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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá účinností kosmetických přípravků s obsahem kolostra 

a bez jeho obsahu. Bariérové vlastnosti kůže po aplikaci testovaných vzorků (mléko, krém, 

sérum s obsahem kolostra a mléko, krém, sérum bez obsahu kolostra) byly sledovány 

za pomocí bioinženýrských metod. Výsledky ukazují, že přítomnost kolostra nemělo 

na hydrataci kůže žádný vliv, zato ale mělo vliv na udržení dostatečné kožní bariéry. 

Po senzorické stránce byly více preferovány vzorky bez obsahu kolostra. 
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ABSTRACT 

This master thesis deals with an efficiency of cosmetic products for skin with and without 

colostrum. The barrier properties of the skin after application of the test samples (milk, 

cream, serum with colostrum and milk, cream, serum without colostrum) were monitored 

using bioengineering methods. The results show that the presence of colostrum had no skin 

hydration effect, but it had an influence for skin barrier. Samples without colostrum were 

more preferred by sensory analysis.   
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ÚVOD 

V současné době se na trhu mnohem více objevuje přírodní kosmetika s obsahem kolostra, 

což je tekutina mateřské mléčné žlázy savců. Kolostrum je velmi bohaté na imunoglobuli-

ny, růstové faktory, proteiny a minerální látky. Do kosmetických přípravků 

je kolostrum přidáváno převážně kvůli obsahu laktoferinnu, který má silný bakteriostatický 

účinek na patogenní bakterie. Toho je hojně využíváno při léčbě akné. Růstové faktory 

zase zaručují, že kolostrum pomáhá při obnově a regeneraci pokožky a chrání svrchní část 

kůže před nepříznivými vlivy. 

Nejvýznamnější funkcí kolostra, která se hojně využívá pro kosmetické účely, je považo-

vána obnova kožních buněk a odstranění mimických vrásek, kterému přispívá i dostatečná 

hydratace pleti. Hydratace je spojována s přítomností přirozeného hydratačního faktoru, 

jehož součástí jsou aminokyseliny, sodná sůl pyrrolidin uhličité kyseliny, laktát, močovina 

atd. Jeho koncentrace se mění v závislosti na věku, proto je nutné s přibývajícími léty pleť 

více hydratovat. V neposlední řadě je kolostrum i zdrojem řady antioxidantů, kte-

ré rozkládají kyslíkové radikály, které se podílejí na stárnutí organismu. 

V kosmetickém průmyslu je nejvíce využíváno kolostrum bovinní, ale začíná se prosazovat 

i kolostrum kozí. Bovinní kolostrum v porovnání s kozím obsahuje vyšší množství mléč-

ného tuku, bílkovin i laktózy, což může být nevhodné pro lidi trpící intolerancí laktózy,  

tj neschopnost strávit mléčný cukr. 

Tyto poznatky byly ověřeny v experimentální části, která se zabývala bariérovými vlast-

nostmi kůže po použití kosmetických přípravků s obsahem kolostra. Dále byla stanovena 

hydratace, pH kůže a množství kožního mazu pomocí in vivo metod. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 LIDSKÁ KŮŽE 

Kůže (lat. cutis, řec. derma) je rozsáhlý plošný orgán tvořící zevní povrch těla a tím i bari-

éru mezi organismem a vnějším prostředím. Bariéra je selektivně propustná, tzn., že teku-

tiny, které ji zvlhčují a promazávají, jsou překážkou pro škodlivé látky z exogenního pro-

středí a udržují stabilní prostředí uvnitř. Mluví se tedy o jedné z funkcí kůže, a to o funkci 

ochranné. Další funkcí je funkce termoregulační, která díky činnosti potních žláz a pomocí 

změn průtoku krve ve svém cévním řečišti ovládá tepelné ztráty do okolí. Kůže se do jisté 

míry podílí i na látkové výměně, a to tím, že svými potními a mazovými žlázami předsta-

vuje sekreční orgán. Dále se podílí na funkci imunitního systému organismu, neboť obsa-

huje imunokompetentní buňky s tvorbou protilátek [1, s. 571], [2, s. 165]. 

Kůže zaujímá plochu 1,1 až 1,85 m2 a představuje asi 12 % tělesné hmotnosti. Tloušťka 

kůže se pohybuje od 0,5 mm do 4 mm, obzvlášť tenká je na očních víčkách a na peni-

su. Hmotnost kůže dosahuje až 3 kg, je-li obalena tukovým polštářem, může její hmotnost 

dosáhnout až 20 kg. Co se týká pH, tak pH zdravé kůže se pohybuje v rozmezí 4,5 – 6, 

kdy mírná kyselost brání nadměrnému rozmnožování mikroorganismů, hlavně kvasinek, 

plísní a bakterií [1, s. 571], [2, s. 165]. 

1.1 Anatomie kůže 

Vlastní kůže je složena ze dvou vrstev, a to z pokožky (epidermis) a škáry (dermis). 

Pod kůží je vrstva podkožního vaziva (hypodermis) [3, s. 508]. 

Pokožka tvoří ochranný obal lidského těla. Její tloušťka je maximálně 1 mm. Je tvořena 

několika vrstvami plochých buněk, které jsou uloženy ve vrstvách těsně nad sebou. Nej-

hlouběji se nachází vrstva zárodečná (stratum germinativum), ve které se rozlišují další dvě 

vrstvy, a to stratum basale a stratum spinosum. Buněčné dělení a vznik nových buněk pro-

bíhá při bazální membráně. Dalšími vrstvami epidermis směrem k povrchu jsou stratum 

granolosum, obsahující 1 až 3 vrstvy buněk, ve kterých se začínají vytvářet zrna kerato-

hyalinu, což je prekursor keratinu, uložený ve formě submikroskopických granul mezi to-

nofilamenty keratinocytů. Buňky stratum granulosum postupují k povrchu, diferencují 

se a podléhají buněčné smrti. Když tyto buňky ztratí jádro, mění se ve stratum lucidum, 

což je tenká vrstva viditelná hlavně v silnější epidermis na dlani nebo na chodidle. Buňky 

této vrstvy obsahují elenin, což je další prekurzor keratinu obalující tonofilamenta. Násle-

duje vrstva stratum corneum (SC), která je složena z plně zrohovatělých bu-
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něk. Jedná se o bezjaderné keratinocyty, ketré se někdy označují jako rohové buňky (kor-

neocyty). Nejsvrchnější vrstva těchto korneocytů je strarum disjunctum, která je tvořena 

postupně se odlučujícími zbytky buněk. V keratinocytech je syntetizován keratin (dále viz 

kap. 1.2), základní složka vnější vrstvy pokožky, vlasů a nehtů. V epidermis nejsou cévy, 

ale v hlubších vrstvách lze nalézt volná nervová zakončení, která slouží k vnímání bolesti 

[1, s. 576], [2, s. 166], [3, s. 508].  

Pod pokožkou se nachází dermální vrstva (škára, dermis), která je pružná a elastická, jeli-

kož je tvořena převážně kolagenními a elastickými vlákny (dále viz 1.2). Je prostoupena 

sítěmi kapilár, ze kterých je difuzí vyživována epidermis. Ve škáře jsou uloženy mazové 

žlázy ústící do vlasových folikul. Dermis vybíhá proti epidermis řadou výběžků, kte-

ré na povrchu epidermis vytvářejí lineární vyvýšeniny. Tyto vyvýšeniny – hmatové lišty – 

jsou zvláště v oblasti prstových bříšek upraveny zcela charakteristickým a po celý život 

neměnným způsobem [2, s. 166], [3, s. 509]. 

Pod škárou se nachází podkožní vazivo, což je vrstva řídkého vaziva. Obsahuje pruhy ko-

lagenního vaziva (retinacula cutis). Podkožní vazivo je izolační vrstvou a zdrojem energie. 

Zároveň je potenciální tukovou tkání, schopnou deponovat v buňkách velké množství tu-

kových kapének, např. lipocyty, syntetizující lipidy. Do této části kůže zasahují vlasové 

kořínky, které jsou zachyceny ve folikulu. V důsledku stárnutí podkožního vaziva a hro-

madění tukové tkáně dochází ke zvrásnění kůže se vznikem dolíčků a hrbolků, označova-

nému jako celulitida [2, s. 167], [4, s. 161]. 

1.2 Keratin 

Keratin je bílkovina intermediárních filament, která je nositelem funkčních vlastností epi-

dermis, tvoří až 85 % celkového obsahu bílkovin v plně diferencovaných keratinocytů 

a 25 – 35 % extrahovaných proteinů. Keratin je ve skutečnosti složitá směs látek jako jsou 

např. keratiny, KAPs (z ang. human hair keratin-associated proteins) a enzymy extrahova-

né z epitelu.  V současné době je známo 54 typů keratinů, které se dále dělí do několika 

skupin. Rozlišují se podle různých vlastností jako např. fyzikálně-chemické ne-

bo v závislosti na tom, jakými buňkami a tkáněmi jsou produkovány. Některé se nachází 

přímo v buňkách epitelů, jiné v rohových derivátech epidermis (vlasech, chlupech, neh-

tech). Keratiny rohových derivátů obsahují více cysteinu než keratiny epitelů. Cystein ob-

sahuje   -SH skupiny a filamenta tohoto typu keratinu polymerují za vzniku disulfidických 

vazeb. Výsledkem jsou struktury o větší pevnosti, než tvoří keratiny epitelů [5]. 
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Keratin je odolný vůči enzymům jako je pepsin či trypsin, dále je nerozpustný ve zředě-

ných kyselinách a zásadách, ve vodě, organických rozpouštědlech a ve vodných roztocích 

soli. Dokonce je schopen ve vodném prostředí znovu složit intermediální filamen-

ta. Rozpustný je v roztocích obsahující denaturační činidla. Pro stanovení fyzikálně-

chemických vlastností keratinů v epitelových buňkách a tkáních je nutné nejprve provést 

extrakci za použití rozpouštědla (močoviny) a pomocí redukčních činidel (merkaptoetha-

nol, dithiothreitol) rozbít disulfidové vazby, které spojují keratiny k sobě. Primární struktu-

ra keratinu je charakterizovaná řetězcem aminokyselin, který se může lišit v počtu a pořadí 

aminokyselin, v polaritě a ve velikosti náboje. V lidské kůži je vysoké zastoupení glycinu, 

serinu, leucinu a kyseliny glutamové. Sekundární struktura keratinů je rozdělena do tří čás-

tí: N-terminální hlava, centrální α-helikální tyč a C-terminální ocas. Každá z těchto tří částí 

je rozdělena do subdomény. Domény a subdomény jsou určeny aminokyselinovou sekven-

cí keratinu [5]. 

1.3 Kolagen  

Kolagen je komplex 18 proteinů, z čehož se 11 nachází v dermis a tvoří 1/3 všech bílkovin 

v těle. Existuje až 27 typů kolagenu. Kolagenní vlákna v dermis lze na rozdíl od elastinu 

vidět v konečném zralém stavu, který má v povrchové vrstvě vlákna nezralá, zralá vlákna 

jsou ukryta v hlubších vrstvách. Kolagen je jeden z nejsilnějších přírodních proteinů vy-

skytující se v lidské kůži. Syntéza kolagenu probíhá ve fibroblastech za vzniku prekurzoru 

prokolagenu. Prolinové zbytky na prokolagenovém řetězci jsou převedeny na hydroxypro-

lin za účasti enzymu prolylhydroxylázy. Tato reakce vyžaduje přítomnost železnatých 

kationtů, kyseliny askorbové a alfa-ketoglutarátu. Taktéž i lyzinové zbytky jsou konverto-

vány na hydroxylyzin, v tomto případě pomocí enzymu lyzylhydroxylázy. Stejně ja-

ko u prolinu, i zde je nutná přítomnost železnatých kationtů, kyseliny askorbové a alfa-

ketoglutarátu. Za zmínku stojí fakt, že nedostatek vitamínu C, jakožto esenciální složky 

reakce, vede ke vzniku kurdějí, což je onemocnění charakterizované sníženou produkcí 

kolagenu. Význam kolagenu je v tom, že propůjčuje kůži mladistvost a odolnost vůči vněj-

ším vlivům. V dnešní době je hodně zmiňovaný v souvislosti s antiagingem, několika 

kosmetickými produkty a procedurami. Změna kolagenové struktury může být způsobena 

rejuvenací např. pomocí CO2 laseru či dermabraze, kdy dochází k celkovému zlepšení kva-

lity kůže [6, s. 8]. 
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1.3.1 Glykosylace kolagenu 

Glykosylací se obecně rozumí navázání molekuly cukru (např. glukosy, galaktosy či růz-

ných oligosacharidů) na jinou molekulu, nejčastěji bílkovinu. Může dojít k pozměnění 

vlastností, např. antigenních. Většina bílkovin existujících v glykosylované podobě se na-

zývají glykoproteiny, přičemž tento proces je docílen speciálními enzymy. Opakem glyko-

sylace je glykace, což je děj neenzymatický. Glykace je považována za jeden z faktorů 

přispívající ke stárnutí tkání [7]. 

 Glykace extracelulární matrice kolagenu (ECM) a ostatních proteinů hrají důležitou roli 

v procesu stárnutí. Neenzymatická glykace spočívá v přidání molekuly redukujícího cukru 

jako je glukóza nebo fruktóza do ECM kolagenu. Tato reakce je též známá pod názvem 

Maillardova reakce. Molekula cukru reaguje hlavně s amino skupinou lyzinu a argininu 

v postranním řetězci kolagenu a ECM proteinu. Následně produkt tohoto procesu podléhá 

oxidaci, což má za následek tvorbu pokročilé glykace –  AGEs (advanced glycation 

end products). Předpokládá se, že AGEs narůstá s věkem, hromadí se na kolagenových 

a elastinových vláknech, přispívá tak ke stárnutí kůže a též souvisí s řadou chorob pozděj-

šího věku (diabetes mellitus, chronické selhání ledvin či Alzheimerova choro-

ba). V důsledku glykace, kdy kolagen upravuje aktinový cytoskelet fibroblastů, kolageno-

vé sítě ztrácejí schopnost se smršťovat, stávají se tužší a odolnější vůči transformaci 

[6, s. 9].  

1.3.2 Hlavní typy kolagenů  

Existuje celá řada typů kolagenů, ale mezi nejdůležitější typy vyskytující se v dermis 

se řadí kolagen typu I, III, IV, V a VII [6, s. 9]: 

• Kolagen typu I je nejvíce se vyskytující typ kolagenu v organismu. V dermis je obsa-

ženo 80 až 85 % tohoto typu, který je zodpovědný za pevnost v tahu. Zbytek kolagenu 

se nachází v kostech, šlachách, pouzdrech orgánů a v řídkém vazivu. Bylo prokázáno, 

že jeho množství se snižuje vlivem UV záření, a proto je nezbytné jej doplňovat pomo-

cí kolagenových přípravků. Z toho je zřejmé, že právě na stárnutí kůže se nejvíce podílí 

kolagen typu I; 

• Kolagen typu III je druhá nejdůležitější forma kolagenu v dermis, tvoří 10 až 15 % 

matrix, a na rozdíl od kolagenu typu I má menší průměr svazků umožňující lepší oheb-

nost kůže. Někdy se nazývá jako zárodečný kolagen, jelikož převládá v embryonálním 
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stádiu života. Ve větším množství je možné ho pozorovat kolem krevních cév 

a pod epidermis; 

• Kolagen typu IV netvoří fibrily ani vlákna, ale mřížkovou strukturu, která se nachází 

v bazální membráně; 

• Kolagen typu V obsahuje zhruba 4 až 5 % matrix a je difúzně distribuován v dermis, 

v zevních laminách svalových buněk, adipocytů a gliových buněk; 

• Kolagen typu VII tvoří kotvící fibrily, které zpevňují spojení dermis a epidermis. Na-

chází se v hemidesmozonech a hraje důležitou roli ve struktuře proteinů. Při nedostatku 

těchto kolagenů dochází ke genetickým chorobám a k následné tvorbě protilátek. 

1.4 Elastin 

Elastinová vlákna představují jednu z esenciálních složek extracelulární matrix pojivové 

tkáně. Elastin je zodpovědný za to, že lidská kůže i ostatní orgány, jakož jsou plíce a cévy 

se jeví pružné – elastické. Vznik tohoto proteinu spadá již do prenatálního období a svého 

maxima dosahuje v blízkosti narození a raného novorozeneckého období, naopak 

s přibývajícím věkem jeho procentuální zastoupení v kůži výrazně klesá. Elastinová vlákna 

mají 2 hlavní složky, a to elastin a protein pojivé tkáně, který je nerozpustný. Elastin 

se podílí z 3 % na hmotnosti suché kůže, z 5 % na hmotnosti plic, z 30 % na hmotnosti cév 

a až z 50 % na hmotnosti elastických vazech. Syntéza probíhá z prekurzoru – tropoelastinu 

ve fibroblastech, jakož i v endoteliálních buňkách a v buňkách hladkého svalstva. Polypep-

tidy tropoelastinu obsahují střídající se hydrofilní a hydrofobní oblasti, a následně 

jsou kovalentně zesíleny za vzniku elastinu. Hydrofobní složky, které jsou bohaté na pro-

lin, valin a glycin jsou zodpovědné právě za pružnost elastinové tkáně. Na druhé straně 

hydrofilní složky obsahují alanin a lysin. Zesíťování elastinu je složitý děj, který je nezbyt-

ný pro jeho správnou funkci a stabilitu. Tento proces je zprostředkován pomocí enzymu 

lysyloxidázy, který ve své struktuře obsahuje měď a látky schopné její chelatace (semikar-

bazid) narušují jeho funkci. Oxidační deaminací hydroxylysinového zbytku vzniká na pá-

tém uhlíku aldehydová skupina (akkysin), příčné vazby pak vznikají nejčastěji mezi těmito 

skupinami navzájem – aldolová kondenzace nebo mezi allysinem a lysinem – Schiffova 

báze. Na rozdíl od kolagenových vláken jsou elastinová vlákna přítomna v dermis 

v různých stupních zralosti. Nejméně zralá vlákna se nazývají oxytalan, více zralá vlákna 

pak elaunin, ta se hromadí ve vodorovných pleteních v retikulární dermis. Elaunin je zra-
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lejší, protože má více elastinu uloženého ve fibrillinové síti. Zcela nejzralejší vlákna 

jsou nepojmenovaná a nachází se ve spodní vrstvě retikulární dermis (Obr. 1). 

 Bylo prokázáno, že samotný elastin je důležitý nejen při vývoji pružného vlákna, ale ob-

zvláště při hojení ran. Mikrofibrily přiléhají k buňkám produkující tropoelastin a jsou rov-

noběžné s vyvíjejícím se vláknem elastinu [6, s. 10]. 

 

Obr. 1. Elastinová síť v kůži [6] 

Elastin je unikátní protein a ačkoliv je velmi dobře známý, jeho využití v kosmetické der-

matologii je doposud neznámé. Zdá se, že kolagen, kyselina hyaluronová a elastin 

jsou navzájem vázány kovalentně v trojrozměrné struktuře, která je narušována 

s přibývajícím věkem. Problém je v tom, že syntéza nového elastinu již v dospělosti nepro-

bíhá [6, s. 10]. 

1.5 Typy pleti 

Diagnostika pleti je nezbytná pro výběr správného kosmetického přípravku. I když je typ 

pleti otázka genetiky, aktuální stav závisí na různých vnějších a vnitřních podmínkách 

a životním stylu. Vlastnosti pleti se mohou měnit v závislosti na věku, hormonální rovno-

váze, stresu atd. Rozlišují se čtyři typy pleti: suchá, normální, mastná a smíšená, 

avšak každá pleť může mít určité nedostatky (přecitlivělost, dehydratace, šupinatění, zánět-

livá ložiska, vrásky apod.) [8, s. 21], [9, s. 68]. 

1.5.1 Suchá pleť 

V souvislosti se suchou pletí lze narazit na poměrně nejednotnou terminologii. Například 

xeróza (řecky xéros – suchý) je všeobecně používaný termín pro suchou kůži, ichtytóza 

(řecky ichtys – ryba) označuje genetickou poruchu keratinizace (šupinový vzhled). Astea-

tóza (řecky steatos – tuk) je suchá kůže zapříčiněná sníženou produkcí kožních lipidů. Su-

chá pleť je obecně charakteristická hrubým, drsným povrchem s různým stupněm zarudnu-
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tí a deskvamace. Snížená elasticita kůže je příčinou tvorby bolestivých ragád. Subjektivně 

je tento stav doprovázen svěděním, pocity pnutí a stahování. Suchá pleť je náchylná 

na aktivaci latentních dermatóz, vzniku kontaktních dermatitid, bakteriálních, mykotických 

a virových infekcí. Tento typ kůže se objevuje u 20 až 50 % populace, přitom mnohem 

častěji je tato problematika spojována s pacienty trpící atopickým ekzémem a s některými 

profesemi vystaveným chemikáliím (úklidový pracovníci, zdravotníci, kadeřníci apod.). 

Příčinou vzniku suché pleti je narušení přirozené obnovy kožní bariéry, což je důsledek 

redukce mezibuněčných lipidů, s čímž se mění charakter hydrolipoidního filmu nebo přiro-

zený hydratační faktor (NMF), dochází ke zvyšování transepidermální ztráty vody 

(TEWL) a k následné dehydrataci kůže. Hydrolytické enzymy rozrušující keratinocytární 

vazby působí při nižším obsahu vody nedostatečně, dochází tak k abnormální deskvamaci 

a nahromaděné korneocyty tvoří na kožním povrchu šupinový film. Existují exogenní 

a endogenní faktory, které nepříznivě ovlivňují rovnováhu hydratace pleti. Z častých fyzi-

kálních faktorů stojí za zmínku vítr, extrémní chlad nebo teplo, suchý vzduch a jeho nízká 

vlhkost, zakouřené nebo klimatizované prostory, ale dokonce i nadměrný kontakt s vodou, 

kdy dochází k poklesu NMF, snížení pH a porušení schopnosti trvale vázat vodu. Nevhod-

né je i vystavování suché pleti ultrafialovému (UV) záření, které snižuje produkci cerami-

dů. Mezi chemické faktory mající vliv na pleť se řadí mýdla, saponáty a rozpouštědla pou-

žívaná v domácnostech, některé léky (antiaknotika, diuretika, retinoly) [8, s. 21],     

[9, s. 68 – 71]. 

Příčinou je zásadité pH, které poškozuje kyselou kožní bariéru, což napomáhá množení 

mikroorganismů na kožním povrchu. Hlavním biologickým faktorem jsou kožní změny 

v souvislosti se stárnutím kůže. S věkem se snižuje produkce potu, mazu, a dochází 

ke ztenčení epidermis [9, s. 71]. 

Suchá pleť potřebuje účinnou léčbu, při které jsou využívány emoliencia. Původně byla 

považována pouze za podpůrnou terapii, ale bylo dokázáno, že emoliencia obnovují hydro-

lipoidní film, hydrataci a funkčnost kožní bariéry, jedná se tedy o funkci léčebnou. 

Pro úspěch léčby je ale nutné znát správnou každodenní péči o tento typ pleti. V každém 

případě by se pacienti měli vyvarovat nadměrnému kontaktu s vodou a omezit používání 

alkalických mýdel [9, s. 71]. 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 20 

 

1.5.2 Normální pleť 

 Tento typ pleti je považován za ideální, má sametově hebký povrch a barva je jemně narů-

žovělá. Normální pleť má vyváženou vlhkost, pružnost a na dotek je mírně napja-

tá. Charakteristická je tím, že mazové žlázy produkují přiměřené množství mazu, póry jsou 

jemné, nezřetelné. S normálním typem pleti se lze nejčastěji setkávát u dětí, v pubertálním 

věku se mění na pleť mastnou. Co se kosmetického ošetření týká, tak pro normální pleť 

jsou určená speciální pleťová mléka, čistící vody nebo hydrofilní oleje [10, s. 109 – 110]. 

1.5.3 Mastná pleť   

Mastná pleť je velmi častá v dospívajícím věku. Tento typ pleti je charakteristický tím, 

že pokožka je silnější než u pleti normální a dochází ke zvýšení mazové sekrece, 

což je příčina lesklého vzhledu, a to nejvíce na nose, čele a bradě. Mastná pleť je náchylná 

k různým zánětlivým projevům jako je např. epidermolytická hyperkeratóza. Jedná 

se o onemocnění vyznačující se shlukováním keratinových filament, kdy při nadměrném 

množství keratinu dochází k rohovatění SC. Dalším onemocnění objevující se u mastné 

pleti je hypersebohrea, pro které je typická nadměrná produkce kožního mazu (séba) ma-

zovými žlázami. Důsledkem je lesknoucí se pleť, objevuje se také v horní části zad a hrud-

níku. Asi nejznámější a nejrozšířenější onemocnění je akné. Akné (acne vulgaris) je chro-

nické zánětlivé onemocnění, není však infekční. Vyskytuje se ve větší míře zejména 

u mladistvých. Příčinou je zvýšená produkce mazu vyvolaná mužským hormonem andro-

genem a přítomnost bakterií Propionibacterium acnes. Dále zde hrají důležitou roli faktory 

jako je dědičnost, stres či mechanické poškození kůže [11, s. 34], [12, s. 43], [13, s. 811], 

[14], [15, s. 361]. 

1.5.4 Smíšená pleť 

Pleť smíšená je snadno rozpoznatelná podle tzv. T-zóny, kdy čelo, nos a brada jsou pro-

maštěné s výskytem černých, bílých a zanícených komedonů. Okrajové části (periferie) 

jsou v kombinaci mastná – normální nebo mastná – suchá pleť (Obr. 2). Jedná se o nejčas-

tější typ pleti, kdy činnost potních žláz je nerovnoměrná, a tedy promaštění pleti je nestej-

noměrné [10, s. 112]. 
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                                    Obr. 2. Typy pleti [16] 

1.6 Stav pleti 

Jak už bylo zmíněno výše, každý typ pleti může mít určité nedostatky, proto se nerozlišuje 

pouze typ pleti, ale i její stav. 

Velmi častá je pleť normotonická. Jedná se o pleť mladou a pružnou, která nevyžaduje 

žádné speciální ošetření. Klasická masáž obličeje se neprovádí, ale doporučuje se udělat 

mikromasáž očního okolí, popřípadě hluboké čištění, pokud se vyskytují komedony. 

Vhodné je použití hydratační, osvěžující nebo zklidňující masky. Větší důraz na péči o pleť 

by měl být kladen u pleti hypotonické. Její vzhled je mírně ochablý, proto je zde vyžado-

vána masáž obličeje (klasická, mikromasáž očního okolí, cytomasáž, lymfatická masáž). 

Doporučené masky jsou hydratační, osvěžující, výživné, klidnící, tonizační. Nesmí být  

opomenouty masky oční. V pozdějším věku se nejvíce projevuje stav atonické pleti, 

kdy tato pleť je výrazně ochablá, mohou být provedeny různé druhy masáží, a to i na zpev-

nění dolní čelisti, krku a dekoltu. Ošetření je doplněno mimo jiné i kosmetickými příprav-

ky s obsahem liposomů, ceramidů, které fungují jako nosiče aktivních látek. Pleťové 

masky by měly být bohaté na vitamin A, E, F a na hydratační faktory, které působí ja-

ko prevence před stárnutím pleti [10, s. 113 – 114]. 
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2 DIAGNOSTIKA PLETI 

Správná diagnostika pleti je nezbytná v souvislosti s určením vhodných kosmetických pří-

pravků. V současné době existují přístroje schopné měřit hydrataci pokožky, transepider-

mální ztrátu vody, její pH  nebo dokonce množství kožního mazu (séba). 

2.1 Corneometrie 

Corneometrie je metoda, kterou lze nepřímo měřit hydrataci kůže. Sonda určená k měření, 

pomocí které lze určit obsah vody v pokožce do hloubky 10 – 20 µm se nazývá corneometr 

(Obr. 3) [17, s. 45 – 51], [18, s. 20].  Celá metoda měření hydratace je založena na principu 

fungování kondenzátoru, ten lze popsat jako systém složený ze dvou kovových desek od-

dělených dielektrikem, který má schopnost hromadit a uchovávat elektrický náboj (Obr. 4). 

Tato vlastnost vodivých těles je nazývána jako elektrická kapacita. Hodnota kapacity 

je závislá na ploše desek kondenzátoru, jejich vzdálenosti a na vlastnostech dielektrika. 

Změna hydratace kůže vyvolá změnu relativní permitivity a dochází ke změně elektrické 

kapacity kondenzátoru. Corneometrické zařízení pracuje na nízké frekvenci 

(40 až 75 MHz) [19, s. 103].   

 

Obr. 3. Corneometr [20] 
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                                          Obr. 4. Princip fungování corneometru  

                                         (1 – sonda, 2 – vodič, 3 – elektrické pole, 

                                         4 – sklo, 5 – povrch kůže) [19, s. 103] 

 

2.2 Transepidermální ztráta vody 

Transepidermální ztráta vody je metoda měření bariérové funkce kůže, kterou nelze měřit 

přímo. Transepidermální ztráta vody představuje difúzi kondenzované vody přes SC, závisí 

tedy jak na rychlosti přísunu vody na povrch kůže, tak i na rychlosti odpařování vody 

z povrchu kůže, to má za následek okolní prostředí. Na povrchu dobře hydratované kůže 

by se koncentrace vody měla pohybovat kolem 12 mol/l. Důležitou roli zde hraje relativní 

vlhkost okolního vzduchu. Bude-li relativní vlhkost vzduchu 100 %, hodnota TEWL bude 

téměř nulová, naopak bude-li vlhkost 0 %, bude TEWL maximální. Jelikož kožní bariéra 

není souvislá, k difúzi vody dochází ze spodních, lépe hydratovaných vrstev směrem 

k povrchu kůže. Difúzní tok je veličina, která udává rychlost difúze a je definován ja-

ko množství vody prošlé plochou 1 m2 za jednotku času, tomu odpovídá 1. Fickův zákon. 

Pro měření TEWL v praxi jsou používány nejčastěji dvě techniky, otevřená komůrková 

metoda a uzavřená komůrková metoda [19, s. 104]. 
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2.2.1 Otevřená komůrková metoda 

Princip otevřené komůrkové metody spočívá v měření gradientu tlaku vodní páry nad po-

vrchem kůže. Rozdíl tlaku vodní páry ve dvou různých výškách měřící sondy je roven 

TEWL. Tvar měřící sondy je ve tvaru otevřeného válce, je vyrobena z teflonu a obsahuje 

snímače relativní vlhkosti (hygrosenzory) spolu s teplotními čidly (termistory) (Obr. 5). 

Spodní část komůrky je otevřená, aby čidla byla v dobrém kontaktu s kůží, naopak horní 

otevřená část slouží k odvodu vodní páry do okolí. Princip měření TEWL v otevřené ko-

můrkové metodě je založen na měření difúze a lze jej vyjádřit rovnicí (1) [19, s. 104]. 

𝑑𝑚
𝑑𝑡

 = − D∙ A∙ 𝑑𝑝
𝑑 𝑥

                                                            (1) 

Kde:  A - povrch plochy [m2]; 

         m - množství transportované vody [g]; 

         t - čas [h]; 

         D - konstanta difúze [0,0877]; 

         p - tenze par ve vzduchu [mm]; 

         x - vzdálenost od povrchu pokožky k měřícímu bodu [m] [19, s. 105]. 

 

                                                 Obr. 5. Schéma měřící sondy TEWL 

                                                otevřenou komůrkovou metodou [21] 
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Transepidermální ztráta vody je vyjádřena v jednotkách [g∙h −1∙m−2] a typické hodnoty 

TEWL jsou uvedeny v Tab. 1 [19, s. 105]. 

Tab. 1. Interpretace měření TEWL [19, s. 105] 

Interpretace měření Hodnoty TEWL [g∙h−1∙m−2] 

Velmi dobrý stav kůže 0 – 9  

Dobrý stav kůže 10 – 14  

Normální stav kůže 15 – 25  

Napjatý stav kůže 26 – 29  

Kritický stav kůže nad 30 

 

2.2.2 Uzavřená komůrková metoda 

Velká výhoda při použití sondy s uzavřenou komůrkou spočívá v tom, že okolní prostředí 

nijak neovlivňuje měření. Tento způsob měření může pracovat buď na principu neodvětra-

né komůrky nebo na principu měření v kondenzační komůrce. V neodvětrané komůrce 

dochází k postupnému zvyšování relativní vlhkosti vzduchu, kdy horní konec válce je uza-

vřen a vodní páry tedy nemohou unikat (Obr. 6). To zapříčiní nárůst vlhkosti v čase, nej-

prve pomalý, poté však lineární. Hodnota TEWL je pak stanovena z lineární části závislos-

ti relativní vlhkosti na čase. Při měření pomocí kondenzační komůrky je sledován tok vod-

ní páry z povrchu kůže. Princip je založen na kondenzaci vodní páry, ta se zachytí ve for-

mě ledu v horní části komůrky, která je chlazena na teplotu o několik stupňů nižší 

než je teplota tuhnutí vody [19, s. 106]. 
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                                                     Obr. 6. Schéma měřící sondy 

                                                     TEWL uzavřenou komůrkovou 

                                                     metodou (1 – čidlo, 2 – povrch kůže) 

                                                     [19, s. 105] 

2.3 Měření pH kůže 

Kůže je chráněná kyselým kožním pláštěm, kdy se jeho pH pohybuje v rozmezí 4,5 – 5,5. 

Jedná se tedy o mírně kyselé prostředí. Tento tzv. kyselý kožní plášť má pro kůži velký 

význam, např. udržuje epidermální propustnost, má antimikrobiální funkci nebo zajišťuje 

intengritu a soudržnost SC. Příčinou kyselého pH kůže jsou různé endogenní a exogenní 

faktory, kdy endogenní faktory zajišťují tvorbu volných mastných kyselin pomocí hydrolý-

zy fosfolipidů a exogenní faktory jsou zodpovědné za produkci volných mastných kyselin 

vznikajících působením bakteriální lipázy, z kožního mazu nebo přeměnou produktů žláz, 

jako je např. kyselina mléčná. Deskvamační procesy mohou být ovlivněny i pH na povrchu 

kůže, jelikož všechny enzymy rozkládající proteiny ve SC potřebují pro svoji funkci opti-

mální pH. Příkladem onemocnění vzniklého alkalickým pH je xerotická kůže způsobená 

účinkem alkalického mýdla [22, s. 188], [23]. 

K měření pH se používá sonda, která je citlivá na vodíkové ionty. Měření pH obecně spo-

čívá v ponoření elektrody se skleněnou membránou citlivou na vodíkové ionty do roztoku 

a sledováním reakce mezi ní a roztokem vzorku. Pro měření pH kůže se ale používá elek-

troda plochá, aby se zajistil dobrý kontakt s kůží. Pro stanovení pH je zapotřebí i druhé 

elektrody tzv. referenční a diferenční potenciál obou elektrod pak vyhodnotí skutečnou 

hodnotu pH [24, s. 7]. 
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2.4 Sebumetrie 

Sebumetrie neboli měření kožního mazu je metoda, která se využívá při volbě nejvhodněj-

šího kosmetického přípravku. Jedná se o neinvazivní, rychlou a jednoduchou metodu. Se-

bumetrie je spojena s fyziologií mazových žláz a jejich rozdílů, má význam při lokální 

léčbě akné nebo při objektivizaci vlivu kosmetických přípravků na promaštění kůže 

při jejich aplikaci [19, s. 107]. 

Dříve se množství séba v pokožce měřilo pomocí rozpouštědel jako např. diethyléter ne-

bo jeho směs s etanolem či acetonem. Sébum je z povrchu pokožky setřeno tamponem, 

rozpouštědlem vyextrahováno a jeho množství je po odpaření rozpouštědla stanoveno váž-

kově. V současné době je ale čím dál více využíváno moderních metod, jejichž principem 

je aplikace séba na průsvitný povrch jako je mléčné sklo či speciální adhezivní páska 

(Obr. 7). Změnu v transparentnosti pásky způsobí lipidy obsažené v sébu a množství kož-

ního mazu je stanoveno fotometricky [19, s. 107]. 

 

                                         Obr. 7. Princip sebumetrického měření 

                                         (1 – adhezivní páska, 2 – vyslaný paprsek, 

                                         3 - odražený paprsek, 4 – fotodioda, 

                                        5 – zdroj záření) [19, s. 108] 
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3 KOLOSTRUM 

Kolostrum (mlezivo) je tekutina mateřské mléčné žlázy, která je tvořena již před porodem, 

a to u všech savců. Za bovinní kolostrum je považováno první mléko krav.  Jakmile kráva 

porodí, během 72 hodin vyprodukuje až 30 litrů kolostra. Prvních 5 litrů jde na výživu tele-

te a teprve potom jej může být sbíráno k lidské spotřebě. Kolostrum je ve své přirozené 

podobě hustá tekutina s nažloutlou barvou, jedná o nejstarší přírodní potravinu živočišného 

původu, která je přirozeným pokrmem savců. Tekutina je po homogenizaci rychle fluidně 

vysušena a zároveň pasterizována. Takto vysušený materiál obsahuje imunoglobuliny 

a růstové faktory, proteiny 63 – 65 % (vč. laktoglobulinu, albuminu, laktalbuminu, preal-

buminu), vlhkost 4,26 %, popel 4,85 – 4,97 %, tuk 0,8 – 3 %, laktosu 2 – 3 %, prvky ja-

ko Ca, P, Mg, Na, K, Fe, Cu, Co, Mn, I. Z vitamínů a vitagenů jsou přítomny cholin, kalci-

ferol, tokoferol, thiamin, kyselina pantothenová, niacin, pyridoxin, kyanokobalamin, bio-

tin, kyselina listová, kyselina askorbová, riboflavin. Jako imunitní faktory jsou zastoupeny 

immunoglobuliny, α-1-antitrypsin, α-1-fetoprotein, α-2-makroglobulin, hemopexin, hapto-

globin, β-2-mikroglobuliny C3, C4, orosomukoid, laktoperoxidáza, xanthinoxidáza, lakto-

ferrin, lymfokiny a lysozym. Lysozym je u obratlovců poměrně široce rozšířený enzym 

charakteru hydrolasy složený ze 129 aminokyselin s hmotností 14,5 kDa. Přirozený lyso-

zym má zásaditý charakter a jeho isoelektrický bod je při pH 10,5 – 11, optimální účinek 

vykazuje při pH 4,5. U grampozitivních bakterií poškozuje vnější peptidoglykanovou vrst-

vu, naopak gramnegativní bakterie a buňky kvasinek jsou vůči lysozymu imunní. Hlavním 

úkolem kolostra je chránit novorozence proti virům, bakteriím, choroboplodným houbám 

a kvasinkám, ovlivňuje jeho celoživotní imunitu. Taktéž pomáhá nastartovat imunitní sys-

tém nemocných dospělých jedinců, podporuje léčbu mnohých onemocnění jako je chudo-

krevnost, revmatoidní artritida, roztroušená mozkomíšní skleróza, mírní projevy alergií 

a oddaluje proces stárnutí. V kolostru je obsažen laktoferrin (glykoprotein obsahující 

703 aminokyselin s molekulovou hmotností 80 kDa), který je pokládán (stejně jako lyso-

zym) za antibiotikum savců.  Laktoferrin lze najít i v slzách, slinách či ve vaginálním se-

kretu, jelikož je produkován mukózními epiteliálními buňkami různých živočišných druhů. 

Aktivovaný laktoferrin má silný bakteriostatický účinek na patogenní bakterie, zejména je-

li dislokován ve formě biofilmu. Dnes již existují technologické postupy, které umožní 

komercionalizaci takových přípravků a jejich použití proti invazním agens. Takto aktivo-

vaný glykoprotein, což je z hlediska funkce zlepšená forma přírodního, izolovaného lakto-

ferrinu, je velmi dobrým blokátorem patogenních mikroorganismů na povrchu produktu 
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(např. potraviny), brání např. adherenci Escherichia coli O157:H7 na povrchu hovězího 

masa, silně váže bakterie Salmonella typhimurium nebo Campylobacter na kůži brojlero-

vých kuřat a brání proliferaci Listeria monocytogenes na potravinách určených 

k bezprostřední konzumaci. Další důležitou složkou je skupina molekul PRP (Proline-

Rich-Polypeptides), která pracuje jako výkonný regulátor imunitního systému. Jejich 

schopnost je ta, že dokážou stimulovat nízkou a naopak utlumovat vysokou imunitní odpo-

věď. Kolostrum má též význam ve správném růstu svalové hmoty, příznivě působí na ho-

jení ran po úrazech, zlepšuje nervový systém a též je vhodným doplňkem stravy pro inten-

zivně sportující jedince. Jelikož se jedná o zcela přírodní látku, je jeho dlouhodobé užívání 

bezpečné a nevyvolává žádné nepříznivé vedlejší příznaky. [25, s. 4], [26, s. 195], 

[27, s. 220, 221]. 

3.1 Imunoglobuliny v kolostru 

Imunoglobuliny neboli protilátky obsažené v kolostru jsou stejné jako ty, které se nachází 

v krvi či v slizničním sekretu. Jedná se o souhrn proteinů s řadou ochranných bioaktivních 

látek. Imunoglobuliny jsou rozděleny do několika tříd jako jsou IgM, IgA, IgG, IgE, IgD. 

Hlavní třídy prsních žláz jsou IgG, IgA, IgM. Pokud je organismus vystaven antigenu po-

prvé, objeví se IgM, jehož specifita je nízká, a tím má nižší účinnost v porážení infekcí. 

Hlavní třídou protilátek v kolostru je IgG, která zahrňuje několik podtříd  – IgG1, IgG2. 

Všechny monomerní imunoglobuliny mají stejnou molekulární strukturu, jsou složeny 

ze dvou identických těžkých řetězců a dvou identických lehkých řetězců s celkovou mole-

kulovou hmotností přibližně 160 kDa. Těžké a lehké řetězce jsou spojeny disulfidovými 

vazbami, což vede ke vzniku molekuly imunoglobulinu ve tvaru Y. Počet a umístění disul-

fidových vazeb závisí na třídě imunoglobulinu. Každá molekula imunoglobulinu obsahuje 

dvě vazebná místa pro antigen. Na jednom konci se nachází fragment vázající antigen 

(Fab), který obsahuje variabilní doménu aminokyselin. Na druhém konci molekuly je kon-

stantní fragment (Fc), který uděluje identitu imunoglobulinu v rámci podtřídy. Obsah imu-

noglobulinů v kolostru je závislý na druhu zvířete, to samé platí pro relativní poměr imu-

noglobulinových tříd. Podle přenosu imunoglobulinu se živočišné druhy dělí do tří skupin. 

V první skupině jsou imunoglobuliny převedeny na plod přes placentu (lidé a králíci). 

Do druhé skupiny spadají zvířata, která se rodí s agamaglobulimií, tj. nepřítomnost γ- glo-

bulinů (protilátek) v krvi, a přenos imunoglobulinů probíhá přes mléčný sekret (koně, pra-
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sata, krávy, kozy). Ve třetí skupině živočichů jsou imunoglobuliny přenášeny jak přes pla-

centu, tak i přes mléčný sekret (potkani, myši, psi) [28, s. 448 – 449]. 

3.1.1 Hlavní složky kolostra 

Za hlavní složku kolostra je považován IgG. Imunoglobuliny pocházející z mléčného se-

kretu, vznikají buď v systémových anebo v lokálních zdrojích. V případě IgG pochází 

hlavní část ze séra. I když se může stát, že dojde k produkci plazmatické buňky IgG v prsní 

tkáni, jejich přínos pro IgG v mlezivu je ve srovnání s IgG odvozeného ze séra nižší. Re-

ceptor odpovědný za transcytózu IgG do kolostra se označuje jako FcRn neboli neonatální 

Fc receptor, který se též podílí na přenosu IgG pomocí placenty, např. u lidí. Vazba IgG 

na FcRn je závislá na pH, s vysokou afinitou se vyskytují při kyselém pH, naopak s nízkou 

afinitou se vyskytují v neutrálním nebo bazickém prostředí. Poločas rozpadu IgG v séru 

je obvykle delší (1 – 3 týdnů) než je pro IgA nebo IgM (1 – 2 dny) a životnost IgG2 

je o něco delší než u IgG1. Z toho vyplývá, že IgG2 má vyšší afinitu k FcRn než IgG1. 

V bovinním kolostru je ale mnohonásobně více zastoupen IgG1 než IgG2, ačkoliv koncen-

trace v séru jsou přibližně stejné. Je to zapříčiněno tím, že většina IgG2 není přenesena 

na alveolární lumen, ale spíše se recykluje zpět do extracelulární tekutiny [28, s. 451]. 

3.1.1.1 Bovinní kolostrum 

Při otelení krávy poklesne hodnota pH kravské mléčné žlázy přibližně na 6,4, potom 

se zvyšuje po dobu několika dní na 6,6 – 6,9, což je pH charakteristické pro zralé syrové 

mléko. Z tohoto důvodu je bovinní kolostrum o něco málo více kyselé než mléko zralé. 

Bovinní IgG izolovaný z mléka je stabilní po dobu několika hodin při teplotě 37 °C 

a při pH 6 – 7, avšak stabilita je výrazně snížena při pH ≤ 3 a ≥ 10 . Imunoglobuliny jsou 

látky termolabilní. Vystavení IgG teplotě 75 °C po dobu 5 minut může snížit detekovatelné 

množství až o 40 %, při teplotě 95 °C po dobu 15 sekund dokonce až o 100 %. Tepelná 

expozice zapříčiňuje konformační změny v molekule. Tepelným zpracováním se snižuje 

detekované množství IgG obsažené v mlezivu pomaleji než u izolovaných IgG. Komerční 

vzorky mléka, které byly podrobeny pasteraci, si mohou udržet 25 – 75 % IgG, přičemž 

mléko podrobené UHT záhřevu obsahuje minimální množství detekovatelného IgG 

[28, s. 457 – 458 ]. 
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3.2 Srovnání kozího a bovinního kolostra 

Kozí mléko má velmi vysoké nutriční hodnoty a je vhodné pro výrobu mléčných produktů. 

Na rozdíl od bovinního kolostra má to kozí vyšší obsah nebílkovinného dusíku, menší po-

díl koagulačních proteinů, větší variabilitu fyzikálních-chemických vlastností a nižší tepel-

nou stabilitu. Podíl nebílkovinného dusíku je v kozím kolostru 8,7 %, 5,2 % v bovinním 

a pouhých 4,6 % v ovčím kolostru. Složení každého kolostra závisí na věku zvířete. Obsah 

sušiny se v mlezivu po narození postupně zmenšuje, zatímco se zvyšuje obsah laktózy 

(Tab. 2) [29, s. 56]. 

Tab. 2. Změna chemického složení kozího kolostra v závislosti na stáří mláděte [29, s. 56] 

Složka Obsah složek [%] 

0 hodin 12 hodin 24 hodin 48 hodin 96 hodin 

Sušina 22,94 22,01 19,37 17,22 15,46 

Mléčný tuk 5,84 8,34 7,73 7,27 5,56 

Bílkoviny 14,42 10,17 7,68 5,51 4,58 

Laktóza 3,88 4,24 4,63 4,75 5,06 

Popeloviny 1,1 0,97 0,88 0,85 0,80 

 

Co se týče chemického složení, kozí kolostrum je v podstatě velmi podobné kolostru bo-

vinnímu (Tab. 3.). 
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Tab. 3. Chemické složení kozího a bovinního kolostra [29, s. 57] 

Složka Obsah složek [%] 

Kozí kolostrum Bovinní kolostrum 

Sušina 11,3 12,6 

Tukuprostá sušina 8,0 8,5 

Mléčný tuk 3,3 3,9 

Bílkoviny 2,9 3,3 

Laktóza 4,4 4,7 

Popeloviny 0,7 0,8 

 

3.2.1 Mléčný tuk 

Nejvíce variabilní složka kozího kolostra je mléčný tuk, kdy jeho obsah se výrazně mění 

v závislosti na laktaci. Minimální průměrný obsah je udáván na 3,2 % (raná laktace 

3,34 %, polovina laktace 2,73 % a konec laktace 4,58 %). Obsah tuku v kolostru není zá-

vislý pouze na fázi laktace, ale i na ročním období a způsobu krmení zvířat. Bylo zjištěno, 

že podstatně menší obsah tuku v kolostru je v letních měsících. Mléčný tuk v kozím kolost-

ru se skládá z 98 – 99 % z triacylglyceridů a vyznačuje se vyšším podílem (20 %) nižších 

mastných kyselin než kolostrum bovinní, které jich obsahuje pouze 12 %. Kozí mléko 

je známé pro svůj charakteristický pach, který způsobují nižší mastné kyseliny ja-

ko jsou kapronová, kaprylová a kaprinová. Velikost tukových kuliček je mnohem menší 

u kozího kolostra, kdy jejich průměr je < 3µm, a tudíž nedochází k tak časté agredaci ja-

ko u kolostra bovinního. Menší tukové kuličky poskytují lepší dispergovatelnost, lepší ho-

mogenitu tuku v mléce [29, s. 57]. 

3.2.2 Mléčná bílkovina 

Hlavní rozdíl mezi bovinním a kozím kolostrem spočívá především v zastoupení mléčné 

bílkoviny, tvz. kaseinu. Díky nižšímu obsahu αs1 kaseinu v kozím kolostru dochází k vy-

tvoření měkčí tráveniny během trávících procesů a může docházet ke snadnějšímu odbou-

rávání β-laktoglobulinu. Tento jev je klíčovým faktorem nízkého výskytu alergických re-

akcí na kozí mléko obecně. Nejenom, že kozí mléko obsahuje méně αs 1 kaseinu oproti 
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mléku kravskému, ale má i relativně vyšší zastoupeni β -kaseinu, čímž přibližuje kozí mlé-

ko více k mléku mateřskému (Obr. 8) [30], [31, s. 123 – 134 ], [32, s. 217 – 227], 

[33, s. 2 – 7 ]. 

 

Obr. 8. Zastoupení kaseinových frakcí [34] 

3.2.3 Mléčný cukr 

Mléčný cukr neboli laktóza je součástí jak bovinního tak i kozího mléka, tzn. i kolostra. 

Jejich obsah je poměrně stejný. Udává se, že kozí mléko obsahuje 4,4 % laktózy, kravské 

mléko odtučněné 4,9 % a mléko mateřské 7,2 %. Hlavní výhodou kolostra je, že obsahuje 

menší množství laktózy (Tab. 4), což ocení zejména lidé trpící intolerancí laktózy, tj. ne-

schopnost organismu strávit mléčný cukr [35]. 

Tab. 4. Chemické složení bovinního kolostra a zralého mléka [36] 

Složka Obsah složky [%] 

Kolostrum Zralé mléko 

Bílkoviny 14 3,5 

Tuk 7,1 3,8 

Laktóza 3,5 4,7 

Minerální látky 3,5 0,7 

Sušina 24 13 
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3.2.4 Minerální látky a vitamíny 

Kozí kolostrum v porovnání s bovinním obsahuje mnohem více draslíku, vápníku, hořčíku, 

fosforu, chlóru, manganu, ale mnohem méně sodíku, železa, síry, zinku, a molybdenu. Me-

zi vitamíny nacházející se ve větším množství v bovinním kolostru než v kozím patří vita-

mín B2 a B12, dále pak vitamín A a E. Naopak kozí kolostum obsahuje vyšší podíl vitamínu 

D. Obsah vitaminu C a B1 je u obou mleziv stejný [29, s. 59]. 

Existují studie, které prokazují, že v poslední době se vyskytuje u telat vysoká hypovita-

minóza vitamínu E, která byla laboratorně diagnostikována u téměř 78 % telat [37, s. 211]. 

3.3 Kontrola kvality kolostra 

Kvalita kolostra pro léčebné i kosmetické účely by měla být pravidelně kontrolována. 

Nicméně podle americké studie NAHMS 2007 se ukázalo, že pouze 13 % farem je pravi-

delně testováno na kvalitu mleziva. Pro telata je ale důležité, aby přijímali dostatečné 

množství kolostra o vysoké kvalitě. Existují dva hlavní faktory, které za jeho kvalitu odpo-

vídají. Prvním z nich je koncentrace IgG, který je důležitý pro správné zajištění pasivního 

přenosu imunity na mládě a poskytnutí dostatečné ochrany před patogeny. Za kvalitní mle-

zivo je považována koncentrace IgG v mlezivu 50 mg/ml a více. Druhým faktorem je cel-

kový počet bakterií, který je udáván počtem jednotek tvořící kolonii (CFU). Při nespráv-

ném shromažďování a chovu krav se bakterie množí rychle, zvyšuje se riziko jejich one-

mocnění a snižuje se jejich schopnost absorbovat protilátky. Dalšími faktory jsou samotná 

plemena, pořadí laktace, teplotní stres v období před porodem, poruchy metabolismu bře-

zích krav, pořadí nádoje a množství nadojeného mléka.  Počet bakterií by měl být menší 

než 100 000 CFU/ml. Pro kolostrum je nepřípustná paratuberkulóza, Salmonella, E. Coli. 

Koncentrace IgG v kolostru je závislá na hustotě, proto téměř okamžitým ukazatelem kva-

lity kolostra je hustota. Hustoměr, kterým se měří hustota kolostra, se též nazývá kolostro-

metr. Jedná se o skleněný plovák ponořený do válce naplněného kolostrem (Obr. 9) [38], 

[39]. 
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                                            Obr. 9. Kolostrometr (vlevo – použití  

                                            kolostrometru, vpravo – stupnice  

                                            kolostrometru) [40] 

Čím větší je koncentrace protilátek, tím bude mlezivo hustší a tím výš je plovák nad hladi-

nou. Mlezivo může být použito pouze tehdy, jestliže se kolostrometr vznáší nad hladinou 

v zelené části stupnice (Obr. 9). V případě žluté nebo červené části stupnice se jedná o ko-

lostrum s nižší kvalitou, nedoporučuje se pro krmení telat a mělo by být zlikvidováno. 

Za vyhovující je považováno mlezivo o hustotě větší než 1050 kg/m3. Mleziva s hustotou 

vyšší než 1070 kg/m3 jsou hodnocena jako vynikající. Měření hustoty by se mělo vždy 

provádět při pokojové teplotě (21 °C). Pokud je teplota měřeného kolostra nižší, naměřené 

hodnoty budou nesprávně vyšší a naopak. [38], [39]. 

Jednou z nejznámějších analytických metod na kontrolu kvality kolostra je ELISA (Enzy-

mová imunosopční analýza). Dokáže detekovat původce paratuberkulózy, protilátky a do-

konce i antigeny, což jsou molekuly vyvolávající tvorbu protilátek nebo imunitní odpověď.  

Paratuberkolóza je onemocnění trávicího traktu přežvýkavců, jehož původcem je Myco-

bacteria paratubercolosis. Ta je charakterizována dlouhou inkubační dobou a v některých 

případech latentním průběhem bez zjevných klinických příznaků. Viditelnými příznaky 

ale mohou být průjmy, pokles produkce mléka, zhoršování kondice, vyhublost 

a v neposlední řadě úhyn [41, s. 1]. 

Další metodou kontroly kvality je refraktometrie, která měří koncentraci rozpuštěných lá-

tek v roztoku. Kolostrum s nízkým množstvím rozpuštěných pevných látek, tzn. nízká hla-

dina IgG bude mít menší rozptyl světla. Naopak kolostrum s vysokým obsahem IgG bude 

mít rozptyl světla větší. Kolostrum lze v refraktometru zhodnotit okamžitě a navíc výsled-

ky nejsou závislé na jeho teplotě, jako tomu je u kolostrometru. Postup měření refraktome-
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trem je takový, že nejprve je vzorek mleziva promíchán, aby nedocházelo k  zakalení hod-

notícího pole mléčným tukem, a následně je kápnut na refraktometr. Pokud má mlezivo 

hodnotu 22 % a více, obsahuje velké množství protilátek a jeho kvalita je tedy vysoká. 

Průměrná kvalita mleziva se pohybuje od 18 – 21 %, mleziva s hodnotami pod 17 % jsou 

považována za nekvalitní – s nízkým obsahem protilátek [42], [43]. 

Velmi osvědčenou imunochemickou metodou kromě metody ELISA je i radiální imunodi-

fuze (RID). Princip této metody spočívá v difuzi vzorku agarosovým gelem a v následné 

interakci analyzovaného proteinu s navázanou specifickou protilátkou. Jestliže dojde 

k vazbě antigen – protilátka, vytvoří se precipitační kruh, jehož průměr slouží k přepočtu 

koncentrace imunoglobulinů v analyzovaném vzorku. Po aplikaci vzorku se agarosové 

destičky nechávají kultivovat [44, s. 8]. 

Existuje experiment, který se zabýval stanovením obsahu imunoglobulinů v kolostru. 

Vzorky kozího a kravského mleziva byly dodány pouze z prvního nádoje a ve zmraženém 

stavu. Jednou z metod analýzy kvality kolostra byla RID pomocí kitů BindingSite (Velká 

Británie) a IDBiotech (Francie). V případě IDBiotech byly agarosové destičky se vzorkem 

kultivovány po dobu 24 h při 37°C, u kitu BindingSite byly agarosové destičky se vzorkem 

kultivovány 72 h při 25°C. Měření hustoty bylo prováděno automatickým hustoměrem 

Densito 30PX. Radialní imunodifuzi bylo stanoveno 28 vzorků kravského mleziva se dvě-

ma výše uvedenými kity. Kvantitativní složení imunoglobulinů ve vzorcích kravského 

mleziva jsou uvedeny v Tab. 5. 

Tab. 5. Koncentrace imunoglobulinů pomocí RID v kravském mlezivu [44, s. 8] 

 IgG [mg/ ml] 

 IDBiotech BindingSite 

Rozpětí 21,2 – 93,8  18,4 – 240,5  

Medián 47,1 88,5 

Průměr 48,5 96,2 

Směrodatná odchylka 18,6 49,7 

 

 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 37 

 

Hodnoty naměřené pomocí kitu BindingSite se schodují s běžně dostupnými publikova-

nými údaji [44, s. 8]. 

Pomocí hustoměru Densito 30PX bylo provedeno orientační měření u 5 – ti vzorků krav-

ského a 5 – ti kozího mleziva, kdy každý byl změřen dvakrát. Rozsah naměřených hustot 

byl 1,0516 – 1,0705 g/l pro kravské mlezivo a 1,0301 – 1,0495 g/l pro kozí mlezivo, 

z čehož lze usoudit, že větší počet imunoglobulinů je v kravském mlezivu [44, s. 9]. 
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3.4 Kolostrum jako součást kosmetických přípravků 

V současné době je kosmetika s obsahem kolostra velmi diskutovaným tématem a výzvou 

pro mnoho kosmetických firem na celém světě. Bylo dokázáno, že kolostrum obsahuje 

růstové faktory, které pomáhají při obnově a regeneraci pokožky (popáleniny), chrání 

svrchní část pokožky před celodenním působením nepříznivým vlivům. Také má ko-

lostrum protibakteriální a protizánětlivé účinky, tzn., že si dokáže poradit i s léčbou akné. 

To je zapříčiněno obsahem laktoferrinu, někdy nazývaného jako laktotransferrin. Poprvé 

byl laktoferrin objeven v roce 1939 v kravském mléku, v mateřském mléku člověka byl 

identifikován až v roce 1960. Obecně se však vyskytuje v mléce většiny savců. Jeho hlavní 

funkcí z hlediska kosmetiky jsou antibakteriální účinky. Antibakteriální působení lakto-

ferrinu bylo prokázáno řadou experimentů in vitro i in vivo. Bakteriostatického účinku 

je dosáhnuto pomocí vychytávání iontů železa, které je důležitým růstovým prvkem bakte-

rií, ze slizničních povrchů. Laktoferrin z mateřského mléka je nasycený pouze z 5 – 8 % 

železem, z tohoto důvodu má relativně velkou vazebnou kapacitu pro železo. Nízká kon-

centrace železa v biologických tekutinách se projevuje bakteriostatickým účinkem u bakte-

rií Propionibacterium acnes. Stopy železa ve zbytcích produktů mazových žláz jsou život-

ně významnou složkou potravy těchto bakterií, laktoferrin zablokuje železnaté ionty, 

a tím je zapříčiněno postupné odumírání Propionibacterium acnes [45, s. 46], [46]. 

 Druhým mechanismem účinku je přímé baktericidní působení, které nemůže být zvráceno 

ani přidáním nadbytku železa do růstového média. Baktericidní účinek má i kationová do-

ména N-konce laktoferrinu. Ve skutečnosti tyto konce o velikosti 18 – 40 aminokyselin 

mají silnější účinek než samotný laktoferrin. Účinek je založen na přímém poškození bak-

teriální membrány a uvolnění lipopolysacharidů. Na trhu je k dostání kosmetický přípravek 

s obsahem laktoferrinu pod názvem Lasocare. Jedná se o gel používaný před ošetřením 

pleti biostimulačním laserem [45, s. 46], [46]. 

Kosmetické přípravky s kolostrem jsou často obohaceny o přítomnost kyseliny hyalurono-

vé, která je spojována s hydratací kůže a odstraněním mimických vrásek. Hydratací se ro-

zumí zvyšování množství vody v rohové vrstvě, což je nejsvrchnější část kůže tvořená zro-

hovatělými buňkami. Hydratace pleti je úzce spojena s přítomností NMF. Z chemického 

hlediska se jedná o lipidy mezibuněčné hmoty a kožního ochranného pláště a hygroskopic-

ké látky nacházející se hlavně uvnitř korneocytů. Kromě keratinu, který může vázat pod-
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statně velké množství vody, obsahuje SC i řadu dalších hydrofilních činidel uvedených v 

Tab. 6. [6, s. 92 – 93].  

Tyto látky jsou označovány jako NMF. Přirozený hydratační faktor představuje 20 – 30 % 

hmotnosti SC a vyskytuje se jak intracelulárně, tak i extracelulárně [6, s. 92 – 93]. 

  Tab. 6. Procentuální zastoupení složek v přirozeném hydratačním faktoru [6, s. 92 – 93] 

Složka NMF Zastoupení složky [%] 

Aminokyseliny 40 

Sodná sůl pyrrolidin uhličité kyseliny 12 

Laktát 12 

Močovina 7 

Ionty (Cl-, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, PO4
3-) 18,5 

Sacharidy 8,5 

Amoniak, kyselina močová, glukosamin, kreatin 1,5 

Citrát a formiát 0,5 

 

Mezi extracelulární složky NMF se řadí sacharidy, kyselina hyaluronová, močovina a lak-

tát. Hlavní zástupci intracelulárního NMF jsou základní aminokyseliny a jejich deriváty, 

sodná sůl pyrrolidin uhličité kyseliny a kyslina močová. Koncentrace NMF se mění 

v závislosti na věku a hloubce kůže. Jelikož jsou NMF vysoce efektivními humektanty, 

mají pozitivní dopad na biochemické a mechanické vlastnosti ve SC. Kromě toho mají 

i další význam v oblasti kosmetiky, např. laktát a draslík snižují pH a tuhost pokožky 

[6, s. 92 – 93]. 

Kolostrum obsahuje i řadu antioxidantů, jelikož novorozené mládě je vystaveno větší kon-

centraci oxidačního stresu, který je podmíněn přítomností škodlivých kyslíkových radiká-

lů. Pro lidský organismus jsou zcela nezbytné, protože kyslík je součástí organických slou-

čenin a ty tvoří důležitou část lidského těla. Denně je přijímán kyslík z okolního vzduchu 

při dýchání a tkáně ho používají pro tvorbu životaschopných buněk. Bohužel při mnoha 

chemických reakcích uskutečňujících se v lidském těle vznikají z kyslíku i toxické kyslíka-

té sloučeniny, tzv. kyslíkové radikály. Stejně tak jsou volné radikály přijímány kůži 
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z okolního prostředí, které se podílejí na procesu stárnutí. Každé kolostrum se liší zastou-

pením antioxidantů, záleží na kvalitě mateřského mléka. V našem organismu se nachází 

řada obranných enzymových systémů, pomocí kterých jsou kyslíkové radikály rozkládány 

na neškodné nebo alespoň méně škodlivé sloučeniny [47, s. 192], [48], [49, s. 402]. 

Kolostrum je bohaté jak na enzymatické, tak i na neenzymatické antioxidanty. Enzymatic-

ké antioxidanty zahrnují laktoperoxidázu, superoxiddismutázu a glutationperoxidázu. Lak-

toperoxidáza je přirozený enzym mléka patřící do skupiny oxidoreduktáz a je součástí 

tzv. laktoperoxidázového obranného systému (laktoperoxidáza – peroxid vodíku – thio-

kyanát). Molekula laktoperoxidázy je tvořena glykoproteinem obsahující hemovou skupinu 

s Fe3+. Její význam spočívá v tom, že dokáže katalyzovat oxidaci thiokyanátu (SCN-) 

v přítomnosti peroxidu vodíku (H2O2) za vzniku sulfhydrylové skupiny a vody (Rov. 2) 

[50, s. 1 – 3], [51, s. 4], [52, s. 33]. 

H2O2 + SCN-               OSCN + H2O                                       (2) 

Superoxiddismutáza (SOD) katalyzuje přeměnu superoxidového radikálu na méně toxický 

peroxid vodíku (Rov. 3) [52, s. 33]. 

2 O2
- + 2 H+                  H2O2 + O2                                             (3) 

Existují tři druhy SOD, které obsahují ve své struktuře mangan, měď/zinek nebo železo. 

V bovinním mléce byla v roce 1976 zjištěna přítomnost mědito-zinečnaté superoxid dis-

mutázy (Obr. 10). Přesná koncentrace SOD se odvijí od různých plemen, ne od fáze lakta-

ce a staří zvířat [52, s. 33]. 

 

Obr. 10. Superoxiddismutáza Cu/Zn v bovinním kolostru [53] 

Úlohou glutationperoxidázy (GSH-Px) v těle  je přeměnit jedovatý a karcinogenně působí-

cí peroxid vodíku na vodu a molekulární kyslík. Bylo dokázáno, že ke správnému fungo-

vání GSH-Px je potřeba malého množství selenu, který dokáže zničit dokonce i peroxyni-
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trit radikály. Mezi neenzymatické antioxidanty obsažené v kolostru se zahrnují vitamín E, 

A, C, laktoferrin, selen, měď, zinek, cystein atd. Vitamín E je v tucích rozpustná látka, 

která zvyšuje funkční efektivitu neutrofilu, chrání buňky před oxidačním stresem, a tím 

dochází ke zpomalování stárnutí. Selen je přenášen přes placentu a prsní tkáň. V kolostru 

je selen obsažen i ve výše zmiňovaném enzymu glutation peroxidáze, který tvoří 4 až 31 % 

celkového množství selenu [52, s. 33]. 

Díky svému složení je kolostrum doporučováno pro všechny typy pleti (viz kap. 1.5), 

a to i pro citlivou z hlediska jeho hypoalergenních vlastností. 

3.4.1 Kosmetika s obsahem kolostra dostupná na českém trhu 

Na trh se kosmetické přípravky s obsahem kolostra začaly poprvé objevovat teprve před 

několika lety. Začaly se vyrábět sprchové gely s kolostrem, krémy proti celulitidě, výživné 

tělové krémy a v neposlední řadě denní, noční a oční pleťové krémy s obsahem kolostra, 

které mají pozitivní vliv na hydrataci pokožky a urychlují tak odstranění nežádoucích mi-

mických vrásek. Mimo jiné se kolostrum přidává i do pleťových mýdel a tonik na léčbu 

akné [54]. 

3.4.1.1 Kosmetické přípravky s obsahem bovinního kolostra 

Pro kosmetické účely se ve větší míře zpracovává kolostrum krav-

ské, které obsah je 30 až 40 krát více účinných látek než kolostrum lidské. Na českém trhu 

jsou nejvíce prodávány tyto produkty: 

• HEALTH & COLOSTRUM pantenolové tělové mléko s biokolostrem pro účinnou 

regeneraci a výživu po opalování, pobytu v soláriu nebo koupání. Přípravek příjemně 

chladí, snadno se roztírá a vstřebává. Účinné látky jsou kolostrum, panthenol, aloe ve-

ra, vitamín E. Aloe vera je rostlina známá díky svým blahodárným protizánětlivým 

účinkům. V kosmetice se využívá k ošetření pleti se sklonem k akné, oparům a plísním 

[55]. 

• ESSENS krém proti celulitidě s kolostrem, jehož aktivními složky jsou zejména kom-

plex látek z řasy Fucus, břečťan, guarana, hořký pomeranč a rozmarýn, které pomáhají 

stimulovat štěpení tuků v pokožce. Přítomnost kolostra ve složení krému navíc podpo-

ruje regeneraci kožních buněk, dodává pokožce potřebné vitamíny a minerální látky, 

což má pozitivní vliv na potlačení projevu stárnutí [56]. 
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• HOLVITA® denní krém s obsahem kolostra,  oleje z mandlí, jojobového oleje, bam-

buckého másla, ricínového oleje, kakaového extraktu a vitamínu E. Jedná se o šetrný 

speciálně vyvinutý krém pro komplexní péči o normální a problematickou pleť. Přírod-

ní rostlinné oleje v kombinaci s kolostrem podporují regeneraci, dodávají ochranu 

a zvyšují odolnost pokožky proti vnějším negativním vlivům životního prostředí. Leh-

ce se vstřebává a nabízí optimální výživu kožních vrstev. Jojobový a slunečnicový olej 

mají obzvláště zklidňující, regenerační a hydratační účinky, obsažené kolostrum pomá-

há viditelně zlepšovat vzhled pleti, vyživuje a posiluje strukturu pokožky a chrání 

ji proti vnějším vlivům životního prostředí. Krém je efektivní proti vráskám a dalším 

vlivům stárnutí [57]. 

3.4.1.2 Kosmetické přípravky s obsahem kozího kolostra 

V současné době je kosmetika s kozím kolostrem na českém trhu méně rozšířená než kos-

metika s kolostrem bovinním. Mezi nejznámější přípravky patří: 

• LE CHATON pleťové omlazující sérum s kozím kolostrem Platine S je lehká emulze, 

která účinně zpomaluje stárnutí pleti a urychluje obnovu pokožky. Hydratuje, zpevňuje 

a chrání pleť před působením stresu. Pleťové omlazující sérum s kozím kolostrem, kte-

ré bylo získáno 24 hodin po porodu, obsahuje vysoké množství  přírodních komplexů, 

které splňují požadavky moderní péče o pleť. Přírodní růstový faktor z kozího kolostra 

prokazatelně urychluje obnovu epidermálních buněk a tím zlepšuje vzhled pokožky. 

Sérum se kromě kozího kolostra vyznačuje aktivními látkami jako je avokádový olej, 

kadidlovník indický, D-panthenol s provitamínem B5, kyselina hyaluronová [58]. 

• BETULA PENDULA rejuvenating skin serum je účinné zejména díky antioxidantům. 

Uklidňující a hydratační vlastnosti jsou kromě kolostra zajištěny i díky přítomnosti ex-

traktu z Boswellia, kyseliny hyaluronové a pantenolu. Přítomnost přírodního růstového 

faktoru kozího kolostra prokazatelně urychluje obnovu epidermální buňky, a tím zlep-

šuje vzhled pokožky. Pokožka je světlá, jemná a obličejové kontury jsou pevnější a sil-

nější [59]. 
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3.5 Ostatní produkty s kolostrem  

Pozitivní účinky kolostra jsou známá lidstvu už dlouhá léta. Již před tisíci lety bylo použí-

váno v Indii a jeho léčebné účely byly popsány ve starověké ajurvédské medicíně. V roce 

1799 Dr. Hufeland zjistil, že kolostrum oddělené od mléka má vliv na celkové zdraví 

a rychlejší růst narozeného dobytka. Nejvíce výzkumů kolem účinků kolostra bylo prove-

deno na konci 19. století, a ty probíhaly až do období po 2. světové válce a zastavily 

se s nástupem sulfonamidů a penicilinů. Následně v roce 1955 bylo kolostrum doporučeno 

pro léčbu revmatické artritidy, čímž byla tato přírodní účinná látka znovu objevena. Pozdě-

ji byly vlastnosti kolostra zkoumány na lidech. Bylo zjištěno, že kojené děti mají méně 

infekcí, větší chuť k jídlu a obecně rychlejší růst než děti, které jsou krmené umělou výži-

vou [60, s. 579], [61, s. 2, 21], 

V současné době je k dostání celá řada produktů, ať už s bovinním nebo kozím kolostrem. 

Vedle kosmetických přípravků (viz kap. 3.4.1) lze kolostrum zakoupit i ve formě kapslí, 

které mají příznivý efekt na posílení imunitního systému nebo dokonce zmírnění alergic-

kých projevů. Další příznivou funkci má na střevní epitel, jelikož chrání tělo před viry, 

bakteriemi a rovněž i před negativními vlivy antibiotik. Navíc bylo prokázáno, 

že kolostrum má pozitivní efekt u lidí postižených bakterií Escherichia coli, Shigella flex-

neri, rotaviry a dalšími patogeny. V neposlední řadě se přípravky s kolostrem využívají 

k hojení ran po operacích a úrazech. Kolostrum vzhledem k jeho původu a zaručeným 

účinkům nelze porovnávat s žádnými bylinnými preparáty či multivitaminovými doplňky 

stravy [62]. 

Uvádí se, že nejkvalitnější kolostrum pochází z farem na území Nového Zélandu nebo Ka-

nady, kde jsou volně žijící krávy vystavovány přírodnímu prostředí a jejich imunita 

má prostor se dobře vyvíjet, což se následně promítá do kvality vyprodukovaného kolostra 

[62]. 
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3.5.1 Potravinové doplňky s obsahem kolostra na trhu 

Díky výjimečnému složení se kolostrum začalo využívat především ve farmaceutickém 

průmyslu. Kolostrum jak bovinní, tak i kozí je k dostání v doplňcích stravy, které jsou do-

poručovány užívat při častých virových a bakteriálních infekcích, při zhoršené imunitě, 

nádorovém onemocnění, při onemocnění zažívacího traktu, při vyšší fyzické námaze ne-

bo při sportu. V převážné většině jsou k dostání ve formě kapslí, lze koupit ale i čisté teku-

té kolostrum. Mezi nejznámější doplňky stravy s obsahem kolostra patří: 

• KOZÍ KOLOSTRUM s.r.o. – jedná se o doplněk stravy obsahující 200 mg 100% kozí-

ho kolostra a 50 mg inulínu – čekankové vlákniny v jedné tobolce [63].  

• ZELENÝ ŽIVOT kolostrum – jeho složení obsahuje 400 mg kravského kolostra 

a 90 mg želatiny v jedné kapsli, která se užívá 2 – 3 krát denně a zapíjí se přiměřeným 

množstvím tekutiny [64]. 

• BIOTARIS želatinové kapsle – ty obsahují 225 mg kozího kolostra z ekologické farmy 

ze Švýcarska a z Francie. Výrobek je v souladu s evropskými normami stanovenými 

pro ekologické produkty a ekologické výrobní metody. Farmy nepoužívají chemická 

hnojiva, pesticidy, antibiotika ani růstové hormony. Doporučuje se užívat 3 až 6 kapslí 

denně [65]. 

• HEALTH & COLOSTRUM – jedná se o tekuté čisté bio kolostrum, které je zpracová-

no šetrnou metodou mikrofiltrace, což je náhrada tepelných úprav. Je odtučněné a od-

kaseinované, garance bio kvality s certifikací KEZ. [66]. 
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4 CÍLE PRÁCE 

Cílem diplomové práce bylo vypracovat literární rešerši se zaměřením na charakteristiku 

kolostra, zejména na jeho chemické složení a jeho využití v kosmetice. V rámci praktické 

části pak zhodnotit hydratační účinek krému, masti a séra s obsahem bovinního kolostra. 

Taktéž kvantifikovat transepidermální ztrátu vody, množství kožního mazu a pH pokožky 

po aplikaci přípravku s obsahem kolostra a bez jeho obsahu v předem stanovených časo-

vých intervalech. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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5 METODIKA PRÁCE 

Za účelem splnění stanovených cílů byla praktická část diplomové práce rozdělena na dvě 

části:  

• Experiment A – ověřování účinnosti kosmetických přípravků s obsahem kolostra po-

mocí bioinženýrských metod 

• Experiment B – senzorická analýza organoleptických vlastností kosmetických příprav-

ků testovaných v experimentu A 

5.1 Testované kosmetické přípravky 

Vzorky testovaných kosmetických přípravků s obsahem kolostra a bez jeho obsahu poskyt-

la firma Chemservis spol., s.r.o. Jednalo se o 6 vzorků: mast, krém a sérum s obsahem kolostra 

amast, krém a sérum, které kolostrum neobsahovaly. 

5.2 Pomůcky a zařízení 

K vykonání praktické části bylo zapotřebí: 

• Pleťová voda Amica (60 ml, Alpa, a. s., Valašské Meziříčí) 

• Exsikátor 

• Injekční stříkačky (2 ml, Chirana T. injecta a.s., SK) 

• Parafilm (Parafilm „M“, Bemis Flexible Packing Company, US) 

• Nůžky 

• Buničina 

• Fix 

• Destilovaná voda 

• Kádinka o objemu 250 ml 

• Laptop se softwarem CK Multi Probe 

• MPA5 stanice se sondami: Corneometr CM 825 (Courage & Khazaka, Německo) 

 Tewametr TM 300 (Courage & Khazaka, Německo) 

 pH metr 905 (Courage & Khazaka, Německo) 

 Sebumetr SM 815 (Courage & Khazaka, Německo) 

• Teploměr s vlhkoměrem (Greisinger electronic, Německo) 

• Skleněná sklíčka 

• Skleněné tyčinky 
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• Papírové útěrky 

• Plastové kelímky s víčky 

5.2.1 Stanice MPA5 

Diagnostika pleti před a po použití kosmetických přípravků byla prováděna pomocí pří-

stroje MPA5 vybaveného čtyřmi různými sondami (Obr. 11), kdy každá z nich kvantifikuje 

jiný kožní parametr. Testované vzorky byly měřeny na obličeji (Obr. 12). Na volárním 

předloktí byla lihovým fixem vyznačena dvě místa o velikosti 2 × 4 cm (Obr. 13), kde prv-

ní místo blíže ke dlani bylo označeno jako odmaštění a druhé – neodmaštěné jako kontrola. 

 

                                       Obr. 11. MPA5 stanice se sondami 

                                    (1 – teploměr s vlhkoměrem  

                                    Greisinger electronic, 

                                    2 – teploměr s vlhkoměrem  

                                   Courage & Khazaka, 

                                      3 – korneometr, 4 – tewametr, 

                                      5 – sebumetr, 6 – pH metr) [vlastní zdroj] 
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                            Obr. 12. Nanesení vzorků na obličeji (mk – mléko 

                            s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém  

                            s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – sérum 

                           s kolostrem, s – sérum bez kolostra) [vlastní zdroj] 

 

 

          

 

                           Obr. 13. Volární předloktí probanda (1 – odmaštění,  

                         2 – kontrola) [vlastní zdroj] 
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5.2.1.1 Corneometr  CM 825 

Postup měření hydratace pomocí korneometru byl takový, že sonda se kolmo přiložila na 

měřené místo a vyvinul se mírný tlak na kůži (Obr. 14). Pro každé místo na obličeji i vo-

lárním předloktí bylo měření opakováno 5 krát, tzn. že korneometr byl 5 krát přiložen 

na měřenou oblast. Naměřené hodnoty byly vyhodnoceny pomocí softwaru a zobrazeny 

na počítači v příslušném programu CK Multi Probe. Nejmenší a nejvyšší hodnota byla vy-

řazena a aritmetický průměr byl tedy spočítán ze tří naměřených hodnot. Po každém změ-

řeném místě bylo nutné otřít sondu buničinou, aby na ní neulpívaly zbytky předešlého 

vzorku a měření by se tak stalo neobjektivním. Orientační rozmezí hodnot korneometru 

je uvedené v Tab. 7. 

 

                            Obr. 14. Měření hydratace [vlastní zdroj] 

Tab. 7. Stupnice korneometru CM 825 [67] 

Stav kůže Hydratace [c. j.] 

Velmi suchá < 30  

Suchá 30 – 45  

Normální > 45  
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5.2.1.2 Tewametr TM 300 

Tewametr je sonda používaná k měření transepidermální ztráty vody, tj. vody, kte-

rá se přirozeně z pokožky vypařuje. Měření probíhalo tak, že tewametr byl vertikálně při-

ložen na měřené místo, aby komůrka dokonale přiléhala k pokožce (Obr. 15). Měření 

na každém místě bylo zahájeno stisknutím tlačítka a po změření 15 hodnot bylo měření 

ukončeno opětovným stisknutím tlačítka na sondě. Výsledky transepidermální ztráty vody 

byly stejně jako ostatní parametry vyhodnoceny programem CK Multi Probe. Stupnice 

pro vyhodnocení transepidermální ztráty vody je zobrazena v Tab. 8. 

 

                         Obr. 15. Měření TEWL [vlastní zdroj] 

Tab. 8. Stupnice pro tewametr TM 300 [68] 

Stav kůže Hodnoty TEWL [g/h.m2] 

Velmi dobrý 0  – 10  

Dobrý  10 – 15  

Normální 15 – 25  

Napjatý  25 – 30  

Kritický < 30  



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 52 

 

5.2.1.3 pH metr 905 

Před samotným měřením pH kůže bylo nutné pH metr nakalibrovat pomocí pufrů o pH 4 

a 7. Sonda byla kolmo přiložena k měřenému místu a po zmáčknutí tlačítka byla soft-

warem vyhodnocena příslušná hodnota pH (Obr. 16). Každé měřené místo na obličeji 

i na volárním předloktí bylo změřeno pouze jednou. Po skončení měření pH byla skleněná 

elektroda ponořena do roztoku KCl. V Tab. 9 je uvedena stupnice pro vyhodnocení namě-

řených hodnot pH kůže. 

 

Obr. 16. Měření pH [vlastní zdroj] 

Tab. 9. Stupnice pH metru [69] 

pH 

kůže 

Od 

3,5 

3,8 4,0 4,3 4,5 5,0 5,3 5,5 5,7 5,9 6,2 6,5 Nad 

6,5 

Muž Kyselé Neutrální Zásadité 

Žena Kyselé Neutrální Zásadité 
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5.2.1.4 Sebumetr SM 815 

Sebumetrie je fotometrická metoda, která měří obsah kožního mazu na kůži. Hlava sebu-

metru je chráněna pryžovou krytkou, kterou bylo nutno před začátkem měření sejmout. 

Kazeta sebumetru obsahuje tenkou matnou pásku, na kterou je měřené místo obtisknu-

to (Obr. 17). Pro další měření vzorku musí být páska v kazetě posunuta pomocí spouštěče 

na straně kazety. Jedna kazeta má kapacitu pásky přibližně na 500 měření. Pro změření 

kožního mazu byla kazeta vsunuta do MPA5 stanice, kde fotoelektrický článek změřil 

transparentnost pásky, odpočítal se čas 30 s na sejmutí kožního mazu přejetím páskou 

po měřeném místě a znovu vložení do MPA5 stanice, která na základě propustnosti světla 

vyhodnotila množství kožního mazu v měřené oblasti. Pro každou měřenou oblast bylo 

měření kožního mazu provedeno v každé hodině pouze jednou. 

 

                              Obr. 17. Měření pH [vlastní zdroj] 
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5.3 Soubor probandů 

5.3.1 Soubor probandů pro experiment A – ověřování účinnosti kosmetických pří-

pravků s obsahem kolostra pomocí bioinženýrských metod 

Experimentu se zúčastnilo 15 probandů, jejichž charakteristika je uvedena v Tab. 10. 

Před zahájením měření bylo nutno, aby probandi vyplnili krátký dotazník (P I) a podepsali 

informovaný souhlas (P II). Též byli upozorněni na to, že během experimentu nesmí pou-

žívat ke koupeli žádné kosmetické přípravky, ale pouze čistou vodu. Probandům bylo za-

kázáno během tří denního měření ošetřovat pleť a volární předloktí krémy apod. 

Tab. 10. Charakteristika probandů pro experiment A 

 Charakteristika probandů 

�̄�  ± 𝑠 

Pohlaví/ počet Ženy/15 

Věk [roky] 28 ± 8 

 

5.4 Organizace měření 

5.4.1 Organizace měření experimentu A – ověřování účinnosti kosmetických pří-

pravků s obsahem kolostra pomocí bioinženýrských metod 

Měření experimentu bylo prováděno na podzim 2015 v klimatizované místnosti. Průměrná 

teplota měření byla 23,1 ± 0,7 °C a relativní vlhkost 46 ± 7 %. Nejprve byla měřená místa 

na obličeji odmaštěna pleťovou vodou Amica (složení INCI: Aqua, 49% vol. Al-cohol 

Denat., Parfum, Linallol, BenzylBenzoate, Citronellol, Coumarin, Geraniol, Hydro-

xycitronellal, D-limonene, ButhylphenylMethylpropional, α-Isomethyl lonone), na volár-

ním předloktí bylo ponecháno místo bez odmaštění – kontrola a odmaštěné místo dále 

označované v textu jako odmaštění. První měření odmaštěných míst proběhlo v čase 0, 

poté byly probandům naneseny vzorky na pravou část obličeje: mléko s kolostrem 

a bez kolostra, na levou část obličeje pak krém s kolostrem a bez kolostra. Vzorky byly 

předem přichystány do injekčních stříkaček uzavřených parafilmem a umístěny do exsiká-

toru, aby bylo zabráněno jejich vysušování. Naneseno bylo vždy 0,1 ml vzorku injekční 
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stříkačkou a poté byl vzorek rozetřen plastovou hokejkou.  Měření probíhalo v časo-

vých intervalech 1, 2, 3, 4, 5, 6, 24 a 48 hodin po aplikaci 

5.4.2 Organizace měření experimentu B – senzorická analýza organoleptických 

vlastností kosmetických přípravků testovaných v experimentu A 

Experiment B byl proveden v laboratoři senzorické analýzy Fakulty technologické. Cel-

kem se experimentu zúčastnilo 24 posuzovatelů, kteří byli kvůli počtu kójí rozděleni 

do dvou skupin. Všichni posuzovatelé v minulosti absolvovali předmět senzorická analýza, 

a proto podle normy ČSN EN ISO 8586 se jednalo o zaškolené posuzovatele [70]. 

K posouzení bylo anonymně předloženo 6 vzorků (Tab. 11). Každá kóje byla vybavena 

šesti s označením kelímky A – F, dotazníkem (Příloha P III), skleněnou deskou, tyčinkou 

a papírovými ubrousky (Obr. 18). 

 

Obr. 18. Kóje pro posuzovatele [vlastní zdroj] 

Tab. 11. Kódování vzorků pro senzorickou analýzu 

Kód vzorku Vzorek 

A Mléko s kolostrem 

B Mléko bez kolostra 

C Krém s kolostrem 

D Krém bez kolostra 

E Sérum s kolostrem 

F Sérum bez kolostra 
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V rámci senzorické analýzy byly provedeny pořadové zkoušky testovaných vzorků s ko-

lostrem a bez jeho obsahu (Obr. 19). Posuzovatelé měli povinnost seřadit vzorky od 1 - 6 

neboli od nejpřijatelnějšího po nejméně přijatelný a to na základě sledovaného znaku 

(barva, vůně, textura, vstřebatelnost, roztíratelnost, celková preference). Nejpřijatelnějšímu 

vzorku bylo přiřazeno č. 1, zatímco nejméně přijatelný vzorek měl č. 6. Podmínkou této 

zkoušky bylo, aby 2 a více vzorků nemělo stejné pořadí. 

 

Obr. 19. Testované kosmetické přípravky 

                                    (zleva: mléko s kolostrem, mléko bez kolostra, 

                                    krém s kolostrem, krém bez kolostra, 

                                    sérum s kolostrem, sérum bez kolostra) 

                                    [vlastní zdroj] 

 

Druhou částí senzorické analýzy byly párové porovnávací zkoušky mezi jednotlivými 

vzorky s obsahem kolostra a bez jeho obsahu. Otázky byly jednostranné a to: kte-

rý ze vzorků je více lesklý, který má příjemnější vůni, který je lépe roztíratelný a kterému 

posuzovatel dává přednost. Tyto otázky se týkaly vždy dvojice vzorků: A a B, C a D, E 

a F. 
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5.5 Metody vyhodnocení a zpracování naměřených dat 

5.5.1 Metody vyhodnocení a zpracování neměřených dat pro Experiment A – ově-

řování účinnosti kosmetických přípravků s obsahem kolostra pomocí bioinže-

nýrských metod 

Hodnoty naměřené korneometrem, tewametrem, pH metrem a sebumetrem byly zpracová-

ny v programu Microsoft Office Excel 2007 pomocí aritmetického průměru (Rov. 4). 

�̄� =  1
𝑛

 ∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=1                                                        (4) 

Kde: 

x̄ – aritmetický průměr; 

n – počet měření; 

𝑥𝑖 – hodnota měření. 

Pro každou hodnotu byla vypočtena i směrodatná odchylka (Rov. 5) [71]. 

𝑠 =  �1
𝑛
∑ (𝑥𝑖 − �̄�)2𝑛
𝑖=0 =  √𝑆2                                    (5) 

Kde: 

S – směrodatná odchylka; 

n – počet měření; 

𝑥𝑖 – hodnota měření; 

x̄ – aritmetický průměr. 
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5.5.2 Metody vyhodnocení a zpracování neměřených dat pro experiment B – senzo-

rická analýza organoleptických vlastností kosmetických přípravků testova-

ných v experimentu A 

Pořadové zkoušky byly hodnoceny Friedmanovým testem pomocí testovacího ktitéria 

(Rov. 6) [72, s. 35 – 36]. Hladina významnosti byla nastavena na 5% úroveň. 

𝐹𝑅 =  12
𝑛∙𝑅∙(𝑅+1)

∙ ∑ 𝑇𝑖2𝑅
𝑖=1 − 3 ∙ 𝑛 ∙ (𝑅 + 1)                                  (6) 

Kde: 

n – počet posuzovatelů; 

R – počet vzorků; 

Ti – součet pořadí. 

Párové porovnávací zkoušky byly počítány pomocí testovacího kritéria (Rov. 7) [72, s. 26]. 

𝐹 =  𝑛𝐴
𝑛−𝑛𝐴+1

                                                                                                                 (7) 

Kde: 

n – počet posuzovatelů; 

nA – správná kombinace. 
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6 VÝSLEDKY A DISKUZE 

6.1 Vyhodnocení experiment A – ověřování účinnosti kosmetických pří-

pravků s obsahem kolostra a bez jeho obsahu pomocí bioinženýr-

ských metod 

Účinnost testovaných kosmetických přípravků (mléka, krému a séra s kolostrem a bez ko-

lostra) byla hodnocena na základě jejich hydratace, transepidermální ztráty vody, změny 

pH kůže a změny obsahu kožního mazu. 

6.1.1 Vyhodnocení hydratačního účinku testovaných kosmetických přípravků 

Jak již bylo zmíněno výše, testované kosmetické přípravky s obsahem kolostra, 

i ty bez jeho obsahu byly podrobeny zjišťování jejich hydratačního potenciálu. 

Naměřené hodnoty hydratačního účinků testovaných vzorků uvádí Tab. 12 a graficky 

jsou tyto hodnoty znázorněny na Obr. 20. 
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Tab. 12. Hodnoty hydratace vzorků 

Hydratační účinek [c.j.] 

Měřená 
oblast 

Čas [hod] 

0 1 2 3 4 5 6 24 48 

mk 65,8   
± 15,6 

56,8   
± 16,6 

63,4   
± 11,0 

66,3   
± 13,1 

66,3   
± 12,8 

67,9   
± 15,0 

64,8   
± 16,6 

64,2   
± 22,5 

61,6   
± 18,7 

m 64,2   
± 13,4 

48,4   
± 18,6 

48,9   
± 16,4 

53,2   
± 14,5 

63,1   
± 18,3 

64,2   
± 21,0 

68,3   
± 19,7 

66,0   
± 16,5 

60,1   
± 21,8 

kk 65,3   
± 14,9 

42,2   
± 14,1 

49,4   
± 12,0 

59,1   
± 10,3 

62,9   
± 13,4 

66,7   
± 18,2 

68,5   
± 14,0 

65,9   
± 17,2 

64,4   
± 17,0 

k 66,8    
± 18,3 

43,8   
± 17,9 

41,6   
± 15,0 

53,8   
± 13,8 

59,6   
± 21,4 

65,5   
± 18,7 

65,7   
± 18,1 

63,8   
± 24,5 

62,8   
± 21,9 

sk 68,3   
± 15,3 

78,0   
± 20,9 

73,1   
± 9,1 

69,7   
± 11,6 

70,7   
± 14,2 

72,0   
± 16,8 

66,7   
± 14,8 

64,4   
± 14,7 

57,8   
± 12,7 

s 64,1   
± 13,1 

71,5   
± 23,0 

68,7   
± 12,9 

68,7   
± 13,9 

64,8   
± 11,1 

61,8   
± 19,5 

64,4   
± 12,7 

59,4   
± 9,4 

53,7   
± 13,8 

kont 64,0   
± 11,0 

69,5   
± 8,5 

71,4   
± 8,9 

71,8   
± 9,3 

68,7   
± 9,8 

67,1   
± 10,1 

66,0   
± 12,4 

60,1   
± 12,7 

59,0   
± 15,8 

odm 60,3   
± 12,4 

66,0   
± 11,6 

66,0   
± 12,3 

65,9   
± 13,8 

65,8   
± 11,9 

63,4   
± 12,8 

62,9   
± 13,6 

57,5   
± 14,2 

55,1   
± 14,3 

Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra, kont – kontrola bez ošetření, odm - odmaštené místo pleťovou 
vodou Amica, čas 0 – hodnota po odmaštění 
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Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra, kont – kontrola bez ošetření, odm - odmaštené místo pleťovou 
vodou Amica 

Obr. 20. Grafické znázornění hydratace vzorků v závislosti na čase 

 

Z Obr. 20 lze vidět, jak se měnily hydratační účinky jednotlivých testovaných vzorků bě-

hem jejich aplikace na kůži obličeje. Po 1 hodině od aplikace testovaných kosmetických 

přípravků byl nejvyšší hydratační účinek zaznamenán u séra s obsahem kolostra, 

kdy se hydratace vyšplhala až na 78,0 c.j. O něco nižší hydratační účinky vykazoval sa-

motný základ séra (tj. sérum bez obsahu kolostra) – 71,5 c.j. Dále to bylo mléko s obsahem 

kolostra – 56,8 c.j., mléko bez kolostra – 48,4 c.j. a krém bez kolostra – 43,8 c.j. Překvapi-

vě nejméně hydratoval krém s obsahem kolostra – 42,2 c.j. To mohlo být zapříčiněno tvor-

bou nepropustného filmu na pokožce obličeje, který zabraňoval penetraci testovaného 

vzorku krému do kůže. 

Ve 2. hodině od aplikace testovaných vzorků na obličej dosahovalo nejlepších hydratač-

ních účinků sérum s obsahem kolostra – 73,1 c.j. Podobně i sérum bez obsahu kolostra 

mělo poměrně vysokou hydratační účinnost – 68,7 c.j. Dále potom mléko s obsahem ko-

lostra – 63,4 c.j. Ve 2. hodině testování se začala postupně zvyšovat i hydratační účinnost 

krému s obsahem kolostra – 49,4 c.j., tzn. že nepropustný film, který se u tohoto vzorku 

vytvořil po jeho aplikaci na kůži začal postupně penetrovat do jednotlivých vrstev kůže. 

U pleťového mléka bez obsahu kolostra byl zaznamenán stejný hydratační účinek jako 

v předešlé hodině (48,9 c.j.). Naopak u krému bez obsahu kolostra se jeho hydratační úči-

nek snížil na 41,6 c.j. 
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Ve 3. hodině od aplikace vzorků na kůži obličeje byl zaznamenán u všech testovaných 

vzorků podobný trend, jako tomu bylo ve 2. hodině. Nejvyšších hodnot hydratace opět 

dosáhlo sérum s obsahem kolostra – 69,7 c.j., dále sérum bez kolostra – 68,7 c.j., mléko 

s obsahem kolostra – 66,3 c.j., krém s obsahem kolostra – 59,1 c.j. Rozdíl mezi hydratační 

účinností krému bez kolostra a mléka bez kolostra byl pouze 6 desetin c.j. Krém bez ko-

lostra – 53,8 c.j. a mléko bez kolostra – 53,2 c.j. 

Po 4 hodinách od aplikace kosmetických přípravků s obsahem kolostra nejvíce hydratovalo 

sérum s obsahem kolostra (70,7 c.j.), dále pak mléko s obsahem kolostra (66,3 c.j.). 

K zajímavé změně došlo až v 5. hodině po aplikaci, kdy se začaly projevovat hydratační 

vlastnosti všech testovaných přípravků s obsahem kolostra. Nejlépe hydratovalo sérum 

s obsahem kolostra – 72,0 c.j., dále pak mléko s obsahem kolostra – 67,9 c.j., krém s obsa-

hem kolostra – 66,7 c.j. Ze vzorků bez obsahu kolostra to byl krém – 65,5 c.j., dále mléko 

– 64, 2 c.j. a sérum – 61, 8 c.j. 

V 6. hodině od aplikace vzorků na kůži obličeje došlo k mírnému poklesu hydratačního 

účinku séra s obsahem kolostra ze 72,0 c.j. na 66,7 c.j. Nejlepších hydratačních účinků 

dosahoval vzorek krému s obsahem kolostra – 68, 5 c.j. Velmi dobře byla hydratovaná 

pokožka po použití pleťového mléka bez obsahu kolostra – 68,3 c.j., dále následoval krému 

bez kolostra – 65,7 c.j., mléko s obsahem kolostra – 64,8 c.j. a sérum bez kolostra – 

64,4 c.j. 

Po 24 hodinovém působení kosmetických přípravků na kůži se jako nejlépe hydratační 

jevilo pleťové mléko bez obsahu kolostra – 66,0 c.j. Podobné hydratační vlastnosti měl 

i krém s obsahem kolostra – 65, 9 c.j. Hydratační účinek u séra s obsahem kolostra byl 

64,4 c.j. a u mléka s obsahem kolostra byl 64, 2 c.j. Nejnižší hydratační účinnost vykázaly 

krém a sérum bez obsahu kolostra, kdy krém bez kolostra měl naměřenou hodnotu 63,8 c.j. 

a sérum bez kolostra – 59,4 c.j. 

Po 48 hodinovém působení vzorků od jejich aplikace na kůži se hodnoty hydratace u všech 

měřených vzorků snížily. Nejvyšší hydratační schopnost byla patrná u krému s kolostrem – 

64,4 c.j. Velmi dobře ale hydratoval i samotný krém bez kolostra – 62, 8 c.j. O něco málo 

nižší hydratační účinek mělo mléko s obsahem kolostra – 61,6 c.j., dále pak mléko 

bez kolostra (60,1 c.j.). Sérum s obsahem kolostra mělo po 48 hodinách od jeho aplikace 

na kůži hydrataci 57, 8 c.j. a sérum bez kolostra 53,7 c.j 
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Pokud porovnáme hydratační účinek testovaných přípravků v průběhu měření (Obr. 21), 

lze říci, že téměř všechny přípravky s obsahem kolostra mírně zvyšovaly hydrataci kůže, 

v porovnání s přípravky, které kolostrum neobsahovaly. 

 

 

Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra 

Obr. 21. Porovnání hydratační účinnosti kosmetických přípravků v průběhu testování 

 

Rozdíly ale mezi jednotlivými druhy vzorků byly zaznamenány. Například u pleťového 

mléka s obsahem kolostra byla naměřena prokazatelně vyšší hydratační účinnost me-

zi 2. až 5. hodinou po jeho aplikaci na kůži ve srovnání se vzorkem mléka bez obsahu ko-

lostra (Obr. 22). Po této době se už ale hydratační potenciál kolostra obsaženého ve vzorku 

dále neprojevoval, tzn., že v delším časovém horizontu již přítomnost nebo absence kolost-

ra ve vzorku mléka nehrála žádnou roli. 
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Obr. 22. Znázornění hydratace v závislosti na čase u mléka s obsahem kolostra a bez jeho 

obsahu 

 

Naopak u krému s obsahem kolostra přítomnost kolostra ve vzorku zvyšovala hydrataci 

kůže po celou dobu testování (Obr. 23). 

 

Obr. 23. Znázornění hydratace v závislosti na čase u krému s obsahem kolostra a bez jeho 

obsahu 
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Co se týče séra s obsahem kolostra, lze říci, že obsah kolostra u tohoto typu kosmetické 

formulace hydratační účinnost zvyšuje (Obr. 24) a to výrazněji než tomu bylo u krému 

s obsahem kolostra. 

 

 

Obr. 24. Znázornění hydratace v závislosti na čase u séra s obsahem kolostra a bez jeho 

obsahu 

 

Porovnáme-li hydratační účinek všech testovaných vzorků a testovaných míst bez aplikace 

těchto vzorků (místa kontroly a odmaštění) lze říci, že testované vzorky nedisponují příliš 

vysokým hydratačním účinkem. Na druhou stranu je třeba podotknout, že v průběhu celého 

měření si téměř všechny testované vzorky udržely dostatečný hydratační potenciál na to, 

aby nedocházelo k nežádoucímu vysušování kůže obličeje.  

Součástí kosmetických přípravků s obsahem kolostra dostupných na trhu je často i kyselina 

hyaluronová, která se přispívá k zvýšení hydratace pleti. Účinky kyseliny hyaluronové 

byly studovány v publikaci [73]. 
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6.1.2 Vyhodnocení transepidermální ztráty vody testovaných kosmetických pří-

pravků 

Dalším sledovaným parametrem testovaných přípravků s obsahem kolostra a bez jeho ob-

sahu bylo zjišťování jejich bariérových vlastností. Podobně jako u zjišťování hydratačního 

potenciálu, tak i u sledování bariérových vlastností bylo provedeno měření po dobu 

48 hodin, kdy byla zjišťována velikost ztráty transepidermální vody z kůže. 

Naměřené hodnoty TEWL byly, stejně jako hodnoty pro hydrataci, statisticky zpracovány 

a pro přehlednost doplněny do tabulky (Tab. 13) a dále následně zpracovány i do grafu 

(Obr. 25). 

Tab. 13. Hodnoty transepidermální ztráty vody 

Transepidermální ztráta vody [g/h∙m2] 

Měřená 
oblast 

Čas [hod] 

0 1 2 3 4 5 6 24 48 

mk 8,2     
± 2,9 

7,8     
± 2,3 

7,8     
± 2,4 

7,9     
± 2,7 

7,8     
± 2,3 

8,3     
± 2,3 

7,7     
± 1,8 

7,6     
± 2,2 

8,3     
± 3,4 

m 6,5     
± 3,0 

7,6     
± 3,3 

7,2     
± 2,5 

7,0     
± 2,9 

7,2     
± 2,8 

7,3     
± 2,9 

8,1     
± 1,6 

6,8     
± 2,4 

7,1     
± 3,1 

kk 8,6     
± 4,8 

8,3     
± 2,7 

7,8     
± 2,8 

6,9     
± 2,3 

7,0     
± 2,4 

8,5     
± 3,1 

7,7     
± 2,2 

8,0     
± 3,5 

8,6     
± 4,2 

k 6,0     
± 2,2 

8,0     
± 3,5 

7,3     
± 2,9 

7,9     
± 3,7 

7,6     
± 3,3 

6,8     
± 2,2 

7,7     
± 2,6 

7,0     
± 2,8 

7,4     
± 3,1 

sk 9,4     
± 3,5 

6,5     
± 2,7 

7,7     
± 2,2 

9,1     
± 2,2 

8,5     
± 2,5 

8,0     
± 2,2 

7,7     
± 2,7 

7,5     
± 3,0 

7,8     
± 2,2 

s 8,8     
± 2,7 

6,0     
± 2,8 

7,3     
± 3,0 

7,8     
± 2,3 

8,0     
± 2,3 

9,0     
± 2,1 

8,3     
± 2,7 

7,9     
± 2,6 

7,7     
± 2,4 

kont 3,4     
± 3,1 

3,1     
± 1,1 

3,0     
± 1,1 

3,0     
± 1,3 

3,5     
± 2,6 

3,0     
± 0,9 

3,6     
± 2,3 

3,9     
± 2,1 

4,5     
± 2,6 

odm 6,7     
± 4,1 

6,6     
± 3,8 

6,2     
± 3,3 

5,9     
± 2,6 

6,6     
± 3,7 

6,4     
± 4,2 

7,4     
± 4,2 

7,5     
± 3,2 

6,6     
± 2,4 

Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra, kont – kontrola bez ošetření, odm - odmaštené místo pleťovou 
vodou Amica, čas 0 – hodnota po odmaštění 
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Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra, kont – kontrola bez ošetření, odm - odmaštené místo pleťovou 
vodou Amica 

Obr. 25. Grafické znázornění transepidermální ztráty vody v závislosti čase 

 

Jak je z Obr. 25 patrné, hodnoty TEWL v místě kontroly byly velmi nízké, pohybovaly 

se od 3,0 – 4,5 g/h.m2, zatímco odmaštění pomocí pleťové vody narušilo bariérové vlast-

nosti kůže (6,0 – 9,4 g/h.m2). Po hodinovém působení kosmetických přípravků s obsahem 

kolostra i bez jeho obsahu byla místa opět přeměřena a bylo zjištěno, že epidermální vodu 

nejlépe zadržovalo sérum bez obsahu kolostra – 6,0 g/h.m2, dále sérum s obsahem kolostra 

– 6,5 g/h.m2, pleťové mléko bez obsahu kolosta – 7,6 g/h.m2, mléko s obsahem kolostra – 

7,8 g/h.m2, krém bez kolostra – 8,0 g/h.m2. Naopak nejhůře epidermální vodu zadržoval 

krém s obsahem kolostra, jehož hodnota TEWL byla naměřena na 8,3 g/h.m2. 

Ve druhé hodině měření se hodnota TEWL téměř u všech testovaných přípravků snížila, 

výjimkou byly oba vzorky séra, u kterých se hodnota transepidermální vody nepatrně zvý-

šila. 

Po 3 hodinách působení kosmetických přípravků se hodnoty  transepidermální ztráty vody 

výrazně nezměnily. Výjimkou byl pouze krém s obsahem kolostra, jehož TEWL hodnota 

se snížila ze 7,8 na 6,9 g/h.m2. Naopak hodnota TEWL u séra s obsahem kolostra vzrostla 

ze 7,7 na 9,1 g/h.m2. 
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Stejně tak ve 4. hodině si nejlepší bariérové vlastnosti udržel krém s obsahem kolostra – 

7,0 g/h.m2, a nejhůře se opět jevilo sérum s kolostrem, u kterého byla průměrná hodnota 

TEWL 8,5 g/h.m2. 

V 5. hodině měření došlo k výraznému poklesu hodnoty TEWL u krému bez kolostra 

ze 7,6 na 6,8 g/h.m2. Poměrně dobré bariérové vlastnosti prokázal i vzorek pleťového mlé-

ka bez kolostra – 7,3 g/h.m2. Naopak nejhorší bariérové vlastnosti vykázal vzorek séra 

bez kolostra – 9,0 g/h.m2. 

V 6. hodině testování vykazovaly sledované vzorky přípravků podobné hodnoty pro tran-

sepidermální ztrátu vody. Hodnota 7,7 g/h.m2 byla naměřena jak u vzorku krém bez kolost-

ra, tak i u krému, mléka a séra s obsahem kolostra. Samotný vzorek pleťového mléka 

bez kolostra dosáhl po jeho 6-ti hodinovém působení na kůži hodnoty TEWL 8,1 g/h.m2, 

což byla nejnižší hodnota TEWL, která byla pro tento vzorek naměřena. 

Ani po 24 a 48 hodinách od aplikace testovaných vzorků na kůži se jejich hodnoty TEWL 

výrazně nesnížily, což mohlo být zapříčiněno jejich dostatečnou bariérovou schopností. 

Pokud porovnáme bariérové vlastnosti vzorků mlék a krémů (Obr. 26), lze říci, že přítom-

nost kolostra v obou typech formulací měla z dlouhodobějšího hlediska mírný vliv 

na zvýšení bariérové funkce kůže oproti formulacím bez kolostra. Všechny testované vzor-

ky, i ty které kolostrum neobsahovaly, vykazovaly stále dobré bariérové vlastnosti. 

 

Obr. 26. Grafické znázornění bariérových vlastností přípravků v závislosti na obsahu ko-

lostra 
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6.1.3 Vyhodnocení pH testovaných kosmetických přípravků 

Podobně jako předchozí dvě charakteristiky, tak i měření pH kůže po nanesení testovaných 

vzorků byly statisticky zpracovány a výsledné hodnoty byly dále zpracovány do Tab. 14 

a následně zpracovány i graficky (Obr. 27). 

Tab. 14. Hodnoty pH pokožky 

pH [-] 

Měřená 
oblast 

Čas [hod] 

0 1 2 3 4 5 6 24 48 

mk 5,0     
± 0,7 

4,8     
± 0,4 

4,9     
± 0,4 

4,9     
± 0,5 

5,0     
± 0,6 

5,0     
± 0,3 

4,8     
± 0,6 

5,0     
± 0,3 

5,1     
± 0,4 

m 4,7     
± 0,6 

5,0     
± 0,3 

5,1     
± 0,3 

5,1     
± 0,3 

5,0     
± 0,3 

5,1     
± 0,2 

4,9     
± 0,2 

5,0     
± 0,5 

5,2     
± 0,4 

kk 4,7     
± 0,6 

4,8     
± 0,4 

4,9     
± 0,2 

4,9     
± 0,3 

4,7     
± 0,3 

5,0     
± 0,2 

4,8     
± 0,4 

5,0     
± 0,6 

5,0     
± 0,4 

k 4,7     
± 0,6 

4,7     
± 0,3 

4,9     
± 0,2 

4,9     
± 0,2 

5,0     
± 0,3 

5,0     
± 0,2 

4,9     
± 0,4 

4,9     
± 0,5 

5,1     
± 0,4 

sk 4,8     
± 0,7 

5,0     
± 0,4 

4,7     
± 0,5 

4,7     
± 0,5 

4,9     
± 0,5 

4,8     
± 0,5 

4,7      
± 0,7 

4,7     
± 0,3 

4,9     
± 0,3 

s 4,6     
± 0,7 

4,9     
± 0,4 

4,8     
± 0,4 

4,9     
± 0,4 

5,1     
± 0,4 

4,9     
± 0,4 

4,9     
± 0,6 

4,9     
± 0,2 

5,0     
± 0,3 

kont 4,8     
± 0,6 

4,8     
± 0,3 

5,1     
± 0,4 

4,9     
± 0,4 

5,0     
± 0,3 

4,8     
± 0,5 

4,7     
± 0,6 

4,9     
± 0,8 

4,8     
± 0,5 

odm 4,8     
± 0,4 

5,0     
± 0,3 

5,1     
± 0,2 

5,0     
± 0,2 

5,1     
± 0,2 

5,1     
± 0,3 

4,9     
± 0,3 

5,0      
± 0,6 

5,1     
± 0,3 

Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra, kont – kontrola bez ošetření, odm - odmaštené místo pleťovou 
vodou Amica, čas 0 – hodnota po odmaštění 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 70 

 

 

Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra, kont – kontrola bez ošetření, odm - odmaštené místo pleťovou 
vodou Amica 

Obr. 27. Grafické znázornění změny pH v závislosti na době působení testovaných kosme-

tických přípravků 

 

Jak je z Tab. 14 patrné, hodnoty pH kůže po odmaštění se pohybovaly v rozmezí 

od 4,6 do 5,0. Ve většině případů po nanesení testovaného vzorku došlo k mírnému zvýše-

ní hodnoty pH, výjimkou bylo mléko s obsahem kolostra, u kterého byl po hodině od apli-

kace vzorku na kůži zaznamenán naopak mírný pokles pH. Po celou dobu testování, 

tj. 48 hodin, testované vzorky nijak výrazně neovlivňovaly pH kůže, tzn., že dokázaly udr-

žet pH kůže v neutrální oblasti (viz Tab. 9). 
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6.1.4 Vyhodnocení množství kožního mazu u testovaných kosmetických přípravků 

Posledním sledovaným parametrem v rámci experimentu A bylo zjišťování množství kož-

ního mazu. Naměřené hodnoty byly stejně jako u předešlých parametrů statisticky zpraco-

vány (Tab. 15) a byl sestrojen graf závislosti množství kožního mazu na čase (Obr. 28). 

Tab. 15. Hodnoty kožního mazu 

Množství séba [μg/cm2] 

Měřená 
oblast 

Čas [hod] 

0 1 2 3 4 5 6 24 48 

mk 25,5 
± 

24,5 

227,8 
± 

31,8 

213,7 
± 

29,2 

199,4 
± 

29,4 

207,1 
± 

45,7 

169,5 
± 

60,6 

174,3 
± 

37,0 

55,5 
± 

41,5 

54,4 
± 

48,6 

m 39,2 
± 

48,3 

240,0 
± 

59,1 

225,9 
± 

88,1 

181,7 
± 

36,8 

188,7 
± 

63,2 

155,9 
± 

53,1 

159,2 
± 

81,2 

51,4 
± 

35,9 

39,7 
± 

35,1 

kk 20,3 
± 

32,7 

219,4 
± 

52,1 

246,3 
± 

59,1 

221,8 
± 

51,3 

210,0 
± 

54,0 

201,1 
± 

105,6 

182,1 
± 

71,2 

59,9 
± 

51,1 

49,0 
± 

50,1 

k 26,7 
± 

34,9 

236,9 
± 

60,2 

200,1 
± 

36,3 

180,9 
± 

54,7 

192,5 
± 

80,1 

172,1 
± 

65,0 

149,9 
± 

76,3 

39,8 
± 

34,7 

33,5 
± 

31,8 

sk 43,0 
± 

40,0 

105,3 
± 

60,1 

127,5 
± 

84,8 

138,0 
± 

68,1 

148,3 
± 

81,2 

139,5 
± 

73,7 

132,4 
± 

81,1 

138,5 
± 

67,3 

84,9 
± 

55,4 

s 39,8 
± 

38,5 

93,4 
± 

68,4 

138,5 
± 

63,6 

109,4 

± 
72,4 

119,3 
± 

71,4 

99,9 
± 

61,1 

105,1 
± 

72,8 

73,9 
± 

60,7 

78,0 
± 

64,2 

kont 0,6   
±   

0,6 

5,2   
±   

5,1 

4,6   
±   

5,4 

2,6   
±   

2,7 

1,1   
±   

1,3 

2,3   
±   

2,8 

1,4   
±   

3,0 

0,4   
±   

0,8 

3,5   
±   

9,3 

odm 0,8   
±   

1,0 

1,4   
±   

0,9 

1,7   
±   

1,7 

1,7   
±   

2,3 

2,1    
±   

2,4 

3,9    
±   

5,2 

4,3   
±   

6,6 

1,1   
±   

2,0 

2,0   
±   

6,4 

Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra, kont – kontrola bez ošetření, odm - odmaštené místo pleťovou 
vodou Amica, čas 0 – hodnota po odmaštění 
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Pozn.: mk – mléko s kolostrem, m – mléko bez kolostra, kk – krém s kolostrem, k – krém bez kolostra, sk – 
sérum s kolostrem, s – sérum bez kolostra, kont – kontrola bez ošetření, odm - odmaštené místo pleťovou 
vodou Amica 

Obr. 28. Grafické znázornění změny kožního mazu v závislosti na době působení testova-

ných kosmetických přípravků 

 

Z Obr. 28 je patrné, v 1. hodině po aplikaci testovaných vzorků na kůži se množství kožní-

ho mazu razantně zvýšilo, oproti tomu, kdy na počátku měření byla místa, na které byly 

následně nanášeny vzorky přípravků, odmaštěna pleťovou vodou. Největší množství séba 

bylo naměřeno u pleťového mléka bez obsahu kolostra – 240,0 μg/cm2, dále u krému 

bez obsahu kolostra – 236,9 μg/cm2. Nejméně zvyšoval množství kožního mazu vzorek 

séra bez obsahu kolostra (93,4 μg/cm2). 

V další hodině měření došlo k výrazné změně množství séba u séra bez kolostra, 

kdy se hodnota séba výrazně zvýšila z 93,4 na 138,5 μg/cm2. Též překvapivě větší množ-

ství séba bylo po 2 hodinovém působení séra s obsahem kolostra, kdy se hodnota zvýšila 

ze 105,3 na 127,5 μg/cm2 a dále pak u krému s obsahem kolostra z 219,4 na 246,3 μg/cm2. 

U ostatních testovaných vzorků docházelo spíše ke snížení hodnoty kožního mazu. 

Ve 3. hodině od aplikace se množství změřeného séba výrazně nelišilo od hodnot naměře-

ných ve 2. hodině testování, spíše docházelo k jeho nepatrnému snížení. 

Po 4 – 6 hodinách od aplikace testovaných vzorků na kůži došlo k dalšímu snižování 

množství séba, které pokračovalo i po 24 a 48 hodinách měření. Výjimku tvořil vzorek séra 
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s kolostrem, kdy se u něj i po 24 hodinách testování neprojevil výraznější pokles v namě-

řeném množství kožního mazu, tzn., že i v rámci dlouhodobého použití byla tato formulce 

schopna kůži dostatečně promastit. 

Závěrem lze říct, že u všech testovaných vzorků přípravků bylo pozorováno dostatečné 

promaštění kůže, ve srovnání s místy kontroly a odmaštění, i přesto, že docházelo k po-

stupnému snížení množství kožního mazu. 
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6.2 Vyhodnocení experimentu B - senzorická analýza organoleptických 

vlastností testovaných kosmetických přípravků 

Součástí praktické časti bylo dále provedení senzorické analýzy testovaných kosmetických 

přípravků. Jak již bylo zmíněno v experimentální části práce, bylo provedeno senzorické 

hodnocení pomocí pořadových a párových testů. Cílem pořadové zkoušky bylo seřadit 

vzorky podle intenzity znaku (barva, vůně, textura, roztíratelnost, vstřebatelnost) a násled-

ně je seřadit podle celkové preference posuzovatele. Párové porovnávací zkoušky byly 

zaměřeny na to, který ze vzorků je více lesklý, má příjemnější vůni, je lépe roztíratelný 

a kterému dává hodnotitel přednost. 

 

6.2.1 Vyhodnocení pořadových zkoušek 

Pořadí jednotlivých znaků testovaných vzorků (barva, vůně, textura, roztíratelnost, vstřeba-

telnost) bylo sečteno (Tab. 16) a dále byly sestaveny tabulky s hodnotami diferencí mezi 

jednotlivými testovanými přípravky (Tab. 17 – Tab. 22) 

Tab. 16. Součet pořadí pro vyhodnocení znaku podle intenzity 

Senzorický 

znak 

Součet 

pořadí 

Vzorek 

A B C D E F 

Barva  

 

Ti 

 

 

68 41 93 84 141 84 

Vůně 88 77 117 75 55 95 

Textura 61 54 103 107 125 60 

Roztíratelnost 68 73 123 116 78 47 

Vstřebatelnost 92 88 110 116 53 45 

Preference 66 49 114 102 107 66 
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Z Tab. 16 vyplývá, že čím nižší měl vzorek součet hodnot pořadí, tím lépe byl v rámci da-

ného senzorického znaku ohodnocen, tzn., že u barvy to byl vzorek B s hodnotou 41. Dále 

vzorek A a za ním se stejnou hodnotou to byly vzorky D a F. Co se týče barvy, tak nejhůře 

byl ohodnocen vzorek E. 

Naopak, co se týče vůně, byl nejlépe hodnoceným vzorkem právě vzorek E s hodnotou 55. 

Za ním se sestupně řadily vzorky D, B, A, F, C. 

Co se týče textury kosmetického přípravku, tak nejlépe hodnoceným vzorkem byl vzorek 

B. Dále pak vzorky F a A a za nimi v sestupném pořadí vzorky C, D, E. 

Nejlépe roztíratelným vzorkem byl podle pořadové zkoušky hodnocen vzorek F. Dá-

le pak vzorky A, B, E, D, C. 

Za nejlépe vstřebatelný vzorek byl posuzovateli určen vzorek F, následně pak vzorky E, B, 

A, C, D. 

Podle celkové preference byl posuzovateli nejvíce preferován vzorek B, A a F. Dále pak 

to byly vzorky D, E a nejméně preferovaný byl vzorek C. 

Pro výpočet diferencí součtů pořadí v rámci jednotlivých senzorických znaků byla pomocí 

Friedmanova testu vypočtena kritická hodnota 36,94. Mezi zkoumanými vzorky byly zjiš-

těny statisticky významné rozdíly, jak je patrné z Tab. 17 až Tab. 22 (zelená pole). 

Tab. 17. Diference součtu pořadí testovaných vzorků na základě barvy (Kritická hodnota 

= 36,94) 

Vzorek A B C D E 

B 27 - - - - 

C 25 52 - - - 

D 16 43 9 - - 

E 73 100 48 57 - 

F 16 43 9 0 57 

 

Na 5% hladině významnosti byly nalezeny statisticky významné rozdíly v barvě mezi vzor-

ky A a E, B a C, B a D, B a E, B a F, C a E, D a E, E a F (Tab. 17). 
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Z Tab. 18 je patrné, že statisticky významné rozdíly ve vůni byly nalezeny mezi vzorky 

B a C, C a D, C a E, E a F na 5% hladině významnosti. 

Tab. 18. Diference součtu pořadí testovaných vzorků podle vůně (Kritická hodnota 

= 36,94) 

Vzorek A B C D E 

B 11 - - - - 

C 29 40 - - - 

D 13 2 42 - - 

E 33 22 62 20 - 

F 7 18 22 20 40 

 

Co se textury týče, tak na 5% hladině významnosti byly nalezeny statisticky významné roz-

díly mezi vzorky A a C, A a D, A a E, B a C, B a D, B a E, C a F, D a F, E a F (Tab. 19). 

Tab. 19. Diference součtu pořadí testovaných vzorků podle textury (Kritická hodnota 

= 36,94) 

Vzorek A B C D E 

B 7 - - - - 

C 42 49 - - - 

D 46 53 4 - - 

E 64 71 22 18 - 

F 1 6 43 47 65 

 

Po posouzení roztíratelnosti byly na 5% hladině významnosti nalezeny statisticky významné 

rozdíly, a to mezi vzorky A a C, A a D, B a C, B a D, C a E, C a F, D a E, D a F (Tab. 20). 
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Tab. 20. Diference součtu pořadí testovaných vzorků podle roztíratelnosti (Kritická hodno-

ta = 36,94) 

Vzorek A B C D E 

B 5 - - - - 

C 55 50 - - - 

D 48 43 7 - - 

E 10 5 45 38 - 

F 21 26 76 69 31 

 

Na 5% hladině významnosti byly nalezeny i statisticky významné rozdíly v rámci vstřeba-

telnosti, a to mezi vzorky A a E, A a F, B a F, C a E, C a F, D a E, D a F (Tab. 21). 

 

Tab. 21. Diference součtu pořadí testovaných vzorků podle vstřebatelnosti (Kritická hod-

nota = 36,94) 

Vzorek A B C D E 

B 4 - - - - 

C 18 22 - - - 

D 24 28 6 - - 

E 39 35 57 63 - 

F 47 43 65 71 8 

 

Při hodnocení celkové preference byly opět na 5% hladině významnosti nalezeny statisticky 

významné rozdíly mezi vzorky A a C, A a E, B a C, B a D, B a E, C a F, E a F. Nejprefero-

vanějším vzorkem se stal vzorek B, za ním vzorek A, F, D, E a nejméně preferovaným byl 

vzorek C (Tab. 22). 
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Tab. 22. Diference součtu pořadí testovaných vzorků podle celkové preference (Kritická 

hodnota = 36,94) 

Vzorek A B C D E 

B 17 - - - - 

C 48 65 - - - 

D 36 53 12 - - 

E 41 58 7 5 - 

F 0 17 48 36 41 

 

6.2.2 Vyhodnocení párových zkoušek 

Dalším testem senzorického hodnocení bylo hodnocení pomocí párových zkoušek. Jejich 

výsledky byly následně počítány podle jednostranného testu za pomocí programu Micro-

soft Office Excel 2007 a funkce označované jako FINV. 

Podle jednostranné párové porovnávací zkoušky bylo vyhodnoceno, že s 95% spolehlivostí 

jsou vzorky A a B stejně lesklé a stejně dobře roztíratelné. S 95% spolehlivostí lze říct, 

že vzorek B má příjemnější vůni než vzorek A a celkově je vzorek B preferovanějším 

před vzorkem A. 

Co  se týče p orovnání vzorků C a D, tak lze s 95% spolehlivostí říci, že vzorky C a D 

jsou stejně lesklé a roztíratelné. Dále, na 5% hladině významnosti bylo zjištěno, že vzorek 

D má příjemnější vůni než vzorek C, celkově jsou tedy vzorky stejně preferované. 

Porovnáním vzorků E a F bylo zjištěno, že s 95% spolehlivostí má vzorek E příjemnější 

vůni než vzorek F. Stejně tak s 95% spolehlivostí lze říct, že vzorek F je více lesklý a lépe 

roztíratelný než vzorek E. Celkově je tedy vzorek F preferovanější než vzorek E. 
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ZÁVĚR 

Tato diplomová práce se zabývá kolostrem a jeho použitím v kosmetice. Nejprve byla vy-

pracována literární rešerše zaměřená na diagnostiku pleti, vlastnosti a složení kolostra, 

srovnání bovinního a kozího kolostra a v neposlední řadě na kosmetické přípravky s obsa-

hem kolostra na trhu. Experimentální část se zabývala testováním 6 vzorků kosmetických 

přípravků s obsahem kolostra i bez jeho obsahu. Konkrétně se jednalo o mléko, krém 

a sérum s obsahem kolostra a mléko, krém a sérum bez obsahu kolostra. U všech vzorků 

bylo provedeno měření hydratačního účinku, transepidermální ztráty vody, pH pokožky 

a měření obsahu kožního mazu. Dále byla provedena i senzorická analýza těchto vzorků, 

konkrétně se jednalo o pořadovou zkoušku a párový test. 

Co se týče hydratačního potenciálu testovaných vzorků, tak nejlepších účinků na začátku 

testování dosahovalo mléko s obsahem kolostra. V delším časovém horizontu se však je-

ho hydratace nezvyšovala, tzn., že přítomnost nebo absence kolostra ve vzorku mléka ne-

měla na zvýšení hydratace vliv. Naopak krém s kolostrem měl po celou dobu měření lepší 

hydratační účinek než krém, který kolostrum neobsahoval. Co se týče séra s obsahem ko-

lostra, lze říct, že ze všech výše zmíněných kosmetických formulací vykazoval nejlepší 

hydratační účinek na kůži. Pokud se vezme v úvahu samotná přítomnost kolostra 

v testovaných formulacích, tak lze říci, že kolostrum jako takové hydrataci ovlivňovalo 

jen nepatrně, jelikož velmi dobré hydratační vlastnosti byly zjištěny i u formulací, kte-

ré kolostrum neobsahovaly. 

Dalším hodnoceným parametrem byla transepidermální ztráta vody z kůže. Všechny testo-

vané kosmetické přípravky vykazovaly dostatečné bariérové vlastnosti. Lze tedy říci, 

že přítomnost kolostra v testovaných vzorcích měla z dlouhodobého hlediska vliv na udr-

žení dostatečné kožní bariéry. 

Při měření pH kůže po aplikaci testovaných přípravků na kůži obličeje bylo zjištěno, 

že všechny testované vzorky byly schopny udržet pH kůže v neutrální oblasti. 

Posledním hodnoceným parametrem bylo množství kožního mazu po nanesení testovaných 

vzorků. Bylo zjištěno, že všechny testované vzorky zajistily dostatečné promaštění kůže, 

a to i přesto, že s odstupem času docházelo ke snížení množství kožního mazu. 
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Testované vzorky byly v posledním kroku podrobeny i senzorické analýze. Konkrétně 

se jednalo o pořadovou zkoušku, kde byly u posuzovaných vzorků zjištěny statistické roz-

díly v barvě, vůni, textuře, roztíratelnosti, vstřebatelnosti i v celkové preferenci. Z pohledu 

preference bylo nejvíce preferované mléko bez obsahu kolostra, naopak nejméně prefero-

vaný byl vzorek krému s obsahem kolostra. Druhým testem byla párová zkouška, kde by-

lo zjištěno, že více preferované jsou přípravky bez obsahu kolostra než přípravky 

s jeho obsahem, což mohlo být zapříčiněno jeho specifickou vůní a nažloutlou barvou. 
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SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 

CS  Stratum corneum. 

ECM  Extracelulární matrice. 

NMF  Přirozený hydratační faktor. 

TEWL  Transepidermální ztráta vody. 

UV  Ultrafialové. 

INCI  Mezinárodní nomenklatura kosmetických přísad. 

Ig  Imunoglobulin. 

UHT  Vysokoteplotní úprava. 

CFU  Jednotka tvořící kolonie. 

kDa  Kilodalton. 

pH  Potenciál vodíku. 

CO2  Oxid uhličitý. 

H2O2  Peroxid vodíku. 

KCl  Clorid draselný. 

°C  Stupeň celsium. 

c. j.  Korneometrická jednotka. 

g/ h∙m2  TEWL jednotka. 

µg/ cm2  Jednotka množství séba. 

hod  Hodina. 

ELISA  Enzymová imunosopční analýza. 

mg  Miligram. 

RID  Radiální imunodifúze. 

SOD  Superoxiddismutáza. 

GSH - Px  Glutationperoxidáza. 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 90 

 

KEZ  Kontrola ekologického zemědělství. 

mk  Mléko s kolostrem. 

m  Mléko bez kolostra. 

kk 

k 

sk 

s 

kont 

odm 

 Krém s kolostrem. 

Krém bez kolostra. 

Sérum s kolostrem. 

Sérum bez kolostra. 

Kontrola. 

Odmaštění. 
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