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PRZEDMOWA
W Polsce, choroby nowotworowe są obecnie przyczyną około 20% wszystkich
zgonów, w tym około 40% zgonów u kobiet w wieku 45-65 lat i 30% zgonów u mężczyzn
w wieku 45-65 lat. U mężczyzn najczęściej rejestruje się zachorowania na nowotwory
złośliwe płuca, okrężnicy i odbytnicy, żołądka, gruczołu krokowego, pęcherza moczowego
i krtani. U kobiet natomiast najczęściej występują nowotwory złośliwe piersi, okrężnicy
i odbytnicy, szyjki macicy, płuca, jajnika i trzonu macicy. W grupie młodych dorosłych
(20-44 lata) nowotwory występują częściej u kobiet niż u mężczyzn: od początku lat 80.
współczynniki zachorowalności są około dwukrotnie wyższe u kobiet niż u mężczyzn.
Dynamika wzrostu liczby zachorowań oraz obniżenia wieku zachorowań na
nowotwory złośliwe w Polsce jest znacznie większa od dynamiki wzrostu liczby ludności
i należy do najwyższych w Europie. Zjawisko to wynika z różnych przyczyn. Przede
wszystkim jest to wzrost liczby ludności – wzrosła ona z 30,7 mln w 1963 r. do ponad 38
mln w 2018 r. Poza tym zauważyć można zmiany w strukturze wieku ludności polegające
na zwiększeniu się liczebności grup wiekowych w tzw. „wieku nowotworowym” ( >40 lat
u kobiet i >50 lat u mężczyzn), w których zachorowalność jest szczególnie wysoka.
Równocześnie nie dochodzi do wystarczająco szybkich zmian we wciąż niekorzystnych
postawach prozdrowotnych społeczeństwa (np. palenie tytoniu, alkohol, niewłaściwe
żywienie, stres, opalnie) – mimo wielu podjętych działań prewencyjnych oraz ich
pierwszych pozytywnych efektów. W końcu poprawa wczesnego rozpoznawania
nowotworów przebiega w Polsce wolnej i bardziej niezadowalająco, niż w innych krajach
europejskich, co skutkuje gorszymi wynikami leczenia w postaci przeżycia 5 lat bez
objawów choroby nowotworowej.
Współczesna medycyna dysponuje szerokim wachlarzem metod terapeutycznych
stosowanych u ludzi chorych na nowotwory. Zastosowanie danej metody leczniczej zależy
od rodzaju guza i jego właściwości, a także od stopnia zaawansowania choroby. Zależnie
od tego lekarz podejmuje właściwe kroki mające na celu wyleczenie, bądź przedłużenie
życia chorego. Jednak pomimo posiadania szerokiego wachlarza możliwości walki
z chorobami nowotworowymi, dzisiejsza medycyna nie jest wystarczająco skuteczna.
Dostępne metody leczenia nowotworów dzielą się na działania miejscowe oraz
systemowe. Pierwsze opierają się na oddziaływaniu bezpośrednio na guz i mowa tutaj
o chirurgii i radioterapii. Leczenie systemowe opiera się na chemio- i hormonoterapii,
a także na leczeniu biologicznym. Proces leczenia jest długotrwały i często obciążający
chorego. Wymaga podejścia kompleksowego i pracy całego zespołu, łącznie z pomocą
psychologa oraz rehabilitacją chorego po leczeniu.
Pomimo ciągłego rozwoju onkologii oraz udoskonalania metod terapeutycznych,
leczenie nowotworów wciąż obarczone jest wysokim ryzykiem objawów niepożądanych,
które stanowią dodatkowe obciążenie dla chorych. Jednymi z częstszych działań
niepożądanych terapii przeciwnowotworowych są manifestacje skórne. Mimo że
powikłania te w większości przypadków nie stanowią zagrożenia dla życia, istotnie
ograniczają codzienną aktywność chorych i wiążą się z uciążliwymi objawami, takimi jak
uporczywy świąd czy ból.
Jeszcze do niedawna powikłania skórne towarzyszące chemioterapii czy
radioterapii były często pomijane lub lekceważone jako problem mało istotny klinicznie.
W ostatnich latach, głównie po wprowadzeniu do codziennej praktyki onkologicznej
terapii celowanych molekularnie, sytuacja ta uległa zmianie. Wprowadzenie
nowoczesnych substancji w tego typu terapii wiąże się z częstszym występowaniem
dotychczas bardzo rzadko opisywanych powikłań skórnych. Substancje te upośledzają
funkcje skóry powodując nasilone objawy kliniczne oraz powodują niejednokrotnie
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upośledzenie jakości życia pacjentów a nawet konieczność zaprzestania przez nich
codziennej aktywności. W związku z tym zdarza się, że powikłania skórne terapii
przeciwnowotworowej są przyczyną modyfikacji dawek, a w niektórych przypadkach
przerwania leczenia. Wszystko to wymusiło opracowanie szczegółowych algorytmów
postępowania w przypadku niepożądanych zmian skórnych u pacjentów poddanych
leczeniu onkologicznemu. Natomiast sama terapia toksyczności skórnej substancji
przeciwnowotworowych stała się elementem codziennej praktyki zarówno lekarzy
onkologów, jak również specjalistów innych dyscyplin.
Doświadczenia ostatnich lat pokazują, że w przypadku skórnych powikłań leczenia
onkologicznego, odpowiednie działania profilaktyczne, uważne monitorowanie stanu
skóry pacjenta oraz szybkie postawienie rozpoznania i rozpoczęcie odpowiedniego
leczenia (przyczynowego i objawowego) danego powikłania, pozwalają na zachowanie
dobrej jakości życia pacjentów onkologicznych i uniknięcie istotnych modyfikacji
leczenia. Jednak aby to osiągnąć, terapia skórnych działań niepożądanych leczenia
onkologicznego oraz zapobieganie ich wystąpieniu powinno być przedmiotem wysiłku
oraz współpracy onkologów, dermatologów, ale również kosmetologów.
Zwiększająca się liczba pacjentów onkologicznych, coraz częściej występujące
dotkliwe skórne powikłania nowoczesnego leczenia przeciwnowotworowego oraz
zwiększające się potrzeby pacjentów onkologicznych w zakresie wyboru i stosowania
produktów kosmetycznych spowodowały, że w ostatnich latach coraz częściej szukają oni
pomocy także w gabinetach kosmetologicznych. Konsekwencją rosnących oczekiwań
usługobiorców branży beauty w tym zakresie było wyodrębnienie i zdefiniowanie
specjalistycznej sub-dyscypliny kosmetologii zajmującej się szeroko pojętą opieką
kosmetologiczną nad osobami znajdującymi się na różnych etapach choroby
nowotworowej – kosmetologii onkologicznej, czyli tzw. ONKOKOSMETOLOGII.
Kosmetologia onkologiczna to trudna i wymagająca sub-dyscyplina kosmetologii,
obejmująca różne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, wymagająca dużej wiedzy,
umiejętności oraz empatii, ścisłej współpracy z lekarzami, ogromnego zaangażowania
i ustawicznego podnoszenia kwalifikacji. Coraz szersze grono kosmetologów decyduje się
na tę specjalizację swojej działalności, ukierunkowując ofertę gabinetu i kształcąc się
w tym kierunku. Istnieje wiele gabinetów, które świadczą usługi specjalistycznej opieki
kosmetologicznej nad osobami cierpiącymi na choroby nowotworowe a na rynku spotkać
można całe linie kosmetyków profesjonalnych i detalicznych dedykowanych pielęgnacji
pacjentów w trakcie i po przebytym leczeniu onkologicznym.
Leczenie onkologiczne ogranicza postępowanie kosmetologiczne, nie jest jednak
przeciwwskazaniem do wielu procedur. Zarówno w okresie leczenia, jak i po jego
zakończeniu można wykonywać profesjonalne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające.
Również wskazana, a nawet konieczna, jest u takich osób właściwa, codzienna,
systematyczna pielęgnacja domowa, do której należy wybierać odpowiednie produkty
kosmetyczne pod kątem występujących u pacjentów onkologicznych dolegliwości
skórnych. Zasady opieki kosmetologicznej nad pacjentami onkologicznymi są zależne od
wielu czynników: rodzaju nowotworu, metody leczenia przeciwnowotworowego, specyfiki
występujących dolegliwości kosmetologicznych oraz ogólnego stanu zdrowia pacjenta.
W tej sytuacji postać kosmetologa nabiera szczególnej wagi, bo to właśnie on może
podpowiedzieć odpowiedni sposób postępowania pielęgnacyjnego. Kosmetolog jest
bowiem specjalistą, który odbierając multidyscyplinarne wykształcenie na styku wielu
dyscyplin naukowych z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu i nauk o kulturze
fizycznej w odniesieniu do pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo, posiada odpowiednie
kompetencje do pełnienia funkcji doradczej w zakresie kosmetologicznych metod
profilaktyki oraz minimalizowania skórnych powikłań leczenia onkologicznego.
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Do podstawowych umiejętności kosmetologów zalicza się m. in. zdolność
diagnozowania występujących u klientów problemów skórnych i związanych z nimi
dolegliwości kosmetologicznych, znajomość metod, technik i narzędzi terapii
kosmetologicznej, w tym metodyki zabiegów kosmetologicznych, oraz umiejętność
planowania, prowadzenia i oceny opieki kosmetologicznej. Jednak aktualnie kosmetolodzy
występują w roli nie tylko realizatorów terapii kosmetologicznej skóry, ale głównie
doradców i konsultantów wspierających swoich klientów w działaniach prozdrowotnych
oraz uzupełnianiu wiedzy o utrzymaniu zdrowia, a także motywowaniu do zmiany
wyborów, postaw i nawyków zdrowotnych, co jest zgodne i wynika z ich profilu
zawodowego.
Dobrze wykształceni i świadomi zagrożeń zdrowotnych kosmetolodzy nierzadko
jako pierwsi mogą wykryć nieprawidłowości w wyglądzie i funkcjonowaniu organizmu.
Korzystając ze swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji kosmetolodzy mogą także
skutecznie zachęcić klientów do stosowania prozdrowotnych działań w zakresie
profilaktyki nowotworów lub, gdy to niezbędne, skierować do odpowiedniego specjalisty.
Praca profilaktyczna i edukacyjna kosmetologów może się odbywać przy okazji
codziennych działań zawodowych z wykorzystaniem wykształcenia nabytego w trakcie
studiów, a także podczas realizacji projektów prozdrowotnych realizowanych na zlecenie
różnorodnych instytucji. Kosmetolodzy mogą realizować założenia współczesnej edukacji
prozdrowotnej i profilaktyki nowotworów również jako członkowie interdyscyplinarnego
zespołu terapeutycznego. Podstawą efektywnej współpracy kosmetologów z innymi
członkami zespołu terapeutycznego powinna być ich świadomość zakresu kompetencji,
roli i zadań, wynikająca z posiadanych kwalifikacji zawodowych.
Oddaję w ręce czytelników skrypt pokonferencyjny „Opieka kosmetologiczna nad
pacjentem onkologicznym”. Jest to publikacja, która, mam nadzieję, odpowie na
zapotrzebowanie wszystkich zainteresowanych ONKOKOSMETOLOGIĄ poszukujących
informacji na temat najnowszych możliwości prowadzenia terapii kosmetologicznej, jako
metody wspomagającej zdrowienie chorych na nowotwory. Publikacja ta jest pracą
zbiorową, efektem pracy kilkunastu autorów, specjalistów w zakresie poszczególnych
zagadnień wchodzących w skład szeroko pojętej onkokosmetologii. Żywię nadzieję, że
przyczyni się ona do rozwoju kosmetologii onkologicznej oraz zainicjuje dyskusję nad
dalszymi kierunkami rozwoju kosmetologii w Polsce.

dr n. społ. Joanna Klonowska
Prodziekan ds. Studenckich
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia
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TRANSFORMACJA NOWOTWOROWA KOMÓREK
dr hab. n. med. Dorota Sulejczak
Zakład Farmakologii Doświadczalnej, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej
im. M Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk
Słowa kluczowe: komórki nowotworowe, karcynogeneza, geny.
Wstęp
Nowotwory to obecnie jedne z najgroźniejszych i najczęściej powodujących śmierć
pacjentów chorób cywilizacyjnych. Szacuje się, że zapadalność na tego typu schorzenia
będzie rosła w następnych latach. Jest to m.in. konsekwencją wielu przyczyn mogących
doprowadzić do zachorowania na choroby nowotworowe. Należą do nich tzw.: „podłoże
genetyczne”, szkodliwe działanie czynników środowiskowych, styl życia i in.
Nowotwory – podział i charakterystyka
Nowotwór (neoplasma) to zmiana chorobowa, charakteryzująca się
niekontrolowanymi podziałami tworzących ją komórek. Dodatkowo nowopowstające
komórki nie różnicują w prawidłowe komórki danej tkanki a charakteryzują się
atypowością, nieraz bardzo znaczną. Nowotwory mogą tworzyć przerzuty, do obszarów
przyległych od pierwotnego ogniska lub do tkanek odległych. Takie wtórne ogniska
nowotworowe stanowią przyczynę aż 80% zgonów spowodowanych rakiem.
Należy zaznaczyć, że właściwie każda tkanka organizmu może zostać zaatakowana
przez komórki nowotworowe. Ze względu na rodzaj tkanki, z której się wywodzi oraz
przebieg procesu chorobowego, nowotwory dzielimy na łagodne (naczyniaki, włókniaki,
gruczolaki, tłuszczaki i mięśniaki) i złośliwe (czerniak, chłoniaki, białaczki, glejaki,
mięsaki, raki oraz inne nowotwory – o pochodzeniu nienabłonkowym). Istnieje pewne
zamieszanie odnośnie terminu „rak”. Pierwotnie oznaczał on nowotwór złośliwy
pochodzący z tkanki nabłonkowej, jednak w piśmiennictwie anglojęzycznym (cancer)
i potocznie określa on każdy nowotwór złośliwy, niezależnie od pochodzenia.
Nowotwory niezłośliwe, czyli nowotwory łagodne (neoplasma beningum)
zbudowane są z komórek o morfologii zbliżonej do morfologii komórek prawidłowych
danej tkanki, są w znacznym stopniu zróżnicowane. Taki nowotwór jest zazwyczaj
otoczony torebką łącznotkankową, charakteryzuje się powolnym wzrostem oraz nie daje
nacieków ani przerzutów. Po jego chirurgicznym usunięciu najczęściej nie dochodzi do
wznowy i chory ma blisko 100% szans na całkowite wyleczenie. Jednak nowotwory
łagodne mogą uciskać sąsiadujące tkanki, powodować zmniejszenie światła naczynia
krwionośnego lub też być zlokalizowane w kluczowym do życia organie (np. mózgu czy
sercu) prowadząc do upośledzenia jego działania. Mogą również osiągać duże rozmiary
lub być zlokalizowane w miejscach o trudnym dostępie chirurgicznym. Tego typu
nowotwory określa się jako „nowotwory złośliwe miejscowo” lub „półzłośliwe”.
By nowotwór został zaklasyfikowany jako nowotwór półzłośliwy (neoplasma
semimalignum) musi on przejawiać jedną z poniższych cech: charakteryzować się dużą
masą (powodującą ucisk na okoliczne tkanki) naciekać i niszczyć okoliczne tkanki albo/i
wykazywać zdolność wszczepiania oraz mieć morfologię zbliżoną do morfologii
charakterystycznej dla komórek nowotworu złośliwego (znaczne odróżnicowanie
komórek, patrz niżej). Do tej grupy nowotworów zalicza się m.in. rak
podstawnokomórkowy skóry (fibroma desmoides), potworniaki dojrzałe (teratoma
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maturum) czy guz mieszany ślinianek (adenoma pleomorphum). Choć, nowotwory
półzłośliwe zazwyczaj nie dają przerzutów, to jednak potencjalnie posiadają taką zdolność
(zwłaszcza w późnym stadium rozwoju nowotworu). Ponieważ po leczeniu chirurgicznym
(również operacjach radykalnym) zdarzają się nawroty choroby, to konieczne jest
zapewnienie dużego marginesu zdrowej tkanki.
Nowotwór złośliwy (cancer, neoplasma malignum) charakteryzuje się atypowymi
komórkami o niskim stopniu zróżnicowania (w porównaniu do komórek prawidłowych
odpowiedniej tkanki) oraz szybkim wzrostem. Nie jest otoczony torebką łącznotkankową
i nacieka na okolice sąsiadujące (upośledzając ich działanie) oraz do naczyń. Oderwane
komórki przemieszczają się po organizmie wraz z krwią, limfą i płynem mózgowordzeniowym tworząc przerzuty odległe od miejsca pierwotnego występowania nowotworu.
Czynniki prowadzące do karcynogenezy
Powstawanie raka/nowotworu jest wieloetapowym i często długotrwałym procesem
polegającym na gromadzeniu się (kumulacji) mutacji w komórkach somatycznych.
Mutacje te prowadzą do straty kontroli nad proliferacją, wzrostem oraz różnicowaniem
komórek a także niemożnością egzekucji procesu apoptozy (aktywna śmierć komórki
zbędnej lub zagrażającej organizmowi). Mutacje prowadzące do nowotworzenia mogą
mieć charakter wrodzony i/lub nabyty. Mogą być to mutacje przypadkowe lub wywołane
działaniem czynników rakotwórczych. Obecnie przypisuje się rolę w karcynogenezie
również tzw. zmianom epidenetycznym (np. acetylacji lub metylacji DNA, które prowadzą
do zmiany poziomu ekspresji genów).
Karcynogeny zostały podzielone ze względu na pochodzenia na: fizyczne,
chemiczne i biologiczne. Do pierwszej grupy zalicza się np. promieniowanie UV,
jonizujące czy kosmiczne. Karcynogeny chemiczne to m.in. benzen (mogący prowadzić do
rozwoju białaczek), azbest (mogący wywołać nowotwór oskrzeli), arsen (wiązany
z nowotworami wątroby i oskrzeli), nikiel (nowotwory oskrzeli i zatok przynosowych) czy
alkohol (obwiniany za nowotwory jamy ustnej, krtani i przełyku). Karcynogeny
biologiczne są obecnie jednymi z najintensywniej badanych czynników mogących
prowadzić do rozwoju nowotworów. Należą do nich toksyny wydzielane przez bakterie,
grzyby czy pasożyty oraz wolne rodniki, czy niektóre pośrednie produkty przemiany
materii. Do tej grupy wlicza się również różne organizmy pasożytnicze np. przywrę
Schistosoma haematobium, która żyjąc w naczyniach krwionośnych miednicy zwiększa
ryzyko zachorowania na nowotwór pęcherza moczowego lub bakterię Helicobacter pylori,
której obecność w żołądku podnosi ryzyko zapadnięcia na chorobę wrzodową żołądka
i dwunastnicy oraz nowotwór żołądka. Także wirus HIV, który nie jest typowym
onkogenem, poprzez obniżenie odporności organizmu osoby nim zakażonej, zwiększa
ryzyko wystąpienia u niej różnych nowotworów. Do nowotworzenia mogą również
doprowadzić nienaprawione przez polimerazę błędy powstałe w procesie replikacji DNA
(namnażanie DNA przed poddziałem komórki).
Grupy genów kluczowych dla karcynogenezy
Do nowotworzenia prowadzą mutacje genów regulujących procesy zachodzące
w komórce – należących do czterech kategorii. Są to geny regulujące proces naprawy DNA
oraz proces apoptozy a także geny supresorowe i protoonkogeny.
Należy podkreślić, że mutacje dotyczące genów naprawy DNA (prowadzące do ich
inaktywacji czy produkcji nieprawidłowo działającego białka) podnoszą znacznie ryzyko
utrwalenia się i pojawienia kolejnych mutacji w pozostałych genach organizmu, co
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znacznie podnosi ryzyko zajścia procesu nowotworzenia. Dlatego też geny te określane są
często jako stabilizujące genom a ich mutacje prowadzą do niestabilności genetycznej,
zaburzeń cyklu komórkowego i aberracji chromosomowych – co może prowadzić do
apoptozy komórki albo do jej transformacji nowotworowej. Wykazano, że wrodzone
mutacje tego typu genów predestynują ich nosicieli do zapadania na różne nowotwory np.
raka sutka i jajników u nosicieli mutacji w BRCA1 (białko kodowane przez ten gen ma
zdolność łączenia się i współdziałania z białkami zaangażowanymi w naprawę DNA oraz
z białkami regulującymi cyklu komórkowego).
Kolejną grupę stanowią geny supresorowe nowotworów, czyli tzw. antyonkogeny.
Ich mutacje prowadzą do dezaktywacji, jednak konieczna jest mutacja obydwu alleli, żeby
gen przestał funkcjonować – produkować w pełni funkcjonalne białko. Geny te są
niezwykle ważne w zabezpieczeniu przed nowotworzeniem, ponieważ działając
prawidłowo hamują podziały komórkowe (proliferację) oraz normalizują procesy
pozwalające na utrzymanie stabilności genetycznej w komórkach. Do takich genów zalicza
się m.in. TP53 (kodujący białko p53) i RB1 (kodujący białko retinoblastomy). Niektórzy
badacze zaliczają do tej grupy również wspomniane powyżej BRCA1 i BRCA2. Białko
p53 jest odpowiedzialne za indukcję procesu apoptozy w komórce oraz za hamowanie
wejścia komórek z uszkodzonym DNA w proces podziału, dlatego mutacje w genie TP53
powodują niemożność zajścia apoptozy oraz naprawy DNA komórki. Prowadzi to do
pojawienia się klonu potomnych komórek, którym dzieląca się uszkodzona komórka
przekazuje mutacje DNA, co w dalszym etapie prowadzi do wejścia w kolejne fazy
nowotworzenia. Uważa się, że ponad połowa ludzkich nowotworów charakteryzuje się
mutacjami w genie TP53. Takie nowotwory są wrażliwe na radio- i chemioterapie. Białko
retinoblastomy kodowane przez gen RB1 zawiaduje natomiast przejściem komórki z fazy
G cyklu komórkowego do faz S (synteza DNA) i M (podział komórki), dlatego jego
dezaktywacja
prowadzi
do
niekontrolowanych
podziałów
komórkowych
charakterystycznych dla komórek nowotworowych.
Ostatnią grupę stanowią protoonkogeny, czyli geny regulujące procesy gojenia,
embriogenezę, replikację, proliferację i różnicowanie komórek. Mutacje tych genów
prowadzą do ich aktywacji i przekształcenia się w onkogeny, które kodują strukturalnie
i funkcjonalnie zmienione białka – tzw. onkoproteiny, których działalność skutkuje
nowotworzeniem. Mutacje w tych genach, przeciwnie do opisanych powyżej, mają
charakter dominujący tzn. do wywołania działania pronowotworowego wystarczy mutacja
tylko jednego allelu. Mutacje takie zazwyczaj dotyczą komórek somatycznych i rzadko
wiążą się z dziedzicznymi postaciami nowotworów. Do genów tego typu zaliczmy m.in.
Fos, N-myc czy RAS (onkoproteina RAS jest wykrywana w około 20% nowotworów
i prowadzi do niekontrolowanych podziałów komórkowych). Dużą grupę stanowią geny
kontrolujące proces apoptozy: antyapoptotyczne np.: BCL-2 czy BCL-XL
i proapoptotyczne np.: BAX, BAD, BID. Mutacje prowadzą do dezaktywacji genów proi aktywacji genów antyapoptotycznych i powodują zahamowanie procesu apoptozy
w komórkach oraz wydłużenie czasu życia zmutowanej już komórki, co umożliwia
zachodzenie w niej kolejnych mutacji. Niestety uwarunkowana genetycznie oporność na
apoptozę łączy się w opornością komórek guza na chemioterapię.
Etapy karcynogenezy
Karcynogeneza jest procesem wieloetapowym, długotrwałym, opartym na
gromadzeniu się mutacji (nigdy nie prowadzi do niej pojedyncza mutacja, musi być ich co
najmniej 3). Dzieli się ją na 3 główne fazy: inicjację, promocję i progresję.
W fazie inicjacji niekiedy wyróżnia się tzw. preinicjację, czyli okres narażenia na
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działanie karcynogenu. Może on trwać nawet całe życie osobnika. Inicjacja to etap,
w którym pojawia się w komórce pierwsza krytyczna, pojedyncza i nieodwracalna mutacja
w DNA. Jeśli zmiana w DNA nie zostanie naprawiona i nie dojdzie do indukcji procesu
apoptozy komórki, to będzie ona żyła dalej i będzie miała duży potencjał do wejścia
w kolejny etap procesu nowotworzenia. Mutacja jest przekazywana komórkom potomnym,
dzięki czemu powstaje w organizmie klon komórek charakteryzujących się zwiększoną
wrażliwością na działanie kolejnych czynników mutagennych i mitogennych.
Na etapie promocji – dochodzi w komórce do aktywacji onkogenów, co skutkuje
wzrostem poziomu syntezy czynników promujących wzrost i namnażanie się komórek.
Pojawiają się kolejne mutacje, w tym mutacje dotyczące genów odpowiedzialnych za
wejście komórki w proces apoptozy i jego przeprowadzenia oraz genach hamujących
podziały komórkowe. Ten etap może trwać kilka lat. Większość powstałych klonów
komórkowych ginie z powodu nagromadzenia się niekorzystnych mutacji w genomie lub
też są rozpoznawane i zabijane przez komórki układu immunologicznego (np. limfocyty
NK), jednak część przeżywa i to one – proliferując intensywnie i stając się nieśmiertelne –
zapoczątkowują rozwój nowotworu. Guz formuje się, rośnie i rozwija, jednak do dalszego
wzrostu potrzebuje dostępu do tlenu i substancji odżywczych. W celu zaspokojenia tych
potrzeb wydziela czynniki np. VEGF (czynnik wzrostu śródbłonka naczyń), które ściągają
do jego wnętrza naczynia krwionośne – jako odgałęzienia naczyń z okolicy nowotworu.
Ostatni etap to progresja nowotworu, czyli jego uzłośliwienie. Jest to już późne
stadium rozwoju nowotworu. Wynika ono z kolejnych mutacji zachodzących w komórkach
nowotworowych. Prowadzą one m.in. do zmiany morfologii komórek (np. ich kształtu
i zawartości) oraz nieprawidłowości w kariotypie i co za tym idzie – zaburzeń
komórkowych na poziomie molekularnym. Ostatecznie mutacje prowadzą do destabilizacji
cytoszkieletu komórki oraz zaburzenia, a następnie utraty jej zdolności do przylegania
(adhezji) do sąsiadujących z nią komórek i błon podstawnych. Prowadzi to do oderwania
się komórki nowotworowej od masy guza. Komórka taka przemieszcza się (migruje)
w ciele poprzez naczynia limfatyczne i krwionośne a następnie przyczepia się do komórek
i ECM (extracellular matrix; macierz zewnątrzkomórkowa) narządów docelowych, czyli
miejsc powstawania przerzutów. W miejscu osiedlenia komórka trawi najbliższy sobie
obszar macierzy (proteoliza) i proliferuje tworząc tzw. wtórne ognisko nowotworowe, czyli
przerzut. Proces naciekania nowotworu na sąsiednie tkanki i powstawania odległych
przerzutów jest etapem nieodwracalnym, w którym nie da się już zahamować dalszych
zmian w komórkach.
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TERAPIA FOTODYNAMICZNA W CHOROBACH
NOWOTWOROWYCH SKÓRY
dr n. chem. Sebastian Grzyb
Wydział Inżynierii
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: terapia fotodynamiczna, PDT, fotouczulacze, leczenie nowotworów
skóry.
Wstęp
Jedną z metod leczenia i diagnozowania chorób o podłożu nowotworowym
i stanów przednowotworowych, w tym szczególnie chorób skóry, jest terapia
fotodynamiczna (PDT – ang. Photodynamic Therapy). Jest to metoda leczenia opierająca
swoje działanie na reakcji fototoksycznej, do której dochodzi w wyniku oddziaływania
substancji fotouczulającej i światła o odpowiedniej dla danej substancji długości fali.
Poprzez światło o odpowiedniej długości fali zostaje aktywowany fotouczulacz,
powodując produkcję reaktywnych form tlenu, które wywierają działanie cytotoksyczne na
komórki nowotworowe.
Pomimo rozwoju medycyny choroby skóry są nadal jednymi z powszechniej
występującymi schorzeń. Wśród nich znajdują się także choroby nowotworowe –
najbardziej niebezpieczne i trudne do wyleczenia. Przyjmuje się, że choroby nowotworowe
skóry stanowią 8-10% wszystkich nowotworów złośliwych. Ciągle szuka się nowych
metod i terapii, aby z nimi skutecznie walczyć. Coraz szerzej zakrojone badania w zakresie
walki z różnorodnymi nowotworami i możliwość stosowania wielu leków i terapii
przeciwnowotworowych wciąż nie są wystarczające. Tradycyjne metody leczenia często
posiadają wiele skutków ubocznych lub nie przynoszą oczekiwanych rezultatów.
Terapia fotodynamiczna i fotouczulacze
Jedną z bardziej interesujących metod i ciekawą alternatywą wśród stosowanych
obecnie metod leczenia – nie tylko chorób o podłożu nowotworowym, ale także i innych,
w tym chorób skóry, może być terapia fotodynamiczna (PDT – ang. Photodynamic
Therapy). Dodatkowo metoda ta jest też z powodzeniem wykorzystywana w wielu
zabiegach kosmetycznych, mających na celu leczenie, albo poprawę komfortu chorych na
choroby skórne osób. Stosowanie i mechanizm działania PDT opiera się na wykorzystaniu
reakcji zachodzącej pomiędzy tzw. substancjami fotouczulającymi a promieniowaniem.
Substancje fotouczulające (fotosensybilizatory) są związkami, które pochłaniają energię
światła odpowiedniej długości fali, a następnie ją wypromieniowują, dając efekt świecenia
i zmiany koloru chorych tkanek (co wykorzystuje się w diagnostyce) lub, po naświetleniu
światłem o wyższej energii, powodując ich niszczenie. Fotouczulacze stanowią bardzo
dużą grupę rożnych związków chemicznych, wykorzystywanych w zależności od potrzeb
i mogą występować w formie żeli, maści, roztworów, aerozoli czy zastrzyków.
Dzięki odpowiednim właściwościom właściwie dobranych fotosensybilizatorów
metoda ta wykazuje się dużą skutecznością w zastosowaniach leczniczych
i kosmetycznych. Ważne jest także, że dzięki wysokiej selektywności działania
fotouczulaczy, ich wykorzystywanie aplikacyjne nie wiąże się z uszkodzeniami zdrowych
tkanek, tak jak często ma to miejsce w przypadku innych terapii przeciwnowotworowych.
Dodatkowo, w salonach kosmetycznych terapia PDT i fotosensybilizatory znajdują
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zastosowanie w zapobieganiu występowania oznak starzenia, usuwaniu przebarwień oraz
teleangiektazji, a także w leczeniu trądziku.
Badania nad wykorzystaniem fotouczulaczy i zastosowaniem ich w PDT
prowadzone są od dawna. Przeprowadzano wiele badań nad coraz to nowszymi
substancjami fotouczulającymi oraz ich selektywną kumulacją w komórkach
nowotworowych. Wykazano, że fotosensybilizatory gromadzą się w większej ilości w
komórkach nowotworowych niż w zdrowych i sukcesywnie wprowadzano terapię
fotodynamiczną do leczenia klinicznego.
Mechanizm PDT
PDT to procedura kilkuetapowa, której działanie opiera się na reakcji, będącej
wynikiem aktywacji fotouczulacza poprzez użycie światła o odpowiedniej długości fali.
Metoda ta jest podobna do metody za pomocą, której diagnozuje się nowotwory. Jednak
w tym wypadku do naświetlania użyte zostaje światło o wyższej energii. Powoduje to
wypromieniowanie takiej porcji energii, która pozwala uruchomić procesy powodujące
efekt fototoksyczny. Zapoczątkowanie reakcji fotodynamicznej, a tym samym procesu
niszczenia komórki nowotworowej, wymaga trzech składników: właściwego
fotouczulacza, źródła światła, zdolnego emitować promieniowanie o odpowiedniej
długości fali, tlenu rozpuszczonego w tkance. Substancja fotouczulająca zostaje podana
miejscowo lub dożylnie, a następnie jest wchłaniana do wszystkich komórek.
W następnym etapie nowotwór zostaje naświetlony promieniowaniem o odpowiedniej
długości fali. Po pochłonięciu światła, fotosensybilizator daje początek reakcjom
chemicznym, które prowadzą do produkcji tlenu singletowego lub reaktywnych form tlenu
będących wolnymi rodnikami, te natomiast przyczyniają się do śmierci komórek
nowotworowych.
Procesy te mogą zachodzić według dwóch mechanizmów. Cząsteczka
fotouczulacza, poprzez wchłanianie fotonu, doprowadza do jego wzbudzenia i przechodzi
ze stanu podstawowego do singletowego stanu wzbudzonego. Następnie fotouczulacz
przechodzi do wzbudzonego stanu trypletowego. W tym stanie fotosensybilizator może
wzbudzać molekuły, które znajdują się w jego otoczeniu. Nadwyżka energii zostaje
przeniesiona na cząsteczkę tlenu. W ten sposób tworzą się reaktywne formy tlenu (RFT),
co prowadzi do nekrozy komórek w procesie utleniania.
Mechanizm drugi zakłada, że po tym jak substancja fotouczulająca przechodzi we
wzbudzony stan trypletowy, dochodzi do przeniesienia energii na cząsteczkę tlenu, tym
razem już bezpośrednio. W wyniku tego tworzy się tlen singletowy, który wykazuje silne
właściwości utleniające i charakteryzuje się stosunkowo długim czasem życia. Proces ten
jest zależny od ilości tlenu znajdującego się w środowisku reakcji. Jeśli jego stężenie jest
duże, reakcja zachodzi według mechanizmu II, jeżeli natomiast jest ono niższe – według
mechanizmu I. Do czynników warunkujących, który z mechanizmów zostanie
przeprowadzony, należy także pH środowiska reakcji oraz struktura fotosensybilizatora.
Fotosensybilizatory porfirynowe wykazują większą tendencję do tworzenia tlenu
singletowego, a ftalocyjaninowe do generowania form rodnikowych.
PDT w chorobach nowotworowych skóry
Metoda PDT jest rekomendowaną i szeroko stosowaną metodą leczenia dużych
i licznych zmian typu rogowacenia słonecznego, choroby Bowena i powierzchownej
postaci raka podstawnokomórkowego. Ma szerokie zastosowanie w leczeniu nowotworów
skóry takich jak inne nowotwory podstawnokomórkowe i kolczystokomórkowe, a także
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zmian dermatologicznych jak np. łuszczyca, przebarwienia, trądzik pospolity i różowaty.
W schorzeniach tych stosuje się PDT zarówno w monoterapii, a także w terapii skojarzonej
z innymi metodami. Warto dodać, że PDT sprawdza się też w przypadku stanów
przedrakowych, a także jako uzupełnienie standardowych terapii przeciwnowotworowych,
tj. chemioterapii, radioterapii, chirurgii.
Zakończenie
Terapia fotodynamiczna jest interesującą metodą, dobrą alternatywą dla innego
rodzaju terapii, które stosuje się w leczeniu schorzeń o podłożu nowotworowym
i nienowotworowym, w tym obejmujących choroby skóry. Generowane przy udziale
fotouczulaczy reaktywne formy tlenu czynią ten rodzaj substancji bardzo skutecznymi,
zarówno w doprowadzaniu do apoptozy komórek nowotworowych oraz wykorzystaniu
w innych zabiegach leczniczych i kosmetycznych. Można więc z cała pewnością
stwierdzić, że PDT jest metodą, którą, z racji jej skuteczności warto stosować we
wskazanych w pracy obszarach, a badania nad nowymi fotosensybilizatorami powinny być
sukcesywnie rozwijane.
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OPIEKA KOSMETOLOGICZNA NAD PACJENTAMI
ONKOLOGICZNYMI REALIZOWANA PRZEZ KOSMETOLOGÓW
W GABINETACH KOSMETOLOGICZNYCH
dr n. społ. Joanna Klonowska
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: onkologia, kosmetologia, pacjent onkologiczny, opieka
kosmetologiczna.
Wstęp
Nowotwory stanowią jedną z najgroźniejszych grup chorób dotykających ludzkość.
Na skutek zmian cywilizacyjnych oraz wydłużenia średniego czasu życia liczba
zachorowań stale rośnie. Pomimo ciągłego rozwoju medycyny oraz udoskonalania metod
terapeutycznych, leczenie nowotworów wciąż obarczone jest wysokim ryzykiem objawów
niepożądanych, które stanowią dodatkowe obciążenie dla chorych. Jednymi z częstszych
działań niepożądanych terapii przeciwnowotworowych są manifestacje skórne. Dlatego
coraz więcej osób nimi dotkniętych szuka pomocy w gabinetach kosmetologicznych.
Zwiększające się potrzeby pielęgnacyjne pacjentów onkologicznych spowodowały, że
w
ostatnich
latach
wyodrębniła
się
sub-dyscyplina
kosmetologii
–
ONKOKOSMETOLOGIA, rozumiana jako szeroko pojęta opieka kosmetologiczna nad
osobami znajdującymi się na różnych etapach choroby nowotworowej.
Epidemiologia chorób nowotworowych
Według szacunków należącej do WHO Międzynarodowej Agencji Badań nad
Rakiem (IARC) w 2018 roku na choroby nowotworowe zachorowało 18,1 miliona osób,
co spowodowało przedwczesną śmierć 9,6 mln osób. Biorąc pod uwagę, iż cztery lata
wcześniej było to odpowiednio 14,1 miliona oraz 8,2 miliona, wyraźnie widać, że na
świecie cały czas liczba zachorowań na raka rośnie. Podobnie jest w Europie i w Polsce.
Wzrastające obciążenie chorobami nowotworowymi wynika z kilku czynników.
Wśród nich najważniejszymi są: powiększająca się populacja, starzenie się społeczeństw
oraz zmiana częstości występowania niektórych przyczyn nowotworów związanych
z rozwojem społecznym i gospodarczym. W szczególności dotyczy to krajów szybko
rozwijających się, gdzie maleje częstość nowotworów związanych z ubóstwem
i infekcjami, natomiast rośnie liczba zachorowań kojarzących się ze stylem życia typowym
dla krajów uprzemysłowionych.
Skuteczne działania profilaktyczne tłumaczą spadek częstości występowania
nowotworów, takich jak rak płuca u mężczyzn oraz raka szyjki macicy. Jednak nowe dane
wskazują, że większość krajów wciąż boryka się ze wzrostem bezwzględnej liczby
diagnozowanych przypadków wymagających leczenia i opieki.
Zmiany skórne, jako powikłania leczenia onkologicznego
Jednymi z częstszych objawów terapii onkologicznych są zmiany skórne. Mimo że
powikłania te w większości przypadków nie stanowią zagrożenia dla życia, istotnie
ograniczają codzienną aktywność chorych i wiążą się z uciążliwymi objawami, takimi jak
nadwrażliwość, świąd czy ból. Szczególnie wprowadzenie nowoczesnych, celowanych
16

terapii onkologicznych wiąże się z częstszym występowaniem dotychczas rzadko
opisywanych objawów skórnych. Czasami nasilenie niepożądanych objawów klinicznych
jest tak duże, że jest to przyczyną modyfikacji dawek, a w niektórych przypadkach nawet
przerwania leczenia. Jednak odpowiednie kosmetologiczne działania profilaktyczne,
uważne monitorowanie stanu skóry pod kątem wystąpienia niepożądanych manifestacji
skórnych oraz szybkie rozpoczęcie odpowiedniej terapii kosmetologicznej pozwalają na
zachowanie dobrej jakości życia pacjentów onkologicznych i uniknięcie istotnych
modyfikacji leczenia onkologicznego. Należy podkreślić, że leczenie skórnych działań
niepożądanych oraz zapobieganie ich wystąpieniu powinno być przedmiotem wysiłku oraz
współpracy onkologów, dermatologów oraz kosmetologów.
Rola kosmetologa w minimalizowaniu skórnych powikłań terapii
przeciwnowotworowej
Jak wspomniano wcześniej, pacjenci onkologiczni często borykają się ze skórnymi
powikłaniami leczenia nowotworów. Nieodzowna w ich niwelowaniu jest pomoc
kosmetologa, który (o ile nie występują przeciwwskazania medyczne) powinien
zaproponować oraz dobrać stosowne preparaty do pielęgnacji skóry, włosów i paznokci,
a także podjąć się odpowiednich działań upiększających. Specjalista kosmetolog powinien
dobrać do stanu chorego określone zabiegi, które mogą wspomóc leczenie, poprawić stan
skóry, a także nastrój i samopoczucie chorego.
Onkokosmetologia, jako subdyscyplina kosmetologii
Szeroko pojęta pomoc w zakresie opieki kosmetologicznej nad osobami
znajdującymi się na różnych etapach choroby nowotworowej określana jest jako
kosmetologia onkologiczna, inaczej onkokosmetologia.
Kosmetologia onkologiczna to trudna i wymagająca sub-dyscyplina kosmetologii,
obejmująca różne zabiegi pielęgnacyjne i upiększające, wymagająca dużej wiedzy
i umiejętności, ścisłej współpracy z lekarzami, ogromnego zaangażowania i ustawicznego
szkolenia. Coraz więcej kosmetologów decyduje się na tę formę działalności,
ukierunkowując swoją ofertę i kształcąc się w tym kierunku. Istnieje wiele gabinetów,
które świadczą usługi specjalistycznej opieki kosmetologicznej nad osobami cierpiącymi
na choroby nowotworowe a na rynku spotkać można całe linie kosmetyków
profesjonalnych dedykowanych pielęgnacji pacjentów w trakcie i po przebytym leczeniu
onkologicznym.
Specyfika i zakres onkokosmetologii
Leczenie onkologiczne można poddać kilku podziałom. Przy wyborze najlepszego
dla danego chorego sposobu leczenia lekarz kieruje się rodzajem nowotworu, stanem
zaawansowania choroby oraz ogólnym stanem zdrowia chorego. W zależności od metod,
jakie składają się na kompletne leczenie chorego onkologicznie wyróżniamy leczenie
samodzielne oraz skojarzone. Natomiast w zależności od tego, jaki jest zasięg leczenia
i jego skuteczność na danym etapie choroby u konkretnego chorego, wyróżniamy leczenie
miejscowe oraz systemowe.
Leczenie systemowe to leczenie, któremu jest poddawany cały organizm chorego.
W leczeniu tym wykorzystuje się głównie chemioterapię, leczenie celowane, ale również
immunoterapię i hormonoterapię. Celem tego leczenia jest całkowite wyeliminowanie
komórek nowotworowych z organizmu chorego, w tym również tak zwanych
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mikroprzerzutów. Wyróżniamy następujące metody leczenia systemowego:
 chemioterapia z użyciem leków doprowadzających do śmierci komórek
nowotworowych (cytostatyki),
 leczenie celowane z wykorzystaniem leków działających na konkretny receptor
umiejscowiony na komórce nowotworowej lub blokujące przekazywanie
informacji wewnątrz komórki (hamowanie szlaków molekularnych ontogenezy),
 hormonoterapia z wykorzystaniem leków hormonalnie czynnych,
 immunoterapia z zastosowaniem leków wpływających na układ odpornościowy.
Leczenie miejscowe to leczenie nowotworu, znajdującego się tylko w wybranym
obszarze ciała – w danym narządzie i ewentualnie jego okolicach. Metody leczenia
miejscowego w onkologii to operacja chirurgiczna i radioterapia. Jeśli mamy do czynienia
z guzem litym to w większości przypadków leczenie miejscowe jest konieczne, aby
uzyskać szansę na wyleczenie. Leczenie miejscowe nowotworu złośliwego polega na
usunięciu chirurgicznym i/lub naświetleniu guza wraz z marginesem okolicznych tkanek
wolnych od nowotworu. Niejednokrotnie również usuwa się lub naświetla węzły chłonne
w pobliżu ogniska nowotworu (leczenie regionalne). Leczeniem miejscowym można
nazwać również chirurgię i radioterapię, stosowane w przypadkach przerzutu nowotworu.
Leczenie onkologiczne stanowi pewne ograniczenie w wyborze kosmetyków
i zabiegów kosmetologicznych, nie jest jednak przeciwwskazaniem do większości z nich.
Zarówno w okresie leczenia, jak i po jego zakończeniu można wykonywać profesjonalne
zabiegi odżywcze, nawilżające oraz łagodzące przeznaczone do skóry twarzy i całego
ciała. W uzasadnionych przypadkach i przy braku przeciwwskazań można także sięgać po
zabiegi wykorzystujące różne czynniki fizykalne. Polecanymi zabiegami są m. in.
delikatne masaże relaksacyjne dające odprężenie i ukojenie bólu, masaże poprawiające
krążenie limfy i przepływ płynów w organizmie, oraz kosmetologiczne zabiegi
upiększające, dzięki którym zwłaszcza kobiety mogą poprawić swój wygląd zewnętrzny
i znów poczuć się „kobieco” (rekonstrukcja brwi i rzęs, odbudowanie owłosienia, poprawa
wyglądu paznokci, zmiana odcienia skóry). Nieraz do poprawy ogólnego stanu chorego
wystarczy delikatny makijaż, manicure i pedicure. Chemio- czy radioterapia nie jest
przeszkodą do tego typu zabiegów. Również wskazana, a nawet konieczna, jest u takich
osób właściwa pielęgnacja domowa, do której należy wybierać linie dedykowane
pacjentom onkologicznym.
Zasady opieki kosmetologicznej nad pacjentami onkologicznymi są zależne od
metody leczenia onkologicznego – nieco inne postępowanie sugeruje się w przypadku
leczenia systemowego nowotworów (m. in. chemioterapią, które polega na podaniu leków
ogólnoustrojowo), nieco inne w przypadku leczenia miejscowego, jakim jest chirurgia
i radioterapia. Z pewnością przy wyborze odpowiedniego postępowania powinien pomóc
kosmetolog. Ważne jest, aby przy stosowaniu zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających
stosować preparaty, które nie powodują interakcji ze stosowanymi lekami, zabiegami
medycznymi, czy też nie utrudniają rehabilitacji chorego.
Psychologiczne aspekty opieki kosmetologicznej nad pacjentami onkologicznymi
Choroba nowotworowa może dotknąć każdego, niezależnie do płci i wieku. Ma ona
ogromny wpływ nie tylko na ich stan fizyczny ale także psychikę. Zarówno bowiem sama
choroba nowotworowa, jak i jej skutki, np. u kobiet w postaci utraty włosów czy piersi,
uznawanych za atrybuty kobiecości i macierzyństwa, mogą powodować stan
przygnębienia, depresji, poczucie mniejszej wartości i atrakcyjności. Jednak choroba nie
powinna pozbawiać ich jednak możliwości dbania o zdrowie i dobre samopoczucie. Coraz
więcej osób, szczególnie kobiet, które są w trakcie lub przeszły leczenie onkologiczne,
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szuka w gabinetach kosmetologicznych rozwiązania występujących, jako skutek uboczny
leczenia, specyficznych problemów skórnych. Właściwa opieka kosmetologiczna nad
pacjentami onkologicznymi może podnieść jakość życia tej grupy chorych i poprawić ich
stan psychiczny. Jednak wiąże się z ogromną odpowiedzialnością i powinna być opata
o rzetelną wiedzę.
Zakończenie
Opieka kosmetologiczna w trakcie oraz po zakończeniu leczenia onkologicznego
jest istotną formą terapii wspomagającej. Zabiegi i kosmetyki przeznaczone dla pacjentów
onkologicznych pomagają przywrócić prawidłowy poziom nawilżenia, wspomagają
odbudowę i utrzymanie naturalnej bariery ochronnej skóry, łagodzą uczucie dyskomfortu
związanego z podrażnieniem skóry. Przyspieszają gojenie patologicznych zmian skórnych
a w niektórych przypadkach zapobiegają ich dalszemu rozwojowi. Dlatego warto
wprowadzać do oferty salonu zabiegi dedykowane osobom w trakcie i po radioterapii.
Z powodu wielu problemów terapeutycznych i wynikającej z tego ogromnej
odpowiedzialności, kosmetologiczne programy pielęgnacyjne powinny być konstruowane
przez kosmetologów w oparciu rzetelną wiedzę na temat etiopatogenezy, objawów,
przebiegu i leczenia chorób nowotworowych. Powinni oni dysponować wiedzą z zakresu
onkologii, chemio- i radioterapii, chirurgii onkologicznej, opatrywania ran i odżywiania
w chorobie nowotworowej. Kosmetolodzy muszą wiedzieć, skąd biorą się działania
niepożądane leczenia onkologicznego i w jaki sposób im przeciwdziałać. Dlatego
menagerowie gabinetów kosmetologicznych powinni zadbać o podnoszenie wiedzy
i umiejętności zawodowych swoich pracowników poprzez ich uczestnictwo
w specjalistycznych szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych. Przy konstruowaniu
kosmetologicznych programów terapeutycznych zalecane, a nawet niezbędne jest także
współdziałanie kosmetologa z onkologiem oraz dermatologiem, ponieważ tylko dobra
współpraca na linii pacjent-lekarz-kosmetolog jest w stanie przynieść satysfakcjonujące
efekty w minimalizowaniu skórnych powikłań leczenia onkologicznego nowotworów.
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SKÓRNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE ORAZ OPIEKA
KOSMETOLOGICZNA W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZENIU
CHEMIOTERAPII
dr n. społ. Joanna Klonowska
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wstęp
Generalnym celem leczenia onkologicznego jest całkowite i trwałe usunięcie
wszystkich komórek nowotworowych z organizmu pacjenta. Taki efekt można uzyskać
w przypadku nowotworu o niskim stadium zaawansowania i niskiej złośliwości poprzez
chirurgiczne usunięcie tkanki nowotworowej. W wyższych stadiach zaawansowanych
wyleczenie raka jest możliwe po wprowadzeniu chemioterapii, czyli zastosowaniu leków
cytostatycznych.
Chemioterapia, jako metoda systemowego leczenia onkologicznego
Cytostatyki to leki przeciwnowotworowe, które poprzez blokadę cyklu
komórkowego oraz uruchomienie genetycznie zaprogramowanych mechanizmów śmierci
komórkowej (apoptozy) niszczą zbuntowane komórki rakowe. Leki cytostatyczne
stosowane w ramach chemioterapii mają szeroki zasięg działania. Działają skutecznie
zarówno na ognisko pierwotne choroby, jak i przerzuty odległe raka. Można je stosować
na różnych etapach leczenia – zarówno przed, jak i po operacji chirurgicznej. Mogą być
również podawane pacjentom onkologicznym w skojarzeniu z radioterapią.
Chemioterapia stanowi współcześnie podstawową metodę systemowego leczenia
nowotworów złośliwych, działa systemowo na cały organizm pacjenta, co oznacza, że
można leczyć chorobę, która rozprzestrzeniła się w różnych miejscach organizmu. Istotą
i nadrzędnym celem działania chemioterapii jest próba zniszczenia w organizmie chorych
komórek, które wymknęły się spod nadzoru układu immunologicznego. Różnią się one od
komórek zdrowych sposobem wzrostu oraz zdolnością odnowy. Nowotwór jest znacznie
bardziej wrażliwy na chemioterapię niż tkanki prawidłowe ze względu na znacznie
większą frakcję wzrostową. Posiada także więcej receptorów i szybciej wchłania podaną
substancję. Największa szansa na wyleczenie nowotworu za pomocą chemioterapii
dotyczy wczesnych faz jego powstawania. Optymalne i najbardziej skuteczne byłoby
leczenie choroby nowotworowej, gdy znajduje się jeszcze na etapie fazy sub-klinicznej
(bardzo wczesnej). Niestety, w tym stadium nowotwór pozostaje skrajnie trudny do
wykrycia.
Chemioterapia jest najbardziej skuteczna w walce z komórkami nowotworowymi.
Ale leki używane w trakcie chemioterapii nie są selektywne i niestety niszczą również
zdrowe komórki (choć w mniejszym stopniu niż na komórki rakowe), szczególnie te które
się też szybko dzielą. Najbardziej podatne na działanie chemioterapii są szybko dzielące
się komórki szpiku, przewodu pokarmowego, warstwy podstawnej naskórka i mieszków
włosa – stąd wypadanie włosów podczas chemioterapii oraz inne skórne przykre skutki
uboczne leczenia chemioterapią. Choć byłoby idealnie, aby chemioterapia nie atakowała
zdrowych komórek, to na dzień dzisiejszy jest to niemożliwe. Skutki uboczne
chemioterapii mogą być różne, mieć przebieg łagodny lub poważny, w zależności od
rodzaju przyjmowanych lekarstw i od odpowiedzi indywidualnej organizmu chorego. Na
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szczęście istnieją skuteczne metody wspomagające organizm pacjenta podczas terapii
i przynoszące ulgę w niepożądanym działaniu chemioterapii, w także kosmetologiczne.
Skóra w trakcie i po chemioterapii
Leczenie chemoterapią źle znosi skóra na całym ciele, ponieważ cytostatyki przede
wszystkim silnie ją wysuszają. Staje się ona przez to zaczerwieniona i łuszcząca, co bardzo
często powoduje świąd a niekiedy prowadzi nawet do powstania bolesnych obrzęków
i nadżerek. Częściej pojawiają się na niej także zmiany zapalne, ponieważ jest bardziej
podatna na zakażenia wirusowe, bakteryjne i grzybicze.
Suchość skóry i jej konsekwencje szczególnie dotyczą partii ciała, które
intensywnie się pocą, oraz tych, jak dłonie i stopy, które nie są objęte ochronną produkcją
łoju. Za pośrednictwem gruczołów potowych chemoterapeutyki przedostają się bowiem na
jej powierzchnię. U osób leczonych chemioterapią na powierzchni dłoni i stóp może dojść
do takiego przesuszenia, że skóra zaczyna się boleśnie łuszczyć.
Gabinetowa pielęgnacja skóry
W zależności od typu nowotworu, zastosowanego leku oraz czasu, jaki minął od
chemioterapii, można (lub nie) zastosować różne gabinetowe procedury kosmetologiczne.
Z tego też względu bardzo ciężko jest jednoznacznie określić zakres zabiegów, które
można zaproponować pacjentom onkologicznym.
Najczęściej w profesjonalnej opiece kosmetologicznej należy ograniczać się do
podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych. Schemat zabiegu może obejmować jedynie
delikatne oczyszczanie, złuszczanie i pielęgnację manualną. Dzieje się tak zwłaszcza
wtedy, gdy chemioterapia jest w toku lub miała miejsce całkiem niedawno i zalecenia
lekarza prowadzącego nie przewidują innych, bardziej inwazyjnych zabiegów
kosmetologicznych. W tej sytuacji bardzo ważne jest indywidualne dobranie użytych
kosmetyków o takim składzie, by mimo wykonania prostego zabiegu, przyniósł on jak
największe korzyści. Kosmetyki należy dobierać w sposób spersonalizowany, kierując się
aktualnym stanem skóry, odpowiednio do konkretnej jej potrzeby: przy ekstremalnym
przesuszeniu należy wybierać składniki nawilżające i natłuszczające, świąd skóry wymaga
dużej ilości składników łagodzących i przeciwświądowych, a zniszczona skóra –
regeneracyjnych. Jeśli problemy skórne są niewielkie i nie wymagają radykalnych działań
pielęgnacyjnych, warto zaproponować zabieg pielęgnacyjno-relaksujący, który wpłynie na
poprawę nastroju, co w chorobie nowotworowej jest niezwykle istotne.
Przeciwwskazane zabiegi kosmetologiczne
W związku z wieloma możliwymi negatywnymi konsekwencjami gabinetowej
terapii kosmetologicznej u osób dotkniętych chorobą nowotworową, zakres zabiegów
kosmetologicznych, przy wykonywaniu których należy zachować szczególną ostrożność
jest szeroki. Mimo, że powszechnie przyjmuje się, że bodźce fizykalne stosowane
w kosmetologii nie mają działań ubocznych, to jednak wielu badaczy wskazuje, że mogą
powodować zakłócenia w równowadze immunologicznej organizmu a także indukować
proces nowotworzenia w pacjentów onkologicznych. Badacze ci poddają w wątpliwość
możliwość ich bezpiecznego wykonywania u pacjentów onkologicznych w trakcie choroby
nowotworowej i wiele lat po zakończeniu leczenia, oraz podkreśla konieczność dalszych
badań oraz dyskusji na ten temat. Dlatego w trakcie i kilka lat po zakończeniu leczenia
chemioterapią wykonywanie większości średnio-inwazyjnych i inwazyjnych zabiegów
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kosmetologicznych jest bezwzględnie przeciwskazane. W tym okresie szczególnie
powinno się unikać zabiegów związanych z bodźcowym działaniem na organizm chorego
czynników fizykalnych, w tym także intensywnych, głęboko ingerujących w tkanki
masaży. Uważa się, że może to prowadzić niekorzystnych reakcji organizmu, a nawet do
nawrotu choroby i mikroprzerzutów. Generalnie, w przypadku takich klientów, naczelną
zasadą jest wykonywanie zabiegów nie-inwazyjnych i mało-inwazyjnych. Ze względu na
to, iż każdy przypadek jest inny, ciężko jednoznacznie wskazać, które inwazyjne zabiegi
kosmetologiczne są przeciwwskazaniem względnym, a które bezwzględnym. Jednakże
warto pamiętać, by do każdego klienta podchodzić indywidualnie, z uwzględnieniem
historii choroby i zaleceń lekarza prowadzącego.
Domowa pielęgnacja skóry
W pielęgnacji domowej przeznaskórkową utratę wody można ograniczyć, jeśli
zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy dostarcza się skórze wilgoci a także dba o odtworzenie
i utrzymanie na jej powierzchni aktywnej bariery ochronnej poprzez aplikację produktów
kosmetycznych z odpowiednimi składnikami. Zwłaszcza dłonie i podeszwy stóp powinien
bez przerwy pokrywać cienki film hydrolipidowy. To pozwoli także uniknąć pękania
skóry, co mogłyby skutkować rozwojem drobnoustrojów chorobotwórczych – jak
wspomniano wcześniej, ryzyko to dodatkowo zwiększa fakt, iż u pacjentów leczonych
chemoterapią, układ immunologiczny jest osłabiony a przez to organizm podatny na
infekcje.
Zespół ręka-stopa (HFS)
Niektóre leki stosowane w leczeniu nowotworów podczas chemioterapii mogą
sprawić, że skóra pacjentów onkologicznych na dłoniach i stopach pacjenta staje się
zaczerwieniona, nadwrażliwa lub nabrzmiała. Są to objawy zespołu ręka-stopa ((hand-foot
syndrome, HFS) zwanego także erytrodyzestezją dłoniowo-podeszwową (palmar-plantar
erythrodysesthesia, PPE) czy. Na ogół jest to reakcja na leczenie łagodna i przemija w
ciągu kilku lub kilkunastu dni. Gdy jednak trwa dłużej lub komplikuje się, niezbędne może
być nawet przerwanie przyjmowania leku lub zmiana jego dawkowania. Zespół ręka-stopa
charakteryzuje się powstaniem bolesnego rumienia dłoni i stóp z towarzyszącymi
dolegliwościami bólowymi z możliwością powstania pęcherzy i złuszczania
skóry. Wczesnymi objawami zespołu dłoniowo-podeszwowego są mrowienie, rozgrzanie,
świąd, zaczerwienienie i suchość. Przy nasilających się objawach skóra się łuszczy,
występują obrzęki i pęcherze, a pacjenci mają trudności z chodzeniem i utrzymaniem
przedmiotów w ręku. Uciążliwe dolegliwości znacznie obniżają jakość życia pacjentów
i prowadzą do zaburzeń funkcjonowania w codziennych czynnościach.
Pacjenci onkologiczni w przypadku pojawienia się jakichkolwiek niepokojących
symptomów mogących sugerować zespół ręka-stopa powinni jak najszybciej skonsultować
się z kosmetologiem, który wdroży odpowiednio skonstruowaną terapię gabinetową oraz
zaleci właściwe postępowanie w warunkach domowych. Podstawą pielęgnacji powinno
być stosowanie specjalnych kremów, które zawierają łagodzące składniki lecznicze
i wspomagające zdrowienie. Szczególnie w przypadku stosowania cytostatyków, od
momentu rozpoczęcia leczenia niezwykle ważna jest profilaktyczna, systematyczna
i codzienna pielęgnacja skóry. Chociaż pierwsze widoczne objawy zespołu ręka-stopa
pojawiają się po 7-10 dniach leczenia, warto zadbać o skórę już od pierwszego dnia. Na
rynku dostępne są specjalne preparaty, których działanie powoduje, że niepożądane
objawy zespołu ręka-stopa są znacznie mniej dolegliwe.
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Zakończenie
Zmiany skórne towarzyszące chemioterapii dotyczą zarówno skóry (uogólniona
suchość skóry oraz zespół ręka-stopa), jak i jej przydatków (owłosienia i paznokci).
Częstość i stopień nasilenia zmian skórnych u chorych poddanych chemioterapii
zależy od rodzaju i dawki cytostatyku, liczby użytych leków, schorzeń towarzyszących
oraz indywidualnych predyspozycji i cech danego pacjenta. Reakcje skórne towarzyszące
leczeniu z udziałem chemioterapii bardzo często są nie tylko przyczyną nieprzyjemnych
doświadczeń chorego, ale w wielu przypadkach powodują także obniżenie jakości życia,
a nawet mogą wpływać na strategię prowadzonego leczenia. Warto pamiętać, że wygląd
zewnętrzny i własny wizerunek są ważne dla większości ludzi, w tym także pacjentów
onkologicznych.
Polekowe reakcje skórne dzielą się na toksyczne i alergiczne. Reakcje toksyczne
indukowane są bezpośrednią obecnością leku i pojawiają się z reguły po zastosowaniu go
w bardzo dużych dawkach. Skórne reakcje alergiczne u pacjentów onkologicznych
pojawiają się na skutek uwolnienia składników komórek tucznych, fotouczulenia lub
bezpośredniego toksycznego wpływu leku na metabolizm komórkowy.
W jednym z badań naukowych obejmującym chorych leczonych z powodu różnych
typów nowotworów, skórne działania niepożądane leków chemioterapeutycznych
obserwowano u 86% pacjentów. U 18% odnotowano zespół ręka-stopa, u 23% zmiany
dotyczące paznokci, a u 75% utratę owłosienia. We wszystkich przypadkach objawom tym
towarzyszyło pogorszenie jakości życia.
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WŁOSY I PAZNOKCIE W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZENIU
CHEMIOTERAPII
dr n. społ. Joanna Klonowska
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wstęp
Utrata owłosienia jako skutek uboczny leczenia chemioterapią systemową dotyczy
około 65% pacjentów. Przez wielu chorych uważana jest za najbardziej traumatyczny efekt
uboczny chemioterapii – według badań, tak twierdzi aż 47% pacjentek poddawanych tej
metodzie leczenia onkologicznego.
Wypadanie włosów spowodowane przyjmowaniem chemioterapii oznacza dla
wielu chorych na raka poważne obciążenie i źródło stresu – szczególne dla kobiet.
Pacjentki, które w związku z leczeniem onkologicznym łysieją, często tracą wiarę we
własne możliwości i w swoją kobiecość. Choć wiele z nich decyzję o zakupie peruki
odkłada jak najdłużej, są też panie, które jeszcze przed rozpoczęciem chemioterapii
zaczynają działać – udają do fryzjera, aby skrócić włosy oraz trychologa, po wskazówki
pielęgnacyjne. Dzięki temu w znacznym stopniu udaje się zniwelować to przykre
doświadczenie. Właściwe przygotowanie i wiedza mogą bardzo pomóc pacjentkom przejść
ten trudny okres terapii onkologicznej.
Wpływ terapii na włosy
Istotą działania cytostatyków jest niszczenie komórek szybko się dzielących,
dlatego włosy po chemioterapii (a dokładnie mieszki włosowe) stają się obok komórek
nowotworowych, jedną z głównych ofiar chemicznego leczenia onkologicznego. Około
85% wszystkich komórek macierzy włosa znajduje się w ciągłej fazie podziału, co
normalnie prowadzi do wzrostu włosów o około 1/3 mm na dobę. Cytostatyki, włączając
się w ten cykl, rozpoczynają około 2-4 tygodni później mniej lub bardziej nasilone
odpadanie włosów od cebulek. Ich utrata może być różna – można utracić je całkowicie,
a można zauważyć tylko, że stają się one bardziej cienkie. Włosy po chemioterapii mogą
wypadać stopniowo lub masowo. Przy niskodawkowej chemioterapii wypadanie włosów
może przebiegać wolniej lub może być słabiej nasilone. Uszkodzone przez chemię włosy
stają się cienkie, suche i ułamują się tuż przy skórze głowy. Utrata włosów lub strata
gęstości może dotknąć każdego miejsca. Może dotyczyć nie tylko głowy, ale również brwi,
rzęs, zarostu na twarzy, owłosienia kończyn, pach oraz owłosienia łonowego.
To jak będzie przebiegał proces łysienia zależy od specyfiki konkretnego leku
cytostatycznego, jego dawki i predyspozycji pacjenta. Nie wszystkie cytostatyki prowadzą
do wyłysienia. Polichemioterapia jest z reguły bardziej toksyczna niż monochemioterapia
jednym lekiem. Do cytostatyków najczęściej powodujących utratę włosów należą:
taksoidy, inhibitory topoizomerazy, środki alkilujące, antymetabolity.
Na szczęście w większości przypadków łysienie po chemioterapii jest tymczasowe
i odwracalne, może trwać do 3 miesięcy po jej zakończeniu. Włosy zaczynają odrastać
kilka (3-6) miesięcy po terapii. Jednak w przypadku leczenia nowotworów
z zastosowaniem cyklofosfamidu lub busulfanu utrata włosów może mieć charakter trwały.
Na początku ich kolor oraz struktura może wydawać się inna, ale zazwyczaj powracają do
swojego dawnego wyglądu. Zdarza się, że mają odmienną strukturę, grubość, kolor czy
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fakturę (proste/kręcone). Zazwyczaj po odrośnięciu włosy mają ciemniejszą barwę, są
silniejsze, grubsze i bardziej kręcone niż przed rozpoczęciem chemioterapii.
Pielęgnacja skóry głowy oraz włosów
Obecnie nie istnieją sprecyzowane zalecenia terapeutyczne dotyczące zapobiegania
utracie włosów po chemioterapii. Najlepiej poznaną metodą jest miejscowa hipotermia
skóry głowy (system chłodzenia skóry głowy), którą stosuje się obecnie w wybranych
szpitalach onkologicznych na terenie naszego kraju. Pacjenci stosują również opaski
uciskowe, ale ich efekt wątpliwy. W celu ochrony mieszka włosowego można zastosować
miejscowo minoksydyl – działa stymulująco na mieszki włosowe (między innymi odwraca
proces ich miniaturyzacji). Jego skuteczności nie udowodniono w ochronie włosów przed
wypadaniem. lecz w przyspieszonym odroście włosa. Pewną nadzieją jest również
stosowanie innych związków, takich jak inhibitory kinazy cyklinozależnej 2 (CDK2).
Niektórzy pacjenci decydują się na stosowanie dedykowanych temu problemowi
specjalistycznych kosmetyków. Ponieważ jednak wybór tego typu produktów na rynku jest
szeroki, w ich doborze wskazówek powinni udzielić specjaliści trycholodzy. Wskazane jest
stosowanie odżywek do włosów i szamponów, które mają ukierunkowany na występujący
problem skład, ale nie powodują podrażnień wrażliwej, suchej skóry. Dostępne na rynku
szampony wzmacniające włosy pomagają utrzymać włosy w dobrej kondycji, wzmacniają
je i zapobiegają ich wypadaniu. W szamponach takich wykorzystuje się korzystne
działanie wyciągów roślinnych np. z korzenia rzodkwi czarnej (rzodkwi zwyczajnej),
kłącza tataraku, liści rozmarynu i korzenia mydlnicy, a także pozyskiwane w procesie
niskotemperaturowej nano-ekstrakcji organiczne składniki aktywne.
Aby najszybciej odzyskać zdrowe włosy po zakończonej chemioterapii bardzo
ważne jest intensywne odżywienie i dotlenienie mieszków włosowych, aby maksymalnie
pobudzić je do produkcji włosów. Dlatego prawidłowo ukrwiona skóra głowy jest
niezbędnym elementem hamującym wypadanie włosów i zapewniającym ich odrost. Efekt
taki można osiągnąć dzięki opiece trychologicznej, gdzie podczas zabiegów wykonywany
jest delikatny peeling i masaż skóry głowy w połączeniu z odpowiednimi składnikami
aktywnymi zawartymi w stosowanych kosmetykach. Niestety jak dotąd, ze względu na
zbyt małą ilość doniesień naukowych, postępowanie trychologiczne u pacjentów
onkologicznych nie doczekało się ujednoliconych standardów postępowania.
Metody korekcji utraty włosów
Przed rozpoczęciem chemioterapii warto odwiedzić fryzjera i ściąć włosy – krótkie
włosy będą sprawiały wrażenie, że są grubsze i że jest ich więcej. Natomiast w przypadku
całkowitej utraty włosów powinno się rozważyć korzystanie z peruki, turbanu, szalu,
bawełnianej czapki lub innego okrycia głowy. Zakup podstawowej peruki jest
refundowany z Narodowego Funduszu Zdrowia, można poprosić onkologa o jej
przepisanie peruki. Na rynku dostępne są również peruki wykonane z naturalnych włosów,
o dowolnej długości, kolorze i fakturze włosów. Niestety ich zakup jest dosyć kosztowny.
Dla pacjentek onkologicznych szczególnie wypadanie brwi i rzęs jest bardzo
obciążającym przeżyciem. Ich brak rzuca się w oczy i zdradza fakt przebycia chemoterapii.
Chore kobiety czują się napiętnowane, z trudem przychodzi im przyzwyczajenie się do
swojego wyglądu. W tej sytuacji z pomocą może przyjść kosmetologia upiększająca i tzw.
makijaż medyczny, który za pomocą prostych technik może dodać pewności siebie
i w istotny sposób poprawić komfort życia. Brwi można wypełnić lub narysować cieniem
do powiek albo kredką do brwi, odpowiedni tusz pomoże „zagęścić” przerzedzone rzęsy.
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Jeszcze nawet przed rozpoczęciem chemioterapii warto rozważyć rekonstrukcję
oprawy oczu za pomocą mikropigmentacji. Makijaż permanentny można wykonać
zarówno przed jak i po chemioterapii. Aktualnie wiele kobiet decyduje się na zabieg
makijażu permanentnego brwi właśnie przed chemioterapią, ponieważ linergistce łatwiej
jest wtedy nadać brwiom odpowiedni kształt zbliżony do naturalnego i tym samym
sprawić, że efekt końcowy będzie jeszcze bardziej zadowalający. Pigmentacja przed
chemioterapią pomaga również pacjentce pogodzić się ze stopniową zmianą w swoim
wyglądzie. Pacjentka nie jest narażona na traumatyczne przeżycia związane z utratą brwi.
Stopniowe wypadanie włosków w łuku brwiowym nie jest tak bolesne, ponieważ godnie
zastępuje je makijaż permanentny. W przypadku pigmentacji osób po chemioterapii,
istotne jest odczekanie odpowiedniego okresu od czasu zakończenia leczenia. Przed
pigmentacją organizm musi się wzmocnić. Ilość leukocytów we krwi powinna wynosić
minimum 2000-3000 leukocytów/mm³.
Paznokcie w trakcie i po chemioterapii
W trakcie chemioterapii dochodzi również do zmian w obrębie paznokci – stają się
one bardzo cienkie, kruche i łamliwe, rosną wolniej. Mogą się na nich pojawić
przebarwienia, pionowe lub poziome bruzdy, paznokcie mogą się nawet oddzielić się od
łożyska.
Aby zminimalizować te dolegliwości, zaleca się nawilżanie i natłuszczanie
paznokci odpowiednimi produktami pielęgnacyjnymi. Do usuwania lakieru należy używać
tylko bezacetonowego zmywacza. W poprawie kondycji, regeneracji paznokci pomogą
kąpiele parafinowe oraz stosowanie innych profesjonalnych zabiegów regenerujących.
Oprócz odpowiednich preparatów kosmetycznych ważne są właściwie dobrane, delikatne
pilniki do paznokci. Istotną rolę odgrywa urozmaicona dieta a w pielęgnacji domowej
regularne stosowanie kremów do rąk oraz kąpieli dłoni w ciepłej oliwie z dodatkiem np.
olejku rozmarynowego. Warto sięgnąć także po odżywki pielęgnacyjne.
Z racji bardzo dużej kruchości paznokci i podatności na wnikanie bakterii,
nakładanie na naturalną płytkę paznokciową klasycznego lub światło-utwardzalnego
lakieru niesie za sobą duże ryzyko, jednak nie jest bezwzględnie przeciwwskazane. Dzieje
się tak ze względu na możliwość rozszczelniania, a przez to kumulowania zanieczyszczeń
i drobnoustrojów między płytką a lakierem, co dodatkowo doprowadzić może do
problemów wynikających z wtórnych zakażeń płytki paznokcia. Wówczas nie pomaga
prawidłowe piłowanie płytki i zabezpieczanie jej odżywkami, ponieważ problem tkwi
w zaburzeniach funkcjonowania całego organizmu.
Zakończenie
Pacjentom onkologicznym przed rozpoczęciem chemioterapii warto przekazać listę
nakazów i zakazów pielęgnacyjnych dotyczących paznokci. Aby zapobiec nadmiernemu
zniszczeniu paznokci i przyspieszyć ich odrost powinni oni nawilżać i natłuszczać
paznokcie oraz skórę na dłoniach za pomocą specjalnych kosmetyków a także domowych
kąpieli w ciepłych olejach roślinnych z dodatkiem cytryny, manicure wykonywać
szklanym pilnikiem – jest idealny do delikatnych paznokci, do zmywania naczyń bądź
prania ręcznego używać rękawic – unikać długotrwałego namaczania dłoni, unikać silnych
detergentów zarówno w kosmetykach do pielęgnacji, jak i środkach czyszczących.
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SKÓRNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE ORAZ OPIEKA
KOSMETOLOGICZNA W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZENIU TERAPII
CELOWANEJ
dr n. społ. Joanna Klonowska
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: terapia celowana, nowotwory, reakcja, skóra, opieka kosmetologiczna.
Wstęp
Terapia celowana molekularnie to forma leczenia nowotworów zaliczana do
chemioterapii, choć używa się w niej leków, które nie są typowymi cytostatykami. Jest ona
oparta na lekach planowanych molekularnie, czyli takich, które wykorzystują swoiste
mechanizmy komórkowe, blokując te mechanizmy albo receptory komórek
nowotworowych.
Terapia celowana, jako metoda selektywnego leczenia onkologicznego
Współczesne leczenie nowotworów składa się trzech metod: chirurgii, radioterapii
i leczenia systemowego. Ostatnia z nich bazuje głównie na klasycznych, działających
ogólnoustrojowo lekach cytostatycznych, jednakże w ciągu ostatnich dziesięciu lat
przewagę zyskuje leczenie tzw. terapią celowaną. Oznacza to, że lekarze są w stanie
dobrać indywidualną terapię, która w przypadku danego pacjenta będzie najbardziej
skuteczna i bezpieczna. Można ją nazwać onkologią personalizowaną, która opiera się na
optymalizacji i indywidualizacji leczenia w oparciu o zdefiniowany cel molekularny. Taki
rodzaj leczenia jest korzystniejszy dla pacjenta, ponieważ niszczy jedynie komórki
nowotworowe. Niestety, również terapia celowana molekularnie wywołuje pewne
niepożądane działania uboczne, pośród których obserwuje się (niekiedy bardzo uciążliwe)
objawy skórne.
Zmiany skórne, jako powikłanie terapii celowanej
Jednymi z częstszych objawów onkologicznych terapii celowanych są manifestacje
dermatologiczne. Mimo że powikłania te w większości przypadków nie stanowią
zagrożenia dla życia, istotnie ograniczają codzienną aktywność chorych i wiążą się
z uciążliwymi objawami, takimi jak świąd czy ból. Z uwagi na nasilenie objawów
klinicznych oraz niejednokrotnie duże upośledzenie jakości życia zdarza się, że są one
przyczyną modyfikacji dawek, a w niektórych przypadkach przerwania leczenia.
Szczególnie nasilone powikłania skórne obserwuje się u pacjentów poddawanych
terapii przeciwciałami skierowanymi przeciwko receptorowi dla czynnika wzrostu
naskórka (EGFR). Receptor naskórkowego czynnika wzrostu (EGFR) jest przezbłonową
glikoproteiną o aktywności kinazy tyrozynowej. Zwiększoną aktywność tego receptora
stwierdza się np. w 25-80% przypadków raka jelita grubego. Aktywność tego receptora
prowadzi do nowotworzenia się naczyń krwionośnych (angiogeneza), zwiększa zdolność
komórek do dzielenia się (proliferacja), a także chroni komórki nowotworowe przed
naturalnymi procesami śmierci komórki (apoptoza). Terapie celowane w oparciu o badania
molekularne tego receptora polegają na zastosowaniu leków blokujących jego aktywność
(anty-EGFR). Ich stosowanie jest źródłem atrofii skóry oraz powstania nacieku zapalnego
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u nawet 70% pacjentów. Do najczęstszych zmian skórnych u chorych poddawanych terapii
anty-EGFR są: zmiany w płytce paznokciowej, wysypki, zmiany dotyczące włosów,
świąd, suchość skóry. Klinicznie najistotniejszym problemem jest wysypka grudkowokrostna, która pojawia się zazwyczaj 2-3 dni po rozpoczęciu terapii celowanej inhibitorami
anty-EGFR.
Wprowadzenie nowoczesnych, celowanych terapii onkologicznych wiąże się
z częstszym występowaniem dotychczas rzadko opisywanych skórnych objawów. Dlatego
obok dobrze znanych objawów, takich jak: suchość skóry, łysienie, zaburzenia
pigmentacji, obserwować można obecnie takie jak: trądzikopodobną osutkę grudkowokrostkową, HFSR (hand-foot skin reaction) oraz nadmierną proliferację keratynocytów
związaną z niebezpieczeństwem wystąpienia skórnego raka kolczystokomórkowego.
 Trądzikopodobne osutki grudkowo-krostkowe
Osutki skórne o różnej morfologii i zapalne zmiany okołomieszkowe są najczęściej
obserwowanymi powikłaniami dermatologicznymi terapii celowanych w onkologii.
W trakcie leczenia u pacjentów często stwierdza się trądzikopodobną osutkę grudkowokrostkową. Wywoływane są inhibitorami EGFR i zajmują przede wszystkim miejsca
bogate w gruczoły łojowe, tj.:
 skórę twarzy, zwłaszcza w części środkowej,
 okolicę zauszną,
 szyję,
 górną część klatki piersiowej.
Często współwystępującym objawem jest świąd. W leczeniu zmian o niewielkim
nasileniu wystarczające mogą być niekomedogenne nawilżające preparaty kosmetyczne.
Większe nasilenie dolegliwości skórnych wymaga zwykle zastosowania miejscowych
glikokortykosteroidów w monoterapii lub w połączeniu z nadtlekiem benzoilu lub
adapalenem. W szczególnie ciężkich i opornych na leczenie miejscowe przypadkach
wdraża się systemowe leczenie glikokortykosteroidami i retinoidami. Zmiany skórne
ustępują samoistnie po zakończeniu terapii onkologicznej.
 Wtórne nadkażenie bakteryjne
Jest to częste powikłanie osutki trądzikopodobnej indukowanej inhibitorami EGFR.
W obrazie klinicznym zmian skórnych zaczynają wówczas dominować miodowo-żółte
strupy. Nierzadka jest także reaktywacja wirusa opryszczki w miejscach objętych
zmianami skórnymi. Obok typowych zmian grudkowo-krostkowych pojawiają się
skupione, drobne pęcherzyki wypełnione wodojasnym płynem. Ryzyko wystąpienia
trądzikopodobnych osutek indukowanych inhibitorami EGFR można zmniejszyć,
wdrażając leczenie profilaktyczne antybiotykami z grupy tetracyklin. Leki te oprócz
swojego działania bakteriostatycznego charakteryzują się dobrymi właściwościami
przeciwzapalnymi.
 Reakcja skórna ręka-stopa (hand-foot skin reaction, HFSR)
Jest to najczęstsze skórne działanie niepożądane leczenia za pomocą inhibitorów
angiogenezy anty-VEGF. Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego VEGF (ang.
vascular endothelial growth factor) jest białkiem sygnalizacyjnym odpowiadającym za
angiogenezę (nowotworzenie naczyń krwionośnych – proces niezbędny do rozwoju tkanki
nowotworowej). Terapia celowana w przypadku stwierdzenia nadekspresji czynnika
VEGF polega na podawaniu leków blokujących (anty-VEGF).
Reakcja skórna ręka-stopa HFSR wykazuje wiele podobieństw do zespołu rękastopa (HFS), który występuje podczas leczenia chemioterapeutykami konwencjonalnymi.
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Zbieżności polegają na podobnej lokalizacji zmian, bolesności oraz ustępowaniu po
przerwaniu leczenia. Niemniej jednak obraz kliniczny HFSR jest różny od zespołu rękastopa i cechuje się przede wszystkim dobrze odgraniczonymi obszarami nadmiernego
rogowacenia, powstającymi na rumieniowym, zapalnym podłożu. Zmiany występują
najczęściej symetrycznie w zakresie skóry podeszew i dłoni. Nierzadko nawarstwienia
naskórka są bardzo grube, co powoduje ból i utrudnia chodzenie oraz codzienną
aktywność. W cięższych przypadkach, w miejscach powtarzalnie narażonych na ucisk
mogą powstawać bolesne pęcherze.
Częstość różnie nasilonych zmian o typie HFSR w przypadku leczenia anty-VEGF
szacowana jest nawet na 70 proc. Dlatego niezwykle istotne wydaje się wdrożenie działań
profilaktycznych u każdego pacjenta, który będzie leczony z zastosowaniem anty-VEGF.
Przed rozpoczęciem leczenia zaleca się usunięcie istniejących obszarów nadmiernego
rogowacenia na dłoniach i stopach. Tego typu zabiegów nie powinno się wykonywać
w trakcie leczenia onkologicznego. Dowiedziono, że nie tylko nie przynoszą one wówczas
korzyści, ale nasilają proliferację naskórka. Jeśli u pacjenta istniejące modzele lub
nagniotki są wynikiem wad anatomicznych stopy, zaleca się konsultację ortopedyczną
i podologiczną, dzięki czemu możliwe będzie zaprojektowanie specjalnych wkładek do
obuwia. W trakcie kuracji anty-VEGF zalecić należy pacjentowi stosowanie miejscowych
preparatów pielęgnacyjnych, które w swym składzie powinny zawierać kwas salicylowy
i mocznik. Preparaty te należy aplikować nie rzadziej niż dwa razy na dobę. W razie
wystąpienia objawów HFSR należy zwiększyć częstość aplikacji, zaproponować preparaty
o wyższym stężeniu aktywnych składników (np. leki recepturowe), a w zależności od
nasilenia zmian rozważyć zalecenie miejscowych glikokortykosteroidów. Pamiętać warto
także, że zastosowanie tzw. okluzji (np. rękawiczek lub skarpetek) poprawia penetrację
leków w głąb naskórka. Równie ważna jak leczenie miejscowe wydaje się intensyfikacja
leczenia przeciwbólowego.
 Zmiany związane z nadmierną proliferacją keratynocytów
To najczęstsze działanie niepożądane inhibitorów BRAF – wemurafenibu oraz
dabrafenibu. Obserwuje się szerokie spektrum jednostek wynikających z rozrostów
keratynocytów, od zmian łagodnych do złośliwych:
 brodawki skóry,
 cysty,
 rogowiaka kolczystokomórkowego,
 rogowacenie słoneczne,
 skórnego raka kolczystokomórkowego.
Zmiany tego typu u pacjentów leczonych anty-BRAF powstają nadspodziewanie
szybko, nierzadko w ciągu kilku tygodni. Lokalizują się najczęściej na skórze odsłoniętej
(twarz, ramiona, górna część tułowia). Bez wątpienia najważniejszym czynnikiem
przyśpieszającym ich rozwój jest promieniowanie UV. Dlatego niezmiernie ważne jest
zalecanie wszystkim pacjentom stosowania całkowitej fotoprotekcji (tj. kremy z filtrem
SPF 50+, nakładane kilkukrotnie w ciągu dnia). Ze względu na potencjalnie złośliwy
charakter niektórych rozrostów keratynocytarnych pojawiających się podczas kuracji antyBRAF wskazane jest regularne ich monitorowanie. Zaleca się badanie histologiczne zmian
podejrzanych klinicznie o raka kolczystokomórkowego. Mnogie zmiany o typie brodawek
skórnych czy rogowacenia słonecznego mogą być leczone z powodzeniem za pomocą
kriochirurgii lub miejscowymi preparatami 5-fluorouracylu. Rak kolczystokomórkowy
powinien być usuwany chirurgicznie z odpowiednimi marginesami resekcji.
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Zakończenie
Jeszcze do niedawna powikłania skórne towarzyszące chemioterapii, terapiom
ukierunkowanym molekularnie czy radioterapii były często pomijane lub lekceważone
jako problem mało istotny klinicznie. W ostatnich latach, głównie po wprowadzeniu do
codziennej praktyki terapii celowanych molekularnie, sytuacja ta uległa zmianie. Rosnące
zastosowanie leków ukierunkowanych na cele molekularne spowodowało wzrost
zainteresowania toksycznością skórną i sposobami jej leczenia. Substancje te upośledzają
funkcje skóry, niejednokrotnie prowadząc do przedwczesnego przerwania leczenia.
Wymusiło to opracowanie szczegółowych algorytmów postępowania w przypadku zmian
skórnych u pacjentów poddanych terapii onkologicznej. Odpowiednie działania
profilaktyczne (w tym odpowiednia pielęgnacja), uważne monitorowanie oraz szybkie
postawienie rozpoznania i rozpoczęcie odpowiedniego leczenia pozwalają na zachowanie
dobrej jakości życia pacjentów onkologicznych i uniknięcie istotnych modyfikacji leczenia
onkologicznego. Należy podkreślić, że leczenie skórnych działań niepożądanych oraz
zapobieganie ich wystąpieniu powinno być przedmiotem wysiłku oraz współpracy
onkologów, specjalistów medycyny rodzinnej, dermatologów i kosmetologów.
W większości przypadków współdziałanie tych specjalistów może skutecznie łagodzić
objawy tych dolegliwości bez negatywnego wpływu na prowadzone leczenie.
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ANALIZA SKŁADU WYBRANYCH KOSMETYKÓW
DEDYKOWANYCH PACJENTOM ONKOLOGICZNYM
lic. Klaudia Wszołek
Studentka Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Słowa kluczowe: pielęgnacja onkologiczna, kosmetyki onkologiczne, radioterapia,
chemioterapia.
Wstęp
Nowotwory złośliwe stanowią poważny problem zdrowotny na całym świecie.
Każdego roku wiele osób cierpi lub umiera z ich powodu, ponieważ są wykrywane dopiero
w zaawansowanym stadium, co znacznie zmniejsza szansę całkowitego wyleczenia. Mimo
to, rozwój medycyny pozwala na coraz częstsze skuteczne wyleczenie lub zmniejszenie
cierpienia związanego z obecnością choroby i wydłużenie życia.
Leczenie nowotworów i skutki uboczne z tym związane
Do podstawowych metod leczenia nowotworów zalicza się chirurgię, radioterapię
oraz chemioterapię, a wybór metody zależy od lokalizacji i typu nowotworu oraz jego
stadium zaawansowania.
Radioterapia polega na poddawaniu tkanki nowotworowej promieniowaniu
jonizującemu, które powoduje śmierć komórek, a co za tym idzie, zmniejszenie rozmiaru
nowotworu lub jego całkowite usunięcie. W wyniku radioterapii mogą również zostać
zniszczone komórki zdrowe, więc wiążę się to z występowaniem wielu działań
niepożądanych ogólnych jak osłabienie organizmu i złe samopoczucie, ale także objawów
miejscowych – na przykład popromienne zapalenie skóry czy wypadanie włosów. Skóra
u pacjentów poddawanych radioterapii jest mocno przesuszona, swędzi i piecze, zatem
głównym celem w jej pielęgnacji będzie intensywne nawilżenie i natłuszczenie.
Chemioterapia jest metodą leczenia, która wpływa na cały organizm. Podawane
leki oddziałują na komórki chore, ale także na komórki zdrowe, więc i w tym przypadku
obserwuje się liczne działania niepożądane. Bardzo często chorzy zgłaszają dolegliwości
ze strony układu pokarmowego, wypadanie włosów, przesuszenie i świąd skóry, liczne
wysypki i zmiany zapalne na skórze. Także u tych pacjentów bardzo ważne jest nawilżanie
i natłuszczanie skóry, aby niwelować jej swędzenie oraz zapewnić działanie ochronne
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi.
Kosmetyki dedykowane pacjentom onkologicznym
Aquastop Radioterapia® jest preparatem dla pacjentów poddawanych radioterapii,
których skóra jest nadmiernie przesuszona. Jego stosowanie przynosi skórze ukojenie,
natłuszcza ją i działa ochronnie. Powoduje zmniejszenie przykrych dolegliwości takich
jak: zaczerwienienie czy świąd, a ponadto reguluje proces złuszczania naskórka.
Skład: Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Paraffin, Lanolin Alcohol, Linum
Usitatissimum, Allantoin, Phenoxyethanol.
Radioprotect® to kolejny kosmetyk dedykowany skórze uszkodzonej przez
promieniowanie jonizujące. Przede wszystkim działa naprawczo i ochronnie na skórę,
a dodatkowo nawilża i natłuszcza przez co zmniejsza dolegliwości związane ze świądem
czy pieczeniem.
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Skład: Aqua, Olea Europea Oil, Myristyl Myristate, Maleated Soybean Oil,
Cetearyl Olivate, Sorbitan Olivate, Glycerin, Panthenol, Polygonum cuspidatum extract,
Silybum marianum fruit extract, Squalene, Carbomer, Sodium Hydroxymethylglycinate,
Parfum Mentha.
Pharmaceris X-ray liposubtilium® także przeznaczony dla pacjentów poddawanych
radioterapii. Działa przede wszystkim poprzez natłuszczenie i nawilżenie skóry, a poza
tym skutecznie łagodzi odczyn popromienny i działa ochronnie na skórę.
Skład: Aqua, Paraffinum Liquidum, Isododecane, Panthenol, Glycerin, Cetyl
PEG/PPG-10/1 Dimethicone, Polyglyceryl-4 Isostearate, Magnesium Sulfate, Beeswax
(Cera Alba), Butylene Glycol, Carbomer, Folic Acid, Atelocollagen, Polysorbate 20,
Sodium Chondroitin Sulfate, Pentylene Glycol, Methylparaben, Propylparaben,
Ethylparaben.
Chemodry B6® jest preparatem przeznaczonym dla pacjentów poddawanych
chemioterapii w każdym momencie leczenia. Zaleca się stosowanie przed, jako
przygotowanie do terapii oraz w trakcie i po terapii w celu działa łagodzącego i kojącego
na skórę uszkodzoną lekami przeciwnowotworowymi. Preparat doskonale nawilża
i natłuszcza skórę, a dzięki temu redukuje nieprzyjemne uczucie pieczenia czy świąd
towarzyszące leczeniu.
Skład: Aqua, Olea Europea Fruit Oil, Caprylic/Capric Triglycerides, Cetearyl
olivate, Sorbitan olivate, Urea, Butyrospermum Parkii Butter, Methyl Glucose
Sesquistearate, Panthenol, Tocopheryl acetate, Sodium hyaluronate, Squalene, Allantoin,
PCA glyceryl oleate, Phenoxyethanol, Ethylhexylglicerin, Pyridoxine HCl, Ubiquinone,
Sodium citrate.
Składniki preparatów dedykowanych pacjentom onkologicznym
Analizując skład poszczególnych kosmetyków można zauważyć wspólny
mianownik jakim jest baza produktu. W każdym preparacie podstawę stanowi składnik
o działaniu natłuszczającym oraz ochronnym na skórę, a należą do nich: wazelina
(Petrolatum), gliceryna (Glycerin), parafina ciekła (Paraffinum Liquidum) czy oleje
roślinne. Bardzo ważną rolę w łagodzeniu skóry oraz jej nawilżaniu odgrywają składniki
takie jak: mocznik (Urea), alantoina (Allantoin), czy pantenol (Panthenol). Witamina E
(Tocopheryl aceteate), koenzym Q (Ubiquinone), resweratrol, to składniki, które działają
przeciwutleniająco, a kwas foliowy (Folic acid) regeneruje uszkodzenia w DNA.
Zakończenie
Pielęgnacja skóry pacjentów onkologicznych jest dużym wyzwaniem w praktyce
kosmetologicznej, jednak znając podłoże problemów skórnych u takich pacjentów można
dobrać odpowiednią terapię aby zredukować przykre skutki choroby. Najważniejsze
wydaje się nawilżanie i natłuszczanie skóry, dzięki któremu można zniwelować
nieprzyjemne odczucia związane ze świądem czy pieczeniem. Istotna jest także ochrona
skóry przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi. Preparaty dedykowane pacjentom
onkologicznym zawierają w składzie szereg składników, które doskonale radzą sobie
z nadmiernie przesuszoną skórą, wymagającą specjalnej pielęgnacji przez cały czas. Rola
kosmetologa polega nie tylko na poprawnym doborze kosmetyków w pielęgnacji
gabinetowej, lecz także na doradzaniu i pomocy w doborze odpowiedniego preparatu do
pielęgnacji domowej.

35

Bibliografia
Artykuły w czasopismach
Bujko K., Podstawy radioterapii, „Gastroenterologia Kliniczna”, nr 4/2010.
Demska M., Topczewska-Bruns J., Maćkowiak-Matejczyk B., Filipowski T., Pielęgnacja
skóry podczas i po zakończeniu radioterapii, „Current Gynecologic Oncology”, nr 4/2011.
Wiśniewski M., Graczyk M., Szpinda M., Brzozowska-Mańkowska S., Popromienne
zapalenie skóry – zasady postępowania, „Medycyna Paliatywna w Praktyce”, nr 7/2013.
Kowalska M., Kowalik A., Góźdż S., Dermatologiczne objawy uboczne w przebiegu
chemioterapii i celowanej terapii przeciwnowotworowej, „Przegląd Dermatologiczny”,
nr 103/2016.
Wieleba A., Panasiuk L., Analiza powikłań występujących u pacjentów poddawanych
chemioterapii z powodu chorób rozrostowych układu krwiotwórczego, „Aspekty Zdrowia
i Choroby”, nr 3/2018.
Fabbrocini G., Cameli N., Romano M., Mariano M., Panariello L., Bianca D., Monfrecola
G., Chemotherapy and skin reactions, „Journal of Experimental & Clinical Cancer
Research”, nr 50/2012.
Kapuścińska A., Nowak I., Wykorzystanie mocznika i jego pochodnych w przemyśle
kosmetycznym, „Chemik”, nr 68/2014.
Zielińska A., Nowak I., Tokoferole i tokotrienole jako witamina E, „Chemik”, nr 68/2014.
Gałka U., Ogonowski J., Koenzym Q – powstawanie, właściwości i zastosowanie
w preparatach kosmetycznych, „LAB”, nr 5/2015.
Kopeć A., Piątkowska E., Leszczyńska T., Bieżanowska-Kopeć R., Prozdrowotne
właściwości resweratrolu, „Żywność Nauka Technologia Jakość”, nr 78/2001.
Źródła internetowe
www.onkologia.org.pl
www.ziololek.pl
www.aureapharma.eu
www.pharmaceris.com

36

WPŁYW ZABIEGÓW KOSMETOLOGICZNYCH, MASAŻU NA
PROCES POWROTU DO ZDROWIA PACJENTA
ONKOLOGICZNEGO – PSYCHOFIZYCZNE ASPEKTY ZABIEGÓW
mgr Anna Hencka-Zyser
Fundacja Spa for Cancer
Słowa kluczowe: kosmetyki, zabieg kosmetologiczny, masaż, zdrowienie.
Wstęp
„Czego pragną kobiety” – Mel Gibson grając rolę Nicka Mashalla oprócz tego, że
zadał to pytanie, to jeszcze próbował z uporem maniaka znaleźć na nie odpowiedź.
A odpowiedź jest nadzwyczaj prosta – wszystkie Kobiety chcą czuć się ważne, wyjątkowe
i piękne. Czy zdrowe, czy chore – wszystkie chcą tego samego w różnych postaciach.
Fundacja Spa for Cancer – od kobiet dla kobiet!
Dlaczego Fundacja Spa for Cancer zajęła się promowaniem zabiegów, masaży
i aktywności fizycznej jako część terapii i etapu zdrowienia?
Fundacja Spa for Cancer to niezwykła organizacja charytatywna stworzona przez
kobiety z myślą o kobietach. Nasze ścieżki połączyło wspólne doświadczenie - rak piersi.
To trudna lekcja od losu. Taka, która chwieje posadami życia, zmieniając je na zawsze.
Naszą działalnością chcemy pokazać, iż może to być zmiana na lepsze. Wszystko zależy
od nas.
Mówi się, że piersi to atrybut kobiecości. Ich utrata to jedno z najtrudniejszych
doświadczeń, z jakimi przyszło nam się zmierzyć. Na szczęście siła jest KOBIETĄ. A my
swoją działalnością chcemy pokazać, iż kobiecość nie mieszka w piersi. Jest w uśmiechu,
cieple, naszej empatii, miłości do najbliższych i pięknej, rodzinnej codzienności. O naszej
wartości decyduje to, jakimi jesteśmy żonami, mamami, córkami, przyjaciółkami. To, jak
wiele jeszcze chcemy dać światu od siebie. By nie stracić wiary, że jest piękny.
By wierzyć, że nieprzewidywalność jest jego największą zaletą, a nie wadą. By
otworzyć się na niespodzianki, radość dawania i bycia obdarowanym. By oddychać
PEŁNĄ PIERSIĄ, czuć, śmiać się, jak nigdy dotąd. Nam działalność Fundacji SPA FOR
CANCER dala tę siłę. Energia, jaką dostałyśmy, to moc, którą chcemy się dzielić
z innymi kobietami. To dla nas rodzaj terapii. Otwarcie się na potrzeby innych to najlepszy
sposób, by nie skupiać się na własnych lękach i obawach. Każdy uśmiech, każde „tak się
cieszę, że Was poznałam” dodaje nam skrzydeł. Mamy jeszcze tyle planów i marzeń do
zrealizowania.
Zamiast mówić o sobie JESTEM możemy powiedzieć JESTEM PIĘKNA
Zamiast ŻYJĘ – mówimy ŻYJĘ PEŁNIĄ ŻYCIA.
Wpływ na proces zdrowienia wizyty u terapeuty, masażysty, trenera i kosmetologa
Ogromny i nieoceniony! Według International SPA Association, ISPA Spa,
Gabinet Kosmetyczny/Kosmetologiczny, Day Spa to: „Miejsce, które w czasie wolnym
prowadzi do relaksu, rozluźnienia, odnowy pod względem fizycznym i psychicznym, gdzie
człowiek ma możliwość dobrej zabawy”.
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Wizyta w Spa to:
 polepszenie jakości skóry,
 spokojny sen,
 działanie przeciwbólowe,
 relaks, odprężenie, spokój i pozytywna energia,
 czynniki niezwykle ważne w poprawie jakości życia i funkcjonowania.
Co daje masaż ?
 następuje spadek stężenia cholesterolu, sodu i rtęci, przy jednoczesnym wzroście
poziomu hemoglobiny,
 stymuluje wydzielanie oksytocyny, która poprawia nastrój,
 wpływa na przyspieszenie krążenia krwi i limfy, pobudzenie nieczynnych naczyń
włosowatych, działanie przeciwzakrzepowe, wspomaganie w wydalaniu produktów
wadliwej przemiany materii, lepsze odżywienie i dotlenienie tkanek,
 reguluje pracę układu immunologicznego,
 i wiele, wiele innych ……
Skąd to wszystko wiemy?
Od 2018 należymy do Światowej Organizacji Wellness for Cancer i szerzymy ich
wiedzę i doświadczenie. 24 kraje i ta sama misja. Działać, wspierać i pomagać wracać do
zdrowia. Szkolimy jako jedyni z dyplomem międzynarodowym z masaży, zabiegów
pielęgnacyjnych, terapii, oddechu. Pomagamy aby proces leczenia przebiegał pomyślnie,
z uśmiechem na twarzy i wspaniałym celem powrotu do Kobiecości i celebracji życia.
Zakończenie
Nasza misja rozpoczęła się w Przystań Hotel &Spa. Przystań Hotel & Spa**** jako
pierwszy Hotel w Polsce otwiera drzwi i serca na potrzeby kobiet najbardziej tego
potrzebujących. W Spa dzieje się magia – wspaniałe dłonie kosmetologów, otwarte umysły
i serca. Wrażliwość na potrzeby i niezwykła dbałość o rozbudzenie kobiecości.
Zabiegi, warsztaty pozwalają na chwilę zapomnieć o procesie chorobowym a dać
nadzieję, na wspaniałe rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu.
Terapeuta, kosmetolog, trener to czasami pretekst do rozpoczęcia walki o siebie
i swoją kobiecość. Nasze dłonie to wspaniały Dar, który potrafi czynić prawdziwe cuda.
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POCZUCIE ATRAKCYJNOŚCI W PRZEBIEGU CHOROBY
ONKOLOGICZNEJ
mgr Adrianna Sobol
Fundacja OnkoCafe – Razem Lepiej
Słowa kluczowe: atrakcyjność, utrata kontroli, samoakceptacja, wsparcie bliskich.
Wstęp
Nikt nie spodziewa się, że pewnego dnia obudzi się z pozbawioną włosów głową,
głęboką blizną i amputowaną piersią. Tak samo jak nikt nie spodziewa się, że jego własne
ciało dokona zdrady w najmniej oczekiwanym momencie. Bo czy jest tu ktoś, kto jest
w stanie przewidzieć, że nagle na głowę spadnie mu cegła? Wierzę, że nikt. Rak nie
wybiera dogodnego momentu, bo taki po prostu nie istnieje. Zwala się chorej i jej bliskim
na głowę z całym impetem i robi bałagan w życiu. I właśnie w momencie, w którym
choroba odbiera siły, potrzeba najwięcej determinacji, by wszystko ułożyć na nowo.
Nowotwór krok po kroku weryfikuje sposób, w jaki sposób kobieta o sobie myśli,
przestawia jej system wartości i wpływa na każdy z obszarów jej życia. I choć wielu
osobom może wydawać się, że dbanie o dobry wygląd w procesie leczenia stanowi sprawę
drugorzędną, należy pamiętać, że tak naprawdę jest to bardzo ważny krok w kierunku
powrotu do zdrowia.
Utrata kontroli
Rak wpływa na jakość życia na wielu poziomach. Skutki uboczne atakują nie tylko
ciało, ale i duszę. I choć istnieje wiele kobiet, które świadomie deklarują, że wygląd nie ma
dla nich znaczenia, to wciąż podświadomie oceniają na jego podstawie zarówno innych,
jak i siebie. Nic w tym dziwnego, skoro poczucie integralności własnego ciała i własnego
wizerunku pielęgnujemy w sobie latami, od momentu, w którym jako dzieci uczymy się
rozpoznawać same siebie w lustrze i określać, czy podoba nam się to, co widzimy.
Kiedy, w trakcie leczenia, pacjentki tracą włosy i zauważają kolejne zmiany
w wyglądzie, zaczynają traktować swoje ciało jako zdrajcę, nielubianego towarzysza. Ich
samoocena leci na łeb, na szyję, a nieustające myśli o tym, że „strasznie bez tych włosów”
i powtarzające się pytania, o to „czy bez piersi można jeszcze poczuć się kobieco”
wzmagają ich lęk przed brakiem akceptacji i odrzuceniem. Te, które nie zbiorą się na
odwagę, by rozmawiać o swoich obawach, często muszą zmagać się z poczuciem
osamotnienia, które może prowadzić w kierunku rezygnacji, a nawet kapitulacji w walce
z chorobą.
Ktoś z niską wrażliwością mógłby pomyśleć, że „to tylko pierś”, że trzeba się
cieszyć z odzyskanego zdrowia. Nic bardziej mylnego, kiedy żyje się w kulturze, w której
piersi stanowią jeden z kluczowych atrybutów kobiecości. W związku z tym większość
pacjentek, które doświadczyły mastektomii, pada ofiarą zjawiska „kompleksu połowy
kobiety” (ang. half women complex) – martwi się swoją atrakcyjnością, przestaje
akceptować swoje ciało, zaczyna kwestionować swoją seksualność i boi się o przyszłość
swoich relacji intymnych. Problem dodatkowo pogłębia silna obawa przed odrzuceniem
i wykluczeniem, a także lęk przed mówieniem o swoich emocjach, który stopniowo
zamienia się w poczucie niezrozumienia i osamotnienia.
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Samoakceptacja
Załóżmy, że ktoś mówi chorej, że powinna odzyskać poczucie atrakcyjności
w trakcie choroby. Pierwsza reakcja – „co za abstrakcja!”. Kobieta choruje, cierpi, walczy
o życie i zastanawia się, kto w takiej sytuacji miałby siłę, żeby troszczyć się o swój
wygląd. Kto marnowałby energię, żeby dbać o wypadające włosy, problemy skórne
i o połamane paznokcie, kiedy najważniejsza jest walka o powrót do zdrowia?
I nagle przychodzi ten moment, że chce się żyć. Może dla innych, może dla siebie,
ale nareszcie się chce. Nie tylko po to, żeby wyzdrowieć, ale przede wszystkim po to, żeby
wykorzystać swój czas do cna i nie marnować go na powielanie błędów. To właśnie na
tym etapie kobiety zdają sobie sprawę, że warto dbać o swój wygląd, dążyć do
samoakceptacji. Poczucie atrakcyjności stanowi bowiem kamień milowy na drodze do
tego, by przestać postrzegać się jako osobę chorą, a zacząć być osobą powracającą do
zdrowia. To w tym momencie rola kobiety kapitulującej w obliczu choroby zostaje
zastąpiona przez rolę kobiety, która tej chorobie dzielnie stawia czoła. Nawet jeśli na
głowie znajduje się kolorowa chusta lub peruka, rzęsa jest doklejona, cera pokryta pudrem,
brew domalowana, a miękki sweter o pięknym splocie osłania bliznę po mastektomii, to
stopniowo, patrząc w lustro, kobieta przestaje widzieć w swoim odbiciu traumę wywołaną
chorobą, a zaczyna widzieć samą siebie i nowe możliwości, które pojawią się na
horyzoncie.
Wsparcie bliskich
Jako kobiety lubimy podobać się sobie w lustrze. Jednak jeszcze bardziej lubimy
dostrzegać, że nasz widok budzi zachwyt w oczach drugiej osoby. Lubimy znajdować
zrozumienie, kiedy opowiadamy o trudnych dla nas przeżyciach. Jednak najbardziej
zrozumiane czujemy się, kiedy spotykamy drugą osobę, którą dotknęła podobna historia.
Chorobę onkologiczną można porównać do długiej drogi z przeszkodami.
A przecież każdy wie, że przed wyruszeniem w drogę należy zebrać drużynę. Nowotwór
diametralnie zmienia życie kobiety, ale to samo czyni z życiem jej bliskich. Dlatego
zamiast zamykać się coraz bardziej, warto dać sobie pomóc. Rodzina, partner, przyjaciele
są po to, żeby wspierać. I naprawdę nic nie przyniesie im większej ulgi niż świadomość, że
w jakiś sposób mogą ulżyć bliskiej im osobie w chorobie.
Kobiety zmagające się z rakiem potrzebują zrozumienia. Często obawiają się, że
najbliższe im osoby nie mają pojęcia o sytuacji, w jakiej się znalazły. Trudno im wyrazić,
jakie myśli je dręczą, czego się boją. Zamiast dusić w sobie kolejne obawy, warto
otworzyć się przed psychologiem, który krok po kroku pomoże odnaleźć się w nowej
rzeczywistości, a także ułatwi przeprowadzenie trudnych rozmów z bliskimi i podpowie
jak na nowo budować swój wizerunek.
Nieocenione wsparcie dla kobiet zmagających się z nowotworem stanowią także
inne kobiety, które zmagały lub zmagają się z podobnym problemem. Przecież nikt nie
okaże jednej kobiecie tyle zrozumienia, co druga kobieta, która miała okazję być w jej
butach, martwić się i bać o to samo. Właśnie dlatego warto poszukać w swojej okolicy
grupy wsparcia. Jedną z najbardziej znanych organizacji tego typu jest Klub Kobiet po
Mastektomii „Amazonki”, którego statutowym celem jest niesienie pomocy i wsparcia
psychologicznego kobietom z nowotworem piersi.
Oczywistym jest, że można samodzielnie szukać siły w sobie, ale zdecydowanie
łatwiej jest pozwolić sobie na to, by czerpać ją również od innych. Wspólnie łatwiej
znaleźć energię do budowania swojego nowego wizerunku i odkrywania tego, co się
w sobie lubi. Przy wsparciu życzliwych osób łatwiej odkryć potencjał swojego
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indywidualnego typu urody i krok po kroku odbudować poczucie atrakcyjności w nowej
rzeczywistości.
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WŁOSY I SKÓRA GŁOWY W TRAKCIE LECZENIA
ONKOLOGICZNEGO
mgr Agata Bura
Hair Majesty Service Secret Studio
mgr Julitta Siemiątkowska
Trichomed Warszawa
Słowa kluczowe: skóra, włosy, nowotwór, pielęgnacja.
Wstęp
Problem nadmiernego wypadania włosów jest bardzo powszechny. Dotyczy
zarówno kobiet jak i mężczyzn. Proces ten ma liczne i bardzo zróżnicowane przyczyny.
Nasilone wypadanie włosów często bywa skutkiem ciężkich chorób, powodujących
znaczne osłabienie organizmu, np. choroba nowotworowa.
Choroba nowotworowa dotyczy wycięcia masy guza, jak również ogólnego
leczenia uzupełniającego. Leczenie uzupełniające obejmuje chemioterapię, radioterapię
oraz terapię celowaną molekularnie. Terapie te w swoim działaniu wywierają wpływ nie
tylko na komórki nowotworowe, ale również na komórki szybko dzielące się. Działania
niepożądane obejmują skórę, skórę głowy, włosy, paznokcie oraz jamę ustną. Zaburzenia
funkcjonowania skóry w wyniku terapii onkologicznej powodują gorszą regeneracje,
suchość i wrażliwość skóry oraz mniejszą odporność na działanie czynników
zewnętrznych: słońce, mróz, kontakt z kurzem, detergenty, urazy. Skóra podczas terapii
onkologicznej to chora skóra z takimi objawami jak: świąd, złuszczanie, ból, pieczenie,
zaczerwienienie.
Pielęgnacja takiej skóry jest potrzebna już od pierwszych dni terapii. Brak
pielęgnacji prowadzi do powikłań skórnych oraz zaburzenia ciągłości terapii
onkologicznej. Najczęściej występujące powikłania skórne po radioterapii, chemioterapii
lub terapii celowanej molekularnie wynikają z nieprawidłowej pielęgnacji skóry lub jej
braku. Skóra podczas terapii onkologicznej wymaga odpowiedniego nawilżenia lub
natłuszczania żeby odbudować naturalny płaszcz lipidowy. Od niedawna zwrócono uwagę
na prawidłowy skład flory bakteryjnej tzw.: mikrobiom. Mikrobiom jest naturalnym
zbiorem bakterii, które chronią skórę przed wtargnięciem chorobowych szczepów, które
mogą wywołać stan chorobowy skóry. Mikrobiom utrzymuje skórę w równowadze.
Skóra głowy i włosy podczas terapii onkologicznej
Przy chemioterapii utrata włosów dotyczy 90% pacjentów. Jest to łysienie
anagenowe, które może doprowadzić do całkowitej utraty lub przerzedzenia włosów.
Włosy po chemioterapii wykazują zaburzenia struktury łodygi włosa, zmiany zabarwienia
włosa oraz zmniejszoną gęstość. Podczas chemioterapii włosy zaczynają wypadać po
okresie 2 tygodni. Samoistnie odrastają od 2-3 miesięcy po zakończeniu chemioterapii.
Proces ten jest powolny i długotrwały. Włosy potrzebują od 6 do 12 miesięcy aby
całkowicie odrosły. Można zacząć je farbować co najmniej 6 miesięcy od zakończenia
leczenia, jednak przed rozpoczęciem zabiegów warto skonsultować się z lekarzem
prowadzącym.
Szczególną uwagę należy zwrócić na pielęgnacje skóry głowy i włosów po
chemioterapii. Nie można używać środków agresywnie-chemicznych oraz należy uważać
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na farby z amoniakiem. Skóra głowy ani włosy nie powinny być pocierane ręcznikiemzwiększa to ich łamliwość. Należy unikać preparatów do mycia i pielęgnacji ciała
z silnymi nutami zapachowymi, szamponów przeciwłupieżowych lub oczyszczających.
Zaleca się stosowanie naturalnych sposobów koloryzacji, takich jak rumianek lub kawa
oraz łagodnych szamponów. Czesanie włosów należy rozpocząć od grzebienia z szerokim
rozstawem, a następnie stosować miękkie szczotki. Skóra głowy powinna być myta 2 razy
w tygodniu i należy ją chronić przed słońcem, wiatrem, mrozem. Na głowę można
zakładać kapelusz, czapkę, apaszkę. Dobrym sposobem zwalczania wywołanej
chemioterapią utraty włosów jest zastosowanie chłodzenia skory głowy lub zimnych
czepków (Scalp Cooling). Metoda ta może prowadzić do wysokiego poziomu zatrzymania
wypadania włosów (50%). Rodzaje chłodzenia skóry głowy obejmują czepki schładzane
zimnym lodem (niedogodnością czepków jest ich zmiana co 20 minut podczas trwania
terapii onkologicznej) oraz systemy chłodzenia zarejestrowane i przebadane klinicznieDigniCap, Paxman. Systemy te utrzymują temperaturę w czepku między -1 a -50C. Taka
temperatura powoduje obniżenie temperatury skóry głowy od 18 do 210C w tym czasie
przepływ krwi w skórze zmniejsza się o 20-40%. Dzięki czemu do mieszków włosowych
dostarczona jest mniejsza ilość leku chemioterapeutycznego. Powoduje to mniejsze
uszkodzenia mieszków przez zmniejszoną aktywność biochemiczną. Skóra głowy i włosy
przy ScalpCooling wymagają odpowiedniego i profesjonalnego postępowania. Nie należy
włosów suszyć, używać gorących wałków lub prostownicy. Zaleca stosowanie szamponów
bezsiarczkowych i bezzapachowych oraz przeznaczonych do skóry wrażliwej. Do
6 miesięcy po zakończeniu chemioterapii nie należy farbować włosów. Zalecane jest
delikatne czesanie i szczotkowanie włosów. Unikanie używania ostrych szczotek do
stylizacji oraz ciasnych upięć.
Przy terapii radiologicznej skóra napromieniana złuszcza się w widoczny sposób,
jest bardzo sucha lub pojawiają się na niej wilgotne sączenia z domieszką krwi. Przy
złuszczeniach skóry zaleca się stosowanie gotowych preparatów takich jak alantan,
linomag lub preparaty zlecone przez lekarza prowadzącego. Przy złuszczeniach skóry na
wilgotno zaleca się linomag w płynie maść z witaminą A i E, cholesterol oraz preparaty
zalecone przez lekarza prowadzącego. Dla dodatkowej ochrony zaleca się noszenie
przewiewnych, lekkich ubrań (jedwab, bawełna). Skórę należy chronić przed wiatrem,
mrozem oraz unikać wszystkiego co mogłoby podrażnić skórę: perfum, dezodorantów,
kosmetyków. W trakcie radioterapii mieszki włosowe ulegają uszkodzeniu i następuje
utrata włosów. Włosy odrastają w okresie 3-6 miesięcy.
Terapia celowana molekularnie polega na stosowaniu leku skierowanego
bezpośrednio przeciw komórce nowotworowej z określoną zmianą genetyczną. Problemy
skórne jakie mogą wystąpić podczas tej terapii to: suchość, wypadanie włosów, świąd
i zapalenie mieszków włosowych oraz hiperpigmentacja. Ważnym aspektem podczas
terapii celowanych molekularnie jest rozpoczęcie pielęgnacji jeszcze przed pojawieniem
się zmian skórnych. Na rynku dostępne są specjalne wyroby dedykowane pacjentom.
Przykładem jest krem z serii Reconval lub preparaty zlecone przez lekarza prowadzącego.
Wszystkie terapie takie jak chemioterapia, radioterapia oraz terapia celowana
molekularnie wymagają specjalistycznych preparatów, które nie tylko nawilżają skórę ale
również regulują procesy zapalne. Produkty takie powinny zawierać substancje łagodzące
podrażnienia oraz składniki przyśpieszające regenerację. Dobrze żeby preparaty zawierały
fragmenty bakterii np. Aquaphilus dolomiae. Ich nałożenie na skórę łagodzi stany zapalne
i pomaga w odtwarzaniu prawidłowej flory bakteryjnej na skórze, która jest potrzebna do
jej prawidłowego funkcjonowania. Do bezpiecznych składników preparatów możemy
zaliczyć wyciąg z owsa, panthenol, alantoina, gliceryna, mocznik jako forma nawilżenia,
kolagen morski oraz cholesterol.
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Zakończenie
W trakcie leczenia onkologicznego często zapomina się o dbaniu o dobre
samopoczucie. Zależy ono w głównej mierze od pielęgnacji skóry, która w podczas
leczenia jest bardzo osłabiona. Rozpoczęcie pielęgnacji już od pierwszych dni terapii
pozwoli zapobiegać powikłaniom skórnym oraz nie zaburzy ciągłości terapii
onkologicznej. Należy pamiętać, że skóra w trakcie leczenia onkologicznego wymaga
odpowiedniego traktowania i zadbania o jej prawidłowe funkcjonowanie. Osiągnąć to
można stosowaniem tylko odpowiednich preparatów pielęgnacyjnych.
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UTRATA WŁOSÓW SPOWODOWANA LECZENIEM, DOBÓR
PERUK ONKOLOGICZNYCH I ICH PIELĘGNACJA
mgr Agata Bura
Hair Majesty Service Secret Studio
mgr Julitta Siemiątkowska
Trichomed Warszawa
Słowa kluczowe: włosy, leczenie, peruki, onkologia.
Wstęp
Hair Majesty i Trichomed to miejsca zajmujące się szeroko pojętym doradztwem
w zakresie uzupełniania ubytków włosów u kobiet, mężczyzn i dzieci, a także pomocą
w zakresie poprawiania kondycji włosów własnych. Dużą część naszych Klientów
stanowią pacjenci onkologiczni, których wspieramy od strony estetycznej, pomagając
przejść przez trudną przemianę.
Utrata włosów
Utrata włosów wśród pacjentów zmagających się z nowotworem (częściowa bądź
całkowita) jest charakterystycznym, niemiłym skutkiem ubocznym leczenia. Oprócz
eliminowania komórek rakowych, stosowana terapia wpływa również na te zdrowe
odpowiedzialne za wzrost włosów.
Mechanizm ten w bardzo ewidentny sposób naznacza wygląd zewnętrzny pacjenta,
a w rezultacie wpływa na jego postrzeganie samego siebie i odbiór przez otoczenie. Włosy
są bowiem bardzo istotnym elementem naszej tożsamości, z antropologicznego punktu
widzenia gęsta fryzura determinuje atrakcyjność jednostki jako zdrowej i najlepszej do
prokreacji. Wypadanie włosów jest więc źródłem ogromnego stresu, który warto
niwelować decydując się na komfortową i naturalnie wyglądającą perukę onkologiczną.
Dlaczego? Powodów jest kilka. Po pierwsze w trakcie niełatwego leczenia
pozytywne myślenie ma bardzo duże znaczenie: ograniczenie negatywnych emocji, wiara
we własne siły i moc swojego organizmu są kluczowe. Po drugie brak włosów jest
społecznie stygmatyzujący, pacjenci nie chcą odpowiadać na pytania dotyczące swojego
stanu zdrowia, często decydują się na pozostawienie informacji o chorobie tylko dla
najbliższych. Warto zwrócić też uwagę na fakt, iż przechodzone terapie mają specyficzny osłabiający charakter, dlatego wygoda i naturalność w trakcie trudnego fizycznie okresu są
podwójne istotne. Naszym celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa. Wreszcie
wiele rodzajów leczenia daje możliwość zachowania aktywności w czasie choroby, co
finalnie sprawia, że pacjentki podejmują decyzję o zakupie peruki.
Zauważyć należy jednocześnie, że nie każdy podczas chemioterapii traci włosy
w 100%, stopień przerzedzenia zależy od zastosowanego leczenia i organizmu. Warto
w tym miejscu wspomnieć o istnieniu, dostępnych również w Polsce, specjalnych czepków
chłodzących minimalizujących stopień wypadania włosów. Mechanika ich działania jest
prosta: podczas „wlewów”, ochładzamy głowę do takiego poziomu, aby lek nie dotarł do
mieszków włosowych i przez to nie zniszczył ich. W kontekście stosowania czepków
onkologicznych dodać trzeba, że panuje pewna rezerwa ze strony pacjentów, jak i lekarzy
w stosunku do ich wykorzystywania. Kwestia otwartą pozostaje bowiem czy czepki mogą
w jakimkolwiek stopniu obniżać skuteczność zasadniczego leczenia. Zastosowanie tej
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metody może ograniczyć utratę włosów w czasie chemioterapii. Skuteczność zależy od
właściwego doboru czepka, rodzaju i kondycji włosów, a także typu nowotworu oraz
zastosowanego leczenia. W praktyce, nawet jeśli włosy są jedynie przerzedzone, wiele
pacjentek nie czuje się komfortowo i postanawia zakupić perukę.
Dobór peruk
Z przyczyn praktycznych do specjalisty w zakresie doboru peruki warto wybrać się
już po usłyszeniu diagnozy: po pierwsze większość osób chce, aby zmiana wizerunku była
jak najmniejsza, można wtedy skrócić włosy (dostosować je do wybranej peruki), po
drugie zanim przyjęte jest pierwsze leczenie, pacjenci mają więcej siły. Zalecamy, aby po
doświadczeniu początkowej utraty włosów zdecydować się na ogolenie głowy, dlatego, że
obserwacja stopniowego ich wypadania jest nieprzyjemna. Po drugie skrócenie włosów
znacząco wpłynie na poprawę stabilności peruki i komfort jej noszenia. W tym miejscu
należy wspomnieć, że wiele pań decyduje się na zdjęcie peruki dopiero w momencie,
kiedy ich własne włosy są dłuższe np. do brody. Peruka jest więc noszona przez minimum
pół roku, ale najczęściej w granicach roku do dwóch. Z tego powodu wybierając ją
wskazane jest skorzystanie z pomocy fachowca.
Każda osoba inaczej przechodzi okres leczenia, a potem rekonwalescencji:
szybkość i rodzaj odrostu zależą od indywidualnych możliwości regeneracyjnych.
Zasadniczo obserwuje się następującą sekwencję: w około 30 dni po ostatniej chemii
pojawia się pierwszy meszek bez pigmentu, który stopniowo się zagęszcza i ciemnieje.
W mniej więcej pół roku po zakończeniu leczenia można już wykonać damską fryzurę „na
chłopaka”. Niestety powrót włosów do dawnej świetności nie zawsze jest możliwy.
Z uwagi na bardzo szeroki wybór rynkowy warto zrozumieć różnice pomiędzy
równymi typami włosów. Nie ma jednoznacznie najlepszej opcji, trzeba rozważyć wady
i zalety każdego z rozwiązań, aby zdecydować się na to optymalne dla danej osoby.
Przewaga włosów syntetycznych nad naturalnymi to cena i prostota pielęgnacji, włosy
ludzkie natomiast swoją strukturą bardziej przypominają te wyrastające z głowy
i pozwalają na dowolną stylizację. Co istotne, to pojęcie włosa naturalnego jest bardzo
szerokie. Jego rodzaj powinien być dopasowany do struktury włosów pacjenta. Na jakie
aspekty zwrócić uwagę, aby dokonać wyboru: pochodzenie, bo ono determinuje
kolorystykę i grubość włosa; kierunek ułożenia łusek, a mianowicie to czy zwrócono
uwagę na naturalny kierunek ich wzrostu (ma to kolosane znaczenie dla jedwabistości
włosów, REMY mniej się plączą); to czy włosy były odbarwiane, co je jeszcze bardziej
przesusza i sprawia, że wyglądają mniej witalnie. Najwyższa jakość to włosy dziewicze
(nigdy nie farbowane), które w stanie surowym (po odcięciu z głowy) są przekazywane do
utkania peruk. Mamy wtedy największą kontrolę nad jakością włosa.
W peruce ważna jest fryzura, ale zadaniem fachowców istotniejszy jest czepek,
czyli baza, na której osadzone są włosy. Zapał do noszenia nawet najpiękniejszej fryzury
spada, jeśli nas ona uwiera czy nie pozwala swobodnie się poruszać. Na co zwrócić uwagę
kupując perukę? W pierwszej kolejności na rozmiar (mierzenie obwodu głowy)
i możliwość regulacji wielkości. Kluczowy jest także sposób tkania: szyta maszynowo czy
ręcznie. W peruce tresowej (maszynowej) jest z reguły cieplej niż peruce wykonywanej
metodą indywidualnych supełków. Oczywiście zależy to od gęstości jednej i drugiej.
Elementy wysokiej jakości peruki to: oddychające bezpieczne tworzywa; mikroskóra
pozwalająca na prześwit skóry własnej pacjenta lub tzw. niewidoczne supełki; siateczkowy
przód typu lace front, dzięki któremu można odsłaniać czoło; silikonowe wstawki, które
stabilizują perukę (ważne, kiedy włosów nie ma i przy ich odroście); obszyte blaszki,
których dogięcie sprawia, iż peruka lepiej leży na głowie; miło, kiedy peruka daje również
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możliwość dodatkowego jej przytwierdzenia do głowy taśmami medycznymi (baczki i tył).
Blondynki powinny przywiązywać szczególną uwagę do imitowania odrostu, dzięki
któremu fryzura bardzo zyskuje na naturalności.
Jak wspomniano, perukę można także przyklejać do głowy. Pacjenci onkologiczni
korzystają z tej opcji stosunkowo rzadko, ale takie możliwośći istnieją. Zyskujemy wtedy
dodatkową stabilność i możliwości stylizacji np. czesanie wysokich kucyków.
Wykorzystujemy do tego celu tylko przebadane taśmy medyczne o mocy dostosowanej do
naszych potrzeb. Warunkiem korzystania z nich jest występowanie w czepku specjalnych
paneli poliuretanowych. Miejsce klejenia na skórze musi być dodatkowo pozbawione
włosów, więc czasem konieczne jest podgalanie.
Istnieje też możliwość trwałego uzupełnienia włosów na okres leczenia (system
CNC). Wykonujemy wtedy perukę w standardzie protetycznym z wykorzystaniem
gipsowego odlewu głowy, a więc na indywidualne zamówienie w rekordowo krótkim
czasie 30 dni. Takie włosy nosimy non-stop, a więc mamy zapewniony komfort
atrakcyjności 24 godziny na dobę. Metoda ta nie sprawdzi sie u pacjentów, dla których
dostęp do głowy jest istotny medycznie, bo system CNC zdejmujemy raz w miesiącu,
celem wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i ponownej aplikacji. Zastosowane kleje są
bezpieczne dla włosów własnych, których NIE trzeba golić! Przed wykonaniem projekcji
przeprowadzamy specjalne 72 godzinne testy alergiczne, aby być pewnymi, że osoba
nosząca dobrze reaguje na zastosowane preparaty. Noszeniu systemu CNC towarzyszy
opieka trychologa, który dobiera preparaty pielęgnacyjne do skóry każdego pacjenta.
Rozważając temat pielęgnacji peruk należy zastosować podejście indywidualne.
Każdy rodzaj czepka i włosa wymaga nieco innej troski. Sposób traktowania peruki zależy
więc od jej typu. Dbałość i stosowanie się do instrukcji pozwolą dłużej cieszyć się ładną
fryzura zastępczą. Podstawowe zasady to: nie śpimy w standardowych perukach (z uwagi
na wygodę i fakt, że spanie bardzo obniża ich trwałość); stosujemy tylko sprawdzone
produkty dedykowane perukom; zwracamy uwagę na kierunek i sposób czesania od
końców ku nasadzie; chronimy włosy przed słońcem np. kapelusz czy ochrona UV (ryzyko
odbarwienia w przypadku włosów naturalnych); unikamy wysokich temperatur (ryzyko
stopienia się w przypadku włosów syntetycznych).
Stopień odrostu włosów po zakończonym leczeniu bywa zróżnicowany. Dla osób,
które nie odzyskały fryzury tak bujnej, jak przed leczeniem są rozwiązania częściowe,
które stanowią rodzaj „treski” na szczyt głowy. Zagęszcza ona fryzurę na koronie głowy.
W zależności od potrzeb dobieramy odpowiednią gęstość i kształt bazy, aby takie
uzupełnienie stanowiło leciutki dodatek poprawiający samopoczucie pacjenta. Stabilizacja
systemu włosów możliwa jest za pośrednictwem spinek lub taśmy medycznej. Dobrze
dobrane uzupełnienie włosów wygląda naturlanie, świetnie integruje się z włosami
własnymi pod względem koloru i struktury.
Zakończenie
Włosy dodatkowe jak peruki czy częściowe uzupełnienia nie są rozwiązaniem
podobającym się każdemu. Wtedy polecamy rozmaite nakrycia głowy z oddychających
tkanin jak np. włókno bambusowe. Przy ich doborze warto zwrócić uwagę na to, aby
dodawały głowie objętości, więc rekomendujemy turbaniki, które świetnie sprawdzają się
zarówno w nocy, jak i na co dzień.
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MAKIJAŻ MEDYCZNY NIETRWAŁY U PACJENTEK
ONKOLOGICZNYCH
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Słowa kluczowe: makijaż medyczny; makijaż mineralny; pacjentki onkologiczne;
kamuflaż; atrakcyjność; poczucie własnej wartości; samoakceptacja.
Wstęp
Głównym celem stosowania makijażu u pacjentek onkologicznych jest ukazanie
wspaniałego aspektu kobiecości, który w obliczu piętna choroby nowotworowej często
pozostaje uśpiony, a który daje ogromną siłę w walce z chorobą. Człowiek, w swej naturze
będąc wrażliwym na estetykę, wysoko ceni sobie atrakcyjność fizyczną. Wszelkiego
rodzaju zmiany, czy niedoskonałości pojawiające się szczególnie w obrębie twarzy,
znacząco wpływają na postrzeganie jej piękna. Osoby, którym choroba odbiera urodę,
często doświadczają stanów depresyjnych, lęku, czy obniżenia jakości życia. Cierpi zatem
nie tylko ciało, ale również umysł. Zastosowanie makijażu medycznego staje się swojego
rodzaju remedium, przywracając możliwość życia w pełnym tego słowa znaczeniu,
w poczuciu pewności siebie i atrakcyjności oraz pełnej samoakceptacji.
Znaczenie wizerunku a poczucie atrakcyjności
Wizerunek manifestowany poprzez ciało nie tylko wyróżnia jednostkę z otoczenia,
lecz stanowi istotny element tożsamości, wpływając na poczucie własnej wartości,
atrakcyjności oraz kondycję psychiczną. Człowiek kształtuje obraz siebie samego – swój
wewnętrzny wizerunek – porównując własne wyobrażenie o sobie, z obrazem siebie
odbitym w tak zwanym „lustrze społecznym”, czyli na podstawie informacji zwrotnej na
swój temat, pochodzącej z otoczenia. W przypadku pacjentek onkologicznych to
wewnętrzne JA pozostaje niezmienione – w umyśle został zapisany obraz najlepszej wersji
siebie z przed choroby, natomiast zewnętrzne JA, zmienia choroba i/lub leczenie.
Rozbieżność między wizerunkami z przed choroby oraz w trakcie i/lub po chorobie
powoduje dysonans, a osoba chora w naturalny sposób szuka możliwości jego
kompensacji. Jedną z możliwości radzenia sobie ze zmienionym wyglądem jest unikanie,
czyli częściowe lub całkowite wycofanie się z życia społecznego. Drugą znacznie
skuteczniejszą strategią, jest ukrywanie, co oznacza maskowanie piętna choroby w celach
autoprezentacyjnych, tak aby dać sobie możliwość życia w pełni tego słowa znaczeniu, by
mieć siłę, aby wygrać z chorobą.
Strategia maskowania niedoskonałości będących efektem przebytego urazu ma
swoje początki w okresie I wojny światowej, kiedy to Sir Archibald McIndoe – chirurg
plastyczny pracujący nad poprawą wyglądu lotników wojskowych, których twarze uległy
znacznym poparzeniom, z sukcesami włączył ją do swojego postępowania medycznego.
Już wówczas doskonale zdawał sobie sprawę, że w procesie leczenia pacjenta, zabiegi
medyczne to tylko albo aż 50% efektywności działań jakimi dysponuje, drugie 50%
stanowi wsparcie psychologiczne. Uważał, że aby pacjent mógł powrócić do pełni zdrowia
oraz cieszyć się spełnionym i szczęśliwym życiem, należy zrobić wszystko, by odzyskał
poczucie własnej wartości. Jednym z kroków na tej drodze było umożliwienie swoim
pacjentom korzystania z kosmetyków charakteryzatorskich o dużym stopniu krycia,
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zmniejszających widoczność problematycznych nierówności i przebarwień. Pierwszy
kamuflaż medyczny do zatuszowania niedoskonałości będących skutkiem choroby, w 1928
roku opracowała, a następnie wdrożyła Lydia O`Leary. Sama zmagając się z wizualnym
oszpeceniem w wyniku malformacji naczyniowej, doskonale rozumiała odczucia osób,
których wygląd odbiegał od obowiązującego kanonu urody. Jej motywacją do pracy nad
kamuflażem, była troska o komfort osób zmagających się każdego dnia z brakiem
akceptacji zmienionego wyglądu, zarówno w oczach własnych, jak i społeczeństwa.
Makijaż medyczny w trosce o promienną cerę
Jak pięknie powiedziała dr Małgorzata Rębiałowska-Stankiewicz, psychoonkolog
podczas sympozjum „Piękno mimo wszystko” choroba (onkologiczna) i jej leczenie niesie
ze sobą szereg skutków, które źle wpływają na wygląd, dlatego „kobiety potrzebują
upiększania dwa razy bardziej”. Stwierdzenie to, daje przestrzeń do włączenia do swojej
codzienności praktyk upiększających, w tym chociażby makijażu medycznego, który
będąc specjalistyczną dziedziną makijażu pełni również funkcję terapeutyczną. Terapia
makijażem medycznym ma działanie natychmiastowe – po jego zastosowaniu wygląd
ulega znaczącej poprawie, a co za tym idzie, zwiększa się u pacjentek poczucie własnej
wartości i pewność siebie. Główną zasadą na której opiera on swoją skuteczność, jest
zasada iluzji, do stworzenia której wykorzystuje się różne techniki korekcyjne, czerpiące
głównie ze sztuki charakteryzacji.
Podstawą pięknego makijażu jest piękna skóra, jednak skóra pacjentek
onkologicznych jest wyjątkowo wrażliwa, przez co wymaga uważnego doboru
kosmetyków kolorowych. Oprócz wrażliwości często jest ona przesuszona, zaczerwieniona
lub poszarzona, posiada przebarwienia, zasinienia pod oczami lub blizny. W każdym
z tych problemów w przypadku stosowania klasycznych kosmetyków kolorowych
należałoby postępować inaczej, ale żeby makijaż nie wymagał zbyt wiele pracy i nie był
obciążeniem dla skóry, warto sięgnąć po kosmetyki mineralne w sypkiej postaci. Ze
względu na obecność w składzie wyłącznie minerałów o właściwościach koloryzujących
i leczniczych, są wyjątkowo łagodne i nie wywołują podrażnień, dzięki czemu mogą być
z powodzeniem stosowane do korekcji skór wrażliwych, problematycznych, a nawet po
nieinwazyjnych zabiegach medycznych i kosmetologicznych. Aby przesuszoną skórę
przygotować jak najlepiej, dobrze jest rozpocząć od naturalnego oleju delikatnie
wmasowanego w skórę, po wchłonięciu którego należy zaaplikować krem, którego skład
oparty jest na naturalnych składnikach. Kolorystykę podkładu mineralnego dobieramy na
linii żuchwy, tak aby odcień kosmetyku idealnie harmonizował z kolorystyką skóry szyi
i dekoltu. Procedura aplikacji jest bardzo prosta, choć często wymaga zmiany
przyzwyczajeń. Odrobinę podkładu mineralnego należy wysypać na wieczko opakowania,
a następnie „wmasować” w pędzel typu kabuki (wykonany z gęsto osadzonego na krótkim
trzonku, sprężystego, syntetycznego włosia, przyciętego na półokrągło), nadmiar produktu
możemy otrzepać, delikatnie uderzając pędzlem o pokrywkę. W kolejnym kroku
wykonujemy spokojne koliste ruchy w celu „wmasowania” kosmetyku w skórę twarzy –
aplikację zawsze rozpoczynamy od środka twarzy i stopniowo przechodzimy do jej
zewnętrznych partii. Nałożenie w ten sposób jednej lub dwóch warstw daje bardzo
naturalny efekt ujednolicenia kolorytu cery. Jeśli uzyskana siła krycia jest
niewystarczająca, można ją stopniować dokładając kolejne warstw podkładu, w przypadku
bardzo silnych przebarwień można nanieść do 6-7 cienkich warstw. W przypadku dużych
zasinień pod oczami warto sięgnąć po korektor mineralny w żółtej tonacji, który doskonale
zamaskuje zarówno brązowe jak i fioletowe przebarwienia, dzięki czemu spojrzenie
nabierze zdrowego blasku. Dodatkowym atutem kosmetyków mineralnych jest to, że
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maskują nierównomierną fakturę skóry, a więc można je z bardzo dobrym skutkiem
aplikować również na blizny.
Makijaż medyczny – sztuka iluzji
Istotnym problemem, z którym zmagają się pacjentki onkologiczne jest utrata lub
znaczne przerzedzenie owłosienia, zarówno na skórze głowy, jak również na twarzy –
czyli brwi i rzęs. Długie, zdrowe, lśniące włosy oraz piękne, gęste i zalotnie podkręcone
rzęsy to niewątpliwie atrybuty kobiecości, a ich utrata jest trudnym emocjonalnie
doświadczeniem. Z kolei brwi wspierają wyrażanie emocji, bez nich nie jesteśmy w stanie
w pełni komfortowo i skutecznie się komunikować i to właśnie one są kluczem do
atrakcyjnego wyglądu. Zacznijmy zatem od nich. Zarówno w przypadku znacznego
przerzedzenia jak i całkowitej utraty włosków na brwiach, możemy je z doskonałym
skutkiem odtworzyć, dzięki technikom makijażu medycznego. W pierwszym kroku, należy
wyznaczyć ich optymalny kształt. Można to zrobić profesjonalnie w oparciu o schemat
kształtu łuku brwiowego, jednak w przypadku braku wprawy, dużym ułatwieniem
w doborze i rysunku brwi, będą specjalne szablony, wykonane z przeźroczystej sztywnej
folii. W kolejnym kroku należy stworzyć cień, czyli narysować brew używając płaskiego,
skośnie ściętego pędzelka oraz cienia do brwi w brunatnoszarym, ziemistym odcieniu,
którego intensywność dopasowujemy do typu urody. Należy zwrócić uwagę, aby rysunek
nie był zbyt graficzny, idealnie jeśli będzie subtelną bazą dla kolejnego etapu. Następnie
dobieramy kredkę do brwi, ważne, żeby była dość twarda, co sprawi, że makijaż będzie
trwalszy oraz dobrze zatemperowana, co z kolei zapewni precyzyjny rysunek. Kredką
dorysowujemy pojedyncze kreseczki, odwzorowując naturalną linię wzrostu włosa. Tak
powstały rysunek powinien do złudzenia przypominać naturalną brew. Inną metodą
odtworzenia brwi jest wykonanie zabiegu ich zagęszczania, polegającego na doklejeniu
pojedynczych włosków syntetycznych bezpośrednio do skóry.
Dużą pomocą w stworzeniu iluzji obecności rzęs zarówno przy ich całkowitej
utracie, jak i w przypadku znacznego przerzedzenia jest wykonanie kreski, na krawędzi
górnej powieki. Kreskę kształtem należy dopasować do budowy oka, natomiast
kolorystykę najlepiej jest dobrać do typu urody, a więc nie ma konieczności, aby była ona
czarna. Może być na przykład w odcieniu czekoladowego brązu, bakłażana, butelkowej
zieleni, granatu lub innym, harmonizującym z karnacją i tęczówką oka. Precyzja jej
wykonania zależy nie tylko od wprawy, ale również od zastosowanego kosmetyku oraz
właściwie dobranego pędzelka. Polecam zastosowanie pędzelka skośnie ściętego,
syntetycznego, który jest ogromnym wsparciem dla precyzyjnego rysunku. Chcąc osiągnąć
subtelny efekt, możemy sięgnąć po cień i zaaplikować go na sucho lub zwilżonym
delikatnie pędzelkiem, techniką na mokro. Jeśli wolimy, aby efekt był nieco bardziej
intensywny i przede wszystkim dużo trwalszy, warto sięgnąć po eyeliner żelowy, którym
wykreujemy zarówno mocną, graficzną kreskę, jaki tą subtelnie rozblendowaną, delikatnie
rozcierając jej krawędzie.
Jeśli zależy nam na obecności włosków na linii rzęs, możemy dokleić sztuczne
rzęsy na pasku. Są one bezpiecznym rozwiązaniem ponieważ klej kauczukowy, stosowany
przy ich aplikacji jest bardzo delikatny dla skóry, a jednocześnie gwarantuje, że rzęsy
pozostaną na swoim miejscu przez cały dzień. Decydując się na to rozwiązanie, dobierając
rzęsy, do noszenia na co dzień, najlepiej jest wybrać te najskromniejsze pod względem
długości i gęstości, aby uniknąć przerysowanego, teatralnego efektu. Dodatkowo warto
zwrócić uwagę, aby pasek rzęs był bezbarwny, dzięki czemu będzie zupełnie niewidoczny
oraz bardzo plastyczny w aplikacji – z łatwością dopasuje się kształtem do każdej powieki
i komfortowy w noszeniu.
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Makijaż medyczny nietrwały może być również stosowany, w przypadku
przerzedzenia lub całkowitej utraty włosów. Zmniejszona gęstość włosów jest możliwa do
zamaskowania, dzięki zastosowanie kosmetyków, do złudzenia naśladujących wygląd
włosów naturalnych. Efekt ich działania obserwujemy natychmiast po ich zastosowaniu
i utrzymuje się on do umycia włosów szamponem. Skuteczność działania kosmetyki te,
zawdzięczają drobno pociętym, keratynowym mikrowłóknom, które będąc naładowane
elektrostatycznie przyczepiają się do włosów naturalnych, tworząc iluzję gęstości.
Mikrowłókna aplikuje się na umyte, wysuszone i ułożone włosy, poprzez posypywanie,
następnie wystarczy delikatnie pogładzić je dłońmi, a dla lepszego utrwalenia i uzyskania
efektu wodoodporności, można dodatkowo spryskać włosy dedykowanym lakierem.
W przypadku całkowitego braku włosów możliwe jest wykonanie ozdobnego
rysunku henną, bezpośrednio na skórze głowy. Rysunek taki jest niezwykle kobiecy i może
stanowić oryginalną ozdobę. Jest również bardzo komfortowy w noszeniu, z daleka zaś do
złudzenia przypomina krótką fryzurkę. Jeśli w makijażu medycznym można mówić
o trendzie, to makijaż henną jest ultrakobiecym, ogólnoświatowym trendem, który pomału
zaczyna być coraz częściej spotykany również w Polsce.
Zakończenie
Kluczem do sukcesu w pracy z pacjentkami onkologicznymi, zmagającymi się ze
zmienionym na skutek choroby i/lub leczenia wyglądem, jest działanie synergiczne –
zarówno medyczne, psychologiczne jak i estetyczne. Wszystkie opisane zabiegi z zakresu
makijażu medycznego są po to, aby pomóc osobom zmagającym się nie tylko
z estetycznymi, lecz także emocjonalnymi skutkami choroby – by zobaczyły w lustrze
doskonalsze odbicie – bo zewnętrzne piękno daje niesamowitą wewnętrzną siłę! A o ile
łatwiej jest czuć się zdrową, czując się piękną?!
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CHEMIOTERAPIA, RADIOTERAPIA – MOŻLIWOŚCI
INTERWENCJI ŻYWIENIOWEJ
dr n. med. Monika Gętek-Paszek
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Słowa kluczowe: chemioterapia, radioterapia, skutki uboczne, dieta, zalecenia.
Wstęp
Od dekad obserwuje się stały wzrost zachorowalności na nowotwory na świecie.
W Polsce zachorowalność wzrosła od roku 1980 z liczbą 64820 do 156487 w roku 2013.
Wśród mężczyzn najczęściej występującymi nowotworami są: rak płuca, rak gruczołu
krokowego, rak jelita grubego, rak pęcherza moczowego. Wśród kobiet są to nowotwory:
rak piersi, rak jelita grubego, rak płuca, rak trzonu macicy.
Poza zachorowalnością na nowotwory wzrasta również liczba zgonów z ich
powodu, w ciągu 50 ostatnich lat w Polsce 2,4 krotnie. Mężczyźni najczęściej umierają
z powodu raka: płuca, jelita grubego, gruczołu krokowego, pęcherza. Wśród kobiet zgony
najczęściej występują z powodu raka płuca, piersi, jelita grubego, jajnika, trzustki, żołądka,
szyjki macicy, mózgu, białaczek.
Wzrost zachorowalności i liczby zgonów z powodu nowotworów związany są
zarówno ze wzrostem liczby ludności Polski, zmian w strukturze wiekowej populacji
i starzeniem się społeczeństwa, niewystarczająco szybkim wczesnym rozpoznawaniem
nowotworów oraz niekorzystnymi zachowaniami związanymi ze stylem życia,
obejmujących niewystarczającą aktywność fizyczną, palenie tytoniu oraz nieprawidłowe
zachowania żywieniowe.
Metody leczenia nowotworów obejmują leczenie chirurgiczne, chemioterapię,
radioterapię, hormonoterapię oraz immunoterapię. Metody te charakteryzują się
występowaniem określonych skutków ubocznych, szczególnie chemioterapia
i radioterapia, najczęściej związanych z dolegliwościami ze strony przewody
pokarmowego oraz skórnymi. Skuteczną bezpośrednią interwencję żywieniową można
zastosować w przypadku biegunek i zaparć, natomiast pozostałe skutki uboczne można
zmniejszyć poprzez zadbanie o dobre odżywienie pacjenta przed przystąpieniem do
leczenia, co w praktyce rzadko się zdarza.
Chemioterapia i radioterapia
Spośród wszystkich chorych na nowotwory, 70% poddawanych jest radioterapii
jako jedynemu leczeniu lub w skojarzeniu z leczeniem operacyjnym i/lub chemioterapią.
Przynajmniej 50% chorych poddawanych radioterapii jest leczonych tą metodą
z założeniem radykalnym i zamiarem uzyskania trwałego leczenia. Radioterapia posiada
miejscowe działanie lecznicze, jednak poza komórkami nowotworowymi niszczone są też
komórki zdrowe, znajdujące się w całej objętości napromienianego bloku tkanek.
W wyniku zastosowania chemioterapii można wyleczyć około 10% na nowotwory
złośliwe. Leki cytostatyczne wpływają niespecyficznie na wszystkie komórki
w organizmie, a czynnikiem warunkującym jest przede wszystkim dynamika ich wzrostu.
Powikłania po chemioterapii i radioterapii można podzielić na powikłania ostre
oraz powikłania późne.
Powikłania ostre pojawiają się w trakcie leczenia i mogą trwać do 3 miesięcy. Ich
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skutki są najczęściej odwracalne przy zastosowaniu odpowiedniego leczenia
wspomagającego.
Powikłania późne mogą pojawiać się od kilku miesięcy po zakończeniu leczenia do
kilku, a nawet kilkudziesięciu lat. Część z tych powikłań jest nieodwracalna i stanowi
zagrożenie życia.
Najczęściej powikłania dotyczą: skóry, włosów, błon śluzowych jamy ustnej
i gardła, krtani, przełyku, zaburzeń w krwiotworzeniu, zaburzeń w pracy przewodu
pokarmowego, układu oddechowego, serca, narządów rodnych, zaburzeń neurologicznych,
układu siateczkowo-śródbłonkowego.
Chemioterapia i radioterapia – skutki uboczne ze strony przewodu pokarmowego,
interwencja żywieniowa
Najczęściej występującymi skutkami chemio i radioterapii ze strony przewodu
pokarmowego są nudności, wymioty, zaparcia, biegunki, zaburzenia smaku, suchość
w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
W przypadku pojawienia się kserostomii, czyli suchości w jamie ustnej, poza
zastosowaniem specjalnych preparatów w postaci aerozoli doustnych należy zalecić
choremu popijanie posiłków, przygotowanie potraw z dodatkiem sosów, oraz
o konsystencji płynnej czy papkowatej. Należy unikać produktów i potraw suchych,
twardych, o intensywnym smaku. Warto również zwrócić uwagę na oddychanie przez nos,
nie przez usta oraz na ogólną higienę w jamie ustnej.
W przypadku wystąpienia nudności i/ lub wymiotów w pierwszej kolejności należy
przygotować takie dania, które są przez chorego w tej sytuacji akceptowalne i nie nasilają
dolegliwości. Najczęściej będą to proste, niedoprawione lub delikatnie doprawione dania,
w postaci rozgotowanych kasz czy ryżu, kisieli, galaretek, musów owocowych, najlepiej
w temperaturze pokojowej. Należy zwiększyć liczbę posiłków do nawet ośmiu, ale też
zmniejszyć porcje. Płyny w postaci herbaty i wody lub innych dobrze tolerowanych,
należy podawać przez cały dzień małymi porcjami. W przypadku intensywniejszych
wymiotów można zjadać potrawy słone w postaci słonych przekąsek. W przypadku
nudności ulgę może przynieść wypicie napoju typu coca-cola czy naparu z imbiru
przestudzonego.
Zaparcia, przy stosowaniu np. opioidów, mogą być trudne do zlikwidowania
poprzez interwencję żywieniową. Po zastosowaniu niektórych leków zaparcia mogą
wystąpić tymczasowo.
W przypadku zaparć będących skutkiem radioterapii, po wykluczeniu, że zaparcie
nie jest spowodowane niedrożnością w przewodzie pokarmowym, należy zastosować
klasyczną dietę ze zwiększoną ilością błonnika pokarmowego. Najprostszym sposobem
jest zamiana produktów zbożowych wysoko przetworzonych na ich pełnoziarniste wersje.
Zwiększy to znacząco udział błonnika pokarmowego w diecie, ponieważ produkty
zbożowe, wraz z warzywami i owocami, stanowią podstawę diety. Dodatkowo warto
wprowadzić siemię lniane w postaci gotowanej, kompot z suszonych śliwek, namoczone
suszone śliwki i inne suszone owoce, fermentowane produkty mleczne, kawę naturalną,
jeśli są tolerowane, to również surowe warzywa i owoce. Można zastosować dodatek
ksylitolu do dań na słodko, ponieważ pobudza perystaltykę jelit.
W przypadku zaparć współistniejących ze stanem zapalnym jelit, pobudzanie ich
perystaltyki powinno zachodzić w sposób łagodniejszy, a podstawę powinna stanowić
dieta łatwo strawna. Perystaltykę jelit w tej sytuacji można pobudzać poprzez zastosowanie
większej ilości węglowodanów prostych fermentujących np. ksylitolu, cukru, miodu,
wprowadzenie większej ilości produktów fermentowanych mlecznych, o ile nie występuje
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nietolerancja laktozy. Produkty o dużej zawartości błonnika należy najpierw poddać
obróbce termicznej i rozgotowaniu, przez co zwiększa się frakcja błonnika
rozpuszczalnego, który nie działa drażniąco na błonę śluzową jelit.
Spośród produktów bogatych w błonnik należy unikać nasion roślin strączkowych,
ze względu na ich działanie wzdymające. Z tego samego powodu nie są zalecane warzywa
kapustne, cebula i grzyby.
W każdym przypadku stosowania diety ze zwiększoną zawartością błonnika
pokarmowego należy pamiętać o odpowiednim nawodnieniu.
Przy występujących biegunkach polecane są produkty zapierające i nie drażniące
błony śluzowej jelit. Zaleca się zastosowanie diety BRAT, której podstawą są białe,
czerstwe pieczywo, rozgotowane drobne kasze, biszkopty, drobny makaron, kleiki ryżowe,
płatki ryżowe i inne przetwory z białego ryżu, niedojrzałe banany oraz przetwory z jabłek
takie jak musy, pieczone jabłka, gotowane. Dodatkowo dietę można urozmaicać puree
ziemniaczanym, marchewkowym, dyniowym, daniami mącznymi, gotowanym mięsem,
galaretkami z żelatyny, jajkami na twardo, odrobiną gorzkiej czekolady. W biegunce
bardzo ważne jest regularne nawadnianie. Poza wodą, należy stosować napoje zapierające
w postaci mocnej herbaty, naparu z czarnych jagód, kakao na wodzie, chudego rosołu.
Przy intensywnych biegunkach można zastosować doustne płyny nawadniające
zawierające elektrolity lub napoje izotoniczne. Można wtedy też stosować większą ilość
soli przy przygotowaniu potraw.
W trakcie biegunki należy unikać zimnych dań, cukru, ksylitolu, dań i produktów
tłustych, smażonych, produktów bogatych w błonnik, surowych warzyw i owoców, kawy,
alkoholu.
Chemioterapia i radioterapia – skutki skórne, interwencja żywieniowa
Zmiany skórne, będące skutkiem radioterapii lub chemioterapii to najczęściej
zmiany toksyczne skóry i paznokci, osutka grudkowo-krostkowa, zaburzenia rogowacenia.
Wyniki badań nie potwierdzają pozytywnego wpływu interwencji żywieniowych
zastosowanych w trakcie trwania leczenia i powstałych w jego wyniku zmian skórnych.
Istotne jest właściwe odżywienie i odżywianie chorych przed i w tracie choroby, dzięki
czemu można zmniejszyć skalę wystąpienia skórnych skutków ubocznych. Szczególnie
istotna jest adekwatna wartość energetyczna całodziennej racji pokarmowej oraz ilość
makroskładników, w tym wody. Dodatkowo należy zadbać o odpowiednią podaż
składników pokarmowych związanych z regeneracją skóry takich jak arginina, cynk,
witamina C, witamina A, witamina E, selen. Ważne są też składniki o działaniu
immunomodulującym, poza witaminami o działaniu antyoksydacyjnym, cynkiem
i selenem dodatkowo kwasy tłuszczowe omega 3 i flawonoidy.
Zakończenie
Radioterapia i chemioterapia, wraz z leczeniem chirurgicznym stanowią
podstawowe metody leczenia nowotworów. Charakteryzują się występowaniem skutków
ubocznych przede wszystkim ze strony przewodu pokarmowego oraz skórnych. Jedną
z możliwości zmniejszenia występowania tych skutków jest odpowiednie odżywienie
pacjenta przed terapią, a w przypadku dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego
możliwość dedykowanej interwencji żywieniowej w trakcie terapii.
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PIELĘGNACJA SKÓRY W TRAKCIE I PO ZAKOŃCZENIU
RADIOTERAPII
dr n. społ. Joanna Klonowska
Wydział Nauk o Zdrowiu
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Wstęp
Radioterapia należy do podstawowych i zarazem najważniejszych metod leczenia
nowotworów, stosowanych w onkologii. Jednak dotyka nie tylko komórek
nowotworowych, ale również zdrowych i jak każda z metod leczenia onkologicznego ma
też skutki uboczne swojego działania. Minimalizowaniem niekorzystnych, skórnych
efektów radioterapii mogą z powodzeniem zająć się kosmetolodzy, stosując odpowiednie
zabiegi w gabinecie oraz zalecając odpowiednią domową pielęgnację skóry.
Radioterapia w leczeniu nowotworów
Od lat stosowana w onkologii radioterapia jest jedną ze skuteczniejszych metod
walki z nowotworami. Jest to metoda leczenia za pomocą promieniowania jonizującego
przy wykorzystaniu promieniowania X o wysokiej energii. Ma na celu zabicie komórek
nowotworowych lub zmniejszenie nowotworu. Radioterapia jest terapią lokalną, co
oznacza, że działa tylko na komórki nowotworowe położone w miejscu jej oddziaływania.
W zależności od okoliczności, radioterapia może być przeprowadzana sama albo może być
łączona z chemioterapią i/lub leczeniem chirurgicznym.
Mimo, że metody onkoterapeutyczne dynamicznie się rozwijają, radioterapia
niestety bywa obarczona wysokim ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych, takich
jak wczesne i późne odczyny popromienne, które w najbardziej zaawansowanym stadium
przyjmują formę nieodwracalną. Dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja
naświetlanej skóry, zarówno w trakcie radioterapii, jak i po jej zakończeniu.
Wpływ radioterapii na skórę
W przypadku radioterapii, oprócz ogólnego zmęczenia, osłabienia, złego
samopoczucia i wielu innych dolegliwości, u około 90-95% pacjentów widoczne są także
uszkodzenia skóry spowodowane promieniowaniem jonizującym. Pojawiają się już
w trakcie leczenia, od 1-2 do 4 tygodni po jego rozpoczęciu i są obecne przez cały okres
kuracji oraz nawet do roku po jej zakończeniu.
Ze względu na czas ujawnienia się zmian skórnych w stosunku do czasu
naświetlania wyróżnia się:
 Wczesne odczyny popromienne
Odczyny wczesne to zwykle wynikająca z destrukcji lub obniżenia czynności
gruczołów łojowych kseroza (suchość skóry) oraz spowodowana uszkodzeniem mieszków
włosowych epilacja. Zauważalne są także przebarwienia związane z nadmiernym
pobudzaniem melanocytów i zaczerwienienie, następujące w wyniku uszkodzenia
śródbłonka naczyń krwionośnych, redukcji ilości biorących udział w reakcjach
odpornościowych komórek Langerhansa oraz uwolnienia mediatorów reakcji zapalnej –
cytokin.
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Po upływie około 4-6 tygodni od rozpoczęcia radioterapii pojawiają się symptomy
informujące o utracie komórek macierzystych naskórka. Naświetlania powodują także
zakłócenia w równowadze pomiędzy naturalnym oddzielaniem się komórek warstwy
rogowej a podziałem i dojrzewaniem komórek warstwy rozrodczej naskórka – im wyższa
dawka promieni, tym obserwuje się poważniejsze zaburzenia procesu keratynizacji. Z tych
powodów pojawia się silne łuszczenie, które najpierw przyjmuje postać suchą, potem
wilgotną. Złuszczanie na sucho charakteryzuje się występowaniem przeczosów
i dokuczliwego świądu. Złuszczanie na mokro przebiega z wysiękiem, powodując ubytki
sięgające aż do poziomu skóry właściwej. Pacjent odczuwa wtedy silny ból, pieczenie i ma
wrażenie mocnego ściągania skóry.
W przypadku większości pacjentów onkologicznych występują jedynie wczesne
odczyny popromienne i ustają zwykle w kilka tygodni po zakończeniu leczenia.
 Późne odczyny popromienne
Po upływie około 3 miesięcy od zakończenia radioterapii pojawiają się późne
odczyny popromienne (będąc konsekwencją odczynów wczesnych). Występujące
wówczas zaniki, zaburzenia barwnikowe (hipo- i hiperpigmentacje) oraz teleangiektazje
spowodowane są uszkodzeniami skóry właściwej. Zaniki skóry spowodowane są
zmniejszeniem ilości fibroblastów i degradacją części włókien kolagenowych. Powoduje to
w efekcie zwłóknienia skóry. Najpoważniejszym późnym odczynem popromiennym jest
martwica.
Objawia
się
ona
dopiero
po
6-12
miesiącach
i następuje w rezultacie niedokrwienia wywołanego uszkodzeniem naczyń krwionośnych.
W niektórych przypadkach późne powikłania skórne mogą objawić się powstaniem
nowotworów złośliwych w miejscu dokonanych naświetlań. Pojawiają się one dopiero po
kilku latach i są przeważnie bardzo oporne na leczenie.
Czas, po jakim uwidaczniają się odczyny skórne, ich kategoria oraz intensywność
zależą między innymi od rodzaju i energii promieniowania, dawki całkowitej i dawki
podanej jednorazowo, powierzchni naświetlanej skóry, osobniczych cech organizmu
pacjenta a także jednoczesnego leczenia innych schorzeń i przyjmowania leków.
Potęgowanie odczynów popromiennych następuje w przypadku naświetlania miejsc
z cieńszym naskórkiem o dużej powierzchni, mechanicznego tarcia poddawanego leczeniu
miejsca oraz współistniejącej nadmiernej potliwości. Wtedy też zmiany skórne o wiele
trudniej się goją. Uzupełniającymi niekorzystnymi czynnikami są jeszcze: używki,
nieprawidłowy sposób odżywiania i występowanie niewydolności nerek czy cukrzycy.
Opieka kosmetologiczna w trakcie i po radioterapii
Gdy okazuje się, że chora na nowotwór osoba musi się poddać naświetlaniom,
często wydaje się, iż ta sytuacja z góry wyklucza jakiekolwiek zabiegi kosmetologiczne na
twarz, nie wspominając już o zabiegach w obrębie naświetlanych partii ciała. Tymczasem
bardzo istotnym aspektem uzupełniającym radioterapię są pielęgnacyjne działania
profilaktyczne oraz kosmetologiczna terapia odczynów popromiennych. Optymalnie
byłoby, aby wprowadzenie i przestrzeganie zasad odpowiedniej pielęgnacji obowiązywało
już od pierwszego dnia leczenia. Jeżeli nie jest to możliwe, profesjonalne zalecenia
pielęgnacyjne należy wdrożyć w życie od momentu wystąpienia odczynów wczesnych
i realizować jeszcze wiele miesięcy po zakończeniu radioterapii (czasami może to potrwać
nawet rok).
Przy uwzględnieniu szczególnych okoliczności, jakie wynikają z sytuacji
zdrowotnej klienta, zalecane jest, aby profesjonalne zabiegi kosmetologiczne były
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powtarzane raz w tygodniu. Ponadto kosmetolog podczas konsultacji kosmetologicznych
powinien zaopatrzyć klienta po pierwsze w wiedzę i umiejętności, w jaki sposób dbać
o skórę w warunkach domowych, po drugie w odpowiednie produkty do pielęgnacji.
Konieczne jest, aby kosmetolog reagował na bieżąco na potrzeby skóry poprzez
modyfikację przyjętego postępowania.
Ponieważ na początku radioterapii utrata wilgoci w skórze nie jest zauważalna
gołym okiem, stwierdzenie deficytu wody wymaga użycia odpowiedniej aparatury. Za
pomocą korneometru albo tewametru kosmetolog powinien dokładnie ocenić stan skóry
oraz dokonać pomiarów jej nawilżenia i przeznaskórkowej utraty wody (TEWL). Dopiero
na tej podstawie można objąć klienta intensywną opieką do momentu, aż te wartości
powrócą do stanu normalnego.
W domowej pielęgnacji skóry, w trakcie i po radioterapii, szczególnie ważne jest:
 Całkowite unikanie ekspozycji skóry na słońce,
 Stosowanie
silnych
filtrów
przeciwsłonecznych
chroniących
przed
promieniowaniem zarówno UVA, jak i UVB,
 Stosowanie kremów i maści nawilżająco-natłuszczających oraz regenerujących,
 Pielęgnowanie skóry delikatnymi i łagodnymi dla skóry preparatami.
Produkty kosmetyczne do skóry osób w trakcie i po radioterapii
Przesuszona i podrażniona skóra osób po radioterapii potrzebuje bardzo troskliwej
opieki. Prawidłowo dobrane preparaty pielęgnacyjne powinny skutecznie wspomagać
odnowę naskórka, przyspieszać gojenie oraz ograniczać występowanie objawów
wrażliwości i podrażnień. Brak lub nieprawidłowa pielęgnacja skóry może prowadzić do
nasilenia zmian popromiennych, przedłużenia okresu ich ustępowania, a w konsekwencji
do powstania blizn i owrzodzeń. W skrajnych sytuacjach pozostawienie poddawanej
naświetlaniom skóry bez odpowiedniej ochrony kosmetologicznej może predysponować
do pojawienia się wtórnych nowotworów skóry.
Wielu producentów kosmetyków tworzy profesjonalne linie produktów dla skóry
w trakcie i po tego typu leczeniu. W ich składzie dominują substancje o silnym działaniu
łagodzącym, regenerującym i ochronnym, np. pantenol, ekstrakt z aloesu, alantoina,
gliceryna czy witamina E. Bardzo ważnymi składnikami są również mocznik, kwas
mlekowy, arginina, oleje roślinne oraz kwas foliowy, chroniący skórę i przyspieszający
regenerację skóry oraz nasilający naprawę DNA komórek.
Jeśli jednak gabinet nie dysponuje specjalistycznymi kosmetykami, można wybrać
te o prostym, bezpiecznym składzie. Wybierane kosmetyki nie powinny zawierać
drażniących detergentów, konserwantów, środków zapachowych, barwników i innych
substancji potencjalnie alergizujących. Pożądanymi składnikami aktywnymi będą
natomiast te o działaniu nawilżającym oraz natłuszczającym. Tak naprawdę skład tych
produktów powinien być bardzo podobny do kosmetyków do skóry wrażliwej
i alergicznej, z tym, że warto by był uzupełniony o substancje regenerujące. Kosmetyki do
skór poddanych radioterapii muszą zawierać filtry przeciwsłoneczne chroniące przed
promieniowaniem zarówno UVA, jak i UVB.
Zakończenie
Opieka kosmetologiczna w trakcie oraz po zakończeniu radioterapii jest istotną
formą terapii wspomagającej. Kosmetyki przeznaczone dla pacjentów onkologicznych
pomagają przywrócić prawidłowy poziom nawilżenia, wspomagają odbudowę
i utrzymanie naturalnej bariery ochronnej skóry, łagodzą uczucie dyskomfortu związanego
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z podrażnieniem skóry. Przyspieszają gojenie patologicznych zmian skórnych
a w niektórych przypadkach zapobiegają ich dalszemu rozwojowi. Dlatego warto
wprowadzić do oferty salonu zabiegi dedykowane osobom w trakcie i po radioterapii.
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OBSŁUGA PACJENTA ONKOLOGICZNEGO W SALONIE USŁUG
BEAUTY
mgr inż. Sebastian Tatarek
COSMED Consulting
Słowa kluczowe: pacjent onkologiczny, usługi beauty, zabiegi kosmetologiczne
i kosmetyczne, choroby nowotworowe, standaryzacja usług.
Wstęp
Na tle zmian zachodzących w społeczeństwie na przestrzeni ostatnich lat, wyraźnie
widać iż znacznie wzrasta świadomość konsumenta w wielu aspektach codziennego życia.
Współczesny konsument wyróżnia się swoją postawą rynkową – przede wszystkim nie jest
on biernym elementem procesów gospodarczych. Zna swoje potrzeby i co ważne jest coraz
bardziej ich świadom. Fakt ten wynika między innymi z ogólnej dostępności informacji na
dowolny temat, i które to można uzyskać na przykład przy porannej kawie. Internet
odegrał znaczący wpływ na rozwój światowego rynku. Branża beauty również nieustannie
wykorzystuje jego potencjał na wielu płaszczyznach, także w kontekście dotarcia do
klienta oraz utrzymania z nim relacji. Jednak obiekty świadczące usługi beauty stoją przed
coraz większym wyzwaniem. Trafiają do nich często osoby, które chcą zadbać o swój
wygląd lub poprawić kondycję swojego ciała. Jednak choroba sprawia, że nie jest to łatwe
– chodzi tu o aspekty psychologiczne i społeczne. Choroba często automatycznie wyklucza
osobę z życia towarzyskiego co wynika między innymi z jej obawy przed otoczeniem,
reakcji obcych ludzi, pojawiającym się współczuciu – a osoby te chcą zapomnieć
o swojej dolegliwości. Często w przypadku chorób nowotworowych jest to bardzo trudne,
ponieważ ciało zdradza prawdę. Brak włosów na głowie, mastektomia, czy zmiany
w wyglądzie skóry i paznokci. Ten obraz staje się ciężką przeszkodą do pokonania przez
osoby dotknięte tymi zmianami. Dlatego tak ważne jest stworzenie odpowiedniej oprawy
dla wizyt klientów dotkniętych chorobą, która jednocześnie nie może wyraźnie odstawać
od ogólnych standardów. Należy pamiętać, że chorzy i tak zostali już naznaczeni, więc nie
mogą w trakcie wizyt czuć się innymi.
Fakty o chorobach nowotworowych w Polsce
Każdego roku z powodu nowotworów w Polsce umiera 100 tysięcy ludzi. Oznacza
to, że co roku z Polski znika miasto wielkości Legnicy. W 2016 roku do Krajowego
Rejestru Nowotworów wpłynęły informacje o ponad 164 tys. nowych zachorowaniach
i stwierdzono niemal 100 tys. zgonów z tego powodu. Jak podaje WHO na świecie nowych
zachorowań odnotowuje się na poziomie prawie 16 milionów, a zgon u 9 milionów
ludności.
W Polsce w populacji mężczyzn od kilku lat obserwuje się spadek zachorowalności
i umieralności na nowotwory płuca, co należy wiązać głównie z zmniejszeniem
w ostatnich dekadach odsetka palących mężczyzn. Najczęstszym nowotworem mężczyzn
jest nowotwór gruczołu krokowego (19% zgonów). W populacji kobiet wiodącymi
nowotworami pozostają nowotwór piersi, płuc i jelita grubego. Nowotwory płuca
utrzymują pierwszą pozycję wśród nowotworowych przyczyn zgonu wśród kobiet (17,1%
zgonów), wyprzedzając nowotwór piersi (14,5% zgonów).
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8,1

14,1

Małopolskie

11

19,2

Łódzkie

Dolnośląskie

13,3

19,5

KujawskoPomorskie
Lubelskie

Wielkopolskie

13,1 9,9 9,1 11,1

Śląskie

16

Mazowieckie
Zachorowania
Zgony

8,9 7,4 6,4 5,9 4,3 4,2 4,1
3

2,6 2,4

Tabela 1. Zachorowania i zgony według województw (w tys., dane KRN dotyczące nowotworów
złośliwych)
Źródło: Krajowy Rejestr Nowotworów i GUS za 2016 rok.

Dane zaprezentowane w powyższej tabeli pokazują, że największa zachorowalność
i jednocześnie umieralność na nowotwory złośliwe dotyczy mieszkańców województwa
mazowieckiego, śląskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i łódzkiego.
Dla właścicieli i pracowników salonów usług beauty to bardzo istotna informacja. Obiekty
działające w tych właśnie województwach powinny szczególnie być wyczulone na
możliwość wizyty klienta z chorobą nowotworową. Oczywiście w skali całego zjawiska,
każdy z salonów musi być przygotowany na taką sytuację, ale również dotyczące innych
jednostek chorobowych i dysfunkcji zdrowotnych.
Pacjent onkologiczny w salonie usług beauty
W każdym salonie działającym na rynku usług beauty powinny być wprowadzone
standardy (a w ich ramach procedury), które z jednej strony zapewnią każdemu klientowi
właściwy i powtarzalny komfort każdej wizyty, z drugiej strony będą jasnym
wyznacznikiem jakości (rozumianej tu również jako poczucie bezpieczeństwa) oraz
elementem wyróżniającym na rynku. Wprowadzenie takiej standaryzacji sprawi między
innymi to, że obiekt będzie miał swój charakter, z którym klientowi będzie łatwiej
zidentyfikować się. Personel zaś dzięki temu traktowany jest jako zespół, a nie pojedyncze
osoby. Taka atmosfera w przypadku osób dotkniętych chorobą jest bardzo ważna –
pozwala zbudować zaufanie do miejsca i osób w nim pracujących.
Elementy obejmujące standaryzację usług beauty dla pacjentów onkologicznych
1. Sposób przyjęcia klienta
Cała procedura przyjęcia klienta w salonie powinna być taka sama w przypadku
każdego klienta. Przywitanie, ustalenie celu wizyty, propozycja poczęstunku i dalsze
pokierowanie to podstawowa, która obowiązuje każdego.
2. Wywiad z klientem
Ten element jest dość ważny. Służy m.in. zdiagnozowaniu stanu zdrowotnego i co
się z tym wiąże ewentualnego ustalenia czy u klienta występują przeciwwskazania do
wykonania danej usługi.
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W przypadku osoby chorej na nowotwór przeciwwskazaniem są zabiegi takie jak:
 zabiegi z wykorzystaniem pola elektromagnetycznego, elektrycznego
i podczerwieni;
 laseroterapia (wysoko i nisko energetycze lasery);
 rozgrzewanie (parafina, wapozon);
 krioterapia;
 mikrodermabrazja;
 peelingi chemiczne.
3. Przygotowanie pomieszczenia do zabiegu
Pomieszczenie zabiegowe przed wejściem klienta powinno być w całości
przygotowane. Nie można tego robić dopiero w chwili kiedy wejdzie on do pomieszczenia.
Jeżeli stosujemy jednorazowe materiały do danego zabiegu, tylko one powinny być
przygotowane w obecności klienta.
4. Procedura wykonania zabiegu
Każdy zabieg powinien być wykonany w sposób zapewniający najlepszy komfort
dla klienta. Warto też zapytać go bezpośrednio, czy ma jakieś konkretne życzenia co do
jego przebiegu – np. w przypadku mastektomii możemy zapytać, czy klientka chce aby ten
obszar był zakryty. Sama procedura zabiegu powinna być poprowadzona zgodnie
z wytycznymi firmy/marki, której zabieg jest wykonywany.
5. Zakończenie zabiegu – wytyczne od specjalisty
Po zabiegu nie wolno pozostawić klienta samemu sobie, szczególnie w przypadku
zdiagnozowanej choroby. W takiej sytuacji powinniśmy przekazać istotne informacje
o codziennej pielęgnacji tj. jak powinna ona wyglądać, co może być stosowane a co nie
oraz przedstawić program dalszego postępowania w ramach gabinetowej pielęgnacji. Taka
postawa sprawi, że klienta poczuje się pewniej i wynagrodzi nas zaufaniem.
Oferta salonu usług beauty skierowana do pacjenta onkologicznego
Przez wiele lat błędnie uważano, że pacjent onkologiczny nie powinien korzystać
z jakichkolwiek zabiegów kosmetycznych i kosmetologicznych. To było i jest złe
założenie. Bez wątpienia osoby poddawane leczeniu onkologicznemu czy po jego
zakończeniu, powinny dbać o skórę, która m. in. odgrywa bardzo ważną rolę ochronną.
Zabiegi kosmetyczne wykonywane w trakcie i po zakończeniu leczenia onkologicznego
poprawiają kondycję skóry, zapobiegają nasilaniu się zmian oraz skracają czas
rekonwalescencji. Przyczyniają się także do poprawy samopoczucia chorego – aspekt
psychologiczny jest tu również niezmiernie ważny. Zabieg często staje się dla klienta
terapią, dzięki której otwiera się on na nowo na ludzi i świat.
Zabiegi szczególnie zalecane to te, które wzmacniają barierę naskórkową,
poprawiają nawilżenie, delikatnie złuszczają naskórek (peelingi enzymatyczne), chronią
skórę przed działaniem promieni słonecznych. W Polsce w ostatnich latach w branży usług
beauty zwrócono uwagę na rosnącą grupę klientów dotkniętych przez choroby
nowotworowe. Za granicą ten aspekt został już dużo wcześniej zauważony dlatego
znajduje się tam wiele salonów kosmetycznych specjalizujących się w dbaniu o delikatną
skórę pacjentów oddziałów onkologicznych. W Polsce dziedzina ta dopiero się rozwija.
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Najczęściej ONKOKOSMETYKA/ONKOKOSMETOLOGIA wprowadzana jest jako
odrębny dział usług.
W trakcie leczenia, jak również po tym okresie mogą wystąpić uciążliwe dla
pacjentów dolegliwości dermatologiczne, które częściowo łagodzone będą poprzez
właściwe zabiegi kosmetologiczne. Co dzieje się z naszym ciałem pod wpływem
chemioterapii i radioterapii?
Chemioterapia:
 skóra – najczęściej pojawia się swędzenie skóry, suchość i podrażnienie, nadmierna
wrażliwość na promieniowanie UV.
 paznokcie – kruchość, deformacje, zmiana koloru, spowolniony lub zahamowany
wzrost, rozwarstwianie, zanik płytki.
 włosy – wzmożone wypadanie, ale również rzęs i brwi. Pełny odrost włosów
pojawia się zwykle do roku od zakończenia leczenia. Kolor i struktura włosów
mogą być inne niż przed rozpoczęciem leczenia.
Radioterapia:
 skóra – funkcja gruczołów łojowych zostaje zahamowana bądź całkowicie
zaburzona co powoduje mocne przesuszenie naskórka. Dodatkowo mogą pojawić
się odbarwienia, przebarwienia, teleangiektazje, a gojenie skóry może być
utrudnione.
 paznokcie – rozwarstwianie, zanik płytki, bolesność związana z przerostem
i pogrubieniem płytki paznokciowej.
 włosy – wzmożone wypadanie aż do całkowitej utraty owłosienia.
Każdy z pracowników salonów usług beauty powinien pamiętać o paru kwestiach,
które są ważne nie tylko w przypadku osób dotkniętych chorobą tj.:
 Empatia – zrozum potrzeby klienta, po co przyszedł i czego oczekuje.
 Miłe słowo – nie traktuj klientów jak przedmiot, który należy obsłużyć. Używaj
komplementów.
 Zaufanie – zapewnij poczucie bezpieczeństwa i profesjonalizmu. Poinformuj jakie
masz plany zabiegowe dla klienta i dlaczego właśnie takie. W trakcie zabiegu
informuj o jego przebiegu.
Zakończenie
Zabiegi kosmetyczne to nie tylko dbanie o ciało ale też o duszę (o psychikę), która
w tym trudnym okresie pełni kluczową rolę w powrocie do zdrowia. Dobry wygląd
pomaga przezwyciężyć trudne chwile i pozwala czuć się swobodnie w kontaktach
towarzyskich, które są nam wszystkim przecież bardzo potrzebne. Nurt onkokosmetologii
został w Polsce dopiero co zainicjowany i czeka przed nim wiele wyzwań. Na pewno
kluczowa jest edukacja pracowników wykonujących usługi beauty w tym zakresie.
Niewiedza często przeradza się w braku empatii, finalnie klient zostaje odsyłany
z kwitkiem i pozostaje sam z sobą. Bardzo dobrze, że to właśnie szkoły wyższe podejmują
ten trud aby zmienić tą sytuację.
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KOMUNIKACJA MEDYCZNA KOSMETOLOG – PACJENT
ONKOLOGICZNY. WSTĘP DO ZAGADNIENIA
mgr Katarzyna Wójcik-Brylska
Polskie Towarzystwo Komunikacji Medycznej
Słowa kluczowe: wiedza, kompetencje, kontakt, komunikacja, pacjent onkologiczny.
Wstęp
Co raz częściej zwraca się uwagę na prawidłową komunikację w środowisku
zawodów medycznych i około medycznych. Do tych ostatnich niewątpliwie zaliczyć
można profesję kosmetologa. Jakość i efektywność wykonywanych przez niego usług
w dużej mierze zależeć będzie od właściwego porozumiewania się ze swoim klientem.
Klientem, który nierzadko jest także pacjentem, tak jak dzieje się to w przypadku pacjenta
onkologicznego. Coraz powszechniejsze stają się więc zagadnienia dotyczące kosmetologii
onkologicznej i roli kosmetologa w działaniach terapeutycznych skierowanych do
pacjentów po zabiegach onkologicznych.
Wiedza i kompetencje kosmetologa
Aby sprostać temu zadaniu w należyty sposób, każdy kosmetolog powinien
posiadać podstawową wiedzę w zakresie komunikacji interpersonalnej. Wiedza ta powinna
odnosić się zarówno do kontaktów osobistych z pacjentem onkologicznym, jak również
powinna sprzyjać komunikowaniu się z zespołem terapeutycznym przynależnym danemu
pacjentowi. Kosmetolog, który w swoim rozwoju zawodowym znalazł miejsce do opieki
nad klientem po zabiegach onkologicznych posiadać powinien szeroką wiedzę dotyczącą
wachlarza możliwych do wykonania usług kosmetycznych. W procesie zdrowienia istotna
jest także jego wiedza na temat ograniczeń zabiegowych. Nie mniej to, czego oczekuje
pacjent onkologiczny w trakcie kontaktu z kosmetologiem to przede wszystkim wysoki
stopień zrozumienia, ale nie litości. To wypracowanie wzajemnego zaufania,
zaangażowania i wsparcia. Propozycja usług dla klientów gabinetu kosmetycznego
będących po zabiegach onkologicznych to duże wyzwanie dla kosmetologa. Każdy zabieg
musi być indywidualnie dobrany i omówiony z klientem. W tym miejscu ważna jest
również stała współpraca kosmetologa z pozostałymi członkami zespołu terapeutycznego.
Wiedza na temat swojego Klienta, jaką powinien uzyskać kosmetolog, w znaczący sposób
może wpływać na cały proces zdrowienia chorego.
Cele kosmetologii onkologicznej
Podniesienie poziomu jakości życia, a także poprawa stanu psychicznego
u klientów po zabiegach onkologicznych to priorytetowe cele w kosmetologii
onkologicznej. Do grupy odwiedzających gabinety kosmetyczne, nie bezpośrednio
związanych z przebytymi zabiegami onkologicznymi, należeć będą także najbliżsi osób
będących w trakcie leczenia lub przebywających na rekonwalescencji po terapii
onkologicznej. Oni również oczekują od kosmetologów wsparcia, oderwania od
przygnębiającej codzienności, zwrócenia na siebie uwagi.
Podołanie wszystkim tym wyzwaniom nie jest dla kosmetologów łatwe. Dlatego
ważne staje się nabywanie przez przedstawicieli tego zawodu tzw. umiejętności miękkich
w komunikacji interpersonalnej. Poprawne komunikowanie się to przede wszystkim tzw.
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aktywne słuchanie, należyte posługiwanie się informacją zwrotną, umiejętne zadawanie
pytań i właściwe udzielanie odpowiedzi. To także mowa ciała.
Przygotowanie tej grupy zawodowej do niesienia wsparcia emocjonalnego
wszystkim tym, którzy takiego wsparcia oczekują, zdaje się być kluczowe przy
opracowywaniu ramowych planów nauczania studiów II stopnia na kierunku
kosmetologia. Nauczanie właściwej komunikacji interpersonalnej z elementami
komunikacji medycznej i medycyny narracyjnej to właściwa droga do budowania prestiżu
zawodu kosmetologa.
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