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Co to jest cukrzyca
(jakiego narz¹du dotyczy,
rodzaje)
Cukrzyca nale¿y do chorób metabolicznych. Jest to stan chorobowy i charakteryzuje siê zaburzeniami wydzielania
insuliny lub jej nieprawid³owym dzia³aniem. W wyniku niedoboru insuliny
wystêpuj¹ g³êbokie zaburzenia w przemianie wêglowodanowej, t³uszczowej,
bia³kowej, wodno-elektrolitowej i równowadze kwasowo-zasadowej. Objawem jest podwy¿szony poziom glukozy
we krwi (Hiperglikemia). Insulina jest
hormonem wytwarzanym przez komórki beta wysp trzustki i bierze ona udzia³

Chory
na cukrzycę

w gabinecie kosmetycznym

we wszystkich procesach przemiany
materii w organizmie cz³owieka. Jest
odpowiedzialna za obni¿enie poziomu
cukru we krwi. Bodźcem do produkcji
insuliny jest zwiêkszenie stê¿enia glukozy we krwi po posi³ku. Dziêki wp³ywowi
insuliny zwiêksza siê transport glukozy
do wnêtrza komórek, co obni¿a poziom
glukozy we krwi.
Wyró¿niamy ró¿ne typy cukrzycy np.:
• cukrzyca typu I (insulinozale¿na) dotyczy dzieci i ludzi m³odych, powodem jest niszczenie wysp trzustkowych produkuj¹cych hormon insulinê
przez w³asny uk³ad odpornościowy,

Cechy skóry diabetyka
U chorych na cukrzycê mog¹ pojawiæ siê dolegliwości ze strony skóry. Objawy
te mog¹ mieæ zwi¹zek z istniej¹c¹ chorob¹ ale te¿ mog¹ byæ powik³aniem
angiopatii cukrzycowej lub neuropatii czy insulinoterapii. Objawy mog¹ równie¿ wystêpowaæ pod postaci¹ wspó³istniej¹cych zaka¿eñ bakteryjnych czy
grzybiczych. Do najczêściej spotykanych zmian skórnych w przebiegu cukrzycy zaliczamy: zaka¿enia bakteryjne np. czyracznośæ, zaka¿enia grzybicze,
nadmierna suchośæ skóry zwi¹zana z zaburzeniami w funkcjonowaniu gruczo³ów potowych (spowodowana zmianami naczyniowymi, a tak¿e dotyczy
ona zmian we w³óknach nerwowych) w przebiegu powik³añ cukrzycowych
jak angiopatie i neuropatie cukrzycowe. Innymi objawami skórnymi w przebiegu cukrzycy mog¹ byæ zmiany pêcherzowe, rumieñ cukrzycowy pojawiaj¹cy siê na czole, policzkach, udach a tak¿e stopach i d³oniach, obrzêk
stwardnia³y skóry. W trakcie insulinoterapii w miejscu podawania insuliny
mog¹ pojawiæ siê takie zmiany jak: zanik tkanki t³uszczowej lub odk³adanie
tkanki t³uszczowej. Zmiany te coraz rzadziej wystêpuj¹ ze wzglêdu na stosowanie coraz bardziej oczyszczonych insulin.
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• cukrzyca typu II (insulino niezale¿na)
dotyczy ludzi starszych najczêściej
z nadciśnieniem têtniczym czy oty³ych.
Cukrzycê tê wywo³uje nie brak insuliny, lecz jej nieprawid³owe dzia³anie
tzw. opornośæ na dzia³anie insuliny.
Wyró¿niamy równie¿ cukrzycê ciê¿arnych, wtórn¹ czy MODY.
W ka¿dym typie cukrzycy dochodzi do
problemów skórnych.

Zale¿nośæ objawów
skórnych od poziomu cukru
we krwi (podwy¿szony
poziom cukru we krwi)
Problemy skórne pojawiaj¹ siê najczêściej
u osób z tzw. niewyrównan¹ cukrzyc¹.
Dochodzi tutaj do zmiennej i nieustabilizowanej wartości poziomu cukru we
krwi. Zmiany zwyrodnieniowe dotycz¹
takich naczyñ jak ¿y³y, têtnice i naczynia
w³osowate prowadz¹c do z³ego od¿ywienia skóry. Wahania poziomu cukru sprzyjaj¹ równie¿ zaka¿eniom grzybiczym
i dro¿d¿akowym skóry.
W cukrzycy typu I najczêściej spotykan¹
dolegliwości¹ s¹ ma³e wylewy podskórne
na podudziach tworz¹ce charakterystyczne przebarwienia tzw. br¹zowe plamy.
U m³odych osób na skutek z³ego ukrwienia skóry wystêpuje tzw. rumieniec cukrzycowy np. na czole, policzkach,
podudziach i stopach skóra jest ¿ywo
zaczerwieniona. Inne objawy to nadmierne ow³osienie czy w przypadku cukrzycy
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typu I odbarwienie skóry o charakterze
vitilligo inaczej bielactwo nabyte.

Nadwra¿liwośæ skóry
u diabetyka
Podwy¿szony poziom cukru we krwi
powoduje wcześniej ju¿ wspomniane
angiopatie cukrzycowe naczyñ krwionośnych powoduj¹c jej niedo¿ywienia, suchośæ i ścieñczenia. Stan taki powoduje,
¿e skóra jest ma³o odporna na zranienia,
skaleczenia, otarcia czy wszelkiego rodzaju zaka¿enia. Nale¿y tu wspomnieæ,
¿e dochodzi równie¿ do zmian w zakoñczeniach nerwowych (neuropatie) co
prowadzi do zaburzeñ czucia np. na wysok¹ i nisk¹ temperaturê, ucisk, ból.
Dlatego podczas zabiegu pedicure czy
manicure nale¿y zachowaæ du¿¹ ostro¿nośæ gdy¿ mo¿na spowodowaæ zranienia
których pacjent nie bêdzie czu³ w trakcie
wykonywania zabiegu. Powik³aniem takiego postêpowania mog¹ byæ trudno
goj¹ce siê owrzodzenia.

nie. Aby efekty leczenia by³y zadawalaj¹ce musimy pamiêtaæ o w³aściwej pielêgnacji skóry, a tak¿e o wizytach u lekarza
diabetologa.

Zasady obowi¹zuj¹ce
podczas zabiegów
w gabinecie kosmetycznym
(manicure i pedicure)
W gabinecie kosmetycznym nale¿y surowo przestrzegaæ zasad aseptyki i antyseptyki. U¿ywaæ jednorazowego sprzêtu,
rêkawic, ja³owych gazików, preparatów
dezynfekcyjnych o szerokim spektrum
dzia³ania. Narzêdzia wielokrotnego u¿ycia poddawaæ dezynfekcji i sterylizacji.
Wykonuj¹c zabiegi u chorych z cukrzyc¹
nale¿y zachowaæ szczególn¹ ostro¿nośæ,
aby nie spowodowaæ zranienia, poniewa¿ mo¿e dojśæ do powa¿nych powik³añ
tj. zaka¿enia, silnego krwawienia, trudno
goj¹cych siê ran, bólu. Na skutek takich
powik³añ mo¿e dojśæ do objawów ogólnoustrojowych jak podwy¿szona temperatura, infekcja czy te¿ miejscowych np.

amputacja palucha na skutek martwicy
(w przypadku niew³aściwego przeprowadzenia zabiegu pedicure).
Bardzo wa¿ny jest wywiad przeprowadzony przez kosmetyczkê przed zabiegiem oraz dok³adne obejrzenie np. r¹k
czy stóp. W przypadku, kiedy zauwa¿ymy
takie zmiany jak pêkniêcia naskórka,
s¹cz¹ce zmiany zapalne, rany czy owrzodzenia nie wykonujemy zabiegu. Informujemy pacjenta, ze zabieg bêdzie
mo¿liwy do wykonania dopiero po wyleczeniu tych zmian przez lekarza.
Nieleczona neuropatia cukrzycowa prowadzi do powstania tzw. stopy cukrzycowej. Objawy to drêtwienie i utrata
czucia, wra¿liwośæ na dotyk, piek¹cy
i k³uj¹cy ból, kolor sinawy co świadczy
o niedotlenieniu, brak odczucia bólu co
jest bardzo niebezpieczne podczas zabiegów pedicure poniewa¿ tracimy kontrolê podczas wykonywania zabiegu i mo¿emy ³atwo uszkodziæ tkankê. Bardzo
wa¿ne jest, aby przy parafinoterapii
zwróciæ uwagê na temperaturê parafiny

Zaka¿enia grzybicze
G³ównym powodem rozwoju zaka¿eñ
grzybiczych jest niewyrównana cukrzyca.
Ró¿ny poziom cukru powoduje zmiany
wfizjologicznej florze bakteryjnej skóry
i u³atwia rozwój drobnoustrojów. W takich
warunkach najczêściej rozwijaj¹ siê dermatofity i zaka¿enia grzybami dro¿d¿opodobnymi (najczêściej izolowanym patogenem
jest Candida albicans). Ogniska objawiaj¹
siê w postaci wyprzeñ dro¿d¿akowych,
które lokalizuj¹ siê w fa³dach skórnych,
w przestrzeniach miêdzypalcowych i zgiêciach stawowych. Objawy to zmiany rumieniowo-wysiêkowe, z³uszczaj¹ce. Na
obwodzie tych zmian znajduj¹ siê wykwity grudkowe i pêcherzowe. Czêsto tym
zmianom towarzyszy swêdzenie i pieczenie. W przebiegu cukrzycy czêsto dochodzi tak¿e do zaka¿eñ wa³ów paznokciowych co objawia siê zaczerwienieniem,
bolesności¹. Zaka¿enie mo¿e dotyczyæ
tak¿e paznokci gdzie objawami mog¹ byæ
np. zmiany w zabarwieniu p³ytki paznokcia, oddzielenie p³ytki od ³o¿yska.
Objawy zaka¿eñ grzybiczych powinny
byæ zawsze leczone przez lekarza, który
pobierze materia³ do badania aby określiæ
rodzaj grzyba i zastosuje w³aściwe leczekwiecień 2011 www.paznokcie.pl
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poniewa¿ mo¿e dojśæ do oparzeñ skóry
z powodu zaburzeñ czucia. Dlatego
wa¿ne jest, aby zabiegi by³y wykonywane przez specjalistyczne gabinety kosmetyczne lub pedicure.

Jak postêpowaæ
w przypadku skaleczenia?
W przypadku skaleczenia nale¿y zawsze
zdezynfekowaæ ranê 3% wod¹ utlenion¹
lub innym preparatem przeznaczonym
do dezynfekcji skóry i b³on śluzowych.
Nastêpnie ranê zabezpieczyæ ja³owym
suchym gazikiem i poinformowaæ klienta
o konieczności wizyty u lekarza. Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e nawet najmniejsze skaleczenie u chorego na cukrzycê pacjenta
mo¿e skoñczyæ siê powik³aniem.

Czym kierowaæ siê przy
wyborze kosmetyków dla
diabetyków?
Dla diabetyków ju¿ istniej¹ specjalne linie
dermo kosmetyczne, które pielêgnuj¹

skórê such¹, wra¿liw¹ oraz dzia³aj¹ profilaktycznie.
Wybieraj¹c liniê kosmetyczn¹ do pielêgnacji skóry dla diabetyka nale¿y szczególn¹ uwagê zwróciæ na substancje
ochronne, p/grzybicze, antybakteryjne.
Wa¿ne dla skóry suchej, ³uszcz¹cej s¹
substancje zmiêkczaj¹ce, nawil¿aj¹ce
i regeneruj¹ce.
Godne uwagi s¹ kosmetyki z zawartości¹
mocznika, które nie tylko zmiêkczaj¹
skórê, ale te¿ nawil¿aj¹. Na rynku pojawi³y siê równie¿ kosmetyki na bazie naturalnych sk³adników takich jak miód, który
dzia³a antybakteryjnie i przeciwgrzybicznie. Natomiast takie sk³adniki jak mas³o
shea, makadamia, olej jojoba, mas³o
mango z³agodz¹ swêdzenie, pieczenie
i ³uszczenie skóry u klienta cierpi¹cego na
cukrzycê. Poza tym specyfiki te silnie nawil¿aj¹ i nat³uszczaj¹ skórê tworz¹c
ochronny film zapobiegaj¹cy wyparowywaniu wody z naskórka. Skutecznie zabezpieczaj¹ skórê przed zaka¿eniami.

Zalecenia do pielêgnacji domowej dla chorego na cukrzycê
Diabetycy musz¹ bardzo troskliwie dbaæ
o skórê gdy¿ jest ona nara¿ona na wiele
niebezpieczeñstw. Bardzo wa¿na jest codzienna higiena ca³ego cia³a. Do pielêgnacji nale¿y stosowaæ kosmetyki dla skóry
suchej, wra¿liwej i bez środków zapachowych gdy¿ one czêsto powoduj¹ podra¿nienia skóry. Do k¹pieli stóp zalecamy specjalistyczne p³yny o dzia³aniu antybakteryjnym, przeciwgrzybiczym i p/zapalnym. Po
k¹pieli nale¿y pamiêtaæ o dok³adnym osuszeniu przestrzeni miêdzypalcowych u stóp
czy d³oni. Nie nale¿y mocno wycieraæ skóry
poniewa¿ mo¿e spowodowaæ mikrourazy.
Zaleca siê przesypywanie talkiem miejsc
nara¿onych na otarcia (pachy, pachwiny itp.)
Celem pielêgnacji jest niedopuszczenie do
powstania stanów zapalnych skóry poprzez
stosowanie specjalistycznych kremów
ochronnych a ponadto odbudowê os³abionej skóry. Nale¿y zawsze pamiêtaæ, ¿e cukrzyca jest chorob¹ ca³ego organizmu. •

Mistrzostwa w Specjalistycznej Pielęgnacji Stóp
o „Złoty Frez” 2011 już za nami!

Laureaci wraz z Jury

1 miejsce: Katarzyna Lechocka
80

PAZNOKCIE kwiecień 2011

Po raz kolejny podczas targów BEAUTY FORUM
w Warszawie specjaliści zajmuj¹cy siê pielêgnacj¹
stóp walczyli o „Z³oty Frez”. Organizatorem Mistrzostw w Specjalistycznej Pielêgnacji Stóp by³a
tradycyjnie firma Miralex. Do udzia³u w Mistrzostwach zg³osi³o siê prawie 50 osób, na co dzieñ
zajmuj¹ce siê specjalistyczn¹ pielêgnacj¹ stóp. Do
pó³fina³u w Warszawie zakwalifikowanych zosta³o 9 osób z ca³ej Polski. Ka¿da z tych osób mia³a
godzinê na wykonanie specjalistycznej pielêgnacji
stóp. Jury, pod przewodnictwem dr Miros³awy
Ga³êckiej, ocenia³o przygotowanie modela do
zabiegu, elementy zachowania higieny, dobór
narzêdzi oraz frezów, a tak¿e koñcowy efekt zabiegu. Zdaniem dr Ga³êckiej, z roku na rok poziom
zawodników jest coraz wy¿szy. Zawody to nie
tylko rywalizacja, to równie¿ mo¿liwośæ podpatrzenia innych oraz uzyskania wskazówek dotycz¹cych podwy¿szenia jakości wykonywanych
zabiegów.
Do niedzielnego fina³u awansowa³o 3 (troje) zawodników; w grupie tej by³ te¿ mê¿czyzna.
Konkurencj¹, która decydowa³a o zwyciêstwie
by³a korekcja wrastaj¹cych paznokci za pomoc¹
klamer B/S QUICK. G³ówn¹ nagrodê: frezarkê
Gerlach Luna, szafkê oraz zestaw kosmetyków,
wygra³a Katarzyna Lechocka z Jeleniej Góry.

2 miejsce: Bo¿ena Szymañska-Kucharczyk

3 miejsce: Marcin Kuczkowski

Drugie miejsce zajê³a Bo¿ena Szymañska-Kucharczyk z Warszawy. Na najni¿szym stopniu stan¹³
Marcin Kuczkowski z miejscowości Toszek, który
pielêgnacj¹ stóp zajmuje siê nieca³y rok.
www.miralex.pl

