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1. WPROWADZENIE 
 

Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu pielęgnowania skóry 
zmienionej patologicznie, a także ułatwi Ci rozpoznawanie podstawowych i najczęściej 
występujących chorobowych zmian skórnych. 

Poradnik ten zawiera: 
− wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 

mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 
− cele kształcenia tej jednostki modułowej. 
− materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania 

ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną 
literaturę oraz inne źródła informacji. Obejmuje on również ćwiczenia, które zawierają: 

− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczenia, 
− sprawdzian osiągnięć. Wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na 

pytanie tak lub nie, co oznacza, że opanowałeś materiał albo nie. 
Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub 

instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po przerobieniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 
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Schemat układu jednostek modułowych 

514[03].Z2 
Kosmetyka lecznicza 

514[03].Z2.01 
Pielęgnowanie skóry 

zmienionej patologicznie 

514[03].Z2.02 
Wykorzystywanie światła 

w kosmetyce 

514[03].Z2.03 
Wykorzystywanie prądu  

w kosmetyce 

514[03].Z2.04 
Stosowanie zabiegów 

cieplnych 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej „Pielęgnowanie skóry 
zmienionej patologicznie” powinieneś umieć: 
− opisać prawidłową budowę skóry, 
− analizować cechy zdrowej skóry, 
− omówić wszystkie podstawowe funkcje skóry, 
− czytać tekst ze zrozumieniem, 
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ergonomii, 
− stosować zasady prezentacji wykonanych prac,  
− korzystać z różnych źródeł informacji. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozpoznać zmiany na skórze, 
− określić rodzaje zmian na skórze, 
− rozpoznać zmiany alergiczne, 
− sklasyfikować choroby skóry, 
− określić przyczyny powstawania cellulitu, 
− określić metody i środki stosowane w zwalczaniu cellulitu, 
− wykonać zabieg zwalczający cellulit, 
− określić przyczyny powstawania rozstępów, 
− wykonać zabiegi zwalczające rozstępy, 
− dobrać kosmetyki do rozpoznanych zmian patologicznych na skórze, 
− określić różnice pomiędzy klasycznym a leczniczym oczyszczaniem skóry, 
− scharakteryzować metody głębokiego złuszczania naskórka, 
− wykonać zabiegi zmniejszające nadmiar tkanki tłuszczowej, 
− wykonać zabiegi opóźniające procesy starzenia się skóry, 
− określić skład preparatów leczniczych stosowanych w kosmetyce skóry, 
− wykonać zabiegi z wykorzystaniem kosmeceutyków, 
− wykonać zabiegi lecznicze na twarzy, szyi i dekolcie, 
− wykonać zabiegi lecznicze na skórze biustu, 
− zastosować metody profilaktyki chorób skóry, 
− udzielić porady kosmetycznej,  
− wykorzystać informacje o nowościach w kosmetyce leczniczej, 
− wykonać zabiegi zgodnie z zasadami aseptyki, bezpieczeństwa higieny pracy. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 
4.1. Wiadomości wstępne z zakresu chorób skóry 
 
4.1.1. Materiał nauczania 
 
Klasyfikacja chorób skóry 
  Stosowana obecnie w medycynie Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów 
Zdrowotnych ICD - 10 zawiera bardzo dokładny wykaz różnorodnych jednostek 
chorobowych, w tym również chorób dermatologicznych. Z punktu widzenia praktycznego 
częściej jednak klasyfikując choroby skóry stosuje się również inne podziały, na przykład ze 
względu na: 
1. Czas i rodzaj powstałego uszkodzenia skóry: 

− wrodzone schorzenia skóry (objawy chorobowe występują w momencie narodzin lub 
niedługo po, w chorobach dziedzicznych wrodzone schorzenie skóry występuje 
niekiedy rodzinnie, często wyleczenie jest niemożliwe, dlatego stosuje się leczenie 
objawowe i zapobiega powikłaniom), 

− nabyte nienowotworowe schorzenia skóry (w momencie narodzin skóra jest zdrowa, 
a zmiany wybitnie łączą się z zadziałaniem często dobrze poznanych czynników 
zewnątrzpochodnych lub wewnątrzpochodnych, rokowanie co do wyleczenia jest 
często korzystne), 

− nowotwory (mogą być łagodne lub złośliwe, występuje zawsze rozrost kosztem 
tkanki macierzystej, nie stwierdza się samoistnego wyleczenia, leczenie może 
dotyczyć tylko usunięcia lub zniszczenia nowotworu).  

2. Etiologię 
− choroby bakteryjne, 
− choroby grzybicze, 
− choroby pasożytnicze, 
− choroby wirusowe, 
− autoimmunologiczne,  
− alergiczne,  
− uwarunkowane genetycznie,  
− wywołane czynnikami fizykalnymi,  
− zawodowe,  
− osutki polekowe, 
− nowotwory. 

3. Charakter wykwitów pierwotnych lub typ zmian skórnych wyróżnia się dermatozy: 
− rumieniowe, 
− rumieniowo – złuszczające, 
− grudkowe, 
− choroby pęcherzowe, 
− łuszczycę i choroby łuszczycopodobne. 

4. Skłonność do zajmowania poszczególnych struktur: 
− choroby błon śluzowych, 
− choroby naczyniowe skóry, 
− zaburzenia barwnikowe, 
− choroby gruczołów potowych i łojowych, 
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− choroby włosów, 
− choroby paznokci. 

5. Czas trwania choroby 
− ostre, 
− przewlekłe. 

 
Wykwity skórne 
  Są podstawowymi objawami wszystkich chorób dermatologicznych. Możliwość ich 
zobaczenia gołym okiem i śledzenia ewentualnie ewaluacji tych zmian jest często podstawą 
diagnozowania i leczenia. Przy opisie zmian skórnych zwraca się uwagę na wielkość tych 
zmian, ich kolor, kształt, cechy powierzchni, umiejscowienie, ilość i objawy subiektywne 
takie jak: świąd, pieczenie czy bolesność. Rozróżnia się dwa typy wykwitów: 
− pierwotne, 
− wtórne. 

 Wykwity pierwotne pojawiają się na skórze dotąd nie zmienionej, w początkowym 
okresie choroby. Należą do nich: 
− plama – wykwit płaski, leży w poziomie skóry, ma inne zabarwienie niż skóra wokół, ale 

nie jest wyczuwalna przy dotyku. Odmianą plamy jest rumień, czyli zmiana polegająca 
na zaczerwienieniu skóry, któremu towarzyszą objawy zapalne, 

   plama naczyniowa 
− grudka – zmiana wyniosła ponad poziom skóry, różni się od niej spoistością, ale ustępuje 

bez pozostawienia śladów. Powierzchnia może być gładka, nierówna, złuszczająca się lub 
sącząca, 

 grudka 
− bąbel – wykwit wyniosły ponad powierzchnię skóry, ustępuje bez śladu, powstaje 

wskutek przesięku płynu surowiczego naczyń do tkanki łącznej, zwykle powstaje 
i ustępuje szybko, 

   bąbel pokrzywkowy 
− guzek i guz – nazwa zależy od rozmiarów, jest wyniosły ponad powierzchnię skóry, 

ustępuje z pozostawieniem blizny, 

 guzek 
− pęcherzyk i pęcherz – wykwity wyniosłe ponad powierzchnię skóry, wypełnione płynem, 

ustępujące bez pozostawienia blizny, 

 pęcherz 
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− krosta – wykwit od początku wypełniony treścią ropną, wyniosły ponad powierzchnię 
skóry. Najczęściej występuje jako krosta przymieszkowa w otoczeniu mieszka 
włosowego, 

 krosta 
 

Wykwity wtórne występują w okresie późniejszym, stanowią zejście wykwitów 
pierwotnych. Należą do nich: 
− łuska – tworzy się wskutek złuszczania powierzchni zrogowaciałych warstw naskórka lub 

jako następstwo stanu zapalnego, nadmiernego lub nieprawidłowego rogowacenia, 

 łuska 
− strup – może mieć różne zabarwienie i wielkość zależnie od pochodzenia, powstaje 

wskutek zasychania płynów ustrojowych na powierzchni skóry (krew, surowica, treść 
ropna), 

 strup 
− nadżerka – jest ubytkiem naskórka powstały w wyniku jego zniszczenia, nie pozostawia 

blizny. Linijny ubytek naskórka nazywamy przeczosem, 

  nadżerka 
− owrzodzenie – ubytek skóry właściwej; wymiary, kształt i ogólny wygląd mogą być 

różne, ustępuje pozostawiając blizny, 

   owrzodzenie 
− rozpadlina i pęknięcie – linijne, szczelinowate ubytki sięgające do skóry właściwej, są 

często bolesne, trudne do leczenia, 
− blizna – powstaje wskutek wypełnienia ubytku w skórze przez tkankę łączną włóknistą. 

Blizna może być gładka lub przerosła, miękka lub twarda Najczęściej w jej obrębie brak 
jest włosów i gruczołów. Różni się od zdrowej skóry zabarwieniem. 

  blizna 
 

Prawidłowe scharakteryzowanie wykwitu pierwotnego czy wtórnego daje często podstawę do 
postawienia diagnozy. 
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Metody zwalczania (leczenia) zmian patologicznych na skórze 
Zmiany patologiczne na skórze są efektem zaburzeń miejscowych i/lub 

ogólnoustrojowych. Dlatego też leczenie tych zmian może być zarówno miejscowe jak 
i ogólne.  

Leczenie miejscowe zwane leczeniem zewnętrznym obejmuje stosowanie na skórę leków 
gotowych lub recepturowych w postaci maści, zasypek, aerozoli, kremów, roztworów, past, 
zawiesin. Leki te składają się z substancji czynnej, podłoża oraz składników dodatkowych. 
Najczęściej stosowanymi substancjami czynnymi są: kortykosterydy (działają 
przeciwzapalnie i antyproliferacyjnie), niesterydowe środki przeciwzapalne (dziegcie, 
pochodne smoły pogazowej, związki cynku i bizmutu), antybiotyki (działają bakteriobójczo), 
środki antyseptyczne (preparaty jodu, związki chloru), środki przeciwgrzybiczne, 
przeciwwirusowe, pochodne witaminy A, inne w zależności od przyczyny.  

Wybór podłoża dla tych leków zależy od objawów klinicznych i od lokalizacji zmian 
skórnych. Leki stosowane zewnętrznie mogą zawierać również preparaty dodatkowe  
w postaci np. środków konserwujących, emulgatorów itd. 

W leczeniu miejscowym stosuje się często opatrunki: 
− wilgotne okłady – w sączących zmianach, 
− z dodatkiem maści – w przewlekłych dermatozach, w owrzodzeniach, 
− okluzyjne – zwiększające penetrację substancji czynnej w przewlekłych chorobach skóry. 
 

Leczenie ogólne wpływa na cały organizm, ponieważ środki lecznicze wchłaniając się do 
krwioobiegu. Najczęściej w dermatologii wykorzystuje się: retinoidy, leki przeciwwirusowe, 
antybiotyki, kortykosterydy, leki przeciwhistaminowe, niesterydowe środki przeciwzapalne 
i inne. 

Obecnie w zwalczaniu zmian patologicznych na skórze ogromną rolę odgrywa leczenie 
fizykalne: 
− leczenie promieniami UV, jonizującymi, fotochemiczne, przy użyciu lasera  

(np.: w łuszczycy, wyprysku, nowotworach), 
− leczenie ultradźwiękami (np.: w chorobach tkanki łącznej), 
− zastosowanie zimna i ciepła (w stanach zapalnych), 
− drenaż limfatyczny lub leczenie kompresyjne (w chorobach naczyń), 
− kąpiele i leczenie klimatyczne (szczególnie w alergiach). 

Niestety niejednokrotnie usuwanie patologicznych zmian na skórze łączy się również 
z koniecznością wykonania zabiegu operacyjnego. Ten rodzaj leczenia stosuje się wtedy, 
kiedy inne nie są skuteczne na przykład w nowotworach skóry, w wadach rozwojowych, 
w usuwaniu znamion. 

Wielu chorych wymaga również psychoterapii (szczególnie pacjenci ze szpecącymi 
zmianami o charakterze przewlekłym). Nie bez znaczenia jest również leczenie dietetyczne, 
ponieważ przez eliminowanie niektórych składników pokarmowych można pozbyć się 
alergicznych zmian skórnych, objawów chorób łojotokowych i innych. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Jakie znasz klasyfikacje chorób skóry? 
2.  Czym charakteryzują się nabyte nienowotworowe schorzenia skóry? 
3.  Jak możemy podzielić choroby skóry ze względu na etiologię? 
4.  Na co należy zwrócić uwagę przy opisie zmian skórnych? 
5.  Co to są wykwity pierwotne? 
6.  Jakie znasz wykwity pierwotne? 
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7.  Co to są wykwity wtórne? 
8.  Jakie znasz wykwity wtórne? 
9.  Czym charakteryzuje się krosta ? 
10. Czym charakteryzuje się nadżerka? 
11. Jakie metody leczenia stosowane są w zwalczaniu patologicznych zmian skórnych? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zapoznając się z klasyfikacją i metodami leczenia chorób skóry, uzupełnij poniższe 
zdania: 
− Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD - 10 zawiera 

bardzo dokładny wykaz …………………………………..................................………  
− Cechy wrodzonych schorzeń skóry to:  

−  
−  
−  
−  

− Pod względem etiologii choroby skóry dzielimy na: choroby bakteryjne, grzybicze, 
pasożytnicze, wirusowe, autoimmunologiczne, alergiczne oraz (podaj inne) 
…………………………………………………………………………………...........… 
……………………………………………………………………………………......... 

− W leczeniu zmian skórnych wykorzystywane są następujące metody leczenia: 
−  
−  
−  
−  
−  
−  

− W leczeniu miejscowym wykorzystuje się najczęściej takie postacie leków jak: 
…………………………………………………………………………………….......… 
………………………………………………………………………………………....... 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z klasyfikacją i metodami leczenia chorób skóry (materiał nauczania 
pkt.4.1.1), 

2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) dokładnie przeczytać powyższe zdania, 
4) dokonać analizy tekstu pod kątem brakujących w zdaniach informacji, 
5) wpisać brakujące treści, 
6) zaprezentować pełne zdania grupie, 
7) porównać z odpowiedziami innych uczniów, 
8) przedyskutować w grupie ewentualne błędy i braki, 
9) zaprezentować prawidłowo wykonane ćwiczenie, 
10) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kartki z napisanym tekstem do uzupełnienia, 
– przybory do pisania, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj i określ cechy charakterystyczne przedstawionych wykwitów skórnych. Wpisz 
dane do tabeli. 

 

L.P  Wykwit skórny / nazwa  Cechy charakterystyczne 

1. 

  

 ……………….. 

 

2. 
  

 ………………. 

 

3. 

  

 ………………… 
 

 

4. 

 

………………….. 

 

5. 

  

 …………….. 

 

6. 

  

  ……………… 

 

7. 

  

  ………………… 
 

 

8. 

  

 ……………… 

 

9. 
  . .……………. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się treściami merytorycznymi dotyczącymi patologicznych wykwitów skórnych 
(materiał nauczania pkt. 4.1.1), 

2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) przeanalizować powyższą tabelę, 
4) rozpoznać i podpisać zmiany skórne przedstawione na rysunku, 
5) wypisać cechy charakterystyczne rozpoznanych wykwitów skórnych, 
6) porównać wykonanie ćwiczenia z pracą innych osób w grupie, 
7) zaprezentować wykonaną pracę przed grupą i nauczycielem, 
8) dokonać poprawności wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− schemat powyższej tabelki, 
− przybory do pisania, 
− literatura z rozdziału 6. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:  

Tak   Nie 
1) dokonać klasyfikacji chorób skóry? 
2) zdefiniować pojęcie: wykwity pierwotne? 
3) wyliczyć wykwity pierwotne? 
4) określić cechy charakterystyczne wykwitów pierwotnych? 
5) zdefiniować pojęcie: wykwity wtórne? 
6) rozpoznać wykwity wtórne? 
7) określić cechy charakterystyczne wykwitów wtórnych? 
8) określić metody leczenia zmian skórnych? 
9) scharakteryzować poszczególne metody leczenia  

zmian dermatologicznych? 
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4.2. Najczęściej występujące defekty kosmetyczne ciała 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Do najczęściej występujących defektów kosmetycznych ciała zalicza się: 
− cellulit, 
− otyłość, 
− rozstępy. 
 

Cellulit 
Powszechnie występujący defekt kosmetyczny polegający na specyficznym pofałdowaniu 

skóry najczęściej na udach i pośladkach określany jest jako cellulit, liposkleroza, skórka 
pomarańczowa lub na podstawie obrazu histopatologicznego jako obrzękowo- 
fibrosklerotyczna patologia tkanki podskórnej. Cellulit określa wszystkie objawy związane 
z tym schorzeniem, liposkleroza – opisuje stwardnienia w tkance podskórnej, z kolei skórka 
pomarańczowa opisuje widoczny gołym okiem defekt kosmetyczny, a skomplikowane 
określenie używane przez histopatologów wskazuje na występowanie w cellulicie obrzęków 
oraz zwłóknień w tkance podskórnej. 

 Najważniejszą przyczyną powstawania cellulitu jest czynnościowa przewaga estrogenów 
nad progesteronem. Sytuacja ta ma miejsce w okresie dojrzewania, ciąży, przed menopauzą 
także przy stosowania doustnych tabletek antykoncepcyjnych, niekiedy w hormonalnej terapii 
zastępczej. 

Ponadto przyczynami występowania cellulitu są: 
− czynniki genetyczne, 
− budowa ciała (nadmiar tkanki tłuszczowej, ale nie koniecznie – u kobiety szczupłej 

również występuje),  
− wysokokaloryczna dieta, 
− noszenie obcisłych ubrań,  
− nadużywanie kawy i tytoniu oraz spożywanie dużych ilości słodyczy, 
− siedzący tryb życia (brak ruchu), 
− depresja, stres, silne przeżycia emocjonalne. 

Działanie estrogenów na naczynia krwionośne powoduje wzrost ich przepuszczalności 
oraz zatrzymanie wody w organizmie. Zmiany te doprowadzają do zaburzeń mikrokrążenia 
krwi w tkance podskórnej. W konsekwencji komórki tłuszczowe są niedokrwione, co 
upośledza ich metabolizm. Zaburzenia te doprowadzają do powiększenia komórek 
tłuszczowych oraz do zwiększonej syntezy prostaglandyn, które także zwiększają 
przepuszczalność naczyń i gromadzenie płynów w przestrzeniach międzytkankowych.  
W konsekwencji powstaje błędne koło, które jest bardzo trudne do przerwania. 

W tkance podskórnej dochodzi do znacznego uszkodzenia naczyń. Obserwuje się m.in. 
mikrotętniaki, rozszerzenia naczyń oraz przerwanie ich ciągłości. 

Włókna tkanki łącznej otaczającej komórki tłuszczowe ulegają przerostowi 
i fibrosklerozie. Zmiany te całkowicie uniemożliwiają wymianę pomiędzy tymi komórkami 
a naczyniami oraz powodują ucisk na nerwy, co daje nadwrażliwość i często bolesność skóry. 
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Rys.1. Patologia tkanki podskórnej [opracowanie własne]. 

 
Występowaniu cellulitu sprzyja spożywanie : 
− mięsa wędzonego i peklowanego, 
− wieprzowiny i wędlin wieprzowych, 
− ryb wędzonych, solonych, konserwowanych w oleju, 
− słonych i tłustych serów, 
− gotowych dań błyskawicznych (fast food), 
− dżemów, 
− wyrobów z białej mąki, 
− słodkiego i tłustego pieczywa, 
− frytek, placków ziemniaczanych, 
− konserw warzywnych i ostrych przypraw.  
Cellulit występuje w miejscu gdzie obfitsza jest tkanka tłuszczowa: 
1. u kobiet:  

− biodra, brzuch, pośladki, 
− górne, boczne części ud, 
− plecy w okolicy łopatek bliżej dołów pachowych, 
− część przyśrodkowa kolan 
− okolice stawów skokowych, 
− na ramionach (okolice tricepsów). 

2. u mężczyzn: 
− na brzuchu, 
− na karku. 

 

CELLULIT 
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Klinicznie, ze względu na etapowe rozwijanie się cellulitu wyróżniamy stopnie: 
I. Stopień (tzw. stadium obrzękowe): naczynia są rozszerzone, pomiędzy nimi a komórkami 

tłuszczowymi gromadzi się płyn przesiękowy, utrudniający odżywianie adypocytów. 
II. Stopień charakteryzuje się występowaniem skupisk patologicznych adypocytów, które są 

otoczone włóknami kolagenowymi skutecznie izolującymi je od otaczającej tkanki oraz 
utrudniającymi ukrwienie. 

III. Stopień: mikrowęzły łączą się i tworzą makrowęzły, które można wyczuć dotykiem 
w tkance podskórnej jako bolesne guzki. 

Diagnozowanie stopni cellulitu – TEST 
Jedną z metod diagnozowania defektu jest wykonanie testu podstawowego na cellulit. 
Polega na objęciu palcami środkowym i kciukiem obu rąk fragmentu skóry na udzie. 

Należy mocno, jakby szczypiąc uciskać tkankę i wypychać ją do góry oraz obserwować czy 
pojawiają się symptomy skórki pomarańczowej. 

Pierwsze oznaki cellulitu I stopień są niewidoczne gołym okiem. Można je rozpoznać za 
pomocą testu podstawowego. Fałd skóry poddany testowi wykazuje małe zaciemnienie 
i lekkie nierówności. W tym stadium cellulit jest łatwy i szybki do wyleczenia. 

Drugie stadium jest łatwe do rozpoznania nie tylko dzięki testowi podstawowemu. 
Objawy zmian są dostrzegalne gołym okiem np. gdy klientka siedzi na twardym podłożu 
z rozluźnionymi mięśniami oświetlona mocnym bocznym światłem. 

W trzecim stadium nierówności skóry są widoczne gołym okiem bez względu na 
oświetlenie i pozycję ciała klientki. 
Leczenie cellulitu 

Leczenie cellulitu powinno przebiegać wielokierunkowo. Konieczna jest właściwa dieta, 
ćwiczenia, masaż ręczny. W gabinetach dermatologiczno – kosmetycznych stosowane są: 
endermologia, manualny drenaż limfatyczny, masaż pneumatyczny, mezoterapia, 
karboksyterapia , ultradźwięki. 

Endermologia jest to specjalny masaż dwoma elektronicznie sterowanymi rolkami, które 
działają w połączeniu z podciśnieniem. Skóra chwytana jest w fałdę przez specjalną głowicę,  
i wałkowana tam i z powrotem. W zależności od programu proces ten jest uzupełniany przez 
ciągłe lub przerywane podciśnienie. Zabieg ten wpływając na tkankę podskórną: przyspiesza 
eliminacje toksyn oraz zmniejsza retencje wody poprzez uaktywnienie układu żylnego  
i limfatycznego. 

Manualny drenaż limfatyczny polega na stymulacji układu limfatycznego poprzez 
specjalistyczne ruchy, techniki powodujące udrożnienie, przepychanie limfy. Dla celów 
szkoleniowych, ruchy te opisuje się jako: głaskanie, rozcieranie spiralne, rozcieranie koliste, 
ugniatanie, uciski. Jednak w drenażu, podstawowymi i właściwymi chwytami dla tej 
manualnej metody terapeutycznej są chwyty polegające na przepychania limfy 
w odpowiednim rytmie, kierunku, sile oraz cyklu, a techniki mają swoje odrębne nazwy także 
w zależności od miejsca wykonywanego masażu. 

Masaż pneumatyczny jest to masaż przyrządowy, który ma na celu wspomaganie 
przepływu żylnego i limfatycznego. Do jego wykonania potrzebna jest pompa i specjalne 
mankiety pneumatyczne, które są zakładane na ręce i nogi.  

Mezoterapia -polega na wstrzykiwaniu małych dawek substancji leczniczej bezpośrednio 
w miejsca zmienione chorobowo, śródskórnie. W cellulicie wstrzykuje się najczęściej 
kofeinę, wyciąg z karczocha, wyciąg z nostrzyka żółtego, prokainę, NCTF, kwas 
polimlekowy, pirogronian sodowy, tiratricol, L- karnitynę. 

Karboksyterapia jest to metoda polegająca na wprowadzaniu do skóry małych 
pęcherzyków dwutlenku węgla przy pomocy specjalnej igły. Dwutlenek węgla powoduje 
skurcz drobnych naczyń zmniejszając tym samym zastój w mikrokrążeniu, który jest główną 
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przyczyną cellulitu. Opisana metoda może być dość bolesna, ale po minimum 10 zabiegach 
daje dobre efekty. 

Ultradźwięki – ich zastosowanie w kosmetyce związane jest z wykorzystaniem efektu:  
1) mechanicznego - dochodzi do mikromasażu pobudzającego aktywność komórek, płynu 

komórkowego i międzykomórkowego, przez co: 
− zwiększa się przepuszczalność błon komórkowych, 
− dochodzi do rozbicia złogów, uwolnienia włókien kolagenowych,  
− uaktywnienia cząsteczek tłuszczów i zalegających pozostałości przemiany materii. 

2) termicznego –następuje wzrost metabolizmu komórkowego i poprawia się krążenie krwi. 
Działanie mechaniczne i termiczne ultradźwięków wywołują szereg reakcji chemicznych: 
− pod wpływem ciepła rozszerzają się naczynia włosowate, 
− wzrasta zapotrzebowanie komórek na tlen i składniki budulcowe z krwi, 
− następuje wzmożona synteza włókien elastynowych i kolagenowych. 
Przy zwalczaniu cellulitu poleca się stosować: 

1. Środki lipolityczne, które zwiększają metabolizm tkanki tłuszczowej (np. preparaty 
zawierające jod), 

2. Preparaty przeciwobrzękowe (saponiny, różne wyciągi roślinne), 
3. Związki poprawiające krążenie (kofeina, teofilina), 
4. Substancje zmniejszające przepuszczalność naczyń (flawonoidy roślinne np. z przelotu 

lekarskiego, kasztanowca). 
Na skutek nieprawidłowego mikrokrążenia (towarzyszy cellulitowi) często substancje 

aktywne wprowadza się w skórę i tkankę podskórną za pośrednictwem nośników.  
Do takich substancji należą m.in liposomy, które dzięki swojej fosfolipidowej budowie 

przenikają głęboko do skóry i tkanki podskórnej oraz zapewniają równomierne 
rozprowadzenie w niej substancji leczniczej. 

Wymienione preparaty kosmetyczne można stosować do: 
− kąpieli, 
− masażu miejsc objętych cellulitem – można w tym celu użyć oleju z pestek winogron lub 

ze słodkich migdałów z dodatkiem olejków aromatycznych: jałowcowego, 
rozmarynowego, geraniowego i cyprysowego, po 3 krople na 2 łyżki oleju. 
W działaniach, których celem jest zlikwidowanie cellulitu uznanie zdobyły również: 

nacierania, natryski, gimnastyka oraz ćwiczenia oddechowe i izometryczne. 
W gabinecie kosmetycznym defekt redukuje się i usuwa stosując: 

− naświetlania,  
−  masaże,  
− galwanizację, drenaż limfatyczny, 
− jontoforezę, 
− natryski, 
− elektrostymulację, 
− ultradźwięki, 
− body wrapping. 

W zaawansowanych stadiach cellulitu konieczna jest opieka medyczna - leczenie 
farmakologiczne, zabiegi takie jak liposukcja, mikrodermabrazja itp. 

Zapobieganie powstawaniu cellulitu: 
1) ruch i uprawianie sportu (pływanie i jazda na rowerze, skakanka, chodzenie po schodach, 

taniec), 
2) odżywianie produktami pełnowartościowymi o niskiej zawartości tłuszczu, 
3) zalecane jest spożywanie: chudego mięsa wołowego i drobiu, chudych ryb, maślanki, 

serwatki, chudych serów, ryżu z łuską, kasz z pełnego przemiału, chrupkiego chleba, 
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wypieków z mąki żytniej, wszystkich świeżych jarzyn i owoców, tłuszczy roślinnych 
tłoczonych na zimno, świeżych ziół i cebuli, 

4) uprawianie gimnastyki (callanetics, step- aerobic), 
5) stosowanie masaży poprawiających krążenie. 

Zwalczanie cellulitu utrudniają choroby: 
− układu krążenia,  
− nerek i serca, 
− płuc oraz infekcje, 
− zaburzenia hormonalne. 

Preparaty kosmetyczne do zwalczania cellulitu mogą mieć formę kremów, lotionów, 
emulsji, żeli, balsamów, także ciężkich i tłustych kremów, sztyftów lub wosków.  
W ich skład wchodzą różne substancje roślinne, enzymy, ekstrakty zwierzęce, proteiny, 
aminokwasy, tłuszcze oraz alkohole. Skuteczność działania preparatów zależy w dużej mierze 
od zawartych w nich substancji czynnych. Substancje aktywne redukujące cellulit dzieli się 
na dwie grupy. Pierwszą stanowią preparaty zawierające np.: 
− olejki – lawendowy, rozmarynowy, lebiodki, kopru włoskiego, 
− ekstrakty roślinne – z czerwonych alg, miłorzębu japońskiego, 
− koenzym Q10. 

Wskazane składniki pobudzają krążenie, wywołują zaczerwienienie skóry i uczucie 
ciepła. Zawarte w nich histamina, kwasy garbnikowe oraz olejki eteryczne pobudzają tkankę 
skórną i leżące pod nią powierzchniowe naczynia krwionośne. 

Drugą grupę preparatów antycellulitowych stanowią środki uaktywniające odpływ limfy. 
Najczęściej są to kompleksy roślinnych substancji czynnych – wyciągi z bluszczu, arniki, 
nagietka i żywokostu. Preparaty tego typu stymulują odnowę skóry, sprzyjają gojeniu ran  
i wywierają pozytywny wpływ na system limfatyczny podczas procesu wydalania. 
Umożliwiają lepsze spalanie tłuszczów i przetwarzanie ich w energię. Podstawę tych 
preparatów stanowi metionina i lizyna oraz witamina B6 i żelazo. 

Otyłość 
Otyłość określana jest jako zespół chorobowy cechujący się zwiększeniem masy ciała 

ponad przyjętą normę. Zależy od zwiększonej ilości tłuszczu w organizmie. Podłożem tych 
zmian patologicznych mogą być zarówno czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne. 
1.  Do czynników wewnętrznych zalicza się:  

− dziedziczność – badania wykazały, że w niektórych rodzinach występuje skłonność 
do otyłości, 

− zaburzenia hormonalne - szczególnie w: 
− okresie klimakterium,  
− terapii lekami hormonalnymi, 
− schorzeniach reumatycznych, 
− leczeniu niepłodności, 
− leczeniu impotencji u mężczyzn, 
− przy chorobach astmatycznych, 
− przewlekłych bronchitach. 

− zaburzenia nerwowe – w ośrodku kory mózgowej powstają zaburzenia odczuwania 
sytości i łaknienia. 

2.  Czynniki zewnętrzne – na podstawie badań ustalono zależność międzyotyłością a: 
− spożywaniem nadmiernej ilości kalorii, 
− technizacją życia codziennego, 
− patologią łaknienia, 
− okresem rzucenia palenia. 
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Skutki otyłości 
 Za otyłość uznaje się przekroczenie o 25% należytej masy ciała w zależności od wieku, 
płci i wzrostu. Otyłość sprzyja powstawaniu wielu chorób, np. miażdżycy tętnic, 
niewydolności krążenia, chorób serca. Duża masa ciała zaburza również pracę płuc. 
Upośledzona zostaje przemiana tlenowa, dochodzi do zmniejszonej wymiany dwutlenku 
węgla na tlen. Niedotleniona krew dochodzi do wszystkich narządów, tkanek i skóry, co 
sprzyja łatwiejszej ich degeneracji. 
Leczenie otyłości 

W przypadku otyłości ogólnej tj. dotyczącej całego organizmu, należy zacząć od porady 
u endokrynologa (w celu wykluczenia ewentualnych zaburzeń hormonalnych 
odpowiedzialnych za nadmierne odkładanie tkanki tłuszczowej), a następnie skierować się do 
bariatry (lekarz zajmujący się dietetycznym leczeniem otyłości).  
Innym problemem jest lipodystrofia, tj. lokalne nagromadzenie tkanki tłuszczowej 
(najczęściej w okolicach ramion, pośladków, ud, kolan) u kobiet, które nie mają znacznej (lub 
żadnej) nadwagi. Nadmiar tkanki tłuszczowej w tych partiach ciała powoduje 
charakterystyczne „pozaciąganie” powierzchni skóry, przypominające wyglądem 
powierzchnię kalafiora. W takich defektach leczenie dietetyczne jest mało skuteczne, dobre 
efekty daje natomiast działanie kosmetyczne. Najczęściej stosuje się elektrostymulację i body 
wrapping przy zastosowaniu preparatów wyszczuplających. Radykalnym sposobem usunięcia 
tego defektu jest liposukcja. 
Rozstępy 

Rozstępy skórne występują na brzuchu, pośladkach, łydkach, udach, piersiach 
i ramionach. Czasami mogą pojawić się na plecach. Przyczyną ich powstawania jest 
wrodzona słabość włókien sprężystych i kolagenowych skóry, do nadmiernego rozciągania 
związanego z gwałtowną zmianą masy ciała. 

Najczęściej rozstępy rozwijają się u: 
− młodzieży w okresie dojrzewania, 
− ok. 90% kobiet w ciąży, 
− osób, które w krótkim okresie czasu przytyły lub intensywnie schudły, 
− osób, u których występują zaburzenia w syntezie białek np. w wyniku podwyższenia 

poziomu kortyzolu, doustnym zażywaniu lub stosowaniu zewnętrznym leków 
zawierających kortykosteroidy, 

− mężczyzn intensywnie ćwiczących na siłowni (ramiona). 
Rozstępy rozwijają się dwuetapowo. Na początku, pierwsze stadium stanowi faza zapalna. 

Zmiany są czerwone, hipertroficzne. Druga faza to stadium zanikowe. Następuje w nim 
zbielenie rozstępów. Leczenie w tej fazie może jedynie zmniejszyć defekt skóry, poprawić jej 
wygląd, ale nie przywróci jej stanu poprzedniego. 

Ważne jest, aby pamiętać, iż żaden kosmetyk ani lek nie jest w pełni skuteczny. 
Rozstępom należy przede wszystkim zapobiegać poprzez: 
− eliminowanie czynników sprzyjających powstawaniu rozstępów (jeśli jest to możliwe), 
− zastosowanie odpowiedniej wysokobiałkowej diety, 
− ćwiczenia fizyczne, 
− stosowanie odpowiednio dobranych kosmetyków, 
− stosowanie naprzemiennych zimnych i ciepłych natrysków, 
− masowanie niezbyt twardą szczotką oraz automasaż, 
− ugniatanie palcami miejsc, które są narażone na ten defekt poprawia krążenie i pomaga 

zachować elastyczność skóry, 
− systematycznie po każdej kąpieli smarowanie skóry balsamami. 
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Leczenie rozstępów 
Niestety nie zawsze daje 100% efekty. Przede wszystkim w leczeniu stosuje się preparaty 

z zawartością czystego krzemu lub wyciągi roślinne np. ze skrzypu, bluszczu zwyczajnego. 
Pobudzają one tkankę łączną do syntezy kolagenu i elastyny. W usuwaniu rozstępów 
skórnych pomocna jest również witamina E, dodawana do kremów w bardzo wysokich 
dawkach. Kremy na rozstępy poprawiają jakość skóry, zmiany stają się płytsze  
i mniej widoczne. 

Wśród innych metod walki z powyższym defektem kosmetycznym stosuje się: 
− ostrzykiwanie ich specjalnymi preparatami na przemian z ich złuszczaniem przy pomocy 

kwasu trójchlorooctowego, 
− mezoterapię,  
− mikrodermabrazję,  
− peelingi chemiczne,  
− laser erbowy. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1.  Na czym polega cellulit? 
2.  Jakimi innymi pojęciami określany jest cellulit? 
3.  Jakie są przyczyny powstawania cellulitu? 
4.  W których miejscach ciała najczęściej występuje cellulit? 
5.  Czym charakteryzują się poszczególne stopnie cellulitu? 
6.  Na czym polega leczenie cellulitu? 
7.  Co należy robić, aby zapobiec powstawaniu cellulitu? 
8.  Jakie preparaty są stosowane do zwalczania cellulitu? 
9.  Jakie czynniki są podłożem otyłości? 
10. Jakie są skutki otyłości? 
11. Jakie działania kosmetyczne likwidują lokalnie nagromadzoną tkankę tłuszczową? 
12. Gdzie najczęściej występują rozstępy? 
13. Jakie są najczęstsze przyczyny powstawania rozstępów? 
14. Jakie etapy wyróżnia się w rozwoju rozstępów? 
15. Na czym polega zapobieganie rozstępom? 
16. Jakie są metody leczenia rozstępów? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj poniższy defekt kosmetyczny u kobiety 50 letniej, zaplanuj działania 
pielęgnacyjno – kosmetyczne dla tej klientki. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt.4.2.1, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) dokładnie przyjrzeć się powyższemu zdjęciu, 
4) dokonać analizy tekstu pod kątem postawienia rozpoznania kosmetycznego, 
5) wypisać informacje, które dodatkowo kosmetyczka powinna uzyskać od klientki, 
6) opracować plan pielęgnacji skóry z powyższym defektem, 
7) zaplanować działania kosmetyczne, 
8) przedstawić na forum grupy opracowany plan uwzględniający rodzaj działań i cel, który 

dzięki nim chcemy osiągnąć oraz częstotliwość zabiegów, 
9) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kolorowe ksero powyższego zdjęcia, 
– przybory do pisania, 
– karton papieru szarego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj poniższy defekt kosmetyczny u mężczyzny 18 letniego, czym może być 
spowodowany, zaplanuj działania pielęgnacyjno – kosmetyczne dla tego klienta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt.4.2.1, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) dokładnie przyjrzeć się powyższemu zdjęciu, 
4) dokonać analizy tekstu pod kątem postawienia rozpoznania kosmetycznego, 
5) wypisać informacje, które dodatkowo kosmetyczka powinna uzyskać od klienta, 
6) opracować plan pielęgnacji skóry z powyższym defektem, 
7) zaplanować działania kosmetyczne, 
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8) przedstawić na forum grupy opracowany plan uwzględniający rodzaj działań i cel, który 
dzięki nim chcemy osiągnąć oraz częstotliwość zabiegów, 

9) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– kolorowe ksero powyższego zdjęcia, 
– przybory do pisania, 
– karton papieru szarego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj zabieg przeciwcelullitowy – zawijanie ciała. 
 
Instrukcja wykonania ćwiczenia: 
1) zmierzyć pacjentce obwód ud, 
2) wykonać oczyszczanie chemiczne skóry ud, 
3) wykonać peeling wskazanych partii ciała, 
4) nałożyć preparat antycelullitowy, 
5) wmasować preparat w skórę, 
6) owinąć uda folią( zgodnie z poniższym schematem), 
7) położyć pacjentkę na leżance i przykryć kocem(na 60 minut), 
8) rozciąć folię od góry do dołu. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z charakterystyką celullitu i metodami jego zwalczania (materiał nauczania 
pkt. 4.2.1.), 

2) dokonać analizy instrukcji wykonania zabiegu, 
3) przygotować stanowisko pracy i klienta do zabiegu, 
4) wykonać zabieg, 
5) zaprezentować efekt swojej pracy, 
6) uporządkować stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− leżanka, 
− preparaty kosmetyczne: środek do zmycia ciała, peeling, preparat antycelullitowy, 
− folia polietylenowa jednorazowego użytku, 
− bielizna zabiegowa, 
− materiały higieniczne, 
− centymetr krawiecki, 
− nożyczki, 
− koc, 
− instrukcja wykonania zabiegu.  
 
Ćwiczenie 4 

Wykonaj masaż piersi. 
Masaż wykonać po nałożeniu kremu odżywczego, wykonując ruchy: 
− Głaskania – czynność rozpoczyna się poniżej mostka i prowadzi poprzez mostek wzdłuż 

mięśnia piersiowego, wokół sutka i prowadzi się do mostka - ruch ten wykonuje się 
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całymi dłońmi. Następnie drugi, trzecim i czwartym palcem głaszcze się część 
obojczykową mięśnia piersiowego większego od obojczyka do dołu pachowego. 
Głaskanie to wykonuje się ruchami mijanymi. 

− Rozcierania – czynność wykonuje się ruchem kółeczkowym drugim, trzecim i czwartym 
palcem obu rąk. Ruch rozcierania prowadzi się od rękojeści mostka po części mostkowo-
żebrowej mięśnia piersiowego większego poprzez część brzuszną i obojczykową tego 
mięśnia z powrotem do mostka. Dodatkowo rozcieranie części obojczykowej mięśnia 
piersiowego większego można wykonać podobnie jak jego głaskanie tylko znacznie 
zwiększając natężenie chwytu. 

− Ugniatania – czynność wykonuje się drugim, trzecim i czwartym palcem zachowując 
kierunek jak przy rozcieraniu. Dodatkowo ugniatanie części obojczykowej mięśnia 
piersiowego większego wykonuje się chwytając fałdy skóry i mięśnia poprzecznie do 
włókien mięśniowych, ugniatając przemiennie raz prawą, raz lewą ręką przesuwając się 
od obojczyka w kierunku dołu pachowego. 

− Oklepywania – czynność wykonuje się kciukiem i palcem środkowym. Należy pamiętać 
o zachowaniu elastyczności w stawach nadgarstkowych.  

Masaż kończy się ruchem głaskania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcją wykonania masażu piersi, 
2) wykluczyć przeciwwskazania do wykonania zabiegu (takie same jak przy wykonywaniu 

klasycznego masażu – JM 514[03] Z1.02), 
3) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu, 
4) zdezynfekować dłonie, 
5) wykonać gimnastykę uelastyczniającą palce i ręce, 
6) wykonać masaż piersi, 
7) uporządkować stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− leżanka, 
− bieliznę zabiegowa (serweta, tunika jednorazowego użytku, prześcieradło, ręcznik, koc),  
− środki opatrunkowe (watę, ligninę, gazę),  
− środki do zmywania, środki do masażu ułatwiające poślizg i zmiękczające naskórek, 
− łopatki do kremów, 
− środki dezynfekcyjne, mydło.  
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:             Tak   Nie 
1) określić, na czym polega cellulit? 
2) scharakteryzować przyczyny powstawania cellulitu? 
3) wskazać miejsca występowania cellulitu? 
4) zróżnicować stopnie cellulitu? 
5) określić metody leczenia cellulitu? 
6) zaproponować działania zapobiegające powstawaniu cellulitu? 
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7) scharakteryzować przyczyny otyłości?  
8) przedstawić skutki otyłości? 
9) wskazać, gdzie najczęściej występują rozstępy? 
10) określić przyczyny powstawania rozstępów? 
11) scharakteryzować etapy występujące w rozwoju rozstępów? 
12) rozróżnić metody leczenia rozstępów? 
13) wykonać zabieg redukujący cellulit? 
14) wykonać masaż piersi? 
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4.3. Schorzenia gruczołów łojowych 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Wśród schorzeń gruczołów łojowych występują schorzenia genetyczne i dziedziczne, 
wady rozwojowe oraz schorzenia nabyte wywołane czynnikami zewnątrz 
i wewnątrzpochodnymi. Te ostatnie wzbudzają szczególne zainteresowanie w kosmetyce. 
Nabyte schorzenia, to głównie zaburzenia czynności gruczołów łojowych w postaci łojotoku 
oraz trądzik.  
Łojotok (seborrhoea) 

Nadmierne wytwarzanie łoju występuje głównie w okresie dojrzewania, a wśród 
przyczyn najczęściej wyróżnia się: 
− czynniki genetyczno – konstytucjonalne (wielkość gruczołów łojowych), 
− wiek, 
− zaburzenia hormonalne, 
− czynniki środowiskowe (lato, gorący klimat), 
− stres. 
Rozróżnia się dwie postacie łojotoku: 
1) łojotok oleisty – głównie zmiany występują na głowie i górnej części ciała. Skóra jest 

tłusta, błyszcząca, występują szerokie ujścia powiększonych mieszków włosowych, tłuste, 
zlepione włosy, 

2) łojotok suchy – charakteryzuje się występowaniem absorpcji wytwarzanego łoju przez 
zapalnie rozluźnionej warstwy rogowej. 
W leczeniu łojotoku miejscowo na rękach stosuje się nalewki, kremy i pudry, 

a przeciwwskazane są maści i pasty. Łojotok może prowadzić do powstawania wielu 
schorzeń dermatologicznych, wśród których najczęstsze to: trądzik pospolity i trądzik 
różowaty. 
Trądzik pospolity (acne vulgaris) 

Przyczyną trądziku jest łojotok, nieprawidłowe rogowacenie naskórka i zakażenie 
bakteryjne skóry. Jest to choroba przewlekła, dotycząca nawet do 80% młodzieży w okresie 
dojrzewania. Zmiany są różnie nasilone i z reguły w ciągu kilku lat ustępują. Niekiedy jednak 
utrzymują się bardzo długo, nawet po 30 roku życia. Zmiany trądzikowe występują głównie 
na twarzy, plecach, klatce piersiowej, ale mogą być również na barkach, ramionach, 
pośladkach. 

Czynniki odpowiedzialne za powstawanie zmian trądzikowych to: 
− zwiększona produkcja androgenów w okresie dojrzewania, 
− łojotok, 
− zwiększone rogowacenie ujść mieszków włosowych, 
− zasiedlanie gruczołów łojowych przez bakterię beztlenową Propionibacterium acnes. 

Zmiany trądzikowe mogą pojawić się lub nasilić pod wpływem: 
− zaburzeń hormonalnych, 
− stresów, 
− zanieczyszczenia środowiska, 
− palenia tytoniu, 
− niewłaściwej diety (po spożyciu takich produktów jak :czekolada, kakao, marynaty, ostre 

przyprawy), 
− niewłaściwych kosmetyków – niektóre z nich mogą działać zaskórnikotwórczo, 
− stosowania niektórych leków (sterydy, anaboliki, lit, fenytoina, źle dobrane tabletki 

antykoncepcyjne). 
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Najczęstszą postacią jest trądzik pospolity. W przebiegu tego schorzenia wyróżnia się: 
I. Stadium niezapalne – charakteryzuje się występowaniem zamkniętych lub otwartych 

zaskórników, nie ma zmian zapalnych. Często może przejść w drugie stadium. 
II. Stadium zapalne – zależnie od stopnia ciężkości i występujących wykwitów skórnych 

wyróżnia się trądzik grudkowo – krostkowy i trądzik guzowaty. Trądzik z ostrym 
odczynem zapalnym może przejść w trzecie stadium. 

III. Stadium uszkodzeń – dochodzi do tworzenia torbieli i blizn różnego rodzaju i wielkości. 
Mimo leczenia pozostawia blizny.  
Przyczyną powstawania zmian trądzikowych jest nadmierne wytwarzanie łoju i zmiany 

w jego składzie. Dochodzi do zmniejszenia zawartości kwasu linolowego 1, co prowadzi do 
nieprawidłowego rogowacenia przewodów wyprowadzających gruczołów łojowych 
i nadmiernego rogowacenia ujść mieszków włosowych. Wskutek tego dochodzi do 
zaczopowania tych ujść przez zbite masy komórek rogowych. Utrudnia to prawidłowe 
wydzielanie łoju i prowadzi do stopniowego poszerzania przewodów gruczołów łojowych 
i powstawania mikrozaskórników. Są one pierwszym elementem rozwoju zmian 
trądzikowych. Wyróżnia się zaskórniki zamknięte (małe niezapalne grudki) i otwarte 
(z ciemnymi czopami na powierzchni). Wskutek wytworzenia warunków beztlenowych, dużej 
zawartości łoju, gruczoły łojowe są doskonałym siedliskiem dla bakterii beztlenowej – 
Propionibacterium acnes, która powoduje powstawanie procesu zapalnego. Bakterie te 
wydzielają czynniki, które przyciągają w okolicę gruczołów łojowych komórki zapalne. 
Komórki te uwalniają enzymy niszczące ścianę gruczołów łojowych i dalsze nasilenie 
procesu zapalnego. 

Postacie kliniczne trądziku są zależne od charakteru dominujących wykwitów skórnych, 
a jego nasilenie zależy od liczby wykwitów i istniejących powikłań. Wyróżnia się trądzik: 
− zaskórnikowy, 
− grudkowo – krostkowy, 
− ropowiczy, 
− guzkowy 
− skupiony, 
− bliznowcowy, 
− piorunujący (rzadka postać trądziku ropowiczego, obejmuje duże obszary skóry, zmianom 

miejscowym towarzyszą ciężkie objawy ogólne).  
Postępowanie w trądziku pospolitym 
 Zależy przede wszystkim od postaci trądziku i rodzaju występujących wykwitów 
skórnych. Jeśli na skórze występują tylko pojedyncze zaskórniki i nieliczne nieropne grudki 
można pielęgnować taką skórę samemu, ewentualnie pod kontrolą kosmetyczki. Należy 
stosować kosmetyki do pielęgnacji skóry ze skłonnością do łojotoku, kilka razy w tygodniu 
robić peeling lub nakładać maseczkę oczyszczającą, przeprowadzić złuszczanie skóry  
u kosmetyczki lub dermatologa oraz wyeliminować czynniki, które mogą nasilić istniejące 
zmiany skórne. Jeśli jednak krostki są z ropnym wysiękiem, jest ich dużo, występuje stan 
zapalny, konieczna jest wizyta u dermatologa, który ustali najwłaściwsze leczenie połączone 
z prawidłową pielęgnacją skóry, zarówno w gabinecie kosmetycznym jak i w domu pacjenta. 
Jeśli rozpocznie się intensywną kurację dermatologiczną nie należy stosować już 
w codziennej pielęgnacji skóry żelów antybakteryjnych, ponieważ leki przepisane przez 
dermatologa są silne, a dodatkowa dawka substancji aktywnych zawartych w kosmetykach 
może tylko podrażniać skórę, powodować jej zaczerwienienie i łuszczenie. Należy poprzestać 
na łagodnym żelu do mycia (koniecznie o pH 5,5), bezalkoholowym toniku, kremie 
nawilżającym, podkładzie do skóry trądzikowej. 
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Z wyjątkiem niewielkich pojedynczych zmian, inne zapalne postacie trądziku powinny 
być leczone przez lekarza dermatologa współpracującego z kosmetyczką, która prawidłowo 
wykona wszystkie zabiegi pielęgnacyjne na skórze chorobowo zmienionej. 

Trądzik będący chorobą przewlekłą niestety na ogół wymaga również długotrwałego 
leczenia. Stosuje się zarówno leczenie objawowe jak i przyczynowe, ale podstawą terapii jest 
odpowiednia pielęgnacja i leczenie miejscowe, wystarczające nawet u ok. 60% pacjentów. 
Jedynym leczeniem przyczynowym stosowanym przez dermatologów jest izotretinoina. 
Powoduje ona znaczne zmniejszenie wydzielania łoju, redukuje liczbę bakterii beztlenowych, 
działa przeciwzaskórnikowo i przeciwzapalnie. Wskazaniem do podania tego leku są jedynie 
ciężkie postaci trądziku, zwłaszcza prowadzącego do powstawania blizn. Częściej jednak 
stosuje się leczenie miejscowe i właściwe zabiegi kosmetyczne. Istotne jest, iż podczas 
leczenia miejscowego wskazane jest stosowanie preparatów na całą zmienioną chorobowo 
powierzchnię skóry. Popularne metody leczenia trądziku to również hormonoterapia  
i antybiotykoterapia. Leczenie hormonalne trądziku jest skuteczne w niektórych postaciach, 
stosuje się preparaty przeciwandrogenowe i może być zastosowane wyłącznie u kobiet. 
Również stosowanie antybiotyków jest ściśle określone. Wskazaniem do ich podania 
pacjentowi jest średnio ciężki trądzik grudkowo – krostkowy lub zmiany zapalne  
o charakterze nacieków. Leczenie takie trwa około 3 – 6 miesięcy, a najczęściej stosuje się 
Tetracyklinę, Doksycyklinę czy najnowszy lek Tetralysal. Niezależnie od stosowanego 
leczenia ogólnego podstawą właściwego postępowania z pacjentem jest odpowiednia 
pielęgnacja skóry prowadzona przez doświadczoną kosmetyczkę.  

Specjalny program pielęgnacji skóry zaleca stosowanie kosmetyków działających na trzy 
podstawowe dolegliwości związane z trądzikiem: 
1) zmniejszające łojotok – kosmetyki z cynkiem, glinem, wyciągami roślinnymi, 

np. z łopianu lub oczaru, z kwasem salicylowym, algami, 
2) regulujące rogowacenie naskórka – retinol, kwasy owocowe, 
3) przeciwdziałające zakażeniom – triklosan, kwas salicylowy, wyciągi roślinne. 

W walce z trądzikiem konieczna jest współpraca kosmetyczki z dermatologiem.  
To dermatolog dopasowuje właściwy zabieg do aktualnego etapu leczenia. Czasami zalecane 
jest czyszczenie skóry ultradźwiękami, które masują skórę i w ten sposób usuwają z niej 
zanieczyszczenia. Nie polecane jest stosowanie mechanicznego czyszczenia twarzy 
(wyciskania zaskórników palcami) powoduje często podrażnienia i prowokację skóry do 
wytwarzania nowych zmian typu krosty i dlatego można wykonywać je tylko po konsultacji 
z dermatologiem, ponieważ często powoduje to podrażnienia i prowokuje skórę do 
wytwarzania nowych zmian typu krosty. Pomocne w walce z trądzikiem może być 
naświetlanie laserem, który działa bakteriobójczo oraz stosowanie jontoforezy. Zabieg ten 
polega na wprowadzaniu do skóry przy użyciu prądów jonów substancji bakteriobójczych  
i hamujących łojotok. Najczęściej jednak w gabinetach kosmetycznych u klientów  
z trądzikiem stosuje się peelingi z kwasu glikolowego, pirogronowego, salicylowego, 
azelainowego, retinowego czy różnych połączeń tych substancji. Peeling ściąga pory skórne, 
zmniejsza łojotok i zaskórniki oraz wspomaga wchłanianie leków. Polecane są one również 
po wyleczeniu trądziku, ponieważ likwidują przebarwienia i wygładzają nierówności 
pozostawione przez wypryski. 
Trądzik różowaty (ROSACEA) 

Jest dermatozą zapalną, przewlekłą, występującą głównie na twarzy (policzkach), 
u podłoża, której leżą zmiany naczyniowe i łojotok. Pojawia się zwykle między 30 
a 50 rokiem życia, trzykrotnie częściej u kobiet, chociaż u mężczyzn ma na ogół cięższy 
przebieg. Zwykle umiejscawia się na skórze twarzy, początkowo w jej środkowej części 
(broda, okolice ust, nos, środkowe partie czoła). Często dotyczy osób, które wcześniej miały 
skłonność do reakcji rumieniowych pod wpływem zmian temperatury, spożywania 
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pikantnych potraw, picia gorących płynów i alkoholu, aktywności fizycznej, bodźców 
emocjonalnych. Często występuje rodzinnie szczególnie u osób o jasnej karnacji. 
Na występowanie zmian trądzikowych ma również wpływ dieta, czynniki hormonalne, 
infekcje, choroby przewodu pokarmowego (pasożyty, choroba wrzodowa), czynniki 
środowiskowe, psychosomatyczne i neurowegetatywne. 

Wyróżnia się następujące postacie trądziku różowatego: 
I. Rumieniowa – na początku pojawia się zwykle krótkotrwały rumień, który trwa coraz 
dłużej, aż wreszcie ulega utrwaleniu. Do tych zmian po różnie długim czasie dołączają się 
teleangiektazje. Ta forma dotyczy 81% chorych i może nie przejść w kolejne. U pozostałych 
osób przechodzi jednak w fazę II (grudkowo – krostkową). III. Postać naciekowa i przerosła – 
dotyczy tylko nielicznych chorych, spotykana jest głównie u mężczyzn po 40 roku życia. 
Zmiany dotyczą najczęściej nosa, gdzie na skórze początkowo tłustej, czerwonej, zgrubiałej, 
pojawiają się miękkie, guzowate twory. 

 

  
a) postać rumieniowa.   b) Postać grudkowo – krostkowa. 

 
c) Postać naciekowa 

Rys. 2. Postacie rumieńca [opracowanie własne]. 

Leczenie trądziku różowatego 
Trądziku różowatego nie można wyleczyć, można jedynie zatrzymać lub spowolnić 

rozwój choroby poprzez właściwe leczenie farmakologiczne i działania kosmetyczne oraz 
eliminowanie czynników zaostrzających proces chorobowy. Leczenie farmakologiczne,  
w którym wykorzystuje się antybiotyki, retinoidy oraz preparaty redukujące, jest długotrwałe 
i zazwyczaj skuteczne tylko w początkowym stadium choroby. Wskazane jest stosowanie 
witamin głównie PP i B2. Zewnętrznie stosuje się Metronidazol w postaci maści, żelu, papki 
czy kremu oraz maści zawierające antybiotyki i ichtiol. W leczeniu trądziku różowatego 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 29 

należy unikać maści i innych leków zewnętrznych zawierających sterydy. Początkowa 
poprawa po zastosowaniu tego typu preparatów jest zwykle krótkotrwała, a nawroty choroby 
po takim leczeniu są częstsze, o wiele bardziej nasilone i trudniej poddające się dalszej 
terapii. W przypadku zmian przerostowych często pacjenci decydują się na zabieg 
operacyjny, ponieważ inne metody nie przynoszą pozytywnego skutku. 
Postępowanie kosmetyczne: 
1. Skóra zaatakowana trądzikiem różowatym wymaga używania bardzo delikatnych 

kosmetyków, takich jak dla cery naczynkowej i wrażliwej.  
2. Twarz należy myć białym, delikatnym, bezzapachowym mydłem i wodą mineralną lub 

przegotowaną.  
3. Kremy do pielęgnacji powinny być pozbawione barwników, substancji zapachowych  

i silnie działających dodatków - można wypróbować Lipobazę lub Bepanthen.  
4. Kobiety muszą bardzo ostrożnie dobierać kosmetyki upiększające i stosować ich jak 

najmniej. Często dobrze tolerowane jest przemywanie twarzy 2% roztworem kwasu 
bornego lub wodą wapienną. 

5. W przypadku widocznych teleangiektazji stosuje się elektrokoagulację, laser argonowy 
lub barwnikowy. 
Osoby z trądzikiem różowatym powinny unikać czynników zaostrzających ich stan 

chorobowy, to jest: 
− nasłonecznienia skóry twarzy – stosować preparaty zawierające filtry przeciwko 

promieniowaniu UVA i UVB o wysokiej numeracji (20 lub więcej). Maści lub kremy 
z filtrami należy stosować w każdy słoneczny dzień (także zimą), przed każdorazowym 
wyjściem z domu, 

− nagłych zmian temperatury otoczenia, 
− korzystania z solarium i z sauny, 
− jedzenia bardzo zimnych lub bardzo gorących potraw, pikantnych przypraw, ostrych 

serów, picia mocnej herbaty i kawy oraz alkoholu w każdej postaci. 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Na czym polega łojotok? 
2. Jakie są przyczyny łojotoku? 
3. Jakie znasz postacie łojotoku? 
4. Co może być przyczyną trądziku pospolitego? 
5. Jakie czynniki są odpowiedzialne za występowanie zmian trądzikowych? 
6. Jakie okresy rozróżnia się w przebiegu trądziku pospolitego? 
7. Jakie znasz postacie trądziku pospolitego? 
8. Jakie są główne cele postępowania z klientem z cerą trądzikową? 
9. Jakie zabiegi kosmetyczne stosuje się w przypadku trądziku pospolitego? 
10. Co to jest trądzik różowaty? 
11. Jakie są różnice między trądzikiem pospolitym a różowatym? 
12. Jakie znasz postacie trądziku różowatego? 
13. Jakie jest postępowanie kosmetyczne w przypadku trądziku różowatego? 
14. Jakie czynniki zaostrzają zmiany w trądziku różowatym? 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 30 

4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przedstaw na plakacie podobieństwa i różnice między trądzikiem pospolitym, 
a trądzikiem różowatym. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt.4.3.1, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) zaplanować rubryki na plakacie, 
4) dokonać analizy tekstu pod kątem różnic w zaplanowanych punktach, 
5) wypisać informacje na właściwe miejsce plakatu, 
6) dopracować graficznie plakat, 
7) zaprezentować plakat przyklejając go w wyznaczonym miejscu, 
8) przedstawić na forum grupy efekty swojej pracy, 
9) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– linijka, 
– ołówki, gumka, 
– markery różnego koloru, 
– karton papieru szarego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Rozpoznaj, opisz i zaplanuj postępowanie kosmetyczne z osobami mającymi problemy 
skórne przedstawione na poniższych zdjęciach. 

  
 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt.4.3.1, 
2) zorganizować stanowisko pracy do wykonania ćwiczenia, 
3) obejrzeć dokładnie powyższe zdjęcia, 
4) dokonać analizy tekstu pod kątem zdiagnozowania przedstawionych zmian skórnych, 
5) wypisać cech charakterystyczne tych zmian, 
6) opracować plan postępowania kosmetycznego z opisaną zmianą skórną, 
7) zaprezentować wykonaną pracę, 
8) przedstawić na forum grupy efekty swojej pracy, 
9) dokonać oceny wykonanego ćwiczenia. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– przedstawione powyżej zdjęcia, 
– linijka, 
– ołówki, gumka, 
– markery różnego koloru, 
– kartka papieru białego A3, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj zabieg leczniczy w trądziku pospolitym. 
 
Instrukcja wykonania ćwiczenia 
Kolejność czynności przy wykonywaniu zabiegu leczniczego: 

1) zmyć skórę pacjenta mleczkiem, żelem lub płynem myjącym, 
2) wklepać tonik, 
3) wykonać peeling enzymatyczny, 
4) zmyć peeling, 
5) nawilżyć skórę wapozonem, 
6) nałożyć maskę rozpulchniającą, 
7) wykonać mechaniczne czyszczenie skóry, 
8) zdezynfekować skórę 2% roztworem nadmanganianu potasu,  
9) wykonać zabieg darsonwalizacji, 
10) nawilżyć skórę za pomocą wapozonu (15 minut), 
11) nałożyć na twarz ampułkę o działaniu przeciwtrądzikowym, 
12) nałożyć maskę o działaniu ściągającym, 
13) zmyć maskę, 
14) wklepać krem na dzień [Grzelakowska str. 20]. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z charakterystyką cery trądzikowej (materiał nauczania pkt.4.3.1.), 
2) dokonać analizy instrukcji wykonania zabiegu, 
3) przygotować stanowisko pracy i klientkę do zabiegu, 
4) wykonać zabieg leczniczy z zachowaniem zasad aseptyki, 
5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy, 
6) uporządkować stanowisko pracy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– fotel kosmetyczny, 
– preparaty kosmetyczne: środek do demakijażu, tonik do cery trądzikowej, maska 

rozpulchniająca, maska ściągająca, ampułka do cery trądzikowej, peeling enzymatyczny, 
krem na dzień, 2% roztwór nadmanganianiu potasu, 

– wapozon, 
– aparat do darsonwalizacji, 
– łyżeczka Unny, 
– miseczki kosmetyczne, 
– pędzle do nakładania masek, 
– igły jednorazowe, 
– bielizna zabiegowa, 
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– materiały zabiegowe: płatki kosmetyczne, lignina, gaziki,  
– rękawiczki lateksowe, 
– instrukcja wykonania zabiegu. 
 

4.3.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:              Tak   Nie 
1) wyjaśnić proces powstawania łojotoku? 
2) wskazać przyczyny powstawania łojotoku? 
3) wyliczyć postacie trądziku pospolitego? 
4) zróżnicować okresy przebiegu trądziku pospolitego? 
5) scharakteryzować zasady postępowania z klientem mającym trądzik? 
6) określić zabiegi kosmetyczne stosowane w trądziku pospolitym? 
7) scharakteryzować postacie trądziku różowatego? 
8) przedstawić skutki źle leczonego trądziku pospolitego i różowatego? 
9) wskazać najczęstsze miejsca lokalizacji trądziku pospolitego 
 i różowatego? 
10) określić czynniki zaostrzające zmiany w trądziku różowatym? 
11) wykonać zabieg leczniczy w trądziku pospolitym? 
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4.4. Alergie skórne 
 
4.4.1. Materiał nauczania 
 

Alergia stanowi bardzo poważny problem we współczesnym świecie. Według danych 
epidemiologicznych dotyczy ona nawet od 30 – 40% ludzi. Najczęściej „alergia” definiowana 
jest jako zmieniony, odbiegający od normy sposób reagowania na czynnik zwany alergenem 
Ewidentnie reakcję tę można nazwać nadwrażliwością czy uczuleniem w następstwie 
zadziałania alergenów. Jest reakcją nabytą, związaną z układem immunologicznym 
człowieka. W skórze jako narządzie powierzchniowym i ochronnym układ immunologiczny 
jest reprezentowany przez komórki Langerhansa i jednojądrzaste komórki układu 
fagocytarnego stanowiące niezależny układ, dlatego reakcje alergiczne w obrębie skóry są tak 
częste. Reakcje alergiczne skóry najczęściej dzielone są na cztery typy: 
1) reakcje typu I: natychmiastowa reakcja alergiczna (np. pokrzywka czy wstrząs 

alergiczny), 
2) reakcja typu II: przebiegająca ze zniszczeniem komórek (cytotoksyczna) np.: plamice, 
3) reakcje typu III: kompleksów immunologicznych, 
4) reakcje typu IV: reakcje opóźnione (np.: alergiczny wyprysk kontaktowy, niektóre 

wysypki polekowe). 
Rozpoznanie alergii opiera się na wywiadzie i obrazie klinicznym oraz testach skórnych, 

badaniach serologiczno – alergologicznych, testach ekspozycyjnych i prowokacyjnych  
i innych metodach immunologicznych. 
Do najczęstszych chorób alergicznych skóry zalicza się: 
− wyprysk (egzema), 
− atopowe zapalenie skóry, 
− wyprysk łojotokowy i bakteryjny, 
− pokrzywka. 
Wyprysk (egzema) 

Jest schorzeniem skóry narażonej na kontakt z zewnętrznymi substancjami uczulającymi 
lub drażniącymi. Powstaje na skutek połączenia określonej substancji chemicznej z białkami 
skóry. Najistotniejsze cechy wyprysku alergicznego to: 
− charakterystyczne uszkodzenia naskórka, występowanie zmian w postaci pęcherzyków, 

nadżerek, złuszczania i rogowacenia, 
− jeśli zmiany trwają kilka lat skóra staje się szorstka, pogrubiała, linie papilarne są bardzo 

wyraźne, widoczne gołym okiem, przypominają skórę słonia, 
− ogniska wyprysku na ogół nie są wyraźnie odgraniczone od skóry zdrowej, 
− bardzo charakterystyczny jest dokuczliwy świąd skóry, 
− objawy wyprysku mogą być wyzwolone przez specyficzne czynniki zewnątrzpochodne 

(alergie kontaktowe) lub czynniki zewnątrz i wewnątrzpochodne (w atopowym zapaleniu 
skóry), 

− podstawą każdej reakcji wypryskowej jest wrodzona lub nabyta predyspozycja do 
wystąpienia wyprysku, 

− przebieg choroby jest często przewlekły, ma tendencję do nawrotów. 
Obecnie rozróżnia się kilka rodzajów wyprysku: alergiczny wyprysk kontaktowy, 

atopowe zapalenie skóry, wyprysk łojotokowy i bakteryjny.  
Alergiczny wyprysk kontaktowy – jest alergią typu opóźnionego, może przebiegać jako 

postać ostra, pośrednia lub przewlekła. Objawy wyprysku ostrego pojawiają się po ok. 24 – 
48 godzin od kontaktu z alergenem, zmiany skórne przebiegają od okresu rumieniowego 
poprzez wysiękowy (występuje obrzęk, pęcherzyki, nadżerki, sączenie i strupy) aż do okresu 
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cofania się wykwitów, któremu towarzyszy złuszczanie i szczątkowe zaczerwienienie. 
W odmianie pośredniej dochodzi do występowania zarówno zmian ostrych pod postacią 
zaczerwienienia, obrzęku, pęcherzyków, jak i zmian przewlekłych: grudki, pęcherzyki, 
którym towarzyszą liszajowate ogniska. W postaci przewlekłej dominuje rumień, zgrubienie 
skóry ze wzmożonym poletkowaniem z okresowymi pęknięciami skóry, które określa się jako 
zliszajowacenie. Wyprysk zwykle rozpoczyna się w miejscu kontaktu z alergenem, 
rozprzestrzenia się obwodowo od pierwotnego miejsca kontaktu. Najczęściej chorobą tą 
dotknięte bywają ręce, głównie grzbiety dłoni, palców, ich boczne części i przedramiona. 
Na świecie istnieje bardzo dużo substancji uczulających. Najczęstsze uczulenie wywołują 
jednak: antybiotyki, euceryna, lanolina, maści sterydowe, siarczan niklu, balsam peruwiański, 
formaldehyd oraz duża grupa kosmetyków. Kremy uczulają najczęściej ze względu na 
zawarte w podłożach substancje (lanolina, euceryna), środki zapachowe, barwniki, środki 
konserwujące lub dodatki (kolagen, propolis, algi). W dezodorantach najbardziej uczulają 
substancje zapachowe i środki konserwujące. W perfumach zawarte substancje zapachowe, 
a w szminkach uczula: lanolina, barwnik, substancje zapachowe. Wiele firm kosmetycznych 
produkuje całe zestawy kosmetyków i środków przeznaczonych dla ludzi z alergią 
kontaktową. Kosmetyki te nie zawierają barwników, środków zapachowych ani kalafonii. 
Klasyczny wyprysk kontaktowy przypomina również odczyn fotoalergiczny. Istotną różnicą 
jest to, że pacjent uczula się na określoną substancję, ale wyprysk powstaje dopiero po 
naświetleniu miejsca kontaktu światłem słonecznym. W leczeniu wyprysku ważne jest przede 
wszystkim zidentyfikowanie i wyeliminowanie alergenu, leczenie miejscowe środkami 
przeciwalergicznymi i łagodzącymi objawy skórne oraz właściwe pielęgnowanie skóry. 
W terapii i profilaktyce ważne jest chronienie skóry przed wysuszeniem. Wśród kosmetyków 
myjących należy wybierać te, które mają kwaśne lub obojętne pH, preparaty natłuszczające 
skórę, stosować kąpiele łagodzące zmiany skórne. 
Atopowe zapalenie skóry (AZS)  

Jest schorzeniem o niejasnej dotąd etiologii, skłonność organizmu do nadmiernego 
reagowania na czynniki zewnętrzne jest uwarunkowana genetycznie. Charakterystyczne dla 
tej choroby są: silne swędzenie, typowy obraz kliniczny uzależniony od wieku, przewlekły 
przebieg, indywidualny i rodzinny dodatni wywiad atopowy. Obraz kliniczny jest zależny od 
wieku chorego. Przebycie AZS w dzieciństwie może być sygnałem, że w późniejszym wieku 
może się rozwinąć inna często poważniejsza postać atopii (dotyczy ok. 25% dzieci), ale 
również około 30% dzieci wyrasta z atopii.  

Choroba rozpoczyna się przeważnie w wieku niemowlęcym lub przedszkolnym, ma 
przebieg przeważnie przewlekły, z okresami remisji i zaostrzeń. W wieku niemowlęcym 
charakteryzuje się wysiękowo – zapalnymi ogniskami szczególnie umiejscowionymi na 
twarzy i owłosionej skórze głowy. W wieku przedszkolnym i dziecięcym pojawiają się 
zmiany o charakterze grudkowym, silnie swędzące, z objawami lichenifikacji szczególnie 
w okolicy dołów łokciowych i podkolanowych, stawów nadgarstkowych i skokowych, rękach 
i szyi. Okres młodzieńczy i dorosły cechuje przewlekle zlichenizowany wyprysk 
z zaostrzeniami, w obrazie często przypominającym świerzbiączkę. Możliwe jest zajęcie 
twarzy i górnej części ciała. 

Główne objawy AZS to zaczerwienienie, suchość i pękanie skóry oraz silne swędzenie, 
będące często szczególnie uciążliwym objawem. 
Postępowanie przy atopowym zapaleniu skóry: 
1. Wyeliminowanie czynników zaostrzających nasilenie zmian chorobowych. Nasilenie 

tych zmian powodują: infekcje skórne szczególnie gronkowcem złocistym, środki 
chemiczne używane do prania, źle dobrane kosmetyki do pielęgnacji ciała, używanie 
odzieży z włókien syntetycznych, dym papierosowy, domowe zwierzęta futerkowe, 
spożywanie drażniących pokarmów takich jak owoce cytrusowe, pomidory, truskawki, 
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zakurzone pomieszczenia, dywany i inne elementy wyposażenia mieszkania, w których 
zatrzymywany jest kurz. 

2. Odpowiednia pielęgnacja skóry, regularne i częste jej nawilżanie oraz natłuszczanie. 
W AZS stosuje się substancje o działaniu emoliencyjnym, natłuszczającym i 
nawilżającym przywracające skórze funkcję naturalnej bariery. Mogą one mieć postać 
mydła, płynu do kąpieli, kremu, emulsji. Emolienty powodują wzrost elastyczności skóry 
i zmniejszają uczucie swędzenia. 

3. Unikanie infekcji bakteryjnych i grzybiczych, ponieważ uszkodzona w AZS skóra nie 
stanowi bariery ochronnej przed drobnoustrojami chorobotwórczymi. 

4. Dokładne leczenie zmian miejscowych na skórze. Najczęściej stosuje się kremy i maści 
zawierające kortykosteroidy. Redukują one ogniska zapalne, zmniejszają zaczerwienienie 
i obrzęk, łagodzą swędzenie i ułatwiają gojenie skóry. Nie wolno tych leków nadużywać, 
ponieważ niszczą one kolagen, przez co skóra przedwcześnie się starzeje, staje się 
cieńsza, tworzą się zmarszczki i rozstępy. 

5. Czasami konieczne jest stosowanie zaleconego przez lekarza alergologa leczenia 
przeciwhistaminowego, ponieważ działają one uspakajająco i zmniejszają uczucie 
świądu. 

6. Korzystanie z pozytywnego działania słońca na skórę zmienioną atopowo, ale oczywiście 
z umiarem. Pomocne bywają również pobyty nad morzem o dużym zasoleniu, oczywiście 
przeciwwskazaniem są ranki na skórze. 

Wyprysk łojotokowy i bakteryjny 
Jest to postać wyprysku spowodowana łojotokiem lub czynnikami bakteryjnymi. Postać 

łojotokowa u niemowląt występuje w postaci ognisk z żółtawym złuszczaniem, często na 
głowie owłosionej, potem objawy zapalne z zaczerwienieniem, z łuszczącymi się strupami. 
Zmiany mogą być rozlane na tułów i obszary wyprzeniowe. U dorosłych występują na ogół 
pieniążkowate, często na początku przymieszkowe ogniska zapalne z zaczerwienieniem 
i łojotokowym złuszczaniem, umiejscowione szczególnie w obrębie głowy, uszu, fałdu 
nosowo – wargowego i środka klatki piersiowej. Postać bakteryjna charakteryzuje się 
pieniążkowatymi ogniskami z ostrymi wysiękowymi wykwitami w postaci pęcherzyków 
i grudek, a w późniejszym czasie z łuszczącymi się strupkami. Stosuje się leczenie 
przeciwbakteryjne i przeciwwypryskowe, a przy tle bakteryjnym również antybiotyki. 
Pokrzywka  

Jej charakterystycznym objawem jest bąbel. Nasilenie choroby może być bardzo różne od 
błahego do bardzo poważnego stanowiącego zagrożenie życia. Choroba ma przeważnie 
charakter nabyty, ale może być również skłonnością dziedziczną. Bąble mogą mieć różną 
wielkość, mogą być barwy czerwonej lub białej, o kształcie zarówno okrągłym jak i owalnym 
i innym. Często zmiany są usytuowane symetrycznie po obu stronach. Może wystąpić 
pokrzywka ostra trwająca do 6 tygodni i przewlekła trwająca powyżej tego czasu. Objawom 
skórnym towarzyszy dokuczliwy świąd. Wyróżnia się pokrzywkę alergiczną, fizykalną,  
z nietolerancji, wewnątrzpochodną i samoistną.  
W leczeniu bardzo ważne jest znalezienie i wyeliminowanie czynnika wywołującego 
pokrzywkę. Miejscowo stosuje się środki likwidujące dokuczliwe objawy takie jak: świąd, 
zaczerwienienie, obrzęk. 
 
4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Co to jest alergia? 
2. Jakie znasz typy reakcji alergicznych? 
3. Jakie są najczęstsze choroby alergiczne skóry? 
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4. Jakie są najistotniejsze cechy egzemy? 
5. Jakie są objawy ostrego wyprysku kontaktowego? 
6. Jakie są objawy przewlekłego wyprysku kontaktowego? 
7. Co to jest AZS? 
8. Czym charakteryzuje się AZS w poszczególnych okresach rozwojowych? 
9. Jakie jest postępowanie kosmetyczno – pielęgnacyjne przy atopowym zapaleniu skóry? 
10. Czym charakteryzuje się pokrzywka? 

 
4.4.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zróżnicuj alergiczne zmiany skórne na podstawie zdjęć umieszczonych w „Atlasie 
chorób skóry” pod red. Wąsik F., Baran E., Szepietowski J., Wrocław 1993. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt.4.4.1, 
2) odnaleźć w atlasie właściwe zdjęcia zmian skórnych, 
3) przedstawić charakterystykę poszczególnych zmian dokonując analizy poznanego 

materiału, 
4) zaprezentować pracę na forum grupy, 
5) dokonać oceny poprawności wykonanej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– zdjęcia w „Atlasie chorób skóry” z zakrytymi podpisami, 
– ołówki, gumka, 
– markery różnego koloru, 
– kartki papieru białego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Opracuj plan właściwej pielęgnacji skóry dla 15 letniego klienta z atopowym zapaleniem 
skóry. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt.4.4.1, 
2) skorzystać z innych dostępnych źródeł informacji (czasopisma i książki w bibliotece 

szkolnej, Internet, czasopisma zawodowe kosmetyczne, broszury i ulotki) i zebrać 
dodatkowe informacje o czynnikach podrażniających i łagodzących w atopowym 
zapaleniu skóry, 

3) wypisać potrzebne informacje, 
4) zaznaczyć te, które są najistotniejsze, 
5) opracować w punktach (poczynając od najistotniejszych) plan pielęgnacji dla 15 letniego 

chłopca z atopowym zapaleniem skóry, 
6) zaprezentować opracowany plan na forum grupy, 
7) przedyskutować w grupie poprawność merytoryczną wykonanego ćwiczenia, 
8) dokonać oceny wykonanej pracy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– dodatkowa literatura zgromadzona przez uczniów, 
– ołówki, gumka, 
– markery różnego koloru, 
– kartki papieru białego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:             Tak   Nie 
1) określić, co to jest alergia? 
2) rozróżnić typy reakcji alergicznych? 
3) wyliczyć najczęstsze choroby alergiczne skóry? 
4) zróżnicować ostry i przewlekły wyprysk kontaktowy? 
5) scharakteryzować najistotniejsze cechy egzemy? 
6) określić zasady leczenia chorób alergicznych?  
7) zróżnicować zmiany AZS występujące w różnych okresach  

rozwojowych? 
8) przedstawić postępowanie przy AZS? 
9) scharakteryzować zmiany pierwotne i wtórne  

w poszczególnych chorobach alergicznych? 
10) udzielić porad kosmetycznych klientce z alergią skórną? 
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4.5. Nowotwory skóry 
 
4.5.1. Materiał nauczania 
 

Wśród najgroźniejszych nowotworów skóry, z którymi może spotkać się kosmetyczka  
w swojej pracy zawodowej należy wymienić: 
1. Czerniak złośliwy (melanoma malignum).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Rak podstawnokomórkowy (carcinoma basocellulare). 
3. Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare). 

Z danych Polskiej Unii Onkologicznej wynika, że każdego dnia 300 osób w Polsce 
dowiaduje się, że ma raka. Niestety, aż 220 spośród nich prawdopodobnie umrze, głównie, 
dlatego, że diagnoza zostanie postawiona zbyt późno (to samo źródło). 

Problem ten może dotknąć każdego z nas i w każdym wieku. Każdego roku szczególnie  
w okresie letnim nawraca problem nowotworów skóry, z których najgroźniejszym jest 
czerniak złośliwy. Według danych epidemiologicznych: 
− częściej występuje u osób o białej, bladej karnacji skóry, po silnej ekspozycji na światło 

słoneczne,  
− kobiety są częściej jego „ofiarami”, 
− występuje w wielu przypadkach w obrębie wcześniejszych zmian barwnikowych, 
− na jego powstawanie mogą mieć wpływ takie czynniki jak; występowanie rodzinne, 

urazy, podrażnienia. 
Cechą charakterystyczną tego nowotworu jest ciemne zabarwienie zmiany (brązowy – 

czarny – niebieski), które nie jest jednorodne, a nawet mogą wystąpić w obrębie tej samej 
zmiany ogniska odbarwienia. Wtórnymi objawami aktywnego rozwoju nowotworu są: 
− sączenie powierzchni, 
− nadżerki, 
− owrzodzenia, 
− strupy.  

Czerniaki szerzą się poprzez wzrost poziomy i pionowy. Rozróżnia się następujące typy 
czerniaka: 
1) czerniak powstały ze złośliwej plamy soczewicowatej – ok. 10%, 
2) czerniak szerzący się powierzchownie – ok. 50%, 
3) czerniak guzkowaty – ok. 26%, 
4) czerniak akralny – ok. 4%, 
5) inne czerniaki – ok. 10%. 
Czerniak powstały ze złośliwej plamy soczewicowatej 

Ta postać czerniaka przyjmuje formę nieregularnej, częściowo ostro, częściowo nieostro 
ograniczonej plamy o różnej wielkości i niejednorodnej, brązowej pigmentacji z częstymi 
strefami rozjaśnienia najczęściej umiejscowionej w obrębie twarzy, występującej głównie 
u starszych kobiet. 
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Oznaką inwazyjnego wzrostu jest częściowe wyczuwalne zgrubienie lub ograniczone 
tworzenie się guza. 
Czerniak szerzący się powierzchownie 

U mężczyzn najczęściej umiejscawia się na plecach, a u kobiet przeważnie na podudziach. 
Zmiany mają charakter nieregularnych, na ogół ostro ograniczonych ognisk z niejednorodną, 
brązowo – czarną lub brązowo – czerwoną pigmentacją, przeważnie ze strefami rozjaśnienia. 
Ognisko nowotworowe jest płasko uwypuklone, wyczuwalne, a po kilku latach występuje 
wtórne tworzenie się guzów, później owrzodzeń. 
Czerniak guzkowaty 

Wielkość zmiany może być różna: od kilku milimetrów do kilkunastu centymetrów, jak 
sama nazwa wskazuje zmiana ma postać guzowatą, ostro odgraniczoną od otoczenia, 
nierównomiernie brązowo – czarne zabarwienie, miejscami nie zawierające barwnika  
z nadżerkami, owrzodzeniami i strupami na powierzchni. 
Czerniak akralny 

Umiejscowiony najczęściej na rękach i stopach, ma postać plamiastego, nieregularnego, 
niejednorodnie zabarwionego tworu. 
Jego szczególną postacią jest czerniak macierzy paznokcia. 
Inne czerniaki to: 
− czerniaki wywodzące się z wrodzonych zmian barwnikowych lub niebieskich znamion, 
− czerniaki błon śluzowych, 
− przerzuty czerniaków bez wykrywalnego guza pierwotnego. 

Dla każdej kosmetyczki bardzo ważne jest, żeby znała charakterystykę powyższych 
rodzajów czerniaków, bo przecież mając ciągły kontakt z klientami przy wykonywaniu 
różnorodnych zabiegów kosmetycznych, często może uważnie oceniając skórę klientów 
dostrzec niepokojące objawy. Jest to bardzo ważne, ponieważ wcześnie rozpoznany rak skóry 
jest w 100% uleczalny. Kosmetyczka powinna wiedzieć, że nie wolno jej wykonywać 
żadnych zabiegów w obrębie skóry „podejrzanej” o zmianę nowotworową. Powinna takiego 
klienta skierować do lekarza.  
Bardzo często klienci mający zmiany barwnikowe, chociażby zwykłe piegi, oczekują od 
kosmetyczki wskazówek dotyczących postępowania z takimi zmianami. Mając na względzie 
ochronę zmian barwnikowych, które ma ok. 95% Polaków, kosmetyczka powinna 
współpracować z lekarzami, którzy zalecają:  
1) każde znamię, które szybko się powiększa, ma powyżej 5 mm średnicy, asymetryczny 

kształt, nierówne brzegi, różne kolory – powinno być jak najszybciej obejrzane przez 
lekarza za pomocą dermatoskopu, 

2) profilaktycznie należy usunąć znamiona narażone na ciągłe drażnienie, 
3) osoby zdrowe , poniżej 40 roku życia, które nie mają niepokojących znamion, powinny 

profilaktycznie poddawać się badaniu raz na trzy lata, a osoby starsze, mające liczne 
znamiona – nawet co trzy miesiące, 

4) nie wolno przesadzać korzystając z solarium, specjaliści twierdzą, że nie powinno się 
spędzać w solarium więcej niż 30 minut rocznie, 

5) w czasie opalania się osłaniać miejsca ze znamionami, 
6) unikać oparzenia słonecznego, 
7) obserwować i jeszcze raz obserwować, czy zmiana, którą mamy „od zawsze” nie zmienia 

się, każdą zauważalną różnicę koniecznie należy skonsultować z lekarzem onkologiem 
lub dermatologiem. 

Rak podstawnokomórkowy ( carcinoma basocellulare) 
Najczęściej zmiany umiejscawiają się na twarzy, chociaż mogą być zlokalizowane  

w różnych miejscach. Charakteryzuje się powolnym wzrostem i miejscową złośliwością, 
może rozwijać się latami. W ich powstawaniu pewną rolę odgrywa podatność osobnicza  
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i rodzinna. Występują zwykle u osób po 50 roku życia. Czynnikiem przyczyniającym się do 
występowania raka podstawnokomórkowego jest też narażanie skóry na promieniowanie 
słoneczne (szczególnie długotrwałe). 
Postacie raka podstawnokomórkowego to: 
− guzkowy,  
− wrzodziejący, 
− twardzinopodobny, 
− torbielowaty, 
− barwnikowy, 
− powierzchowny. 

Najczęstszą postacią jest odmiana guzkowo – wrzodziejąca, w której charakterystyczną 
zmianą jest guz koloru skóry, posiadający na obwodzie grudki lub guzy pokryte napiętym, 
błyszczącym naskórkiem z rozszerzonymi naczyniami włosowatymi. Często określa się to 
jako „perełkowaty brzeg” zmiany. 
Rak kolczystokomórkowy (carcinoma spinocellulare) 

Punktem wyjścia tego nowotworu są na ogół niektóre stany przedrakowe. Raki rozwijają 
się z ognisk rogowacenia starczego, mają względnie łagodny przebieg, rzadko dają przerzuty. 
Mogą rozwijać się z przetok, blizn pozapalnych, zmian porentgenowskich. W niektórych 
przypadkach mogą mieć przebieg gwałtowny i bardzo złośliwy. Zmiany mają charakter 
wrzodziejący lub brodawkujący. Rozróżnia się następujące postacie raka 
kolczystokomórkowego: 
1) wrzodziejący, 
2) rogowaciejący, 
3) brodawkujący. 

W leczeniu wszystkich chorób nowotworowych, w tym nowotworów skóry najważniejsze 
jest jak najszybsze ich rozpoznanie i jak najwcześniej podjęcie leczenia! Podstawą jest 
usunięcie chirurgiczne zmiany nowotworowej, ale wspomaga się tą metodę również 
krioterapią, radioterapią i chemioterapia. 
 
4.5.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie znasz najgroźniejsze nowotwory skóry? 
2. Czym charakteryzuje się czerniak złośliwy? 
3. Jakie zmiany w znamieniu mogą świadczyć o jego przemianie nowotworowej? 
4. Jakie znasz cechy raka kolczystokomórkowego? 
5. Jakie cechy posiada rak podstawnokomórkowy? 
6. Jakie czynniki sprzyjają przemianie nowotworowej już istniejących znamion? 
7. Do czego służy dermatoskop? 
8. Jakie znasz typy czerniaka złośliwego skóry? 
9. Co powinna zrobić kosmetyczka, jeśli na skórze klienta zauważy „podejrzaną” zmianę? 
10.  Jak często powinno się sprawdzać znamiona u dermatologa? 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Opisz charakterystyczne cechy przedstawionej poniżej zmiany skórnej, zaproponuj 
działania kosmetyczne wobec takiego klienta. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt. 4.5.1, 
2) skorzystać z innych dostępnych źródeł informacji (czasopisma i książki w bibliotece 

szkolnej, Internet, czasopisma zawodowe kosmetyczne, broszury i ulotki) i zebrać 
dodatkowe informacje o przedstawionej zmianie, 

3) wypisać potrzebne informacje, 
4) zaznaczyć te, które są najistotniejsze, 
5) określić charakterystyczne cechy przedstawionej zmiany, 
6) zaproponować działania kosmetyczne, 
7) zaprezentować swoją pracę na forum grupy, 
8) przedyskutować w grupie poprawność merytoryczną wykonanego ćwiczenia, 
9) dokonać oceny wykonanej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– dodatkowa literatura zgromadzona przez uczniów, 
– zdjęcie powyższej zmiany skórnej, 
– ołówki, gumka, 
– markery różnego koloru, 
– kartki papieru białego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Uzupełnij poniższą tabelę: 
Lp.  Nazwa nowotworu skóry Charakterystyczne cechy zmiany 

1. Czerniak złośliwy 

 -  
 -  
 - 
 -  
 - 
 - 

2. Rak kolczystokomórkowy 

 -  
 -  
 -  
 -  
 - 
 - 
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3. Rak podstawnokomórkowy 

 -  
 -  
 -  
 -  
 - 
 - 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 

 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt.4.5.1, 
2) wypisać potrzebne informacje, 
3) zaznaczyć te, które są najistotniejsze do wypełnienia tabeli, 
4) określić charakterystyczne cechy poszczególnych nowotworów, 
5) wypełnić tabelę, 
6) zaprezentować swoją pracę na forum grupy, 
7) przedyskutować w grupie poprawność merytoryczną wykonanego ćwiczenia, 
8) dokonać oceny wykonanej pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– powyższa tabela, 
– ołówki, gumka, 
– markery różnego koloru, 
– kartki papieru białego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
4.5.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:              Tak   Nie 
1) określić rodzaje nowotworów skóry? 
2) wskazać cechy charakterystyczne czerniaka złośliwego? 
3) wyliczyć zmiany charakterystyczne dla raka  

podstawnokomórkowego? 
4) wyliczyć zmiany charakterystyczne dla raka  

kolczystokomórkowego? 
5) scharakteryzować postacie czerniaka złośliwego? 
6) określić zasady postępowania z „podejrzaną” zmianą skórną? 
7) zróżnicować zmiany skórne w omawianych nowotworach? 
8) przedstawić rolę kosmetyczki w rozpoznawaniu  

nowotworów skóry? 
9) określić zasady profilaktyki nowotworów skóry? 
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4.6. Starzenie się skóry 
 
4.6.1. Materiał nauczania 
 
Starzenie się skóry i metody opóźniające ten proces 

Starzenie się organizmu jest procesem nieuniknionym, powszechnym, nieodwracalnym 
i jednokierunkowym.. Do ok. 25 – 30 roku życia człowiek osiąga szczyt swojego 
fizjologicznego rozwoju, a po 35 roku życia już we wszystkich układach i narządach 
rozpoczynają się zmiany związane ze starzeniem się organizmu, chociaż poszczególne układy 
i narządy starzeją się w różnym tempie. Na początku zmiany te nie są wyraźnie zaznaczone, 
ale wraz z upływem lat, znacznie się nasilają i są bardziej dostrzegalne. Na szybkość 
przebiegu procesów starzenia organizmu mają niewątpliwie wpływ czynniki genetyczne, ale 
równie ważne są tzw. czynniki egzogenne. 

Należą do nich:  
− warunki środowiskowe (promieniowanie UV, skażenie powietrza, gleby, wody), 
− tryb życia człowieka, 
− aktywność życiowa, 
− sposób odżywiania, 
− ilość przeżywanych sytuacji stresowych i sposoby radzenia sobie z nimi, 
− występowanie lub brak chorób przewlekłych i inne.  

Narządem, który najbardziej odzwierciedla proces starzenia jest skóra, szczególnie 
twarzy, szyi i dekoltu. Jej szybkie starzenie się jest przede wszystkim związane ze słabnącymi 
z wiekiem zdolnościami do regeneracji komórek, oraz niekorzystnym działaniem czynników 
zewnętrznych (kurz, dym, spaliny, promieniowanie UV).Drobne cząsteczki zanieczyszczeń 
przez całe życie podrażniają ją wnikając w warstwy położone głębiej. Wszystkie szkodliwe 
czynniki zewnętrzne przyczyniają się do powstawania wolnych rodników, które 
nieodwracalnie niszczą struktury skóry. Uszkadzają białka (kolagen i elastynę), które 
odpowiedzialne są za jej elastyczność i sprężystość. Powodują zaburzenia równowagi wodno 
– tłuszczowej. Ze starzeniem organizmu związane jest również zwiotczenie skóry i mięśni 
oraz zmniejszeniu warstw czynnych skóry i możliwości ich odbudowy. 

W komórkach skóry powstają następujące zmiany:  
− częściowy zanik komórek czynnych,  
− przerost tkanki łącznej,  
− odwodnienie koloidów komórkowych,  
− nagromadzenie złogów w komórkach i substancji międzykomórkowej, 
− osłabienie odnowy komórek, 
Zmiany w poszczególnych warstwach skóry przedstawiono w poniższej tabeli: 

NASKÓREK 
 

SKÓRA WŁAŚCIWA 

• Warstwa podstawowa produkuje 
mniej komórek, 

 
• Warstwy kolczysta i ziarnista stają 

się cieńsze, 
 

• Warstwa rogowa – ma tendencję do 
przerastania, 

 

• Włókna kolagenowe są cieńsze, 
spłaszczone o nieprawidłowym 
ułożeniu, 

 
• Włókna elastynowe są mniej liczne, 

mogą zanikać co powoduje 
spłaszczenie warstwy brodawkowej  
i wygładzenie granicy 
skórnonaskórkowej, 
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• Zmniejszenie ilości barwnika 
(przebarwienia i odbarwienia), 

 
• Zmniejszona zdolność wiązania 

wody.  
 

• Naczynia włosowate mniej liczne  
o grubszych i mniej elastycznych 
ścianach, 

 

• Stopniowy zanik gruczołów 
potowych, szczególnie u kobiet, 

 

• Zmniejszenie płaszcza lipidowego  
i nawodnienia skóry – zmarszczki. 

Proces starzenia obejmuje nie tylko naskórek, który robi się chropowaty i szorstki, ale 
dotyczy w takim samym stopniu warstw leżących głębiej. Proces ten związany jest ze 
zmianami właściwości fizycznych, morfologicznych oraz fizjologicznych poszczególnych 
warstw skóry. 

Zmiany w obrębie skóry bezpośrednio związane są zarówno z procesem starzenia 
(starzenie wewnątrzpochodne), jak i wywołane są czynnikami środowiskowymi 
(tj. zanieczyszczenie środowiska, palenie tytoniu itp.) oraz utrwalone wieloletnią ekspozycją 
na światło słoneczne (starzenie zewnątrzpochodne – fotostarzenie). W obrębie skóry dojrzałej 
tworzą się liczne zmiany strukturalne i czynnościowe. Proces starzenia polega, więc na tym, 
że skóra staje się sucha, mało elastyczna, pokryta zmarszczkami, zaczynają pojawiać się 
przebarwienia i odbarwienia, naczyniaki, plamy soczewicowate, brodawki łojotokowe, 
zmiany zastoinowe, oraz nadmierne rogowacenie.  

Czynniki prześpieszające proces starzenia skóry: 
− choroby wyniszczające,  
− niehigieniczny tryb życia, 
− niewłaściwa dieta, 
− palenie tytoniu, 
− nadużywanie alkoholu 
− czynniki atmosferyczne, 
− nadmierne korzystanie z kąpieli słonecznych i solarium. 

Opóźniając proces starzenia się skóry należy wyeliminować powyższe czynniki oraz 
stosować następujące zalecenia pielęgnacyjne: 
1) odpowiednio wcześnie rozpocząć stosowanie kremów przeciwzmarszczkowych (ok. 30 

roku życia) 
2) chronić skórę przed nadmiernym nasłonecznianiem i wolnymi rodnikami już od 

dzieciństwa, 
3) jak najczęściej przebywać na świeżym powietrzu, 
4) pamiętać o codziennym demakijażu twarzy przy użyciu mleczka kosmetycznego, 
5) systematycznie tonizować skórę twarzy i aplikować żele pielęgnacyjne pod oczy, krem do 

pielęgnacji szyi i dekoltu oraz kremy odżywczo-regenerujące na pozostałe partie twarzy, 
6) prawidłowo odżywiać się, 
7) unikać stresów, 
8) czynnie uprawiać niezbyt forsowny sport na świeżym powietrzu, 
9) wysypiać się, 
10) w celu przeciwdziałania wiotczeniu mięśni i skóry należy regularnie uprawiać sporty 

ogólnorozwojowe np. pływanie, stosować preparaty nawilżające i bogate w substancje 
białkowe (kolagen, elastyna) oraz witaminy np. A, E, C, ponadto poleca się zabiegi: 
elektrostymulacji, masażu, nacierania, natryski, zabiegi napotne, a także zabiegi ujędrniające.  
 

Preparaty kosmetyczne o działaniu przeciwstarzeniowym to maski kosmetyczne, kremy 
na noc i ampułki. Aby wprowadzić substancje aktywne w głębsze warstwy skóry preparaty 
tego typu często maja formę liposomową. 
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Składniki o działaniu odżywczym zamykane w liposomach dzieli się na cztery grupy:  
1) substancje uzupełniające wodę w skórze – sole mineralne, naturalny czynnik nawilżający 

skórę( NMF), aminokwasy, sole kwasu mlekowego, α – hydroksykwasy, 
2) lipidy wchodzące w skład cementu międzykomórkowego, 
3) witaminy, 
4) substancje biologicznie czynne np. ASC III. 

Bardzo ważnym czynnikiem zapobiegania procesowi starzenia jest ochrona skóry przez 
działaniem promieniowania słonecznego. Promienie UV przyczyniają się do powstawania 
wolnych rodników, które działają destrukcyjnie na warstwy skóry. Dlatego istotnym 
składnikiem preparatów przeciwstarzeniowych są filtry UVA i UVB. 

Ze względu na mechanizm działania środki promieniochronne dzieli się na: 
− filtry fizyczne – odbijają i rozpraszają światło np. tlenek cynku 
− filtry chemiczne – wychwytują wolne rodniki na skutek pochłaniania energii 

np. melatonina, witaminy C i E. 
Obecnie coraz częściej do kosmetyków redukujących skutki starzenia wprowadza się tzw. 

kosmoceutyki. Są to preparaty z pogranicza kosmetyków i leków, które umożliwiają 
przeprowadzenie kuracji odmładzającej, leczniczej lub upiększającej. Substancje czynne 
kosmceutyków zamyka się w jednorazowych opakowaniach – ampułkach. 

Do najczęściej stosowanych kosmoceutyków zalicza się: 
1) kwasy owocowe (AHA) w stężeniu 5 – 10%, cytrynian glikolowy, cytrynian 

glikocholowy, 
2) mikrolizowane witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A, E i K; można wprowadzać 

witaminy w połączeniu z kwasem glikolowym, 
3) witaminę C i jej pochodną fosforanową, 
4) substancje nawilżające – kwas hialuronowy, ceramidy w połączeniu z kwasami 

owocowymi, 2 – 4% tlen, 
5) aktywatory przemiany materii – czynniki wzrostu np. EGF, FGF, CSF, kwasy nukleinowe 

np. DNA, RNA, β – gluten, 
6) substancje wybielające np. hydrochinon, kwasy owocowe, ciekły kwas askorbinowy, 
7) promotory wnikania tzw. nośniki np. kwas salicylowy połączony ze sterolami, kwasy 

owocowe, 
8) ekstrakty roślinne o działaniu hormonalnym np. korzeń Cimcifuga racemosa zawirający 

fitohormony o działaniu estrogennym, wyciągi z ziaren owsa, korzenia żeń – szenia, alg, 
9) melatoninę – hormon młodości regulujący procesy starzenia (w Polsce nie dopuszczony 

do użytku), 
10) placentę – wyciąg z łożyska, 
11) hydrolizowane białka skóry – kolagen i elastynę, 
12) alantoinę. 

 

Pielęgnacja skóry dojrzałej w gabinecie kosmetycznym obejmuje trzy grupy zabiegów: 
1) zapobieganie procesowi starzenia, 
2) regenerację skóry starzejącej się, 
3) stymulację pracy skóry. 

Zapobieganie polega na utrzymaniu skóry jak najdłużej w zdrowym, normalnym stanie. 
Pielęgnacja polega na wykonywaniu zabiegów odżywczych i nawilżających oraz stosowaniu 
preparatów chroniących przed działaniem promieni UV.  

Regeneracja to grupa zabiegów wykonywanych po etapie zapobiegania. Jest to odnowa 
skóry obejmująca: 
− usuwanie drobnych uszkodzeń skóry np. zaczerwienień, drobnych zmarszczek – zabiegi 

nawilżające, odżywcze, chroniące przed promieniami ultrafioletowymi, 
− przeciwdziałanie wiotczeniu skóry – zabiegi stymulujące i regenerujące. 
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Do wykonywania zabiegów usuwających uszkodzenia skóry stosuje się preparaty 
pielęgnacyjne, których zadaniem jest uzupełnienie jej braków, np.:  
− do naprawy drobnych uszkodzeń skóry stosuje się: pantenol, środki 

przeciwzmarszczkowe i liftingujące, α – hydroksykwasy, 
− do nawilżania skóry: kwas hialuronowy, sole mineralne, ceramidy, glicerynę, substancje 

lipidowe, 
− do ochrony przed promieniowaniem słonecznym: witaminę E, melatoninę, tlenek cynku. 

Zabiegi stymulujące mają na celu pobudzenie zakłóconych procesów fizjologicznych 
skóry. Środki pielęgnacyjne tu stosowane działają na zasadzie kuracji szokowej. Często w ich 
skład wchodzą kosmoceutyki takie jak: czynniki energetyzujące, ekstrakty roślinne bogate 
w fitohormony. Kuracja stymulujaca powinna być wykonywana kosmetykami wysokiej 
jakości, ściśle według wskazań producenta. Uzupełnieniem zabiegów stymulujących może 
być przyjmowanie leków np. witamin i mikroelementów. 

Do zabiegów regeneracyjnych o działaniu liftingującym zalicza się między innymi ASC 
III i QMS. 

ASC III to zawiesina pęcherzykowatych nośników liposomowych, w które wbudowany 
jest dipalmitynian hydroksyproliny. Hydroksyprolina tworzy struktury będące kluczem do 
białek informacyjnych korneocytów (rogowaciejące komórki naskórka). Komórki te 
produkują czynnik wzrostu działający na starzejące się fibroblasty( komórki tkanki łącznej 
skóry właściwej). Pobudzone fibroblasty produkują kolagen natywny (młody, kolagen III). 
Po 27 dniach stosowania omawianego preparatu zwiększa się elastyczność skóry, zmniejsza 
jej podatność na zmęczenie, widać wyraźne spłycenie zmarszczek. Substancje aktywne 
działają tak długo, jak długo jest aplikowany kosmetyk. Nie rozleniwiają skóry. Efekt kuracji 
regenerującej utrzymuje się do czasu, gdy naturalnie postępujący proces starzenia znowu 
spowoduje obniżenie syntezy kolagenu. 

QMS to trzyfazowa metoda odmładzania skóry polegająca na wprowadzaniu kolagenu 
w głąb naskórka, oparta na systemie transportowym TPF( Transcutane Penetrion Factor). 
Preparaty używane do kolejnych zabiegów działają synergistycznie. Są to: 
1.  „Exfoliant fluid” – mieszanina starannie dobranych α – hydroksykwasów o działaniu 

eksfoliacyjnym i regenerującym oraz Glycoderm’u o właściwościach pielęgnacyjno – 
nawilżających. Preparat przyspiesza podziały komórkowe, poprawia strukturę skóry, 
spłyca zmarszczki, redukuje przebarwienia, ujędrnia i uelastycznia skórę.  

2.  „Kolagen Day” – zawiera wysokoskoncentrowany, rozpuszczalny kolagen, elastynę, 
witaminę E oraz ekstrakty roślinne. Składniki są wprowadzane w głąb naskórka dzięki 
zastosowaniu systemu TPF opartego na liposomach multilamelarnych 

3.  „Kolagen Night” – zawiera skoncentrowany kolagen, biogen i stymulatory przemiany 
materii redukujące zniszczenia powstałe na skutek niedostatecznego nawilżenia skóry, 
isolacji, niedotlenienia i niedożywienia komórek skóry. Ponadto Ponadto skład preparatu 
wchodzą: bisabolol (o działaniu regenerującym, przeciwzapalnym i dotleniającym), 
propolis (bakteriobójczy i przyspieszający regenerację tkanek) oraz multilamelarne 
liposomy TPF. 

4.  Na zakończenie zabiegu stosuje się gumową maskę z alg o działaniu chłodzącym, 
uspakajającym, łagodzącym podrażnienia i detoksykującym. Maska reaguje 
z obumarłymi, rozpuszczonymi komórkami naskórka ułatwiając okluzyjne przenikanie 
kolagenu w skórę.  
Seria zabiegów QMS powoduje fizjologiczne odmłodzenie skóry przez: 

− poprawę jej struktury – likwidacja drobnych zmarszczek, nadanie elastyczności, jędrności 
i odpowiedniego kolorytu, 

− spłycenie głębokich zmarszczek( na czole, policzkach, szyi i wokół oczu), 
− zwężenie porów, hamowanie łojotoku, 
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− redukcję popękanych naczynek krwionośnych, 
− wzrost wilgotności i natłuszczenie [4, s. 105 – 106]. 
 
4.6.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1.  Do którego roku życia człowiek osiąga szczyt swojego rozwoju? 
2.  Jakie czynniki mają wpływ na szybkość starzenia się? 
3.  Jak wygląda skóra starcza? 
4.  Dlaczego skóra starzeje się najszybciej? 
5.  Jakie zmiany na skutek starzenia się powstają w komórkach skóry? 
6.  Jakie znasz czynniki przyśpieszające proces starzenia się skóry? 
7.  Na czym polega profilaktyka starzenia się? 
8.  Jakie substancje czynne wykazują działanie przeciwzmarszczkowe? 
9.  Co to są kosmoceutyki? 
10. Jakie zabiegi przeciwzmarszczkowe i liftingujące wykonuje się w gabinecie 

kosmetycznym? 
11. Na czym polega regeneracja skóry metodą ASC III? 
12. Na czym polega regeneracja skóry metodą QMS? 
 
4.6.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1  

Uzupełnij poniższą tabelę wpisując, jakie zmiany na skutek starzenia się organizmu 
zachodzą w naskórku i w skórze właściwej. 

 
Zmiany w naskórku Zmiany w skórze właściwej 

  

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
 Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z treściami zawartymi w materiale nauczania pkt.4.6.1, 
2) wypisać potrzebne informacje, 
3) zaznaczyć te, które są najistotniejsze do wypełnienia tabeli, 
4) określić charakterystyczne cechy poszczególnych warstw skóry, 
5) wypełnić tabelę, 
6) zaprezentować swoją pracę na forum grupy, 
7) przedyskutować w grupie poprawność merytoryczną wykonanego ćwiczenia, 
8) dokonać oceny wykonanej pracy. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– powyższa tabela, 
– ołówki, gumka, 
– markery różnego koloru, 
– kartki papieru białego, 
– literatura z rozdziału 6. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj zabieg odżywczy do cery dojrzałej. 
 
Instrukcja wykonania ćwiczenia: 

1) demakijaż śmietanką kosmetyczną, 
2) nałożenie toniku bezalkoholowego, 
3) nałożenie koncentratu o działaniu regeneracyjno – stymulującym (wmasowanie 

preparatu), 
4) wykonanie jonoforezy z zastosowanie ampułki do cery dojrzałej, 
5) masaż twarzy, 
6) aplikacja maski o działaniu odżywczym, 
7) wklepanie kremu na dzień. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zapoznać się z instrukcja wykonania zabiegu, 
2) przygotować stanowisko pracy i klienta do zabiegu, 
3) dobrać potrzebne preparaty kosmetyczne, 
4) wykonać zabieg odżywczy, 
5) zaprezentować efekt swojej pracy na forum klasy, 
6) udzielić porady kosmetycznej klientce w zakresie pielęgnacji cery w domu, 
7) uporządkować stanowisko pracy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
− fotel kosmetyczny, taboret obrotowy, 
− aparat do jonoforezy, 
− preparaty kosmetyczne: śmietanka do demakijażu, tonik, koncentrat regeneracyjny do 

cery dojrzałej, ampułka do cery dojrzałej, maska odżywcza, krem na dzień do cery 
dojrzałej, krem do masażu, środek do dezynfekcji rąk, mydło, 

− miski kosmetyczne, 
− pędzle do nakładania masek, 
− bielizna zabiegowa: tunika, opaska na włosy, 
− materiały higieniczne: płatki kosmetyczne, lignina, wata, 
− duży ręcznik frotte, 
− koc, 
− instrukcja wykonania zabiegu. 
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4.6.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz:              Tak   Nie 
1) określić, kiedy zaczynają się zmiany starcze w organizmie człowieka? 
2) wskazać czynniki mające wpływ na szybkość starzenia się skóry? 
3) zaplanować działania opóźniające proces starzenia organizmu? 
4) wyliczyć zmiany starcze w naskórku? 
5) określić zmiany starcze w skórze właściwej? 
6) scharakteryzować zasady pielęgnacji skóry starczej? 
7) określić cechy skóry starczej? 
8) wskazać czynniki przyśpieszające proces starzenia się skóry? 
9) scharakteryzować preparaty opóźniające proces starzenia skóry? 
10) wykonać zabieg regenerujący skórę dojrzałą? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań dotyczących pielęgnowania skóry zmienionej patologicznie.  
5. Pytania: 1 – 6, 8 – 10, 14, 16, 18 i 19 to zadania wielokrotnego wyboru i tylko jedna 

odpowiedź jest prawidłowa; zadania: 11, 12, 15 i 20 to zadania wymagające uzupełnienia 
a 7, 13 i 17 to zadania z luką, w których należy udzielić krótkiej odpowiedzi. 

6. Udzielaj odpowiedzi tylko na załączonej karcie odpowiedzi: 
− w zadaniach wielokrotnego wyboru zaznacz prawidłową odpowiedź znakiem X  

(w przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową), 

− w zadaniach z krótką odpowiedzią wpisz odpowiedź w wyznaczone pole, 
− w zadaniach do uzupełnienia wpisz brakujące wyrazy lub części zdania. 

7. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
8. Jeśli któreś zadanie sprawia Ci trudności, przejdź do następnego, odkładając jego 

rozwiązanie na później, po rozwiązaniu całego testu. Trudności mogą przysporzyć Ci 
zadania: 15 – 20, gdyż są na poziomie trudniejszym niż pozostałe. 

9. Na rozwiązanie testu masz 60 min. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
 
 
 

Powodzenia 
 
 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH 
 
1. Nabyte nienowotworowe schorzenia skóry to 

a) wszystkie schorzenia skóry, 
b) schorzenia, których nie ma w momencie urodzenia, a rozwijają się później na skutek 

działania czynników szkodliwych, 
c) takie, które powstają na skutek zadziałania czynników drażniących, 
d) takie, których objawy występują już po urodzeniu. 

 
2. Plama jest wykwitem 

a) nabytym, 
b) podskórnym, 
c) pierwotnym, 
d) wtórnym. 

 
3. Łuska jest wykwitem 

a) nabytym, 
b) podskórnym, 
c) pierwotnym, 
d) wtórnym. 
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4. Opatrunki okluzyjne 
a) stosuje się w sączących zmianach, 
b) stanowią je wilgotne okłady, 
c) stosuje się je w przewlekłych dermatozach, 
d) zwiększają penetrację substancji czynnej w przewlekłych chorobach skóry. 

 
5. Liposkleroza najczęściej pojawia się na 

a) brzuchu i ramionach, 
b) udach i karku, 
c) udach i pośladkach, 
d) ramionach i udach. 

 
6. Najważniejszą przyczyną powstawania cellulitu jest 

a) czynnościowa przewaga estrogenów nad progesteronem, 
b) złe odżywianie, 
c) brak ruchu na świeżym powietrzu, 
d) czynniki genetyczne. 

 
7. Czynniki wewnętrzne, będące podłożem otyłości to: 

−  
−  
−  
−  

 
8. I stadium w przebiegu trądziku pospolitego to 

a) stadium niezapalne, 
b) stadium zapalne, 
c) stadium uszkodzeń, 
d) stadium zaskórników i krost ropnych. 

 
9. U podłoża trądziku różowatego leżą 

a) zmiany ropne, 
b) zmiany genetyczne, 
c) zanieczyszczenia środowiska naturalnego, 
d) zmiany naczyniowe i łojotok. 

 
10. Egzema skórna powstaje na skutek 

a) reakcji z przeciwciałem, 
b) zadziałania czynników szkodliwych zewnątrzpochodnych, 
c) połączenia określonej substancji chemicznej z białkami skóry, 
d) zadziałania czynników szkodliwych wewnątrzpochodnych. 

 
11. Histamina, kwasy garbnikowe oraz olejki eteryczne zawarte w wyciągach roślinnych 

stosowanych w prepaparatach antycellulitowych wykazują działanie 
………..………………………………………………………………………....…………
……………………………………………………………………………………………… 

 
12. Kosmoceutyki to………………………………………………………………......……….. 

……………….…………………………………………………………………………… 
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13. Pielęgnacja skóry dojrzałej w gabinecie kosmetycznym obejmuje tzry grupy zabiegów: 
−  
−  
−  

 
14. Aktywatorem przemiany materii należącym do czynników wzrosu jest 

a) DNA, 
b) RNA, 
c) ASC III, 
d) EGF. 

 
15. QMS to ………………………………………………………………………………… 

 
16. Endermologia to 

a) masaż przyrządowy, 
b) specjalny masaż dwoma elektronicznie sterowanymi rolkami, 
c) specjalny masaż ręczny, 
d) nauka zajmująca się ocenianiem skóry. 

 
17. Leczenie fizykalne w chorobach skóry, to: 

−  
−  
−  
−  
−  

 
18. Zmiany skórne w pokrzywce, to alergia typu 

a) I, 
b) II, 
c) III, 
d) IV. 

 
19. Objaw zwany „skórą słonia” występuje w 

a) wyprysku kontaktowym, 
b) egzemie skórnej, 
c) wyprysku bakteryjnym, 
d) pokrzywce. 

 
20. Najbardziej charakterystyczną cechą czerniaka złośliwego jest……………...…………… 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 

Imię i nazwisko …………………………………………………….. 
 
Pielęgnowanie skóry zmienionej patologicznie 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź, wpisz brakujące części zdania lub wymień elementy. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź 

 
Punkty 

1.   a b c d  
2.  a b c d  
3.  a b c d  
4.  a b c d  
5.  a b c d  
6.  a b c d  

7.  

-  
-  
-  
-  

8.  a b c d  
9.  a b c d  
10.  a b c d  

11.  

 
 
 
 

 

12.  

 
 
 
 

 

13.  

- 
- 
- 
 

 

14.  a b c d  

15.  
 
 

 

 

16.  a b c d  
17.  a b c d  
18.  a b c d  
19.  a b c d  

20.  

 
 
 
 

 Razem: 
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