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Rola kosmetologa w diagnostyce  
oraz terapii nowotworowej
The role of cosmetologist in diagnostics and cancer therapy

WSTĘP

Od wielu lat zarówno w Polsce, jak i na całym 
świecie obserwuje się stały wzrost zachorowań na 
nowotwory złośliwe [1]. Leczenie pacjentów onkolo-
gicznych jest zazwyczaj inwazyjne i wyniszczające, 
co wpływa na ogólną odporność całego organizmu, 
jak i na stan skóry. Bez względu na rodzaj i stadium 
zaawansowania, choroby te mają destrukcyjny 
wpływ również na psychikę, co niejednokrotnie 
warunkuje skuteczność leczenia [2]. Skóra – według 
Clarka jest sposobem, w jaki ukazujemy siebie sobie 
samym i innym. Zatem jej wygląd odgrywa istotną 
rolę w komunikacji międzyludzkiej [3]. Specyficzne 
objawy estetyczne, jako efekty uboczne leczenia, 
są dość częste. Stanowią one w dziedzinie kosme-
tologii specyficzny rodzaj zmian skórnych, będący 
obszarem wyzwań pielęgnacyjnych.

W czasach intensywnych poszukiwań nowych, 
bardziej skutecznych i mniej wyniszczających 
metod leczenia, kosmetologia również wycho-
dzi naprzeciw pacjentom onkologicznym. Jej rola 
to między innymi wczesna diagnostyka, która 

w przypadku nowotworów jest kluczowa. Kosme-
tolog nierzadko jako pierwszy ma szansę zauważyć 
niepokojące zmiany, takie jak łagodne i złośliwe 
nowotwory skóry czy zespoły paraneoplastycz-
ne. Ponadto istotna jest również rola odpowiednio 
przeprowadzonego z pacjentem wywiadu onkolo-
gicznego. Spokojny klimat gabinetu, intymna rela-
cja z klientem/pacjentem sprzyjają większej otwar-
tości chorego, co może się przełożyć na uzyskanie 
wielu istotnych informacji, pomocnych w doborze 
zabiegów. Inną rolą jest uświadamianie szeroko 
rozumianej profilaktyki. Niezbędna dla każdego ko-
smetologa praktyka wydaje się wiedza o nieprawi-
dłowościach występujących na skórze, które mogą 
świadczyć o chorobie nowotworowej. Z drugiej 
strony pacjentom chorym onkologicznie, kosme-
tologia proponuje rozwiązania, mające na celu nie 
tylko poprawę kondycji skóry, ale poprzez działanie 
manualne z zastosowaniem odpowiednich środków, 
pozwala upiększać ciało, maskować blizny poopera-
cyjne, a także poprawić samopoczucie chorych, co 
może pozytywnie wpłynąć na efekt leczenia. 
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AbSTrAcT

All over the world, we observe increasing rates of ma-

lignancy. In times of searching for new, more efficient 

and less destructive methods of treatment and dia-

gnosis, cosmetology plays an important role.

The aim of the work was to present influence of anti-

cancer therapy on patients skin. The importance of the 

appearance of the skin for therapeutic effects was em-

phasized as well as the role and possibilities of modern 

cosmetology. Threats resulting from the use of popular 

cosmetic procedures were discussed and the possibilities 

of safe handling with the use of appropriately selected 

methods and active ingredients were presented to pos-

itively affect the condition and appearance of the skin as 

well as the quality of life of oncological patients.

Key words: chemotherapy, radiotherapy, physical 

treatments, quality of life, henna, tattooing of the skin

STrESzczEniE

Na całym świecie obserwuje się wzrost zachorowań 
na nowotwory złośliwe. W czasach intensywnych 
poszukiwań nowych, bardziej skutecznych i mniej 
wyniszczających metod leczenia oraz diagnostyki 
dużą rolę odgrywa również kosmetologia.

Celem pracy było przedstawienie wpływu te-
rapii przeciwnowotworowej na skórę pacjentów. 
Podkreślono znaczenie wyglądu skóry dla efektów 
terapeutycznych, zwrócono uwagę na rolę i moż-
liwości współczesnej kosmetologii. Omówiono za-
grożenia, wynikające ze stosowania popularnych 
zabiegów kosmetologicznych, oraz przedstawiono 
możliwości bezpiecznego postępowania z zastoso-
waniem odpowiednio dobranych metod i składni-
ków aktywnych, by pozytywnie wpłynąć na stan 
i wygląd skóry, a dzięki temu również na jakość ży-
cia pacjentów onkologicznych.

Słowa kluczowe: chemioterapia, radioterapia, zabiegi 
fizykalne, jakość życia, henna, tatuowanie skóry
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W pracy przedstawiono metody leczenia choroby nowo-

tworowej i ich skutki, związane ze stanem skóry pacjentów, 
a także efekty niepożądane i dysfunkcje skóry, występujące 
w okresie leczenia. Dokonano również przeglądu zabiegów 
kosmetologicznych, pielęgnacyjnych i upiększających, z wyko-
rzystaniem aktualnego stanu wiedzy, które mogą pozytywnie 
wpływać na jakość życia osób zgłaszających się do gabinetów 
kosmetologicznych. Ponadto zwrócono uwagę na rolę kosme-
tologii w profilaktyce przeciwnowotworowej oraz w terapiach 
wspierających dobrostan psychiczny osób, u których ją zdia-
gnozowano, oraz są one w trakcie lub po leczeniu. 

METODYKA

Dokonano przeglądu internetowej bazy danych PubMed 
z wykorzystaniem słów kluczowych, dotyczących tematyki 
problemów skórnych towarzyszących leczeniu onkologiczne-
mu, pielęgnacji skóry w trakcie i po leczeniu onkologicznym, 
upiększaniu ciała oraz wpływu psychiki na efekty terapeu-
tyczne z lat 2000-2017. Wyszukiwano prace w języku polskim 
i angielskim o charakterze prac klinicznych, kazuistycznych 
i przeglądowych. Do analizy zakwalifikowano prace, w któ-
rych pojawiły się następujące słowa klucze lub ich kombina-
cje: chemioterapia, radioterapia, zabiegi fizykalne, jakość życia, 
henna, tatuowanie skóry.

WYniKi AnALizY PiŚMiEnnicTWA

Problem stanu skóry i jej przydatków u pacjentów onkologicz-
nych, po zastosowaniu leczenia cytostatykami lub radiotera-
pią, jest złożony. Znajomość stosowanych w leczeniu onkolo-
gicznym terapii, mechanizmu ich działania, a także wpływu 
wymienionych czynników na skórę wydaje się uzasadnione 
w procesie kształcenia i pracy kosmetologa. Ta  podstawowa 
wiedza z zakresu onkologii pozwoli na lepszy dobór skład-
ników aktywnych w proponowanych zabiegach, zastosowa-
nie właściwych technik, z uwzględnieniem indywidualnych 
wskazań i przeciwwskazań. Dzięki umiejętnemu postępowa-
niu możliwe jest również niwelowanie niepożądanych skut-
ków leczenia i zwiększenie poczucia własnej wartości chorych, 
a zatem lepszy efekt terapeutyczny. 

Choroby oraz defekty skóry, będące wynikiem stosowanego 
leczenia onkologicznego, to nie tylko problem estetyczny. Ich 
skutki mogą negatywnie wpływać na jakość życia zarówno 
osoby chorej, jak i jego rodziny. Szpecące zmiany na skórze mogą 
powodować różne reakcje, prowadzące do powstania proble-
mów natury emocjonalnej, a nawet do zaburzeń psychicznych. 
Zostaje wówczas zaburzone funkcjonowanie chorego i obniże-
nie jego jakości życia, poprzez ograniczenie życia rodzinnego, 
towarzyskiego, zawodowego czy seksualnego [4, 5].

METODY LEczEniA nOWOTWOrÓW  

i icH WPŁYW nA SKÓrĘ

Stosowanymi w terapii onkologicznej metodami są: chemiote-
rapia, radioterapia, hormonoterapia, immunoterapia i leczenie 

chirurgiczne. Skuteczne leczenie onkologiczne to ścisła współ-
praca wielu specjalistów, takich m.in. jak histopatolog, klinicysta 
(chirurg, radioterapeuta, chemioterapeuta, internista), radiolog, 
psycholog. Skutki uboczne leczenia zależą od zastosowanej tera-
pii, ale też od rodzaju nowotworu i jego umiejscowienia. Obecnie 
istnieje tendencja do wykonywania zabiegów operacyjnych, któ-
re mniej okaleczają pacjentów. Celem „oszczędzających” zabiegów 
jest doszczętne usunięcie zmian nowotworowych, ale także uzy-
skanie możliwie jak najbardziej zadowalającego efektu [6].

chemioterapia 

Chemioterapia jest skuteczna w walce z komórkami nowo-
tworowymi, ale leki cytostatyczne nie są wystarczająco selek-
tywne i niszczą także zdrowe komórki, szczególnie te, które 
szybko się dzielą, tj. komórki nabłonka, przewodu pokarmowe-
go i szpiku kostnego [7, 8]. Cytostatyki uszkadzają płaszcz hy-
drolipidowy skóry, co zwiększa przeznaskórkową utratę wody 
TEWL (Transepidermal Water Loss) oraz wrażliwość na działa-
nie bodźców zewnętrznych. Skóra staje się bardziej narażona 
na działanie patogenów. Zmiany, które zwykle obserwuje się 
po ok. 2-3 tygodniach od pierwszej dawki stosowanego leku, to 
łysienie, po około 6 tygodniach zanokcica, świąd, teleangiekta-
zje i przebarwienia, erytrodyzestezja dłoniowo-podeszwowa, 
tzw. zespół PPE (Palmar-Plantar Erythrodysesthesia), której na-
stępstwami są m.in. hiperkeratozy, pęknięcia czubków palców 
i pięt, często ból [9, 10]. W tabeli I przedstawiono klasyfikację 
nasilenia objawów w zespole ręka-stopa. Objawy te występują 
jako działanie niepożądane niektórych chemioterapeutyków, 
a także leków celowanych.

Tabela 1 Klasyfikacja nasilenia objawów zespołu ręka-stopa wg wytycznych CTCAE v. 4.0

Stopień 
zaawansowania 
HFS wg CTCAE 
v. 4.0

Charakter zmian

Stopień 0 Nie ma

Stopień 1 Nieznaczne zmiany na powierzchni skóry  
(rumień, obrzęk lub hiperkeratoza) 
Nie ma bólu

Stopień 2 Zmiany skórne (łuszczenie, pęcherze, krwawienia, obrzęk, 
hiperkeratoza), z towarzyszącym bólem 
Ograniczenie w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak: 
przygotowywanie posiłków, zakupy, sprzątanie, obsługa telefonu

Stopień 3 Ciężkie zmiany skórne (łuszczenie, pęcherze, krwawienia, obrzęk, 
hiperkeratoza), z towarzyszącym bólem
Wyraźne ograniczenie w wykonywaniu podstawowych czynności, 
takich jak: jedzenie, ubieranie się, mycie, korzystanie z toalety, 
wstawanie z łóżka, poruszanie się

Źródło: [20]

Hormonoterapia 

Hormonoterapia wdrażana w trakcie leczenia chorób nowo-
tworowych powoduje skutki podobne do menopauzy, a czasem 
wręcz bardziej nasilone [11]. Antyestrogenowe działanie stoso-
wanych farmaceutyków powoduje suchość i zaczerwienienie 
skóry, a także spadek jej gęstości i elastyczności. Odnotowano 
również pojedyncze przypadki rumienia wielopostaciowego [12].



4 / 2018 / vol. 7
Kosmetologia Estetyczna 447

artykuł naukowy             kosmetologia estetycznan
Sterydoterapia

Wiele niekorzystnych zmian skórnych – ścieńczenie w obrę-
bie skóry właściwej, przewlekłe stany zapalne, trądzik oraz ry-
zyko bliznowacenia (keloidy) niesie za sobą sterydoterapia [11].

radioterapia

Radioterapia ma działanie miejscowe, co niewątpliwie stanowi 
jej ogromną zaletę, jednak skóra w obszarze poddanym zabiego-
wi w znacznym stopniu zostaje uszkodzona. W trakcie takiego 
leczenia niszczone są nie tylko komórki nowotworowe, ale także 
zdrowe, znajdujące się w obszarze napromienianego bloku tka-
nek. Dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy procesem 
utraty komórek warstwy rogowaciejącej a różnicowaniem 
i dojrzewaniem komórek macierzystych warstwy podstawnej 
naskórka [13]. Następuje upośledzenie podziałów komórkowych 
i procesów metabolicznych. W poparzonej skórze naruszone 
zostają naczynia krwionośne, powstają blizny, przebarwienia 
i teleangiektazje [14]. Konsekwencją wymienionych zaburzeń 
mogą być powikłania wczesne, pojawiające się zwykle kilka 
tygodni po rozpoczęciu leczenia, takie jak nadmierna suchość 
skóry, zaburzenia pigmentacji, wypadanie włosów oraz rumień. 
W przypadkach ciężkiego popromiennego zapalenia skóry eks-
pozycja na kolejne dawki frakcyjne utrudnia repopulację komó-
rek, a co za tym idzie – gojenie owrzodzenia. 

Odczyny późne pojawiają się zwykle kilka miesięcy po 
zakończeniu napromieniania. Następuje spadek populacji fi-
broblastów, które są komórkami o  niskim indeksie prolifera-
cyjnym oraz resorpcja włókien kolagenowych, co przyczynia 
się do powstania zmian o charakterze atrofii. Na skutek syn-
tezy zwiększonych ilości kolagenu o nieregularnym układzie 
włókien przez zmienione strukturalnie fibroblasty skóra traci 
elastyczność, pojawiają się zgrubienia i włóknienie. W efekcie 
włóknienia skóra staje się zgrubiała, twardsza i mogą pojawiać 
się obrzęki. Uszkodzenie śródbłonka naczyń skutkuje poja-
wieniem się teleangiektazji. Dochodzi do zaniku gruczołów 
łojowych, gruczołów potowych i mieszków włosowych. Przy 
ekspozycji pacjenta na duże dawki promieniowania wtórnie 
może dojść do martwicy skóry [18].

W tabeli 2 przedstawiono wpływ radioterapii na skórę, 
uwzględniając wczesne i późne objawy działań niepożąda-
nych oraz skutków tychże zmian.  

Ponadto znane są lokalizacje anatomiczne, w których wystę-
puje silny odczyn popromienny, m.in. twarz, miejsca o cienkim 
naskórku oraz miejsca bezpośredniego kontaktu tkanek (pa-
chwiny, pachy, krocze) [15]. 

Stosowanie powszechnie metody leczenia onkologicznego, ta-
kie jak chemioterapia, radioterapia czy też leczenie operacyjne, 
mogą powodować czasowe lub trwałe upośledzenie czynno-
ści hormonalnej jajników, czego skutkiem jest przedwczesna 
menopauza ze wszystkimi niekorzystnymi skutkami metabo-
licznymi[11]. Dodatkowo oprócz wypadania włosów ze skóry, 
obserwowano ich depigmentację, a po zakończeniu terapii re-
gularnie następowała ich repigmentacja. Możliwa jest również 
zmiana struktury włosa [16].

Wymienione metody leczenia wdrażane w klinice onkolo-
gicznej mają znaczący wpływ na stan i wygląd skóry. Równie 
ważnymi czynnikami są także: styl życia (palenie papierosów, 
wcześniejsza pielęgnacja, aktywność fizyczna), wiek chore-
go, ogólna odporność organizmu (stan układu limfatycznego), 
czynniki genetyczne lub współistniejąca cukrzyca, co również 
powinno być brane pod uwagę w czasie planowania zabiegów 
kosmetologicznych.

PiELĘGnAcJA SKÓrY W TrAKciE  

i PO LEczEniU OnKOLOGicznYM

W trakcie i po przebytej terapii należy szczególnie dbać o kon-
dycję skóry. Istotną kwestią jest edukacja na temat szkodliwo-
ści ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe UV (ultravio-

let radiation). Wykluczone jest korzystanie z łóżek opalających 
i długotrwałe przebywanie na słońcu. Skóra jest szczególnie 
narażona na jego negatywne działanie. Promieniowanie UV 
absorbowane jest przez cząsteczki, zawierające grupy chro-
mosomowe: melaninę, kwas deoksyrybonukleinowy DNA 
(deoxyribonucleicacid), kwas rybonukleinowy RNA (ribonucle-

icacid), białka, aminokwasy aromatyczne (tryptofan, tyrozyna), 
lipidy itp. Powoduje to reakcje fotochemiczne oraz interakcje 
pomiędzy cząsteczkami, na skutek powstawania wolnych 
rodników [17]. Należy o to dbać nie tylko w trakcie leczenia, 
ale także wiele lat po jego zakończeniu. Bezwzględnie należy 
stosować filtry przeciwsłoneczne o wysokim faktorze. 

Negatywny wpływ na skórę mają również niskie tempera-
tury, które obniżają jego bezwzględną wilgotność i wpływają 
na przeznaskórkową utratę wody TEWL. Należy wykluczyć 
u pacjentów onkologicznych wszelkie zabiegi krioterapeutycz-
ne, a w chłodne dni odpowiednio zabezpieczyć skórę. 

Ponieważ nie opracowano dotychczas jednolitych standar-
dów postępowania w  przypadku popromiennego zapalenia 
skóry, zalecenia przekazywane pacjentom w trakcie napro-
mieniania, a także sposoby postępowania w przypadku po-
jawienia się odczynu popromiennego są często wypadkową 
własnych doświadczeń poszczególnych członków zespołu pla-
cówki zajmującej się napromienianiem pacjentów, nie zawsze 
popartych wiarygodnymi badaniami [18].

Tabela 2 Wpływ radioterapii na skórę 

Radioterapia Działania niepożądane Skutki działań 
niepożądanych

Objawy wczesne Uszkodzenie gruczołów łojowych  
i potowych
Nadmierna stymulacja komórek 
barwnikowych
Uszkodzenie mieszków włosowych
Zwiększony wyrzut cytokin 
prozapalnych, między innymi 
interleukiny 1 i 6, TNF-α, TGF-β 

Nadmierna suchość skóry
Zaburzenia pigmentacji
Wypadanie włosów

Objawy późne Spadek populacji fibroblastów
Resorpcja włókien kolagenowych
Uszkodzenie śródbłonka naczyń

Zmiany o charakterze atrofii
Utrata elastyczności skóry
Pojawienie się 
teleangiektazji

Źródło: [18]
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Powszechnie uważa się, że częste mycie miejsc napromie-

nianych zwiększa stopień nasilenia odczynów zapalnych. 
Jednocześnie dostępne w piśmiennictwie badania dowiodły, 
że zmywanie skóry wodą z delikatnym mydłem nie tylko 
zmniejsza ryzyko wilgotnego złuszczania naskórka, ale dodat-
kowo zmniejsza kolonizację mikroorganizmów. Istotne jest do-
stosowanie odpowiedniej temperatury wody. Należy stosować 
bardzo delikatne, bezwonne środki myjące o neutralnym pH, 
bez dodatku mydła i lanoliny, najlepiej te z przeznaczeniem do 
pielęgnacji skóry dzieci [18, 19].

Z codziennej pielęgnacji należy wykluczyć preparaty na 
bazie alkoholu, wszelkiego rodzaju perfumy i antyperspi-
ranty. Skóra powinna być zabezpieczana przed zwiększoną 
transepidermalną ucieczką wody poprzez stosowanie emo-
lientów. W pielęgnacji skóry pacjentów cierpiących na ery-
trodezystezję dłoniowo-podeszwową, w celu zmniejszenia 
uczucia pieczenia i dyskomfortu, zaleca się zanurzanie rąk 
i stóp w chłodnej wodzie, stosowanie chłodnych okładów, któ-
re zmniejszają uczucie pieczenia oraz dyskomfortu, unikanie 
mycia w  gorącej wodzie, ochronę przed uszkodzeniami me-
chanicznymi (tarciem, naciskiem) poprzez: – unikanie ciasne-
go obuwia, regularną zmianę obuwia, w celu zmiany punktów 
ucisku; – amortyzowanie otarć poprzez stosowanie miękkich 
wkładek piankowych, żelowych, wypełnionych powietrzem 
lub wodą. Korzystne może być także stosowanie opatrunków, 
które będą chronić miejsca najbardziej narażone na nacisk 
i  tarcie oraz sprzyjać procesom regeneracji skóry. Mogą być 
to np. opatrunki hydrokoloidowe, zapewniające odpowiednie 
środowisko wzrostu nowych komórek, lub kompresy alginia-
nowe, zawierające jony sodu, i  odpowiednie zaopatrywanie 
oraz  ciągła obserwacja wszelkich zmian skórnych (wysyp-
ka, rumień, odciski), które w przyszłości mogą przerodzić się 
w  ciężkie i  bolesne powikłania. Skórę zaleca się nawilżać co 
najmniej 2 razy dziennie, za pomocą emolientów, stosować 
maści natłuszczające [20-22].

Dobór poszczególnych składników powinien być bardzo 
indywidualny, dostosowany do określonych problemów skór-
nych i ich lokalizacji. Skóra przesuszona potrzebuje substancji 
natłuszczających, zniszczona regeneracji i ochrony, trądziko-
wa substancji przeciwzapalnych i przeciwbakteryjnych [23].

Skóra chorego może w odmienny sposób reagować na skład-
niki kosmetyków. Istotna jest znajomość ich szkodliwości. Na-
leży także zwracać uwagę i wykorzystywać te z nich, które 
są wskazane i w bezpieczny sposób mogą poprawiać kondycję 
skóry. Kryterium wyboru odpowiedniej pielęgnacji skóry po-
winien być jej wiek biologiczny, kondycja, stan i indywidual-
ne potrzeby. Na rynku można znaleźć wiele kosmetyków dla 
konsumentów z różnych grup wiekowych. Jednakże należy 
podkreślić, że wiek sugerowany przez producenta nie zawsze 
odpowiada wiekowi biologicznemu skóry i  może być kry-
terium wyboru jedynie w przypadku skóry normalnej. Pod 
wpływem leczenia onkologicznego wiek biologiczny skóry 
ulega widocznym zmianom.

Wypadanie włosów, sucha i wrażliwa skóra, kruche paznok-
cie, przybieranie na wadze to tylko niektóre z objawów, które 
sprawiają, że w dużym stopniu spada samoocena chorego, a tym 
samym mogą wpływać na zmniejszenie efektów terapeutycz-
nych. Wyniki badań wskazują na niedostateczną wiedzę osób 
chorych, zarówno na temat profilaktykiraka, jak i niską umie-
jętność życia z chorobą. Główne źródła wiedzy wskazywane 
w badaniu Byun iwsp. To media i personel medyczny [24]. Pro-
ces kształcenia przyszłych kosmetologów oraz szkolenia ofero-
wane kosmetologom praktykom powinny być tak zaplanowane, 
aby pozwoliły tej grupie zawodowej stanowić dobre źródło wie-
dzy i dodatkowe wsparcie dla osób chorujących na nowotwory. 

TErAPiA W GAbinEciE KOSMETOLOGicznYM

Gabinet kosmetologiczny to miejsce, w którym skóra klienta 
poddawana jest dokładnej analizie. Kosmetolog, oglądając ciało 
i umiejętnie prowadząc rozmowę, często ma szansę jako pierw-
szy zauważyć niepokojące symptomy, określane jako stany 
przedrakowe, a nawet już typowe zmiany złośliwe. W przypad-
ku trwającego już leczenia, odpowiednio przeszkolony kosmeto-
log jest w stanie wpłynąć na skórę i jej przydatki, tym samym na 
wygląd zewnętrzny chorego, zastosować terapie z uwzględnie-
niem wskazań i przeciwwskazań, pozytywnie wpływając rów-
nież na stan psychiczny. Kosmetologia zatem może być cennym 
uzupełnieniem i wsparciem w terapii onkologicznej. 

Istnieje wiele przeciwwskazań do zastosowania profesjonalnej 
terapii w gabinecie kosmetologicznym w okresie zmagania się 
z chorobą nowotworową. Niewskazane jest wykonywanie za-
biegów o charakterze bodźcowym, w tym zabiegów fizykalnych, 
ze względu na zwiększenie ukrwienia i stymulacji organizmu.
Może to być przyczyna wznowy choroby. Wszelkie zabiegi z wy-
korzystaniem pola elektromagnetycznego, elektrycznego oraz 
podczerwieni są zakazane, ponieważ z zastosowaniem każdego 
z tych bodźców wiąże się potencjalny rozwój choroby [25].

Zagrożenie stanowią również zabiegi cieplne, w tym baga-
telizowane w tym aspekcie zabiegi borowinowe. Popularne 
kąpiele borowinowe, zawijania borowinowe, zabiegi z zastoso-
waniem pasty borowinowej, maski borowinowe. Należy wy-
kluczyć je ze względu na działanie mechaniczne (ucisk masy 
na tkanki) oraz działanie związków chemicznych, w tym sub-
stancji o charakterze estrogenów [26].

Innym przykładem jest popularna mikrodermabrazja. Pod-
czas zabiegu w sposób kontrolowany uszkadzana jest warstwa 
rogowa naskórka, co indukuje reakcję zapalną, w wyniku której 
następuje zwiększona remodelacja kolagenu i proliferacja [27]. 

Czynna choroba nowotworowa jest także przeciwwskaza-
niem do wykonywania zabiegów estetycznych z zastosowa-
niem laserów ze względu na ich stymulujący charakter.Działa-
nie promieniowania laserowego wywołuje w tkankach szereg 
reakcji fotochemicznych i biostymulujących, w tym pobudze-
nie krążenia, angiogenezy czy wzrost stężenia hormonów, co 
również może stanowić zagrożenie dla pacjentów z czynną 
chorobą nowotworową [28, 29].
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Inne zabiegi estetyczne, takie jak intradermoterapia i peelin-

gi chemiczne, są przeciwwskazaniem względnym i w każdym 
przypadku winny być konsultowane z lekarzem prowadzącym.

W onkologii szczególne znaczenie mają działania terapeu-
tyczne zmniejszające ból i inne przykre dolegliwości, wsparcie 
psychologiczne, zabiegi odtwórcze i rekonstrukcyjne [30].

Pielęgnacja w gabinecie kosmetologicznym powinna ograniczyć 
się do delikatnego masażu, nałożenia maski, serum, oleju, balsamu. 
W erytrodyzestezji dłoniowo-podeszwowej wczesne rozpoznanie 
oraz podejmowanie działań profilaktycznych jest niezwykle waż-
nym elementem terapii. Ewentualne zgrubienia czy odciski należy 
usunąć oraz doprowadzić do zagojenia istniejących zmian [31]. 

Duże znaczenie ma umiejętny dobór substancji aktywnych, 
tak by przy minimalnej ingerencji zmniejszyć dolegliwości i uzy-
skać maksymalny efekt estetyczny. Przykładami dobrze tolero-
wanych substancji są panthenol, parafina, olej z oliwek, naturalne 
bioflawonoidy, resweratrol, betulina, gliceryna, kwas hialurono-
wy. Substancje, które mogą łagodzić objawy zespołu ręka-stopa, 
to mocznik, aloes, mleczan amonu czy kwas salicylowy [31-34]. 

Biorąc pod uwagę ogromne znaczenie psychiki w skutecz-
ności terapii, zabiegi kosmetologiczne bez względu na to, czy są 
to zabiegi upiększające czy pielęgnacyjne, powinny być wyko-
nywane w odpowiedniej atmosferze, zapewniając klientkom 
onkologicznym poczucie troski i bezpieczeństwa.

Jednym z takich zabiegów jest masaż, który w połączeniu 
z odpowiednimi składnikami aktywnymi oraz muzyką bardzo 
pozytywnie wpływa na skórę i układ nerwowy. W gabinetach 
kosmetologicznych jest podstawą lub uzupełnieniem wielu 
oferowanych zabiegów. Powszechnie stosowany w leczeniu 
stresu u osób zdrowych, a także jest często stosowany jako 
środek terapeutyczny do kontroli bólu i łagodzenia cierpienia 
psychicznego, takiego jak lęk i depresja [35-38].

Podczas masażu zwiększa się też wchłanianie substancji ak-
tywnych zawartych w preparatach, co pozytywnie wpływa 
na efekty zabiegu. Brakuje jednoznacznych dowodów nauko-
wych, potwierdzających obawy, że masaż może przyczyniać 
się do powstawania przerzutów, a jednocześnie nie są sprecy-
zowane ograniczenia do stosowania masażu w leczeniu onko-
logicznym. Wskazania do stosowania masażu obowiązkowo 
powinny być rozważone przez lekarza prowadzącego. Zarów-
no pod względem korzyści, jak i ryzyka związanego z działa-
niem określonych bodźców na organizm chorego [39].

Masaż stymuluje układ nerwowy, układ krwionośny, układ 
mięśniowy i limfatyczny. Zatem zwiększa się miejscowe prze-
krwienie, wzmaga się skurcz mięśni, przepływ chłonki i  po-
budzenie czynności gruczołów [40]. Z pięciu podstawowych 
ruchów (głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wi-
bracja) zalecany jest jedynie ruch głaskania, o działaniu wyci-
szającym, uspokajającym. 

Zabiegi, które pozytywnie wpływają na zwiększenie atrak-
cyjności przy jednoczesnym minimalnym ryzyku, to zabiegi 
manualne, upiększające i rekonstrukcyjne. Ich efekty mogą 
przynieść korzyści dla skóry oraz poprawić jakość życia.

W okresie leczenia cytostatykami znaczący problem sta-
nowi utrata włosów w tym brwi oraz rzęs, co bezpośrednio 
przyczynia się do spadku nastroju. Dotyczy to zwłaszcza ko-
biet [41]. Łysienie często ma długotrwały i negatywny wpływ 
na samoocenę pacjentów, których dotknął ten problem. W ga-
binecie kosmetologicznym pacjentki onkologiczne mogą liczyć 
na zniwelowanie tych objawów.

Istnieje wiele możliwości podkreślania i rekonstrukcji łuku 
brwiowego, malowanie głowy czy maskowanie blizn poope-
racyjnych sztuką Mehendi lub makijażem trwałym. Do  za-
biegów czasowych – nietrwałych używana jest henna. Jest 
to naturalny barwnik tzw. lawson, produkowany z rośliny 
o nazwie Lawsonia inermis. Henna jest bogata w wapń, ma-
gnez, potas i liczne mikropierwiastki (Zn, Cu, Mn, Fe), które 
są ważne dla wzrostu włosów [42]. Lawson – naturalna henna 
jest bardzo dobrze tolerowana przez skórę. Może być również 
używana jako filtr przeciwsłoneczny, dodatkowo ma właści-
wości przeciwzapalne oraz przeciwgrzybiczne [43].

Do przygotowania naturalnej henny używa się gorącej wody, 
hennę syntetyczną rozrabia się wodą utlenioną (3%) lub 6-pro-
centowym nadtlenkiem wodoru. Henna przygotowana z natu-
ralnych składników daje mniejsze ryzyko podrażnień, zatem dla 
klientów onkologicznych jest dużo lepszym rozwiązaniem [44].

Kobietom po utracie włosów w wyniku leczenia propono-
wany jest zabieg na głowę (tzw. koronowanie). Mehendi to 
więcej niż efekt wizualny. Kobiety z ozdobioną skórą głowy, 
bez obaw mogą sobie pozwolić na zdjęcie chustki i nie czuć 
skrępowania [45]. 

Czasowa rekonstrukcja utraconych brwi oraz Mehendi jak 
każdy zabieg niosą za sobą ryzyko powikłań. Szczególną uwagę 
należy zwrócić na hennę czarną, chemiczną, do której dodawa-
ny jest czarny barwnik PPD (p-parafenylenodiamina), barw-
nik tekstylny, który jest zwykle dodawany do henny w celu 
wzmocnienia pigmentu i przyspieszenia czasu schnięcia. PPD 
jest znanym i niebezpiecznym alergenem kontaktowym i może 
wywołać reakcję nadwrażliwości typu IV opóźnionego w zależ-
ności od stężenia i czasu ekspozycji. Erupcje występują zwykle 
3-10 dni po nałożeniu czarnej henny. Stężenie PPD w tuszach 
z czarną henną może wynosić nawet 30% [46, 47]. W zależ-
ności od intensywności reakcji zapalnej mogą wystąpić blizny, 
powstawanie keloidów lub depigmentacja rysunku [48]. Dlatego 
przed wykonaniem zabiegu z użyciem henny należy wykonać 
próbę uczuleniową (test płatkowy). Ewentualną reakcję aler-
giczną można zaobserwować dobę po wykonaniu próby. 

Inną możliwością modelowania łuku brwiowego czy rekon-
strukcji linii rzęs jest makijaż trwały – permanentny. W nie-
których krajach zabiegi makijażu permanentnego po leczeniu 
onkologicznym są refundowane i stanowią kompleksowy ele-
ment terapii [49, 50]. Makijażem trwałym, już po około sześciu 
miesiącach, można skorygować blizny pooperacyjne lub od-
tworzyć brodawkę sutkową [51, 52].

Zabieg polega na wprowadzeniu za pomocą igieł granulek 
pigmentu pod naskórek. Pigment powinien być metabolicznie 
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obojętny. Jest to zabieg inwazyjny, ale jego efekty są trwalsze, 
ponieważ barwnik wprowadzany jest w głębsze warstwy 
naskórka. Makijaż permanentny utrzymuje się przez kilka 
lat. Podanie dokładnego czasu nie jest możliwe, wiadomo, że 
może się wahać od jednego roku do pięciu lat [53]. Decydujące 
znaczenie dla trwałości makijażu permanentnego mają dwa 
czynniki, takie jak podział komórek skóry oraz dobór barwni-
ków. Istnieje wiele metod wykonania takiego makijażu, tj. kla-
syczna, pokrywająca cały łuk brwiowy, metoda piórkowa oraz 
metoda cienia. Również kreski w linii rzęs można wykonywać 
wieloma technikami, dopasowując efekty indywidualnie do 
klientki. Bez względu na to, jaką metodą będzie wykonywany 
zabieg, należy wykonać próbę uczuleniową na barwniki, któ-
rymi będzie wykonywany makijaż.

zAKOŃczEniE

Wiele badań potwierdza znaczenie stanu psychicznego pa-
cjenta podczas leczenia onkologicznego. Zatem traktowanie 
holistyczne pacjenta jest jak najbardziej zasadne.

Rola kosmetologii w leczeniu onkologicznym jest zatem 
znaczna. To nie tylko wczesna diagnostyka czy promocja 
zdrowia, ale również niwelowanie skutków choroby oraz 
wspomaganie procesów regeneracyjnych organizmu, które 
ma znaczenie nie tylko estetyczne, ale również prozdrowotne. 
Dlatego omówiono w pracy problemy skórne i psychologiczne 
ludzi poddanych leczeniu oraz wyjaśniono powody wskazań 
oraz przeciwwskazań do wybranych, popularnych zabiegów. 
Zaproponowano rozwiązania mało inwazyjne, mające na celu 
poprawę funkcji skóry oraz jej wyglądu.
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