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Anxiolytické působení aromaterapeutické masáže 
u pacientů s rakovinou prsu 

Jiro Imanishi, Hiroko Kuriyama, Ichiro Shigemori, Satoko Watanabe,
Yuka Aihara, Masakazu Kita, Kiyoshi Sawai, Hiroo Nakajima, Noriko Yoshida, 

Masahiro Kunisawa, Masanori Kawase, Kenji Fukui
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine: ECAM

Zkoumali jsme, jak aromaterapeutická masáž ovlivňuje psychologické a imunologické parametry 
u 12 pacientek s rakovinou prsu v otevřeném experimentu. Porovnávali jsme výsledky měsíc před 
aromaterapeutickou masáží jako kontrolní období s hodnotami během ošetřování masáží a měsíc po 
skončení aromaterapeutických schůzek. Pacientky dostávaly 30minutovou aromaterapeutickou masáž 
dvakrát týdně po dobu 4 týdnů (tedy celkem osmkrát). STAI test (State-Trait Anxiety Inventory – test 
úzkosti) prokázal snížení úzkosti během jedné 30minutové masáže a zredukování hladiny úzkosti 
během osmi po sobě jdoucích aromaterapeutických masáží prokázal test HADS (Hospital Anxiety 
and Depression Scale – Nemocniční škála úzkosti a deprese). Naše výsledky dále dokazují, že aroma -
terapeutické masáže zlepšují imunitu. Nadále je třeba další průzkum, aby se potvrdilo anxiolytické 
působení aromaterapie u pacientek s rakovinou prsu.

Úvod
Aromaterapie je jedním z komplementárních a alternativ-
ních způsobů, jak ošetřovat symptomy a nemoci. Esenciální 
oleje mohou mít mnoho druhů farmakologického působení 
včetně antimikrobiálního, sedativního, analgetického, spas-
molytického a některé mají účinky podobné hormonům 
jako je estrogen nebo steroid atd. Protože různé druhy 
esenciálních olejů jako například levandule, růže, manda-
rinka, sladký pomeranč, santalové dřevo, geranium atd. mají 
anxiolytické účinky, používá se aromaterapie pro úlevu při 
úzkosti a depresi. 
V průběhu našeho výzkumu jsme potvrdili, že aromaterapie 
redukuje depresi a úzkost a že zvýšila množství CD8-pozi-
tivních a CD16-pozitivních lymfocytů v periferní krvi. Dále 
se ukázalo, že aroma terapeutické masáže zlepšují stav při 
mírných depresích. Pacienti s rakovinou bývají velmi úz-
kostliví, obávají se, že se rakovina znovu objeví, i když už 
byla zaléčena. Úzkost sama o sobě může snižovat imuno-
logickou aktivitu, a tak se vlastně zvyšuje pravděpodonost 
znovuobejvení rakoviny.
Několik studií se zaměřovalo na tento druh úzkosti u paci-
entů s rakovinou. Corner a kol. vyhodnotili užití esnciálních 
olejů a masáží na životní pocit u pacientů s rakovinou. 
Výsledky ukazují, že snížené hladiny úzkosti se vyskytují 
významně více u skupiny, která měla masáže esenciálními 
oleji. Co se týká účinnosti při zvládání bolesti, pohyblivosti, 
schopnosti pracovat a komunikovat s rodinou, vedla si sku-
pina s esenciálními oleji lépe než kontrolní skupina.
Wilkinson a kol. vyhodnocovali užití aromaterapeutické 
masáže v paliativní péči, kdy se jednalo o celotělní aroma-
terapeutickou masáž nebo masáž nosným olejem třikrát 
týdně. U skupiny, která měla v masážní směsi vůně, jsme 
zanamenali významné změny a zlepšení kvality života. 
V testu STAI. Kohara a kol. došli k závěru, že kombinace 
ošetření aromaterapií, koupele chodidel a reflexologie se 

zdají být účinné při úlevě únavy u pacientů s rakovinou 
v terminálním stadiu. 
Několik studií se zabývalo psychologickými a imunologický-
mi účinky aromaterapie u pacientů s rakovinou. Imunolo-
gická aktivita je kritickým faktorem pro pacientovu prognó-
zu, je proto velmi důležité prozkoumat účinky aromaterapie 
v této oblasti. 
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FUNKCE KOŽNÍ BARIÉRY 
PŘED NAROZENÍM A TĚSNĚ PO NĚM

Epidermis, nejzevnější vrstva, má funkci první kožní ba-
riéry a je od dermis oddělena tenkou vrstvou membrány. 
Keratinocyty, primární buňky epidermis, jsou metabolicky 
aktivní a schopné mitotického dělení. Keratinocyty migrují 
z nejhlubších epidermálních vrstev – stratum germina-
tivum – vzhůru přes různé vrstvy do nejzevnější vrstvy 
– stratum corneum. Když buňky dosáhnou této vrchní vrst-
vy kůže, nazývají se korneocyty a nejsou již životaschopné. 
Korneocyty jsou ploché, hexagonální buňky naplněné vo-
dou obsahující keratinové proteiny obklopené proteinovým 
obalem a přichycené lipidovou dvouvrstvou, která začleňuje 
vodu do této struktury. 

Epidermis a dermis jsou u plodu správně uspořádány od 
konce čtvrtého gestačního měsíce. Nicméně stratum corne-
um je tenké a porézní a podkožní tuk je vyvinut pouze velmi 
špatně. Až ve třetím trimestru kůže obsahuje zralé rohovi-
té, granulární a citlivé vrstvy společně se zralou lipidovou 
dvouvrstvou a dostatečnou vrstvou podkožního tuku. Nedo-
nošené děti tedy mají nedokonalou kožní bariéru, která je 
zhruba dva a půl krát více propustná než je kůže dospělého 
člověka (Fisher, 1985). 
Transepidermální ztráta vody (TEWL), hodnota, určující 
funkčnost kůže jako bariéry, vzrůstá přímo úměrně se zra-
lostí kůže. TEWL ve 24 gestačním týdnu je desetkrát větší 
než u plně donošených dětí (Hammarlund a Sedin, 2000). 
Pokud srovnáme funkci kůže u plně donošeného novorozen-
ce, tak je srovnatelná s funkcí kůže u dospělého (pokud sa-
mozřejmě vezmeme v úvahu sílu epidermálního strata cor-
nea a lipidového složení (Hairpin, 1982). Ochranný lipidový 

film, který je při narození velmi podobný jako u dospělého, 
se během pár týdnů mění. Sekrece kožního tuku, bohatě 
obsaženého v mazu, ubývá a je přemístěna lipidy, jako je 
membránový cholesterol. V pubertě je sekrece kožního tuku 
obnovena a vede k efektivnější ochraně kožního povrchu. 
Navzdory těmto podobnostem mezi kůží novorozence a do-
spělého člověka ukazují studie, že epidermální a dermální 
vývoj kůže je v době narození nekompletní (Evan a Rutter, 
1986) a kůže podstupuje proces dozrávání a adaptace bě-
hem prvních tří měsíců života (Visscher et al., 2000; Hoeger 
a Enzmann, 2002).
Je známo, že kůže plně donošených novorozenců je relativ-
ně snadno ovlivnitelná i dráždivými látkami, které nemo-
hou být klasifikovány jako redukující funkci kožní bariéry 
z důkazů provedených TEWL studiemi (Rougier et al. 1988; 

Willhelm et al., 1991). 
I jiné faktory, jako je pH a změny hyd-
ratace strata cornea, mohou zvyšovat 
dráždivost kůže u novorozenců. 
Děti s atopickou dermatitidou vyka-
zují signifikantně sníženou hydrataci 
vnější vrstvy kůže (rohovitých buněk) 

a to jak u kůže postižené, tak i u kůže zdravé (Seidanari 
a Giusti, 1995). 

pH povrchu kůže u novorozenců je výrazně vyšší, ale na 
hodnoty u dospělých jedinců se stabilizuje během prvního 
měsíce (Hoeger a Enzmann, 2002). Vystavování povrchu těla 
alkalickým mýdlům a čisticím prostředkům tento proces 
zpomaluje a dráždí tento ochranný kyselinový pokryv těla. 

Existují také výrazné změny v metabolické kapacitě u dětí, 
ať už donošených nebo nedonošených, a dospělých. Hladina 
aktivity kožních enzymů není pozorována do dvou někdy až 
do šesti až dvanácti měsíců věku. Toto může dále vysvětlo-
vat zvýšenou citlivost dětské kůže k chemickým dráždivým 
látkám (Plunkett, 1995).

Kožní absorpce na povrch aplikovaných látek a jejich 
potenciál pro jejich toxicitu nebo dráždivost a poškození 
kožní bariéry jsou velmi důležité faktory při práci s dětmi. 

Aromaterapeutické postupy
při dětské dermatitidě

Philippa Bucka
Farmaceutka, aromaterapeutka

Kožní onemocnění jsou v dětství relativně běžná. V poslední době vzrůstá podíl atopické dermatitidy 
(AD), alergické kontaktní dermatitidy (ACD) a dráždivé plenkové dermatitidy (Shin, 2005; Bruckner 
a Veston, 2002; Williams, 1995). Okamžitě po narození plní kůže vitální funkce jako je termoregulace, 
deskvamace (odlupování odumřelých buněk) a ochrana proti poškození externími faktory jako jsou 
UV záření a mikroorganismy, kterým miminko nebylo vystaveno uvnitř dělohy. Kůže novorozenců se 
liší od kůže dospělých v mnoha směrech a děti mají zvýšené riziko jejího poškození, kožních infekcí 
a toxických poškození z přípravků aplikovaných na povrch kůže. Přechodná, malá poranění jsou velmi 
běžná, přičemž jejich příčina často nebývá odhalena. 

Dermatitidy jsou stavy, které vedou k vážnějším poraněním 
kůže s doprovodnými kožními defekty, zvýšenou náchylností 
k podráždění a přecitlivělosti. V tomto článku se budeme 
zabývat právě těmito nemocemi a jejich zvládáním pomocí 
aromaterapeutických přístupů.
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Aromaterapeutická masáž 
Éterické oleje dávkujeme do vhodného nosiče – nejlé-
pe do rostlinného oleje. Nejčastější dávkování při léčbě 
1,5 – 2,5 %. Olejem si může klientka provádět automasáž 
– břicha a beder.

NEJVHODNĚJŠÍ SILICE:
Silice vybíráme pro každou klientku individuálně. Všeobec-
ně nejčastěji vybírané jsou: Tee trea  Achillea millefolium 

 Cedrus atlantica  Eukalyptus globulus  Eukalyptus 
radiata  Pogostemon patschouli  Thymus vulgaris

Koupele
EO smíchat se lžící neutrálního koupelového oleje nebo se 
smetanou či medem a přimíchat do koupele. 
Na celkovou koupel postačí 8 až 15 kapek EO. Do sedací 
koupele, při které by voda by měla sahat až po pás, přidat 
5 až 8 kapek EO.

NEJVHODNĚJŠÍ SILICE: 
Tee trea  Eukalyptus globulus  Achillea millefolium

Aromalampy
EO použité do aromalampy použít dle přání klientky, např. 
Eukalyptus globulus  Eukalyptus radiata  Thymus 
vulgaris

Olej na vymazání pochvy
Do 30 ml nosného oleje přidat 5 až 8 kapek EO.

NEJVHODNĚJŠÍ SILICE
Tee trea  Santal album  Pogostemon patschouli

Poševní výplachy
Do 500 ml převařené vody nakapat vhodné EO. Vyluhovat 
vhodné byliny – např.: měsíček lékařský, řepík lékařský.

Čaje
Receptů na čaje je mnoho např: smícháme stejné díly květu 
hluchavky, natě kontryhele, truskavce a řebříčku. Zalijeme 
vařící vodou, necháme vyluhovat, scedíme a pijeme 3x den-
ně po několik dní.

Masti
Rozpustit lanolín nebo kakaové máslo a vmíchat vhodné EO 
Tee trea. Mažeme na zevní pohlavní orgány.

PRAKTICKÁ ČÁST

Pracovala jsem s klientkou od začátku dubna 2008 do srpna 
2008. Měla opakované gynekologické záněty. Klientka vy-
zkoušela různé léky, čípky, ale záněty se stále vracely.
Úkolem mé léčby bylo zjistit, jaká je příčina stálého opako-
vání se nemoci a tu následně odstranit.

Využití aromaterapie při léčbě gynekologických zánětů
Martina Voňavková

Odborná aromaterapeutka

Téma, které jsem si vybrala, mě velice zajímá. Mnoho žen v České republice i na celém světě trpí 
onemocněním pohlavního systému – jedním z nich jsou gynekologické záněty pochvy a následně 
i dělohy. Gynekologické záněty mají různé příčiny. Nejčastější z nich jsou kvasinky a bakterie. Skoro vždy 
předchází, přemnožení kvasinek nebo bakterií, oslabená imunita. Ve své práci se budu věnovat léčbě 
gynekologických zánětů, které se opakují, a klasická léčba nepomáhá.

Mým cílem je pokusit se předložit nejčastější 
příčiny a důsledky gynekologického zánětu 
a také zjistit zdali se dá pomocí éterických 
olejů vyléčit gynekologický zánět.




