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ABSTRAKT 

Tato bakalářská práce se zabývá různými faktory, které způsobují mikrobiální kontaminaci 

kosmetických přípravků. Dále se zabývá jednotlivými skupinami mikroorganizmů, které se 

mohou v kosmetických přípravcích nacházet a také konzervačními látkami v kosmetických 

přípravcích.  
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ABSTRACT 

This bachelor thesis examines factors that cause microbial contamination of cosmetics. It 

also deals with the different groups of microorganisms that can be found in cosmetics, and 

also preservatives in cosmetic products. 
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ÚVOD 

Kosmetické přípravky jsou rozšířeny a pouţívány téměř po celém světě. Zahrnují širokou 

škálu různých produktů určených k péči o celé lidské tělo. Kaţdý z těchto přípravků obsa-

huje desítky různorodých ingrediencí, u kterých musí být zajištěna zdravotní nezávadnost. 

Zároveň musí být zajištěna stabilita celého přípravku. 

Z hlediska spotřebitele je čím dál větší důraz kladen na kvalitu kupovaného produktu, ale 

také na jeho trvanlivost. Zároveň spotřebitelé často chtějí, aby byly kosmetické přípravky 

přírodní a nejlépe bez jakýchkoli chemických konzervačních látek. Neuvědomují si však, 

ţe takovéto poţadavky se do určité míry navzájem vylučují. Výrobci kosmetických pří-

pravků nejsou schopni zabezpečit trvanlivost přípravků, aniţ by pouţili konzervační látky. 

Některé přípravky mají zvýšenou odolnost vůči kontaminaci díky svému sloţení. Avšak 

ani u těchto kosmetických přípravků nelze riziko kontaminace úplně vyloučit. 

Ke kontaminaci kosmetiky bakteriemi, kvasinkami či plísněmi můţe dojít jednak během 

samotné výroby kosmetického přípravku, ale také během další manipulace v celém distri-

bučním řetězci. Nemalé riziko kontaminace vyplývá i ze samotného pouţívání spotřebiteli. 

Většina lidí pouţívá prsty pro aplikaci kosmetických přípravků a tím si do přípravků zanáší 

různé mikroorganizmy. Z mikrobiologického hlediska je problematické i skladování pří-

pravků v prostředí koupelen, kde je vysoká vzdušná vlhkost a vyšší teplota, tedy podmínky 

pro mikroorganizmy velmi příznivé.  

Správně navrţený konzervační systém přípravku brání růstu a mnoţení těchto mikroorga-

nizmů. Pokud by přípravek neobsahoval konzervační látky, výrazně by se sníţila doba jeho 

pouţitelnosti. Zároveň by se zvýšilo riziko výskytu patogenních mikroorganizmů a bylo by 

ohroţeno zdraví spotřebitelů. V některých případech se mohou projevit neţádoucí změny 

způsobené mikroorganizmy aţ po delší době a ne bezprostředně po kontaminaci. Proto se 

výrobci kosmetických přípravků snaţí minimalizovat veškeré moţné způsoby kontaminace 

a zabezpečit tak nezávadnost kosmetických přípravků.   
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY 

Pojem kosmetika zahrnuje spotřebitelské výrobky uváděné na trh po celém světě, jejichţ 

účel a funkce jsou vnímány jako univerzální bez ohledu na to, z jakých zemí a kultur spo-

třebitelé pocházejí. Je však nutné dodat, ţe spotřebitelé mají často neúplné znalosti o funk-

ci kosmetických přípravků a předpokládají, ţe mezi ně patří pouze přípravky, jako jsou 

rtěnky, pleťové krémy, krycí pudry na obličej, laky na nehty a další přípravky spadající do 

dekorativní kosmetiky. Zákonná definice kosmetických přípravků je však mnohem širší 

neţ definice laická. [1]  

V současné době je v zemích Evropské unie platná definice kosmetických přípravků uve-

dená v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických pří-

pravcích. Kosmetické přípravky (KP) jsou zde definovány jako látky nebo směsi určené 

pro styk s vnějšími částmi lidského těla (pokoţkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vněj-

šími pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převáţně 

za účelem jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udrţování 

v dobrém stavu nebo úpravy tělesných pachů [2]. 

Kosmetické přípravky představují velkou skupinu spotřebních produktů, které jsou volně 

prodejné a jsou tedy prodávány přímo spotřebitelům. Z výše uvedené definice vyplývá, ţe 

mezi kosmetické přípravky nelze řadit výrobky, které se polykají, jsou inhalovány nebo 

vpichovány. KP by neměly mít primárně léčivý účinek. Přesto můţe být rozdíl mezi kos-

metikou a léčivem nejasný a existuje celá řada hraničních výrobků. KP mají velmi často 

celou řadu různých funkcí a posouzení, zda se jedná o KP musí tedy být provedeno vţdy 

pro konkrétní výrobek. Na hranici s KP mohou být například výrobky spadající do katego-

rií léčivých přípravků, biocidů, nebo zdravotnických prostředků. Posouzení vychází ze 

zákonných předpisů a hlavními rozlišovacími znaky jsou především účel pouţití a mecha-

nizmus účinku. [3, 4] 

V literatuře je moţné nalézt celou řadu kategorizací KP. Příkladem můţe být rozdělení 

uvedené v Kirk-Othmer chemical technology of cosmetic. Kosmetické přípravky, bez ohle-

du na formu, mohou být zařazeny do sedmi kategorií podle pouţití: 

1. Přípravky pro péči a udrţování pokoţky, včetně produktů, které zjemňují (emolien-

ty a lubrikanty), hydratují (moisturizery), tónují (adstringenty), chrání (opalovací 

krémy) atd., a napravují (omlazující, proti vráskám, proti akné) 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 13 

 

2. Čistící přípravky včetně mýdel, koupelových přípravků, šampónů a přípravků pro 

ústní hygienu 

3. Deodoranty a antiperspiranty 

4. Přípravky pro holení a depilaci 

5. Přípravky pro péči a udrţování vlasů, včetně přípravků pro vlny, narovnání, proti 

lupům, pro styling a tvarování, kondicionaci a barvení 

6. Přípravky určené pro péči a udrţování sliznic, ústní vody, produkty pro intimní pé-

či a péči o rty 

7. Dekorativní kosmetika, pouţívaná pro zkrášlení očí, rtů, pokoţky a nehtů [5] 

V roce 2007 uveřejnila Evropská komise na základě doporučení Colipy (Cosmetics Europe 

- The Personal Care Association) kategorizaci KP, která se v kosmetickém odvětví prosa-

zuje nejvýrazněji. Podle tohoto doporučení lze KP dělit na osm kategorií: dekorativní kos-

metika, vlasová kosmetika, vlasová barviva (včetně barvicích a bělicích přípravků), parfé-

my, přípravky péče o kůţi, opalovací přípravky a toaletní potřeby. [3] 

1.1 Bezpečnost kosmetických přípravků 

Kosmetické přípravky musí splňovat legislativní poţadavky pro bezpečnost při pouţívání, 

musí být vyrobeny za hygienických podmínek a musí vykazovat stabilitu během skladová-

ní, přepravy a pouţívání. Bezpečnost kaţdé sloţky pouţité v konkrétním konečném kos-

metickém přípravku musí být dostatečně doloţena před uvedením přípravku na trh. V rám-

ci EU můţe být na trh uveden pouze KP, pro nějţ je určena odpovědná osoba. Povinností 

odpovědné osoby je zajistit posouzení bezpečnosti přípravku a vypracování zprávy o bez-

pečnosti [3, 6].  

Posouzení bezpečnosti kosmetického přípravku musí provést kvalifikovaná osoba, která 

vlastní diplom anebo jiný doklad o dosaţené kvalifikaci v oboru teoretické a praktické 

farmacie, toxikologie, medicíny anebo podobného oboru. Minimální poţadavky na obsah 

zprávy o bezpečnosti jsou uvedeny v Příloze I Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích. Ve zprávě musí být uvedeno: [2, 3, 7] 

1. Kvantitativní a kvalitativní sloţení kosmetického přípravku, včetně chemic-

ké identity látek. Uvádí se chemický název, název podle INCI, čísla CAS a 

EINECS/ELINCS, v případě parfémových a aromatických kompozic se uvede ná-



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 14 

 

zev a číslo kódu příslušného sloţení a totoţnost dodavatele. Součástí informace o 

ingrediencích by měla být také jejich zamýšlená funkce. 

2. Fyzikální a chemické vlastnosti kosmetického přípravku. Tento popis by 

měl obsáhnout nejdůleţitější fyzikálně-chemické vlastnosti jednotlivých látek a 

směsí obsaţených v přípravku, například chemickou identifikaci, fyzikální formu, 

molekulovou hmotnost, rozpustnost, rozdělovací koeficient, čistotu látek, další pa-

rametry důleţité pro charakterizaci specifických látek a směsí. 

3. Stabilita KP za rozumně předvídatelných podmínek skladování. Ve zprávě o 

bezpečnosti by měly být uvedeny veškeré dostupné údaje pouţité k odůvodnění 

uvedené minimální trvanlivosti. Je také třeba uvést popis zkoušek stability a jejich 

výsledky. 

4. Mikrobiologická kvalita, charakteristika přípravku i jednotlivých sloţek 

z hlediska mikrobiologických rizik. Zvláštní pozornost je věnována KP pouţíva-

ným v okolí očí, na sliznice a poškozenou kůţi. Informace o mikrobiologické kvali-

tě jsou nezbytné k tomu, aby se z hlediska bezpečnosti doloţila účinnost konzer-

vačního systému, uvedená minimální trvanlivost kosmetického přípravku sklado-

vaného za vhodných podmínek a doba pouţitelnosti po prvním otevření. Hlavními 

parametry mikrobiologické kvality jsou počáteční úroveň kontaminace a moţnost 

růstu mikrobů. Zvláštní pozornost je potřeba věnovat surovinám náchylným k mik-

robiálnímu růstu (např. směsím na vodní bázi, materiálům bohatým na proteiny, 

rostlinným nebo ţivočišným surovinám). Na druhé straně existují suroviny, které 

růst mikroorganizmů nepodporují, např. organická rozpouštědla. 

5. Přítomnost nečistot a stopových mnoţství zakázaných látek. Čistota a stabi-

lita obalových materiálů. Pokud se vyskytují stopová mnoţství zakázaných látek, 

musí být doloţena jejich technická nevyhnutelnost. 

6. Běţné a rozumně předvídatelné pouţití. Například v případě šamponu by 

běţným pouţitím byla aplikace na vlasovou pokoţku, nezamýšleným rozumně 

předvídatelným pouţitím by pak bylo jeho pouţití jako sprchového gelu. Poţití by 

pak bylo jasným případem nesprávného pouţití. Zamýšlené pouţití by mělo být 

vhodným způsobem sděleno spotřebiteli, aby se předešlo nesprávnému pouţití pří-

pravku. 

7. Expozice kosmetickému přípravku. Při výpočtu expozice je třeba přihlíţet 

také k moţným toxikologickým účinkům (např. můţe být nutné vypočítat expozici 
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na jednotku povrchu kůţe nebo na jednotku tělesné hmotnosti). Rovněţ je třeba 

vzít v úvahu moţnost sekundární expozice jinými způsoby neţ těmi, které vyplýva-

jí z přímé aplikace (např. nezáměrné vdechnutí spreje, nezáměrné poţití přípravku 

na rty atd.). 

8. Expozice látkám. Expozice kaţdé z látek v kosmetickém přípravku se vypo-

čítá z expozice konečnému přípravku a koncentrace jednotlivých látek v KP. Tuto 

expozici je nutné vypočítat, aby bylo moţné zhodnotit potenciální riziko spojené s 

jednotlivými látkami. 

9. Toxikologický profil látek. Důleţité je zejména hodnocení lokální toxicity 

(podráţdění kůţe a očí), senzibilizace kůţe a v případě absorpce ultrafialového zá-

ření hodnocení fototoxicity. Zohledněny by měly být všechny významné toxikolo-

gické cesty absorpce a systémové účinky. Součástí toxikologického profilu je i vý-

počet hranice bezpečnosti (Margins of Safety, MoS) na základě hodnoty dávky bez 

pozorovaného nepříznivého účinku (No Observed Adverse Effect Level, NOAEL). 

Nepřítomnost těchto úvah v posouzení musí být náleţitě odůvodněna. 

10. Neţádoucí účinky a závaţné neţádoucí účinky. Cílem této části zprávy o 

bezpečnosti je sledovat bezpečnost přípravku po jeho uvedení na trh a v případě po-

třeby přijímat nápravná opatření. 

11. Informace o kosmetickém přípravku. Do této části je moţné zahrnout jaké-

koli další informace, které nejsou obsaţeny v jiných bodech zprávy, ale jsou pova-

ţovány za relevantní pro posouzení bezpečnosti přípravku. 

Součástí zprávy jsou také údaje o posuzovateli včetně osobních a kontaktních údajů a 

doloţení kvalifikace. Dále pak závěry posouzení a odůvodnění uvádějící důvody, které 

posuzovatele na základě všech dostupných informací souvisejících s bezpečností vedou 

k celkovému závěru o bezpečnosti přípravku [2, 3, 7]. 
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2 MIKROBIÁLNÍ KONTAMINACE KOSMETICKÝCH 

PŘÍPRAVKŮ 

Kosmetické suroviny poskytují široký rozsah anorganických a organických látek ve vod-

ných a bezvodých systémech. [8] Při výrobě kosmetických přípravků je třeba dbát na 

ochranu před chemickou a mikrobiální kontaminací. Chemické znečištění můţe být způso-

beno přítomností nečistot ve vstupních surovinách. [5] Tomu je moţno předcházet dodrţo-

váním přísné specifikace a kontrolou vstupních surovin. Také je třeba vyvarovat se che-

mické kontaminaci vyplývající z přehřátí nebo jiných rozkladných reakcí během zpracová-

ní, případně i skladování. 

Od kontaminace chemické je nutné odlišit kontaminaci mikrobiologickou, která vyplývá z 

přítomnosti mikroorganizmů ve výrobku. Existují souhrnné poţadavky na mikrobiální čis-

totu, které se liší stát od státu. Výrobci kosmetických přípravků se musí řídit těmito speci-

fikacemi a dodrţovat poţadované doby sterilizace tak, aby KP splňovaly předepsané poţa-

davky dané legislativou příslušné země. [5] 

Faktorů, které ovlivňují, jaké druhy mikroorganizmů budou kontaminovat konkrétní výro-

bek, je celá řada. Patří k nim například fyzikální vlastnosti KP, chemické sloţení, metody 

výroby, ale také vlastnosti mikrobiálních druhů a jejich schopnost růst za určitých podmí-

nek. [8] 

2.1 Zdroje mikrobiální kontaminace kosmetických přípravků 

Zdrojem mikrobiální kontaminace KP můţe být voda, suroviny pouţité při výrobě, výrobní 

zařízení, prostředí a v neposlední řadě i lidé, kteří během výroby přicházejí s KP do kon-

taktu. [9] 

2.1.1 Voda 

Voda zůstává jedním z nejdůleţitějších zdrojů mikrobiální kontaminace kosmetických 

produktů. Z přírodních vod jsou často izolovány bakterie rodu Pseudomonas, Achromobac-

ter, Aeromonas nebo Flavobacterium. [1] Distribuční systém vody, skladování a zásobo-

vání mohou být příčiny mikrobiologické kontaminace. Častými zdroji jsou deionizační 

kolony, uhlíkové nebo pískové filtry, akumulační nádrţe, vodoměry, ventily a slepá rame-

na. [10] Na povrchu nádrţí, čerpadel a potrubním systému pro rozvod vody se poté mohou 

tvořit biofilmy, tedy strukturovaná společenstva mikroorganizmů o zvýšené odolnosti k 
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antimikrobním látkám a procesům čištění. Tyto kolonizace poté představují mikrobiální 

rezervoár, který kontaminuje procházející vodu. Proudící voda způsobuje občasné odlupo-

vání biofilmu a mikroorganizmy mohou být přeneseny i do hlavního vodovodního potrubí. 

[11] 

Kvalita vody by měla být monitorována, a to především v místech vhodných pro vznik 

biofilmu. Rovněţ by tato místa měla být pravidelně čištěna a sanitována. [10] Pro zajištění 

optimální mikrobiologické kvality vody lze vyuţít například ošetření pomocí UV lamp 

a/nebo bakteriální filtraci. Mikrobiologická kontrola vody by měla být prováděna kaţdý 

pracovní den a musí být nastaven systém pro ověřování kvality vody. [1] Rizikovými sku-

pinami kontaminujících mikroorganizmů, jejichţ zdrojem je voda, jsou především gram-

negativní bakterie. Neţádoucí jsou zejména koliformní bakterie a bakterie rodu Pseudo-

monas. [3, 11] 

2.1.2 Suroviny 

Problémy s mikrobiální kontaminací, ke kterým dochází v průběhu výroby a u hotových 

výrobků, je často moţné vysledovat aţ mikrobiální kvalitě surovin pouţívaných v závodě. 

[8] Suroviny jsou dnes nejčastějším zdrojem kontaminace kosmetiky. [10] Přítomnost bak-

terií, kvasinek a plísní v surovinách je přirozeným důsledkem kontaktu se vzduchem, vo-

dou a půdou, které tyto mikroorganizmy obsahují. Chemické sloţení surovin, podmínky při 

sklizni, zpracování, výrobě a skladování určují, zda budou mikroorganizmy přítomny, jestli 

budou schopny růstu a jak velké budou tvořit populace. [8] 

Nejvíce jsou kontaminací ohroţeny suroviny s vyšším obsahem vody, ale i bezvodé suro-

viny mohou obsahovat mikrobiální spory, které budou růst, pokud jsou uvedeny do formu-

lací KP obsahujících vodu. [10] Většina surovin, pouţívaných v kosmetice, jsou suché 

prášky, přírodní gely nebo povrchově aktivní látky. [11] Anorganické soli, oxidy ţeleza, 

oxid titaničitý a bentonit patří mezi suroviny s nízkou mikrobiální zátěţí. Přírodní gumy 

(arabská, guarová, karaya guma), proteinové prášky (hydrolyzovaný ţivočišný kolagen, 

proteinové hydrolyzáty, směsi aminokyselin), škrob a jiné kosmetické suroviny mají v růz-

ných fázích své přípravy vodné kroky, které umoţňují růst mikroorganizmů. [8] Suroviny 

ţivočišného nebo rostlinného původu mohou být silně kontaminovány a mohou obsahovat 

10
6
 nebo i více organizmů na gram nebo mililitr. [1] 

Suroviny na vodné bázi jsou dodávány v různých typech nádob a kontejnerů. Kontaminan-

ty mohou být přítomny uţ v okamţiku dodání nebo můţe ke kontaminaci mikroorganizmy 
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dojít sekundárně, během manipulace s nádobami. Se všemi surovinami o vyšším obsahu 

vody, by tedy mělo být zacházeno podle určitých pravidel. Konzervační látky by měly být 

voleny s ohledem na konečnou formulaci a měly by být pouţity v koncentraci, která zajistí 

bezpečnost produktu i během jeho pouţívání po celou dobu trvanlivosti. Výrobce by si 

také měl stanovit mikrobiální limity pro dodávané suroviny na vodné bázi. Pokud dodava-

tel surovin nemá k dispozici výsledky mikrobiologických testů, je vhodné tyto testy pro-

vést před tím, neţ je surovina schválena a propuštěna do výroby. [10] 

2.1.3 Lidské zdroje 

Velmi častým zdrojem mikrobiální kontaminace KP jsou pracovníci zapojení do výrobního 

procesu. Ideální je dosáhnout co nejmenšího přímého styku pracovníka s výrobkem. Pokud 

to však není moţné, je nutností důsledné dodrţování hygienických pravidel výroby. Kromě 

rizika kontaminace KP během výroby je nutné brát v potaz i moţnost sekundárního znečiš-

tění, tedy mikrobiální kontaminaci výrobku spotřebitelem. Sekundární kontaminace je spo-

jena s běţným denním uţíváním výrobku. Ať uţ jde o primární či sekundární kontaminaci, 

v případě lidských zdrojů se nejčastěji jedná o kontaminaci mikroflórou kůţe. [9, 3] 

Pracovníci výroby by měli být řádně proškoleni v otázkách osobní hygieny, ochranných 

pracovních pomůcek, způsobů přenosu kontaminace a postupů, kterými je moţné riziko 

kontaminace významně omezit či úplně eliminovat. Osobní hygiena zahrnuje mytí rukou, 

nošení čistého oblečení, vlasy a vousy udrţet zakryté. Pro aseptickou výrobu můţe výrobce 

pouţít předem sterilované kusové obleky, pokrývky nohou, vlasů a vousů, masky a rukavi-

ce. [11]  

Časté mytí rukou je nejdůleţitější a levný způsob, jak zabránit kontaminaci. Zaměstnanci 

by neměli nosit šperky. Měli by si umýt ruce pokaţdé, kdyţ odejdou a vrátí se do techno-

logické oblasti. Dokonce i krátké (15 s) mytí rukou vede ke značnému sníţení počtu mik-

roorganizmů přítomných na kůţi rukou. Nicméně, důkladné mytí teplou vodou (32 - 43°C) 

a antibakteriálním mýdlem po dobu alespoň jedné minuty, je nejlepší. [11] 

Oblečení pracovníků musí být čisté a bez ozdob. Definované pracovní oděvy jsou vhod-

ným prostředkem pro zajištění kontroly dodrţování předpisů a správné výrobní praxe. 

Světlé barvy uniforem nebo laboratorních plášťů ukazují potřebu čištění mnohem dříve neţ 

tmavé barvy. Kapsy na uniformách by měly mít zapínání. Tím se zabrání pádu materiálu, 

který se v nich můţe nacházet, do výrobku nebo strojního zařízení. [11] 
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2.1.4 Výrobní proces a zařízení 

V průběhu výrobního procesu můţe dojít ke kontaminaci výrobního zařízení a prostředí. 

Zdrojem této kontaminace mohou být opět samotní pracovníci, kteří výrobní zařízení kon-

taminují mikroorganizmy z kůţe, vlasů, pokoţky rukou a za určitých okolností i střevní 

mikroflórou. Prostředí a zařízení výroby tak můţe být kontaminováno například enteroko-

ky, stafylokoky, enterobakteriemi a bakteriemi rodu Pseudomonas, které mají dostatečnou 

schopnost přeţití a pokud jsou přeneseny i do KP, mohou se zde mnoţit. 

Kromě výrobního zařízení mohou být zdrojem kontaminace také materiály pro údrţbu, 

špatné čištění nebo dezinfekce. Důleţitým faktorem je pochopitelně konstrukce zařízení, 

jehoţ nerovnosti a záhyby mohou být obtíţně dostupné pro čištění a údrţbu. Vhodným 

opatřením je optimalizace výrobního procesu tak, aby se zabránilo stání zbytků produktů v 

systému. Procesy čištění strojního zařízení by měly být navrţeny tak, aby nezanechávaly 

malá mnoţství stojaté vody s naředěným přípravkem ve vnitřním prostředí strojů. Takový 

čistící proces by pak mohl mít spíše negativní dopad. [1] 

2.2 Mikrobiologická kvalita kosmetických přípravků 

Při posuzování bezpečnosti kosmetických přípravků je jedním z nejdůleţitějších parametrů 

jejich mikrobiologická kvalita. Mikrobiální kontaminace totiţ způsobuje nejen organolep-

tické změny, jako zápach, změny viskozity a barvy, ale můţe také ohrozit zdraví spotřebi-

tele. [12] Kosmetické přípravky nemusí být sterilní. Pokud ale jsou v přípravku přítomny 

mikroorganizmy, nesmí mít nepříznivý vliv na bezpečnost spotřebitele nebo na kvalitu 

výrobku. Ta musí být zachována po celou dobu pouţívání. Proto jsou pro hotové kosme-

tické výrobky stanoveny kvantitativní a/nebo kvalitativní mikrobiologické limity. [13] 

Kosmetické přípravky lze z mikrobiologického hlediska rozdělit do tří skupin: 

1) přípravky s nízkým mikrobiologickým rizikem (např. přípravky s obsahem alkoholu 

vyšším neţ 20 %, přípravky na bázi organických rozpouštědel, přípravky s vysokým či 

nízkým pH), u nichţ není nezbytné na konečném přípravku provádět zátěţový test konzer-

vace ani zkoušky mikrobiologické kvality.  

2) přípravky na jedno pouţití a přípravky, které nelze otevřít (jejichţ obal například umoţ-

ňuje dávkování přípravku, aniţ by došlo ke kontaktu se vzduchem), u kterých jsou nezbyt-

né pouze testy mikrobiologické kvality konečného přípravku.  
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3) všechny ostatní přípravky, u nichţ je nezbytné provést na konečném přípravku zátěţový 

test konzervace i testy mikrobiologické kvality. [7] 

Poţadavky na mikrobiologickou kvalitu jsou uvedeny v mezinárodní normě ČSN EN ISO 

17 516 - Mikrobiologické limity. V tabulce 1 jsou tyto limity uvedeny. 

Tabulka 1. Mikrobiologické limity pro kosmetiku [13] 

Druhy mikroorganizmů 
Výrobky specificky určené pro děti 

do tří let, pro oblast okolo očí nebo 

na sliznice 

Jiné výrobky 

Celkový počet aerobních  

mezofilních mikroorganizmů  
≤ 1 ∙ 10

2
 KTJ na g nebo ml ≤ 1 ∙ 10

3
 KTJ na g nebo ml 

Escherichia coli Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml 

Pseudomonas aeruginosa Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml 

Staphylococcus aureus Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml 

Candida albicans Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml Nepřítomnost v 1 g nebo 1 ml 

 

Postup pro stanovení počtu a průkaz jednotlivých skupin mikroorganizmů je uveden v pří-

slušných normách. Stanovení celkového počtu aerobních mezofilních mikroorganizmů lze 

provést dle ČSN EN ISO 21 149 – Stanovení počtu a průkaz aerobních mezofilních bakte-

rií. Stanovení se provádí buď počítáním kolonií na agarovém médiu po aerobní inkubaci, 

nebo průkazem nepřítomnosti růstu bakterií po pomnoţení. 

Stanovení počtu na miskách sestává z následujících kroků: 

- Příprava misek pro přeliv nebo roztěr s pouţitím specifikovaného kultivačního mé-

dia a zaočkování ploten určeným mnoţstvím výchozí suspenze nebo ředěním vý-

robku. 

- Aerobní inkubace ploten při 32,5 °C ± 2,5 °C po 72 h ± 6 h. 

- Počítání kolonií tvořících jednotky (KTJ) a výpočet mnoţství aerobních mezofil-

ních bakterií na mililitr nebo na gram výrobku.“ 

Průkaz bakterií pomnoţením sestává z následujících kroků: 

a) Inkubace při 32,5 °C ± 2,5 °C nejméně 20 h určeného mnoţství výchozí suspenze v 

neselektivním tekutém médiu obsahujícím vhodné neutralizátory a/nebo dispergují-

cí prostředky. 

b) Přenesení určeného mnoţství uvedené suspenze na neselektivní pevné agarové mé-

dium. 

c) Aerobní inkubace při 32,5 °C ± 2,5 °C po dobu 48 h aţ 72 h. 
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d) Detekce růstu a vyjádření výsledku jako přítomnost/nepřítomnost aerobních mezo-

filních bakterií ve vzorku S výrobku. [14] 

Stanovení počtu kvasinek a plísní je vhodné provádět podle zásad uvedených v ČSN EN 

ISO 16 212 – Stanovení počtu kvasinek a plísní. Norma uvádí postup zaloţený na počítání 

kolonií na selektivním agaru po aerobní inkubaci. Pokud vzorek inhibuje růst hub, musí 

být neutralizován, pro umoţnění detekce ţivotaschopných mikroorganizmů. 

Stanovení počtu na miskách zahrnuje následující kroky. 

a) Přípravu litím nebo rozetřením na misky, pouţití předepsaného kultivačního média 

a inokulaci misek pouţitím definovaného mnoţství výchozí suspenze nebo ředěné-

ho přípravku. 

b) Aerobní inkubace misek při 25 °C ± 2,5 °C po dobu 3 dnů aţ 5 dnů. 

c) Počítání kolonií tvořících jednotky (KTJ) a výpočet mnoţství kvasinek a plísní na 

mililitr nebo na gram výrobku. [15] 

Postup pro průkaz specifických mikroorganizmů v kosmetických přípravcích uvádí násle-

dující normy ČSN EN ISO 21150 - Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Escherichia coli, 

ČSN EN ISO 22717 - Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Pseudomonas aeruginosa, ČSN 

EN ISO 22718 - Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Staphylococcus aureus a ČSN EN 

ISO 18416 - Kosmetika - Mikrobiologie - Průkaz Candida albicans. 
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3 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ RŮST MIKROORGANIZMŮ V 

KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVCÍCH 

3.1 Vodní aktivita (aw) 

Voda hraje klíčovou roli ve fyziologii ţivých organizmů. Hlavním důvodem je přímé zapo-

jení vody prakticky do všech procesů, které v ţivých organizmech probíhají. Mohou to být 

například různé chemické a biochemické reakce, difuze či transport látek. Voda smáčí vět-

šinu povrchů, hydratuje nebo solvatuje mnoho chemických sloučenin a vzhledem k její 

velké mobilitě se můţe pohybovat mezi různými částmi nebo fázemi, které jsou normálně 

součástí biologických systémů. [16] 

Většina mikroorganizmů vyţaduje v prostředí volně přístupnou vodu. Tyto mikroorganiz-

my označujeme jako hygrofilní. Existují i organizmy xerofilní, které mají schopnost vyu-

ţívat vodu vázanou na povrchu půdních částic (hygroskopická voda). Jestliţe v prostředí 

není k dispozici dostatečné mnoţství vyuţitelné vody, dochází k dehydrataci buněk, coţ za 

normálních podmínek vede k podstatnému sníţení metabolické aktivity, avšak po delší 

době trvání tohoto stavu buňky odumírají. Potřeba vody můţe být u mikroorganizmů kvan-

titativně vyjádřena rozmezím vodních aktivit prostředí, při nichţ se dané mikroorganizmy 

mohou rozmnoţovat. Vodní aktivita určitého roztoku (aw) je tedy vyjádřením dostupnosti 

vody pro mikroorganizmy a je definována jako poměr tlaku vodní páry nad tímto roztokem 

k tlaku vodní páry nad čistou vodou při stejné teplotě, jako je uvedeno ve vzorci (1) 

     𝑎𝑤 =
𝑃

𝑃0
=

𝑛2

𝑛1+𝑛2
     (1) 

kde P je tlak vodní páry nad roztokem, P0 je tlak páry nad čistou vodou, n1 je počet molů 

rozpuštěné látky a n2 je počet molů vody. 

Čistá voda má aktivitu 1,00, zatímco "úplně suché" prostředí by mělo vodní aktivitu 0,00. 

[17, 18, 19]  

Hodnota vodní aktivity závisí na teplotě. Vliv teploty na aktivitu vody produktu je produk-

tově specifický. U některých výrobků se zvyšuje aktivita vody s teplotou, u dalších se akti-

vita vody sniţuje s rostoucí teplotou, zatímco většina produktů s vysokou vlhkostí se s tep-

lotou nemění. [17] 
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3.1.1 Význam vodní aktivity v kosmetických přípravcích 

Aktivita vody je jedním z nejkritičtějších faktorů, které zaručují spotřebitelům kvalitu a 

bezpečnost zboţí na trhu napříč širokou škálou obchodních segmentů. Aktivita vody ovliv-

ňuje trvanlivost, bezpečnost, texturu, chuť a vůni potravin. Je také důleţitá pro stabilitu 

léčiv a kosmetiky. Obecně lze říci, ţe bakterie vyţadují vysoké hodnoty vodní aktivity 

0,94-0,99. Odolnější k nedostatku dostupné vody jsou kvasinky, které se mnoţí i při hod-

notách aw pod 0,7. Nejodolnější skupinou mikroorganizmů jsou plísně, které zvládají i 

vodní aktivitu o hodnotách do 0,6. [17] V tabulce 2 jsou uvedeny hodnoty vodní aktivity, 

které jsou vhodné pro růst nejčastějších mikrobiálních kontaminantů kosmetických pří-

pravků. Měřením aktivity vody je moţné předvídat, které mikroorganizmy budou či nebu-

dou potenciálními zdroji kontaminace. [17] 

 

Tabulka 2. Specifická aktivita vody pro růst mik-

roorganizmů kontaminujících kosmetické pří-

pravky [17] 

Druh mikroorganizmu Aktivita vody aw [1] 

Aspergillus niger 0,77 

Staphylococcus aureus 0,86 

Escherichia coli 0,95 

Pseudomonas aeruginosa 0,97 

Candida albicans 0,87 

 

Pokud známe vodní aktivitu konkrétního KP, můţeme předvídat rizikové skupiny mikro-

organizmů, které tento produkt mohou kontaminovat. To je velmi důleţité pro navrţení 

vhodného konzervačního systému pro daný KP. Při nízkých hodnotách aw je moţné pouţít 

niţší koncentraci konzervačních látek, případně není nutné produkt konzervovat chemicky. 

[17, 18] Tabulka 3 uvádí příklady některých běţně pouţívaných kosmetických přípravků a 

jejich vodní aktivitu. 
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Tabulka 3. Aktivita vody některých 

kosmetických přípravků [17] 

Druh přípravku Aktivita vody aw [1] 

Šampóny 0,97 

Kondicionéry 0,96 

Tekutá mýdla 0,91 

Krémy na ruce 0,86 

Lotiony na ruce 0,91 

 

3.2 Teplota 

Dalším důleţitým faktorem pro růst mikroorganizmů je teplota. U mikroorganizmů roze-

znáváme tři základní teplotní body: 

1. minimální teplota - nejniţší teplota, při níţ se daný druh ještě rozmnoţuje 

2. optimální teplota - teplota, při níţ se druh rozmnoţuje největší rychlostí 

3. maximální teplota - nejvyšší teplota, při které je druh ještě schopen rozmnoţování 

Stanovit minimální teplotu je poměrně obtíţné, neboť klesá rychlost rozmnoţování. [20] 

Se zvyšující se teplotou se zvyšuje rychlost růstu. [21] Minimální teplota je obvykle asi o 

30°C niţší neţ teplota optimální. Naopak maximální teplota je vyšší neţ optimální teplota 

nanejvýš o 10°C. Pokud zvýšíme teplotu nad optimální, dochází k prudkému poklesu roz-

mnoţování a při dalším zvyšování můţe vést aţ k usmrcení buněk. Důvodem je denaturace 

enzymů nezbytných pro růst, která je při vyšších teplotách nevratná. [20] Teplotní rozmezí 

růstu je tedy oblast mezi minimální a maximální teplotou růstu. Teplotní rozmezí růstu je 

uţší u patogenů. [21] 

Tyto tři teplotní body se značně liší pro kaţdý druh. Rozdíly jsou způsobeny adaptací mik-

roorganizmů. Maximální teplota růstu prokaryotních organizmů se pohybuje v rozmezí 

45°C aţ 70°C, zatímco pro eukaryotní organizmy se tato teplota pohybuje v rozmezí 38°C 

aţ 55°C. [20] 
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3.2.1 Význam teploty pro mikrobiální kontaminaci KP 

Podle vztahu k teplotě dělíme mikroorganizmy do tří skupin: 

1. Psychrofilní 

Jedná se o mikroorganizmy s optimální teplotou růstu niţší neţ 20°C. Poměrně in-

tenzivně rostou při 0°C aţ 5°C, kdy je jejich generační doba 48 hodin nebo i méně. 

Některé plísně mohou růst ještě i při teplotě ˗10°C. Do této skupiny se řadí mikro-

organizmy vyskytující se hojně v půdě a mezi zástupce patří rody Pseudomonas, 

Micrococcus, Flavobacterium. 

2. Mezofilní 

Mezofilní mikroorganizmy mají optimální teplotu růstu niţší neţ 45°C a minimální 

teplota pro růst je vyšší neţ 5°C. Mezofilní bakterie mají většinou optimální teplotu 

růstu 37°C, plísně a kvasinky potom 30°C. Do této skupiny patří většina mikroor-

ganizmů. 

3. Termofilní 

Do této skupiny náleţí mikroorganizmy s optimální teplotou růstu 45°C nebo vyšší. 

U většiny z nich se optimální teplota pohybuje v rozmezí 50°C aţ 60°C. Řada těch-

to mikroorganizmů neroste při teplotách okolo 30°C. Mezi zástupce patří rody Ba-

cillus, Clostridium, Lactobacillus. [20, 21] 

Při výrobě některých kosmetických přípravků vyţaduje technologický proces kroky, které 

probíhají za vyšších teplot. Takto vyráběné kosmetické přípravky by pak nebyly ohroţeny 

skupinami mikroorganizmů psychrofilních či mezofilních, ale spíše mikroorganizmy, které 

by takový tepelný zásah byly schopny přeţít. Mezi takové mikroorganizmy by pak patřily 

především ty, které jsou schopny tvorby endospor. [22] Endospory jsou klidová stádia s 

výrazně vyšší odolností vůči faktorům vnějšího prostředí, neţ jakou mají vegetativní buň-

ky. Pro spory je charakteristická především značná odolnost k vyšší teplotě, přeţijí dokon-

ce i var po dobu jedné hodiny či více. [23] 

3.3 pH prostředí 

Nepochybně důleţitým faktorem pro růst mikroorganizmů je pH prostředí, tedy koncentra-

ce vodíkových iontů. Kaţdý druh se rozmnoţuje pouze v určitém rozmezí pH. Toto roz-

mezí se liší pro bakterie, kvasinky a plísně. [20] Většině se nejlépe daří v neutrálním pro-

středí a označujeme je jako neutrofily. [21] Bakterie jsou citlivější na hodnotu pH neţ plís-
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ně a kvasinky, přičemţ nejnáročnější jsou patogenní bakterie. [24] Extrémní pH, ať kyselé 

nebo zásadité, můţe usmrtit mikroorganizmy.  

Některé bakterie mohou růst i v zásadité oblasti. [20] Ty označujeme jako alkalofily. [21] 

Některé druhy mohou produkovat kyseliny jako hlavní produkty metabolizmu a jejich op-

timální pH je v kyselé oblasti. [20] Tyto patří do poslední skupiny, kterou označujeme jako 

acidofily. [21] Příliš nízké pH je však můţe inhibovat, přestávají se rozmnoţovat a přestá-

vá i metabolická činnost. 

Kvasinky vyţadují kyselé prostředí pro růst běţně. Ve slabě zásaditém prostředí přestávají 

růst. V určitých prostředích si mohou pH upravovat samy k optimální hodnotě. 

Plísně mají optimální pH pro růst v neutrálním prostředí, ale rozmnoţovat se mohou v ši-

rokém rozmezí pH. 

Hodnota pH prostředí ovlivňuje i odolnost ke zvýšeným teplotám. Pokud se pH odchyluje 

od optimální oblasti, odolnost k vysokým teplotám klesá. Kyselé pH také zabraňuje klíčení 

spor některých rodů (Bacillus, Clostridium). [20] V tabulce 4 je uvedena aktivita vody a 

pH různých kosmetických přípravků a skupiny mikroorganizmů, které je mohou kontami-

novat. V KP se nebudou vyskytovat ţádné mikroorganizmy, pokud je aktivita vody niţší 

neţ 0,60. 

Tabulka 4.  Potenciální kontaminanty kosmetických přípravků [25] 

Aktivita vody pH Mikroorganizmus Kosmetický přípravek 

0,98 aţ 1,00 5 aţ 9 Většina grampozitivních i gramnegativních Šampóny a emulze 

0,95 aţ 0,97 5 aţ 9 
Většina grampozitivních i gramnegativních 

(rod Pseudomonas jen omezeně) 

Tekutý make-up a 

přípravky pro oční okolí 

0,92 aţ 0,95 5 aţ 9 
Některé gramnegativní a většina  

grampozitivních 
Některé lisované pudry 

0,90 aţ 0,92 5 aţ 9 
grampozitivní laktobacily 

a rod Staphylococcus 
Některé tvářenky 

0,80 aţ 0,90 5 aţ 9 Rod Staphylococcus, plísně, kvasinky Rtěnky 

0,70 aţ 0,80 5 aţ 9 Plísně, kvasinky Některé pudry 

0,65 aţ 0,70 5 aţ 9 Osmotolerantní plísně Některé antiperspiranty 

0,60 aţ 0,65 5 aţ 9 Osmotolerantní a xerofilní plísně  
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4 MIKROFLÓRA KŮŽE 

Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 2.1.3, významným zdrojem mikrobiální kontaminace kos-

metických přípravků jsou pracovníci ve výrobě, případně sám spotřebitel. Mikroorganiz-

my, které se tímto způsobem do KP mohou dostat, jsou převáţně ty, které se běţně nachá-

zejí na lidské kůţi. Jelikoţ má mikroflóra kůţe zásadní význam pro moţnou kontaminaci 

KP, je jí v této práci věnována samostatná kapitola. 

Kůţe, sliznice a GI trakt jsou neustále v kontaktu s prostředím a ţijí zde bakterie, kvasinky, 

plísně i viry. U zdravých jedinců se na kůţi a sliznicích nachází menší mnoţství kvasinek a 

plísní, ale převládají zde bakterie. [26] Za normálních okolností je normální mikroflóra lidí 

relativně stabilní. [27, 26, 8] 

Sloţení koţní mikroflóry, tedy kvantitativní a kvalitativní zastoupení jednotlivých mikro-

biálních druhů, závisí na vlhkosti, pH, dostupnosti ţivin, přítomnosti nebo nepřítomnosti 

inhibitorů a imunologické toleranci různých částí těla.[26, 8] Ţiviny jsou dodávány hlavně 

sekrecí ekrinních a mazových ţláz. Rozmístění mikroorganizmů na různých částech těla je 

dáno poţadavky na speciální ţiviny, přítomností koţních ţláz a fyzikálními vlastnostmi 

různých částí kůţe. Všechny tyto faktory mohou vyvolat velké rozdíly ve sloţení koţní 

mikroflóry. [28] Aly a Maibach zkoumali aerobní mikroflóru na čtyřech částech lidského 

těla, konkrétně v oblasti podpaţí, třísel, a na konečcích prstů rukou a nohou. Autoři zjišťo-

vali průměrné počty mikroorganizmů různých skupin vyskytující se na centimetru čtvereč-

ním kůţe dané lokality. Na povrchu kůţe byly přítomny nelipofilní korynebakterie (1,3∙10
7 

KTJ/cm
2
), lipofilních korynebakterie (3∙10

6 
KTJ/cm

2
), mikrokoky (1,3∙10

5 
KTJ/cm

2
) a Sta-

phylococcus aureus (8,6∙10
3 

KTJ/cm
2
). Ze čtyř testovaných lokalit kůţe byl největší prů-

měrný počet mikroorganizmů v podpaţí. Příčinou byla vlhkost dané lokality a tedy lepší 

dostupnost vody pro mikroorganizmy [26]  

Mikroorganizmy vyskytující se na kůţi je moţné rozdělit do tří hlavních skupin. Mikroor-

ganizmy schopné trvalého výskytu, růstu a mnoţení na povrchu kůţe jsou označovány jako 

rezidentní. Mikroorganizmy schopné pouze přechodné a krátkodobé kolonizace s omeze-

nou schopností růstu a mnoţení jsou pak nazývány flórou tranzientní. Tyto dvě skupiny 

jsou mikroflórou fyziologickou. Třetí skupinou je pak infekční mikroflóra, tedy mikroor-

ganizmy patogenní či oportunně patogenní. [8] 
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4.1 Rezidentní mikroflóra 

Rezidentní mikroflóra (stálá mikroflóra) sestává ze stálých mikroorganizmů kůţe, které lze 

obvykle nalézt na kůţi zdravých jedinců. Nacházejí se hlavně na povrchu kůţe a pod povr-

chovými buňkami stratum corneum. Na neporušené kůţi nejsou tyto bakterie povaţovány 

za patogeny, ale mohou způsobovat infekce ve sterilních částech těla, v očích nebo na po-

rušené kůţi (poškrábané, pořezané nebo odřené). [8] Rezidentní mikroorganizmy jsou 

schopny na neporušené kůţi přeţívat déle neţ tranzientní přechodné druhy. 

Rezidentní mikroflóra je tvořena převáţně grampozitivními bakteriemi, které tolerují po-

měrně nehostinné fyzikální podmínky prostředí kůţe. Typickou rezidentní mikroflóru kůţe 

tvoří především rody Staphylococcus, Micrococcus, Propionibacterium, Corynebacterium, 

Sarcina nebo Acinetobacter. Z kvasinkových mikroorganizmů jsou to pak především zá-

stupci rodu Malassezia a Candida. [29] 

Staphylococcus epidermidis je nejvíce zastoupeným druhem rezidentní koţní mikroflóry. 

Ostatní obvyklé mikroorganizmy zahrnují Staphylococcus hominis a další koaguláza nega-

tivní stafylokoky, následně i koryneformní bakterie (propionibakterie, korynebakterie a 

dermabakterie) a mikrokoky. Přestoţe viry obvykle nejsou rezidenty, mohou se mnoţit a 

vyvolávat patologické změny v epidermis. [8] 

4.1.1 Význam rezidentní kožní mikroflóry 

Bakterie, kvasinky a plísně mají adaptivní strategie pro přeţití, které jim umoţňují přeţít i 

v nepříznivých podmínkách. Interakce mezi jedinci a jejich mikroflórou mohou být dyna-

mické a obecně prospěšné. Mikroorganizmy přítomné na kůţi stimulují imunitní systém, 

který udrţují ve stavu pohotovosti, pro případ kontaktu s potenciálně škodlivými mikroor-

ganizmy. Rezidentní mikroorganizmy brání kolonizaci jinými bakteriemi a patogeny tím, 

ţe soutěţí o místo na kůţi a základní ţiviny ve formě mastných kyselin. Dále potom sníţe-

ním pH prostředí, tvorbou peroxidů a konkrétních bakteriocinů, které brání růstu jiných 

bakterií. [26, 8] 

Ochrana na základě vytvořeného kyselého pláště pokoţky a sníţení pH povrchu kůţe můţe 

být dvojsečný meč. Produkty mikrobiálního metabolizmu mohou způsobovat vetší náchyl-

nost k podráţdění při aplikaci produktů s kyselinou mléčnou, parfémy, konzervanty nebo 

ostatními potenciálně dráţdivými chemikáliemi. Problematická jsou především místa vy-
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soké hustoty bakterií na kůţi, například takzvaná T-zóna, nosoretní rýha a boční strany 

nosu. [26]  

4.2 Tranzientní (přechodná) mikroflóra 

Přechodná koţní mikroflóra je tvořena bakteriemi, houbami a viry, které se na kůţi vysky-

tují jen v některých případech, tedy jen po určitou dobu. Přestoţe se tyto mikroorganizmy 

obvykle na kůţi nemnoţí, mohou zde přeţívat a příleţitostně růst, a tím způsobovat různé 

problémy. [8] Tranzientní flóra se tedy skládá z nepatogenních nebo potenciálně patogen-

ních mikroorganizmů, které osidlují kůţi na několik hodin, dnů nebo týdnů. Přenáší se 

bezprostředním kontaktem pokoţky s kontaminovanými předměty, dotykem rukou apod. 

Přechodná koţní mikroflóra je častou příčinou nozokomiálních infekcí, tj. infekcí vznik-

lých v souvislosti s poskytováním zdravotní péče. K hlavním zástupcům této flóry se řadí 

zástupci rodu Streptococcus, Enterococcus, Escherichia, Bacillus nebo Pseudomonas, z 

virových původců jsou to například enteroviry, rotaviry nebo viry hepatitidy A. [29, 30] 

4.3 Patogenní a oportunně patogenní mikroflóra 

Nákaz projevujících se na kůţi je celá řada. Lze je rozdělit na primární koţní infekce, 

sekundární infekce koţních lézí a systémová onemocnění s koţními projevy. Mezi nejdů-

leţitější bakteriální původce koţních onemocnění patří Staphylococcus aureus nebo beta-

hemolytické streptokoky (Streptococcus pyogenes), které jsou často izolovány z abscesů, 

zánětů nehtového lůţka nebo infekčních ekzémů. [8] 

4.3.1 Staphylococcus aureus 

S. aureus je převládajícím zástupcem koţní mikroflóry a u většiny lidí jej lze nalézt na 

celém povrchu těla (kůţe, nos, ústa, hltan, střeva). S. aureus patří mezi nejúspěšnější lidské 

patogeny, přibliţně u třetiny lidí však ţije jako komenzál na kůţi. Při narušení přirozené 

odolnosti se projevuje patogenně, proniká do tkání a vyvolává široké spektrum onemocně-

ní od pyodermií aţ po závaţné záněty vnitřních orgánů a sepse. Příznaky dalších onemoc-

nění jsou vyvolány působením stafylokokových toxinů, jedná se o Ritterův syndrom, syn-

drom toxického šoku či stafylokoková enterotoxikóza. Staphylococcus aureus je nejčastější 

grampozitivní bakterií, která způsobuje nemocniční infekce. Primárním místem infekce je 

poškozená koţní bariéra, coţ vede ke koţním infekcím. Nicméně, S. aureus můţe infikovat 
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jakoukoliv tkáň těla a způsobit tak ţivot ohroţující onemocnění (zápal plic, sepse, syndrom 

toxického šoku). [32, 8] 

4.3.2 Koaguláza negativní stafylokoky 

Existuje více neţ 30 druhů rodu Staphylococcus. Asi polovina z nich je původem lidská. 

Mezi koaguláza negativní druhy patří S. saprophyticus, S. cohinii, S. xylosus, S. capitis, S. 

warneri, S. hominis, S. simulans, S. saccharolyticus, S. auricularis, S. caprae, S. lugdu-

nensis a S. schleiferi. Jsou to nejčastěji izolované bakterie z kůţe a sliznic. Tyto bakterie s 

námi obvykle ţijí v symbióze. Koaguláza negativní stafylokoky byly po dlouhou dobu 

povaţovány za nepatogenní, ale v současné době jsou povaţovány za oportunní patogeny, 

které mohou u oslabeného jedince vyvolat záněty pobřišnice a prostaty, infekce cévních 

štěpů, katétrů a močových cest. [33, 8] 

4.3.3 Koryneformní bakterie 

Dříve byl pro tyto bakterie pouţíván termín diphtheroidy. Patří sem grampozitivní tyčky, 

které se pod mikroskopem podobají Corynebacterium diphtheriae. Skupina koryneform-

ních bakterií zahrnuje rozmanité rody: Actinomyces, Arachnia, Arcanobacterium, Arthro-

bacter, Bacterionema, Bifidobacterium, Brevibacterium, Cellulomonas, Corynebacterium, 

Erysipelothrix, Eubacterium, Jensenia, Kurthia, Listeria, Mycobacterium, Nocardia, Oer-

skovia, Propionibacterium, Rodococcus a Rothia. Identifikace těchto bakterií je však ob-

tíţná. Rostou na krevním agaru jako velmi malé šedé nebo bílé kolonie bez hemolýzy, ale 

mohou být snadno přerosteny jinými bakteriemi běţně se vyskytujícími na kůţi (stafylo-

koky). Korynebakterie byly identifikovány jako moţná příčina váţných infekcí u imono-

kompromitovaných hostitelů. Unikátní vlastnost těchto bakterií je jejich odolnost vůči 

téměř všem antibiotikům, kromě vankomycinu. [8] 

4.3.4 Streptococcus pyogenes 

Streptococcus pyogenes (streptokok skupiny A) je grampozitivní extracelulární patogen. 

Tyto bakterie kolonizují krk a kůţi a jsou zodpovědné za hnisavé infekce a nehnisavé ná-

sledky (akutní revmatické horečky, akutní glomulární nefritidy a artritidy). Pyogenní in-

fekce způsobené streptokoky skupiny A postihují kůţi, sliznice, mandle a hlubší tkáně. 

Způsobují impetigo/pyodermie, streptokokový syndrom toxického šoku, spálu nebo otravu 

krve. Infekce mohou být mírné aţ extrémně těţké a často mají fatální následky. [8] 
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5 MIKROORGANIZMY KONTAMINUJÍCÍ KOSMETICKÉ 

PŘÍPRAVKY 

Mikroorganizmy hrají významnou roli ve všech světových ekosystémech. Jsou všudypří-

tomné a někdy jsou povaţovány za nezbytné pro chod planety. [25] Ţijeme obklopeni dy-

namicky se měnící populací mikroorganizmů. [33] V důsledku toho je nacházíme i tam, 

kde jsou neţádoucí, tedy i v prostředí výroby kosmetiky a léčiv. Mikroorganizmy jsou ve-

lice rozmanitou skupinou, schopnou přizpůsobovat se i těm nejnáročnějším podmínkám 

prostředí. Díky tomu je velmi obtíţné udrţovat je pod kontrolou. [25] 

Kosmetické přípravky mohou být kontaminovány především bakteriemi, ale také mikroor-

ganizmy s eukaryotickým typem buňky, tedy mikroskopickými houbami. V tabulce 5 jsou 

uvedeny skupiny i konkrétní druhy mikroorganizmů, které byly izolovány z různých typů 

kosmetických přípravků. V dalším textu jsou pak blíţe charakterizovány nejčastější mikro-

biální kontaminanty kosmetiky. 

Tabulka 5. Mikroorganizmy izolované z kosmetických přípravků [34] 

Typ produktu Izolovaný mikroorganizmus 

Šampón Pseudomonas spp., E. coli 

Vlasový kondicionér 
S. aureus, kvasinky, koaguláza 

negativní Staphylococci 

Gel na vlasy 
S. aureus spp., Enterobacter spp., Micrococcus spp., 

Pseudomonas spp., Serratia spp. 

Vlasová emulze 
Kvasinky, Pseudomonas spp., 

Alcaligenes spp., Bacillus spp. 

Tělové mléko 
Bacillus spp., koaguláza negativní Staphylococci, 

Enterobacter spp., Micrococcus spp., Pseudomonas spp., 

Krém na ruce a tělo 
Bacillus spp., Pseudomonas spp., Enterobacter spp., 

koaguláza negativní Staphylococci, Micrococcus spp., 

 

5.1 Bakterie 

Bakterie jsou prokaryotické jednobuněčné organizmy, jejichţ jádro není od okolní cyto-

plazmy odděleno membránou. Bakteriální buňka neobsahuje mitochondrie, endoplazma-

tické retikulum ani jiné organely a ribozomy jsou volně rozptýleny v cytoplazmě. [33] 

Vzhledem k tomu, ţe jsou bakterie tak jednoduché, bylo by logické, ţe mají jednoduchý i 
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tvar. Většina z nich má tvar tyčinek nebo sférických koků. Nicméně mohou zaujímat i 

mnoţství jiných tvarů jako třeba spirily, spirochety nebo vibria. Bakterie jsou menší neţ 

většina eukaryot. Některé mohou mít velikost okolo 100 nm, jiné mohou být od 60 do 800 

µm velké. [25] Buněčná stěna je převáţně tvořena peptidoglykanem. Podle typu buněčné 

stěny lze bakterie dělit na grampozitivní a gramnegativní. Typ buněčné stěny do značné 

míry podmiňuje další vlastnosti bakteriálních druhů, například jejich odolnost vůči pod-

mínkám prostředí či antimikrobiálním látkám. [33] 

5.1.1 Gramnegativní bakterie kontaminující KP 

Rod Pseudomonas 

Jsou to gramnegativní rovné tyčky. K pohybu vyuţívají jeden nebo několik bičíků. [33] 

Metabolizmus bakterií rodu Pseudomonas je aerobní, vyuţívají kyslík jako konečný akcep-

tor elektronů. Výjimečně mohou vyuţívat i dusík. [25, 33] Vyuţívají citrátový cyklus (cyk-

lus trikarboxylových kyselin) pro oxidaci substrátu na oxid uhličitý. Většinu hexóz degra-

dují Entner-Doudoroffovou dráhou spíše neţ glykolýzou. Pseudomonády jsou všudypří-

tomné a můţeme je najít v různorodých prostředích. Jsou nutričně nenáročné a všestranné 

při adaptaci. Rychle se adaptují při jakékoliv expozici toxickým chemikáliím včetně bioci-

dů. [25] 

Pseudomonády infikují rány a popáleniny, způsobují zápal plic i pacientů se sníţenou imu-

nitou. Jejich přítomnost v kosmetických přípravcích způsobuje oční infekce a mohou způ-

sobit i ztrátu zraku. Pokud jsou nalezeny ve výrobě kosmetických přípravků, je původcem 

nejčastěji nekontrolovaný vodovodní systém a biofilmy na vybavení. Důvodem znečištění 

můţe být i nedostatečná frekvence sanitace nebo špatně provedená sanitace, slepá ramena 

systému a ostatní místa, kde můţe docházet ke stání výrobku. Nejrozšířenějšími mikroor-

ganizmy tohoto rodu jsou Pseudomonas aeruginosa (obrázek 1), Pseudomonas maltophilia 

a Pseudomonas paucimobilus. [25] 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 33 

 

 

Obrázek 1 Pseudomonas aeru-

ginosa [35] 

Rod Serratia 

Jsou to gramnegativní rovné tyčky. Pohybují se pomocí peritrichálních bičíků. Jsou fakul-

tativně anaerobní. Nejčastěji se vyskytují v půdě, vodě a na povrchu rostlin. [33] Rod je 

řazen do čeledi Enterobacteriaceae (stejně jako rody Escherichia, Enterobacter a Proteus). 

Stejně jako většina zástupců této čeledi, rod Serratia rozkládá cukry pomocí glykolýzy na 

pyruvát, který vyuţívá jako terminální akceptor elektronů. Rod Serratia dále redukuje py-

ruvát na butandiol, ethanol a oxid uhličitý. Jedná se o organizmus, který obvykle není po-

vaţován za patogenní, protoţe infekce způsobuje vzácně. [25] Serratia marcescens (obrá-

zek 2) způsobuje septikemie a infekce močových cest u hospitalizovaných pacientů. [33] 

Bylo zjištěno, ţe rod Serratia kontaminuje dezinfekční prostředky a povrchově aktivní 

látky. Pokud jsou tyto mikroorganizmy nalezeny v kosmetickém výrobním prostředí, jako 

moţné zdroje kontaminace se nejprve uvaţují místa, kde dochází ke stání produktu v sys-

tému (slepá ramena) nebo můţe být příčina ve špatné frekvenci sanitace nebo v technice. 

[25] 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 34 

 

 

Obrázek 2 Serratia marcescens 

[36] 

Rod Escherichia 

Jsou to gramnegativní rovné tyčky. Mohou být pohyblivé i nepohyblivé a jsou fakultativně 

anaerobní. [33] Fermentací produkují směs kyselin jako laktát, acetát, sukcinát a buď for-

miát nebo vodík, oxid uhličitý a etanol. [25] U teplokrevných ţivočichů se vyskytují v 

koncové části střeva jako normální mikroflóra. Některé kmeny E. coli (obrázek 3) produ-

kují enterotoxiny. Mohou způsobovat průjmy a infekce močových cest. [33, 25]  

Obvykle lze tento organizmus nalézt ve vodovodních systémech, které jsou starší nebo ve 

kterých je značný biofilm (koroze). Je to přirozeně se vyskytující organizmus, který je po-

vaţován za indikátor fekální kontaminace. Přesto jeho přítomnost ve starších rozvodech 

vody nemusí nutně znamenat přítomnost výkalů ve vodě. [25] 

 

Obrázek 3 Escherichia coli [37] 
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Rod Enterobacter 

Jsou to gramnegativní rovné tyčky. Jsou pohyblivé pomocí peritrichálních bičíků. Jejich 

metabolizmus je fakultativně anaerobní. [33] Enterobacter, stejně jako Serratia a Klebsiel-

la, produkuje butandiol, ethanol a oxid uhličitý. [25]Jsou to druhé druhově nejpočetnější 

enterobakterie. Některé druhy mohou být patogenní. [33] Nalézají se v půdě a často napa-

dají rostlinné tkáně, coţ způsobuje různé nekrózy. Nejsou obecně povaţovány za lidské 

patogeny, pokud se nevyskytují přímo v krevním oběhu. Mohou být izolovány z kontami-

novaných povrchově aktivních látek a zejména kondicionérů obsahujících kvartérní slou-

čeniny. Jsou také typickým kontaminantem v domácnostech a mohou růst ve špatně kon-

zervovaných výrobcích. Mezi nejvýznamnější a nejčastější druhy kontaminující kosmetic-

ké přípravky patří Enterobacter agglomerans, Enterobacter gergoviae a Enterobacter clo-

acae (obrázek 4). [25] 

 

Obrázek 4 Enterobacter cloacae [38] 

Rod Klebsiella 

Jsou to gramnegativní rovné tyčky. Mají opouzdřené buňky. Na rozdíl od mnoha entero-

bakterií jsou nepohyblivé. Jsou fakultativně anaerobní a většina z nich vyuţívá citrát a glu-

kózu. [33] Tyto organizmy jsou v ţivotním prostředí velmi rozšířené. Některé jsou lidský-

mi patogeny, zatímco některé druhy jsou symbiotické. Nalézají se v půdě a ve vodě a jsou 

rostlinnými patogeny. Klebsiella pneumoniae (obrázek 5) způsobuje těţký zápal plic u lidí, 

kteří jsou oslabení ať uţ fyzicky nebo v důsledku nadměrné konzumace alkoholu. Klebsiel-

la se běţně vyskytuje v domácnostech a kontaminuje kosmetiku při běţném pouţívání spo-

třebiteli. [25] 
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Obrázek 5 Klebsiella pneumoniae [39] 

Rod Proteus 

Jsou to gramnegativní rovné tyčky. Pohybují se pomocí peritrichálních bičíků. Jsou fakul-

tativně anaerobní. [33] Produkují plynný sirovodík a rozkládají močovinu na amoniak a 

oxid uhličitý. Proteus se obvykle nachází v zaţívacím traktu člověka a zvířat a nachází se v 

oblastech kontaminovaných výkaly. Proteus je spojován s infekcí močových cest, avšak 

můţe způsobovat hnisavé infekce na ostatních částech těla, pokud se tam náhodou dostane 

(infekce ran). Přítomnost v kosmetice by znamenala buď kontaminaci suroviny, jako je 

povrchově aktivní látka, nebo pouţití vody s vysokým stupněm znečištění. [25] Na obráz-

ku 6 je Proteus mirabilis. 

 

Obrázek 6 Proteus mirabilis [40] 
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5.1.2 Grampozitivní bakterie kontaminující KP 

Rod Staphylococcus 

Stafylokoky jsou grampozitivní mikroorganizmy. Mají nepohyblivé, nesporulující sférické 

buňky. Jsou fakultativně anaerobní. Jsou všudypřítomné a vyskytují se zejména na kůţi a 

sliznici teplokrevných obratlovců. Některé druhy jsou patogenní a produkují extracelulární 

toxiny. Za patogenní jsou obecně povaţovány koaguláza pozitivní druhy, koaguláza nega-

tivní druhy jsou podmíněnými patogeny. [33] Některé druhy (S. aureus) způsobují vředy a 

podílejí se na vzniku impetiga, způsobují zánět spojivek a mohou způsobit otravu jídlem. 

Charakteristickým rysem stafylokokových infekcí je sklon k tvorbě ohraničených zánětli-

vých loţisek (abscesů). Asi nejčastější jsou hnisavá onemocnění kůţe obecně označovaná 

jako pyodermie. Z nich jsou nejčastější impetigo, folikulitida a furunkl. Při kultivaci na 

krevním agaru, S. aureus (obrázek 7) produkuje jasnou zónu hemolýzy známé jako beta-

hemolýza. Důvod této hemolýzy je produkce toxinu, který lyzuje červené krvinky. Úloha 

hemolyzinu v onemocnění není zcela známa. Stafylokoky také produkují celou řadu enzy-

mů jako hyaluronidáza, proteinázy, lipázy, koagulázy a penicilinázy. Jeho přítomnost v 

kosmetických přípravcích indikuje lidskou kontaminaci. [31; 25] 

 

Obrázek 7 Staphylococcus aureus [41] 

Rod Streptococcus 

Streptokoky jsou grampozitivní nepohyblivé koky. Jsou fakultativně anaerobní a netvoří 

spory. Rozkládají červené krvinky buď do nazelenalé barvy (alfahemolýza) nebo do úpl-

ného projasnění (betahemolýza). Pro člověka jsou některé druhy vysoce patogenní. [33] 

Mohou způsobovat infekce poranění a mohou způsobit otravu krve po porodu (puerperální 
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sepse). Přirozený rezervoár je v krku bacilonosičů, většinou dětí. Mohou způsobovat spálu 

a revmatické horečky. 

Streptococcus spp. v kosmetických přípravcích je vzácný. Jeho přítomnost v kosmetických 

přípravcích by mohla být důsledkem nedostatku správných hygienických postupů ze strany 

zaměstnanců, kteří se dotkli výrobku nebo obalu. [25] Na obrázku 8 je Streptococcus pyo-

genes. 

 

Obrázek 8 Streptococcus pyogenes [42] 

Rod Bacillus 

Bakterie rodu Bacillus jsou grampozitivní rovné tyčky, které se pohybují pomocí peritri-

chálních bičíků. Tvoří velmi rezistentní endospory. Jsou aerobní nebo fakultativně anae-

robní. Některé druhy jsou patogenní. [33] Mezi patogenní druhy patří Bacillus anthracis a 

Bacillus cereus (obrázek 9). Mikroorganizmy rodu Bacillus jsou rozšířeny ve všech lokali-

tách na Zemi. Ţijí primárně v půdě a kladou různé poţadavky na výţivu, ale nejsou nároč-

né. V kosmetickém průmyslu mohou být některé z běţných surovin kontaminovány spo-

rami Bacillus. Mezi ně patří gel aloe vera a řada tixotropních činidel (kvarternizované jíly). 

Pasterizace gelu aloe vera neeliminuje Bacillus, protoţe nedochází ke zničení spor. Místo 

toho je nutná tyndalizace, kde je topný postup opakován ve třech po sobě jdoucích dnech, 

aby spory vyklíčily a staly se citlivé ke zvýšeným teplotám. [25] 
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Obrázek 9 Bacillus cereus [43] 

Rod Clostridium 

Jsou to grampozitivní pleomorfní tyčky. Většinou se pohybují pomocí peritrichálních bičí-

ků. Tvoří endospory. Jejich metabolizmus je obligátně anaerobní, i kdyţ některé druhy 

mohou vykazovat toleranci ke kyslíku. Produkují směs organických kyselin a alkoholů. 

[33] Často se vyskytují v odpadní vodě, na vegetaci a dokonce i jako symbiotické organi-

zmy na lidech. Nejsou běţně přenosné, ale můţe docházet k infekci, kdyţ jsou zavedeny 

do těla vpichem, ranami nebo jinými poraněními kůţe, které se mohou dostat do styku s 

půdou obsahující spory. Infekce ran, především z Clostridium perfringens (obrázek 10), 

Clostridium novyi a Clostridium septicum, mohou vést ke vzniku plynaté sněti. Vzhledem 

k tomu, ţe Clostridia nejsou vysoce invazivní, obvykle získávají přístup k tělu přes mrtvé 

nebo poškozené tkáně, které poskytují ideální anaerobní prostředí obohacené o růstové 

faktory. Dochází k rychlému vegetativnímu růstu a produkci exotoxinů a různých enzymů. 

Uvolněné toxiny způsobují rozsáhlé destrukce tkáně. Vzhledem k tomu, ţe organizmus 

fermentuje sacharidy v tkáních, dochází k tvorbě plynu. 

Hlavními druhy, které způsobují problémy, jsou C. perfringens a C. tetani, protoţe před-

stavují potenciální zdroj špíny v produktu (z půdy). Pokud je produkt znečištěn těmito mik-

roorganizmy, mohl by být také povaţován za potenciální hrozbu pro zdraví spotřebitele, 

pokud by byl pouţit takovým způsobem, ţe by došlo k infekci. Klasickým příkladem mo-

hou být produkty spojené s holením a aplikováním na kůţi (holící krémy, vody po holení a 

parfémy, pleťové vody, antiperspiranty a deodoranty). [25] 



UTB ve Zlíně, Fakulta technologická 40 

 

 

Obrázek 10 Clostridium perfringens 

[44] 

 

5.2 Mikroskopické houby 

Jako mikroskopické houby jsou označovány eukaryotické mikroorganizmy náleţící do 

dvou skupin, kvasinky a vláknité mikroskopické houby (plísně). V malém mnoţství pro-

duktů, kde je omezené mnoţství vody a nízké pH, jsou houby typickými kontaminanty. 

Mnohé z těchto produktů jsou lotiony a krémy.  

Mikroskopické houby mají eukaryotický typ buňky, coţ znamená, ţe obsahují organely 

oddělené membránami a to zejména na membránu vázané jádro, ve kterém je DNA. Mezi 

ostatní membránové organely patří mitochondrie, Golgiho aparát, endoplazmatické retiku-

lum, lysozom a jadérko. [25] 

Většina hub není patogenních; jsou to saprofyté a pro své mnoţení nepotřebují hostitele. 

Jedná se spíše o oportunní patogeny, které vyţadují správnou kombinaci náhodné expozice 

a oslabené imunity pro infekci. [25] 

Nejčastější kontaminanty kosmetiky ze skupiny mikroskopických hub jsou plísně rodu 

Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Rhizopus nebo Mucor, z kvasinek pak především rody 

Candida a Saccharomyces. [9] 

Neţádoucí je například kontaminace KP plísní rodu Fusarium, a to především v produk-

tech, které jsou pouţívány v oblasti očí. Byly zaznamenány infekce rohovky spojené s po-

uţíváním kontaminované maskary. [9] Potenciální nebezpeční představují i toxinogenní 
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plísně. Aflatoxiny, které produkuje rod Aspergillus, jsou hrozbou v produktech, které by 

mohly být pozřeny, ale bývají izolovány i z různých typů kosmetických přípravků. [25]  

Další plísní kontaminující KP je rod Cladosporium. Ke kontaminaci touto plísní dochází 

nejčastěji aţ během uţívání výrobku konečným spotřebitelem, zejména pokud je přípravek 

skladován v koupelně, tedy prostoru s vysokou vzdušnou vlhkostí. Rody plísní Absidia, 

Rhizopus a Mucor mohou způsobit mucormykózu, která je obvykle způsobena kontaminací 

kosmetiky prachem a půdou. Je zřejmé, ţe fungicidní konzervační látky jsou pro kontrolu 

důleţité. [25]  

Kvasinky jsou velmi častým kontaminantem vlasové kosmetiky, především různých typů 

kondicionérů nebo výţivných a regeneračních emulzí. Příčinou je nízké pH těchto produk-

tů, které je nutné pro kvartérní amoniové sloučeniny a jejich kondiciační působení. [34] 
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6 KONZERVACE KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 

Kosmetické přípravky pro osobní péči jsou velmi sofistikované a mají různorodé sloţení. 

Často zahrnují širokou škálu přírodních a syntetických přísad, které jsou pouţívány za úče-

lem uspokojení estetických přání spotřebitelů. Tyto sloţky mají nějaké pH, vlhkost a nu-

triční podmínky, které podporují růst mikroorganizmů. Díky této potenciální náchylnosti 

obsahuje mnoho kosmetických přípravků chemické konzervační látky, aby se zabránilo 

jejich znehodnocení. [28] 

Čistota výroby a konzervace by se měly navzájem doplňovat. Nikdy by se neměla pouţívat 

konzervace k maskování nehygienické výroby. Konzervace je především způsob, jak 

ochránit spotřebitele při pouţití kosmetického přípravku. Kromě toho pomáhá konzervace 

prodlouţit trvanlivost výrobku. [11] 

Kosmetické přípravky nemusí být úplně sterilní, ale musí být bez patogenů a úroveň nepa-

togenních mikroorganizmů musí být nízká. Kaţdý kosmetický přípravek a speciálně kos-

metické přípravky pro oční okolí, musí být během vývoje testovány pro vhodnost konzer-

vace. Většina výrobců a mikrobiologů ví, ţe provádění testů poskytne představu, zda je 

produkt správně konzervován. To platí pro emulze o/v a pro systémy, kde je voda  konti-

nuální fází. [26] Cílem konzervace je chránit všechny aspekty výrobku proti mikrobiální-

mu napadení před a během pouţití spotřebiteli. Musí být zachována integrita produktů, 

pokud jde o jejich účinnost, vůni, vzhled a stabilitu. [1] Nejpodstatnějším následkem mik-

robiální kontaminace v kosmetických přípravcích je ohroţení zdraví spotřebitelů. Výrobci 

vyvíjí značné úsilí, aby zajistili účinnou ochranu před kontaminací, a obvykle jsou úspěšní. 

Incidenty ohroţující zdraví při pouţívání kosmetických přípravků jsou velmi vzácné. [25] 

6.1 Konzervační látky v kosmetických přípravcích 

Kosmetický průmysl vyuţívá celou řadu konzervačních látek, které brání růstu a mnoţení 

neţádoucích mikroorganizmů. Při výběru konkrétních látek je třeba vzít v úvahu vlastnosti 

výrobku, jejich sloţení, pH, vodní aktivitu, proces výroby, obalové materiály a další fakto-

ry. Zároveň je nutné zváţit, jaké skupiny mikroorganizmů mohou daný výrobek kontami-

novat, a zvolit konzervační látky s vhodným antimikrobiálním spektrem účinnosti. Lze říci, 

ţe ideální konzervační látka, která by splňovala všechny poţadavky výrobce, neexistuje. 

Proto je konkrétní výrobek většinou konzervován směsí konzervačních látek, jejichţ vlast-

nosti se vzájemně vhodně doplňují. Charakteristiky ideální konzervační látky jsou: 
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1. Měla by mít široké spektrum aktivity. Ideální konzervační látka by byla účinná pro-

ti všem druhům mikroorganizmů tak, aby mohla být pouţita jako jediná konzervač-

ní látka v přípravku. 

2. Měla by být efektivní v celém rozmezí hodnot pH pouţitých v kosmetických a lé-

kových formách a měla by být stabilní po celou dobu trvanlivosti. 

3. Měla by být kompatibilní s ostatními sloţkami v prostředku a s obalovými materiá-

ly. 

4. Neměla by mít vliv na fyzikální vlastnosti výrobku (barvu, čirost, chuť, zápach, 

viskozitu, texturu). 

5. Je třeba zajistit, ţe účinná koncentrace konzervační látky zůstává ve vodné fázi. Bi-

ochemické reakce se uskutečňují ve vodném systému nebo na rozhraní o/v systému, 

takţe je nutné mít k dispozici účinnou koncentraci ve vodné fázi produktu. 

6. Je třeba deaktivovat mikroorganizmy dostatečně rychle, aby se zabránilo adaptaci 

mikroorganizmů. 

7. Měla by být bezpečná. To zahrnuje manipulaci s konzervační chemickou látkou ve 

výrobních provozech, stejně jako spotřebitelské pouţití konečného produktu. Bez-

pečné pouţití také znamená, ţe je netoxická, nedráţdivá a nesenzibilizující a nemá 

nepříznivou teratogenní nebo endokrinní činnost. 

8. Měla by být v souladu s právními předpisy. 

9. Pouţití by mělo být nákladově efektivní. [8] 

V dalším textu jsou blíţe charakterizovány konzervační látky, které jsou do kosmetických 

přípravků přidávány nejčastěji. 

6.1.1 Parabeny 

Parabeny jsou estery p-hydroxybenzoové kyseliny. Patří mezi nejpouţívanější konzervační 

přísady v kosmetických přípravcích. Nejčastěji se vyuţívají methylparaben, propylparaben 

a butylparaben, které jsou součástí formulace buď samostatně, nebo v kombinaci. Jsou 

aktivní v širokém rozmezí pH (3 a 9,5). Mechanizmem působení je narušení integrity cyto-

plazmatické membrány. Následkem je potom vytékání intracelulárního obsahu buňky. [25] 

Jsou účinné proti houbám a grampozitivním bakteriím, ale jsou málo účinné proti gramne-

gativním bakteriím. [17] Vzorec parabenu je na obrázku 1, za R můţeme dosadit methyl, 

propyl nebo butyl. 
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Obrázek 11 Obecný 

vzorec parabenu 

6.1.2 Alkoholy 

Pouze několik druhů alkoholů je pouţitelných jako konzervační přísady v kosmetických 

prostředcích. Mezi ty nejpouţívanější patří fenoxyethanol a benzylalkohol.[25] Optimální 

pH pro pouţití fenoxyethanolu je velmi široké u benzylalkoholu je nad 5. Fenoxyethanol je 

kompatibilní s anionickými a kationickými tenzidy. [25] Fenoxyethanol působí zejména na 

gramnegativní bakterie. Benzylalkohol je účinný proti grampozitivním bakteriím, má ome-

zenou aktivitu vůči gramnegativním bakteriím a kvasinkám a má špatnou účinnost proti 

plísním. [18]Vzorec fenoxyethanolu je na obrázku 3. Mechanizmus působení těchto alko-

holů je narušení membrány solubilizací lipidů a případně i denaturací proteinů. [25] 

 

Obrázek 12 Chemický vzo-

rec fenoxyethanolu 

6.1.3 Organické kyseliny a jejich soli 

Nejpouţívanějšími zástupci této skupiny konzervačních látek jsou kyselina benzoová a její 

sodná sůl, kyselina sorbová a její draselná sůl a kyselina dehydrooctová a její sodná sůl. 

Soli jsou často upřednostňovány z důvodu větší rozpustnosti. [25] Kyselina benzoová pů-

sobí nejlépe v kyselém prostředí, má optimální pH od 2 do 5. Její aktivita klesá v přítom-

nosti proteinů a glycerolu a je nekompatibilní s neionickými tenzidy a kvartérními slouče-

ninami. [25] Kyselina benzoová je nejvíce účinná proti houbám, ale má určitou aktivitu i 

proti bakteriím. [17] Kyselina dehydrooctová má optimální pH od 5 do 6,5 a se zvyšujícím 

pH se její aktivita sniţuje. [25] Je nejúčinnější proti houbám, má i malou antimikrobiální 

aktivitu, ale je naprosto neúčinná proti rodu Psedomonas. [17] Její vzorec je na obrázku 5. 

Optimální pH kyseliny sorbové je pod 6,5. Není kompatibilní s neionickými tenzidy. [25] 

Kyselina sorbová je účinná proti plísním, méně účinná proti kvasinkám a má velmi špatný 
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účinek proti většině bakterií. Mechanizmus působení těchto kyselin je narušení elektrické-

ho potenciálu buněčné membrány disociací protonů sloučenin v cytoplazmě buňky. Také 

mohou denaturovat proteiny. [25] 

 

Obrázek 13 Chemický vzorec 

kyseliny dehydrooctové 

6.1.4 Sloučeniny isothiazolinonu 

Sloučeniny izothiazolinonu jsou zejména v posledním desetiletí hojně pouţívány jako kon-

zervační přísady v kosmetických přípravcích. V mnoha aplikacích poskytují odpovídající 

ochranu při velmi nízkých koncentracích. Tento faktor v kombinaci s účinností proti širo-

kému spektru mikroorganizmů, je zodpovědný za jejich široké vyuţití. Směs chlormethyli-

sothiazolinonu (CMIT) a methylisothiazolinone (MIT) se prodává jako Kathon CG pro 

konzervaci kosmetických prostředků. Optimální pH pro tyto sloučeniny je od 4 do 8 a je-

jich stabilita se sniţuje v systémech s alkalickým pH. Jsou kompatibilní s anionickými, 

kationickými i neionickými tenzidy a emulgátory. Isothiazolinony inhibují aktivní trans-

port a oxidaci glukózy reakcí s thiolovými skupinami buněčných proteinů a denaturují je. 

[25] Chlormethylisothiazolinon má výbornou účinnost proti všem mikroorganizmům, za-

tímco methylisothiazolinon je účinný proti bakteriím a má malou účinnost proti houbám. 

[17] Na obrázku 6 je vzorec  chlormethylisothiazolinonu. 

 

 

Obrázek 14 Chemický 

vzorec CMIT 
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6.1.5 Donory formaldehydu 

Pouţití formaldehydu jako antimikrobiálního činidla má dlouhou historii. Vodné roztoky 

formaldehydu jsou dnes vyuţívány jen zřídka jako kosmetické konzervační látky. Místo 

toho se pouţívají organické sloučeniny, které se postupně hydrolyzují ve vodných produk-

tech, čímţ se získá antimikrobiálních mnoţství formaldehydu. Mezi nejvíce pouţívané 

formaldehydové donory se řadí dimethyloldimethyl hydantoin (DMDM hydantoin), deri-

váty imidazolidinyl močoviny, polymethoxylované cyklické oxazolidiny a Quaternium 15. 

Tyto sloučeniny se liší v mnoţství formaldehydu uvolněného do roztoku.  DMDM hydan-

toin má optimální pH od 3,5 do 10,0. Je kompatibilní s anionickými, kationickými, neio-

nickými a proteiny. [25] Je účinný proti bakteriím, ale málo účinný proti houbám [17] 

Vzorec je na obrázku 7. Imidazolidinyl urea má široký rozsah optimálního pH. Je kompa-

tibilní s ionickými i neionickými sloučeninami a proteiny. [25] Imidazolidinyl urea je 

účinná proti grampozitivním i gramnegativním bakteriím a málo účinná proti houbám. [17] 

Optimální pH pouţití dimethyl oxazolidinu je od 6,0 do 11,0. Je kompatibilní s anionický-

mi, kationickými a neionickými systémy v rozsahu optimálního pH. Quaternium 15 je 

kvartérní adamantan. Optimální pH pouţití je od 4,0 do 10,0. Je kompatibilní s anionický-

mi, kationickými a neionickými sloučeninami a proteiny. [25] Quaternium 15 má největší 

účinek proti gramnegativním bakteriím, ale má malý účinek proti houbám. [17] Formalde-

hyd uvolňovaný z těchto sloučenin alkyluje aminoskupiny a sulfhydrylové skupiny amino-

kyselin, stejně jako purinové báze, coţ vede k denaturaci proteinů a DNA. [25]  

 

 

Obrázek 15 Chemický vzo-

rec DMDM hydantoinu 

6.1.6 Sloučeniny bromu 

Bromované sloučeniny, jako je 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (Bronopol) a 5-bromo-5-

nitro-1,3-dioxan (Bronidox) jsou účinné proti bakteriím a plísním jiţ v nízkých koncentra-

cích. Antimikrobiální aktivita spočívá ve skupině Br-C-NO2. [25] Optimální pH pouţití 
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Bronopolu je od 5,0 do 7,0. Není ovlivněn anionickými, kationickými a neionickými tenzi-

dy ani proteiny. Denaturuje proteiny tvorbou disulfidových vazeb s thiolovými skupinami. 

[25] Bronopol je nejúčinnější proti bakteriím a méně účinný proti houbám. [17] Bronidox 

má optimální pH pouţití stejné jako Bronopol. Je kompatibilní neionickými sloučeninami. 

[25] Bronidox je účinný proti všem mikroorganizmům, zejména proti houbám. [17] Tyto 

sloučeniny bromu mění thiolové skupiny proteinů na disulfidy, coţ vede k denaturaci pro-

teinů se sulfhydrylovými skupinami v aktivních místech. [25] 
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ZÁVĚR 

Mikrobiální kontaminace kosmetických přípravků je jedním z největších problémů při vý-

robě, ať uţ se jedná o kontaminaci způsobenou surovinami, výrobním prostředím nebo 

lidským faktorem. Přípravek nemusí být sterilní, ale přítomné mikroorganizmy musí být v 

takovém počtu, formě nebo sloţení, které neohrozí přípravek ani spotřebitele. Některé sku-

piny mikroorganizmů jsou nebezpečnější neţ jiné a při výskytu v kosmetických příprav-

cích mohou znamenat váţné riziko pro spotřebitele. Mezi tyto nebezpečné mikroorganiz-

my patří především Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Candida albicans a Pseudo-

monas aeruginosa. Tyto mikroorganizmy se v kosmetických přípravcích nesmí vyskytovat 

vůbec. Zvlášť důleţitá je čistota u kosmetických přípravků pro oční okolí a u přípravků 

pouţívaných při holení. Je tedy potřebné zavést a dodrţovat opatření, která sniţují riziko 

mikrobiální kontaminace v průběhu výroby. Jedná se především o čistotu vstupních suro-

vin a vody a dodrţování Správné výrobní praxe.  

Z výše uvedených důvodů je také důleţitá správná konzervace kosmetických přípravků. 

Seznam konzervačních látek, které jsou povoleny pro pouţití v kosmetických přípravcích, 

je uveden v Nařízení 1223/2009 v Příloze V. Je zde uvedena také maximální povolená 

koncentrace a druhy kosmetických přípravků, ve kterých se mohou jednotlivé látky pouţí-

vat. Mezi často pouţívané konzervační látky patří parabeny, které mají širokou škálu pů-

sobnosti proti mikroorganizmům a jsou účinné jiţ v nízkých koncentracích. V poslední 

době se však objevily pochybnosti o zdravotní nezávadnosti parabenů a spotřebitelé vyhle-

dávají kosmetické přípravky, které parabeny neobsahují. Je prokázáno, ţe jsou parabeny 

neškodné v koncentraci, ve které jsou v daném přípravky pouţity. Není však zjištěno, zda 

jsou stejně nezávadné, i pokud spotřebitel pouţívá více druhů přípravků s parabeny. 

U některých kosmetických přípravků je riziko mikrobiální kontaminace výrazně sníţeno. 

Jedná se o přípravky s nízkou aktivitou vody, příliš nízkým nebo příliš vysokým pH, pří-

pravky s vysokým obsahem alkoholů nebo s vysokým osmotickým tlakem. U některých 

kosmetických přípravků se můţe sníţit i riziko kontaminace během pouţívání spotřebite-

lem. Toho lze docílit výběrem vhodného obalu tak, aby se co nejvíce omezil přímý kontakt 

mezi přípravkem v obalu a spotřebitelem (dávkovače, pumpičky). Tyto metody však není 

moţné pouţít u všech druhů kosmetických přípravků, proto není doporučeno pouţívat 

kosmetické přípravky déle, neţ je uvedeno na obalu. 
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aw  Aktivita vody 

CAS 

CMIT 

DMDM 

DNA 

 Chemical Abstract Service 

chlormethylisothiazolinon 

dimethyloldimethyl 

deoxyribonukleová kyselina 

EINECS 

ELINCS 

 European Inventory of Existing Chemical Substances 

European List of Notified Chemical Substances 

EU  Evropská Unie. 

GI 

INCI 

KP 

KTJ 

MIT 

µm 

MoS 

nm 

NOAEL 

o/v 

R 

 Gastrointestinální 

International Nomenclature of Cosmetic Ingredients 

Kosmetický přípravek/kosmetické přípravky 

Kolonie Tvořící Jednotka 

methylisothiazolinon 

mikrometr 

Margins of Safety 

nanometr 

No Observed Adverse Effect Level 

emulze olej ve vodě 

alkylový radikál 
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