia skrótu INCI oraz nie wiedzą, gdzie sprawdzić znaczenie podanych składników w nazewnictwie INCI. Co jednak
ciekawe, znają znaczenie i funkcję wybranych substancji – w większości poprawnie
wskazały, że benzoesan sodu stosowany jest jako konserwant w kosmetykach, polska
nazwa surowca Urea (INCI) to mocznik, natomiast Sodium Laureth Sulfate (INCI) pełni
funkcję środka myjącego, pianotwórczego i emulgatora. Kobiety wiedzą także, że istnieją
regulacje prawne dotyczące dozwolonego stężenia substancji, mogących wywoływać
działanie szkodliwe dla człowieka.
Problemem jest jednak słaba wiedza klientek gabinetów kosmetycznych na temat możliwych negatywnych reakcji wywołanych przez substancje w kosmetykach.
W odpowiedzi na pytanie o substancje, które wywołują szkodliwe reakcje na skórze,
tylko w połowie przypadków kobiety wskazywały na parabeny i substancje zapachowe, jeszcze rzadziej na formaldehydy oraz SLES i SLS. Kobiety znają także tylko
podstawowe szkodliwe reakcje tj. kontaktowe alergiczne zapalenie skóry, wysypki,
przesuszenie skóry, wypryski. Rzadziej mają wiedzę o nowotworach i zaburzeniach
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hormonalnych. Także tylko 1/3 kobiet wiedziała, że substancja Petrolatum (INCI)
zatyka pory i wywołuje trądzik.
Przedstawione wyniki wykazały także istotne znaczenie wykształcenia i wykonywanej
pracy na świadomość klientek gabinetów kosmetologicznych. Klientki, których wykształcenie lub praca zawodowa związane były z kosmetyką lub chemią częściej deklarowały
posiadanie wiedzy na temat wszystkich składników zawartych w kosmetykach, sprawdzanie składu kosmetyków podczas zakupów oraz kierowanie się tym składem podczas
podejmowania decyzji o zakupie danego kosmetyku. Kobiety te posiadały większą wiedzę
na temat znaczenia skrótu INCI oraz wiedziały, gdzie sprawdzić znaczenie podanych
składników w nazewnictwie INCI. Częściej wskazywały także na szkodliwe działanie
parabenów, formaldehydów, substancji SLES i SLS, zdając sobie sprawę, że prócz
podstawowych reakcji, takich jak alergia czy wysypka, wywołują także nowotwory,
zaburzenia hormonalne czy rumień. Większość z nich wiedziała także, że substancja
Petrolatum zatyka pory i wywołuje trądzik.
Badania wykazały również, że wiek nie wpływa istotnie na świadomość klientek
gabinetów kosmetologicznych na temat negatywnego wpływu wybranych składników
preparatów kosmetycznych na skórę. Wyjątkiem jest większa wiedza młodych kobiet
na temat szkodliwości substancji SLES i SLS.
Przedstawione wyniki stanowią podstawę do przyjęcia głównych założeń pracy,
że świadomość klientek gabinetów kosmetycznych na temat szkodliwego działania składników zawartych w kosmetykach jest niska. Mimo, że posiadają one wiedzę na temat
funkcji wybranych substancji, to nie przekłada się to na świadomość ich szkodliwości.
Klientki gabinetów kosmetycznych w większości posiadają wiedzę o szkodliwym wpływie tylko najbardziej znanych substancji zawartych w kosmetykach oraz umieją wskazać
tylko podstawowe negatywne reakcje skóry. Jednocześnie nie interesują się składem
kupowanych kosmetyków, nie wiedzą, gdzie szukać informacji o składnikach, a zamieszczone na opakowaniu etykiety uważają za nieczytelne. Najczęściej posiadają wiedzę
tylko na temat najbardziej znanych substancji takich jak benzoesan sodu lub parabeny.
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KOSMETYCZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI
KOSMETYKÓW STOSOWANYCH
W KONDYCJONOWANIU WŁOSÓW
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Promotor: mgr inż. Agnieszka Stateczna – Mędrek
Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: budowa włosa, uszkodzenia włosa, kondycjonowanie, surowce, preparaty pielęgnacyjne, składniki aktywne, roślinne i syntetyczne
Streszczenie: Zdrowe i lśniące włosy to jeden z wyznaczników kanonu piękna we współczesnym świecie. Dla wielu osób są one bardzo ważnym elementem wpływającym
na dobre samopoczucie czy samoocenę. Na ich stan i wygląd wpływa wiele różnych
czynników: zanieczyszczone środowisko, promieniowanie słoneczne, stres, a nawet
wiek – to przykładowe przyczyny ich złego stanu. Nastał gwałtowny rozwój produktów kosmetycznych przeznaczonych do pielęgnacji, odżywiania i regeneracji włosów.
Społeczeństwo osiągnęło dużą świadomość w dobieraniu odpowiednich preparatów
dostosowanych do typu włosów poprzez analizę składu INCI (International Nomenclature
of Cosmetics Ingredients) umieszczanego przez producentów obowiązkowo na etykietach
produktów kosmetycznych.
Cel: Przegląd prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie w obszarze surowców
stosowanych w kondycjonowaniu włosów. Uzyskanie odpowiedzi, które spośród stosowanych składników kondycjonujących w preparatach pielęgnacyjnych dają zadowalające
efekty na podstawie analizy literatury oraz badań własnych studentek. Wskazanie optymalnych zawartości procentowych badanego surowca bez efektu nadmiernego obciążenia
struktury włosa.
Materiał i metoda: Dokonano przeglądu prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie dotyczących wykorzystania składników kondycjonujących pochodzenia naturalnego
i syntetycznego. Wybrano dwie prace badające skuteczność wybranego surowca na strukturę włosa oraz jego wpływ na właściwości sensoryczne otrzymanego produktu. Analizie
poddano opracowane receptury, wyniki badań własnych autorek prac oraz opracowane
przez nie wnioski. Badania sprawdzające skuteczność substancji aktywnej oraz jej wpływ
na sensorykę produktu zostały przeprowadzone w okresie luty -sierpień 2015 r. Łącznie
72

WPŁYW WYBRANYCH SUROWCÓW KOSMETYCZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI KOSMETYKÓW…

studentki zbadały 20 osób. Wysokie koszty związane z zakupem surowców na wykonanie
i optymalizację receptur wpłynęły bezpośrednio na małą liczebność osób testujących
badane produkty. Metodą przeprowadzonych badań był osobisty test otrzymanych odżywek do włosów a następnie sondaż, dzięki któremu zebrano dane na temat skuteczności
poszczególnych surowców kondycjonujących. Techniką zastosowaną we wszystkich
badaniach była ankieta indywidualna. Natomiast narzędziami badawczymi były autorsko
opracowane kwestionariusze ankiet.
Wyniki: Wśród składników kondycjonujących pochodzenia roślinnego i syntetycznego
najpopularniejszymi są surowce o dużym powinowactwie do struktury białkowej włosa.
Optymalizując recepturę odżywki do włosów poprzez odpowiednią zawartość procentową
substancji badanej, uzyskano produkt, który nie obciąża nadmiernie włosa, powodując
efekt przetłuszczenia i nadmiernego depozytu. Testujący wskazali próbę aktywną kosmetycznie z odpowiednią zawartością procentową substancji kondycjonującej.
Wnioski i zalecenia: Kondycjonowanie włosów jest ważnym elementem doraźnego
dbania o włosy. Ich pielęgnacja wymaga stosowania odpowiednich preparatów, w tym
starannego doboru substancji aktywnych. Stosując te zasady, można przywrócić włosom
naturalny połysk oraz chronić je przed dalszymi uszkodzeniami. Nieodpowiedni kosmetyk
może wpłynąć na estetykę wyglądu włosów poprzez zostawienie depozytu na powierzchni
włosa, powodując efekt przetłuszczenia.

Przedmowa od promotora
Kondycjonowanie wchodzi w zakres pielęgnacji zarówno włosów, jak i skóry głowy.
Może być krótkotrwałe, a jego głównym działaniem jest wówczas maskowanie uszkodzeń
powierzchni włosów oraz długofalowe, które ma za zadanie wpływać na strukturę włosów
poprzez regenerację i odżywianie. Podstawowe zabiegi mające na celu kondycjonowanie
włosów to przede wszystkim stosowanie odżywki spłukiwanej lub niespłukiwanej. Zawartość hydrofilowych substancji aktywnych, takich jak hydrolizaty protein, wpływa
korzystnie na efekt nawilżenia, poprawę rozczesywalności i minimalizowanie efektu
elektryzowania. Ważnym kryterium przy optymalizacji receptur odżywek kondycjonujących do włosów jest odpowiednia zawartość substancji aktywnej. Duży procent
zawartości składników kondycjonujących może wykazywać efekt obciążenia włosów,
prowadzący do szybszego przetłuszczenia. Składniki poprawiające kondycję powinny
charakteryzować się dużym powinowactwem w stosunku do struktury włosa.
Preparaty zawierające w składzie substancje kondycjonujące o charakterze lotnych
związków takich jak cyclomethicone, nie powodują efektu obciążenia.
Analiza wyników badań, które przeprowadziły studentki, wykazała, że składniki
zarówno hydrofilowe, jak i hydrofobowe wykazują działanie kondycjonujące. Należy
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jednak pamiętać, że kondycjonowanie to tylko doraźna poprawa włosów. Włosy nabierają
puszystości, sprężystości, miękkości i elastyczności. Składniki hydrofilowe i hydrofobowe
działają kondycjonująco, a także poprawiają sensorykę produktu.

Wprowadzenie
Budowa włosa
Włos składa się z dwóch zasadniczych elementów – części wyrastającej nad powierzchnię
skóry – łodygi lub trzonu i znajdującego się pod powierzchnią skóry – korzenia włosa.
Korzeń tworzy się w trzecim miesiącu rozwoju płodu. Rozszerza się ku dołowi, tworząc
cebulkę włosa [1]. Keratynocyty zawarte w cebulce produkują keratynę. Wytworzone
białko w trakcie migracji ku powierzchni skóry złuszcza się. Podczas przemieszczania
się ku górze, włos kształtuje się. Przebija się przez wszystkie warstwy skóry, wydostając
się na powierzchnię naskórka. Cykl keratynizacji odbywa się na odcinku między cebulką
a ujściem gruczołu łojowego [2]. Korzeń włosa tkwi w skórze ukośnie, jest połączony
z mięśniem przywłośnym. Bezpośrednio nad tym mięśniem znajdują się gruczoły łojowe, które za pomocą przewodów wyprowadzających wchodzą do mieszka włosowego
w pobliżu naskórka. Wydzielina (sebum) gruczołów wyprowadzana jest poprzez mieszek
włosowy na powierzchnię włosów i skórę głowy. Ilość wydzieliny warunkuje stopień
szybkości przetłuszczania się włosów.
Mięsień przywłośny tworzy połączenie mieszka włosowego z zewnętrzną powłoką
ciała [1]. Pochewka wewnętrzna i zewnętrzna otacza opuszkę włosa, czyli cebulkę. W jej
dolnej części znajduje się brodawka, która posiada liczne włosowate naczynia krwionośne odżywiające i zaopatrujące włos w składniki odżywcze oraz wodę. Gdy zostanie
uszkodzona przez czynnik zewnętrzny lub wewnętrzny, włos nie odrasta w tym miejscu.
Nad brodawką oprócz komórek macierzystych znajduje się skupisko melanocytów [2].
Trzon – martwa część włosa wystająca ponad powierzchnię skóry, zbudowana
z trzech powłok [4]:
1. Warstwy zewnętrznej – osłonki (cuticula)
2. Warstwy wewnętrznej – korowej (cortex)
3. Warstwy rdzennej – (medulla)
Osłonka włosa otacza warstwę korową, tworzy ją od 5-10 warstw płaskich komórek
ułożonych „dachówkowato” w rzędach równoległych. Najbardziej odporna warstwa
na czynniki zewnętrzne posiada ok. 30% cystyny. Aminokwas ten powstał po połączeniu dwóch cząstek cysteiny wiązaniem disiarczkowym. Najobszerniejszą część włosa
stanowi kora, czyli wewnętrzna część o strukturze włóknistej. Tworzy około 80-90%
całego włosa [1]. Łodyga włosa zbudowana jest z białka – keratyny, jej cząsteczki
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tworzą łańcuchy, a te z kolei łączą się we włókna (mikrofibryle i fibryle). Istotną role
odgrywa cement międzykomórkowy, który zabezpiecza wnętrze włosa przed utratą
wody [5]. Warstwa rdzenna to pusta przestrzeń we wnętrzu włosa, wypełniona powietrzem lub hydrofilowymi składnikami, które swoim składem są zbliżone do cementu
międzykomórkowego (matrix).
Budowa chemiczna włosa – wiązania występujące w obrębie skręconej heliksy oraz miedzy sąsiednimi łańcuchami keratyny:
a. Wiązania peptydowe – łączą aminokwasy w białko i występują między sąsiednimi
łańcuchami keratyny, należą do nich wiązania peptydowe, wodorowe, jonowei
disiarczkowe [2].
b. Wiązania wodorowe – powstają między atomami tlenu grup karboksylowych
a atomami wodoru grup aminowych. Ulegają zerwaniu pod wpływem wody.
Tworzenie wiązań wodorowych daje możliwość wykonywania wodnych
ondulacji.
c. Wiązania jonowe (solne) – powstają na skutek przeniesienia atomu wodoru
pochodzącego z grupy karboksylowej –COOH na atom azotu grupy aminowej
–NH2. Przeniesienie atomu wodoru i przyłączenie do atomu azotu powoduje
tworzenie ładunku dodatniego na azocie i ujemnego na tlenie grupy – COO-.
Im większe zniszczenie włosów, tym więcej ładunków ujemnych. Obecność
ujemnych ładunków na powierzchni włosów zniszczonych jest wykorzystywana
przy zabiegach kondycjonujących. Wiązania jonowe są nieodporne na działanie
wody, elektrolitów, reduktorów, utleniaczy a także zmian pH.
d. Wiązania disiarczkowe – tworzą wspomnianą już wcześniej trzeciorzędową
strukturę keratyny. Powstają między grupami –SH cysteiny [2]. Występują
w keratynie niekierunkowej i są odpowiedzialne za kształt włosa. Są nieodporne
na działanie reduktorów i utleniaczy. Pod wpływem reduktorów można zmienić
ułożenie mostków disiarczkowych pomiędzy sąsiednimi łańcuchami keratyny.
Utleniacze utrwalają zmienione położenie mostków [2].

Fazy wzrostu włosa
Włos ludzki rośnie w trzech następujących po sobie cyklach. Każdy włos ma swój własny
cykl życiowy i rozwija się niezależnie od sąsiadującego:
a. Anagen – faza pierwsza, trwa wiele lat (od 3 do 5), w tym okresie włos rośnie
ok. 0,5-1,0 cm miesięcznie.
b. Katagen – faza druga, jest fazą spoczynku, która trwa od kilku tygodni do kilku
miesięcy. Wzrost włosa zatrzymuje się i cebulka obumiera.
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c. Telogen – faza trzecia, trwa od 2 do 3 tygodni, cebulka włosa jest całkowicie
obumarła i wysuwa się nad pochewkę mieszka. Włos jest gotowy do wypadnięcia,
równolegle powstaje nowy włos[4].

Barwnik włosów
Melanocyty odpowiedzialne są za produkcję melanosomów posiadających wypustki,
które wtłaczają swoją zawartość do sąsiadujących keratynocytów [2].
Melanina jest pigmentem objawiającym się we włosach, skórze oraz tęczówce oczu
[1]. Barwnik ten ulega syntezie w melanocytach, jego zawartość w dużej mierze zależy
od genów, jakie dana osoba odziedziczyła. Melanina dzieli się na dwie grupy: feomelaninę oraz eumelaninę. Pierwsza z nich o barwie żółto-czerwonej nadaje włosom odcień,
natomiast druga posiada kolor brązowy i odpowiada za poziom kolorystyczny.
Kiedy melanocyty zaczynają produkować coraz mniej melanosomów, włosy zostają
pozbawione barwnika. Z biegiem czasu przyjmują srebrnobiałą barwę [1,2].

Analiza pierwiastkowa włosa
Analiza mineralna włosów jest metodą pozwalającą na określenie zawartości makroi mikro-elementów jak również metali toksycznych w organizmie. Do analizy wieloskładnikowej materiału biologicznego, jakim są włosy, stosuje się takie metody jak:
spektrometria emisyjna, spektrometria masy czy też analiza aktywności neutronowej
– wszystkie z nich opierają się na analizie spektralnej opracowanej przez Gustawa Roberta
Kirchhoffa i Roberta Wilhelma Bunsena [6].
Na sfałszowanie wyniku może mieć wpływ kilka czynników: przyjmowanie antybiotyków, leków hormonalnych, leków uspokajających, jak również zabiegi fryzjerskie takie
jak trwała ondulacja, barwienie i utlenianie przy stosowaniu barwników syntetycznych
i organicznych. Pod wpływem tych czynników wynik zawartości pierwiastków we włosie
może być zaniżony. Mikropierwiastki występujące we włosie:
a. Wapń – jego niedobór powoduje, że włosy są sianowate, końcówki są rozdwojone,
łuski włosów rozchylone, wchłaniają łatwo zanieczyszczenia i nadmiernie
wypadają [6]. Dużą ilość wapnia znajdziemy w mleku i produktach mlecznych
(jogurty, sery, twaróg). Odpowiednia woda mineralna również może dostarczyć
wapń do organizmu. Inne produkty zawierające duże ilości wapnia to: nasiona
soi, mąka sojowa, kapusta włoska, pietruszka, brokuły, pietruszka, rzeżucha.
b. Magnez – normalnie w organizmie człowieka znajduje się około 20-30 gramów
magnezu, zrównoważona dieta zawiera wystarczające jego ilości. Znajduje
się m.in. w produktach zbożowych z pełnego przemiału, w mleku, w ryżu
niełuskanym, w kiełkach pszenicy i otrębach pszennych [6]. Niedobór magnezu
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w organizmie przekłada się na wygląd włosów, które stają się łamliwe, wysuszone,
nadmiernie się kruszą, a ich ogólna kondycja jest bardzo słaba.
c. Potas – jego niedobór wpływa na wygląd włosów podobnie jak niedobór magnezu,
ponadto występuje swędzenie i łuszczenie skóry głowy. Braki potasu można
uzupełnić poprzez dietę bogatą w produkty roślinnego pochodzenia.
d. Fosfor – wzmacnia strukturę włosa, odpowiada za ich porost i wzrost.
Odpowiednia zawartość fosforu w organizmie przekłada się na elastyczność
i sprężystość włosów.
e. Cynk – jego niedobór powoduje opóźnienie wzrostu włosów, nabierają one
wówczas skłonności do przetłuszczania się, tracą elastyczność i sprężystość.
Może powstawać łupież i świąd skóry.

Uszkodzenia włosa
Ochronną warstwę tłuszczową włosów stanowią trzy grupy lipidów:
– wydzielina gruczołów łojowych (sebum),
– cement miedzykomórkowy znajdujący się pomiędzy łuskami,
– spoiwo miedzykomórkowe znajdujące się między komórkami keratyny.
Do ujścia mieszka włosowego dostaje się sebum wytwarzane przez gruczoły łojowe.
Składa się z tłuszczy, wosków, wolnych kwasów tłuszczowych, cholesterolu oraz skwalenu.
Lipidy serum hamują przenikanie wody i innych substancji hydrofilowych do włosa [2].
Sebum z powierzchni włosa jest łatwo usuwane w trakcie procesu mycia lub rozpuszczane
przez środki alkalizujące obecne w farbach, rozjaśniaczach i środkach do trwałej ondulacji.
Za stan włosów odpowiedzialnych jest wiele czynników zewnętrznych oraz wewnętrznych. Problem uszkodzeń w największym stopniu tyczy się łodygi, która jest
najbardziej narażona na szkodliwe działanie. Efektem takich działań mogą być m.in.
rozdwojone końcówki, łamliwość włosów, a nawet łysienie. Włosy, mimo że wyglądają
na dosyć odporne, w istocie są bardzo wrażliwe i nie mają zdolności do samoczynnej
regeneracji. Przyczyny uszkodzeń włosów można podzielić na trzy rodzaje: fizyczne,
chemiczne i mechaniczne.

Uszkodzenia fizyczne
Do tego rodzaju uszkodzeń zaliczyć można takie czynniki jak wysoka temperatura,
promieniowanie ultrafioletowe czy sól morska.
Promieniowanie UV ze względu na swoją „wszechobecność” jest problemem trudnym do rozwiązania. Ultrafiolet zmienia kolor włosów, niszcząc ziarna melaniny. Przede
wszystkim narażone są na nie włosy jasne, rozjaśnione albo siwe, gdyż posiadają małą
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ilość pigmentu, który jest naturalnym czynnikiem chroniącym włosy przed promieniami
UV. Natomiast sól morska wytrąca na powierzchni osłonki kryształki, kosmyki nie są już
tak sprężyste i matowieją, tracąc swój naturalny blask. Oczywiście sporadyczne kąpiele
w słonej wodzie nie stwarzają dużego zagrożenia dla kondycji naszych włosów, jednak
długie i częste, bez odpowiedniej ochrony, mogą w połączeniu z mocnym słońcem zamienić je w suche „siano”.

Uszkodzenia chemiczne
Najbardziej popularnym niszczycielem chemicznym włosów jest ich farbowanie. Według
portalu „polki.pl” zabiegowi koloryzacji poddaje się aż 70% Polek! Zrozumiałe jest to,
że panie, u których pojawiły się siwe włosy, starają się poprawić swój wygląd, jednak
spora liczba spośród tych kobiet robi to tylko ze względów estetycznych, dla poprawienia
wyglądu lub po prostu dla jego odmiany – oczywiście ze świadomością późniejszych
konsekwencji. Na rynku dostępne są cztery rodzaje farb koloryzujących:
– trwałe
– półtrwałe
– nietrwałe
– naturalne środki koloryzujące.
Farby trwałe są najbardziej popularnymi środkami. Mają świetne właściwości koloryzujące, ale potrzebują rozjaśniania. Rozjaśniacze w swoim składzie zawierają wodę
utlenioną i amoniak [7], więc sam proces polega na utlenianiu i rozjaśnianiu melaniny,
co sprawia, że traci swój naturalny kolor i staje się bezbarwna. Składniki rozjaśniające,
aby dostać się do kory włosa, muszą najpierw pokonać osłonkę. Zasadowy odczyn tych
składników wywołuje uniesienie łusek dla zwiększenia jej przepuszczalności. Ważne
jest, aby po koloryzacji zastosować środek zakwaszający w celu zamknięcia łusek.
W przeciwnym wypadku kora jest zagrożona uszkodzeniem. Regularne stosowanie
zabiegu powoduje, że łuski nie zamykają się i nie zachodzą na siebie, zostają ciągle
uniesione, co umożliwia utratę wody z łodygi i przesuszenie włosów. Takie zabiegi
przeprowadza się zazwyczaj na ciemnych włosach w celu ich rozjaśnienia, a potem
farbuje na pożądany kolor.
Ciekawostką jest, że to właśnie ciemne włosy łatwiej jest rozjaśnić, ponieważ
zawarta w nich eumelanina [8] utlenia się łatwiej niż feomelanina [9] znajdująca się
we włosach jasnych.
Półtrwałe farby zostały stworzone do barwienia włosów siwych oraz do robienia
refleksów. W ich składzie nie znajdziemy substancji wybielających, dlatego też nie
uzyskamy koloru jaśniejszego niż nasz kolor naturalny. Zaletą farb półtrwałych jest to,
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że wnikają do kory włosa nie naruszając osłonki. Zmywają się raczej bezproblemowo,
bo po każdym umyciu włosów odcień jest coraz jaśniejszy i wymaga ponownej koloryzacji. Takie farbowanie jest doskonałą metodą dla osób, które nie chcą gruntownej
zmiany koloru włosów.
Farby nietrwałe nie są groźnymi farbami. Nie zawierają ani utleniaczy, ani amoniaku, więc nie przenikają do wnętrza włosa, tylko gromadzą się na jego powierzchni.
Pigmenty w nich zawarte łączą się z włosami za pomocą dodatków polimerycznych,
które pełnią funkcję spoiwa i „przyklejają” je do włosa. Dostępne są w różnych postaciach (pianki, żele, szampony, lakiery). Są jeszcze łatwiejsze do zmycia niż farby
półtrwałe (zmywają się już nawet po jednym umyciu włosów). Często używane przez
nastolatki lub na wyjście wieczorowe.
Naturalne środki koloryzujące są również nietrwałymi farbami. Jednak bez wątpienia
główną zaletą tego sposobu koloryzacji jest jego naturalność. W swoich kompozycjach
zawierają składniki pochodzenia roślinnego. Na rynku kosmetycznym zazwyczaj używane są naturalne barwniki takie jak henna czy indygo. Ten pierwszy – najpopularniejszy – był znany i używany przez kobiety już w starożytności, dlatego mówi się, że jest
jednym z najdłużej stosowanych barwników naturalnych. Hennę otrzymuje się z liści
krzewu Lawsonia bezbronna (Lawsonia Inermis). Indygo również jest dość popularnym
barwnikiem, pozyskiwanym z liści Indygowca srebrzystego. Zazwyczaj miesza się go
z innymi barwnikami, ponieważ sam daje niezbyt zadowalające efekty kolorystyczne.
W dzisiejszych czasach farby z naturalnymi barwnikami stają się coraz mniej
popularne, ponieważ niełatwo jest z nich otrzymać pożądany efekt. Zdarza się też,
że włosy mają różne odcienie ze względu na nierówne rozmieszczenie barwnika. Farby
z naturalnymi barwnikami mają postać pasty lub płukanki.
Kolejnym chemicznym niszczycielem jest trwała ondulacja, która prawdopodobnie
jest jeszcze bardziej szkodliwa niż samo farbowanie. Płyny stosowane do tego zabiegu
oddziałują na strukturę włosów w taki sposób, że podnoszą ich pH na odczyn bardziej
zasadowy, rozpuszczają płaszcz lipidowy i przenikają wewnątrz włosa przez rozchylone łuski. Następuje proces uwodornienia, który powoduje rozluźnienie i rozerwanie
mostków disiarczkowych. Trwała ondulacja silnie nadwyręża stan włosów, dlatego
zawsze na koniec zabiegu stosuje się środki zakwaszające, aby przywrócić włosom
naturalne pH.
Wyżej wymienione procesy są najczęstszymi przyczynami uszkodzeń chemicznych
włosów, ale istnieje jeszcze wiele innych np. środowisko, które jest coraz bardziej
zanieczyszczone, przez co stanowi źródło dużej ilości wolnych rodników, a także
dym tytoniowy. Stosowanie niektórych leków, np. heparyny, ma również niekorzystny
wpływ na kondycję włosów.
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Uszkodzenia mechaniczne
Najpowszechniejszą przyczyną ich powstawania jest niewłaściwa codzienna pielęgnacja
włosów, czyli częste i dynamiczne szczotkowanie, zwłaszcza mokrych i splątanych
włosów, wiązanie ich w ciasny kucyk lub używanie twardych gumek czy spinek. Zbyt
częste naciąganie włosów może powodować łysienie lub ich utratę w okolicy skroni
i czoła. W przypadku długich włosów szkodliwe jest także noszenie ich rozpuszczonych,
ponieważ trą się o ubranie i o siebie nawzajem. Uszkodzone i wyniszczone komórki
ułatwiają utratę wody poprzez parowanie, co powoduje elastyczność i połysk. Włosy
są szorstkie i łamliwe, stają się cienkie i wypadają. Mocne i intensywne drapanie skóry
głowy narusza i niszczy korzenie włosów i również doprowadza do ich wypadania.
Szybkie suszenie włosów gorącym strumieniem powoduje pochłanianie wilgoci z kory
włosa, a w rezultacie jego przesuszenie. Używanie prostownicy bądź lokówki wiąże
się z błyskawicznym rozgrzaniem włosa nawet do stanu „zagotowania” wody zawartej
w jego wnętrzu rujnując struktury białkowe. Włos staje się suchy, łamliwy, a jego końce
rozdwajają się.
Wysoka temperatura jest jednak również zaletą, a nawet wskazaniem w przypadku
włosów z problemami łojotokowymi. Jej zastosowanie działa wysuszająco i powoduje
zmniejszenie wydzielania się łoju.

Włos zdrowy a zniszczony
Kondycję włosów można ocenić, biorąc pod uwagę takie cechy jak: elastyczność
i sprężystość, poziom natłuszczenia, puszystość czy połysk. Włosy zdrowe przede
wszystkim są gęste, grube i lśniące. Mają gładką powierzchnię, nie puszą się ani nie
rozdwajają na końcach. Są odpowiednio nawilżone, a zatem zauważalnie elastyczne
i łatwe do ułożenia.
Oceny stanu włosów można dokonać przy pomocy badania zwanego trichogramem,
podczas którego pobiera się około pięćdziesięciu włosów, badanych następnie pod mikroskopem, szczególnie w okolicy cebulki. Oceniając stan cebulki, można określić, w jakiej
fazie znajduje się włos. W prawidłowych warunkach stosunek liczby włosów w fazie
anagenu do liczby w fazie telogenu musi być równy 4. Jeśli stosunek ten jest niższy niż
3, istnieje ryzyko łysienia [4].

Rodzaje włosów – podział podstawowy
Określenie rodzaju włosów pozwala na zdefiniowanie ich potrzeb. Przeprowadzenie
wnikliwej diagnozy umożliwia dobranie odpowiedniej pielęgnacji.
a. Włosy normalne – charakteryzują się zdrowym wyglądem i zadowalającą
sprężystością. Są gładkie w dotyku, błyszczące, przy zmianie wilgotności
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powietrza nie puszą się. Łatwo poddają się wszelkim zabiegom. Odporne
są na działanie czynników pogarszających stan włosa tj. urazy, czynniki
atmosferyczne. Łuski zdrowych włosów ściśle do siebie przylegają, dzięki
czemu kora, czyli wewnętrzna część włosa jest cały czas chroniona, przed utratą
wilgoci. Preparaty stosowane do ich kondycjonowania są lekkie, nieobciążające.
Pielęgnacja nie jest skomplikowana, ale należy dobrać odpowiednie preparaty,
aby kosmyki nie traciły swojej kondycji. Wystarczy zastosowanie szamponu
regulującego prace gruczołów łojowych, lekkiej odżywki wygładzającej włosy
oraz codziennego szczotkowania w celu pozbycia się kurzu [2].
b. Włosy suche – są najczęściej spotykane u osób o włosach kręconych. Występujące
gruczoły łojowe nie rozprowadzają oraz nie produkują wystarczającej ilości łoju
potrzebnego do nawilżenia włosa [10]. Brak otoczki tłuszczowej przyczynia się
do rozchylenia łuski. Włos traci wilgotność, przez co staje się suchy, szorstki,
pozbawiony blasku. Podatne są na uszkodzenia przez czynniki chemiczne
oraz atmosferyczne. Potrzebują dużej dozy nawilżenia, natłuszczenia, ale
również delikatnego traktowania [2]. W pielęgnacji takiego rodzaju włosów
nie należy stosować szamponów z detergentami, które mogłyby dodatkowo
wysuszać włosy. Odżywki do spłukiwania, powinny być bogate w składniki
odżywcze oraz emolienty, które zatrzymują wodę we włosie. Dzięki tej substancji
włosy stają się elastyczne, nawilżone, sprężyste. Bardzo istotne jest stosowanie
silikonów, nieposiadających w swoim składzie alkoholu do zabezpieczania
końcówek [10].
c. Włosy przetłuszczające się – przetłuszczanie się włosów jest najczęściej
skutkiem nadmiernej produkcji sebum przez gruczoły łojowe skóry. Tłuszcz
oblepia włosy, powodując zatrzymanie zbyt dużej ilości wody we włosach
powodujących ich zlepianie [2]. Przyczyną tego zjawiska mogą być zaburzenia
hormonalne, łojotokowe zapalanie skóry, ale również nieodpowiednia
pielęgnacja, stres itp. Włosy tego rodzaju wymagają stosowania produktów
łagodnych, normalizujących pracę gruczołów łojowych. Aby pozbyć
się tej przypadłości, do mycia należy stosować szampony o działaniu
przeciwbakteryjnym i regulującym wytwarzanie sebum. Środki przeznaczone
do oczyszczania skóry głowy nie powinny zawierać ciężkich silikonów. Odżywki
najlepiej nakładać przed myciem, aby dodatkowo nie obciążać włosów. Włosy
pozbawione są puszystości, wykazują się odpornością na koloryzację, ondulację
oraz działanie szkodliwych czynników [10].
d. Włosy zniszczone – ich łuski są rozchylone. Do takiego stanu przyczyniają
się zabiegi tj. rozjaśnianie, trwała ondulacja, farbowanie, codzienne używanie
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narzędzi do stylizacji włosów o wysokiej temperaturze, jak również czynniki
chemiczne i fizyczne. Poprzez takie postępowanie doprowadzić można do stałego
zniszczenia włosów, które będą pozbawione warstwy ochronnej. Włosy tego typu
są pozbawione blasku, łamliwe, szorstkie [10]. Przy pielęgnacji należy postawić
przede wszystkim na regenerację, a więc ratowanie uszkodzonej struktury włosów,
przywracanie wilgotności i jednocześnie wygładzanie powierzchni włosa.
Intensywne nawilżanie produktami zawierającymi składniki wbudowujące może
nadać odpowiednią strukturę włosa [2]. Proteiny hydrolizowane są podstawowym
budulcem włosów, należą do nich m.in.: keratyna, jedwab. Są niezbędne
do pielęgnacji tego typu włosów [10].

Składniki kondycjonujące
W trakcie stosowania składników pielęgnujących wykorzystuje się właściwości sorpcyjne
włosów tj. zdolność do wchłaniania różnych substancji. Na chłonność ma wpływ:
– rodzaj wprowadzanej substancji – najłatwiej przyswajalne są substancje o małej
cząsteczce i dużym powinowactwie do keratyny;
– wiek włosa – najstarszą częścią włosa jest końcówka (zniszczona) pozbawiona
naturalnej ochrony stworzonej przez płaszcz lipidowy, najszybciej wchłania
substancje aktywne;
– temperatura – wysoka temperatura sprzyja lepszej chłonności substancji aktywnych;
– odczyn włosów – kwaśny obniża sorpcję, łuski włosowe są zamknięte i chronią
korę przed czynnikami zewnętrznymi, zasadowy – rozchylone łuski zwiększają
chłonność włosów i powodują ich pęcznienie;
– stan włosów – zniszczone i porowate na skutek uszkodzenia łusek włosowych
mają wyższą chłonność [2].

Węglowodory jednofunkcyjne
Węglowodory są organicznymi związkami zbudowanymi z atomów węgla i wodoru.
Pozyskuje się je z ropy naftowej. Węglowodory ze względu na występowanie wiązań
węgiel-węgiel dzieli się na:
1. węglowodory nasycone, do których należą alkany (parafiny) oraz nafteny;
2. węglowodory nienasycone, do których przypisujemy alkeny (olefiny) oraz alkiny.
We fryzjerstwie główne zastosowanie znajdują węglowodory nasycone, których
wspólną cechą są przybliżone właściwości fizyczne tj. konsystencja, temperatura wrzenia,
barwa, gęstość oraz rozpuszczalność [2]. Cząsteczki węglowodorów różnią się o jedną
lub więcej grup – CH2 –. Alkany charakteryzują się rozpuszczalnością w tłuszczach,
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woskach i olejach, natomiast nie rozpuszczają się w wodzie. Odporne są na działanie
środków fryzjerskich.

Zastosowanie węglowodorów nasyconych we fryzjerstwie
Budowa alkanów jest zbliżona do związków, jakie zawiera spoiwo łusek włosowych.
Dzięki temu spełniają się we fryzjerstwie. Ochronny film, jaki tworzą na powierzchni
włosa, zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi, wodą a także wilgocią. Nadają
olśniewający połysk i wygładzają włosy. Znalazły zastosowanie jako składniki w preparatach do stylizacji i pielęgnacji włosów.
Specyfików zawierających alkany nie należy wcierać w skórę głowy, ponieważ
zatykają ujście gruczołów łojowych. Jedynie nafta, będąca węglowodorem nasyconym,
powoduje przekrwienie skóry. Dotlenia cebulki włosowe i pobudza wzrost włosów. Olej
wazelinowy i olej parafinowy znajdziemy w brylantynach, płynach do włosów, a także
odżywkach. Jako środek nabłyszczający w brylantynach i pomadach stosuję się wazelinę
białą. Węglowodory mogą wykazywać działanie drażniące, dlatego nie należy przesadzać
z ich stosowaniem [2].
Przedstawicielami grupy hydrofilowej mogą być m.in. grupa karboksylowa (kwasy
organiczne), sole kwasów tłuszczowych (mydła), grupa hydroksylowa (alkohole), estry
wyższych kwasów tłuszczowych, aminy.
Kwasy karboksylowe – związki te zbudowane są z grupy karboksylowej oraz z reszty
węglowodorowej. Ogólny wzór kwasów to R – COOH, gdzie R to atom wodoru w postaci
łańcucha, pierścienia alifatycznego lub aromatycznego [11]. Wodne roztwory kwasów
karboksylowych osiągają odczyn kwaśny dzięki obecności jonów wodorowych. Preparaty
o takich właściwościach zabezpieczają włosy. Kwasy, reagując z alkoholami, poddają
się reakcji estryfikacji. Powstające estry to bardzo ważna grupa. Jedną z przedstawicieli
tej grupy są tłuszcze [11]. W środkach pielęgnacyjnych do włosów stosowane są estry
wyższych kwasów tłuszczowych i gliceryny, czyli tłuszcze. Kolejnym bardzo ważnym
składnikiem są woski. Zmiękczają oraz nabłyszczają strukturę włosa a ponadto mają
działanie emulgujące i ochronne.
Alkohole – są pochodnymi węglowodorów, w swojej budowie posiadają jedną lub
więcej grup hydroksylowych połączonych z resztą węglowodorową [11]. Podział i wpływ
alkoholi na włosy zależy od liczby przyłączonych grup hydroksylowych –OH. Alkohole
jednowodorotlenowe – we fryzjerstwie ich zastosowanie jest ograniczone, uzależnione
w dużej mierze od właściwości chemicznych i fizycznych, jakie wykazują. Alkohole
posiadające długie łańcuchy wodorotlenowe objawiają działanie kondycjonujące na włosy. Po dodaniu ich w postaci emulgatorów otrzymujemy odpowiednią formę preparatu.
Jako rozpuszczalniki stosowane są alkohole o łańcuchach krótkich [2]. Popularnymi
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i najczęściej stosowanymi we fryzjerstwie alkoholami są etanol i izopropanol. Głównie
wypełniają swoje zadanie w lakierach do włosów. Działają chłodząco i dezynfekująco.
W zbyt wysokich temperaturach mogą doprowadzać do przesuszenia włosów i skóry
głowy [12].
Alkohole tłuszczowe – stabilizują emulsję, spełniają funkcję koemulgatorów w emulsji olej/woda. Stanowią dodatek do produkcji środków powierzchniowo czynnych [2].
Reprezentantem tej grupy jest alkohol cetylowy, który zwiększa lepkość emulsji kosmetycznych [12]. To substancja zmętniająca i kondycjonująca włosy. Stabilizuje także
emulsje oraz pośrednio nawilża [13].
Pochodne węglowodorów dokłada się do szamponów, środków ondulujących, rozjaśniających, a ponadto jako emulgatory, substancje konsystencjotwórcze i zwilżające.
Alkohole -dwu, -wielowodorotlenowe – w widoczny sposób poprawiają nawilżenie
włosów. Władają właściwościami higroskopijnymi. Na skutek tego zatrzymują wodę
i działają nawilżająco. Dodawane są jako humektanty, chronią preparaty przed wysychaniem. Ułatwiają rozprowadzenie specyfiku. Głównym i podstawowym promotorem tej
grupy jest gliceryna. Charakteryzuje się dużą lepkością oraz higroskopijnością [2]. Należy
do grupy humektantów, czyli substancji odpowiadających za nawilżenie. Stosowana jest
w szamponach, odżywkach i środkach do pielęgnacji włosów.
Kolejnym składnikiem jest otrzymany z glukozy sorbitol. Ten biały proszek rozpuszcza się w wodzie oraz etanolu. Jest humektantem o właściwościach silnie nawilżających.
Dodaje się go do toników i odżywek do włosów, szamponów [4].
Czwartorzędowe zasady aminowe – zawierają ładunek dodatni, który bez komplikacji przyłącza się do kreatyny. Nadają włosom połysk, jedwabistość. Dodawane
są do preparatów o działaniu kondycjonującym. Przeciwdziałają elektryzowaniu się
włosów i ułatwiają ich rozczesywanie [2].
Lipidy – są związkami organicznymi, nierozpuszczalnymi w wodzie. Dodawane
są do preparatów kondycjonujących i stylizujących włosy. Mając styczność z alkoholami,
ulegają rozpuszczeniu. Tłuszczowce klasyfikujemy na proste i złożone. Do pierwszej
grupy należą: tłuszcze właściwe, woski, ceramidy, terpeny i kwasy tłuszczowe. Natomiast
do drugiej: fosfolipidy i glikolipidy. Kwasy tłuszczowe otrzymywane są przez hydrolizę
tłuszczy zwierzęcych i roślinnych. Zlokalizowane są w niektórych olejach roślinnych
np. kokosowym. Ważne są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) [2],
ponieważ organizm człowieka nie potrafi sam ich wyprodukować. Dzięki pożywieniu
są dostarczane do organizmu.
Oleje roślinne – (rzepakowy, lniany, oliwa z oliwek, kokosowy, słonecznikowy)
są źródłem NNKT. Dobroczynne działanie zapewnia poprawę stanu włosów, przybierają
odpowiednie nawilżenie, blask. Stają się mocniejsze i znacznie zdrowsze [10]. Pochodzenie
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roślinne wykazują nienasycone kwasy tłuszczowe. Są obfite w substancje biologicznie
czynne i w cenne witaminy. Dodaje się je do kondycjonerów oraz szamponów.
Woski – substancje stałe o charakterze lipofilowym. Nadają emulsjom odpowiednią
twardość, więc są stosowane najczęściej w formie składników konsystencjotwórczych.
Tworzą warstwę, która zatrzymuję wodę [4]. Dodaje się je do preparatów przeznaczonych
do pielęgnacji włosów. W każdym środowisku tworzą stabilną emulsję. Nadają połysk.
Rozróżnia się trzy typy wosków: woski naturalne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
(np. carnauba), woski mikrokrystaliczne (np. cerezyna), woski syntetyczne.
Ceramidy – utworzone są z połączenia nasyconego kwasu tłuszczowego z sfingozyną.
Z łatwością dołączają się i wbudowują w struktury cementu międzykomórkowego[4].
Sklejają łuski włosów i wbudowują się do substancji, która uszczelnia korę włosów.
Ceramidy stanowią główny składnik lipidowego cementu międzykomórkowego [4].
Głównym budulcem sfingolipidów są tzw. niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe
(w skrócie NNKT). Ceramidy dodaje się do kondycjonerów. Zajmują czołowe miejsce
w utrzymaniu stanu włosów. Mydło, detergenty oraz inne czynniki zewnętrzne powodują
uszkodzenie tej grupy tłuszczowców. Efektem są suche i szorstkie włosy. Walorem ceramidów jest decydowanie o nawilżeniu, sprężystości, elastyczności włosów. Stanowią
ochronę przed promieniowaniem UV i są odpowiedzialne za połysk.
Fosfolipidy – występują w głębszych warstwach skóry. Stosowane są zazwyczaj
jako emulgatory, głównym przedstawicielem tej grupy jest lecytyna [4]. Kwalifikuje
się je jako tłuszcze złożone. Dodawane do kondycjonerów ułatwiają głównie wnikanie
białek w strukturę. Otulają łuski włosa, zmiękczając je, oraz chronią przed działaniem
czynników zewnętrznych (np. detergentów).

Dwufunkcyjne pochodne węglowodorów i ich zastosowanie we fryzjerstwie
Związki zawierające dwie grupy funkcyjne znalazły kluczowe zastosowanie we fryzjerstwie. Stosuje się je w preparatach przeznaczonych do kondycjonowania włosów i „odbudowywania” ich struktury. Większość tych związków znalazło miejsce w otaczającej
przyrodzie np. białka, glukoza, aminokwasy.
Hydroksykwasy – wiązki te zawierają jedną lub kilka grup karboksylowych i hydroksylowych. Ich przedstawicielami są m.in. kwas mlekowy, jabłkowy, cytrynowy,
kwasy owocowe (AHA). Ostatnie w postaci słabych kwasów owocowych dodawane
są do zakwaszania preparatów fryzjerskich np. odżywek do włosów.
Kwas cytrynowy posiada działanie zakwaszające, co odzwierciedla jego zastosowanie
w środkach kondycjonujących, szamponach, odżywkach. Płaszcz lipidowy włosów jest
stabilizowany dzięki aktywności kwasu mlekowego [2]. Hydroksykwasy wzbudzają
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ściąganie i utrwalanie kreatyny, poprawiają połysk włosów i zmieniają ich pH po zabiegu,
jakim jest rozjaśnianie [14].
Węglowodany – związki zbudowane z atomów węgla, wodoru i tlenu. Wraz z tłuszczami i białkami są elementami budulcowymi żywych organizmów. Węglowodany inaczej
nazwane są cukrami lub sacharydami. Dzielą się na: cukry proste (monosacharydy), dwucukry (disacharydy) i wielocukry (polisacharydy) [15]. Zajmują bardzo ważne stanowisko
w świecie kosmetyków jako składniki aktywne [4]. Glukoza jest reprezentantem cukrów
prostych, wbudowuje się w łańcuchy keratyny. Naprawia uszkodzone włókna po kilkukrotnym stosowaniu. Zwiększona zostaje trwałość włosów na działanie mechaniczne.
Cukier ten dodawany jest do preparatów kondycjonujących i regenerujących włosy. Kolejnym przedstawicielem tej grupy jest mannit. Udowadnia swoje działanie nawilżające
i kondycjonujące w preparatach przeznaczonych do włosów przetłuszczających się [2].
Sacharoza należy do grupy dwucukrów. Zbudowana jest z cząsteczek glukozy i fruktozy, połączonych wiązaniem glikozydowym. Sacharoza powstaje z obróbki buraków
cukrowych [15]. Kwasy tłuszczowe w połączeniu z estrami sacharozy tworzą niejonowe
środki powierzchniowo czynne. Dodawane są do szamponów leczniczych przeznaczonych
dla alergików. Ich zaletą jest to, że nie wywołują alergii oraz nie uczulają. Polisacharydy
są najczęściej stosowaną grupą jako dodatek do preparatów fryzjerskich[2]. Polisacharydy
wykorzystuje się w kosmetyce najczęściej jako substancje filmogenne.
Do grupy homoglikanów należy celuloza. Zbudowana jest z cząsteczek glukozy.
Ta biała substancja nie rozpuszcza się w wodzie, ani w rozpuszczalnikach organicznych.
Bawełna oraz drewno zawiera znaczną ilość celulozy [15]. Wykorzystywana jest do otrzymania polimeru JR – żywicy o charakterze kationowym. Umieszczana jest w szamponach
oraz preparatach kondycjonujących. Wytworzony ochronny film zapewnia połyskujący
blask włosów. Znacznie poprawiają ich skręt. Włosy stają się gładkie, łatwo się je rozczesuje. Polimer ten zapobiega również rozdwajaniu się końcówek.
Do tej grupy należy przypisać chitozan i chitynę. Hydrofilowy film zabezpiecza
strukturę włosów przed utratą wody. Chityna ze względu na silne działanie nawilżające
jest często stosowana we fryzjerstwie.
Kolejnym polisacharydem są heteroglikany będące kombinacją cukrów prostych
i innych związków.
Mucyny – inaczej śluzy, pozyskuje się głównie z nasion lnu, liści agawy i aloesu,
kwiatów czarnej malwy, owoców pigwy. Oplatają włosy ochronnym filmem. Pozyskiwany
z glonów agar-agar oraz karagen rozpuszczają się w gorącej wodzi. Po ostudzeniu tworzą
żel wykorzystywany w preparatach do stylizacji włosów. Odżywki, żele pielęgnacyjne
oraz produkty do układania włosów zawierają mucynę [2].
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Gumy roślinne – wykorzystywane są w przemyśle kosmetycznym do produkcji
zawiesin, emulsji oraz jako środek zagęszczający. Zbudowane głównie z kwasów uronowych. Zostają wydzielone na zewnątrz po nacięciu rośliny [16]. Stosuje się głównie
gumę arabską oraz tragant. Zmiękczają włosy oraz są dodawane do środków stylizujących.
Garbniki – bezazotowe związki naturalne. Tworzą trwałe połączenia z białkami,
co świadczy o działaniu ściągającym na włosy [16]. Tworzą kompleksy, które mogą
przyczyniać się do zniszczenia keratyny.
Ostatnią podgrupą polisacharydów są glikozydy znajdujące się w nasionach, liściach,
kwiatach i korzeniach roślin. Stosuje się je w preparat odżywczych, przeciwłupieżowych.
Zostały dostrzeżone w środkach powierzchniowo czynnych [2]. Flawonoidy, z uwagi
na swój charakter barwiący, pochłaniają promienie UV. Podkreślają kolor włosów, nadając im połysk.
Aminokwasy – zawierają grupę aminową –NH2 i karboksylową –COOH. Duża rolę
odgrywają w procesie odżywiania i odnowy komórkowej. Organizm przyswaja je w całości
[4]. Cząsteczka posiadająca pokaźną ilość aminokwasów jest polimerem. Wzorcem tego
polimeru jest białko, czyli keratyna [4]. Cysteina, cystyna i metionina pomagają utrzymać właściwy poziom wodno-tłuszczowy skóry. Związki te zawierają siarkę. Opuszka
włosa chłonie do wnętrza aminokwasy, pozwalając na głębokie nawilżenie. Preparaty
kondycjonujące są wzbogacane o te związki.
Białka – są niezbędnym materiałem budulcowym. Białka pochodzenia zwierzęcego
są bardziej pełnowartościowe od roślinnych, ponieważ zawierają potrzebne aminokwasy.
Wprowadzono do użytku liposomy, co zwiększyło zastosowanie aminokwasów w świecie
kosmetyki [17]. W zależności od składu jakościowego wyróżniamy dwa typy białek: proteiny, zbudowane tylko z aminokwasów oraz proteidy, posiadające oprócz aminokwasów
w łańcuchach dodatkowo np. jony metali, lipidy.
Podstawowym budulcem włosów i skóry jest keratyna. Wyróżnia się dużą odpornością na czynniki fizyczne. Specyficzne cechy keratyny mają wpływ na dobranie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych. Keratyna hydrolizowana zespala i odbudowuje
zniszczoną strukturę włosa. Zawarta w szamponach i odżywkach do włosów działa
wzmacniająco i pielęgnująco. Po połączeniu z czynnikami nawilżającymi odpowiada
za wygląd włosów i skóry [2]. Uzupełnia ubytki we włosie i odbudowuje korę, wnętrze łodygi. Jest to zabieg regenerujący, po którym włosy są wyczuwalnie i wizualnie
zdrowsze, bardziej elastyczne, mają zwiększoną wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne, są łatwiejsze w układaniu.
Kolagen i elastyna – hydrolizaty proteinowe gromadzą się w miejscu uszkodzenia
włosa. Oblepiają i odbudowują jego strukturę. Tworzą na powierzchni włosa ochronny
film, zabezpieczając go przed wpływem negatywnych czynników [14]. Jedwab jest
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złotym środkiem uzupełniającym naturalną strukturę włosów. Po nałożeniu można
zaobserwować wygładzenie, włosy stają się jedwabiste i miękkie.
Powyższe wybrane białka dodawane są do szamponów, odżywek, preparatów kondycjonujących włosy, czy też produktów przeznaczonych do stylizacji.

Witaminy
Witaminy biorą czynny udział w czynnościach życiowych. Koordynują prawidłowe
funkcjonowanie całego organizmu. Ich brak może doprowadzać do pogorszenia stanu
zdrowia. Witaminy dostarczane są do organizmu w produktach żywnościowych lub
w postaci farmaceutycznej [4]. Deficyt tych substancji może powodować pogorszenie
stanu włosów. Stają się matowe, suche, zniszczone. Aby temu zapobiec, dodaje się
witaminy do preparatów poprawiających kondycję włosów.
Witamina A (Retinol) ma istotne znaczenie w kosmetyce. Jako substancja aktywna
pobudza i reguluje podział komórkowy. Efektywniej i szybciej przebiega keratynizacja
oraz synteza kolagenu. Aktywuje mieszki włosowe do wzrostu. Jest niezbędna do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania włosów, skóry, paznokci. Zmniejsza łamliwość
włosów i ma działanie przeciwłupieżowe.
Witamina E (Tokoferol) jest antyoksydantem odpornym na działanie dość wysokiej
temperatury. W parze z ceramidami nawilża włosy i wygładza.
Witamina D odpowiedzialna jest za kondycję włosów i paznokci. Jej deficyt może
powodować łysienie, łamliwość włosów oraz nasilony łojotok [18].
Najważniejszą rolę w pielęgnacji włosów odgrywa witamina B5. Bierze czynny udział
w syntezie białek i lipidów. Pobudza wzrost włosów oraz odpowiada za ich zabarwienie
[4]. Kwas pantenowy, czyli witamina B5 (Panthenol), jest w znikomy sposób wchłaniany
przez włosy. Doskonale wnika we włosy dzięki powinowactwu do keratyny. Uczestniczy
w procesie namnażania się komórek mieszka włosowego. Podczas zabiegu upiększającego, jakim jest modelowanie, pantenol zabezpiecza włosy przed wysuszeniem. Idealnie
nadaje się do wygładzenia fryzury. W widoczny sposób nawilża, regeneruje włosy. Często
dodawany jest do szamponów i kondycjonerów. Prowitamina w przeważający sposób
zmniejsza rozdwajanie się końcówek włosów, nie doprowadzając do ich obciążenia.
Obecna w preparatach do pielęgnacji włosów zapobiega rozdwajaniu końcówek, nadaje
włosom elastyczność i wytrzymałość, połysk i zdrowy wygląd, optycznie pogrubia, poprawia rozczesywanie [2]. W szamponach i odżywkach do spłukiwania stężenie pantenolu
wynosi 1%, natomiast w preparatach niespłukiwanych osiąga wartość 0,5%.
Witamina H wzmacnia włosy. Dowodem na to jest jej czynny udział w procesie
tworzenia keratyny. Odżywki do włosów oraz maseczki zawierające biotynę spajają
łuski włosowe.
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Silikony
Silikony to nowoczesne syntetyczne polimery. Atomy krzemu zespolone są z cząsteczkami tlenu, tworząc szkielet siloksanowy [19]. Niewielkie ilości krzemu występują
we włosach, a także znajdują się w innych częściach organizmu ludzkiego. Pierwiastek
ten jest niezbędnym mikroelementem w tworzeniu odpowiedzialnego za elastyczność
skóry białka – kolagenu [20]. Wpływa także na wzrost włosów oraz zmniejsza ich
wypadanie. Specjalne silikonowe środki powierzchniowo czynne wykorzystywane
są jako emulgatory [19]. Silikony w dużej mierze zawładnęły przemysłem kosmetycznym. Dzięki niskiemu napięciu powierzchniowemu wykorzystywane są w recepturach
kosmetycznych ze względu na zwilżalność i lekką konsystencję. Hydrofobowość,
odporność na czynniki chemiczne i fizyczne, ochrona przed utratą wody to cechy
silikonów. Grupa ta wolno odparowuje z włosów ułatwiając ich czesanie. Silikony
są rozpowszechnione w preparatach kondycjonujących. Ich działanie na włosy jest
wszechstronne [19].
Podział, działanie i właściwości silikonów:
1. Oleje silikonowe – PDMS – polidimetylosiloksany – znalazły szerokie zastosowanie
w produkcji farmaceutycznej oraz kosmetycznej [20]. Grupa ta jest wytrzymała
na działanie wysokiej temperatury, tlenu, organizmów tj. bakterii, grzybów. Nie
wiąże się z olejami i tłuszczami. Nie posiada zdolności rozpuszczania się w wodzie.
PDMS tworzą na włosach zabezpieczający film nieprzepuszczający wody. Nadają
im niesamowitą gładkość. Są substancją kondycjonującą włosy, która poprawia
rozczesywanie na mokro i na sucho, zapobiega splątywaniu, wygładza włosy.
2. Silikony lotne – PDMCS – nierozpuszczalne w wodzie. Wykazują zdolność do łączenia
się z alkoholami: etanolem i izopropanolem [2]. Cyklometikony i cyklometylosilikony
należą do silikonów lotnych. Poprawiają strukturę kosmetyku oraz właściwości
użytkowe danego preparatu. Nie wchodzą w reakcje z innymi składnikami aktywnymi.
Zwilżają powierzchnię skóry i włosów, tworząc cienki film.
3. Silikony z aminową grupą funkcyjną – posiadają łańcuchy z ładunkiem dodatnim,
wchodzą w reakcje z ujemnie naładowaną keratyną. Poprawiają wizualny wygląd
włosów. Oblepiają strukturę włosów, tworząc depozyty [2]. Do ich pojawienia się
może przyczyniać się nadmierna pielęgnacja. Włosy stają się obciążone, pozbawione
puszystości.
4. Glikole silikonowe – wyróżniają się delikatnością i łagodnością. Świetnie nawilżają
i wygładzają włosy. Łagodzą objawy podrażnień spowodowanych przez środki
powierzchniowo czynne. Z łatwością rozpuszczają się w alkoholach i wodzie.
W odpowiedni sposób kondycjonują włosy, nie obciążając ich. Nie powodują reakcji
alergicznych [2].
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Pochodne silikonowe znalazły swoje zastosowanie w produkcji lakierów do włosów
dając efekt błyszczenia, utrwalania fryzury. W produktach do włosów nie tylko ułatwiają
rozczesywalność. Polimetylosiloksany wykazują dużą zdolność do kondycjonowania,
natomiast ich lotne odpowiedniki dają efekt przejściowy, tymczasowy. Związki silikonowe
zwiększają wchłanianie oraz ograniczają lepkość kosmetyków do pielęgnacji włosów [21].
Preparaty zawierające silikony aminowe są trudno zmywalne wodą. Aplikowane
substancje aktywne, osadzają się na włosach. Część z nich wnika w ich strukturę. Pozostała ilość, której włos nie jest w stanie przyjąć, oblepia jego strukturę. Nadmiar tych
składników skleja włosy. Zamiast regeneracji i odżywienia można osiągnąć odwrotne
skutki [21].

Cel
Przegląd prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie w obszarze wpływu wybranej
substancji kondycjonującej hydrofilowej i hydrofobowej na właściwości włosów. Uzyskanie odpowiedzi, które spośród stosowanych grup substancji kondycjonujących wykazują
lepsze właściwości, na podstawie analizy literatury oraz badań własnych studentek.
Ocenie została poddana skuteczność kosmetyczna (kondycjonująca) oraz wpływ badanej
substancji na właściwości sensoryczne otrzymanego preparatu.
Głównymi założeniami i celem analizowanych prac były:
– ocena skuteczności poszczególnych składników jako przedstawicieli grupy hydrofilowej i hydrofobowej surowców kondycjonujących w preparatach do pielęgnacji włosów;
– ocena wpływu poszczególnych przedstawicieli dwóch grup składników kondycjonujących na właściwości sensoryczne preparatów do pielęgnacji włosów.

Materiał i metoda
Dokonano przeglądu prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie dotyczących
badania wpływu substancji hydrofilowych i hydrofobowych na właściwości kondycjonujące włosów. Parametrem badanym była również ocena sensoryczna otrzymanych
produktów, którą uzupełniono o ocenę hedonistyczną. Wybrano dwie prace badające
wpływ substancji na kondycję włosa o różnym charakterze. Testowanymi składnikami
były substancje o charaktererze hydrofilowym (hydrolizat protein) oraz substancja
o charakterze hydrofobowym (silikon). Celem pracy było wykonanie preparatu kondycjonującego z badaną substancją oraz przetestowanie go na grupie probantów. Wysokie
koszty związane z zakupem surowców na wykonanie i optymalizację receptury opracowanej w laboratorium technologii kosmetyku na wydziale Nauk o Zdrowiu w Wyższej
Szkole Inżynierii i Zdrowia przełożyły się na ograniczenie ilości probantów do 10 osób
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w przypadku badania wpływu substancji hydrofilowej na właściwości kondycjonujące
oraz 14 osób w przypadku badania wpływu substancji hydrofobowej na właściwości
kondycjonujące. Badaniu poddano grupy osób bez względu na wiek i płeć, parametr
określający wiek lub płeć nie przekłada się na stan i wygląd włosów. Metodą badań było
przekazanie grupie samodzielnie wykonanych próbek kosmetyku na podstawie własnej
zoptymalizowanej receptury. Część doświadczalna została oparta na badaniu wpływu
substancji aktywnej, w odniesieniu do próbki placebo. Interesującym aspektem jest
przeprowadzenie doświadczenia na próbach badawczych zawierających badany składnik
o charakterze hydrofilowym przy różnej zawartości procentowej substancji aktywnej,
co umożliwi wyciągnięcie wniosków na poziomie pozostawienia depozytu o powierzchni
włosów. Narzędziami badawczymi były autorsko opracowane kwestionariusze ankiet,
które zawierały pytania dotyczące oceny właściwości kosmetycznych i sensorycznych
testowanego produktu.

Wyniki
Jako materiał badawczy wykorzystano dane uzyskane przez dyplomantki WSIiZ w Warszawie w badaniach własnych przeprowadzonych na potrzeby ich prac licencjackich.
Na podstawie opracowanych przez dyplomantki wyników badań i ich analizy przedstawiono ocenę skuteczności poszczególnych składników kondycjonujących, które były
reprezentantem wybranych grup surowców kosmetycznych o działaniu kondycjonującym.
1. Ogólny wygląd włosów po stosowaniu odżywek zawierających substancję
kondycjonującą
Analiza wyników pokazuje bardzo dobre właściwości ogólne, które uzyskano przy
stosowaniu odżywki B zawierającej 10% substancji kondycjonującej o charakterze
hydrofilowym. Wynik jest znacznie wyższy w odniesieniu do próbki zawierającej 20%
substancji badanej oraz w odniesieniu do próby placebo. 60% badanych wskazało na zadowolenie z efektu kondycjonującego po zastosowaniu preparatu zawierającego 10%
substancji aktywnej – hydrolizatu protein. Wyższe stężenie powoduje powstawanie
depozytu na powierzchni włosa, co przekłada się na efekt „przetłuszczenia”.
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Rycina 1. Ocena wyglądu/stanu włosów po zastosowaniu substancji kondycjonującej
o charakterze hydrofilowym (hydrolizat jedwabiu) przy zawartości procentowej 10%
(próba B) i 20% (próba C) w odniesieniu do próby placebo (próba A)
10%
30%
60%

Odżywka A

Odżywka B

Odżywka C

Źródło: opracowanie własne

Rycina 2. Ocena wyglądu/stanu włosów po zastosowaniu substancji kondycjonującej
o charakterze hydrofobowym (cyclomethicon) zastosowany w stężeniu 3%, porównanie
odnosiło się do zastosowania próby placebo ryc. 3.
Pozytywny efekt po zastosowaniu odżywki "A"
po tygodniu

po 2 tygodniach

po 3 tygodniach

17%

17%

66%

Źródło: opracowanie własne
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Rycina 3. Ocena wyglądu/stanu włosów po zastosowaniu próby placebo
Pozytywny efekt po zastosowaniu odżywki "B"
po 1 tygodniu

po 2 tygodniach

po 3 tygodniach

nie zauważono efektu

33%

67%

Źródło: opracowanie własne

Oceniano poprawę kondycji włosów w określonych odstępach czasu. Wszyscy ankietowani zaobserwowali korzystny wpływ badanego preparatu, który zawierał w swoim składzie substancję aktywną – cyclomethicon. Największe zmiany zaobserwowane
w przypadku próby aktywnej miały miejsce po stosowaniu preparatu przez dwa tygodnie
bez względu na częstotliwość. Czas ten był krótszy w stosunku do placebo o jeden tydzień. Widoczne korzystne efekty kondycjonujące w przypadku próby placebo wynikają
z zawartości innych składników lipidowych w recepturze preparatu.
2. Wpływ substancji badanych na rozczesywalność włosów
Rycina 4. Wpływ substancji hydrofilowej (hydrolizat protein) na rozczesywalność włosów
10%

50%
40%

Odżywka A

Odżywka B

Odżywka C

Źródło: opracowanie własne

Analiza wykresu wskazuje na duży wzrost poprawy rozczesywalności w przypadku
stosowania odżywek z zawartością substancji aktywnej (hydrolizat protein) zarówno
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10% i 20% zawartości składnika, odpowiednio 40% i 50% ankietowanych. W przypadku
wersji placebo tylko 10% zaobserwowało poprawę rozczesywalności.
Rycina 5. Wpływ substancji hydrofobowej (cyclomethicone) na rozczesywalność włosów
Lepsza rozczesywalność włosów po aplikacji odżywki "A"
tak

nie

nigdy nie miałam/em problemów z rozczesywaniem włosów

100%

Źródło: opracowanie własne

Rycina 6. Wpływ próby placebo na rozczesywalność włosów
Lepsza rozczesywalność włosów po zastosowaniu odżywki "B"
tak

nie

nigdy nie miałam/em problemów z rozczesywaniem włosów
0%

33%

67%

Źródło: opracowanie własne

3. Ocena wpływu stosowania odżywki zawierającej hydrofilową substancję
kondycjonującą na efekt elektryzowania/puszenia włosów
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Rycina 7. Ocena wpływu stosowania odżywki zawierającej hydrofilową substancję
kondycjonującą na efekt elektryzowania/puszenia włosów
10%

30%

60%

Odżywka A

Odżywka B

Odżywka C

Źródło: opracowanie własne

10% ankietowanych uważa, że to odżywka A (placebo) pomogła w pozbyciu się
efektu elektryzowania i puszenia się włosów. Najlepiej wypadła odżywka B z zawartością
10% substancji aktywnej – 60%, a za odżywką C zawierającą 20% substancji aktywnej,
opowiedziało się 30% ankietowanych.
Rycina 8. Ocena zadowolenia ankietowanych po stosowaniu odzywki zawierającej
w składzie substancję aktywną o charakterze hydrofobowym
Czy dany produkt spełnił Pana/Pani oczekiwanie?
tak

nie

17%

83%

Źródło: opracowanie własne

83% konsumentów było zadowolonych z działania testowanej odżywki, zawierającej
w swoim skaldzie cyclomethicone. Preparat nie spełnił oczekiwania 17% konsumentów.
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Wnioski i zalecenia
Podsumowując analizę zebranego materiału, można sformułować następujące stwierdzenia:
1. Probanci testujący odżywkę zawierającą substancję hydrofilową (hydrolizat
protein) zaobserwowali bardzo dobry wpływ na ogólną poprawę stanu włosów przy
zastosowaniu substancji badanej w ilości 10%.
2. Zawartość substancji hydrofilowej (hydrolizat protein) w ilości 20% powoduje
depozyt na powierzchni włosa, co przekłada się na efekt „przetłuszczenia” i obciążenia
włosów.
3. Dodatek substancji hydrofilowej (hydrolizatu protein) do odżywki kondycjonującej
zdecydowanie minimalizuje efekt elektryzowania włosów. Podobnie jak przy
wynikach oceny innych parametrów zawartość 10% substancji aktywnej okazała
się najbardziej optymalna.
4. Rozczesywalność włosów przy zastosowaniu odżywki kondycjonującej zawierającej
składnik hydrofilowy (hydrolizat protein) przy optymalnej zawartości zarówno 10%
i 20% składnika aktywnego zdecydowanie ulega poprawie. Nie zaobserwowano
tu efektu obciążenia włosów depozytem.
5. Rozczesywalność włosów przy stosowaniu odżywki zawierającej hydrofobowy
składnik aktywny (cyclomethicone) dała 100% zadowolenia wśród ankietowanych.
6. Zadowolenie i widoczne efekty kondycjonujące widoczne są u ponad 80%
ankietowanych stosujących odżywkę zawierającą substancję aktywną hydrofobową
(cyclomethicone)
7. Nie zaobserwowano efektu depozytu w przypadku testowania odżywki zawierającej
hydrofobowy składnik kondycjonujący (cyclomethicone), wynika to z jego budowy
chemicznej i charakteru lotności.
8. Wyniki badania potwierdzają skuteczność stosowania substancji hydrofilowych
i hydrofobowych o dużym powinowactwie do struktury włosa w działaniu
kondycjonującym.
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ETIOPATOGENEZA, OBRAZ KLINICZNY ORAZ
CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH METOD
LIKWIDACJI ROZSTĘPÓW
Iwona Łątka
Promotor: dr Agnieszka Michalska
Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: rozstępy, peeling chemiczny, mikrodermabrazja, mezoterapia,
laseroterapia
Streszczenie: Rozstępy to powszechny defekt kosmetyczny, którego cechą są wrzecionowate pasma ścieniałej pomarszczonej skóry w kolorze zależnym od fazy, w jakiej
się znajdują. Powstają one na podłożu uszkodzonych włókien kolagenowych i elastynowych, co związane jest z rozciągnięciem osłabionej skóry. Najczęściej spowodowane
są wzrostem masy ciała (otyłość, przyrost mięśni), skłonnościami genetycznymi, szybkim
wzrostem ciała w okresie dojrzewania oraz zaburzeniami hormonalnymi (ciąża, menopauza, stosowanie środków hormonalnych, zespół Cushinga). Rozstępy występują
w dwóch fazach – zapalnej z widocznymi naczyniami krwionośnymi (kolor czerwony)
oraz zanikowej (kolor biały). Skuteczność leczenia rozstępów jest większa w fazie zapalnej. Dzięki zabiegom medycyny estetycznej tj.: mezoterapii (dostarczanie substancji
aktywnej do skóry), mikrodermabrazji (mechaniczne złuszczanie naskórka), chemicznym
peelingom (chemiczne złuszczanie naskórka) i laseroterapii (odparowanie naskórka,
mikrouszkodzenie skóry, podgrzanie tkanek) można znacznie spłycić i zmniejszyć ich
widoczność.
Cel pracy: Podstawowym celem pracy było zebranie ogólnych informacji dotyczących
rozstępów. Dane te dotyczyły najczęściej występującej lokalizacji rozstępów u badanych,
głównych przyczyn ich powstania oraz zastosowanych metod likwidacji.
Materiał i metoda: Materiał badawczy stanowili ankietowani borykający się z problemem
rozstępów, w różnym przedziale wiekowym. Przebadano 100 osób, gdzie przeważała płeć
żeńska (90%). Mężczyźni stanowili 10% badanych. Ankietowani zostali poinformowani
o celu badania i jego anonimowości. W pracy zastosowano metodą sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Ankieta
została przeprowadzona poprzez internetowe portale społecznościowe. Do realizacji
zamierzonego celu pracy przeprowadzono analizę otrzymanych odpowiedzi.
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Wyniki: Najczęstszą przyczyną występowania rozstępów był okres dojrzewania (52%)
oraz okres ciąży (42%). Wśród 85% ankietowanych występowała faza zanikowa rozstępów, czyli rozstępy białe. Pozostali ankietowani (15%) zaobserwowali na swoim ciele
rozstępy w fazie zapalnej, czyli rozstępy czerwone. Najczęściej rozstępy powstawały
u respondentów na udach i piersiach (po 53%), brzuchu (44%) oraz na pośladkach (41%).
Ponad połowa respondentów (67%) korzystała z domowych metod usuwania omawianych
zmian. Aż 96% badanych nie stosowało nigdy zabiegów likwidacji rozstępów w specjalistycznych gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej.
Wnioski: Czynnikiem ograniczającym korzystanie z zabiegów likwidujących rozstępy
w gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej jest ich zbyt wysoka cena. N

Przedmowa od promotora
Rozstępy pojawiają się w obrębie skóry właściwej w wyniku uszkodzenia włókien
sprężystych tkanki łącznej. Świeże definiuje się jako wrzecionowate pasma gładkiej
skóry o czerwonym lub fioletowym zabarwieniu. Jest to pierwsza faza powstawania
rozstępów. Charakteryzuje się nasileniem procesu zapalnego, stąd charakterystyczne
czerwone przebarwienia. Jest to najlepszy moment do podjęcia właściwego i skutecznego
leczenia. W drugiej fazie dominują zmiany wsteczne. Rozstępy zmieniają nie tylko barwę
na porcelanowo-białą, ale, co ważniejsze, tracą swoją elastyczność. Przybierają wygląd
płaskich zapadniętych ubytków prawidłowej skóry. W tym stadium redukcja jest o wiele
trudniejsza, mniej efektywna, aczkolwiek możliwa. Literatura medyczna w odniesieniu
do budowy histologicznej rozstępów jest niejednoznaczna, określa jednak podstawowe
cechy dla rozstępów. Pokryte są atroficznym tj. ścieńczałym naskórkiem, który utracił
swój rysunek brodawkowy oraz cienką skórą właściwą ze zmianami włókninowymi.
Włókna kolagenowe połączone są w grupy ułożone równolegle do powierzchni skóry, zaś
włókna elastyczne na poziomie podbrodawkowym uległy zanikowi, a w innych rejonach
są nieliczne i bardzo delikatne. Komponenta komórkowa i naczyniowa jest nieliczna,
a przydatki włosowo-łojotokowe praktycznie nieobecne. Rozstępy są pewną patologią,
nadal jednak nie do końca poznano ich patogenezę. Dynamika procesu tworzenia się
rozstępów zależy od wielu czynników, w tym genetycznych. Zabiegi redukujące i spłycające rozstępy polegają na pobudzaniu czynności fibroblastów – komórek odpowiedzialnych za syntezę włókien kolagenowych i sprężystych w skórze – oraz na poprawie
ukrwienia miejsc zmienionych. Kuracja powinna być poprzedzona konsultacją, która
ma na celu indywidualne dobranie metod z zakresu zabiegów medycyny estetycznej
oraz ocenę możliwych do osiągnięcia rezultatów. W przypadku rozstępów pojawiają
się problemy analogiczne do leczenia blizn. Z reguły nie ma możliwości całkowitego
usunięcia zmian. Często kuracja ma za zadanie maksymalną poprawę wyglądu, a nie
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całkowitą likwidację problemu. Dlatego też w leczeniu rozstępów stosowane są różne
metody, dobierane w zależności od wielkości, wieku i koloru (a co się z tym wiąże, stanu
zaawansowania) rozstępów. Dzięki zabiegom medycyny estetycznej tj.: mezoterapii,
mikrodermabrazji, chemicznym peelingom, endermologii i laseroterapii można znacznie
spłycić i zmniejszyć ich widoczność. Oczywiście najkorzystniejsze są wszelkie działania
prewencyjne zapobiegające powstawaniu rozstępów i niedopuszczenie do ich pojawienia
się. Jednak w przypadku ich wystąpienia istotną rolą kosmetologa jest poinformowanie
klienta czy klientki o możliwościach, jakie daje nowoczesna medycyna estetyczna
w zakresie redukcji rozstępów oraz uświadomienie ich, jak ważne jest podjęcie działań
we właściwym czasie i wytrwanie w zaplanowanej kuracji zabiegów. Najczęściej w celu
osiągnięcia pożądanych rezultatów wymagane jest łączenie ze sobą różnych technik
terapeutycznych. Optymalne efekty kuracji redukującej rozstępy uzyskuje się średnio
po ok. 3–6 miesiącach. wszelkie
Badania przeprowadzone na potrzeby niniejszej pracy pokazują, iż problem rozstępów dotyka głównie kobiety w wieku do 30 lat, w okresie ciąży, podczas gwałtownego
wzrostu masy ciała lub w okresie dojrzewania.
Najczęściej zmiany lokalizują się na piersiach, udach, brzuchu, biodrach, pośladkach.
Najczęściej wybieranym sposobem likwidacji rozstępów są specjalne kremy przeznaczone do skóry z rozstępami. Nie są one jednak skuteczne w takim stopniu jak profesjonalne zabiegi kosmetyczne i zabiegi medycyny estetycznej. Przeprowadzone badania
wykazały, iż jedynie 6% ankietowanych podejmuje takie kroki. Niestety czynnikiem
ograniczającym korzystanie z zabiegów przeciw rozstępom w gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej jest ich wysoka cena.

Wprowadzenie
Definicja rozstępów
Rozstępy to „mechaniczne uszkodzenia sieci kolagenowo- elastynowej skóry powstające zazwyczaj w wyniku jej gwałtownego rozciągnięcia. Z zewnątrz są widoczne
jako pasma ścieniałej pomarszczonej skóry, przypominającej blizny. Początkowo mają
barwę czerwono-fioletową, z czasem ulegają rozjaśnieniu i stają się mniej widoczne”
[1]. Na skórze w miejscach występowania rozstępów nie występują gruczoły potowe,
łojowe oraz owłosienie.

Fazy rozwoju rozstępów
Rozwój rozstępów przebiega w dwóch fazach: zapalnej i zanikowej. Podczas pierwszej
zachodzi w skórze proces zapalny, rozstępy przybierają kolor czerwono-fioletowy.
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Są delikatnie wyniesione nad skórę. Faza zapalna trwa około 3 miesięcy. W fazie zanikowej rozstępy zaczynają się rozjaśniać, robią się mniej widoczne.

Lokalizacja rozstępów
Rozstępy zlokalizowane są najczęściej na brzuchu, pośladkach, udach i ramionach. U osób
otyłych występują głównie na biodrach, brzuchu, udach. U kobiet ciężarnych są obecne
na brzuchu, na biodrach, piersiach i udach. U mężczyzn zbyt umięśnionych (np. kulturystów) lokalizują się na ramionach. U młodzieży w okresie dojrzewania rozstępy pojawiają
się na udach, piersiach, pośladkach i w okolic krzyżowo-lędźwiowej. Osoby z zespołem
Cushinga narzekają na rozstępy w okolicach pach, pośladków i brzucha.

Przyczyny powstawania rozstępów
Przyczyny powstawania rozstępów można podzielić na dwie grupy. Jedne powstają
w stanach chorobowych, zaś inne w fizjologicznych. Rozstępy powstają w stanach patologicznych tj.: schorzeniach endokrynnych (choroba Cushinga), długotrwałej miejscowej
lub ogólnej sterydoterapii, nadmiernego odchudzania (dieta niskokaloryczna), nadwagi
i otyłości oraz w stanach fizjologicznych tj.: okresie dojrzewania (szybki wzrost), nagłym
przyroście tkanki tłuszczowej i mięśniowej, ciąży, menopauzie.
Przede wszystkim podstawowym czynnikiem powstawania rozstępów są predyspozycje
genetyczne. W tym wypadku występuje skłonność do słabszych włókien sprężystych.
Fibroblasty wykazują wówczas osłabioną syntezę włókien kolagenowych, elastynowych,
retikulinowych, co oznacza, że skóra jest podatna na rozciąganie. Najbardziej predysponowane do powstania rozstępów są młode kobiety o delikatnej jasnej karnacji z racji
tego, że ich skóra jest cienka i miękka o rzadszym utkaniu włókien kolagenowych. Ten
czynnik jest powodem częstszego występowania rozstępów u kobiet niż u mężczyzn [2].

Nadczynność nadnerczy (choroba Cushinga)
Zespół Cushinga ”to zespół objawów klinicznych i zaburzeń biochemicznych wynikających z nadmiernego i nieadekwatnego wydzielania endogennego kortyzolu z utratą
jego fizjologicznego dobowego rytmu wydzielania i związanego z brakiem prawidłowej
regulacji osi podwzgórze – przysadka – nadnercza” [3]. Przyczyną choroby Cushinga
jest powstanie mikro i makrogruczolaków przysadki. Są to łagodne guzki, które mogą
produkować hormony. Wydzielane w nadmiarze ACTH (hormon adrenokortykotropowy)
powoduje przerośnięcie warstwy siateczkowatej i pasmowatej kory nadnerczy, wzrost
produkcji kortyzolu oraz obniżenie produkcji androgenów. Nadmiar kortyzolu wpływa
niekorzystnie na gospodarkę białkową, powodując ubytki tkanki podporowej skóry,
kości oraz naczyń krwionośnych. Włókna kolagenowe w skórze zaczynają się przerywać
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i na skórze pojawiają się pęknięcia w formie czerwonych rozstępów. Skóra zaczyna się
osłabiać, staje się pergaminowa, cienka, przekrwiona. Poprzez zanik tkanki podporowej
naczynia krwionośne robią się kruche, przez co łatwiej powstają wynaczynienia i wybroczyny. Tkanka tłuszczowa najbardziej odkłada się w okolicach głowy, karku oraz tułowia.
Kończyny poprzez zanik mięśni, stają się cienkie. Jest to typowy obraz otyłości typu
centralnego w przebiegu hiperkortyzolemii [3].

Dieta
Ważną rolę odgrywa odpowiednie zbilansowanie diety tak, aby dostarczyć wszystkich
niezbędnych składników odżywczych dla naszego organizmu. Przy stosowaniu diet
niskokalorycznych występuje problem niedostarczenia wystarczającej ilości witamin
niezbędnych do utrzymania dobrej kondycji skóry. Najczęściej podczas stosowania takiej
diety brakuje witaminy A i C. Niedobór witaminy A skutkuje suchością, łuszczeniem
się i rogowaceniem skóry oraz łamliwością włosów i paznokci. Głównym jej źródłem
są produkty pochodzenia zwierzęcego.
Witamina C wpływa na stan naszej skóry poprzez aktywny udział w syntezie kolagenu. Jej niedobór blokuje syntezę aminokwasów, co powoduje uszkodzenie skóry
i błon śluzowych. Źródłem witaminy C są warzywa i owoce np. porzeczki, truskawki,
cytryna, szpinak, brokuły [4].

Nadwaga i otyłość
Nadwaga i otyłość są zdefiniowane jako „nadmierne nagromadzenie się tkanki tłuszczowej w organizmie, które powoduje pogorszenie stanu zdrowia lub stwarza ryzyko
dla pogorszenia zdrowia” [5].
Nadwaga i otyłość według Światowej Organizacji Zdrowia należą do podstawowych
problemów zdrowotnych, z jakimi spotyka się większość krajów. Z roku na rok wzrasta
liczba osób otyłych, a problem ten szczególnie dotyka nastolatków i dzieci.
Nadwaga i otyłość niosą ze sobą negatywne konsekwencje zdrowotne oraz estetyczne,
takie jak: bezpłodność u kobiet, niekorzystne zmiany endokrynologiczne, nadciśnienie
tętnicze oraz choroby serca. Szybki przyrost masy ciała, związany ze zwiększeniem
tkanki tłuszczowej w ciele, zmniejsza odporność kolagenu i uszkadza jego strukturę.
Na skórze zaczynają pojawiać się czerwono-fioletowe pasma. Na tym etapie rozstępy
znajdują się w fazie zapalnej. Przy otyłości zaobserwowano także problem nadmiernego
wydzielania hormonów kory nadnerczy – kortykosteroidów. Ich zwiększona ilość wpływa
upośledzająco na fibroblasty, co spowalnia odnowę komórkową oraz zaburza syntezę
kolagenu. Efektem tego jest zmniejszenie sprężystości skóry i powstawanie rozstępów.
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Stosowanie leków steroidowych.
Dłuższe stosowanie glikokortykosteroidów hamuje działanie fibroblastów, co prowadzi
do zmniejszenia syntezy kolagenu, redukcji tkanki łącznej i ścieńczenia skóry. Skóra zaczyna
być słabsza, włókna kolagenowe stają się podatne na rozrywanie i pojawiają się rozstępy.

Zwiększony poziom estrogenów
Estrogeny to hormony jajnikowe nadzorujące nawodnienie i odżywienie skóry. Są zaangażowane w tworzenie nowych naczyń włosowatych, które zaopatrują skórę w substancje
budulcowe, odżywcze i energetyczne. Poziom estrogenów zwiększa się u kobiet w ciąży
lub podczas stosowania leków hormonalnych. Nadmiar estrogenów powoduje sekwencję
reakcji, której skutkiem jest niszczenie kolagenowego „rusztowania” skóry. W konsekwencji prowadzi to do powstawania nieestetycznych zapalnych rozstępów [6].

Profilaktyka rozstępów
Rozstępy poprzez swoją strukturę są bardzo trudne do usunięcie. Nawet najdroższe
zabiegi nie zagwarantują ich całkowitej likwidacji. Rozstępy im są starsze, tym trudniejsze
do leczenia. Jeszcze zanim się pojawią, warto stosować profilaktykę przeciw rozstępom.

Kontrola wagi
W profilaktyce rozstępów ważną rolę odgrywa kontrolowanie wagi i utrzymanie jej
na stałym poziomie. Ponadto należy stosować diety zawierające proteiny, których źródłem
są mięso i ryby oraz spożywać produkty zawierające witaminy A, C, E, PP i B5.

Aktywność fizyczna
Kolejnym czynnikiem profilaktycznym jest aktywność fizyczna, która wpływa na naszą
kondycję oraz mięśnie. Należy unikać ćwiczeń na przyrost mięśni, ponieważ ich gwałtowny wzrost jest jedną z przyczyn powstawania rozstępów.

Masaż
Jednym z kolejnych profilaktycznych działań są masaże miejsc zagrożonych powstaniem
rozstępów. Bardzo dobrze sprawdzają się masaże w wodzie, które poprawiają ukrwienie,
mikrokrążenie naczyniowo-limfatyczne oraz wpływają na zwiększenie elastyczności skóry.

Kontrola gospodarki hormonalnej
Warto także kontrolować własną gospodarkę hormonalną, wykonać badania hormonalne
i w razie potrzeby zastosować, po uprzedniej konsultacji z lekarzem endokrynologiem,
hormonalną terapię zastępczą.
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Stosowanie preparatów przeciw rozstępom
Bardzo ważna jest profilaktyka u kobiet w ciąży, czyli stosowanie preparatów do smarowania ciała, w których składzie znajdują się:
– wyciąg z pępownicy azjatyckiej – zawiera fitoestrogeny, które pobudzają odnowę
skóry;
– witaminy A i C – stymulują odnowę kolagenu;
– związki krzemu – regenerują włókna kolagenowe i elastynowe, zwalczają także
wolne rodniki [1].

Terapia rozstępów skórnych
Terapia rozstępów skórnych jest niezwykle trudna. Najlepsze efekty osiąga, gdy zostanie
podjęta we wczesnej fazie powstawania rozstępów, czyli fazie zapalnej. Należy przyjąć,
że u osób młodszych skóra ma lepszą tendencję do szybkiej regeneracji włókien kolagenowych i elastynowych. Im człowiek jest starszy, tym trudniej jest pozbyć się rozstępów.
Przede wszystkim w terapii pozbycia się rozstępów należy pobudzić fibroblasty, by zaczęły
produkować nowy kolagen oraz złuszczyć naskórek, by spłycić zmiany. W ten sposób
także pobudzimy procesy regeneracji i odnowy kolagenu [7].

Peelingi chemiczne
W leczeniu rozstępów stosuje się złuszczanie za pomocą odpowiednich preparatów chemicznych. W gabinetach kosmetycznych wykorzystywane są głównie alfa-hydroksykwasy
w stężeniach nie większych niż 35%. Zazwyczaj są to kwasy glikolowy oraz mlekowy.
Również wykorzystywane są beta-hydroksykwasy, w tym kwas salicylowy. Oprócz
alfa- i beta-hydroksykwasów znane są również kwas pirogronowy, kwas trójchlorooctowy
(TCA), kwas retinowy (pochodna witaminy A), fenol, rezorcyna oraz gotowe mieszanki
tych substancji jak roztwór Jessnera, Yellow Peel i inne. Najskuteczniejsze są zabiegi
wykonywane kwasami o większym stężeniu tj. 70% stężenie kwasu glikolowego.
Kwas glikolowy jest jednym z najpopularniejszych alfa-hydroksykwasów. Jego
źródłem jest trzcina cukrowa poddana fermentacji. Można go spotkać także w jabłkach,
agreście, winogronach. Jest to kwas o średniej mocy i nie wykazuje toksyczności. Z uwagi
na to, że jest małą cząsteczką, łatwo przenika przez warstwę rogową naskórka. Kwas
glikolowy wykazuje szeroki wachlarz zastosowań. Przede wszystkim rozluźnia wiązania
komórkowe, które następnie zaczynają się rozrywać. Efektem tego jest złuszczanie się
naskórka. Ten kwas także pobudza syntezę kolagenu i glikozaminoglikanów, co powoduje zwiększenie grubości i nawilżenia naskórka. Skóra poddana peelingowi staje
się gładsza, jaśniejsza. Zabieg kwasem glikolowym powinien być powtarzany często,
ponieważ niezależnie od stężenia tego kwasu działa powierzchownie. Aby uzyskać
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widoczne efekty, należy wykonać około 4-8 zabiegów w odstępach minimum 14 dni.
Istotne jest, by serię zabiegów zaczynać od mniejszych stężeń kwasów i krótszego
czasu aplikacji, aby ograniczyć ryzyko powikłań szczególnie przy skórach suchych,
atopowych. Przy cerze normalnej ryzyko powikłań jest bardzo niskie. Może pojawić
się rumień, ból, pieczenie. Przed pierwszym oraz następnymi zabiegami zalecane jest
stosowanie przez okres dwóch tygodni preparatów przygotowujących tzn. zawierających 5-15% kwas glikolowy [1].
Kwas mlekowy jest alfa-hydroksykwasem, którego źródłem jest kwaśne mleko,
maślanka, jabłka, pomidory. Nie jest toksyczny. Otrzymuje się go poprzez fermentację
roztworu cukru przeprowadzoną przez bakterie kwasu mlekowego (Lactobacillus). Jest
metabolizowany do kwasu pirogronowego i wykazuje typową aktywność dla AHA. Kwas
mlekowy złuszcza i nawilża skórę oraz obniża jej pH. Bardzo dobrze poprawia strukturę
kolagenu oraz normalizuje proces rogowacenia. Zwiększa ilość glikozaminoglikanów
i uwodnienie skóry, co powoduje jej uelastycznienie [7].
Kwas salicylowy to beta-hydroksykwas. Jego działanie zależy od stężenia. W stężeniach powyżej 10% działa keratolitycznie. Wnikając w warstwę rogową naskórka
powoduje oddzielenie się od niego martwych komórek. W większych stężeniach może
być łączony z kwasem glikolowym, by złuszczyć naskórek [1]. W stężeniu 25% z kwasem
azelainowym jest bardzo dobrym środkiem pomocnym w leczeniu rozstępów. Jego źródłem
są maliny, liście brzozy, kora wierzby, natomiast syntetycznie uzyskiwany jest z fenolu.
Kwas pirogronowy jest alfa-ketokwasem. Jest pokrewny chemicznie z kwasem
mlekowym. Jego źródłem są jabłka, sfermentowane owoce, ocet. Łatwo rozpuszcza się
w wodzie. Występuje w organizmie człowieka jako metabolit węglowodanów, gdzie
jest przekształcony przez enzym dehydrogenazę do kwasu mlekowego. Ma właściwości antybakteryjne, sebostatyczne, złuszczające, rozjaśniające i nawilżające. Kwas
pirogronowy sięga warstwy brodawkowatej skóry właściwej oraz nasila produkcję
kolagenu i elastyny. Efekty stosowania kwasu pirogronowego są porównywalne do tych
po peelingu TCA. Stężenie 60% stosowane jest w przypadku blizn, rozstępów i zaburzeń rogowacenia [7].
Kwas trójchlorooctowy (TCA) jest peelingiem stosowanym do penetracji powierzchownych i średniogłębokich warstw skóry. W peelingach powierzchownych używany
jest TCA w stężeniu od 10% do 20%, natomiast w peelingach średniogłębokich lekarze
wykorzystują 35% TCA połączony z inną substancją, ale nie większe stężenie niż 40%.
Stężenia 50% są bardzo ryzykowne, gdyż wywołują zbliznowacenia, zaburzenia pigmentacji oraz zmiany struktury skóry. Peelingi o średniej głębokości powodują obumarcie
naskórka i części lub całości warstwy brodawkowatej skóry właściwej. Powodują także
zapalenie w obrębie warstwy siateczkowatej [8].
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Peeling Jessnera jest bardzo popularny. To mieszanka rezorcynolu, kwasu salicylowego i mlekowego w odpowiedniej ilości etanolu. Moc peelingu zależy od ilości warstw,
jakie nałożymy na skórę oraz od połączenia z innymi peelingami. Zwyczajowo łączy się
go z innymi kwasami, ponieważ nie trzeba go neutralizować i można nakładać kolejny
peeling np. TCA, aby zwiększyć głębokość penetracji. Stosowanie tego peelingu w połączeniu lub bez łączenia z innymi kwasami jest bezpieczne, jednakże należy zawsze być
ostrożnym w przypadku osób z ciemniejszymi typami skóry ze względu na znajdujący
się w składzie peelingu rezorcynol.
Rezorcynol jest substancją, która niesie ryzyko przebarwień pozapalnych u osób
z ciemniejszym fototypem skóry [9]. To aktywny składniki peelingów chemicznych
oraz pochodna fenolu wykazująca właściwości keratolityczne, przeciwgrzybiczne i antyseptyczne. Może być używany jako sam preparat, ale najczęściej jest dodawany do innych
peelingów np. do płynu Jessnera. Badania lekarzy nad rezorcynolem wykazały, że u osób,
u których zastosowano rezorcynol, nastąpił wzrost grubości naskórka, złagodzenie elastozy oraz poprawa włókien elastycznych.
Kwas retinowy jest pochodną witaminy A. Jego działanie skupia się w obrębie warstwy rogowej naskórka. Bardzo łatwo przenika między komórkami, odrywając je. Przez
to, że jest pochodną witaminy A, pobudza syntezę kolagenu w skórze oraz przyczynia
się do szybszego procesu keratynizacji naskórka [1].
Preparat Yellow Peel jest peelingiem, który w swoim składzie zawiera kwas retinowy, kwas azelainowy, kwas fitowy, kwas kojowy, askorbyl palmitynowy oraz bisabolol.
Tak jak w płynie Jessnera głębokość penetracji zależy od ilości zastosowania preparatu.
Przeznaczony jest do likwidacji blizn, rozstępów, przebarwień także płytkich zmarszczek.
Przed wykonaniem każdego peelingu chemicznego przeprowadzany jest wywiad
z osobą poddającą się mu, by wykluczyć ewentualne przeciwwskazania i przedstawić proces zabiegu. Przede wszystkim wykluczane są osoby mające czynną infekcją
ogólną lub miejscową (opryszczka, infekcja górnych dróg oddechowych), z gorączką,
objawami uczulenia oraz kobiety ciężarne i w okresie laktacji. Podczas prowadzonego
wywiadu zwraca się uwagę na przebyte choroby, nałogi i wiek. Oceniana jest zdolność
gojenia się skóry oraz skłonność do przerastania blizn. Ustalane jest, czy pacjent przyjmuje leki, szczególnie retinoidy, tetracykliny lub hormony. Peeling można zastosować
po 6 miesiącach od odstawienia leków [1].

Mikrodermabrazja
Kolejnym ze sposobów likwidacji rozstępów stosowanych w kosmetologii jest zabieg
mikrodermabrazji wykonywany przy użyciu specjalistycznej aparatury. Podczas zabiegu
naskórek jest złuszczany poprzez mechaniczne usuwanie obumarłych komórek warstwy
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rogowej, dzięki czemu następuje spłycenie rozstępów i pobudzenie fibroblastów do produkcji nowego kolagenu oraz procesów regeneracyjnych w skórze. Wyróżnia się trzy
rodzaje mikrodermabrazji z uwagi na elementy ścierne urządzenia:
– Mikrodermabrazja korundowa – głowica aparatu wyposażona jest w kryształki
tlenku glinu (korund). W chwili, gdy głowica jest przyłożona do skóry, uwalniane
są z dużą siłą kryształki korundu i uderzają o powierzchnię skóry. Powoduje
to odrywanie martwych komórek warstwy rogowej skóry i zassanie ich do pojemnika znajdującego się w urządzeniu. Tlenek glinu jest najtwardszym minerałem
zaraz po diamencie. Dzięki dobraniu odpowiedniej wielkości ziarenek korundu
można dokonać złuszczania na różnych głębokościach, dochodząc nawet do skóry właściwej [1].
– Mikrodermabrazja diamentowa – podczas tej metody w głowicy urządzenia
znajduje się warstwa diamentu, która złuszcza martwe komórki naskórka.
– Oksydermabrazja – jest najdelikatniejszą mikrodermabrazją. Wskazana dla osób
z delikatną i wrażliwą skórą. Zabieg polega na złuszczaniu naskórka powietrzem
z kroplami soli fizjologicznej wyrzucanym pod ciśnieniem [10].
Podczas zabiegu mikrodermabrazji głowicę urządzenia dotyka się lekko do skóry
i krótkimi ruchami przesuwa się po jej powierzchni. Ważne jest, by nie przytrzymywać
jej zbyt długo w jednym miejscu. Podczas zabiegu może pojawić się odczyn skórny, czyli
zaczerwienienie, które powinno ustąpić po około 2 dniach. Po zabiegu trzeba chronić
skórę przed promieniowaniem UV, stosować filtry, uważać, by jej nie podrażnić, nawilżać
ją i używać kremów z filtrami. Przeciwwskazaniem do zabiegu mikrodermabrazji jest
wirusowe i bakteryjne zapalenie skóry, łuszczyca, świeże rany, zaś nie należy przed nim
stosować zabiegów naruszających warstwę rogową naskórka np. depilacji woskiem lub
innych peelingów mechanicznych.

Mezoterapia igłowa i bezigłowa
Mezoterapia igłowa to „zabieg polegający na wprowadzeniu bezpośrednio do skóry
i tkanki podskórnej mieszanin, specjalnie dobranych substancji odżywczych takich
jak kompleksy multiwitaminowe, minerały, aminokwasy, wyciągi roślinne”. Metody tej
użył po raz pierwszy francuski lekarz Michel Pistor w 1950 roku i do dziś wykorzystywana
jest w likwidacji wielu schorzeń np. rozstępów.
Zabieg mezoterapii igłowej może być wykonywany wyłącznie przez lekarzy z użyciem
igły, strzykawki lub specjalnych kołowych multiiniektorów pozwalających zaaplikować
jednocześnie substancję w kilku punktach. Można użyć także specjalnego pistoletu
do mezoterapii, w którym umieszcza się igłę z preparatem i na pistolecie ustawia się
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parametry, co do głębokości penetracji oraz objętości mieszaniny podanej podczas jednego wkłucia. Dzięki temu preparat jest równomiernie rozprowadzony na danym obszarze
skóry. Substancje wykorzystywane w mezoterapii do iniekcji zazwyczaj są mieszanką
kilku substancji aktywnych dobieranych do potrzeb pacjenta. Lek wykorzystywany
w zabiegu powinien być rozpuszczalny w wodzie, o odpowiednim pH (kwasowości),
niewywołujący alergii oraz fizycznie i chemicznie stabilny.
Przeciwwskazaniem do tego zabiegu są: ciąża, okres karmienia, miejscowe stany
zapalne skóry (infekcje wirusowe i bakteryjne), przyjmowanie preparatów przeciwzakrzepowych, niesterydowych leków przeciwzapalnych, choroby metaboliczne i nowotworowe.
Objawami niepożądanymi są: rumień, obrzęk i zasinienie skóry, reakcje nadwrażliwości, infekcje bakteryjne, grzybicze, pokrzywka barwnikowa, hiperpigmentacja [7].
Podczas leczenia rozstępów w zabiegu mezoterapii wykorzystuje się: wyciąg z wąkroty
azjatyckiej, krzemionkę organiczną, pirogronian sodowy, witaminy A, E i C, polideoksyrybonukleotydy i kwas polimlekowy.
– Wyciąg z wąkroty azjatyckiej (Centella asiatica) – bardzo dobrze pobudza syntezę kolagenu, korzystnie oddziałuje na mikrokrążenie;
– Krzemionka organiczna – indukuje proliferację fibroblastów oraz regeneruje
włókna elastyczne i kolagenowe, hamuje nieenzymatyczną glikolację białek
tkanki łącznej;
– Pirogronian sodowy – stymuluje syntezę kolagenu oraz aktywność fibroblastów;
– Witamina A – wpływa korzystnie na formowanie się komórek skóry, normalizuje
ich dojrzewanie oraz podziały komórkowe, dzięki czemu sprzyja odnowie komórkowej skóry. Zwiększa produkcję białek (kolagenu i elastyny), dzięki czemu
poprawia jędrność skóry. Ogranicza syntezę enzymów degradujących kolagen.
Stymuluje produkcję kwasu hialuronowego w skórze;
– Witamina C – wzmacnia kolagen, elastynę, posiada właściwości antyoksydacyjne
i wspomagające ochronę przeciwpromienną. Zwiększa gęstość skóry właściwej,
poprawia jej elastyczność, wpływa na wytrzymałość tkanki łącznej, spłyca drobne zmarszczki [11]. Zmniejsza syntezę melaniny, mając działanie rozjaśniające,
– Witamina E – jest bardzo dobrym antyoksydantem, dobrze wchłania się w cement
międzykomórkowy naskórka i błony komórek, spowalniając proces starzenia się
skóry. Nadaje skórze nawilżenie i sprężystość [6];
– Polideoksyrybonukleotydy – to związki pochodzenia rybiego. Biorą udział w syntezie kwasów nukleinowych, regenerując tkanki, aktywują metabolizm fibroblastów,
powodując odbudowę włókien elastyny i kolagenu oraz składników macierzy [12];
– Kwas polimlekowy – wprowadzony głęboko do skóry pobudza fibroblasty
do produkcji kolagenu [7];
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W celu uzyskania rezultatów w walce z rozstępami powinno się przeprowadzić 5-6
zabiegów w odstępach 14 – dniowych, później raz w miesiącu.
Istnieje również metoda mezoterapii bezigłowej, którą także stosuje się w przypadku
likwidacji rozstępów.
Mezoterapia bezigłowa to „nieinwazyjna metoda wprowadzenia do skóry właściwej
i tkanki podskórnej substancji leczniczych w przypadku rozstępów, cellulitu, działania
ujędrniającego, odmładzającego, regenerującego i przeciwprzebarwieniowego” [7].
Metoda ta wykorzystuje zjawisko elektroporacji, czyli poprzez miejscowe działanie
pola elektrycznego zostaje zwiększona przepuszczalność błon komórkowych. Podczas
działania impulsu elektrycznego w błonie komórkowej powstają malutkie otwory tzw.
elektrofory, które upraszczają transport składników aktywnych do komórki [7].

Laseroterapia
Laser jest urządzeniem, które przekształca energię ze źródła w falę świetlną o wysokiej
intensywności. Powstała wiązka światła posiada dużą moc w wybranym, wąskim obszarze
widma. Światło lasera jest promieniowaniem elektromagnetycznym z zakresu światła
widzialnego, podczerwieni, ultrafioletu [13].
Światło lasera jest:
– monochromatyczne – ma jedną długość fali bądź kolor,
– skolimowane – wiązki światła są rozproszone w jednym kierunku na dużą odległość,
– złączone – fale świetlne poruszają się w jednej fazie, w czasie i przestrzeni.
Światło, które zostało wyemitowane przez laser, dociera do tkanki, wchodzi z nią
w interakcję poprzez: absorpcję, transmisję, rozpraszanie lub odbicie. Gdy światło
dostanie się do wybranej tkanki, jego większa część zostaje pochłonięta i rozproszona
w nowych kierunkach, reszta natomiast zostaje odbita. Energia świetlna lasera zostaje pochłonięta przez komórki skóry zmienionej rozstępami i zamieniona w energię
cieplną, powodując remodeling tkanek [13]. W obrębie rozstępów powstaje szereg
mikrouszkodzeń i komórek nieuszkodzonych. Komórki uszkodzone zaczynają intensywnie się odbudowywać a rozstępy robią się jaśniejsze, zaczynają się spłycać. Głowica
lasera pracuje z dokładnością co do głębokości emisji wiązki oraz gęstości komórki,
pozostawiając odpowiednią ilość komórek nieruszonych. Jest to bardzo bezpieczna
terapia rozstępów [14].
Terapia laserem ablacyjnym odbywa się warstwa po warstwie (ang. ablativ), pozwalając na powstawanie tkanki nowej, gładszej i elastycznej. Podczas zabiegu podaje
się środki znieczulające, jeżeli zabiegi są bardziej skomplikowane, oprócz środków
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miejscowo znieczulających podaje się substancje wziewne lub iniekcyjne. Zastosowanie lasera ablacyjnego skutkuje kilkudniowym powrotem do zdrowia, który jest
uzależniony od głębokości leczonego defektu. Po zabiegu zaleca się okładanie miejsc
lodem oraz stosowanie maści wspomagających leczenie i odbudowę skóry. Bardzo
ważne jest, by zabezpieczać skórę leczoną przed promieniowaniem UV, stosując kremy
z filtrem przez okres kilku tygodni. Na rezultaty trzeba czekać około 4 tygodni. Jest
to terapia dająca najlepsze rezultaty [13].
Terapia laserem frakcyjnym to metoda nieinwazyjna. Do zabiegu wykorzystywana jest wiązka laserowa podzielona na tysiące stref leczenia, które docierają
do wybranych części skóry. Używa się kilkuset tysięcy małych punkcików światła,
by skupić się na wybranej partii, nie naruszając zdrowej skóry. Penetrujący kolagen
w skórze właściwej powoduje reakcję, która prowadzi do jego przebudowy oraz wytworzenia nowych komórek kolagenowych. Zalecane jest około 5 zabiegów, w zależności od poziomu aplikowanej energii. Odstępy między zabiegami powinny wynosić
około miesiąca. Czas ten potrzebny jest do rekonstrukcji nowego kolagenu i elastyny
oraz wzrostu nowych komórek. Rezultaty są widoczne po kilku miesiącach [13].
Terapia laserem nieablacyjnym. Termin „nieablacyjny” odnosi się do podgrzewania kolagenu połączonego z ochładzaniem zewnętrznych komórek skóry, co pozwala
uniknąć uszkodzeń. Ta terapia jest popularna ze względu na swoje bezpieczeństwo
i szybki powrót do codzienności. Okres rekonwalescencji jest bardzo krótki. Ma to odzwierciedlenie w leczeniu, ponieważ nie ma tak dobrych rezultatów jak przy zastosowaniu lasera ablacyjnego [13].

Cel pracy
Podstawowym celem pracy było zebranie ogólnych informacji dotyczących rozstępów.
Dotyczyły najczęściej występującej lokalizacji rozstępów u badanych, głównych przyczyn
ich powstania oraz metod likwidacji, jakie zastosowali.

Materiał i metoda
Materiał badawczy stanowiły osoby borykające się z problemem rozstępów, w różnym
przedziale wiekowym. Przebadano 100 osób, wśród których przeważała płeć żeńska
(90%). Mężczyźni stanowili 10% badanych. Ankietowani zostali poinformowani o celu
badania i jego anonimowości. Ankietę przeprowadzono drogą internetową. W pracy
zastosowana została metoda sondażu diagnostycznego. Narzędziem badawczym był
kwestionariusz ankiety własnego autorstwa. Ankieta została przeprowadzona poprzez
internetowe portale społecznościowe. Do realizacji zamierzonego celu pracy przeprowadzono analizę otrzymanych odpowiedzi.
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Wyniki badań
Wykres 1. przedstawia przyczyny powstawania rozstępów u ankietowanych. W tym pytaniu respondenci mogli zaznaczyć wiele odpowiedzi. Najczęściej podawaną odpowiedzią
był okres dojrzewania (52%) oraz ciąży (42%). Niewiele mniej osób (32%) wskazywało
na szybki przyrost wagi. Jedynie odpowiednio po 6% ankietowanych osób stwierdziło,
iż przyczyną rozstępów były ćwiczenia na siłowni i szybki wzrost organizmu. Tylko 2%
ankietowanych odpowiedziało, że przyczyną powstania rozstępów była zdiagnozowana
choroba Cushinga, sterydoterapia oraz szybki spadek wagi.
Wykres 1. Przyczyny powstawania rozstępów wśród ankietowanych

Źródło: opracowanie własne

Z wykresu 2. wynika, iż u 85% ankietowanych występowała faza zanikowa rozstępów, czyli rozstępy białe. Pozostali ankietowani (15%) zaobserwowali na swoim ciele
rozstępy w fazie zapalnej, czyli rozstępy czerwone.
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Wykres 2. Występowanie fazy zanikowej i zapalnej rozstępów wśród respondentów
15%

faza zapalna
faza zanikowa

85%

Źródło: opracowanie własne

Wykres 3. ukazuje, iż 60% ankietowanych stosowało profilaktykę przeciw rozstępom,
natomiast 40% respondentów nie stosowało żadnej metody, by uniknąć powstawania
rozstępów.
Wykres 3. Stosowanie profilaktyki rozstępów przez ankietowanych
60%

Stosuję profilaktykę
Nie stosuję profilaktyki

40%

Źródło: opracowanie własne

Na kolejne pytanie odpowiadali respondenci, którzy w poprzednim pytaniu odpowiedzieli twierdząco. W tym pytaniu można było zaznaczyć wiele odpowiedzi. Z wykresu 4.
wynika, iż wśród profilaktyki najczęściej stosowane były kremy (94%) i peelingi (52%)
do ciała. Rzadziej wskazywano ćwiczenia (26%) oraz stosowanie diety (18%). Mały
odsetek ankietowanych (4%) wskazał stosowanie oliwki do smarowania jako formę
profilaktyki przeciw rozstępom.
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Wykres 4. Rodzaj stosowanej profilaktyki wśród ankietowanych

Źródło: opracowanie własne

Z wykresu 5. wynika, iż najczęściej rozstępy powstawały u respondentów na udach
i piersiach (po 53%), brzuchu (44%) oraz na pośladkach (41%). Na biodrach rozstępy
zauważyło 37% badanych, a 9% na ramionach. Najrzadziej rozstępy powstawały u ankietowanych na plecach (6%) oraz łydkach (4%).
Wykres 5. Lokalizacje występowania rozstępów

Źródło: opracowanie własne

Z wykresu 6. wynika, że ponad połowa respondentów (67%) korzystała z domowych
metod usuwania rozstępów. Z kolei 33% osób nigdy takich zabiegów domowej likwidacji
rozstępów nie stosowało.
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Wykres 6. Korzystanie z domowych metod likwidacji rozstępów
33%
tak
nie
67%
Źródło: opracowanie własne

Na kolejne pytanie odpowiadali tylko ankietowani, którzy w poprzednim pytaniu
odpowiedzieli twierdząco. Respondenci mogli wybrać kilka odpowiedzi. Z wykresu 7.
wynika, iż spośród 33 osób odpowiadających 85% stosowało specjalne kremy na rozstępy, 50% używało peelingów do ciała, zaś 38% osób wykonywało masaż w miejscach
zajętych przez rozstępy. Niewiele osób (6%) odpowiedziało, że stosowało specjalne
okłady na rozstępy w celu ich niwelowania.
Wykres 7. Metody stosowania domowej likwidacji rozstępów

Źródło: opracowanie własne

Analiza wykresu 8. wskazuje, że bardzo duży procent ankietowanych (96%) nie
stosował nigdy zabiegów likwidacji rozstępów w specjalistycznych gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej.
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Wykres 8. Metody zwalczania rozstępów w specjalistycznych salonach kosmetycznych i medycyny estetycznej stosowane przez ankietowanych
6%

tak
nie

94%

Źródło: opracowanie własne

W pytaniu 9. dotyczącym rodzajów zabiegów stosowanych w gabinetach kosmetycznych, respondenci mieli możliwość wielokrotnego wyboru. Z wykresu 9. wynika,
iż spośród sześciu osób korzystających z zabiegów likwidacji rozstępów w salonach
kosmetycznych i medycyny estetycznej tylko trzy osoby (po 50%) stosowały zabiegi
mikrodermabrazji i peelingi chemiczne, natomiast dwóch respondentów (33%) korzystało
z zabiegów laseroterapii. Zabiegu mezoterapii nie stosowała żadna osoba.
Wykres 9. Rodzaje stosowanych metod zwalczania rozstępów w gabinetach kosmetycznych i medycyny estetycznej

Źródło: opracowanie własne
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Wykres 10. przedstawia ocenę respondentów na temat poprawy skóry po przeprowadzonych zabiegach w specjalistycznych gabinetach kosmetologicznych i medycyny
estetycznej. Spośród sześciu osób jedynie trzy (50%) zauważyły poprawę wyglądu
swojej skóry.
Wykres 10. Poprawa skóry po zabiegach gabinetowych

50%

50%

tak
nie

Źródło: opracowanie własne

Ostatnie pytanie ankiety skierowane było tylko do osób, które nie korzystały z zabiegów w gabinetach kosmetycznych, stanowiły one 94% (wykres 11). Połowa z nich nie
stosowała żadnych metod usuwania rozstępów, ponieważ były zbyt kosztowne. Z kolei
26% respondentów stwierdziło, że brakowało im czasu na takie zabiegi, a 22% osób deklarowało, iż rozstępy im nie przeszkadzają. Tylko nieliczni ankietowani (1%) nie znali
metod usuwania rozstępów w specjalistycznych gabinetach kosmetologicznych i medycyny
estetycznej oraz nie byli pewni (1%), czy takie zabiegi są w stanie zlikwidować rozstępy.
Wykres 11. Przyczyny niekorzystania z metod gabinetowych

Źródło: opracowanie własne
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Podsumowanie i wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że problem rozstępów dotyczy obu płci,
choć częściej kobiet. Jest to poważny defekt estetyczny, który nie łatwo zlikwidować,
ponieważ obejmuje skórę właściwą utworzoną z białek: kolagenu i elastyny. Rozstępy
swoją strukturą przypominają blizny, jakie można jedynie spłycić.
Rozstępy są częstą przypadłością występującą w okresie dojrzewania, kiedy młody
człowiek doświadcza gwałtownych skoków wzrostu. Potwierdziło to także badanie
własne, w którym 52% respondentów stwierdziło taką przyczynę w swoim przypadku.
Także ciąża została wskazana przez badanych jako najczęstsza przyczyna powstawania
rozstępów (42%). Zmiany hormonalne, a także szybkie rozciąganie skóry w krótkim
czasie, powodują ten defekt. Powstawanie rozstępów jest także cechą uwarunkowaną
genetycznie, pojawiają się one z powodu dziedzicznej zmniejszonej zawartości włókien
sprężystych.
Mimo postępów medycyny estetycznej problem usunięcia rozstępów nie jest do końca
rozwiązany. Obecnie na rynku obserwuje się bardzo dużo metod leczenia tego defektu,
jednakże żadna z nich nie powoduje całkowitego ich usunięcia. Szczególnie dotyczy
to rozstępów w fazie zanikowej. Wiele z tych metod spłyca zmiany, powoduje, że stają
się mniej widoczne. Na takie zabiegi większość osób zazwyczaj się nie decyduje, ponieważ są bardzo kosztowne. Potwierdzają to wyniki ankiety. Tylko 6% ankietowanych
skorzystało z usługi zwalczania rozstępów w gabinecie medycyny estetycznej bądź
salonie kosmetycznym.
Na podstawie uzyskanych wyników badań własnych wysunięto następujące wnioski:
1. Najczęściej problem rozstępów dotykał kobiet w wieku do 30 lat, w okresie ciąży,
podczas gwałtownego wzrostu masy ciała lub w okresie dojrzewania.
2. Najczęstszą zaobserwowaną przez badanych fazą rozstępów była faza zanikowa.
3. Według ankietowanych zmiany najczęściej lokalizowały się na piersiach, udach,
brzuchu, biodrach, pośladkach.
4. Większość ankietowanych (67%) korzystała z domowych metod likwidacji rozstępów,
w tym najczęściej ze specjalnych kremów przeznaczonych do tego celu.
5. Tylko nieliczni ankietowani (6%) korzystali z metod likwidacji rozstępów w salonach
kosmetologicznych czy medycyny estetycznej.
6. Najczęstszym czynnikiem ograniczającym korzystanie z zabiegów przeciw rozstępom
w gabinetach kosmetologicznych i medycyny estetycznej była ich wysoka cena.
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Streszczenie: We współczesnym świecie coraz więcej słyszy się o cellulicie, jego
występowaniu, rodzajach, czynnikach wywołujących oraz o metodach pozbywania się
go. Media reklamują różne preparaty oraz zabiegi pomagające pozbyć się tego defektu
kosmetycznego. Jedną ze skuteczniejszych gabinetowych metod walki z cellulitem jest
masaż. Najczęściej wykorzystuje się następujące rodzaje masażu: drenaż limfatyczny,
masaż bańką chińską oraz endermologię.
Cel: Przegląd prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie w obszarze masażu
przeciwcellulitowego. Na podstawie analizy literatury oraz badań własnych studentek
uzyskano odpowiedzi, które spośród stosowanych w gabinetach kosmetologicznych
masaży przeciwcellulitowych są najczęściej wykorzystywane i jaka jest ich skuteczność.
Materiał i metoda: Dokonano przeglądu prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie dotyczących wykorzystania masażu w redukcji cellulitu. Wybrano trzy prace badające
skuteczność wybranych rodzajów masażu, poddano analizie wyniki badań własnych
autorek prac oraz opracowanych przez nie wniosków. Badania zostały przeprowadzone
w okresie listopad 2014 – styczeń 2015. Łącznie studentki zbadały 121 osób poddających
się masażom przeciwcellulitowym. Metodą przeprowadzonych badań był sondaż, dzięki
któremu zebrano dane na temat skuteczności poszczególnych masaży. Technika stosowana we wszystkich badaniach to ankieta internetowa oraz indywidualna. Narzędziami
badawczymi były autorsko opracowane kwestionariusze ankiet.
Wyniki: Wśród gabinetowych metod redukcji cellulitu najpopularniejszymi są różnego
rodzaju masaże: drenaż limfatyczny, masaż bańką chińska i endermologia. Klientki
wskazują, że najskuteczniejszym jest masaż bańką chińską.
Wnioski i zalecenia: Masaż jest skuteczną metodą redukcji cellulitu, w opinii badanych szczególnie skuteczny jest ten wykonywany bańką chińską. Terapia cellulitu
powinna obejmować także inne zabiegi kosmetologiczne. Wskazana jest również
współpraca kosmetologa z innymi specjalistami, których kompetencje obejmują
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czynniki wpływające na powstawanie i rozwój cellulitu, w szczególności te związane
ze stylem życia.

Przedmowa od promotora
Cellulit jest defektem skóry, który dotyka 90 % kobiet w dzisiejszych czasach. Pojęcie
cellulite zastosowano pierwszy raz w 1922 roku i do dziś jest bardzo często używane.
Po wpisaniu go w wyszukiwarkę internetową okazuje się, że Google pokazuje ponad 322
tysiące wyników, natomiast Yahoo 326 tysięcy [1]. Wynika z tego, że jest powszechnie
znany i na całym świecie poszukiwane są sposoby walki z nim.
Cellulit to metaboliczny defekt skóry, który zaczyna się od obrzęku. Zmiany zaczynają dotykać komórek tłuszczowych i tkanki łącznej. Następstwem niesprawnego metabolizmu, osłabionego krążenia i postępujących obrzęków są zmiany wtórne. Obejmują
one powstawanie zwłóknień, które ewoluują w stwardnienia i guzki [2]. Podstawowymi
zabiegami w terapii cellulitu są masaże, między innymi masaż próżniowy. Wykorzystując próżnię, poprawia krążenie krwi i limfy. Jednocześnie usprawnia usuwanie toksyn
z organizmu, co przyczynia się do niwelowania złogów tłuszczu i redukcji cellulitu.
W związku z wagą tego problemu wiele prac dyplomowych na Wydziale Nauk
o Zdrowiu WSIiZ poświęcono zbadaniu wpływu masażu, w szczególności drenażu
limfatycznego, masażu bańką chińską i endermologii na redukcję cellulitu. Celem
głównym prac dyplomowych w tym obszarze było ustalenie, czy powyższe zabiegi
wykazują pozytywny wpływ na redukcję cellulitu.
Analiza wyników badań, które przeprowadziły studentki wykazała, że masaże
zmniejszają cellulit. Wszystkie klientki gabinetów kosmetologicznych, które poddały
się zabiegom twierdzą, że widzą pozytywne efekty. Przyznają jednak, że według ich
subiektywnej opinii masaż bańką chińską przynosi lepsze efekty w przeciwdziałaniu
cellulitowi.
Należy jednak pamiętać, aby terapia cellulitu była kompleksowa, interdyscyplinarna
oraz regularna. Powinna dotyczyć przyczyn powstawania cellulitu, które najczęściej
odnoszą się do stylu życia.

Wprowadzenie
Definicja cellulitu
Cellulit, czyli lipodystrofia typu kobiecego to obrzękowo-włókniejąca przypadłość tkanki
podskórnej [3]. Jak sama nazwa wskazuje dotyczy kobiet, głównie rasy białej. Według
A. Kaszuby i Z. Adamskiego obejmuje najczęściej okolice ud, pośladków, bioder, brzucha oraz wewnętrzne okolice kolan [4]. Natomiast P. T. Pugliese uważa, że cellulit może
120

SKUTECZNOŚĆ MASAŻU W REDUKCJI CELLULITU…

obejmować tylko okolice ud i pośladków [5]. Ryzyko wystąpienia cellulitu nie wiąże
się jedynie z problemem nadwagi czy otyłości, może on pojawić się również u kobiet
wysportowanych, szczupłych, o prawidłowej wadze [4]. Powstając u mężczyzn, zawsze
towarzyszy stanom patofizjologicznym tj. zaburzeniu wydzielania androgenów, leczeniu
estrogenami, rakowi prostaty [6]. Cellulit, powszechnie znany jako „skórka pomarańczowa”,
charakteryzuje się występowaniem guzkowatej i nieregularnej powierzchni skóry, widocznej
przy ucisku bądź w spoczynku, w zależności od nasilenia zmian. Zdarza się, że zmianom tym
towarzyszy bolesność. Związany jest z zaburzeniami funkcjonowania tkanki tłuszczowej,
łącznej oraz układu krwionośnego i limfatycznego [3].

Stadia cellulitu
Stadia cellulitu różnicuje się w zależności od nasilenia zmian oraz intensywności
objawów. Zatem, za M. Claude-Martin [6] oraz M. Noszczyk [3], wyróżniamy 4
następujące etapy:
1. Etap I – zmiany spowodowane są zastojem żylnym i limfatycznym, widoczne
jedynie przy ucisku; w tej fazie zaczyna się gromadzenie tłuszczów przez
adipocyty, ale komórki tkanki tłuszczowej nie są jeszcze uwypuklone.
2. Etap II – adipocyty uciskają na naczynia krwionośne, przez co obniżony
jest przepływ krwi; na tym etapie może utworzyć się obrzęk objawiający się
wystąpieniem nieregularnej, guzkowatej powierzchni skóry, charakterystyczny
jest tu również spadek elastyczności, zmiany widoczne są przy ściśnięciu fałdu
skóry.
3. Etap III – na tym etapie nasilają się zaburzenia krążenia, wokół nagromadzonych
adipocytów zaczynają odkładać się złogi kolagenu i substancji podstawowej
tkanki łącznej, co skutkuje zwłóknieniem niektórych części tkanki podskórnej,
skóra ma nierówną, pofałdowaną powierzchnię, występują grudki i obrzęk,
zmiany widoczne są już bez ucisku skóry.
4. Etap IV – złogi kolagenu zaczynają przekształcać się w twarde guzki, które
uciskając naczynia krwionośne i włókna nerwowe, wywołują ból, skóra jest
pofałdowana z widocznymi guzami i wyczuwalnymi stwardnieniami; zmiany
są widoczne w spoczynku, a widoczność nasila się przy napięciu mięśni.
Postacie cellulitu w zależności od typu budowy ciała
Wyróżniamy 4 postacie cellulitu w zależności od konsystencji skóry [3, 7]:
1. Postać twarda – najczęściej występuje u kobiet młodych, aktywnych fizycznie; skóra
jest jędrna w dotyku, o zwiększonej spoistości.
2. Postać wiotka – występuje głównie u kobiet, które praktycznie nie uprawiają sportu;
może się też pojawić po odchudzaniu, czyli przy zbyt gwałtownej utracie wagi; skóra
jest mniej napięta, z zagłębieniami.
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3. Postać obrzękowa – dotyka kobiet z zaburzeniami krążenia obwodowego,
ze skłonnością do obrzęków; po uciśnięciu skóry palcem zostaje zagłębienie, które
stopniowo się wypełnia.
4. Postać mieszana – łączy cechy powyższych zmian.

Struktura tkanki tłuszczowej w zaawansowanym stadium cellulitu
Tkanka tłuszczowa w zaawansowanym stadium cellulitu różni się znacząco od tkanki
w stanie prawidłowym. Zmiany w przebudowie tkanki prezentują się następująco [6]:
– komórki tłuszczowe ulegają przerostowi i namnażaniu,
– zwiększa się ilość nasyconych kwasów tłuszczowych w adipocytach w stosunku
do nienasyconych,
– wokół przeładowanych tłuszczami adipocytów wiązki kolagenu układają się
w kolisty łuk, nasilając objawy cellulitu,
– pojawia się nadmierne zatrzymywanie wody, wskutek zwiększonej polimeryzacji
proteoglikanów,
– naczynia krwionośne są uciskane, co powoduje zastój i trudności w usuwaniu
metabolitów, czego następstwem jest włóknienie struktur słabo odżywionych.

Przyczyny powstawania cellulitu
Lipodystrofia typu kobiecego nie pojawia się bez przyczyny. Istnieje wiele czynników,
które wpływają na powstawania nieestetycznych zgrubień i fałdów na skórze. Wśród nich
wyróżnia się czynniki genetyczne tj: płeć – głównie dotyka kobiet, rasę – najczęściej
występuje u kobiet rasy białej, rozkład tkanki tłuszczowej, typ biologiczny, liczbę, aktywność i czułość receptorów hormonalnych na adipocytach oraz skłonność do rozwoju
angiopatii obwodowej czy też skłonność do występowania niewydolności krążenia [4].

Czynniki hormonalne
Hormony, które sprzyjają rozwojowi cellulitu, to głównie estrogeny, czyli żeńskie hormony
płciowe. Powodują one rozrost adipocytów. Nadmiar estrogenów przy niewystarczającej
ilości progesteronu powoduje zatrzymywanie wody w tkankach, a ma to miejsce podczas
okresu dojrzewania, na początku każdego cyklu miesiączkowego oraz w czasie ciąży
[6]. Estrogeny mają wpływ na naczynia krwionośne, poszerzają je, przez co wzrasta
przepuszczalność ich ścianek. Następnie płyn z naczyń gromadzi się w przestrzeniach
międzykomórkowych, powodując obrzęk uciskający komórki tłuszczowe. Ucisk ten
utrudnia odżywienie adipocytów, co zaburza ich metabolizm i prowadzi do rozrostu tych
komórek. Następstwem tego jest stan zapalny, otorbienie adipocytów włóknami kolagenu
oraz tworzenie się guzków. Hormony te sprzyjają również lipogenezie, czyli tworzeniu
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i magazynowaniu tłuszczu w adipocytach, przez co komórki tłuszczowe rozrastają się
i pogarszają mikrocyrkulację krwi, co skutkuje pojawieniem się cellulitu. Inne hormony,
które biorą udział w powstawaniu cellulitu, to adrenalina i noradrenalina [3].

Zaburzenia krążenia
Kolejnym czynnikiem predysponującym do powstawania cellulitu są zaburzenia krążenia,
przez co odżywienie komórek tłuszczowych jest niedostateczne i komórki te powiększają
się w wyniku zmian w ich metabolizmie. Powiększone adipocyty zaczynają uciskać
okoliczne naczynia krwionośne. Ucisk ten zaburza przepływ krwi i limfy, czego efektem
są zastoje, które przyczyniają się do zwiększenia przepuszczalności ścianek i wysięku
płynu, który gromadzi się w przestrzeniach międzykomórkowych tworząc obrzęk.
Następnie dochodzi do stanu zapalnego, czego skutkiem jest tworzenie się guzków.
Wpływ na zaburzenie krążenia może mieć długotrwałe napięcie mięśni, które towarzyszy
sytuacjom stresowym. Utrudniony zostaje wtedy przepływ krwi, czego następstwem może
być wyżej wymieniony proces prowadzący do powstania cellulitu [8].

Zaburzenie procesu lipolizy w adipocytach
Komórki tłuszczowe magazynują tłuszcz w postaci trójglicerydów, który w procesie
lipolizy rozkładany jest do wolnych kwasów tłuszczowych i glicerolu, a następnie
transportowany poza komórkę i uwalniany do krwiobiegu. Drugą ważną reakcją
zachodzącą w adipocytach jest lipogeneza, czyli proces tworzenia triglicerydów.
Są to reakcje metaboliczne stale zachodzące w komórkach, regulowane przez adrenalinę
i noradrenalinę, czyli katecholaminy wydzielane w rdzeniu nadnerczy i we włóknach
układu współczulnego [3].
U kobiet intensywność wyżej wymienionych reakcji zależna jest od rozmieszczenia receptorów α, β oraz NPY na komórkach tłuszczowych. Za pośrednictwem tych
receptorów adrenalina oddziaływuje na adipocyty. W okolicy ud, bioder i pośladków
znajduje się większa liczba receptorów α oraz receptorów NPY, których aktywacja
sprzyja lipogenezie, co predysponuje do łatwiejszego odkładania tłuszczu w tych obszarach. Natomiast aktywacja receptorów typu β ułatwia lipolizę, czyli rozkład tłuszczu,
co daje smuklejszą sylwetkę. Ilość tych receptorów na adipocytach oraz ich wrodzona
aktywność jest odpowiedzialna za to, czy mamy skłonność do tycia, czy też cieszymy
się szczupłą sylwetką [3]. Zaburzenie procesu lipolizy następuje np. przy zaburzeniach
emocjonalnych, w stresie. Dochodzi wtedy do nadmiernego wydzielania katecholamin,
które mają negatywny wpływ na metabolizm adipocytów i sprzyjają powstawaniu cellulitu [6]. Ponadto dodatnio na aktywność receptorów α wpływają estrogeny, co sprzyja
odkładaniu się tkanki tłuszczowej w okolicach typowych dla kobiet [3].
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Inne: tryb życia, dieta, ubiór
Siedzący tryb życia, brak ruchu ma korzystny wpływ na tworzenie się cellulitu. Gdy
się ruszamy pracują nam mięśnie, pobudzony zostaje układ krążenia, dzięki skurczom
mięśni sprawniej przepływa krew w naczyniach, co odciąża serce. Mechanizm ten
nosi nazwę, pompy mięśniowej, która obejmuje głównie kończyny dolne. Przy niskiej
aktywności fizycznej pompa zostaje wyłączona bądź jej działanie w znacznym stopniu
zostaje osłabione. Następstwem tego jest powstawanie zastoju krwi i obrzęków, głównie
w dolnej partii ciała. Poza tym długotrwałe siedzenie przyczynia się do nacisku na naczynia, czego efektem jest zaburzenie krążenia krwi i limfy, prowadząc do powstawania
zmian charakterystycznych dla cellulitu [8]. Negatywny wpływ na podskórną tkankę
tłuszczową ma niewłaściwie zbilansowana dieta z nadmiernym spożyciem węglowodanów
i tłuszczów, co sprzyja powiększaniu się adipocytów. Nadmierna podaż soli przyczynia
się do zatrzymywania wody w organizmie, przez co tworzą się obrzęki. Następstwem
nieprawidłowego odżywiania może być pogorszenie stanu skóry u osób z tendencją
do cellulitu [8]. Noszenie obcisłych ubrań oraz częste noszenie butów na wysokim obcasie
również sprzyja cellulitowi. Ciasne ubranie powoduje ucisk, który zaburza krążenie, powodując zastoje żylne oraz tworzenie się obrzęków. Natomiast regularne noszenie butów
na wysokim obcasie wpływa niekorzystnie na działanie pompy mięśniowej w dolnej części
nóg. Zaczynają się problemy z krążeniem krwi i limfy, pojawiają się zastoje oraz obrzęki,
a ostatecznie zmiany towarzyszące cellulitowi [8]. Zupełnie inne stanowisko odnośnie
przyczyn powstawania cellulitu prezentuje P.T. Pugliese w jednym z artykułów magazynu
Skin Inc. Według niego przyczyną powstawania cellulitu jest niszczenie włókien kolagenu
typu I – występującego m.in. w przegrodach między zrazikami tłuszczu. Do jego destrukcji
przyczynia się działanie mataloproteina z macierzy zewnątrzkomórkowej – enzymów,
które są odpowiedzialne za złuszczanie endometrium w cyklu menstruacyjnym, czyli
fazę krwawienia. Enzymy te docierają również do innych partii ciała zawierających
włókna kolagenu typu I, w szczególności ud i pośladków, powodując rozpad tych włókien. Skutkiem tego jest powstawanie pofalowanej powierzchni ciała charakterystycznej
dla cellulitu [5, 9].

Wpływ masażu na wybrane tkanki i układy
Masaż jest oddziaływaniem dotykiem na tkanki oraz za pomocą aparatury w celu wywołania w nich różnych reakcji fizjologicznych, które mają działanie lecznicze, profilaktyczne,
relaksacyjne bądź kosmetyczne [10]. Stanowi istotny element wykorzystywany zarówno
w lecznictwie, jak i w kosmetologii. Masaż w kosmetologii ma szerokie zastosowanie.
Wykorzystywany jest przy zabiegach pielęgnacyjnych, opóźniających proces starzenia się
skóry twarzy, szyi i dekoltu oraz pozostałych części ciała. Jest nieodzownym elementem
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przy zabiegach wpływających na poprawę sylwetki np. masaż antycellulitowy [11].
Rodzajów masażu jest wiele, dlatego też w literaturze możemy znaleźć rożne propozycje
jego podziału. W kosmetyce zastosowanie znajduje głównie masaż klasyczny, a także
połączenie masażu klasycznego z punktowym bądź energetycznym [12].
Wpływ masażu nie ogranicza się tylko do odczynu fizjologicznego w tkankach, może
obejmować również działania na poziomie emocjonalnym osoby masowanej: uspokaja,
relaksuje, a także ma wpływ na samoakceptację. Podczas takiego zabiegu techniki powinny być wykonywane w tempie wolnym, zaś ruchy miękkie i rytmiczne [3].
Wpływ masażu na tkanki [12,13]:
1. wpływ masażu na tkankę skórną:
– usunięcie martwej części naskórka, udrożnione zostają ujścia gruczołów łojowych i potowych oraz poprawia się ich czynność wydzielnicza,
– poprawa elastyczności i sprężystości skóry oraz jej właściwości mechanicznych,
– stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu,
– przyspieszenie krążenia krwi i chłonki w skórze – zaczerwienienie, przyspieszenie metabolizmu komórkowego, lepsze odżywienie skóry oraz znajdujących się
w niej gruczołów, szybsze usuwanie zbędnych produktów przemiany materii,
– rozdrabnianie, rozbijanie i usuwanie adipocytów z podskórnej tkanki tłuszczowej,
– szybsze wprowadzenie substancji aktywnych w powłoki skórne.
2. wpływ masażu na tkankę mięśniową:
– stymulacja krążenia krwi w masowanych mięśniach – m.in. pobudzenie w nich
procesów metabolicznych, zwiększenie ich masy i zdolności do kurczenia, zapobieganie zanikom, zmniejszenie ich nadmiernego napięcia,
– zwiększenie napięcia mięśniowego przy masażach pobudzająco-stymulujących,
– obniżenie napięcia mięśniowego podczas masaży rozluźniająco-uspokajających,
– przyspieszenie regeneracji mięśni, zwiększenie ich zdolności do pracy.
3. wpływ masażu na układ krążenia:
– układ krwionośny i limfatyczny ulega pobudzeniu, przez co przyspieszone zostają funkcje transportowe, oczyszczające i regeneracyjne,
– rozszerzenie naczyń krwionośnych i chłonnych, wzrost przepływu krwi i limfy –
przyspieszone dostarczenie komórkom i tkankom tlenu i substancji odżywczych
oraz szybsze odprowadzanie z komórek i tkanek produktów przemiany materii,
– pobudzenie procesu wytwarzania składników morfotycznych krwi,
– poprawa drenażu krwi żylnej i chłonki, rozszerzenie naczyń krwionośnych,
co wpływa na przyspieszenie likwidacji obrzęków
– odciążenie serca dzięki zwiększeniu odpływu krwi żylnej, a zmniejszeniu oporu
krwi tętniczej.
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4. wpływ masażu na układ nerwowy:
– wpływa na obwodowy układ nerwowy, a za jego pośrednictwem działa na ośrodkowy układ nerwowy,
– za pośrednictwem ośrodkowego układu nerwowego dochodzi do wysyłania bodźców do gruczołów wydzielania wewnętrznego, mięśni, jak i poszczególnych
narządów ustroju,
– poprawa ukrwienia i odżywienia układu nerwowego, co następuje za pośrednictwem układu krwionośnego,
– pobudzenie układu nerwowego przy masażach energicznych, pobudzających,
– uspokajanie układu nerwowego podczas łagodnych i delikatnych masaży,
– oddziaływanie na przewodnictwo nerwów czuciowych i ruchowych, poprawa
przewodzenia bodźców.

Ruchy najczęściej wykorzystywane w masażu
Podstawowe ruchy wykorzystywane podczas wykonywania masażu to [11,13]:
1. głaskanie – wykonuje się na początku i końcu każdego masażu wzdłuż kierunku
przebiegu mięśni, zaś okolice łopatki, stawów oraz gruczołów piersiowych
opracowuje się ruchami okrężnymi. Głaskanie ułatwia usunięcie złuszczonego
naskórka oraz wydzielin skórnych. Ruch ten powinien być płynny, równomierny
i rytmiczny. O tym, jakie efekty wywoła ruch głaskania, decyduje siła nacisku
tj. głaskanie powierzchowne wpływa na rozluźnienie mięśni, uspokaja układ
nerwowy, zmniejsza pobudliwość nerwową. Natomiast głaskanie głębokie pobudza
krążenie krwi i limfy, przez co wpływa na zmniejszanie obrzęków i krwiaków
oraz na lepsze odżywienie i dotlenienie skóry i mięśni. Głaskanie na koniec masażu
należy wykonywać powoli i rytmicznie. Wskazane tempo wykonywania to 22-25
ruchów na minutę.
2. rozcieranie – ruch ten wykonywany jest również wzdłuż kierunku przebiegu
mięśni. Wykonywane są ruchy koliste lub półkoliste całymi dłońmi, kłębkami
dłoni bądź opuszkami palców. Rozcieranie pomaga w rozdrobnieniu i usunięciu
produktów przemiany materii, złogów, zrostów. Rozcieraniu towarzyszy
powstanie dużej ilości ciepła, co powoduje lepsze ukrwienie tkanek, dzięki
czemu następuje lepsze wchłanianie i odprowadzanie rozdrobnionych struktur.
Technika ta wykonywana jest silniej i energiczniej niż ruch głaskania. Wyróżnia
się rozcieranie powierzchowne i głębokie. Wskazane tempo wykonywania to 60
– 100 ruchów na minutę.
3. ugniatanie – wykonywane podczas masażu pełni dwie funkcje: tłoczące i ssące,
tzn. przepycha krew i limfę z obwodu do centralnych naczyń oraz poprzez
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zasysanie wypełnia naczynia świeżą krwią i limfą. Głównie wpływa na wzrost
napięcia i zdolności kurczenia się mięśnia, przyrost jego tkanki i zwiększenie
wytrzymałości mięśnia. Sprzyja również wchłanianiu obrzęków, powoduje lepsze
odżywienie tkanek. Wykonując ten ruch, należy pamiętać, że klient nie powinien
odczuwać bólu. Wskazane tempo wykonywania to 40 – 50 ruchów na minutę.
4. oklepywanie – jest silnym bodźcem mechanicznym, który polega na wykonywaniu
rytmicznych i szybkich uderzeń z bliskiej odległości w masowaną okolicę
powierzchnią dłoniową lub boczną ręki, można wykonywać ten ruch opuszkami
palców. Słabo wykonywane oklepywanie działa relaksująco oraz rozluźnia
mięśnie. Natomiast silne oklepywanie pobudza układ nerwowy, wywołuje znaczne
przekrwienie okolicy masowanej oraz skurcz mięśni. Wykonywanie oklepywania
nie powinno powodować zarówno dolegliwości bólowych, jak i wybroczyn
w skórze. Wskazane tempo wykonywania to ponad 100 uderzeń na minutę.
5. wibracje – polegają na wprawianiu tkanek w ruch drgający opuszkami palców bądź
całymi dłońmi. Wyróżnia się dwa rodzaje wibracji: stabilną i labilną. Wibracja
stabilna charakteryzuje się tym, że wykonujemy ją w jednym miejscu. Natomiast
wibrację labilną przeprowadza się wzdłuż przebiegu nerwów, naczyń obwodowych
oraz włókien mięśniowych. O tym, jaki wpływ na tkanki ma technika wibracji,
decyduje siła zastosowanego bodźca. Wibracja wykonana słabo usuwa z mięśni
napięcie, wpływa na nie uspokajająco. Natomiast silna wibracja wpływa na wzrost
napięcia mięśniowego oraz pobudza ośrodkowy układ nerwowy.

Masaże antycellulitowe wpływające na poprawę sylwetki
Masaże antycellulitowe wykonuje się na obszarach ciała podatnych na pojawienie
się cellulitu w celu profilaktyki i jego likwidacji. Zadaniem tych masaży jest również
ujędrnianie i wygładzanie skóry, modelowanie oraz utrzymanie szczupłej sylwetki [11].
Wykorzystywane są różne techniki masażu klasycznego oraz masaże specjalistyczne
wykonywane ręcznie tj. drenaż limfatyczny bądź za pomocą przyrządów, np. masaż
endodermalny. Poprawę sylwetki osiąga się dzięki:
– oddziaływaniu na tkankę tłuszczową: redukcja tkanki, guzków i złogów tłuszczowych,
– pobudzaniu tkanki łącznej: poprawa właściwości włókien kolagenu i elastyny,
które są odpowiedzialne za napięcie skóry,
– poprawie krążenia limfy, co wpływa na zmniejszenie obrzęków,
– poprawie ukrwienia skóry, tkanki podskórnej i mięśni: lepsze odżywienie i dotlenienie masowanych struktur, dzięki czemu skóra nabiera ładnego kolorytu,
poza tym szybsze jest usuwanie substancji toksycznych [11].
127

Ewelina Kurpiewska, Ewelina Sadzińska, Agata Wedman

Do przeciwwskazań wykonania masażu antycellulitowego manualnego czy z użyciem przyrządów zaliczamy przeciwwskazania do masażu klasycznego oraz zabiegu
kosmetologicznego[14].
W zwalczaniu cellulitu najczęściej wykorzystywane są:
1. Drenaż limfatyczny – jest masażem najczęściej manualnym, skutecznie
pobudzającym krążenie limfatyczne, przez co poprawie ulega wygląd skóry.
W kosmetologii stosowany m.in. w profilaktyce i likwidowaniu cellulitu [3]. Zawsze
rozpoczynamy go od opracowania węzłów oraz naczyń chłonnych, które znajdują
się jak najbliżej ujść żylnych. Następnie opracowujemy części dalsze, przepychając
chłonkę z obwodu [15]. Ruchy podczas masażu powinny być powolne, dostosowane
do przepływu chłonki w naczyniach, tzn. 10-15 ruchów na minutę. Poza tym
opracowujemy tkanki z umiarkowaną siłą, a ruchy powinny być płynne i miękkie.
Podczas tego zabiegu wykonywane są uciski na tkanki w formie przesuwającej,
przepychającej, wyciskającej bądź tłoczącej, co pobudza i usprawnia krążenie
krwi i limfy w organizmie [12]. Do zadań tego masażu należą:
– zapobieganie powstawaniu początkowych obrzęków,
– likwidacja obrzęków utrzymujących się już dłuższy czas,
– lepsze odżywienie i dotlenienie tkanek,
– przyspieszenie usunięcia produktów przemiany materii oraz toksyn z organizmu,
– poprawa właściwości włókien: kolagenu i elastyny.
2. Masaż bańką chińską – jest masażem próżniowym wykorzystującym działanie
podciśnienia na skórę. To jeden z najstarszych sposobów zmniejszania bądź
likwidowania cellulitu [14]. Masaż wykonuje się w następujący sposób:
1. na powierzchni zabiegowej należy rozprowadzić preparat ułatwiający poślizg,
np. oliwkę z dodatkiem olejków pobudzających rozpad tkanki tłuszczowej tj.:
olejek grejpfrutowy czy geraniowy; 2. przyłożenie bańki do powierzchni skóry,
następnie należy lekko ją ucisnąć, co wpływa na wytworzenie podciśnienia, dzięki
czemu skóra zostaje zassana do wnętrza bańki; 3. wykonywanie okrężnych ruchów
przyssaną bańką zgodnie z zasadami masażu klasycznego; 4. usuwając bańki
z ciała, należy pamiętać, aby lekko nacisnąć skórę przy krawędzi bańki, spowoduje
to wpuszczenie do niej powietrza [8]. Masaż bańką chińską to zabieg, który wpływa
korzystnie na ujędrnienie skóry, redukcję cellulitu oraz modelowanie sylwetki.
Przynosi widoczne efekty w dość krótkim czasie. Każdy pojedynczy zabieg trwa
od 15 – 30 minut, na początku może powodować ból. Zaleca się wykonywanie
masażu w seriach, gdzie, w zależności od potrzeb skóry, liczą one 10 – 20 zabiegów,
które wykonuje się co 2 – 3 dni. W celu podtrzymania efektów uzyskanych po serii
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zabiegów zaleca się wykonywanie zabiegu raz w tygodniu [16]. Zabieg przy użyciu
bańki chińskiej powoduje [8, 16]:
– przekrwienie skóry,
– poprawę przepływu krwi i chłonki,
– lepsze odżywienie i dotlenienie tkanek,
– przyspieszenie przemiany materii,
– zmniejszenie, złagodzenie obrzęków,
– pobudzenie procesu lipolizy w adipocytach,
– pobudzenie fibroblastów, poprawę właściwości włókien: kolagenu i elastyny.
3. Endermologia – metoda masażu podciśnieniowego (połączenie masażu mechanicznego
z regulowanym podciśnieniem). W tym sposobie stosuje się głowicę masującą
oraz podciśnienie zasysające fałd skóry i tkanki podskórnej. Głowica jest wyposażona
w dwie rolki obracające się wokół własnej osi w tych samych bądź różnych
kierunkach, z odmienną prędkością [4]. Technika pracy rolek polega na zwijaniu fałdu
skórnego przez jedną rolkę, druga rolka rozwija fałd znajdujący się wewnątrz głowicy.
Wytwarzane przez aparat podciśnienie wspomaga pracę rolek. Może być ciągłe lub
przerywane, w zależności od zamierzonej intensywności zabiegu [14, 17]. W celu
wzmocnienia działania rolek oraz przystosowania ruchu głowicy do danego defektu
estetycznego terapeuta umiejętnie wykonuje określone ruchy głowicą [17]. Aparat
do endermologii wyposażony jest w panel kontrolny, na którym można zmieniać
parametry zabiegu, ustalać grubość fałdu skóry oraz prędkość i kierunek obrotu
rolek, jak również czas i intensywność zabiegu. Parametry te ustala się zgodnie
ze stanem tkanki oraz celem terapeutycznym. Mogą być określane automatycznie
przy wybraniu odpowiedniego programu przez terapeutę bądź każdy parametr
z osobna w tzw. programie wolnym [4, 11]. Podczas zabiegu klient ubrany jest
w ściśle przylegający do ciała specjalny kostium, który ułatwia poślizg oraz chroni
naskórek przed uszkodzeniami [18]. Efekty masażu z endermologią:
– poprawa struktury i trofiki skóry,
– wzmożenie lipolizy w adipocytach,
– zmiękczenie zwłóknień,
– napięte mięśnie ulegają rozluźnieniu,
– pobudzenie i przyspieszenie metabolizmu komórkowego,
– 3-krotne przyspieszenie przepływu limfy w naczyniach,
– ponad 2-krotne przyspieszenie krążenia żylnego,
– zmniejszenie obrzęków,
– pobudzenie receptorów nerwowych,
– stymulacja fibroblastów do produkcji kolagenu i elastyny [17].
129

Ewelina Kurpiewska, Ewelina Sadzińska, Agata Wedman

Cel badania
Przeprowadzone zostały badania własne studentek WSIiZ w Warszawie w celu uzyskania odpowiedzi, które spośród stosowanych w gabinetach kosmetologicznych masaży
przeciwcellulitowych są najczęściej wykorzystywane i jaka jest ich skuteczność.
Głównymi założeniami i celem analizowanych prac były:
– ocena skuteczności poszczególnych rodzajów masażu w terapii antycellulitowej,
– porównanie skuteczności masaży próżniowych: endermologii i masażu bańką
chińską w redukcji cellulitu.

Materiał i metoda
Dokonano przeglądu prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie dotyczących
wykorzystania masażu w redukcji cellulitu. Wybrano trzy z nich badające skuteczność
wybranych rodzajów masażu. Pierwsza studentka przeprowadziła badanie na próbie
50 osób, druga 51 osób, trzecia 20 osób. Badaniu poddano osoby w różnym wieku.
W pierwszym badaniu największą ilość stanowiły respondentki w wieku 30-35 lat (36%),
w drugim 19-20 lat (66%), w trzecim 18-25 lat (40%). Metodą przeprowadzonych badań
był sondaż, dzięki któremu zebrano dane na temat skuteczności poszczególnych masaży
antycellulitowych. Techniką we wszystkich badaniach była ankieta. Badania zostały
przeprowadzone poprzez ankietę internetową oraz indywidualną, natomiast narzędziami
badawczymi były autorsko opracowane kwestionariusze ankiet.

Wyniki
Jako materiał badawczy wykorzystano dane uzyskane przez dyplomantki WSIiZ w Warszawie w badaniach własnych przeprowadzonych na potrzeby ich prac licencjackich.
Na podstawie opracowanych wyników badań i ich analizy przedstawiono ocenę skuteczności poszczególnych rodzajów masażu w terapii antycellulitowej. Szczególną uwagę
zwrócono na porównanie skuteczności masażu bańką chińska i endermologii.
Większość respondentek (n=26) odpowiedziała, że masażem przeciwcellulitowym,
z którego najczęściej korzystała w gabinecie kosmetologicznym, jest masaż bańką chińską. Niewiele mniej (n=20) odpowiedziało, że był to masaż endermologiczny. Natomiast
tylko 4 badane najczęściej korzystały z manualnego drenażu limfatycznego (ryc. 1).
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Rycina 1. Rodzaj masażu przeciwcellulitowego, z którego najchętniej korzystają klientki gabinetów kosmetycznych

Źródło: opracowanie własne.

Większość badanych korzystała z 5-7 bądź 8-10 zabiegów w serii. 6 korzystało
z 11- 13, kolejne 6 z więcej niż 16 zabiegów. Natomiast 2 odpowiedziały, że korzystały
z 14- 16 zabiegów (ryc.2).
Rycina 2. Ilość zabiegów masażu przeciwcellulitowego w serii, którym poddawały się
klientki

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie o regularność korzystania z zabiegów większość badanych (22) odpowiedziała, że korzysta, gdy zauważy pogorszenie stanu skóry, 15 korzysta raz na pół roku,
10 raz na rok, natomiast 3 korzysta nieregularnie (ryc. 3).
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Rycina 3. Regularność korzystania z serii zabiegów masażu przeciwcellulitowego przez
klientki

Źródło: opracowanie własne

Większość respondentek (22) odpowiedziało, że zauważyło poprawę wyglądu partii
ciała objętej cellulitem, 15 odpowiedziało: zdecydowanie tak, 12 uznało, że poprawa była
znikoma. Natomiast jedna osoba nie zauważyła zmian (ryc. 4).
Rycina 4. Redukcja cellulitu po serii zabiegów masażu przeciwcellulitowego

Źródło: opracowanie własne.

Większość respondentek (21) korzystających z serii przynajmniej dwóch rodzajów
masażu, wybrała masaż bańką chińską jako zabieg najbardziej skuteczny, 18 wskazało
masaż z endermologią, natomiast 1 manualny drenaż limfatyczny (ryc. 5).
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Rycina 5 Skuteczność zabiegu w zależności od zastosowanego masażu przeciwcellulitowego

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe wyniki potwierdza badanie innej dyplomantki, w którym zapytano respondentki o skuteczność różnorodnych kosmetologicznych zabiegów przeciwcellulitowych stosowanych w gabinetach kosmetologicznych. Klientki oceniły, że największą
skuteczność obserwują w przypadku zabiegu masażu bańką chińską. Zabiegiem o dużej
skuteczności była endermologia, kolejnym, równie skutecznym, okazał się manualny
drenaż limfatyczny (ryc. 6).
Rycina 6. Skuteczność masaży przeciwcellulitowych na tle innych zabiegów przeciwcellulitowych

Źródło: opracowanie własne.
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Porównanie skuteczności masażu bańką chińską i endermologii
Analizując wyniki ankiet, wypełnionych przez pacjentki po 10 masażach bańką chińską
oraz 10 zabiegach endermologii, można wywnioskować, że oba zabiegi przynoszą
pozytywne rezultaty w terapii antycellulitowej. Jednak redukcja cellulitu i poprawa
jędrności skóry jest mniejsza w przypadku endermologii niż w przypadku masażu bańką
chińską. Pacjentki zaznaczały natomiast znacznie lepszy efekt drenujący po zabiegach
endermologii niż po masażach bańką chińską. Dodatkowo zauważono relaksacyjne
działanie masażu bańką chińską. Porównanie powyższych zabiegów zostało umieszczone
w tabeli 1.
Tabela 1. Porównanie skuteczności masażu bańką chińską i endermologii
Kryterium uwzględnione podczas badania
oraz przyznana ocena
Redukcja cellulitu

Poprawa jędrności skóry

Masaż bańką chińską

Endermologia

Ocena 5

9 klientek

5 klientek

Ocena 4

11 klientek

11 klientek

Ocena 3

Nie przyznano

4 klientki

Ocena 5

11 klientek

6 klientek

Ocena 4

5 klientek

12 klientek

Ocena 3

4 klientki

2 klientki

Od 4 do 6 cm

Brak

4 klientki

2 klientki

Brak

14 klientek

13 klientek

4 klientki

3 klientki

Relaksacja związana
z manualnym wykonaniem
zabiegu

Drenaż, usunięcie nadmiaru
wody

Od 2 do 4 cm
Zmniejszenie obwodu ciała
Do 2 cm
Brak

Dodatkowe efekty
Źródło: opracowanie własne.

Wnioski i zalecenia
Podsumowując analizę zebranego materiału, można sformułować następujące stwierdzenia:
1. Klientki, które dotknął problem cellulitu, korzystają zarówno z domowych,
jak i z gabinetowych metod jego redukcji.
2. Jedną z częściej wykorzystywanych metod gabinetowych w redukcji cellulitu jest
masaż, najczęściej bańką chińską, endermologiczny, rzadziej drenaż limfatyczny.
3. Z porównania efektów serii zabiegów masażu bańką chińska i endermologii wynika,
że w redukcji cellulitu skuteczniejszy jest masaż bańką chińską.
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4. Klientki poddają się zabiegom masażu przeciwcellulitowego najczęściej wtedy, gdy
zauważą pogorszenie stanu skóry.
5. Serie masaży obejmują najczęściej 8 do 10 zabiegów i przeprowadzane są raz na pół
roku lub raz w roku.
6. Wyniki badania potwierdzają skuteczność masażu w terapii antycellulitowej.
Masaże są najpopularniejszymi, i w opinii klientów gabinetów także najskuteczniejszymi, przeciwcellulitowym zabiegami kosmetologicznymi. Badane osoby wskazały,
że szczególnie skuteczny jest masaż bańką chińską. Podobne wyniki uzyskali także inni
badacze [19]. Dlatego należy doskonalić umiejętności praktyczne osób wykonujących
je w gabinetach kosmetologicznych. Skuteczność masaży przeciwcellulitowych można
potęgować innymi zabiegami kosmetologicznymi. Jednakże walka z cellulitem powinna
obejmować ten problem kompleksowo. Zalecane jest, aby terapia cellulitu była wielowymiarowa i obejmowała także styl życia. W terapii tej, poza kosmetologami, powinni
brać także udział specjaliści z innych dziedzin związanych z codzienną aktywnością
prozdrowotną (dietetycy, fizjoterapeuci, lekarze). Stosowanie profesjonalnych metod
redukcji cellulitu powinno być uzupełnione regularną pielęgnacją ciała w warunkach
domowych, prowadzoną pod okiem specjalistów.
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Streszczenie: Trądzik pospolity jest jedną z najczęściej występujących chorób skóry.
W okresie dojrzewania ok. 40% populacji europejskiej ma bardziej lub mniej nasilone
objawy. 10% musi poddawać się leczeniu. Z każdym rokiem statystyki pokazują, że liczba
osób zapadających na tę chorobę się powiększa. Dochodzi do obniżenia wieku wystąpienia początku schorzenia oraz wydłużenia czasu trwania. Coraz częściej pojawiają się
również ciężkie odmiany trądziku. Choroba ta ma bardzo duży wpływ na człowieka.
Niejednokrotnie można zaobserwować, że osoby dotknięte cięższymi odmianami trądziku
stają się mniej towarzyskie i bardziej wstydliwe.
Cel: Celem prac podjętych przez dyplomantki była ocena dostępnych na polskim rynku
farmaceutycznym wybranych dermokosmetyków stosowanych w terapii trądziku. Druga
część badań miała na celu sprawdzenie stanu wiedzy kobiet i mężczyzn w wieku 22-26
lat na temat wpływu diety na trądzik pospolity. Postawiono problem badawczy: „jaką
wiedzą dysponują kobiety i mężczyźni w wieku 22-26 lat odnośnie kwestii wpływu diety
na trądzik pospolity”.
Materiał i metoda: Zestawienie dermokosmetyków oparte było na analizie piśmiennictwa
medycznego oraz na przeglądzie ofert wybranych producentów uznanych marek w branży
dermatologicznej. Rozszerzone badania socjologiczne przeprowadzono na reprezentatywnej grupie 50 osób w wieku 22-26 lat. Zastosowano w tym celu narzędzie badawcze
– ankietę.
Wyniki: Z badania przeprowadzonego na potrzeby niniejszej pracy wynika, że większość
osób nie zaobserwowała u siebie trądziku pospolitego. Respondenci nie posiadają dostatecznej wiedzy na temat rodzajów trądziku i czynników modyfikujących przebieg choroby.
Wnioski: Przeprowadzone badania wskazują na konieczność dalszej edukacji pacjentów
w zakresie wiedzy na temat trądziku. Dostępne preparaty na polskim rynku farmaceutycznym istotnie redukują nasilenie objawów choroby.
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Przedmowa od promotora
Trądzik stanowi coraz poważniejszy problem nie tylko medyczny, ale i społeczny
dla większości pacjentów. Czynniki genetyczne i środowiskowe odgrywają istotną rolę
w złożonej patogenezie tej jednostki chorobowej. Rozwój farmakoterapii, zwłaszcza
w ostatniej dekadzie, przyczynił się do efektywnego leczenia dermatozy, przy znacznym
ograniczeniu działań niepożądanych. Oczywiście, w przypadku części pacjentów poprawa
stanu klinicznego będzie niewystarczająca, toteż konieczne są dalsze wielokierunkowe
badania, które pozwolą nam na holistyczne ujęcie problemu. W obszarze tematycznym
podjętego zagadnienia autorki dokonały przeglądu piśmiennictwa z uwzględnieniem
merytorycznej oceny skuteczności dermokosmetyków powszechnie stosowanych w terapii
różnych postaci trądziku. Druga część badań w tym obszarze dotyczyła oceny wiedzy
na temat roli diety w patogenezie trądziku. Wielopłaszczyznowe ujęcie problemu przez
naszych absolwentów zarówno pod kątem terapii, jak i profilaktyki, nie tylko dietetycznej,
przyczynia się do szerzenia idei naszej Uczelni. Kosmetolog jest osobą odpowiedzialną
szczególnie za szerzenie wiedzy i udzielanie porad w zakresie profilaktyki wybranych
jednostek chorobowych.

Wprowadzenie
Trądzik pospolity jest przewlekłą chorobą mieszków włosowych rozwijającą się
na podłożu łojotokowym. Pierwotną przyczyną powstawania trądziku jest zaburzenie
w oddzielaniu się komórek nabłonkowych, które wyścielają mieszki łojowo-włosowe
[1]. Wśród czynników mających wpływ na powstawanie trądziku można wymienić:
1. Nadmierną produkcję łoju – podwyższony poziom androgenów powoduje wzrost
gruczołów łojowych, a w następstwie zbyt obfite wydzielanie łoju, który zatyka
ujście mieszka włosowego.
2. Zaburzenie rogowacenia mieszków włosowych – wzmożone rogowacenie
i zwiększona ilość zrogowaciałych łusek w okolicach ujścia mieszka włosowego
prowadzi do jego zwężenia (prosaki) lub poszerzenia leja (zaskórniki zamknięte).
3. Aktywność hormonalna – podczas dojrzewania podwyższa się poziom estrogenów
i androgenów. Estrogeny działają przeciwzapalnie, zmniejszając chemotaksję
neutrofili, czym przeciwdziałają powstawaniu stanów zapalnych. Androgeny aktywują
wzrost gruczołów łojowych, czym przyczyniają się do zwiększenia produkcji łoju,
przedłużając zapalenie wywołane P. acnes [2].
4. Zakażenia bakteryjne – na skórze łojotokowej można wyodrębnić trzy rodzaje
mikroorganizmów: drożdżaki (Pityrosporum), tlenowe ziarenkowce koagulazoujemne
i bakterie beztlenowe (P. acnes). Pierwsze dwa rodzaje saprofitów bytują na powierzchni
skóry w okolicach ujść mieszka włosowego, natomiast bakterie beztlenowe możemy
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5.
6.

7.

8.

znaleźć w głębszym odcinku mieszka. P. acnes wytwarza hialuronidazę, która przy
pomocy wolnych kwasów tłuszczowych doprowadza do przerwania ściany mieszka,
powodując zapalenie otaczającej skóry w postaci: krost, guzków, guzów grudek [3].
Stres – poprzez nasilenie produkcji hormonów sterydowych wpływa na zwiększenie
produkcji łoju.
Niewłaściwa pielęgnacja skóry – poprzez stosowanie nieodpowiednich kosmetyków
(zawierających lanolinę, wazelinę, oleje roślinne) dochodzi do zatkania ujść gruczołów
łojowych, co przyczynia się do powstania zaskórników.
Nawyki żywieniowe – spożywanie produktów o podwyższonym indeksie
glikemicznym przyczynia się do hiperglikemii. Hiperinsulinemia wraz z wysokim
poziomem hormonów sterydowych przyczynia się do zwiększenia produkcji sebum.
Leki – niektóre leki mogą przyczynić się do powstawania zmian trądzikowych m.in.
glikokortykoidosteroidy10, sole litu, fenytoina, izoniazyd, witamina B12, barbiturany,
androgeny [4,5].

Materiał i metoda
Zestawienie dermokosmetyków oparte było na analizie piśmiennictwa medycznego oraz przeglądzie ofert wybranych producentów uznanych marek w branży
dermatologicznej.
Rozszerzone badania socjologiczne przeprowadzono na reprezentatywnej populacji
w wieku 22-26 lat – 72% badanych stanowiły kobiety 28% mężczyźni. Większość badanych posiadała wykształcenie średnie – 68%, wyższe wykształcenie deklarowało 32%.

Wyniki badań
Badanie rynku farmaceutycznego – porównanie dermokosmetyków
zwalczających trądzik
Na rynku farmaceutycznym jest bardzo duży wybór dermokosmetyków polecanych
do pielęgnacji skóry tłustej i trądzikowej – marki bardzo drogie (SkinCeuticals, których
produkty kształtują się w cenach 300-400 zł), niewiele tańsze (Lierac, Vichy, La Roche
Posay, Avene, Eucerin, Bioderma, SVR, Uriage, IsisPharma, których preparaty można
zakupić w cenie około 100 zł) oraz produkty w niskich cenach (Iwostin, AA Therapy,
Pharmaceris, Dermedic, które kosztują w granicach 50 zł). Produkty różnią się od siebie
składem, wielkością, działaniem, konsystencją. Oferta polskiego rynku farmaceutycznego jest pod tym kątem zbliżona do pozostałych krajów UE. Szczegółowe zestawienie
tabelaryczne najważniejszych kosmetyków z analizą ich składu, a także mechanizmów
działania, zawiera opracowanie dyplomantki Aldony Piaseckiej (strony 34-38) [6].
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Wiedza mężczyzn i kobiet w wieku 22-26 lat na temat wpływu diety
na trądzik pospolity w świetle wyników badań.
Poniżej przedstawiono w formie graficznej odpowiedzi udzielone przez respondentów.
Rycina 1. Czy wiesz, ile występuje rodzajów trądziku pospolitego?

37%

63%

Tak
Nie

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 2. Jaki rodzaj trądziku cechuje się łagodnymi objawami?
4%
Zaskórnikowy
Guzkowy
Bliznowaciejący

96%

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 3. Czy wazelina może powodować trądzik pospolity?

27%
63%
10%

Źródło: opracowanie własne.
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Rycina 4. Czy dieta ma wpływ na powstawanie trądziku pospolitego?

Tak
Nie
Nie wiem

100%

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 5. Które z kwasów tłuszczowych mają istotny wpływ na patogenezę trądziku?

35%

Nienasycone kwasy tłuszczowe
Nasycone kwasy tłuszczowe

65%

Źródło: opracowanie własne.

65% osób uważa, że nasycone kwasy tłuszczowe, zaś 35% badanych twierdzi,
że to nienasycone kwasy tłuszczowe mają wpływ na przebieg trądziku.
Rycina 6. Czy indeks glikemiczny produktów wpływa na zmiany skórne w trądziku
pospolitym?

31%
63%
6%

Tak
Nie
Nie wiem

Źródło: opracowanie własne.

Aż 63% badanych uważa, że tak. Kolejne 6% twierdzi, iż nie ma żadnego wpływu
i aż 31% nie ma zdania na ten temat.
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Rycina 7. Produkty o niskim indeksie glikemicznym według ankietowanych

Źródło: opracowanie własne.

Siemię lniane zaznaczyło najwięcej osób, bo aż 59%. Jednakowo 41% badanych
wskazało na cebulę, pomidory i kuskus. Po 29% przypadło na proso i kaszę mannę.
Arbuza zaznaczyło 24% badanych, pomarańcze – 22%, żurawinę 20%, a najmniej
osób tofu (18%).
Rycina 8. Jakie jest dzienne zapotrzebowanie na wodę osoby dorosłej?

41%

59%

2l
1,5 l
1l

Źródło: opracowanie własne.

Rycina 9. Która z witamin ma znaczenie w farmakoterapii trądziku?
13%
17%

71%

Źródło: opracowanie własne.
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71% respondentów zaznaczyło odpowiedź, że to witamina A ma wpływ na zapobieganie powstawania wykwitów trądzikowych. 17% uważa, iż dzięki witaminie K
pozbędą się trądziku. Niewiele mniej osób (13%) zaznaczyło, że witamina D pomoże
im w „walce” ze zmianami.
Rycina 10. Wskaż produkt zawierający najwięcej witaminy E
22%
67%

10%

Szpinak
Kukurydza
Kalafior

Źródło: opracowanie własne.

Szpinak jest najlepszym źródłem witaminy E według 67% badanych. 22% uważa,
że najbogatszy w tę witaminę jest kalafior, natomiast dla 10% jest to kukurydza.
Ostatnie pytanie dotyczyło stanu wiedzy badanych na temat wpływu diety na trądzik
pospolity.
Rycina 10. Ocena posiadanej wiedzy przez respondentów na temat trądziku pospolitego
27%

8%
Zadowalający
Średnio zadowalający
Nie wiem

65%

Źródło: opracowanie własne.

Swój stan wiedzy za średnio zadowalający uważa 65% badanych, aż 27% zaznaczyło, że nie ma pojęcia jak określić swoją wiedzę w tej kwestii. Tylko 8% uznało swoją
wiedzę za zadawalającą.

Wnioski
Badania przeprowadzone przez dyplomantki dostarczyły ciekawego i ważnego z punktu widzenia profilaktyki i terapii zestawienia istotnych informacji na temat trądziku.
Pacjenci w zależności od preferencji i możliwości finansowych mają szeroki wachlarz
dermokosmetyków, skutecznych w leczeniu objawowym trądziku. Badanie ankietowe
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dotyczące wiedzy na temat trądziku i roli czynników dietetycznych w jego patogenezie,
dowiodło, iż niezbędna jest dalsza edukacja pacjentów w tym zakresie.
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ALBINIZM W POLSCE. PRZYCZYNY, LECZENIE ORAZ
JAKOŚĆ ŻYCIA LUDZI DOTKNIĘTYCH TĄ CHOROBĄ
Sylwia Jankowska
Promotor: prof. dr hab. Bogdan Sadowski
Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: albinizm, choroby genetyczne, melanina
Streszczenie: Celem pracy było omówienie choroby, jaką jest albinizm. Zostały przedstawione typy albinizmu oraz zespoły chorobowe z nim związane. Opisano jego przyczyny
oraz możliwości leczenia chorób powiązanych. Ważnym tematem, jaki został poruszony
w pracy, była jakość życia albinosów oraz sposoby radzenia sobie w życiu codziennym.
Cel pracy został zrealizowany poprzez analizę dostępnego piśmiennictwa, głównie
w języku polskim. Oceny stanu wiedzy społeczeństwa polskiego na temat albinizmu
dokonano na podstawie badań własnych.
Wyniki badań są zadowalające. Pokazały, że społeczeństwo polskie ma wiedzę
na temat albinizmu, wie czym objawia się choroba. Ma również świadomość, że jest
ona nieuleczalna. Dzięki jeszcze większej edukacji na ten temat może zmienić się nastawienie społeczeństwa do ludzi z tą chorobą. Widoczna jest także potrzeba stworzenia
zorganizowanych grup wsparcia, których w Polsce wciąż brakuje.

Przedmowa promotora
Albinizm jest chorobą dziedziczną, jednogenową. Podstawowa cecha albinizmu to brak
melaniny, co jest przyczyną braku naturalnego zabarwienia skóry i włosów. Drugim,
poważniejszym symptomem albinizmu, obniżającym jakość życia, jest upośledzenie
widzenia. Niebagatelnym problemem dla albinosa jest jego niecodzienny wygląd, budzący
zainteresowanie otoczenia albo będący przyczyną drwin i braku akceptacji społecznej.
W niektórych kulturach los ludzi z albinizmem jest szczególnie dramatyczny. Bywają
oni obiektem szykan i prześladowań wskutek przesądu, jakoby przynosili nieszczęście.
We wschodniej Afryce, gdzie populacja albinosów jest stosunkowo liczna, panuje pogląd,
że składniki ciała albinosów mają magiczną moc i zapewniają powodzenie ich nabywcom,
dlatego są używane w czarodziejskich rytuałach. Skutkiem tego poglądu były nawet
mordy dokonywane na albinosach w celu pozyskania części ich ciała [1].
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Zagadnieniem albinizmu zajęła się z pasją pani Sylwia Jankowska, autorka niniejszej pracy. Mając na uwadze trudności, z jakimi borykają się ludzie niepełnosprawni,
zainteresowała się, czy podobne problemy z przystosowaniem się do życia wśród ludzi
zdrowych mają osoby dotknięte albinizmem w Polsce. Dodatkowym obciążeniem dla albinosa może być rzadkość jego choroby, co w połączeniu z niecodziennym wyglądem
wywołuje u napotykanych ludzi naturalną, niekoniecznie nieprzyjazną reakcję nie tylko
na ‘odmienność’, lecz także na ‘nowość’. Jak wynika z badań autorki (szkoda, że przeprowadzonych na nielicznej grupie, bez socjologicznej analizy jej reprezentatywności),
nasze społeczeństwo zna problem albinizmu, choć wiedza o niepełnosprawności albinosów może być niepełna. Autorka słusznie zauważa, że osobom z albinizmem pomocne
mogłyby być grupy wsparcia, podobne do tych, które ułatwiają życie chorym z innymi
ułomnościami.
Z problemem albinizmu wiąże się fizjologiczna rola melaniny w organizmie człowieka. W ostatnich latach zaznacza się rozwój nowej dziedziny wiedzy – neurobiologii
skóry. Skóra – największy i najrozleglejszy narząd organizmu jest naturalnym odbiorcą
bodźców otoczenia i uzyskaną informację o otoczeniu przekazuje do mózgu. Sygnały
ze skóry pobudzają oś podwzgórzowo-przysadkowo-nadnerczową, która utrzymuje
homeostazę wewnątrzustrojową i reguluje reakcje organizmu na bodźce stresowe. Jednocześnie w skórze funkcjonuje lokalny układ hormonalny regulujący procesy fizjologiczne
w skórze. Układ ten pośredniczy także w przekazywaniu do mózgu informacji ze skóry.
Na podstawie tej informacji podwzgórze uruchamia właściwe mechanizmy fizjologiczne
służące utrzymaniu homeostazy.
Ważnym bodźcem działającym na skórę jest promieniowanie ultrafioletowe, które
pobudza oba układy – skórny i podwzgórzowy [2]. Odbiorcami tego promieniowania
są melanocyty. Ich zadaniem jest produkcja melaniny, która chroni organizm przed nadmiernym, często szkodliwym, działaniem światła słonecznego. Inna rola melanocytów
polega na wydzielaniu neurohormonów i mediatorów, które za pośrednictwem nerwów
czuciowych informują mózg o stanie skóry [3]. Nie wiadomo, w jakim stopniu brak
melaniny, nadmierna ekspozycja na światło i w konsekwencji nadmiar sygnalizacji
ze skóry mogą zakłócać ogólnoustrojowe i lokalne (skórne) procesy homeostatyczne
u osób albinotycznych.

Wstęp
Albinizm jest chorobą o charakterze anomalii pigmentacji, która ogranicza normalną
egzystencję dotkniętych nią ludzi, ponieważ wymaga permanentnej protekcji ciała
przed promieniowaniem słonecznym, a upośledzenie narządu wzroku znacząco utrudnia
czytanie, pisanie czy choćby poruszanie się w otoczeniu. Albinizm w klasycznej formie
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nie zagraża bezpośrednio życiu. Takim zagrożeniem są jednak różnego rodzaju zespoły
towarzyszące tej chorobie.
Dodatkowym obciążeniem dla albinosów są nieprawidłowe relacje społeczne. Ich
niecodzienny wygląd budzi przykre dla nich zainteresowanie i powoduje niekiedy brak
akceptacji społecznej. Ten ostatni problem jest właśnie tematem poniższej pracy.
Albinizm jest chorobą genetyczną, która charakteryzuje się brakiem melaniny w skórze, włosach i oczach. Jego przyczyną jest mutacja jednego z genów uczestniczących
w syntezie pigmentu melaniny. Albinizm dziedziczy się jako cechę recesywną od obojga
rodziców w sposób losowy. Cechami charakterystycznymi albinizmu są białe włosy, skóra
oraz tęczówki oczu. Melanina, oprócz funkcji barwiącej, chroni skórę przed szkodliwym
promieniowaniem ultrafioletowym oraz przeciwdziała stresowi oksydacyjnemu, neutralizując wolne rodniki tlenowe. Chorzy są dodatkowo obciążeni chorobami narządu wzroku.
Rzadziej występują różnego rodzaju zespoły związane z hipopigmentacją objawiające
się dysfunkcją narządów wewnętrznych [4].

Rodzaje albinizmu
Rozróżnia się kilka rodzajów albinizmu spowodowanych mutacją różnych genów. Rodzaje te rozpoznaje się na podstawie cech fenotypowych (zabarwienie skóry, włosów
i tęczówek) oraz współistniejących chorób narządu wzroku [5].

Albinizm oczno-skórny – typ I (OCA1)
Typ I jest wynikiem mutacji genu tyrozynazy, zlokalizowanego w locus 11q1.4-q2.1
(ramię długie chromosomu 11, między pasemkiem czwartym w paśmie pierwszym
a pasemkiem pierwszym w paśmie drugim) [6]. Rozróżnia się dwa podtypy – A (OCA1A)
i B (OCA1B).

OCA1A
Podtyp OCA1A jest najcięższą postacią albinizmu. Wskutek braku aktywności tyrozynazy
melanina nie jest produkowana przez całe życie. Włosy i skóra niezależnie od wieku
są białe, a tęczówki jasnoniebieskie albo różowe wskutek przeświecania naczyń krwionośnych. Na zdjęciach osób dotkniętych albinizmem widoczny jest efekt ‘czerwonych oczu’,
ponieważ przez przezroczystą tęczówkę przenika czerwone światło odbite od oświetlonej
siatkówki. Skóra jest bardzo wrażliwa na promieniowanie ultrafioletowe i nie opala się
na słońcu. Mogą występować znamiona bez pigmentacji [7].
Forma OCA1A odznacza się poważnym upośledzeniem funkcji narządu wzroku.
Ostrość wzroku jest bardzo niska (1/10) i nie poprawia się z biegiem lat. U chorych
często występuje oczopląs i światłowstręt [6].
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OCA1B
Albinizm typu OCA1B jest nieco łagodniejszy, ponieważ enzym tyrozynaza wykazuje
aktywność, choć tylko w niewielkim stopniu. Proces melanogenezy ukierunkowany jest
na biosyntezę feomelanin o zabarwieniu żółto-czerwonym. Człowiek z tym deficytem
rodzi się bez pigmentu lub z jego niewielką ilością, ale potem w pierwszych latach życia
melanocyty zaczynają go produkować trochę więcej.
Oczy początkowo niebieskie, mogą z biegiem czasu nabrać barwy zielonej lub piwnej. Włosy są koloru żółtego. Skóra w miarę upływu lat może wykazywać częściowe
zabarwienie [7].
Albinizm typu OCA1B charakteryzuje się też upośledzeniem widzenia. Wskutek niedorozwoju dołka środkowego siatkówki ostrość wzroku jest niska. Dodatkowo zdolność
widzenia zakłóca oczopląs, który nasila się pod wpływem emocji [8].
Do typu OCA1B zalicza się formę termowrażliwą albinizmu (ang. thermosensitive,
TS). Postać tę charakteryzuje różna aktywność tyrozynazy w zależności od temperatury.
W wysokiej temperaturze (37°C) niedojrzałe białka, niezbędne do transportu enzymu,
ulegają degradacji i nie spełniają swej roli. Białka te jednak w niższej temperaturze
(31°C) nie tracą aktywności i enzym jest transportowany do melanosomów. W wyniku
tego pigmentacja występuje tylko w chłodniejszych obszarach ciała [8].
Inna postać to tak zwany albinizm ciemnooki. Występuje tylko u mieszkańców
Kaukazu. Początkowo charakteryzuje się obecnością w tęczówce oka niewielkiej ilości
melaniny, która zwiększa się z biegiem lat [7].

Albinizm oczno-skórny – typ II (OCA2)
Albinizm OCA2 jest spowodowany mutacją genu białka P na długim ramieniu
chromosomu 15. Białko P, inaczej nazywane białkiem transportowym specyficznym
dla melanocytów (ang. melanocyte-specific transporter protein), uczestniczy w procesie
melanogenezy, utrzymując pH wewnątrz melanosomu w granicach optymalnych dla tego
procesu i regulując transport niektórych cząsteczek, głównie tyrozyny, niezbędnych
do syntezy melaniny. Włosy chorego początkowo białe, ciemnieją z biegiem lat. Karnacja
jest blada, a tęczówki mają barwę szaro-niebieską [7]. Skóra jest wrażliwa na promienie
słoneczne, lecz podatna na delikatne opalanie. Mogą pojawiać się piegi i znamiona [9].
Ostrość wzroku jest niska, choć nieznacznie poprawia się z wiekiem, nie przekracza
jednak 3/10 [6]. U chorych występuje oczopląs i światłowstręt [9].

Albinizm oczno-skórny – typ III (OCA3)
Albinizm OCA3 jest spowodowany mutacją genu tyrp1 na chromosomie 9p23. Gen tyrp1
syntetyzuje białko związane z tyrozynazą (TYRP1, ang. tyrosinase-related protein).
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TYRP1 jest enzymem wspomagającym proces syntezy melaniny przez tyrozynazę;
wpływa też na strukturę i rozwój melanocytów. Melanocyty osób dotkniętych OCA3
przejawiają zaledwie około 7% normalnej aktywności. Jest to przyczyną dwóch
odmian ubarwienia skóry – tzw. ‘brązowego albinizmu’ i albinizmu oczno-skórnego
Rufousa. ‘Brązowy albinizm’, spotykany u populacji nigeryjskiej, charakteryzuje się
jasnobrązową skórą podatną na opalanie i jasnobrązowymi włosami. W albinizmie
Rufousa, dotykającym mieszkańców Indonezji, skóra ma kolor czerwono-brązowy,
włosy są rudo-czerwone, oczy zaś niebieskie albo brązowe [10].

Albinizm oczny (OA)
Albinizm oczny jest rzadkim schorzeniem, ograniczonym do układu wzrokowego.
Jego przyczyną jest mutacja genu na chromosomie X. Skutkuje to niewłaściwą budową
melanosomów w nabłonku barwnikowym siatkówki, które wytwarzają niedostateczną
ilość melaniny. Na tę przypadłość chorują głównie mężczyźni, ponieważ mając tylko
jeden chromosom X ze zmutowanym genem, nie dysponują zdrowym allelem tego genu
Stwierdza się u nich oczne cechy albinizmu, ale barwa skóry nie odbiega od normy.
Do najczęstszych objawów OA należy oczopląs, światłowstręt, zez (u około 60% chorych) i wady refrakcji. Zaburzenia widzenia są skutkiem niewłaściwego rozwoju drogi
wzrokowej. Dzieje się tak, ponieważ niedostatek melaniny uniemożliwia normalny rozwój
połączeń nerwowych między siatkówkami i ośrodkami wzroku w mózgu. Następuje
hipopigmentacja dna oka, dochodzi do upośledzenia widzenia przestrzennego i zmniejszonej ostrości wzroku.
Kobiety bywają nosicielkami OA i mogą przekazywać tę cechę swoim synom, ale
same nie chorują. U niektórych kobiet może jednak występować łagodna forma albinizmu ocznego w postaci hipopigmentacji nabłonka barwnikowego siatkówki i niewielkiej
przezroczystości tęczówki, ale bez upośledzenia widzenia [5].

Zespoły związane z albinizmem
Z albinizmem mogą współistnieć zespoły chorobowe dotykające innych narządów poza
skórą i wzrokiem, które nieleczone bywają groźne dla życia [6]. Należy do nich zespół
Hermansky’ego-Pudlaka, zwłóknienie płuc i zespół Chediaka-Higashiego.

Zespół Hermansky’ego-Pudlaka (HPS)
Oprócz zmian pigmentacji podobnych do albinizmu oczno-skórnego zespół ten charakteryzuje się krwawieniami, chorobami układu oddechowego i zapaleniem jelit.
Krwawienia spowodowane są dysfunkcją płytek krwi. U chorych są widoczne liczne
siniaki i krwawienie z nosa. Większe niż normalnie krwawienie występuje podczas
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zabiegów chirurgicznych i porodu. Rzadko jednak dochodzi do krwotoków wymagających
przetaczania krwi [11].

Zwłóknienie płuc
Choroba pojawia się po okresie dojrzewania i ma charakter postępujący. W najcięższej
formie występuje w czwartej dekadzie życia. Nasilenie choroby jest indywidualne dla każdego pacjenta. Palenie papierosów czy powtarzające się infekcje płuc mogą doprowadzić
do śmierci w ciągu trzech lat [11].

Zapalenie jelita grubego
Dolegliwość ta dotyczy 15% pacjentów z albinimem. Objawia się silnymi bólami brzucha
oraz krwawymi biegunkami [11]. Zespół ten występuje bardzo rzadko. Charakteryzuje
się silną hipopigmentacją skóry, włosów oraz oczu. Towarzyszą mu uszkodzenia płytek
krwi, zaburzenia neurologiczne (zaburzenia czucia, ataksji) i obniżenie odporności.
W cięższych przypadkach pojawiają się limfocytarne nacieki w głównych narządach
ciała. Zmniejszenie odporności może doprowadzić do zagrażającego życiu zespołu
hemofagocytarnego. Prowadzi on do powiększenia narządów jamy brzusznej, obrzęku
mózgu i ostatecznie do śmierci [7].

Przyczyny albinizmu
Albinizm jest chorobą genetyczną. Choroby genetyczne są przekazywane z pokolenia
na pokolenie i obecnie nieuleczalne, ale postęp terapii genowej może w przyszłości poprawić tę sytuację. Główną przyczyną chorób genetycznych są mutacje genów prowadzące
do zmiany informacji genetycznej [12].

Mechanizmy dziedziczenia
Genetyka jest nauką o dziedziczności i zmienności cech organizmów żywych. Za twórcę
tej dziedziny nauki uważa się Grzegorza Mendla. Mendel, z powołania zakonnik, z zamiłowania przyrodnik, zajął się hodowlą grochu, którego odmiany krzyżował między
sobą. Gdy skrzyżował groch żółty z grochem zielonym (populacja wyjściowa – F1),
całe potomstwo (populacja F2) okazało się żółte (czyli zielona barwa gdzieś ‘znikła’,
bo była zdominowana przez barwę żółtą). Gdy następnie krzyżował osobniki populacji
F2 z innymi osobnikami tej samej populacji F2, w następnym pokoleniu F3 uzyskał 25%
grochu zielonego, a 75% żółtego. Dalsze krzyżówki grochu zielonego z zielonym dawały
zawsze 100% potomstwa o kolorze zielonym, zaś krzyżówki grochu żółtego z żółtym
dawały potomstwo żółte lub zielone w następujących proporcjach: 1/3 osobników żółtych
dawała 100% potomstwa żółtego, zaś 2/3 osobników żółtych dawała 75% potomstwa
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żółtego i 25% potomstwa zielonego [13]. W świetle współczesnego pojęcia genu wyniki
Mendla interpretujemy następująco.
Każdy potomek otrzymuje od każdego z rodziców jedną kopię (allel) genu określającą
daną cechę. Rozróżnia się cechy dominujące i recesywne. Cecha dominująca (w przypadku
grochu kolor żółty) ujawnia się zawsze, gdy potomek dziedziczy choćby jeden allel określający tę cechę. Cecha recesywna (w przypadku grochu kolor zielony) ujawnia się tylko
wtedy, gdy potomek dziedziczy dwa allele tej cechy, po jednym od każdego z rodziców.
Osobnika mającego identyczne allele danego genu nazywa się homozygotą, zaś
mającego różne allele tego genu – heterozygotą. Osobniki grochu zielonego są zawsze
homozygotami; 1/3 osobników ‘żółtych’ to też homozygoty, zaś pozostałe 2/3 osobników
‘żółtych’ to heterozygoty.
Według praw Mendla dziedziczy się właśnie albinizm. Obecność melaniny i normalne zabarwienie skóry jest cechą dominującą, określaną m.in. przez gen tyrozynazy.
Ludzie mający dwa normalne allele tego genu są homozygotami i nie mają problemów
z melaniną. Ponieważ do wystąpienia cechy dominującej wystarczy tylko jeden prawidłowy allel genu, skóra ludzi – heterozygot, z jednym nieprawidłowym allelem genu
tyrozynazy, jest także prawidłowo ubarwiona. Człowiek taki jednak, choć nie choruje,
jest nosicielem albinizmu. Zgodnie z prawami Mendla 75% jego potomstwa zrodzonego
ze związku z takim samym nosicielem albinizmu nie będzie cierpieć na albinizm (choć
2/3 zdrowego potomstwa odziedziczy nosicielstwo albinizmu). Albinizmem natomiast
będzie dotkniętych 25% potomstwa.

Powstawanie chorób genetycznych
Geny są odcinkami DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego) umiejscowionego na chromosomach w jądrze komórki. DNA jest magazynem informacji genetycznej. Zespół genów
jest nazywany genotypem. Zapisana jest w nim większość cech tzw. fenotypowych. DNA
jest zbudowany z cegiełek zwanych nukleotydami. W skład nukleotydów wchodzą 2 zasady purynowe adenina (A) i guanina (G) oraz 2 zasady pirymidynowe cytozyna (C) i tymina
(T). DNA ma kształt podwójnej helisy, którą tworzą dwa owinięte wokół siebie łańcuchy
(nici) polinukleotydowe. Zasady azotowe nukleotydów każdej nici leżą naprzeciw zasad
drugiej nici i łączą się z nimi komplementarnie tzn. adenina leży zawsze naprzeciw tyminy
(łączą się podwójnym wiązaniem wodorowym, A꞊T), a guanina naprzeciw cytozyny
(łączą się potrójnym wiązaniem wodorowym, G≡C). Podczas podziału mitotycznego
komórki DNA ulega replikacji. Łańcuchy polipeptydowe helisy rozdzielają się i wzdłuż
każdego łańcucha powstaje komplementarny względem niego drugi łańcuch. Informacja
zawarta w DNA zostaje wtedy zdublowana i każdy zestaw przechodzi do jednej z dwóch
komórek potomnych. Każda komórka potomna ma taki sam genotyp jak komórka, z której
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pochodzi. Zdarzyć się jednak może, że podczas replikacji pojawiają się błędy. Efektem
zmiany w sekwencji nukleotydów DNA, a także w kodowanej przez nie informacji
genetycznej, są mutacje. Zmieniony gen niesie za sobą zmianę kodowanego przez ten
gen białka, które z kolei wpływa na zależną od niego cechę fenotypową [13].

Istota dziedziczenia chorób genetycznych na przykładzie albinizmu
Albinizm jest chorobą genetyczną jednogenową. Dziedziczenie tej choroby odbywa się
w sposób autosomalny (niezwiązany z płcią) i recesywny. Występuje tak samo często
u chłopców, jak i dziewczynek. Recesywny oznacza, że potomek dziedziczy dwa zmutowane allele tego samego genu, po jednym od każdego z rodziców. Gdy oboje rodziców
są nosicielami albinizmu, losowe ryzyko przekazania go potomstwu wynosi 25% [14].
Przyczyną albinizmu jest mutacja genu tyrozynazy albo jednego z innych genów
syntetyzujących melaninę. Mutacja może przebiegać na zasadzie:
1. delecji (usunięcie jednego nukleotydu)
2. insercji (wstawienie nadliczbowego nukleotydu)
3. tranzycji (zmiana zasady azotowej na inną tego samego rodzaju)
4. transwersji (zmiana zasady purynowej na pirydynową lub odwrotnie) [14].

Biochemia
Żywy organizm posiada wiele właściwości niezbędnych do przeżycia. Jedną z nich jest
zdolność przeprowadzenia złożonych reakcji chemicznych. Reakcje te zachodzą dzięki
obecności złożonego aparatu zdolnego do przyspieszania procesów metabolicznych.
Czynnikami sprawczymi są specyficzne białka zwane enzymami. Przyspieszają one
reakcje chemiczne, przekształcając substrat w produkt. Procesy te są bezpośrednio
połączone z funkcją DNA, ponieważ syntezą enzymów sterują geny [15].

Enzymy
Albinizm charakteryzuje się brakiem zabarwienia w skórze, włosach oraz oczach.
Za wytwarzanie barwnika w organizmie odpowiedzialny jest enzym tyrozynaza. Mutacja genu tyrozynazy prowadzi do całkowitego braku lub spadku aktywności enzymu,
co skutkuje większą lub mniejszą hipopigmentacją [12]. Błędy w replikacji DNA, czyli
zmiany sekwencji nukleotydów, prowadzą do zmiany sekwencji aminokwasów w białku
kodowanym przez gen, który uległ mutacji. Z kolei zmiana kolejności aminokwasów (lub
jej liczby czy rodzaju), jakie budują białko enzymatyczne, powoduje utratę aktywności
tego enzymu. W rezultacie komórka nie jest w stanie przeprowadzić reakcji biochemicznej
albo przeprowadza ją w mniejszym niż normalnie stopniu [13].
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Proces melanogenezy
Melanogeneza to wieloetapowy proces powstawania barwnika w organizmie. Katalizowany jest przez enzym tyrozynazę na drodze hydroksylacji tyrozyny, formowania związków
chininowych i polimeryzacji tych związków do pigmentu. Produktem końcowym tych
przemian są dwa rodzaje melaniny: eumelanina i feomelanina [16].
Eumelanina to tak zwana melanina brązowo-czarna. Odpowiada za ciemniejszy
kolor skóry i włosów. Bogata w azot, pełni funkcje ochronne i fotoprotekcyjne. Ma zdolność wychwytywania wolnych rodników powstałych przy udziale światła słonecznego
oraz zmieniania pochłoniętej energii w ciepło. Jest dominującym barwnikiem w gałkach
ocznych [17].
Feomelanina to żółto-czerwona melanina bogata w siarkę. Nie ma właściwości ochronnych przed promieniowaniem ultrafioletowym. Może przyczyniać się do karcynogenezy.
Jest głównym barwnikiem w wargach, sutkach i zewnętrznych narządach płciowych [18].
W cięższych postaciach albinizmu proces melanogenezy jest zablokowany. Mutacja genu tyrozynazy powoduje całkowity brak syntezy melaniny. Organizm jest wtedy
pozbawiony naturalnej ochrony przed UV, co skutkuje zwiększonym ryzykiem występowania chorób skóry. Melanogeneza w lżejszych postaciach albinizmu skierowana
jest na produkcję jasnej feomelaniny. Nie ma ona co prawda funkcji ochronnych przed
czynnikami zewnętrznymi, ale daje minimalne zabarwienie [18].

Jakość życia albinosów – postępowania profilaktyczne i lecznicze
Albinizm jest chorobą nieuleczalną. Możliwe jest jedynie zapobieganie jego negatywnym
skutkom i leczenie powikłań spowodowanych brakiem melaniny. Konieczna jest codzienna ochrona skóry przed promieniowaniem UV przez stosowanie kremów z wysokim
filtrem. Wskazane są konsultacje dermatologiczne w celu wykrycia niepokojących zmian
skórnych, a w razie potrzeby wczesne leczenie już zaistniałych chorób [18].

Aspekt społeczny i emocjonalny
Akceptacja społeczeństwa jest bardzo ważnym czynnikiem dla rozwoju człowieka. Pomaga w zdobywaniu poczucia własnej wartości, kształtowania osobowości czy kontaktów
międzyludzkich. To, jakie cechy wypracujemy w sobie, pomaga nam w późniejszym
życiu. Każdy z nas chce czuć się dobrze we własnym ciele. Niekiedy jednak bez naszej
przyczyny musimy zmagać się z innością, ciągłym wzrokiem skierowanym na nas
czy brakiem akceptacji.
Choroby skóry mają bardzo duży wpływ na jakość życia pacjenta, ponieważ większości z nich nie da się ukryć. W przypadku albinizmu człowiek skazany jest na chorowanie przez całe życie bez szansy na remisję, czasową poprawę czy wyleczenie.
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Pacjenci, ze względu na swój wygląd, często czują się wyobcowani, inni, niedostosowani
do środowiska. Ujawnia się brak samoakceptacji, wiary w siebie. Te cechy osobowości
znacznie obniżają możliwości adaptacji w środowisku społecznym [19]. Choroba może
wpływać na relacje prywatne i zawodowe. W relacjach międzyludzkich chorzy są nieustannie narażeni na pytania związane z chorobą, jej przebiegiem czy zaraźliwością.
Często przyczyną takich zachowań jest niedostateczna edukacja społeczeństwa, brak
wiedzy na temat przypadłości. Powoduje to onieśmielenie, zawstydzenie, skrępowanie
ze strony chorego [20]. Jakość życia jest ograniczona z powodu upośledzenia wzroku
i nadwrażliwości na światło. Znacznie utrudnione są najprostsze czynności – czytanie,
pisanie czy praca z komputerem. Ma to duży wpływ na życie zawodowe pacjentów.
Z powodu dolegliwości zawęża się rozwój zawodowy, czego skutkiem może być brak
motywacji do działania i odnoszenia sukcesów. Zauważalna jest również obawa przed
kontaktami z innymi ludźmi i oznakami niechęci z ich strony [20].
Albinizm ma też wpływ na życie członków rodziny. Ważna jest ich pomoc w codziennych czynnościach oraz leczenie chorego. Rodzina może odczuwać napięcie psychiczne
związane z przyszłością osoby chorej, zastanawiając się, czy poradzi sobie w dorosłym
życiu, czy znajdzie pracę.
Spędzanie wakacji oraz czasu wolnego wiąże się także z wieloma ograniczeniami.
Chorzy ze względu na konieczność ochrony skóry oraz oczu zmuszeni są do rezygnacji
z czynności, które sprawiają nam przyjemność np. opalanie, kąpiel w morzu itp. [20].
Częstym problemem, z jakim borykają się rodzice albinosa, jest wybór szkoły
dla dziecka. Najczęściej dzieci posyłane są do szkół specjalnych, które są wyposażone
w odpowiedni sprzęt ułatwiający naukę osobom z wadami wzroku. Uczniowie mają
wtedy kontakt z osobami o podobnych problemach. Jest to dla chorego duże odciążenie
psychiczne, gdyż nie jest narażony na opinie innych. Przeważa jednak pogląd, że albinos winien wychowywać się w zwyczajnej szkole. Ma to na celu uodpornienie dziecka
od najmłodszych lat na krytykę oraz pomaga w nawiązywaniu kontaktów ze zdrowymi
rówieśnikami, uczy również pokonywania trudności związanych z logistyką oraz przeszkód stojących na drodze człowieka słabowidzącego. Poglądy na ten temat są wciąż
kontrowersyjne, bo jak wiadomo, nie każdy jest odporny psychicznie, a nadmierne zainteresowanie ze strony zdrowych kolegów może źle wpłynąć na dalszy rozwój chorego
dziecka. Choroba zatem w znacznym stopniu oddziałuje na codzienne życie zarówno
chorych, jak i ich rodzin. Należy jednak pamiętać, że każdy przypadek jest inny. Nie
da się jednoznacznie opisać życia albinosów, począwszy od diagnozy poprzez rozwój
człowieka czy też karierę zawodową.
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Aspekt zdrowotny
Choroby skóry
Skóra jest największym narządem człowieka. Ma powierzchnię ok. 2 m² i masę ok. 4 kg.
Składa się z naskórka i skóry właściwej. Stanowi zewnętrzną powłokę ochronną narządów
wewnętrznych oraz reguluje oddziaływania między organizmem a otoczeniem [21].
Sam albinizm nie powoduje dysfunkcji skórnych. Główną przyczyną występowania
zmian skórnych u albinosów jest promieniowanie ultrafioletowe (UV). Organizm albinosa nie wytwarza melaniny, głównego czynnika protekcyjnego, dlatego jego skóra jest
ustawicznie wystawiona na to promieniowanie.
Rozróżnia się promieniowanie UVA i UVB.
Promieniowanie UVA stanowi ok. 90% promieniowania słonecznego. Przenika do skóry właściwej. Odpowiada za późniejszą opaleniznę. Przechodzi przez ubrania i szyby.
Jest przyczyną starzenia się skóry, późnych reakcji posłonecznych oraz fotoalergii [22].
Promieniowanie UVB stanowi 5% promieniowania słonecznego, ma większą energię. Dociera do granicy między naskórkiem i skórą właściwą. Ponieważ działa na duże
skupiska melanocytów, powoduje natychmiastową opaleniznę. Przyczynia się również
do oparzeń słonecznych i nowotworów skóry. Uważa się je za bardziej niebezpieczne
niż UVA [22].
U albinosów obserwuje się:
– zgrubienie naskórka – spowodowane promieniowaniem UVB. Następuje wzrost
liczby i wielkości keratynocytów w naskórku oraz nadmierne rogowacenie [23];
– oparzenia słoneczne – silne, bolesne zaczerwienienia, którym mogą towarzyszyć
pęcherze, rumień oraz obrzęk skóry [24].
U osób albinotycznych zauważa się również wzrost ryzyka zachorowania na nowotwory skóry.
Wyróżnić można 3 typy raków spowodowanych przez UV:
– rak podstawnokomórkowy – najłagodniejszy, najczęściej występujący rodzaj
nowotworu. Charakteryzuje się licznymi guzkami rozwijającymi się powoli
wskutek krótkiej i okresowej ekspozycji na słońce. Zlokalizowany najczęściej
na tułowiu, ramionach oraz okazjonalnie w okolicach opalanych [25];
– rak kolczystokomórkowy – cechuje się guzami złośliwymi o ciężkim przebiegu.
Guzy rosną szybko, dając przerzuty do innych organów. Występuje w postaci
łuszczącej się, rogowaciejącej zmiany. Często pokryty jest strupem. Występuje
głównie na rękach i twarzy. Jest wynikiem długiej ekspozycji na słońce [25];
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–

czerniak – to nowotwór złośliwy, dający liczne przerzuty. Spowodowany okresową ekspozycją na słońce a także oparzeniami nabytymi w dzieciństwie.
Charakterystyczną cechą czerniaka jest asymetryczność, ciemne zabarwienie
oraz stopniowe powiększanie się [25].

Choroby narządu wzroku
Mutacje genów oraz brak melaniny u albinosów powodują wady narządu wzroku. Choroby
te znacznie utrudniają codzienne funkcjonowanie. W zależności od typu albinizmu ich
występowanie oraz ostrość są różne. Do najczęstszych wad wzroku zaliczamy:
– astygmatyzm – inaczej niezborność. W subiektywnym odczuciu, ujawnia się jako
krzywienie obrazu, pogorszenie kontrastu oraz ostrości wzroku [26];
– zez – nieprawidłowe, nierównoległe ustawienie gałek ocznych. Przyczynia się
do zaburzeń widzenia obuocznego [26];
– oczopląs – niekontrolowane ruchy gałek ocznych. Odbywają się z różną częstotliwością oraz w różnych kierunkach. W albinizmie występuje już w pierwszych
tygodniach życia;
– światłowstręt – spowodowany brakiem plamkowej luteiny, skutkiem czego jest
zwiększona wrażliwość receptorów na światło. Przyczynia się do upośledzenia
widzenia; hipoplazja plamki – to najważniejszy czynnik odpowiedzialny za niską
ostrość wzroku. Dochodzi do uszkodzenia siatkówki, co może być przyczyną
utraty widzenia centralnego oraz późniejszej ślepoty [27].

Profilaktyka oraz sprzęty pomocne w życiu codziennym
Profilaktyka jest ważnym elementem dnia codziennego albinosów. Zwiększona
wrażliwość na słońce oraz problemy wzrokowe zmuszają do korzystania z dodatkowych
pomocy ułatwiających wykonywanie czynności oraz chroniących przed rozwojem
innych chorób.
Ochrona przeciwsłoneczna
Ludzie dotknięci albinizmem mogą cieszyć się słońcem, lecz muszą zwracać szczególną
uwagę na odpowiednią ochronę oraz na czas ekspozycji. Protekcja skóry przed promieniowaniem przez całe życie może być trudna, ale niestety konieczna. Brak ochrony
prowadzi do różnego typu posłonecznych uszkodzeń skóry. W celu ich uniknięcia,
należy stosować odpowiednie zabezpieczenia.
Kremy ochronne z filtrem o numerze co najmniej 20-30 to konieczność. Numer filtru
jest odpowiednikiem czasu ekspozycji na słońce. Im mniejsza liczba, tym krótszy czas.
Najczęstszą przyczyną poparzeń u albinosów jest nakładanie niewystarczającej ilości
kremów na ciało. Zabezpieczenie całego ciała osoby dorosłej wymaga użycia dziewięciu
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łyżeczek kremu. Skórę należy smarować pół godziny przed wyjściem na słońce, aby
substancje dobrze się wchłonęły. Trzeba uważać, aby nie zetrzeć kremu, a gdy do tego
dojdzie, nanieść krem ponownie. Zabieg ten należy wykonywać kilkakrotnie, zwłaszcza po przekroczeniu czasu ekspozycji na słońce. Daje to gwarancję braku zniszczeń
w skórze oraz szanse na zażycie kąpieli słonecznej bez szkody dla organizmu [23].
Aktualnie na rynku znajdują się też kremy blokujące jednocześnie zarówno promieniowanie UVA, jak i UVB, w skład których wchodzą różne substancje promieniochronne
oraz filtry. Daje to jeszcze lepszą ochronę oraz zmniejsza ryzyko niekorzystnego wpływu
substancji na organizm. Filtry słoneczne powinny charakteryzować się nierozpuszczalnością, być bezzapachowe, nie uczulać i nie podrażniać [25].
Ubrania są najłatwiejszą formą ochrony przed słońcem. Należy jednak pamiętać,
że promieniowanie UVA przenika przez lekką odzież i szkło. Zaleca się noszenie kolorowych ubrań, które przepuszczają mniej promieni. Na rynku promowane są również
gęsto tkane, syntetyczne tkaniny, które zapewniają lepszą protekcję. Można uznać
je za łatwiejszą i tańszą opcję ochronną. Niezbędne są również kapelusze ochronne
oraz okulary przeciwsłoneczne, dzięki którym nie narażamy twarzy i oczu na niebezpieczne promieniowanie.

Pomoce optyczne
Wyróżnia się wiele metod pomocnych w poprawie jakości widzenia dla ludzi z albinizmem. Kłopoty ze wzrokiem są bardzo indywidualne. Na rynku istnieje dużo
przedmiotów stosowanych odpowiednio do okazji i rodzaju problemu.
Pośród nich możemy wyróżnić:
Okulary – nie zredukują problemu, ale zapewnią przejrzystość widzenia oraz lepszą
jakość postrzegania obiektów z odległości. Bardzo ważne jest, aby zakładać okulary
noworodkom i małym dzieciom z albinizmem, szczególnie gdy cierpią na krótkowzroczność, dalekowzroczność bądź astygmatyzm. Skutkiem tego będzie poprawa
widzenia i większa chęć poznawania otoczenia, wykonywania zadań, co znacznie
wpłynie na dalszy rozwój dziecka.
Okulary, w porównaniu z innymi sprzętami, zapewniają najszersze pole widzenia. Pozwalają skupić się na przedmiotach w zasięgu wzroku oraz znacznie poprawić
jakość czytania.
Lupy – są jednym z ważniejszych przedmiotów używanych przez albinosów. Mimo
swojej niepozornej struktury znacznie powiększają druk, małe przedmioty oraz zwiększają odczucie odległości między obiektem oglądanym a oczami.
Teleskopy – charakteryzują się większą mocą powiększania oraz większym polem
widzenia. Widoczność obiektów może zwiększyć się od 2 do 8 razy. Wyróżniamy
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teleskop ręczny, bardzo łatwy w użyciu i pomocny w szybkim zlokalizowaniu odległego obiektu czy też w czytaniu znaków. Drugim rodzajem jest teleskop okularowy.
Przyklejony do szkła okularów jest dużym ułatwieniem dla osób zmuszonych używać
go dłuższy czas, np. podczas oglądania telewizji. Można go w każdej chwili odczepić
i używać jako ręczny. Na rynku dostępne są również specjalne okulary z teleskopem
permanentnie wmontowanym w szkła. Widoczność przez takie okulary jest znacznie
lepsza niż przez szkła standardowe. Służą pomocą przy czytaniu z odległości.
Elektroniczne pomoce optyczne – mają postać kamerki. Czytany tekst jest zapisywany w pamięci urządzenia i wyświetlany w powiększeniu na monitorze. Warto
wybrać monitor czarno-biały, ponieważ daje lepszy kontrast oraz zauważalny brak
migotania ekranu [28].

Grupy wsparcia w Polsce
Statystyki odnośnie liczby albinosów na świecie podają, że na tę chorobę cierpi
1:17 000 ludzi [6]. W Polsce nie prowadzi się takich badań. Nie ma statystyk dotyczących
liczby albinosów w Polsce.
Podczas poszukiwania materiałów do pracy dyplomowej nie udało się odnaleźć formalnych zrzeszeń na rzecz albinizmu. W Polsce nie funkcjonują organizacje bezpośrednio
zajmujące się tym problemem. Chorzy zmuszeni są do szukania pomocy we własnym
zakresie, nawiązując kontakty prywatne z innymi chorymi czy też rodzinami.
Albinosi mają jednak do dyspozycji portale społecznościowe, które śmiało można
nazwać grupami wsparcia. Ich członkowie wymieniają się informacjami na temat rozwoju
dzieci z albinizmem, sposobów radzenia sobie w życiu codziennym oraz możliwości
uzyskania pomocy od państwa.

Wiedza społeczeństwa polskiego o albinizmie w badaniach własnych
Badaniem objęto 32 osoby, w większości 20- 30-letnie. W tym celu wykorzystano
metodę sondażu ankietowego w postaci kwestionariusza własnego autorstwa. Kwestionariusz zawierał 9 pytań zamkniętych i 1 otwarte. Pytania dotyczyły znajomości
przyczyn powstawania albinizmu, możliwości leczenia, objawów oraz możliwych
chorób współistniejących. Badanie przeprowadzono internetowo w roku 2015.
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Wyniki ankiety
Pytanie 1: miejsce zamieszkania ankietowanego
Miejsce zamieszkania

miasto <50 tys
miasto >50 tys
wieś

Prawie połowa badanych mieszka w mieście powyżej 50 tys. mieszkańców – 46% (n=15),
pozostali na wsi oraz w mieście poniżej 50 tys. mieszkańców – 27% (n=9).
Pytanie 2: wiek
Wiek

poniżej 20 lat

20-30 lat

powyżej 30 lat

Wiek większości badanych (85%, n=27) to 20-30 lat; tylko 2 osoby były młodsze,
a 3 starsze.
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Pytanie 3: wykształcenie ankietowanych
Wykształcenie
podstawowe

średnie
3%

wyższe

41%
56%

Ponad połowa badanych ma wykształcenie średnie – 56% (n=18), 41% (n=13) wyższe,
a podstawowe tylko jedna osoba.
Pytanie 4: wiedza ankietowanych na temat albinizmu
Czy wiesz, co to jest albinizm?

tak

nie

nie jestem
pewny

3
%

Prawie wszyscy badani wiedzą, czym jest albinizm – 91% (n=29). Tylko 2 osoby nie
są tego pewne, a jedna nie zna takiego pojęcia.
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Pytanie 5: wiedza o przyczynie albinizmu
Czy wiesz, co jest przyczyną
albinizmu?

6%

przewlekłe
choroby skórne

mutacje
genów

nie wiem

Większość badanych za przyczynę albinizmu podaje prawidłowo mutacje genów – 78%
(n=25); 16% (n=5) sądzi, że powodem są przewlekłe choroby skóry. Dwie osoby nie
wiedzą, co jest przyczyną choroby.
Pytanie 6: wiedza o objawach albinizmu
Jakie są objawy albinizmu?
brak
zabarwienia
skóry
nadmierne
przebarwienia skóry

nie wiem

Większość badanych wie, że objawem albinizmu jest brak zabarwienia skóry – 88%
(n=29), a tylko dwie wyrażają błędny pogląd, że albinizm charakteryzuje się nadmiernym
zabarwieniem skóry. Dwie osoby wyrażają brak wiedzy na ten temat.
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Pytanie 7: wiedza o uleczalności albinizmu
Czy albinizm jest chorobą uleczalną?

nie
tak
nie wiem

Większość badanych (81%, n=26) wie, że albinizm jest chorobą nieuleczalną, a jedna
osoba sądzi, że albinizm można leczyć. Pozostali (16%, n=5) deklarują brak wiedzy
na ten temat.
Pytanie 8: choroby towarzyszące albinizmowi
Czy albinizmowi towarzyszą inne dolegliwości?

13%

7%

choroby oczu,
nadwrażliwość na światło,
oparzenia słoneczne
nie

nie wiem

80%

Większość badanych (80%, n=12) wie, że albinizmowi towarzyszą, poza brakiem normalnego ubarwienia skóry, inne dolegliwości; tylko jedna sądzi, że dodatkowe choroby
nie występują. Dwie osoby nie mają wiedzy na ten temat.
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Pytanie 9: kontakt osobisty z albinosem
Czy spotkałeś w swoim życiu
albinosa?
tak

nie

nie jestem
pewny

Ponad połowa badanych (59%, n=19) jest pewna, że nigdy nie spotkała w swoim życiu
albinosa, 38% (n=12) natomiast miało okazję widzieć człowieka z tą dolegliwością. Jedna
osoba nie może udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Pytanie 10: albinizm jako niepełnosprawność
Czy uważasz, że albinizm
jest niepełnosprawnością?

nie

tak

nie wiem

Tylko 4 osoby ankietowane skłonne są uznać albinosa za człowieka niepełnosprawnego, a dwie nie mają zdania na ten temat. Aż 81% (n=26) uważa, że albinizm nie jest
niepełnosprawnością.
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Podsumowanie wyników ankiety
Prawie wszyscy ankietowani wiedzą czym jest albinizm, znają również przyczynę choroby
i jej objawy. Znaczna większość wie również, że albinizmowi towarzyszą choroby narządu
wzroku oraz że przypadłość ta jest nieuleczalna. Ponad połowa ankietowanych nigdy nie
spotkała w swoim życiu albinosa. Zaskakuje natomiast opinia dużej grupy badanych,
że albinosi nie są niepełnosprawni.

Wnioski
Wynik ankiety, choć przeprowadzonej na bardzo małej grupie osób, pozwala przypuszczać, że:
– społeczeństwo polskie ma świadomość choroby, jaką jest albinizm;
– zna objawy oraz dodatkowe dolegliwości towarzyszące;
– wie, że choroby nie da się wyleczyć oraz że nie oddziałuje ona na funkcje umysłowe.
Można mieć jednak obawy, że brak wiedzy o niepełnosprawności albinosów świadczy,
że nie zawsze są oni zadowalająco akceptowani społecznie.

Aneks – kwestionariusz ankiety
Jestem studentką kosmetologii w WSIiZ. Piszę pracę dyplomowa na temat albinizmu.
Celem ankiety jest sprawdzenie stanu wiedzy polskiego społeczeństwa o tej chorobie.
Bardzo proszę o jej wypełnienie. Ankieta zawiera 10 pytań, w czym jedno otwarte.
Dziękuję.
1. Miejsce zamieszkania
 wieś
 miasto poniżej 50 tys. mieszkańców
 miasto powyżej 50 tys. mieszkańców
2. Wiek
 poniżej 20 lat
 20-30 lat
 powyżej 30 lat
3. Wykształcenie
 podstawowe
 średnie
 wyższe
4. Czy wiesz, co to jest albinizm?
 tak
 nie
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5.

6.

7.

8.
9.

10.

 nie jestem pewny
Czy wiesz, co jest przyczyną albinizmu?
 przewlekłe choroby skóry
 mutacje genetyczne
 zaburzenia odporności
 nie wiem
Jakie są objawy albinizmu?
 nadmierne przebarwienia skóry
 krosty
 brak zabarwienia skóry
 nie wiem
Czy albinizm jest chorobą uleczalną?
 tak
 nie
 nie wiem
Czy albinizmowi towarzyszą inne dolegliwości? Jeśli tak napisz jakie (pytanie
otwarte)
Czy spotkałeś w swoim życiu albinosa?
 tak
 nie
 nie jestem pewny
Czy uważasz, że albinizm jest niepełnosprawnością?
 tak
 nie
 nie wiem
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Streszczenie: Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) to zespół chorobowy mający
swój początek w wieku dojrzewania. Dotyczy szczególnie dziewcząt. Charakteryzuje się
znacznym obniżeniem masy ciała wskutek jakościowych i ilościowych restrykcji w dotychczasowym sposobie odżywiania podjętych z własnej woli w celu osiągnięcia szczupłej
sylwetki. Głębokie i długotrwałe niedożywienie u chorych z zaburzeniami odżywiania
prowadzi do zaniku tkanki tłuszczowej, co z kolei może negatywnie wpływać na czynność
każdego układu i narządu w tym stanu skóry i jej wytworów. Do głównych objawów
skórnych występujących w tej chorobie zalicza się suchość skóry, owłosienie typu lanugo,
wypadanie włosów, zażółcenie skóry, trądzik, hiperpigmentacje, zapalenie łojotokowe skóry,
odmrożenia, wybroczyny, wyprzenia międzypalcowe, zanokcicę, uogólniony świąd skóry,
obrzęki, acrocyanosis, oziębienie dystalnych części palców, pellagrę, szkorbut.
Cel: Celem niniejszej pracy jest ocena opinii pacjentów oddziału psychiatrycznego
Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie chorujących na jadłowstręt psychiczny
na temat przebiegu schorzenia i stanu skóry.
Materiał i metoda: Badaniem objęto 30 osób chorujących na jadłowstręt psychiczny,
w tym 20 dziewcząt i 10 chłopców w wieku 10-18 lat. Byli to pacjenci oddziału psychiatrycznego Szpitala Dziecięcego w Warszawie. Metodą badań był sondaż diagnostyczny.
Wyniki: Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ponad 60% respondentów
chorujących na jadłowstręt psychiczny to dziewczęta. Stwierdzono, że główną przyczyną wystąpienia choroby była niska samoocena badanych Od momentu rozpoczęcia
choroby pogorszenie stanu skóry, włosów i paznokci deklarowało 63% respondentek.
Niekorzystne zmiany skórne występowały u 93% ankietowanych. Najczęstszymi
zmianami skórnymi były suchość skóry (28%), trądzik (17%) oraz wypadanie włosów (14%). Ponad połowa ankietowanych zauważyła znaczną poprawę i złagodzenie
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zmian skórnych w trakcie hospitalizacji (67%), jak również po wdrożeniu odpowiednio
zbilansowanej diety (63%).
Wnioski i zalecenia: Rówieśnicy czy środowisko często utożsamiają współczesny kanon
piękna ze szczupłym wyglądem, co wiąże się z presją, jaka ma bardzo duży wpływ
na wystąpienie anoreksji – choroby prowadzącej niejednokrotnie do śmierci. Dlatego
tak ważna jest edukacja zdrowotna, szczególnie ta prowadzona wśród młodych ludzi.
Kosmetolog ze względu na swoje wykształcenie doskonale nadaje się do roli promotora
zdrowia.

Przedmowa od promotora
Niedożywienie może być wywołane różnymi przyczynami, począwszy od ubóstwa,
zaniedbań opiekuńczych, przewlekłych chorób somatycznych aż do celowego działania
mającego na celu redukcję masy ciała. Jedną z postaci klinicznych niedożywienia jest
anorexia nervosa (AN). Polega ona na celowym zmniejszaniu masy ciała, z jednoczesnym
zaburzonym obrazem własnego ciała, obecnością dysmorfofobii (zaburzenie psychiczne,
występowanie lęku związanego z przekonaniem o nieestetycznym wyglądzie lub budowie
ciała). Chory wyznacza sobie kolejne coraz niższe limity masy ciała. W zaawansowanych
postaciach mogą dołączyć się m.in. objawy depresji czy społecznego wycofania. Na świecie anorexia nervosa wśród kobiet występuje z częstością 0,51%, a wśród mężczyzn
0,05–0,118. Choroba ta dotyczy najczęściej osób w wieku 13–14 lat oraz 17–18 lat.
Po 25. roku życia częstość występowania anoreksji maleje. Biorąc pod uwagę uwarunkowania geograficzne, najwięcej zachorowań na anoreksję odnotowuje się w Europie
i Ameryce Północnej. Umieralność w grupie osób z anoreksją wynosi aż 10%. Głębokie
i długotrwałe niedożywienie u chorych z anoreksją prowadzi do całkowitego wyniszczenia organizmu. Skóra jako pierwsza zostaje dotknięta niedoborami pokarmowymi,
głównie białka, niezbędnych kwasów tłuszczowych (kwas linolenowy, arachidonowy,
eikozanowy), witamin (B12, A, biotyna, niacyna) oraz elektrolitów i minerałów (cynk,
selen). Głównymi objawami dermatologicznymi są suchość skóry, łysienie, próchnica
zębów, łamliwość włosów i paznokci, nadmierne owłosienie, objaw Russella (modzele
na grzbiecie rąk oraz oznaki samookaleczenia).
W piśmiennictwie polskim w przeciwieństwie do doniesień zagranicznych mało jest
publikacji naukowych na temat występowania problemów skórnych u osób chorujących
na anoreksję. Fakt ten stał się główną inspiracją dla autorki niniejszego opracowania
do napisania pracy dyplomowej na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSIiZ w Warszawie.
Ma ona charakter empiryczny i dotyczy obserwacji zmian skórnych pacjentów oddziału
psychiatrycznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie. Badaniem objęto 30
osób, w tym 20 dziewcząt i 10 chłopców, w wieku 10-18 lat. Analiza wyników badań
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wykazała, że niemal u wszystkich respondentów w okresie zaostrzenia choroby występowały niekorzystne zmiany skórne (głównie nadmierna suchość skóry, wypadanie
włosów, trądzik), które u ponad 60% z nich uległy złagodzeniu w trakcie hospitalizacji.
Niniejsze opracowanie naukowe dotyczy wielu istotnych zagadnień związanych
z powyższym schorzeniem i z całą pewnością autorka pisząc pracę, poszerzyła swoją
wiedzę z tego zakresu. Gabinet kosmetyczny to nie tylko miejsce upiększania i pielęgnacji
ciała, ale także sfera, gdzie kosmetolog powinien kształtować zachowania prozdrowotne
swoich klientów, między innymi z zakresu prawidłowego żywienia.

Wprowadzenie
Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa) to zespół chorobowy mający swój początek
w wieku dojrzewania. Dotyczy szczególnie dziewcząt. Charakteryzuje się znacznym
obniżeniem masy ciała wskutek jakościowych i ilościowych restrykcji w dotychczasowym sposobie odżywiania podjętych z własnej woli w celu osiągnięcia szczupłej
sylwetki [1]. Czynnikiem uruchamiającym ten proces jest najczęściej uraz psychiczny
spowodowany głównie krytycznymi uwagami na temat wyglądu ze strony najbliższego
otoczenia [2, 3]. W Polsce na jadłowstręt psychiczny choruje od 0,8% do 1,8% dziewcząt
poniżej 18. roku życia [4].
Głębokie i długotrwałe niedożywienie u chorych z zaburzeniami odżywiania prowadzi
do zaniku tkanki tłuszczowej, co z kolei może negatywnie wpływać na czynność każdego
układu i narządu. Najszybciej pojawiają się chorobowe zmiany na skórze [5]. Objawy
dermatologiczne są skutkiem niedoboru składników odżywczych w codziennej diecie,
nawracających wymiotów, nadużywania leków przeczyszczających czy diuretycznych
[6]. W piśmiennictwie zagranicznym jest wiele prac poglądowych na temat występowania
problemów skórnych u osób dorosłych oraz dzieci z zaburzeniami odżywiania [7]. Tyler
i wsp. [8] zwrócili uwagę, że do tej pory opisano przeszło 40 różnych zmian skórnych,
które często towarzyszą chorym z zaburzeniami odżywiania. Gupta i wsp. [9] badając
grupę 200 pacjentów z zaburzeniami odżywiania, dokonali podziału zmian skórnych
występujących u tych pacjentów na cztery podgrupy spowodowane: niedożywieniem
lub głodowaniem, wymiotami, zażywaniem leków, chorobami psychicznymi. Natomiast
Glorio i wsp. wyróżnili dwie grupy objawów: „często występujące” (suchość skóry, łysienie, próchnica zębów, łamliwość włosów i paznokci) i „naprowadzające” (nadmierne
owłosienie, objaw Russella: modzele na grzbiecie rąk, oznaki samookaleczenia) [cyt.
za 10]. Hediger i wsp. [11] dowiedli, że u osób, u których wskaźnik masy ciała (BMI)
jest niższy lub równy 16 kg/m², zmiany skórne występują bardzo często.
Strumia [12] do objawów skórnych występujących w tej chorobie zalicza suchość skóry,
owłosienie o typie lanugo, wypadanie włosów, zażółcenie skóry, trądzik, hiperpigmentacje,
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zapalenie łojotokowe skóry, odmrożenia, wybroczyny, wyprzenia międzypalcowe, zanokcicę, uogólniony świąd skóry, obrzęki, acrocyanosis, oziębienie dystalnych części
palców, pellagrę, szkorbut.
Suchość skóry jest obecna u większości pacjentów z zaburzeniami odżywania. Rzadko
występuje miejscowo (dłonie, stopy, łokcie, kolana) częściej natomiast ma postać uogólnioną.
Jej nasilenie jest różne, począwszy od niewielkiej szorstkości do zmian łuskopodobnych.
Jeśli dodatkowo występują na niej przebarwienia, skóra sprawia wrażenie „brudnej”
(dirty skin) [6]. Przyczyną powyższych zmian jest spadek aktywności gruczołów łojowych
na skutek długookresowych niedoborów kalorycznych i zmniejszenia się drastycznie procesu przemiany materii. Powoduje to zaburzenie obwodowego metabolizmu tyroksyny.
Ważnym czynnikiem w patogenezie suchości skóry są też ogromne niedobory witamin
i mikroelementów [7]. Glorio i wsp. stwierdzili suchość skóry aż u ok. 97% pacjentów
z anorexia nervosa [cyt. za 13].
Kolejnym niekorzystnym objawem ze strony skóry jest nadmierne owłosienie w postaci delikatnych, miękkich, jasnych włosów (lanugo), które histopatologicznie różni się
od normalnych włosów. Występuje ono na plecach, brzuchu, twarzy, ramionach. Owłosienie
typu lanugo jest przyczyną niedoboru białkowo-kalorycznego. Towarzyszy jadłowstrętowi
psychicznemu szczególnie u dzieci i młodzieży i ustępuje wraz ze wzrostem masy ciała [8].
Niewykluczone, że rolę w powstaniu lanugo odgrywają następujące czynniki: zmniejszony
metabolizm hormonów tarczycy oraz rozwój aktywności czynników wzrostowych [11].
Badania doświadczalne prowadzone na zwierzętach przewlekle głodzonych wykazały
u nich znaczny wzrost owłosienia na skórze tułowia, co było tłumaczone zjawiskiem
adaptacji organizmu do utrzymania prawidłowej temperatury ciała. [14].
Trądzik to następne schorzenie skóry, które występuje u osób z zaburzeniami odżywiania zarówno u młodzieży, jak i u dorosłych. Strumia [12] zaobserwował trądzik u 41,6%
pacjentów z anoreksją, zaś Glorio i wsp. u 59,7% [cyt. za 15]. Zlokalizowany jest głównie
na twarzy i tułowiu. Może występować z różnym nasileniem – od lekkiego do średniego.
Bardzo często u chorych z jadłowstrętem występują też zmiany skórne na dłoniach
(anorectic hand) w postaci suchości skóry, stałego zaczerwienienia palców, żółtawo –
pomarańczowego zabarwienia skóry, widocznej siatki naczyń krwionośnych (z powodu
małej ilości podskórnej tkanki tłuszczowej), oziębienia rąk, dystrofii paznokci (objaw
Russella). Dodatkowo dołącza się acrocyanosis, czyli zasinienie i oziębienie rąk i stóp,
co jest związane ze skurczem tętniczek i wtórnym rozszerzeniem naczyń żylnych. Na uwagę
zasługuje fakt, że acrocyanosis występuje zdecydowanie częściej u chorych z cięższym
przebiegiem anoreksji, a także gdy wskaźnik masy ciała jest niższy niż 16 kg/m² [11].
Badania kliniczne wskazują, że dodatkowymi symptomami acrocyanosis są bladość
skóry twarzy i tułowia, zwolnienie tętna i wyższa glikemia na czczo [7].
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U dzieci z zaburzeniami odżywiania występuje także objaw Raynaud, czyli obecność
modzeli na grzbietowej powierzchni rąk spowodowanych częstym tarciem skóry o górne
zęby poprzez wkładanie ręki do ust w celu prowokowania wymiotów [7].
Kolejnym objawem patogennym skóry jest carotenoderma, czyli żółtawo-pomarańczowe zabarwienie skóry. Jej przyczyną jest zwolnienie przemiany karotenu w wątrobie
i odkładanie się jego nadmiaru w tkankach.
U chorych z anorexia nervosa często występują też urazy skóry, które są wynikiem
samookaleczeń [13]. Między innymi Gattu i wsp. [cyt za 16] odnotowali te oznaki u około 33% pacjentów z anorexia nervosa, a Schulze u 13% dorosłych i 30% dzieci [13].
Objawem autoagresji może być też nawykowe wyrywanie włosów (trichotillomania),
często prowadzące do wyłysienia [8]. Poza tym u chorych na jadłowstręt psychiczny
występuje uogólniony świąd skóry. Jego przyczyną jest nadmierna suchość skóry, dysfunkcja układu immunologicznego, podwyższony poziom aktywności opioidowej [6].
Niekorzystne objawy występują także w obrębie przydatków skórnych, między innymi
wypadanie i łamliwość włosów oraz kruchość [11]. Oprócz objawów opisanych powyżej
występują również symptomy rzadziej diagnozowane np. rozstępy skórne, nabyte kręcenie się włosów (pili torti), obrzęki skóry, powiększenie ślinianek (u chorych nawykowo
wymiotujących) [7]. Do innych niekorzystnych zmian występujących w tym schorzeniu
należy próchnica zębów. Glorio i wsp. odnotowali ją bowiem aż u 40,3% pacjentów [cyt.
za 7]. Kolejnym objawem jest szkorbut, spowodowany deficytem witaminy C, któremu
dodatkowo może towarzyszyć niedobór witaminy K. Skutkiem tego jest występowanie
krwawień w obrębie śluzówki jamy ustnej i dziąseł.
Niedobory witamin tj. ryboflawiny, witaminy C, minerałów oraz nawracające wymioty
mogą powodować również stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej [8].

Cel pracy
Celem niniejszej pracy jest ocena opinii pacjentów oddziału psychiatrycznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie chorujących na jadłowstręt psychiczny na temat
przebiegu schorzenia i stanu skóry.

Materiał i metody badań
Badaniem objęto 30 osób chorujących na jadłowstręt psychiczny, w tym 20 dziewcząt
i 10 chłopców w wieku 10-18 lat. Byli to pacjenci oddziału psychiatrycznego Szpitala
Dziecięcego w Warszawie. Metodą badań był sondaż diagnostyczny z wykorzystaniem
kwestionariusza ankiety skonstruowanego przez autorkę badań.
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Wyniki badań
Na podstawie przeprowadzonej analizy odpowiedzi na pytanie dotyczące czasu trwania
choroby stwierdzono, że najwięcej respondentów (43%) chorowało od roku do 2 lat.
Znacznie mniej (29%) od 3 do 4 lat i powyżej 4 lat (20%). Na to schorzenie od kilku
miesięcy cierpiało 8% badanych (tabela 1).
Tabela 1. Czas trwania choroby
Ogół badanych
N=30

Czas trwania choroby

N

%

3

8

Rok do 2 lat

15

43

3÷4 lat

10

29

Więcej

7

20

Kilka miesięcy

Źródło: opracowanie własne.

Na podstawie analizy wyników przedstawionych w tabeli 2 zaobserwowano, że najwięcej badanych (30%) stwierdziło, że pierwszym objawem wskazującym na początek
choroby była krytyka własnego wyglądu. Niewiele mniej pacjentów (20%) zaznaczyło
kłamstwa dotyczące ilości spożywanego jedzenia. Lęk przed przytyciem wystąpił u 17%
badanych. Restrykcyjną dietę pomimo niskiej wagi stosowało 13% osób, a obsesję
na punkcie liczenia kalorii zgłosiło 13% respondentów. Wykonywanie intensywnych
ćwiczeń wskazało 7% badanych.
Tabela 2. Objawy na początku choroby
Ogół badanych
N=30

Objawy na początku choroby
restrykcyjna dieta pomimo niskiej wagi
obsesja na punkcie liczenia kalorii
kłamstwa dotyczące ilości spożywanego
jedzenia
lęk przed przytyciem
ciągła krytyka swojego wyglądu
intensywne ćwiczenia

N
4
4

%
13
13

6

20

5
9
2

17
30
7

Źródło: opracowanie własne.

Kolejne pytanie związane było z określeniem przyczyn zachorowania na jadłowstręt
psychiczny (tabela 3).
173

Paulina Tuszyńska

Tabela 3. Przyczyny zachorowań
Ogół badanych
N=30

Przyczyna zachorowań
n

%

niska samoocena

10

33

niezadowolenia z własnej figury

3

10

próba zwrócenia na siebie uwagi

3

10

media promujące szczupłą wręcz wychudzoną sylwetkę

3

10

problemy rodzinne

8

27

krytyka rówieśników

3

10

Źródło: opracowanie własne.

Stwierdzono, że główną przyczyną wystąpienia choroby była niska samoocena badanych (33%). Niewiele mniejszy odsetek respondentów jako przyczynę zachorowania
zgłosił problemy rodzinne (27%). Niezadowolenie z własnej figury oraz próbę zwrócenia na siebie uwagi podało po 10% badanych. Krytyka rówieśników i media promujące
szczupłą, wręcz wychudzoną sylwetkę, wskazało łącznie 20% respondentów (tabela 3).
Najwięcej respondentów (36%) w przebiegu choroby straciło od 5 do 10 kilogramów.
Niewiele mniej, bo 27%, od 11 do 15 kilogramów. Poniżej 5 kilogramów schudło 17%
ankietowanych, a powyżej 15 kilogramów 20 % (tabela 4).
Tabela 4. Spadek wagi
Ogół badanych
N=30

Spadek wagi [kg]
N

%

Poniżej 5

5

17

5÷10

11

36

11÷15

8

27

Powyżej 15

6

20

Źródło: opracowanie własne.

Na pytanie, czy stan skóry, włosów i paznokci znacznie się pogorszył od momentu
rozpoczęcia choroby, twierdząco odpowiedziała ponad połowa badanych (63%), natomiast
17% nie miało zdania w tej kwestii (tabela 5).
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Tabela 5. Pogorszenie stanu skóry, włosów i paznokci
Ogół badanych
N=30

Pogorszenie stanu skóry, włosów i paznokci

n
19
5
6

Tak
Nie
Nie wiem

%
63
17
20

Źródło: opracowanie własne.

Analizę pytania dotyczącego wystąpienia niekorzystnych zmian na skórze przedstawia
tabela 6. Uzyskane wyniki wskazują, że u 97% badanych wystąpiły niekorzystne zmiany
skórne związane z jadłowstrętem psychicznym.
Tabela 6. Wystąpienie niekorzystnych zmian na skórze
Ogół badanych
N=30

Wystąpienie niekorzystnych zmian
na skórze

n
29
1

Tak
Nie

%
97
3

Źródło: opracowanie własne.

Najwięcej badanych, tj. 60%, stwierdziło, że niekorzystne zmiany skórne występowały
przez cały czas trwania choroby. U 20% utrzymywały się przez kilka miesięcy. Kilka tygodni zaznaczyło natomiast 12% ankietowanych, a kilka dni zaledwie 8% osób (tabela 7).
Tabela 7. Okres trwania zmian skórnych
Ogół badanych
N=30

Okres trwania zmian skórnych
n

%

Kilka dni

2

8

Kilka tygodni

3

12

Kilka miesięcy

5

20

Przez cały okres choroby

15

60

Źródło: opracowanie własne.

Kolejnym pytaniem, na które odpowiadali ankietowani, była opinia o uciążliwości
zmian skórnych. Z przekazanych informacji wynika, że najbardziej uciążliwą zmianą
była suchość skóry (18%). Następnymi, w porównywalnym stopniu dokuczliwymi,
zmianami były trądzik (14%) oraz wypadanie włosów (14%). Zasinienie oraz oziębienie
rąk i stóp zgłosiło 13% badanych, a owłosienie typu lanugo 11%. Świąd skóry wskazało
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8%. Żółtawo – pomarańczowe zabarwienie skóry było utrudnieniem dla 7% osób, taka
sama liczba respondentów zgłosiła obecność modzeli na grzbietowych powierzchniach
dłoni. Najmniej uciążliwymi dolegliwościami według badanych była próchnica zębów
(4%) oraz stany zapalne kącików ust lub jamy ustnej (4%) (wykres 1).

Wykres 1. Uciążliwość zmian skórnych

Źródło: opracowanie własne.

Jednym z ostatnich pytań było określenie, czy zaobserwowano ustąpienie objawów
podczas hospitalizacji. Ponad połowa ankietowanych (67%) zauważyła znaczną poprawę,
natomiast 16% nie odnotowało zmiany, a 17% nie ustosunkowało się do odpowiedzi.
Wyniki zostały zawarte w tabeli 8.
Tabela 8. Zaobserwowane ustąpienie objawów w trakcie hospitalizacji
Ogół badanych
N=30

Zaobserwowane ustąpienie objawów w trakcie
hospitalizacji

n
20
5
5

Tak
Nie
Nie wiem
Źródło: opracowanie własne.
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Określając wpływ odpowiedniej diety na złagodzenie zmian skórnych (tabela 9),
stwierdzono, że 63% ankietowanych po wdrożeniu pełnowartościowych posiłków pozbyło się niektórych dolegliwości, natomiast 17% badanych nie zauważyło poprawy
stanu skóry. Odpowiedzi „nie wiem” udzieliło 20% respondentów.
Tabela 9. Zaobserwowane ustąpienie objawów w trakcie odpowiedniej diety
Ogół badanych
N=30

Zaobserwowane ustąpienie objawów w trakcie odpowiedniej diety

n
19
5
6

Tak
Nie
Nie wiem

%
63
17
20

Źródło: opracowanie własne.

Podsumowanie
Etiopatogeneza zmian skórnych w zaburzeniach odżywiania składa się z wielu czynników
tj. stanów niedożywienia, przewlekłego głodzenia, ilościowych i jakościowych restrykcji,
składników pokarmowych, witamin, mikroelementów i pierwiastków śladowych, ale
i prowokowanych, powtarzających się wymiotów lub stosowania innych metod oczyszczania. Wśród obserwowanych licznych zmian skórnych w anorexia nervosa, oprócz
objawu Russella i tzw. anorectic hand, nie znaleziono do tej pory innego objawu skórnego
znamiennego dla tych zaburzeń.
Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że ponad połowa respondentów chorujących na jadłowstręt psychiczny to kobiety (63%) w wieku między 15. a 18. rokiem
życia (46%), chorujące od roku do 2 lat (43%). Objawem, który występował najczęściej
wśród badanych, była ciągła krytyka swojego wyglądu (ok. 30%), a główną przyczyną
była niska samoocena (33%). Spadek wagi wynosił od 5 do 10 kg (36%). Od momentu
rozpoczęcia choroby pogorszenie stanu skóry, włosów i paznokci zgłosiło 63% badanych
a wystąpienie niekorzystnych zmian skórnych, które u 60% trwały przez cały okres choroby zauważyło 97% ankietowanych. Najczęstszymi zmianami skórnymi były suchość
skóry (28%) oraz trądzik (17%), natomiast najbardziej uciążliwymi suchość skóry (18%),
trądzik (14%) oraz wypadanie włosów (14%). Ponad połowa ankietowanych zauważyła
znaczną poprawę i złagodzenie zmian skórnych w trakcie hospitalizacji (67%), jak również po wdrożeniu odpowiednio zbilansowanej diety (63%).
Na podstawie uzyskanych wyników badań własnych wysunięto następujące wnioski:
1. Na początku choroby najczęściej występowały objawy tj. ciągła krytyka swojego
wyglądu, kłamstwa dotyczące ilości spożywanego jedzenia oraz lęk przed przytyciem.
Główną przyczyną wywołania choroby była niska samoocena i problemy rodzinne.
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2. Najczęstszymi zmianami skórnymi były zaś suchość skóry, trądzik, żółtawopomarańczowe zabarwienie skóry.
3. Najbardziej uciążliwymi zmianami skórnymi były suchość skóry, trądzik
oraz wypadanie włosów.
4. Zmiany skórne ustępowały podczas okresu hospitalizacji.
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POZYTYWNE I NEGATYWNE SKUTKI MAKIJAŻU
PERMANENTNEGO I TATUAŻU
Marta Dąbrowska, Katarzyna Okrąglis, Sylwia Jaszczuk, Agnieszka Wiśniach, Judyta
Wrona
Promotor: dr Agata Wolska-Adamczyk oraz dr hab. Małgorzata Frontczak –Baniewicz
Wydział Nauk o Zdrowiu, Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: tatuaż, makijaż permanentny, techniki ozdabiania ciała
Streszczenie: Kobiety od zawsze interesowały się swoją urodą, aby wydobyć z niej to,
co najlepsze bądź zatuszować to, co ich zdaniem jest szpecące. Po dziś dzień czynią
to za pomocą różnych zabiegów. Wszystko po to, żeby wyglądać jeszcze lepiej i czuć
się atrakcyjnie. Również tatuaż ma swoją daleką historię od negatywnego piętnowania
niewolników poprzez metodę trwałego ozdabiania ciała. Wraz z postępem cywilizacyjnym
i technicznym pojawiły się nowe możliwości poprawy wyglądu. Coraz szersze grono
osób odczuwa potrzebę podobania się i poprawy swojej fizycznej atrakcyjności. Klienci
poszukują metod, które są trwałe i przynoszą natychmiastowe efekty. Jedną z nich jest
trwała pigmentacja skóry nazywana makijażem permanentnym. Należy jednak pamiętać
o tym, że każdy zabieg, podczas którego dochodzi do przerwania ciągłości skóry niesie
za sobą konsekwencje.
Cel: Przegląd prac studentek w zakresie metod i technik wykonania makijażu permanentnego oraz ocena wiedzy klientek gabinetów kosmetycznych na temat pozytywnych
i negatywnych skutków wykonania takich zabiegów.
Materiał i metoda: Dokonano przeglądu prac dyplomowych studentek WSIiZ w Warszawie dotyczących pozytywnych i negatywnych aspektów tatuażu. Wybrano dwie prace,
w których na podstawie zebranej literatury opisano zasady wykonywania makijażu
permanentnego i tatuażu oraz trzy prace badające opinię na temat wykonanych technik
ozdabiania ciała pod kątem pozytywnych i negatywnych skutków oraz zadowolenia
klientek. Poddano analizie wyniki badań własnych autorek prac oraz opracowanych
przez nie wniosków. Badania te zostały przeprowadzone w 2015 roku. Łącznie studentki
zbadały 315 osób poddających się tego typu zabiegom. Metodą przeprowadzonych badań
był sondaż, dzięki któremu zebrano dane na temat skuteczności poszczególnych metod
ozdabiania. Wiedzę klientek na temat pozytywnych i negatywnych skutków tatuażu
oceniano na podstawie przeprowadzonych ankiet. Badania zostały przeprowadzone
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poprzez ankietę internetową, oraz indywidualną. Narzędziami badawczymi były autorsko
opracowane kwestionariusze ankiet.

Przedmowa od promotorów
W ciągu ostatnich lat podejście do wyglądu znacząco się zmieniło. Mężczyźni, podobnie
jak i kobiety, przywiązują coraz większą wagę do wizerunku zewnętrznego. Zadbany
wygląd częściej postrzegany jest jako element kultury osobistej. W tym wypadku makijaż
odgrywa bardzo dużą rolę, podobnie jak różne formy tatuażu.
Wizerunek wpływa na to, jak się zachowujemy. Wyglądając dobrze, wzbudzamy
większy szacunek otoczenia. Wizerunek wpływa nie tylko na to, jak odbierają nas inni,
ale również na to, jak dana osoba postrzega samą siebie. Kiedy wygląda się dobrze, czuje
się pewniej, atrakcyjniej. „Wyglądać dobrze” znaczy potrafić ocenić sytuację, w jakiej
się znajdujemy, umieć dostosować się do okoliczności, mieć swój styl i znać kolory najlepiej podkreślające własną urodę. Lepszy wygląd poprawia własną samoocenę, dodaje
pewności siebie i pozwala zdobyć uznanie.
Wiele prac dyplomowych na Wydziale Nauk o Zdrowiu WSIiZ poświęcono zarówno zagadnieniu makijażu, jak i tatuażu. Studentki analizują historię oraz zmiany, jakie
dokonują się w obu wyżej wspomnianych technikach zdobienia ciała. Kosmetologia
stała się bardzo intensywnie rozwijającą się nauką, zarówno w sferze nowych technik,
jak również preparatów. Analiza wyników uzyskanych przez studentki, które wykonywały
prace badawcze, pozwala określić poziom wiedzy respondentów na temat pozytywnych
i negatywnych skutków tatuażu i makijażu permanentnego.

Wprowdzenie
Termin „tatuaż” pochodzi z języka tahitańskiego, od wyrazu tataui, co oznacza „ranić”. Jest to sztuka, która ma na celu upiększenie ludzkiego ciała poprzez malowidło.
Pierwotną przyczyną ozdabiania własnego ciała były obrzędy rytualne, religijne,
polityczne, społeczne i medyczne. Tatuaż posiada wiele znaczeń, symboli w zależności
od tego, w jakich warunkach życiowych był wykonywany i jakich grup społecznych
dotyczy. Do głównych kategorii tatuaży należą: tatuaże plemienne, więzienne, wojskowe
i artystyczne. W dzisiejszych czasach głównym powodem wykonywania tatuaży jest
chęć poprawy swojego wyglądu poprzez ozdabianie ciała artystycznymi grafikami [1].
Tatuaże to starożytna i bardzo artystyczna technika, natomiast osoba wykonująca tatuaż
obecnie osiągnęła pozycję zawodową w nauce, kosmetologii, sztukach wyzwolonych
i opiece zdrowotnej [2].
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Historia tatuażu
Tatuaże są wykonywane od tysiącleci. Archeologiczne dowody wskazują, że tatuowanie
było praktykowane około 2000 lat p.n.e. w Chinach, gdzie takim zabiegom upiększającym poddawano głównie kobiety, a tatuaże umieszczane były na twarzy. Wprowadzanie
barwników pod skórę umożliwiały igły owinięte nasączonymi w barwniku włóknami
jedwabiu i umieszczane w pręciku bambusa [3].
Najstarsze naturalnie zachowane ciało z tatuażem wywołuje wiele spekulacji na temat
powodów, dla których został on wykonany. Istnieją podejrzenia, że zachowany tatuaż
jest wynikiem terapii akupunkturą, ponieważ badania wykazały, że posiadający go
człowiek cierpiał na gościec zwyradniający stawy w tym miejscu, gdzie widoczny jest
tatuaż [3]. Wzmianki o tatuażu pojawiają się nawet w Biblii. W Księdze Kapłańskiej
czytamy: „Nie będziecie nacinać ciała na znak żałoby po zmarłym. Nie będziecie się
tatuować. Jam jest Pan!”. Zakaz ten miał dotyczyć pogańskich praktyk związanych
z czczeniem bóstw i zmarłych [4].
Słowo tatuaż pochodzi z języka Polinezji, a jego stosowanie zostało udokumentowane
po raz pierwszy w 1769 roku w dzienniku kapitana Jamesa Cooka, angielskiego żeglarza
i odkrywcy. W XIX wieku tatuaż stosowano głównie do tuszowania zmian naczyniowych, w kolorycie skóry czy bielactwa. Do trwałej koloryzacji skóry wykorzystywane
były siarczki rtęci oraz biały ołów. Do produkcji weszły pierwsze urządzenia stosowane
w tatuażu korygującym defekty medyczne [1]. Wiek XX, a dokładnie rok 1911, był
rokiem innowacji w korekcie defektów okolic twarzy. Wykonano wtedy pierwszy tatuaż ust, mający na celu ukrycie blizn oraz tatuaż linii rzęs, który miał maskować brak
rzęs u osoby po operacji oczu [2]. W roku 1974 metoda tatuażu znalazła zastosowanie
u pacjentek po mastektomii. Wykonano u nich tatuaż imitujący brodawkę sutkową.
Tatuaże, które znamy dzisiaj, możemy podzielić na dwie kategorie: tatuaż przestępczy
i artystyczny. Tatuaże przestępcze składają się z przeróżnych znaków graficznych: kropek,
konkretnych liter, rysunków np. księżyca lub pięcioramiennej gwiazdy. Ich umiejscowienie określa tradycja kryminalistyczna. Służy on do rozpoznawania poszczególnych
grup i hierarchii przestępczej oraz nawiązywania kontaktów. Tatuaże te występują więc
głównie w widocznych miejscach: twarzy, szyi i rękach. Rysunek na ciele traktuje się
jako element artystyczny, ozdobny, a wzory cały czas się zmieniają. Trendy we wzorach
tatuażu tworzą głównie młodzi ludzie, dla których jest on formą estetycznej ozdoby a nie
tylko więziennym symbolem. Obecnie tatuaż zaczyna być coraz bardziej popularnym
zjawiskiem społecznym [1].
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Zalety tatuażu
Obecnie tatuaż ma również wyjątkowe znaczenie dla właściciela i równocześnie jest
ozdobą na jego ciele, która wyróżnia go spośród innych i stanowi o jego wyjątkowości [5].

Zalety tatuażu w aspekcie medycznym i psychologicznym
Zaleta tatuażu w aspekcie medycznym to rola identyfikatora informującego o chorobach
przewlekłych i alergiach czy też o grupie krwi. Tatuaże wykonywane w widocznym miejscu są ozdobą, ale przede wszystkim zwracają uwagę. Jest to bardzo istotne w przypadku
tatuażu o medycznym zastosowaniu np. u osób chorych na cukrzycę. Tatuaż może nawet
uratować życie w sytuacji, kiedy dana osoba zapadnie w tak zwaną śpiączkę cukrzycową.
Objawy spadku poziomu cukru, czyli hipoglikemii, są takie same jak objawy upojenia
alkoholowego, chorzy mają problemy z utrzymaniem równowagi i cierpią na drżenie rak,
dlatego często takim osobom nie udziela się pierwszej pomocy. W takim wypadku chory
powinien nosić specjalną bransoletkę z informacją o chorobie lub mieć odpowiedni tatuaż.
Tatuaże medyczne są również przydatne u osób śmiertelnie chorych, które świadomie
nie poddają się zabiegowi resuscytacji krążeniowo-oddechowej w chwili, kiedy ich serce
się zatrzymuje. Jest to decyzja chorej osoby i chociaż może budzić kontrowersje, nie
powinna podlegać ocenie.
Tatuaż medyczny może zostać niezauważony przez osoby udzielające pomocy, ale tak
może być również w przypadku innych identyfikatorów. Zaletą tatuaży identyfikatorów
jest to, że ich właściciel zawsze ma je przy sobie.
Często wykonywany jest profesjonalny tatuaż medyczny, który zasłania lub imituje
pewne obszary skóry. Poprzez zastosowanie tatuażu kamuflującego leczy się na przykład
naczyniaki, które są dużymi, czerwonymi plamami. Usunięcie naczyniaka spowodowałoby
powstanie widocznych blizn, lepszy efekt daje zakamuflowanie poprzez zastosowanie
barwnika zbliżonego kolorem do odcienia skóry. Tatuaż kamuflujący stosuje się również w leczeniu odbarwienia skóry u osób chorych na bielactwo, a także w tuszowaniu
blizn przy zabiegu rekonstrukcji brodawek piersiowych po mastektomii. Odpowiednie
obszary skóry zostają wytatuowane za pomocą barwnika o odpowiednim odcieniu [6].
Tatuaż pojawia się także u osób cierpiących na łysienie plackowate, w przypadku, kiedy
nie można wykonać zabiegu przeszczepu włosów.
Tatuowanie medyczne jest bezpiecznym i skutecznym sposobem leczenia wielu
schorzeń. Osoby poddające się tatuażowi kierują się określonymi czynnikami motywującymi. Kiedy stają się posiadaczami tatuażu, ich pragnienia wynikające z motywacji
zostają spełnione, tatuaż zatem przedstawia się jako zabieg posiadający wiele zalet
zaspokajania psychicznych potrzeb ludzi. Są trzy główne czynniki motywujące, które
skłaniają do wykonania tatuażu. Pierwszym z nich jest czynnik estetyczny, pragnienie
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tatuażu, który jest pięknym wzorem. Drugim to czynnik indywidualny, potrzeba wyrażenia
siebie, swojej unikatowości. Czynnik społeczny jest trzecim czynnikiem motywującym.
W tym wypadku dana osoba chciałaby przynależeć do określonej grupy. Ludzie, którzy
posiadają tatuaż, cenią sobie fakt „bycia innym”. Tatuaż może też podkreślać własną
tożsamość, a także osiągnięcie kontroli nad własnym ciałem [7]. Może także niekiedy
pomóc w rekonwalescencji po traumatycznych przeżyciach i przyczynić się do zdefiniowania własnej tożsamości. Zmiany, które nastąpiły we współczesnym społeczeństwie
oraz związane z tymi zmianami doświadczenie niepewności doprowadziły do tego,
że ciało jest ważnym miejscem do wyrażania własnego „ja” [8].

Wady tatuażu
Duża część społeczeństwa uważa, że tatuaż nie przynosi żadnych korzyści jego właścicielowi. Panuje powszechna opinia, iż osobie posiadającej tatuaż jest obecnie trudniej znaleźć
pracę oraz być zaakceptowanym przez środowisko, które jest raczej nietolerancyjne.
Często ludzie z tatuażem są podejrzewani o kryminalną przeszłość. Są to stereotypy
związane z mentalnością społeczeństwa. Istotną wadą tatuażu jest jego trwałość i fakt,
że bardzo trudno go usunąć. Tatuaż w widocznym miejscu na ciele nie jest zbyt dobrze
postrzegany w niektórych miejscach pracy np. w banku. Wykonanie tatuażu wiąże się
zatem z pewnym ryzykiem. Podjęcie decyzji o zrobieniu zauważalnego rysunku na ciele
w młodym wieku może utrudnić przyszłą karierę. Najbardziej odważnych zmian w wyglądzie dokonują ludzie w wieku od 16 do 25 lat. W tym okresie tatuaże są wykonywane
najczęściej. W młodym wieku często sięga się po inspiracje z zewnątrz bądź od innych
osób. Osoby młode są odważne w działaniu, ale także nie myślą o konsekwencjach.
Przed zrobieniem tatuażu zawsze należy wziąć pod uwagę jego umiejscowienie, wzór,
wielkość, a także doświadczenie i renomę artysty. Osoba wykonująca tatuaż w młodym
wieku powinna zastanowić się, czy będzie miała podobną wizję swego wyglądu za kilkanaście lat. Uleganie emocjom i robienie tatuażu pochopnie, prowadzi często do tego,
że osoby wytatuowane marzą o tym, by czas się cofnął i ich ciało było znowu czyste,
bez niechcianego trwałego malowidła.
Z przeprowadzonych badań wynika, że tatuaże szybko nudzą się swoim właścicielom,
co prowadzi do chęci usunięcia ich. Spośród osób posiadających tatuaż 25% twierdzi,
że żałuje swojej decyzji o zrobieniu jednego z nich. W tej grupie 16% osób chciałoby
usunąć tatuaż, ponieważ nie podoba im się finalny efekt. Ponadto 50% osób boi się oceny
środowiska, ponieważ mają tatuaż w widocznym miejscu [9]. Wciąż wzrasta popularność
tatuowania się, ale równocześnie zwiększa się liczba osób pragnących usunąć swój tatuaż.
Niestety zabieg usuwania tatuażu jest kosztowny, bolesny i często pozostawia blizny.
Najczęściej osoby posiadające tatuaż podejmują decyzję o jego usunięciu z powodów
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społecznych. Obawiają się negatywnego odzewu społecznego w szkole, w pracy czy na ulicy. Pojawia się tu pewien paradoks, ponieważ jednym z głównych powodów wykonania
tatuażu jest właśnie chęć wyróżnienia siebie wśród społeczeństwa. Przed przystąpieniem
do wykonania tatuażu, należy tę decyzję dokładnie przemyśleć, aby nie stał się on przyczyną frustracji czy nawet cierpienia w dalszym życiu [10].

Makijaż permanentny
Makijaż permanentny jest metodą ozdabiania ciała, która polega na wprowadzaniu
barwników do głębszych warstw naskórka, na głębokość ok. 0,8 – 1,6 mm. Wywodzi
się z Chin i był praktykowany już 2000 lat temu [11]. Pierwsze współczesne zabiegi
kamuflującej pigmentacji skóry były ściśle związane z procedurami medycznymi. Pacjenci
ze względów estetycznych, chęci pokrycia blizn, defektów skóry czy bielactwa, poddawali się trwałej pigmentacji skóry. Zabiegi te były wykonywane przez niemedycznych
tatuażystów zawodowych [12]. Najważniejszymi wskazaniami do wykonania makijażu
trwałego są przeróżne asymetrie. Zabieg polecany jest osobom, które chcą wykonać
korektę symetrii brwi czy ust. Podczas wykonywania zabiegu linia brwi i ust może
zostać skorygowana, a ubytki mogą być wypełnione. Z zabiegu mogą również skorzystać
kobiety po mastektomii w celu odtworzenia brodawki piersiowej, a także kobiety które
poddały się zabiegowi powiększania piersi, w celu ukrycia blizn pooperacyjnych. Makijaż
permanentny stosowany jest również w przypadkach problemów z wypadaniem włosów:
np. w łysieniu rozlanym kobiet, łysieniu androgenowym, łysieniu plackowatym. Ponadto
zabieg stosowany jest u osób po leczeniu onkologicznym, które w wyniku terapii utraciły
brwi i rzęsy. Trwała pigmentacja takich przypadków w niektórych krajach uznawana
jest za element terapii i jest refundowana [13]. Mikropigmentacja jest specjalnością,
który wymaga specyficznego kształcenia i szkolenia specjalistycznego. Artystyczne
i techniczne umiejętności, w połączeniu z niezwykłą dbałością o szczegóły, określają
ostateczny wygląd.

Pozytywne oddziaływanie makijażu permanentnego
Wyzwaniem dla współczesnej kosmetologii i medycyny estetycznej jest zniwelowanie
zmian będących skutkiem starzenia się skóry. Wśród zabiegów mających na celu przywrócenie harmonii czy odmłodzenie twarzy coraz większą popularnością cieszy się
makijaż permanentny. To idealna alternatywa dla często bolesnych oraz drogich zabiegów
medycy estetycznej. Duża liczba kobiet cierpi na częściowy lub całkowity brak włosków
na linii brwi. Odtworzenie bądź zagęszczenie łuku brwiowego, podkreślenie koloru brwi
można uzyskać dzięki zabiegowi mikropigmentacji. Klientki w każdym wieku marzą
również o wyrazistych, podkreślonych oczach. Efekt ten można uzyskać, wykonując
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permanentną kreskę na górnej i dolnej linii rzęs. Częstym problemem, nasilającym się
z wiekiem, są opadające kąciki ust, zanikający kontur. Najczęściej odmładzając usta,
dokonuje się podkreślenia konturu oraz nasyca się ich barwę barwnikiem zbliżonym
do koloru naturalnej czerwieni ust [14].
Najważniejszym pozytywnym aspektem związanym z mikropigmentacją jest to,
iż zabieg ten poprawia defekty skóry na długo: makijaż oczu, brwi i ust. Dobrze wykonany makijaż permanentny optycznie pogrubi i wydłuży brwi, nada odpowiedni kształt
ustom, a kreski na powiekach mogą optycznie powiększyć oczy. Makijaż permanentny
umożliwia również tuszowanie blizn, plam oraz innych zmian skórnych. Makijaż można
korygować, więc jest to kolejny pozytywny aspekt. Wykonanie makijażu permanentnego
bardzo zaoszczędza czas, który kobiety przeznaczają na codzienne malowanie twarzy.
Stosowane barwniki, są w 100% naturalne i wprowadzane znacznie płycej niż podczas
klasycznego tatuażu. Makijaż permanentny nie jest zabiegiem w 100% trwałym, zanika
po kilku latach, więc istnieje możliwość zamienienia go na inny, skorygowania lub
zupełnego pozbycia się [15].

Negatywne oddziaływanie makijażu permanentnego
Makijaż permanentny oprócz zalet posiada również wady. Warto zastanowić się dłużej
przed wykonaniem makijażu permanentnego, ponieważ jego efekty utrzymują się dość
długo. Zabieg ten dla wielu kobiet jest dosyć nieprzyjemny, choć raczej trudno nazwać go
bolesnym, ponieważ do makijażu ust można zastosować znieczulenie stomatologiczne,
natomiast do makijażu brwi i oczu preparat,,Emla’’. Makijaż permanentny jest zabiegiem
dosyć kosztownym i wielu kobiet nie stać na poddanie się takiemu zabiegowi, chociaż
koszty związane z wykonaniem zabiegu są zdecydowanie niższe niż kiedyś. Dla wielu
kobiet wadą makijażu permanentnego jest również to, że przez pierwsze kilka dni kolor
będzie wyglądał na przerysowany, a usta mogą być nienaturalnie opuchnięte. Część osób
bezpośrednio po zabiegu jest zaskoczona tym, że makijaż wygląda nienaturalnie i jest
bardzo ciemny. Bezpośrednio po pigmentacji powstaje strup ochronny. Dopiero po kilku
dniach, kiedy proces gojenia jest zaawansowany, makijaż staje się jaśniejszy i widać
jego prawdziwy kolor. Dlatego należy o tym poinformować klientkę przed wykonaniem
zabiegu. Z reguły proces gojenia trwa od 4 do 10 dni [16].
Większość klientek wyobraża sobie, że od razu po zabiegu będą wyglądały bardzo
korzystnie. W zależności od samopoczucia, ogólnego stanu zdrowia oraz biorytmów,
ciało reaguje różnie. Warto przed zabiegiem poinformować klientkę o mogących wystąpić
po nim ewentualnych zaczerwienieniach oraz obrzękach. Takie komplikacje mogą się
wydarzyć, ale oczywiście nie muszą. W krótkim czasie farby bledną, jest to związane
z procesem regeneracji komórek.
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Od wielu osób słyszy się również, że wystarczy tylko jedna wizyta w salonie kosmetycznym, aby pigmentacja była gotowa. Jest to możliwe, ale trudno podczas jednego
zabiegu wykonać mikropigmentację w sposób perfekcyjny. Klientki powinny przygotować
się na więcej niż jeden zabieg, jeśli chcą osiągnąć idealne rezultaty. Odstępy pomiędzy
zabiegami muszą wynosić co najmniej 14 dni. W przypadku ust zalecane jest odczekanie
nawet 4 tygodni.
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu klientkę należy zapoznać z fizjologiczną reakcją skóry na pigmentowanie i z regułami postępowania w pierwszych dniach
po zabiegu. Dokładnie omówiona pielęgnacja oraz odpowiednie dobranie preparatów
pielęgnacyjnych mają znaczący wpływ na zachowanie trwałości farby i przebieg procesu
regeneracji skóry. Klientka powinna być świadoma także tego, iż wyniki zabiegu zależą
nie tylko od kosmetyczki. Przez pierwsze 10 dni należy zrezygnować z korzystania
z solarium, sauny, kąpieli parowej, opalania, pływania, nurkowania, zabiegu henny brwi
i rzęs, zabiegów w użyciem kwasów owocowych, a także pielęgnowania partii skóry
poddanej zabiegowi normalnymi kosmetykami [17].

Wnioski
Analiza wyników badań ankietowych wykonanych przez studentki Wyższej Szkoły
Inżynierii i Zdrowia w Warszawie pozwoliła na postawienie następujących wniosków:
Dotyczące tatuażu:
– Kobiety bardziej zastanawiają się nad wykonaniem tatuażu niż mężczyźni.
Są to zazwyczaj młode osoby w przedziale 18-30 lat, które chcą spełnić swoje
marzenie albo poprawić własny wizerunek.
– Wiedza na temat bezpiecznego wykonania tatuażu jest bardzo mała. Ankietowani
bez względu na wiek, zawód czy wykształcenie nie znają podstawowych przeciwwskazań i powikłań, jakie mogą wystąpić po zabiegu w salonie tatuażu.
– Osoby, które posiadają tatuaż, nadal nie znają konsekwencji zabiegu, a mimo
to zamierzają wykonać kolejny rysunek na ciele, w tej grupie przeważają mężczyźni.
– Ankietowani, którzy chcą wykonać tatuaż, nie mają wybranego oraz dobrze
sprawdzonego zakładu, co oznacza, że nie posiadają informacji, czy używane
narzędzia są sterylne i jakimi pigmentami posługują się osoby wykonujące tatuaż.
– Grupa badanych wyraziła swoje zdanie, że tatuaż nie przynosi żadnych korzyści
jego właścicielowi.
– Panuje również opinia, że osobie posiadającej tatuaż trudniej jest obecnie znaleźć
pracę oraz być zaakceptowaną przez środowisko.
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–

Ankietowani po 50. roku życia uważają, że ludzie z tatuażem są podejrzewani
o kryminalną przeszłość. Są to stereotypy związane z mentalnością społeczeństwa.
– Istotną wadą tatuażu jest jego trwałość i fakt, że bardzo trudno go usunąć. Tatuaż
w widocznym miejscu na ciele nie jest zbyt dobrze postrzegany w niektórych
miejscach pracy np. w banku. Wykonanie tatuażu wiąże się zatem z pewnym
ryzykiem. Zrobienie zauważalnego na ciele tatuażu w młodym wieku może
utrudnić przyszłą karierę.
– Do zalet tatuowania należą: sposób wyrażania siebie i swoich uczuć, tatuaż jako
ozdoba ciała, wartość sentymentalna i ładny wygląd, poprawa własnej samooceny
i indywidualizm.
– Wadami posiadania tatuaży są: ryzyko infekcji i chorób zakaźnych, nieprzemyślane tatuaże, które po czasie szpecą ciało, wysoka cena i ból w trakcie tatuowania
oraz usuwania tatuażu.
Dotyczące makijażu permanentnego:
– Niewiele osób uważa, że makijaż permanentny posiada jakiekolwiek negatywne
skutki.
– Osoby, które nie stosowały makijażu permanentnego, uważają trwałą pigmentację
za pozytywną procedurę w celu poprawy wyglądu.
– Grupa kobiet 30-40-letnich uważa, że zabieg ma cały szereg pozytywnych następstw, począwszy od poprawy wyglądu i oszczędności czasu w pielęgnacji codziennej, a skończywszy na ułatwieniu pielęgnacji osobom, które mają problemy
z alergią na kosmetyki kolorowe czy problemy ze wzrokiem.
– Najczęstszymi powodami wykonania makijażu permanentnego są wygoda i estetyka, rzadko choroba.
– Brwi, oczy i usta to miejsca, które są najczęściej ozdabiane za pomocą makijażu
permanentnego.
– Zalet makijażu permanentnego jest wiele, jednak do najpopularniejszych należą
korygowanie kształtu oczu i brwi, wyrównanie asymetrii twarzy, retuszowanie
blizn oraz ułatwienie funkcjonowania dla osób noszących szkła kontaktowe
i okulary.
Kobiety stosują makijaż z różnych powodów. Malowanie twarzy, a także tatuowanie
ciała, to w pewnym sensie traktowanie skóry jako stroju, który zmienia się w zależności
od panującej mody. Trwalsza forma makijażu to makijaż permanentny, który powinien być
dobrany do urody, ponieważ tylko wtedy zapewnia dobry wygląd. Wiele kobiet docenia
zalety trwałego makijażu i dlatego decyduje się na taki zabieg. Nowoczesny tatuaż jest
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zaś sztuką i sposobem wyrażania emocji. Jest wielu zwolenników oraz przeciwników
zarówno makijażu permanentnego, jak i tatuażu.
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Streszczenie
Cel: Ukazanie wizerunku pięknego kobiecego ciała w różnych kulturach świata dawniej
i w czasach obecnych oraz ukazanie roli makijażu.
Materiał i metoda: Dokonano przeglądu dwóch prac dyplomowych studentek WSIiZ
w Warszawie w zakresie piękna w różnych kulturach oraz technik wykonania prawidłowego makijażu w zakresie poszczególnych elementów twarzy, jak również przybliżenie
zalet posiadania makijażu. Materiał powstał na podstawie analizy literatury.
Wnioski i zalecenia: W dokonanej analizie przedstawiono różne stylizacje kobiet
zamieszkujących kraje afrykańskie, arabskie, Azję oraz Europę. Opis dotyczy ukazania
idealnego wizerunku ciała kobiety i jest to próba przedstawienia tego, co w danym
momencie było i jest uważane za najpiękniejsze. Podkreślenie urody makijażem wymaga
praktyki i dokładnego studium rysów twarzy, ponieważ perfekcyjny makijaż musi być
dobrany do odpowiedniego typu urody.

Przedmowa od promotora
Piękno przybiera różne formy, drogą do jego osiągnięcia mogą być proste techniki
malowania i ozdabiania twarzy, aż po specjalistyczne metod malowania i korekty urody.
Każdą kulturę cechuje swoiste określenie piękna. Czasami może być ono niezrozumiałe.
Historia pokazuje bardzo kontrowersyjne metody upiększania. W odczuciach jednych
są brutalnym oszpeceniem, dla innych wyrazem doskonałości. To, co jedni uważają
za niezrozumiałe, dla innych jest oznaką sztuki i niezwykłego piękna u kobiet.
Delikatne podkreślenie urody to zjawisko pozytywne. Upiększanie i ozdabianie
nigdy nie powinno ograniczać wolności, a jego technika nie może stać się przymusem
bez względu na miejsce i okoliczności.
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Celem makijażu jest wyeksponowanie urody i podkreślenie jej subtelności. Podkreśla on również cechy związane z młodością. Makijaż może wyrażać także osobowość,
dążenie do doskonałego wyglądu. Ma ogromne znaczenie dla samooceny, samopoczucia
i pewności siebie.

Wprowadzenie
Piękno jest słowem, którego nie da się jednoznacznie zdefiniować. To co jedni uważają
za piękno, inni całkowicie negują. Analizując różne kultury, można doszukać się
różnych określeń i opisów piękna. W związku z odmiennym postrzeganiem piękna
wypracowano metody w zakresie makijażu, które podkreślają urodę.
Kobieta Afryki
Piękno kobiecego ciała pełni specyficzną rolę u kobiet Afryki i Oceanii. Kosmetyka
afrykańska nie jest zbyt rozwinięta, ale istnieje wiele sposobów upiększania ciała kobiety.
Ze względu na swą odmienność przetrwały do dziś i współcześnie intrygują, ale zarazem
wywołują bardzo wiele kontrowersji [1].
W starożytności, poprzez kontakty ludów Afryki z Egipcjanami, przejęte zostały obyczaje
dotyczące głównie kosmetyki, ale także zabiegów medycznych, podobno opartych na magii.
Od dawna cenione są właściwości farb przeznaczonych do barwienia ludzkiej skóry [2].
Niektóre ludy za idealnie piękne zęby uważały te w kolorze czarnym. Ich farbowanie
było ściśle związane z religią. Do koloryzacji używany był popiół pozyskiwany z drewna. Inną metodą upiększania zębów było smarowanie ich smołą. Wcierano w nie wapno
z dodatkiem rośliny, co skutkowało tym, że zęby pozostawały czarne. Takie uzębienie
uważano za szczególnie piękne i było oznaką niezwykłej atrakcyjności, co nam wydaje
się niezrozumiałe [2].
Bardzo popularny w krajach afrykańskich był również tatuaż, wykonywany zawsze
jako symbol i wyraz czegoś ważnego. W Afryce tatuaż stosowano głównie w celach
kosmetycznych. Nie tatuowano wyłącznie twarzy, lecz skupiano się również na brzuchu,
piersiach i nogach. Okaleczanie, tworzenie blizn czy tatuowanie ciała jest na porządku
dziennym. Chociaż dla nas może wydać się to bardzo zaskakujące a nawet szokujące,
dla ludów Afryki nadal jest to całkiem normalne [2]. Makijaż twarzy kobiety Afryki nie
jest obecnie zbyt rozwinięty i nie wyróżnia się niczym szczególnym, chyba że jest ściśle
związany z religią [1].

Kobieta krajów Arabskich
Kobiety Bliskiego Wschodu słynęły z wysokiej determinacji w upiększaniu własnego
ciała. Jak podaje piśmiennictwo, sztuka upiększania była dla nich niezwykle ważna,
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ponieważ piękno pomagało utrzymać im wysokie stanowisko w haremie. Miały bardzo
liczną konkurencję, ponieważ mąż kobiety arabskiej nie miał ograniczonej liczby żon
czy też kochanek [3].
Kobiety krajów arabskich bardzo dbały o swoją cerę. Piękna, gładka i wyglądająca
niezwykle świeżo skóra była bardzo pożądana. Aby uchronić swą twarz, nosiły zasłony [1].
Idealna kobieta arabska była przede wszystkim zadbana, schludna i czysta. Praktycznie każda do upiększania swego wygląda używała henny. Ciemne włosy były uważane
za najpiękniejsze. Przywiązywano również uwagę do usuwania nadmiernego owłosienia
woskiem. Idealnie zrobiony manicure był zwieńczeniem perfekcyjnego wyglądu [2].
Kobiety tureckie czy też armeńskie bardzo lubiły zabiegi związane z używaniem
henny. Malowały nią dłonie, stopy, a nawet paznokcie [2].
Aktualnie muzułmanki do pudrowania twarzy używają czerwonego pudru pozyskiwanego z ochry. Do malowania brwi służy im wywar roślinny, który znacznie je przyciemnia i nadaje wyraźny kształt. Do makijażu oczu używany jest tusz roślinny, również
nadający oczom bardzo wyraźne podkreślenie i optyczne powiększenie. Oczy wydają
się bardzo wyraziste i błyszczące [2].

Kobieta Azji na przestrzeni lat
Kult piękna kobiecego ciała panował w Azji od najdawniejszych czasów. Ideał przedstawionej kobiety był niemal identyczny jak obecny. Za piękne uważane były długie,
kruczoczarne włosy, duże oczy, ciemna oprawa oka. Chińczycy wymyślili swój własny
kult piękna, który głosił, że stopy Chinek powinny być „wielkości liścia orzechowego”.
Przez wiele lat kobiety nosiły obuwie, które skracało im stopy, przez co cierpiały katusze.
Niski wzrost i małe stopy od dawna były uznawane za piękne i do dzisiaj ten kult się
nie zmienił [2].
To właśnie z Chin Japończycy zapożyczyli obowiązujący kanon piękna. Okazał się
on jednak być krótkotrwały. Gdy kobieta posiadała ubytki w uzębieniu, stosowała protezy
ukrywające mankamenty brzydkiego uzębienia [1]. Kobiety Azji od najdawniejszych
lat malowały się bardzo wyraziście. Obecny makijaż nie różni się w żadnym stopniu
od makijażu sprzed 10, 20 czy 200 lat.
Według Wietnamek jasna karnacja jest niezwykle piękna i jednym z ich marzeń jest
właśnie blada, delikatnie muśnięta promieniami słonecznymi, cera.
Pielęgnacja ciała za pomocą balsamów, różnego rodzaju pachnideł, a także kosmetyków na bazie ziół i roślin jest u kobiet Azji na porządku dziennym. Kobiety w Chinach,
Japonii i Wietnamie niemal codzienne używają takich kosmetyków jak lakiery do paznokci i tusze do rzęs [4].
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Idealna kobieta Europy na przestrzeni lat
Dzięki znaleziskom można mniej więcej scharakteryzować, jak wyglądały kobiety
w bardzo odległych nam czasach. We wschodniej Austrii za ideał kobiety uważana była
przede wszystkim kobieta o bardzo pulchnych kształtach [2].
Kosmetyka i makijaż pełniły bardzo ważną funkcję. Henna, kremy i kosmetyki
do makijażu były używane codziennie. Kobiety kochały makijaż. Uwielbiały dbać o siebie.
W starożytnym Rzymie można było się pokusić o makijaż wszystkich widocznych
części ciała, takich jak twarz, dekolt czy ramiona [1].

Wiek XIX
Hasłem głoszonym przez Europejczyków było „naśladujmy starożytnych”. Wiek XIX
stał się wiekiem wielkiego stylu. Ideałem piękności była kobieta wysoka, smukła, bez
szczególnie zaznaczonych kobiecych kształtów. Drobna twarz z regularnymi rysami była
niezwykle pożądana [1].

Wiek XX
Przełomem w rozwoju kosmetyki i mody, a szczególnie zmianach ideału kobiecego
piękna w Europie, stał się wiek XX. Panie za wszelką cenę chciały, aby ich ciało było
postrzegane za piękne, a uroda szła w parze z inteligencją. Na zmiany miała wpływ
szczególnie I i II wojna światowa. Zmiany powstawały błyskawicznie, a kolejne lata
ukazywały inny ideał piękna kobiecego ciała [1].
Lata dwudzieste XX wieku zmieniły kanon kobiecego piękna. Blada, delikatna cera,
podobnie jak i w bardziej odległych czasach, była uważana za idealną. W celu osiągnięcia
takiego efektu stosowano kosmetyki wybielające, które miały za zadanie nieco rozjaśnić
twarz. Modny makijaż, taki jak ciemne usta i mocno podkreślone oczy w połączeniu
z jasną cerą, wyglądały bardzo kontrastowo. Długie włosy kobiety ścinały na krótko [1].
W latach sześćdziesiątych ideałem stała się kobieta o szczupłej i wysokiej posturze. Najbardziej pożądane stały się panie o wyglądzie nastolatki. Wyraźny, przerysowany makijaż
stał się niezwykle popularny. Gwiazdy, np. Bridget Bardo, były ikonami stylu i urody.
Powieki zaznaczano na kolor czarny. Grube kreski dodawały wyrazistości spojrzeniu.
Do makijażu oka zaczęto używać kolorowych cieni. Mocno tuszowano rzęsy, jednak usta
malowano szminkami w jasnych odcieniach. Kobiety zaczęły coraz częściej odwiedzać
salony kosmetyczne. Chciały przede wszystkim poprawić swój wygląd i upodobnić się
do obowiązującego w danych latach ideału piękna [1].
Idealna kobieta lat osiemdziesiątych to taka, która odniosła w swoim życiu sukces.
Makijaż podkreślał naturalnie zdrową i zadbaną cerę. Do makijażu, podobnie jak w latach siedemdziesiątych, używano neutralnych kolorów takich jak brązy, beże i szarości.
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Pudrowano twarz, aż do uzyskania bardzo matowej cery. Policzkom nadawano mocniejszy kolor. Pojawiła się moda na makijaż permanentny. Panie zaczęły korzystać z usług
specjalistów, którzy przeprowadzali również operacje plastyczne [5].

Makijaż i kosmetyka XXI wieku
Kosmetyka w XXI wieku zaczęła się rozwijać bardzo szybko. Obecnie z każdym dniem
na rynek kosmetyczny napływa coraz to więcej nowości. Bogata oferta produktów stale
się zwiększa, dzięki czemu panie mają okazje testować jak najwięcej kosmetyków. W tych
czasach za pomocą make-up’u kobieta może nie tylko ukryć swoje niedoskonałości, ale
także w 100 procentach wyeksponować swoje atuty [6].
W chwili obecnej nie ma konkretnego makijażu, który ukazywałby ideał pięknej
kobiecej twarzy. Paniom zależy przede wszystkim na tym, aby ich makijaż był idealnie
dobrany do typu urody oraz do okoliczności, w jakich się znajdują. Jest wiele makijaży
i każdy z nich podkreśla co innego. Najbardziej popularny stał się makijaż „no make-up”, czyli taki, którego nie widać. Jego główną cechą jest to, że tuszuje niedoskonałości
skóry oraz podkreśla atuty urody. Wykonywany kosmetykami w neutralnych kolorach
sprawia, że kobieta wygląda młodo i świeżo. Dobrze dobrany podkład, róż, tusz do rzęs
to praktycznie wszystkie kosmetyki, które są wykorzystywane. Kobieta sprawia wrażenie
naturalnej piękności [7].

Szokujące piękno
Kobieta Mursi z krążkiem
Mursi są uważani za najdziwaczniejszy lud zamieszkujący Etiopię. Na takie miano zapracowali przez zwyczaj praktykowany już od dawna. Od najmłodszych lat rozcina się małym
dziewczynkom wargę, a następnie umieszcza w niej niewielki kijek. Po zagojeniu rany
w otwór wkładany jest klocek, który stopniowo rozciąga dziurę. Ostatecznie zastępuje go
krążek wykonany z gliny, który z biegiem czasu się powiększa. Starsze kobiety wybijają
sobie dolne zęby, aby mieć większy komfort noszenia krążka. Nie wszystkie kobiety
noszą go cały czas. Czasami go wyjmują i wtedy prezentują się z obwisłymi wargami
i bezzębnymi dziąsłami [8].
Wyrazem piękna u Mursi jest gliniany krążek w dolnej wardze. Uważają, że „im
większy krążek zdołają upchnąć, tym atrakcyjniejszą są partią na żonę”. Czasem mężczyźni toczą między sobą walki o kobietę z największym krążkiem. Oszpecanie ciała
miało odstraszyć łowcę. Obecnie kobiety nadal to robią i jest to dla nich wyraz piękna,
a nie odrazy. Czasem traktują to jako swoją pracę, ponieważ często proponują fotografom
swoje zdjęcie za pieniądze [8].
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Cykatryzacja – czyli ozdabianie ciała bliznami
Do dzisiaj w Afryce panuje pewna moda ozdabiania ciała ludzkiego bliznami. Popularność
również zdobyło kolczykowanie ciała, czyli przekłuwanie różnych części, np. przegrody
nosowej, a nawet okolic oczu.
Afrykańskie plemiona uważają, że najpiękniejsze są kobiety posiadające wyraźne
blizny. Celowe tworzenie ich na skórze, a następnie wprowadzanie barwnika, to w pewnym stopniu próba zwrócenia szczególnej uwagi na ciało kobiety. Różnego rodzaju
przedziwne blizny pozostawiane na twarzy czy na dłoniach są oznaką piękna. Zdarza się
czasem, że narysowany sadzą wzór na ciele dopiero później nacina się nożem. Jednocześnie zostaje wtarta substancja drażniąca, np. rozpalona żywica, co skutkuje ułożeniem
się blizn w konkretny sposób. Kobiety cierpią, jednak muszą się na to godzić. Niektóre
uważają, że jest im to potrzebne.
Do teraz nacinanie skóry jest bardzo popularne. Kobieta posiadająca blizny, zwłaszcza
te wypukłe, jest o wiele wrażliwsza na dotyk niż osoba ich nieposiadająca. Mężczyźni
uważają, że podczas dotyku będzie doświadczała o wiele więcej rozkoszy. Blizna to nic
innego jak wyraz wierności kobiet w stosunku do mężczyzn [9].

Krępowanie stóp u Chinek
Do połowy XX wieku w Chinach panował okrutny obyczaj krępowania kobiecych stóp.
Trudno sobie wyobrazić co musiały przechodzić kobiety poddane temu przerażającemu
rytuałowi. Zdaniem Chińczyków idealna stopa powinna wynosić od 7 do 10 centymetrów, ponieważ kształtem i długością miała przypominać kwiat lotosu. Zabieg polegał
na zginaniu palców w kierunku pięty i okręcaniu ich bandażem w skutek czego kości
śródstopia pękały i sprawiały nieprawdopodobny ból. Wdawały się różne infekcje, które
czasem prowadziły do gnicia stóp. Wiele dziewcząt umierało. Jednak jeśli udało im się
przeżyć, do końca życia stawały się kalekami. Panowie wybierając swe małżonki, nie
zwracali szczególnej uwagi na ciało czy twarz swej wybranki, ale kierowali się w szczególności rozmiarem jej stóp. Średnią długością stopy kobiety jest około 20 centymetrów.
Porównując do długości po krępowaniu, to ponad 2 razy więcej. Pomimo brzydkiego
zapachu i niezbyt atrakcyjnego wyglądu stopy, mężczyźni uwielbiali je i uważali za coś
naprawdę idealnego, nie zdając sobie sprawy z cierpienia, jakie ich kobieta musiała
przejść w życiu [9].

Trzydzieści centymetrów piękna
Kobiety wywodzące się z plemienia Padaung znajdującego się w Tajlandii są żywym
przykładem zaskakującego piękna. Na swoich szyjach noszą mosiężne obręcze, których
głównym zadaniem jest ich wydłużenie. Im dłuższa szyja, tym kobieta jest uważana
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za atrakcyjniejszą. Obręcze są bardzo ciężkie i niewygodne. Zdania mężczyzn co do
wyznaczonego ideału piękna są jednak bardzo podzielone. Jedni uważają, że kobiety
noszące pierścienie są idealne, ponieważ ich zdaniem długa szyja to coś pięknego. Inni
są zwolennikami kobiet wyglądających „normalnie”. Pozostali uważają, że każda kobieta
jest piękna i podobają im się oba rodzaje.
Już od najmłodszych lat dziewczynki noszą obręcze na szyjach. Najczęściej pierwszy
pierścień zakłada się około 5. roku życia. Na początku jest to jeden pierścień, a z każdym
rokiem liczba okręgów zwiększa się. Z czasem wzrasta nie tylko liczba pierścieni, ale
przede wszystkim waga, która osiąga nawet 10 kilogramów. Dziewczynki pomimo bólu
najczęściej nie mają nic przeciwko. Mają jednak prawo zdecydować, czy chcą wydłużać
szyję czy nie [9].

Himba z wężami na głowie jako najpiękniejsze kobiety
Kobiety wywodzące się z afrykańskiego plemienia Himba zamieszkującego Namibię
są okrzyknięte najpiękniejszymi kobietami krajów afrykańskich. Są to kobiety przywiązujące szczególną uwagę do swego wyglądu. Większość swego czasu poświęcają
na różnego rodzaju zabiegi pielęgnacyjne i upiększające. Najdziwniejszym elementem
u Himba są ich fryzury. Na ich głowach można zauważyć gliniane węże oklejone
warstwą otjize, które spływają luźno na ramiona. Jeśli panna zaplata swoje włosy
w kucyk, oznacza to, że jest gotowa wstąpić w związek małżeński. Kobiety zamężne
rozpuszczają włosy luźno na ramiona i golą przód głowy, który ozdabiają przypinką
w kształcie korony. Natomiast wdowy na znak żałoby zdejmują przypinkę [9]. Ciało
Himba jest w pełni pomalowane. Od stóp do głów pokrywa je ochra. Biel gałek
ocznych oraz zębów kontrastuje z kolorem ich skóry. Kobieta uśmiechając się, wygląda
naprawdę zjawiskowo [8].

Piękno Gejszy
Dla kobiet zamieszkujących Japonię bycie gejszą bywa największym marzeniem. Słowo
„gejsza” przetłumaczone dosłownie oznacza „człowiek sztuki”. Ubiór gejszy jest na tyle
prosty, że aż specyficzny. Ubrane w kolorowe kimona prezentują się jak piękne motyle
z kolorowymi skrzydłami. Wydają się sunąć po podłodze. Kolorowe spinki w kształcie
kwiatów wpięte w ich włosy dodają im dziewczęcego uroku. Natomiast ich makijaż,
czyli biel twarzy połączona z czerwonymi ustami i czerwoną obwódką wokół oka, nadaje
kobietom wygląd zdziwionej porcelanowej lalki. Taki wizerunek sprawia, że wydają się
bardzo tajemnicze, a ludzie im mniej wiedzą, tym bardziej chcą poznać historię gejsz.
Japończycy uważają, że życie gejsz jest idealne. Są pewnego rodzaju diamentem wśród
wszystkich klejnotów [10].
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Rola makijażu
Słowo „makijaż” pochodzi od francuskiego słowa maquiller mającego znaczenie szminkować, fałszować. W języku angielskim słowo make-up oznacza również kosmetyki
nakładane na skórę. Wyraz ten ma zatem dwa znaczenia – oznacza preparaty upiększające
oraz efekt wywołany poprzez nakładanie kosmetyków na skórę twarzy. Makijaż jest
stosowany w celu wyeksponowania urody, podkreślenia jej subtelności oraz zamaskowania niedoskonałości, ponieważ dzięki różnym technikom można nadać twarzy
idealny, zdrowy wygląd. Wyraża on też często osobowość. Rodzaj makijażu jest zwykle
dostosowany do aktualnie obowiązującej mody promującej określony kanon urody [2].
Każda kobieta posiada charakterystyczną cechę w swojej urodzie. Może to być
intensywny kolor oczu lub piękny kształt ust. Takie cechy urody można zauważyć bez
makijażu. Makijaż w szczególny sposób podkreśla charakterystyczną cechę urody
kobiety i dodaje jej wyjątkowości i piękna. Daje też wiele innych możliwości, można
go dobrać do ubrania, do nastroju chwili lub okazji. Najlepszą bazą dla makijażu jest
zdrowa, zadbana cera. Bez właściwego przygotowania skóry twarzy każdy makijaż będzie nietrwały. Istotne jest zatem określenie typu cery i dobranie określonych środków
do jej pielęgnacji.
Wygląd zewnętrzny, a także makijaż, jest rodzajem komunikatu, który jest przekazywany innym. Dzięki makijażowi i dobremu wyglądowi można nabrać pewności
siebie, wyeksponować swoją osobowość i zapewnić sobie sukces w życiu [11].
Sam proces nakładania makijażu i malowania nie jest prostą czynnością. Zrobienie dobrego makijażu zabiera czasem kilka godzin. Są też techniki, które pozwalają
na wykonanie makijażu szybko i perfekcyjnie. Konieczne jest jednak posługiwanie się
odpowiednimi akcesoriami i poznanie różnych technik jego wykonania. Do wykonania
makijażu niezbędne są podstawowe produkty kosmetyczne, do których należą puder,
podkład, róż, tusz do rzęs, pomadka lub błyszczyk. Do wykonania pełnego makijażu
potrzebne są ponadto kosmetyki podkreślające spojrzenie – linery, cienie i kredki [12].
Wykonano badania oceniające potrzebę robienia makijażu. Statystyki mówią, że 80%
kobiet nie chce pokazać się swoim partnerom bez makijażu. 70% kobiet nie zmywa
makijażu przed snem, a 25% kobiet poprawia makijaż w nocy [13].
Pomimo tych opinii kobiety czują potrzebę nakładania makijażu. Dlatego można
sądzić, że nie malują się one dla swoich partnerów, ale dla własnego zadowolenia. Poprzez makijaż każda kobieta chce podkreślić, że jest młoda, piękna i bardzo zadowolona
z życia. Osoby radosne i pewne siebie łatwo nawiązują kontakt z ludźmi, mają łatwość
porozumiewania się, odnoszą więcej prywatnych i zawodowych sukcesów. Makijaż
jest zatem bardzo istotnym elementem codziennego życia zapewniającym powodzenie
i sukces [13].
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Podsumowanie
Ideał piękna kobiecego ciała zależy od wielu rzeczy. Dla kobiet zamieszkujących kraje
afrykańskie obrzędy takie jak tatuowanie i nacinanie skóry, wybijanie zębów czy nawet
amputacje są czymś całkiem normalnym. Nie widzą w tym nic dziwnego, ponieważ
od najmłodszych lat były uświadamiane, że właśnie to jest wyrazem piękna. Podobnie
jest w Azji. Kobiety narażane na cierpienie z powodu krępowania stóp czy wydłużania
szyi, czasem zapominają o bólu i żyją z myślą, że to co zostało im zrobione, pomoże im
w przyszłości np. w znalezieniu kandydata na męża.
U kobiet zamieszkujących kraje arabskie sytuacja wygląda nieco inaczej. Muzułmanki
od zawsze były schowane za „zasłoną” i ich piękno w żaden sposób nie mogło zostać
wyeksponowane. Strój, jaki muszą nosić, w żaden sposób nie podkreśla ich urody. Jedynie
w oczach męża muzułmanka może poczuć się w jakiś sposób piękną.
Dla kobiet w Europie wielkim przełomem stał się wiek XX. Kanon kobiecego piękna
zmieniał się w tempie ekspresowym. Stopniowo z biegiem czasu mężczyźni upodobali
sobie kobiety wyglądające bardzo młodo. W różnych zakątkach świata co innego jest
uważane za piękne. Każda epoka ma swój częściowo nakreślony ideał, do którego kobiety starają się dążyć, aby chociaż w kilku procentach poczuć się pięknie same ze sobą.
Ozdabianie i malowanie zawsze był w modzie, dlatego też makijaż stał się ważnym
elementem piękna.
Doskonały makijaż, który jest dobrze dobrany, podkreśla niepowtarzalną urodę kobiety, kreuje jej wizerunek i doskonałość urody. Zmiana wyglądu zewnętrznego wpływa
na samopoczucie i postrzeganie samej siebie. Makijaż daje bardzo duże możliwości,
można go dopasować do nastroju chwili, okazji czy też do ubrania. Dzięki makijażowi
można też przemienić się w kogoś zupełnie innego. Każde z przeobrażeń powinno być
miłym doświadczeniem i wzbudzać pozytywne uczucia.
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