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ABSTRAKT 

Cílem této bakalářské práce je ověření antimikrobiální aktivity přírodně identických 

konzervantů vůči vybraným mikroorganismům. Teoretická část je zaměřená na rozdělení 

a popis používaných konzervačních látek přírodních, přírodně identických a syntetických, 

na bezpečnost syntetických konzervačních látek a na závěr na problematiku kontaminace 

kosmetických přípravků mikroorganismy. V experimentální části byla ověřena antimikrobiální 

aktivita 4 přírodně identických konzervantů vůči vybraným mikroorganismům, kterými byly 

bakterie Micrococcus luteus, Kocuria rosea, Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Serratia 

marcescens a kvasinka Candida vini. 

Testovány byly konzervanty firmy MinaSolve, a to přípravky E-LEEN Green A, který 

je složen z pentylenglykolu a fenylpropanolu, E-LEEN Green OR, který je směsí citrusových 

extraktů, kyseliny citronové, askorbové a pentylenglykolu, Green B, složen z kyseliny 

benzoové, benzoátu sodného a pentylenglykolu a Hexam+, který obsahuje hexamidin 

diisethionát a pentylenglykol. Antimikrobiální aktivita byla testována jamkovou difuzní 

metodou.  

Nejvyšší antimikrobiální aktivitu vykazoval přípravek Hexam+, nejnižší přípravek E-LEEN 

Green OR. E-LEEN Green A a Green B nevykazovaly při testované koncentraci 1 % aktivitu 

vůči žádnému z testovaných mikroorganismů. Z naměřených hodnot inhibičích zón vyplývá, 

že ze všech mikroorganismů, testovaných v této práci, jsou nejodolnější proti všem přípravkům 

mikroorganismy Bacillus cereus a Bacillus subtilis, nejméně odolnými jsou Micrococcus luteus 

a Kocuria rosea.  

 

ABSTRACT 

The aim of this bachelor thesis is to evaluate the antimicrobial activity of naturally derived 

preservatives against selected microorganisms. Theoretical part is focused on description of the 

most used natural, naturally derived and synthetic preservatives, on the safety of preservatives 

and finally, the issue of contamination of cosmetic products by microorganisms. 

In experimental part, antimicrobial activity of 4 naturally derived preservatives was evaluated 

against selected microorganisms, which were bacteria Micrococcus luteus, Kocuria rosea, 

Bacillus cereus, Bacillus subtilis, Serratia marcescens and one yeast Candida vini. 

The tested preservatives were from MinaSolve company - E-LEEN Green A, which contains 

pentylene glycol and phenylpropanol, E-LEEN Green OR, which is composed of citrus extracts, 

citric acid, ascorbic acid and pentylene glycol, Green B, which contains benzoic acid, sodium 

benzoate and pentylene glycol and Hexam+, which is a mixture of pentylene glycol 

and hexamidin diisethionate. Antimicrobial activity was evaluated by agar diffusion method. 

The highest antimicrobial activity showed Hexam+, the lowest E-LEEN Green OR. E-LEEN 

Green A and Green B did not show any antimicrobial activity against any microorganism 

in the 1% tested concentration. The measured values of the inhibition zones show that the most 

resistant microorganisms from all the tested in this thesis are Bacillus cereus and Bacillus 

subtilis and the least resistant are Micrococcus luteus and Kocuria rosea. 
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1 ÚVOD 

 

Konzervanty jsou sloučeniny běžně přidávané do kosmetických přípravků, které denně 

používáme, jejichž hlavním úkolem je inhibovat růst mikroorganismů a prodloužit trvanlivost 

výrobků. Výrobky bez konzervantů jsou náchylné k mikrobiální kontaminaci a jejich doba 

použitelnosti je velmi krátká. Bez konzervačních látek se neobejde většina kosmetických 

přípravků, zejména těch s vyšší aktivitou vody (přibližně 0,6 – 0,9, většina mikroorganismů při 

aw pod 0,6 není schopna růst). Výjimkou mohou být různé oleje nebo přípravky s vyšším 

obsahem alkoholu apod. 

Mikrobiální kontaminace v kosmetice představuje významné riziko pro zdraví spotřebitele, 

protože kontaminované přípravky mohou vést k podráždění nebo infekci, zejména pokud jsou 

aplikovány na poškozenou pokožku, oči či jiná citlivá místa [1]. 

Ke kontaminaci mikroorganismy může dojít například použitými surovinami, zařízením pro 

výrobu, vodou používanou při výrobě nebo samotným výrobním personálem [2]. Může dojít 

také k sekundární kontaminaci, tedy kontaminaci spotřebitelem při používání přípravku. Není 

tedy divu, že mikrobiologická kvalita se stala velmi důležitým aspektem při výrobě 

kosmetických přípravků. 

Konzervanty používané v kosmetice se rozdělují na přírodní, přírodně identické  

a syntetické. Konzervanty přírodně identického a syntetického původu jsou zatím 

nejpoužívanějšími, v dnešní době se však stále více začínají používat také konzervanty 

přírodního původu. Nejčastěji používanými konzervanty jsou parabeny (alkylestery kyseliny 

parahydroxybenzoové), alkoholy jako fenoxyethanol či benzylalkohol, sloučeniny 

isothiazolinonu nebo donory formaldehydu [3]. Mezi přírodní konzervanty používané 

v kosmetice se řadí hlavně esenciální oleje, které vykazují antimikrobiální, insekticidní 

a antioxidační vlastnosti. Sem patří například skořicová silice, hřebíčkový olej, levandulový 

olej nebo například známý tea tree olej [4]. 

Cílem této bakalářské práce je zpracování problematiky trvanlivosti a konzervace 

kosmetických přípravků, přírodní kosmetiky a specifik její konzervace, dále vypracování 

přehledu nejčastěji používaných systémů a nových trendů a nakonec ověření antimikrobiální 

aktivity vybraných přírodně identických konzervantů vůči vybraným mikroorganismům, 

kterými v rámci této bakalářské práce byly čtyři grampozitivní bakterie (Bacillus cereus, 

Bacillus subtilis, Kocuria rosea a Micrococcus luteus), jedna gramnegativní bakterie (Serratia 

marcescens) a jedna kvasinka (Candida vini). 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1 Kosmetické přípravky 

 

„Kosmetickým přípravkem“ se rozumí jakákoli látka nebo směs určená pro styk s vnějšími 

částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími pohlavními orgány) 

nebo se zuby a sliznicemi ústní dutiny, výhradně nebo převážně za účelem jejich čištění, 

parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu nebo úpravy 

tělesných pachů. „Konzervační přísadou“ se rozumí látka, která je výhradně nebo převážně 

určena k potlačení růstu mikroorganismů v kosmetickém přípravku. Kosmetický přípravek 

dodávaný na trh musí být bezpečný pro lidské zdraví, je-li používán za obvyklých nebo 

rozumně předvídatelných podmínek použití [5]. 

Mezi produkty zahrnuté v této definici patří pleťové, tělové či jiné krémy, parfémy, rtěnky, 

leštidla na nehty, přípravky na make-up očí a obličeje, čistící šampony, výrobky pro trvalé vlny, 

barvy na vlasy a deodoranty a také jakákoliv látka určená k použití jako složka kosmetického 

přípravku [6]. Na obalu kosmetického přípravku musí být uvedeny všechny ingredience, 

a to v pořadí podle klesající koncentrace až k 1 %. Od koncentrace menší než 1 % může být 

pořadí ingrediencí náhodné. Kosmetické přípravky se z hlediska doby expozice dělí do dvou 

hlavních skupin, a to na rinse-off (přípravky, které se oplachují – doba expozice je přibližně do 

20 minut) a leave-on (přípravky, které se neoplachují – doba expozice je delší než 20 minut) 

[5,7]. 

Kosmetické výrobky jsou také kontrolovány pomocí ISO norem, které určují postup, jakým 

mají být kosmetické přípravky testovány a také přítomnost kterých mikroorganismů je nutno 

sledovat. Mezi tyto normy patří například norma ČSN EN ISO 17516 

Kosmetika – Mikrobiologie – Mikrobiologické limity [8]. 

 

2.2 Konzervace kosmetiky 

 

Konzervanty jsou v kosmetických přípravcích přítomny hlavně proto, aby snížily riziko 

mikrobiální kontaminace výrobku a také k zajištění delší doby trvanlivosti a zajištění zdravotní 

nezávadnosti po celu dobu používání výrobku spotřebitelem. Příloha V Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích obsahuje seznam 

konzervačních přísad povolených v kosmetických přípravcích, kterých je 56, podmínky jejich 

použití a nejvyšší přípustné koncentrace za těchto podmínek [9]. 

Růst mikroorganismů může vést k rozkladu složek a v důsledku toho ke zhoršení fyzikální 

a chemické stability výrobku. Obecně, přípravek obsahující vodu, stejně jako další ingredience 

náchylné k metabolizaci mikroorganismy, vyžaduje odpovídající ochranu [10]. 

Mikrobiální kontaminace v jakémkoliv kosmetickém výrobku může výrazně ovlivnit jeho 

kvalitu při výrobě nebo při každodenním používání. I když jsou konzervační látky určeny 

k zajištění stability výrobku, kosmetika s nadměrným obsahem konzervantů může spotřebiteli 
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způsobit zdravotní potíže. Mnoho konzervačních látek totiž způsobuje alergické, dráždivé 

či jiné reakce, pokud jsou aplikovány např. na poškozená místa na kůži [2]. 

Při výběru konzervační látky do určitého výrobku hraje roli spousta faktorů, 

nejdůležitějším však je účinnost dané látky proti co nejširšímu spektru mikroorganismů.  

Látka by dále měla [2]: 

 být kompatibilní s ostatními látkami,  

 být účinná již při nízkých koncentracích 

 zůstat stabilní v širokém rozmezí pH, 

 neměla by způsobovat žádné nežádoucí reakce,  

 pokud je produkt vícefázový, měla by přetrvávat ve vodné fázi.  

Některé konzervační látky jsou inaktivovány při vyšším pH, takže hodnota pH a také pH 

optimum dané látky hraje důležitou roli v antimikrobiální aktivitě látky. Najít jeden konzervant, 

který by splňoval všechny výše uvedené faktory, je téměř nemožné. Musí se brát v potaz také 

faktory jako je podráždění, rezistence mikroorganismů proti některým látkám, neúčinnost při 

nízkých koncentracích nebo účinnost pouze proti určitému druhu mikroorganismu. 

Použití kombinace více látek však řeší tento problém díky synergickému efektu [2]. 

 

2.3 Syntetické konzervanty 

 

Syntetické konzervanty se vyrábí se různými organickými syntézami. Dělí se do 

následujících skupin podle prioritní funkční skupiny přítomné v jejich molekule [11]: 

 aldehydy a látky uvolňující formaldehyd, 

 aminy, amidy, pyridiny a benzalkoniové soli, 

 alkoholy, fenoly a jejich deriváty, 

 ostatní konzervanty. 

2.3.1 Aldehydy a látky uvolňující formaldehyd 

 

Obrázek 1: Formaldehyd (INCI: Formaldehyde) [12] 

Formaldehyd (Obrázek 1) sám o sobě je jako konzervační látka zakázaný v EU i USA. 

Je to rakovinotvorná látka, způsobuje slzení očí, pocity pálení v očích a krku, nevolnost, dýchací 

potíže, alergie a při vyšších koncentracích může způsobovat bolesti hlavy či astmatické 

záchvaty. Studií bylo zjištěno, že přípravek obsahující větší koncentraci než 0,2 % nemůže být 

považován za bezpečný. 

Povoleno je použití látek uvolňujících ve vodných polárních rozpouštědlech formaldehyd, 

avšak pouze v koncentraci do 0,1 % u přípravků k použití orálně a v koncentraci 

do 0,2 % v přípravcích k použití na kůži [11]. 
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 Sem patří například imidazolidinylurea, diazolidinylurea, hydroxymethylglycinát sodný 

nebo benzylhemiformal. Například benzylhemiformal v koncentraci 0,15 % uvolňuje 

formaldehyd v koncentraci 0,044 % a imidazolidinyl urea v koncentraci 0,6 % jej uvolňuje 

v koncentraci 0,186 %. Patří sem také 2-bromo2-nitropropan-1,3-diol (bronopol), DMDM 

hydantoin nebo Quaternium-15 [5,11]. 

Imidazolidinylurea (Obrázek 2) (imidazolidynyl-močovina, IU) se často používá 

v kombinaci s methyl- či propylparabenem, protože sama není příliš účinná proti plísním 

a kvasinkám. Její maximální povolená koncentrace je 0,6 %, nejčastěji se používá v koncentraci 

0,3 % [5,13]. 

Diazolidinylurea (Obrázek 3) (diazolidinyl-močovina, DU) se stejně jako imidazolidynyl 

urea používá v kombinaci s parabeny. Sama je účinná zejména proti bakterii rodu Pseudomonas 

a dalším bakteriím a kvasinkám. Její maximální povolená koncentrace je 0,5 %, většinou 

se používá v koncentracích 0,1-0,3 %. Obě IU i DU jsou dráždivé látky a v několika případech 

byl zjištěna kontaktní alergická reakce. Otázkou však je, zda se jednalo o alergickou reakci 

na samotnou močovinu nebo na uvolněný formaldehyd [5,13]. 

 

Obrázek 2 a 3: Imidazolidinyl močovina (vlevo) a Diazolidinyl močovina (vpravo) 

(INCI: Imidazolidinyl urea, Diazolidinyl urea)  [14,15] 

Benzylhemiformal (Obrázek 4) je povolen pouze v přípravcích, které se oplachují 

(rinse- off) a to v koncentracích do 0,15 %. Kromě kosmetiky se používá také v čisticích 

prostředcích, v textilním průmyslu či v barvách a lacích [5,13]. 

 

Obrázek 4: Benzylhemiformal (INCI: Benzylhemiformal) [16] 

Bronopol (Obrázek 5), systematickým názvem 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol) 

se používá v koncentracích 0,01-0,10 %. Je aktivní proti plísním, kvasinkám, grampozitivním 

i gramnegativním bakteriím, zejména proti Pseudomonas aureginosa. Používá se též mimo 

kosmetické přípravky, například v lepidlech, čisticích prostředcích, barvách, lacích 

či ve farmaceutických produktech [5,13]. 
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Obrázek 5: Bronopol (INCI: Bronopol) [17] 

DMDM hydantoin (Obrázek 6), systematickým názvem dimethylol-dimethylhydantoin, 

je aktivní proti plísním, kvasinkám a grampozitivním i gramnegativním bakteriím. 

Používá se v koncentracích do 0,6 % a je stabilní při pH 3-9 [5,13]. 

 

Obrázek 6: Struktura DMDM hydantoinu (INCI: DMDM Hydantoin) [18] 

Quaternium-15 (Obrázek 7), systematickým názvem hexamethylentetraamin chloroallyl 

chlorid, je kvartérní amoniová sůl, která se běžně používá v koncentracích 0,05-0,2 %. Je velmi 

účinný proti bakteriím, zejména proti rodu Pseudomonas, také proti kvasinkám a plísním 

[5,13]. 

 

Obrázek 7: Quaternium-15 (INCI:Quaternium-15) [19] 

 

2.3.2 Aminy, amidy, pyridiny a benzalkoniové soli 

Do této skupiny patří například triklokarban, hexamidin, dibromohexamidin, 

dibromopropamidin, chlorhexidin, benzalkonium chlorid, methenamin, cetylpiridinium chlorid 

a spousta dalších. Také se do této skupiny mohou řadit některé z látek již zmíněných, jako 

například Quaternium-15 [11]. 

Hexamidin, dibromohexamidin a dibromopropamidin se používají v koncentracích 

do 0,1 %, chlorhexidin je povolen do 0,3 % [5]. 

Benzalkoniumchlorid (Obrázek 8) se vyskytuje především v různých hydratačních 

krémech a v přípravcích na vlasy. Vyskytuje se též v dezifenkčních prostředcích. 

Má antiseptické, baktericidní a fungicidní účinky při koncentracích 0,01 - 1,0 %, je účinný 

zejména proti grampozitivním bakteriím a také proti některým gramnegativním 

bakteriím. Opakovaná aplikace na kůži může způsobovat kožní záněty [20]. 
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Obrázek 8: Benzalkonium chlorid (INCI: Benzalkonium Chloride) [21] 

2.3.3 Alkoholy, fenoly a jejich deriváty 

Mezi alkoholy se řadí fenoxyethanol, fenoxyisopropanol, dichlorobenzyl alkohol, benzyl 

alkohol, nebo již zmiňovaný 2-bromo-2-nitropropan-1,3-diol. Mezi fenoly patří o-fenylfenol, 

p-chlor-m-kresol nebo například triklosan [11]. 

Triklosan (Obrázek 9), systematickým názvem 5-chloro-2-[2-4-dichloro-phenoxy]- 

phenol, se přidává například do šamponů, mýdel, krémů, deodorantů, ústních vod či zubních 

past, avšak jeho použití není tolik časté. Je znám jako endokrinní disruptor (látka, která 

ovlivňuje syntézu, sekreci, transport, vazbu na receptor, aktivitu receptoru nebo eliminaci 

hormonu v těle) a může se transformovat na více toxické látky, jako jsou chlorované fenoly 

nebo mono-  a dichlorované aniliny. Z tohoto důvodu je jejich maximální povolená koncentrace 

0,3 %. Je účinný proti rodům Proteus, Salmonella a také proti Escherichia coli [22]. 

 

Obrázek 9: Triklosan (INCI: Triclosan) [23] 

 

2.3.4 Ostatní konzervanty 

Do této skupiny se řadí konzervanty, které nespadají ani do jedné z výše zmíněných skupin. 

Je to například bromo-5-nitro-1,3-dioxan, methylchloroisothiazolinon a methylisothiazolinon 

[11]. 

Methylisothiazolinon (Obrázek 10) (MI) a methylchloroisothiazolinon (Obrázek 11) 

(MCI) jsou deriváty isothiazolinonu. Používá se buď kombiance obou v poměru 3:1, nebo 

samotný MI, který však není tak účinný, takže vyžaduje vyšší koncentrace. V porovnání 

s MCI způsobuje MI jen velmi málo přecitlivělost pokožky, takže je jeho maximální povolená 

koncentrace vyšší – u MI 0,01 %, u směsi MCI s MI je to 0,0015 % [24]. 

 

Obrázek 10 a 11: Methylisothiazolinon (vlevo) a Methylchloroisothiazolinon (vpravo)  

(INCI: Methylisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone) [25,26] 
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2.4 Přírodně identické konzervanty 

Přírodně identické konzervanty jsou látky, které jsou běžně k nalezení v přírodě (například 

v rostlinách), ale vyrábí se převážně synteticky z důvodu nižších nákladů a definované čistoty. 

2.4.1 Organické kyseliny a jejich soli a estery 

Mezi tyto látky patří například kyselina dehydrooctová, sorbová, citronová, kyselina 

propinonová a její soli nebo kyselina benzoová a její soli a alkyl estery.  

Kyselina 4-hydroxybenzoová spolu s jejími alkyl estery je veřejnosti známá pod názvem 

parabeny. Antimikrobiální aktivita těchto esterů vzrůstá s rostoucím počtem uhlíků v řetězci. 

Zároveň je však antimikrobiální aktivita jednotlivých esterů selektivní, a tak se využívají 

především ve směsi, která dokáže zajistit ochranu proti širokému spektru mikroorganismů [11]. 

2.4.1.1. Kyselina dehydrooctová, sorbová, citronová a propionová 

Tyto kyseliny se řadí mezi nejbezpečnější konzervanty a používají se v kosmetice 

s označením „bio“. Složky bio či přírodní kosmetiky schvalují certifikáty jako jsou ECOCERT 

nebo NaTrue  a používají se také v potravinářství či ve farmacii. 

Kyselina dehydrooctová (2H-Pyran-2,4(3H)-dion-3-acetyl-6-methyl) vykazuje 

antimikrobiální aktivitu v širokém rozmezí pH. Má fungicidní a baktericidní účinek [27]. 

Kyselina sorbová ((2E,4E)-hexa-2,4-dienová kyselina) zabraňuje růstu kvasinek a plísní. 

Vyskytuje se především v jeřábu ptačím (Sorbus aucuparia), po kterém dostala pojmenování. 

Lehce maskuje přirozený zápach neparfemovaných složek. Používá se v koncentraci 

do 0,6 % a je účinná při pH pod 6 [5,28]. 

Kyselina citronová (2-hydroxy-1,2,3-propantrikarboxylová kyselina) se vyskytuje v ovoci, 

jako jsou citron, maliny, brusinky či jiné bobulovité ovoce. Používá se v téměř každém 

kosmetickém přípravku v koncentracích do 4 %, pro přípravky jako jsou krémy, masti  

a podobné přípravky a až do 10 % pro přípravky, které se oplachují – čistící gely, šampony 

apod. Může způsobovat zvýšenou citlivost pokožky. Používá se zejména pro úpravu pH, jako 

chelatační činidlo nebo vonná složka, má však i antibakteriální a antimykotické účinky [29]. 

Kyselina propionová (kyselina propanová) a její sodné či vápenaté soli mají antibakteriální 

účinek. V metabolismu se mění na propionyl-koenzym, což je součást běžné metabolické dráhy 

karboxylových kyselin probíhajících v lidském těle. Její maximální povolená koncentrace je do 

2 % a inhibuje též růst plísní [5,30]. 
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2.4.1.2 Kyselina benzoová 

 

Obrázek 12: Kyselina benzoová (INCI: Benzoic acid) [31] 

Kyselina benzoová (Obrázek 12) je nejjednodušší aromatická karboxylová kyselina. 

V přírodě se nachází v bobulovitém ovoci, jako jsou například brusinky či borůvky. 

V játrech je přeměňována na glycin a je vylučována jako kyselina hippurová. 

Je také meziproduktem metabolismu fenylalaninu v bakteriích. Je účinná proti bakteriím 

a plísním a hojně se využívá též k ošetření pleti se sklonem k akné. Používá se v koncentracích 

do 2,5 % pro přípravky, které se oplachují, 1,7 % pro přípravky určené k ústní hygieně 

a 0,5 % pro přípravky, které se neoplachují. Je účinná pouze při pH pod 4 [5, 32]. 

2.4.1.3 Parabeny 

 

Obrázek 13: Obecný vzorec parabenů (R = methyl, ethyl, butyl apod.) [33] 

Parabeny (Obrázek 13) jsou alkylestery kyseliny p-hydroxybenzoové a vyrábí 

se esterifikací s příslušným alkoholem za přítomnosti kyseliny jako katalyzátoru. 

Jsou bez zápachu, chuti, nezpůsobují žádné zabarvení a jsou prakticky pH neutrální. 

Využívají se hlavně z důvodu jejich relativně nízké toxicity, širokého spektra antimikrobiální 

aktivity a nízké ceny. Jsou stabilní v širokém rozmezí pH (4,5 – 7,5) a teplot, při vyšším pH 

disociuj a stávají se neaktivními. Jsou nejaktivnější vůči plísním a kvasinkám. 

Antimikrobiální aktivita u parabenů roste spolu s rostoucím počtem uhlíků v řetězci. 

Kombinace parabenů má synergický efekt na bakterie, tudíž se ke konzervaci ve většině případů 

používá kombinace více alkyl esterů [34]. Přirozeně se parabeny vyskytují například v ovoci 

a zelenině jako jsou jahody, maracuja, borůvky, mrkev, olivy, hrášek či cibule [35].  

Parabeny snadno pronikají pokožkou, avšak díky kožním enzymům, jako 

je karboxylesteráza, se rozloží na základní složky a z organismu se vyloučí. 

Pozornost veřejnosti se parabenům dostalo po publikování britské studie [65], ze které vyplývá, 

že nemetabolizované parabeny byly nalezeny v nádorech prsu a že vykazují estrogenní aktivitu. 

Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (angl. Scientific Committee on Consumer Safety, 

SCCS) však potvrdil, že tato aktivita je tisíc až stotisíckrát nižší, než aktivita přirozeného 

estrogenu v těle žen, 17β-estradiolu. Přesto však určitou, velmi malou estrogenní aktivitu 

vykazují, a to zejména s rostoucí délkou řetězce, proto věděcký výbor zakázal v roce 2015 jejich 

používání (isopropylparaben, isobutylparaben, pentylparaben, benzylparaben a fenylparaben) 

a omezil  používání parabenů se středně dlouhým řetězcem (propyl- a butylparaben) a snížil 
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také jejich povolené koncentrace na 0,14 % u jednotlivých parabenů  a 0,8 % pro jejich směs. 

Vědecký výbor také potvrdil bezpečnost methyl- a ethylparabenu, pokud jsou použity 

v koncentracích do 0,4 % pro jednotlivé estery a 0,8 % pro směsi [35]. 

2.4.2 Alkoholy a fenoly 

Mezi alkoholy patřící do skupiny přírodně identických konzervantů se řadí fenoxyethanol 

nebo benzylalkohol, které jsou nejpoužívanější. Fenolické sloučeniny jsou též přítomny 

v přírodě, zejména u rostlin, avšak v této podobě se jako konzervanty využívají málo [11]. 

Fenoxyethanol (Obrázek 14) se používá v koncentracích do 1,0 %. Je aktivní proti 

širokému spektru gramnegativních a grampozitivních bakterií, kvasinkám a plísním. 

Je také používán jako rozpouštědlo a díky tomu se používá ve směsi s jinými konzervanty 

[5,36]. Benzylalkohol je účinný proti grampozitivním bakteriím a kvasinkám, ale je málo 

aktivní při pH větším než 7. Optimální pH je 5-6 [37]. 

 

Obrázek 14: Fenoxyethanol (INCI: Phenoxyethanol) [38] 

2.5 Přírodní konzervanty 

Slovo „přírodní“ se v poslední době stalo velmi vyhledávaným, ať už ve spojení 

s kosmetikou či jinými produkty, například potravinami. Téměř každý spotřebitel na slovní 

spojení „přírodní kosmetika“ reaguje a většinou je i ochoten zaplatit vyšší ceny za takové 

výrobky. Jakákoliv ingredience s dlouhým chemickým názvem vyvolává v lidech pocit,  

že je nebezpečím pro jeho zdraví a také pro životní prostředí. „Přírodní“ látky se tedy velmi 

rychle staly něčím, pod čím si lidé představí látky přirozené, dobré a nijak neškodící. 

Touha spotřebitelů po více přírodních přípravcích přiměla spousty výrobců k tomu, aby své 

produkty rozšířili o organické a přírodní ingredience [39]. Jelikož přírodní kosmetika a její 

složení není nijak vymezeno žádnou legislativou, vznikají za účelem jejího ověření různé 

certifikáty, viz kapitola 2.5.3 Certifikáty přírodních konzervantů. 

Důvodem, proč se přírodní konzervanty tolik rozšiřují, je především strach spotřebitelů 

z konzervantů syntetických, zejména z parabenů. Na trhu se nachází spoustu výrobků 

s označením „bez parabenů“, které ale ovšem neznamená „bez rizika“. Parabeny jsou nejvíce 

využívané, efektivní a levné kosmetické konzervanty. V roce 2003 a 2004 se o parabenech 

objevilo několik vědeckých článků [40], zabývajících se jejich potenciální estrogenicitou nebo 

možným spojením s rakovinou prsu. Tyto účinky však nebyly potvrzeny na 100 %. 

Přesto však média nutila spotřebitelům tyto informace a začaly se více používat přírodní 

ingredience [39]. 

Hlavní nevýhodou přírodních konzervantů je to, že nemají tak široké spektrum účinku jako 

látky syntetické, jsou málo aktivní při nižších koncentracích, některé mají nepříjemný zápach, 

zbarvení, některé jsou zase málo kompatibilní s jinými ingrediencemi, mohou způsobovat 

alergické reakce a iritaci kůže a jejich použití je v porovnání se syntetickými konzervanty pro 
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výrobce mnohem dražší [41]. Většina z nich není aktivní proti Pseudomonas spp. a jiným 

gramnegativním bakteriím, které jsou hlavními mikrobiálními kontaminanty v kosmetice   

(viz kapitola 2.7 Kontaminace kosmetických přípravků) [39]. Výjimkou mohou být esenciální 

oleje. 

Při zavádění přírodních látek jako konzervantů do kosmetických výrobků se tedy posuzuje, 

zda působí proti širokému spektru mikroorganismů, při jaké koncentraci jsou aktivní, 

zda-li mají zápach či zabarvení, které by ovlivnilo vzhled a vůni výsledného produktu, zda se 

dají lehce kombinovat s ostatními ingrediencemi a zda-li nezpůsobují podráždění či alergické 

reakce. V neposlední řadě také výrobci vybírají suroviny podle ceny [39]. 

2.5.1 Esenciální oleje 

Esenciální oleje mají široké spektrum různých účinků, mezi které se řadí například 

spasmolytický, antinociceptivní (působící proti vedení bolestivých podnětů), antioxidační, 

imunomodulační (zvyšující obranyschopnost organismu) či psychotropní. Díky tomuto 

se hojně využívají v medicíně a aromaterapii. Mají též antivirové a vynikající antimikrobiální 

účinky proti širokému spektru grampozitivních i gramnegativních bakterií a také působí proti 

některým plísním a kvasinkám. Extrakty z rostlin se využívaly pro léčení infekčních 

onemocnění už od dávných dob i přesto, že neexistovala téměř žádná znalost mikroorganismů 

[39]. 

Esenciální oleje jsou jemné, aromatické a těkavé oleje extrahované z různých částí rostlin, 

jako jsou například květy, semena, listy, stonky či kořeny nejrůznějších bylin a stromů destilací. 

Použití esenciálních olejů může mít hned několik výhod, a to příjemné aroma, antimikrobiální 

účinek a v některých případech také zlepšení dermato-kosmetických vlastností [42]. 

Bylo zjištěno, že inhibiční účinky esenciálních olejů lze zvýšit například kombinací 

s jinými sloučeninami nebo faktory jako jsou nízké pH, nízká teplota anebo použití chelatačních 

činidel, jako je například ethylendiamintetraoctová kyselina (EDTA). Chelatační činidla 

zvyšují propustnost buněčných membrán a činí je tak citlivější k antimikrobiálním činidlům. 

Předpokládá se, že buněčná stěna z lipopolysacharidů gramnegativních bakterií brání přístupu 

složkám esenciálních olejů k cytoplasmatické membráně, tudíž chelatační činidla mohou být 

opravdu významnou ingrediencí zvyšující antimikrobiální aktivitu esenciálních olejů, zvláště 

pro kontrolu gramnegativních bakterií, které mají zvýšenou rezistenci vůči antimikrobiálním 

činidlům [43]. 

Esenciální oleje však také musí být používány s opatrností, protože mohou způsobovat 

alergické reakce spojené s aplikací na kůži, protože obsahují velké spektrum různých látek. 

Kvůli jejich vysoké těkavosti mají zvýšený nárok na skladování, musí například být uzavřeny 

ve vzduchotěsných nádobách a neměly by se vystavovat světlu. Tyto podmínky komplikují 

jejich použití ve výrobcích každodenní potřeby [42]. 

Složení esenciálních olejů je velmi široké. Mohou obsahovat 20 až 60 různých bioaktivních 

složek, přičemž můžeme nalézt 2 – 3 složky přítomné ve vysokých koncentracích (20-70 %) 

v porovnání s ostatními složkami, které jsou přítomné ve stopovém množství. 

Většina esenciálních olejů je složena z terpenů, terpenoidů a ostatních aromatických 
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a alifatických složek s nízkou molární hmotností, přičemž nejzastoupenější složkou (až 90 %) 

jsou monoterpeny. Složení esenciálních olejů však závisí na klimatických podmínkách, 

ve kterých rostliny rostou, na tom, ze které části rostliny je získán extrakt, a také na době sklizně 

[43]. 

Studie také ukazují, že esenciální oleje jsou schopny inhibovat růst bakterií, které jsou 

spojeny s různými infekcemi kůže, například Propionibacterium acnes, Propionibacterium 

granulosum nebo Staphylococcus epidermidis. Bylo zjištěno, že oleje s obsahem linaloolu 

a α-terpineolu jsou aktivní proti  Propionibacterium acnes a Staphylococcus epidermidis. 

Nejlepších výsledků však dosahují oleje s obsahem limonenu, proto se tyto oleje používají 

v kosmetických přípravcích za účelem prevence infekcí. Patří sem různé oleje citrusů, olej 

z tymiánu či hřebíčku [43]. 

V následující tabulce (Tabulka č.1) jsou uvedeny některé rostliny, jejichž oleje 

mají antimikrobiální vlastnosti a jejich složení. 

Tabulka č. 1: Některé esenciální oleje a jejich antimikrobiální vlastnosti [43]. 

Název rostliny Hlavní chemické 

sloučeniny 

Inhibované 

mikroorganismy 

Zdroj 

Skořicovník 

(Cinnamomum 

zeylancium) 

Cinnamaldehyd Enterobacteriaceae, 

Staphylococcus aureus, 

Streptococcus 

pyogenes, 

Escherichia coli, 

Pseudomonas 

aeruginosa, 

Candida albicans, 

Candida krusei 

[44] 

Světlík lékařský 

(Euphrasia 

rostkoviana) 

n-hexadekanová 

kyselina, thymol, 

myristová kyselina, 

linalool 

Enterococcus faecalis, 

Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus 

epidermidis, 

Pseudomonas 

aeruginosa, Candida 

albicans 

[45] 

Polej obecná (máta 

polej) 

(Mentha pulegium) 

Piperiton, piperitenon,  

α-terpineol, pulegon 

Staphylococcus aureus,  

Bacillus cereus, 

Escherichia coli, 

Enterococcus faecium,  

Aspergillus niger, 

Candida albicans 

[46,47] 
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Tabulka č. 1 – pokračování: Některé esenciální oleje a jejich antimikrobiální vlastnosti [43]. 

Název rostliny Hlavní chemické 

sloučeniny 

Inhibované 

mikroorganismy 

Zdroj 

Kajeput střídavolistý 

(čajovníkový strom) 

(Melaleuca 

alternifolia) 

Terpinen-4-ol, 1,8-

cineol,  

γ-terpinen, α-terpinen, 

terpinolen 

Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus,  

Staphylococcus 

epidermidis, 

Pseudomonas 

aeruginosa, 

Alternaria spp., 

Aspergillus niger, 

Candida albicans, 

Fusarium spp., 

Penicillum spp. 

[48, 49] 

Myrta obecná 

(Myrtus communis) 

Eugenol, α-terpineol,  

γ-terpinen 

Staphylococcus aureus,  

Listeria 

monocytogenes, 

Escherichia coli, 

Bacillus subtilis, 

Candida albicans 

Pseudomonas 

aeruginosa, 

Klebsiella pneumoniae 

[50] 

Bazalka 

(Ocimum) 

Eugenol, methyl 

eugenol, cis-ocimen, 

trans-ocimen, α-pinen, 

kamfor 

Staphylococcus aureus, 

Bacillus spp.  

Escherichia coli, 

Pseudomonas 

aeruginosa,  

Pseudomonas 

mirabilis,, Candida 

albicans, Mucor 

mucedo, Aspergillus 

niger, Aspergillis 

versicolor 

[51, 52] 

Dobromysl obecná 

(oregano) 

(Origanum vulgare) 

Karvakrol, thymol,  

γ-terpinen, cis-

piperitol, borneol, 

terpinen-4-ol, linalool 

Escherichi coli, 

Staphylococcus aureus, 

Bacillus subtilis, 

Pseudomonas 

aeruginosa, Klebisella 

pneumoniae, Candida 

albicans 

[53] 
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Tabulka č. 1 – pokračování: Některé esenciální oleje a jejich antimikrobiální vlastnosti [43]. 

Název rostliny Hlavní chemické 

sloučeniny 

Inhibované 

mikroorganismy 

Zdroj 

Tymián 

(Thymus kotschyanus 

a  Thymus 

quinquecostatus) 

karvakrol, 1,8-cineol, 

thymol, borneol,  

E-karyofylen 

 

Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus 

epidermidis, 

Propionibacterium 

acnes, Bacillus cereus, 

Escherichia coli 

[55] 

Rozmarýn lékařský 

(Rosmarinus 

officinalis) 

kamfor, kamfen, 

limonene, geraniol, 

myrcen, linalool 

benzoylacetát, 

linalool,  

α-pinen, α-terpinolen, 

bornylacetát, borneol 

Escherichia coli, 

Bacillus spp., 

Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus 

epidermidis, 

Pseudomonas 

aeruginosa,, 

Enterococcus faecalis, 

Pseudomonas putida,  

Candida albicans 

[56, 57] 

Hřebíček 

(Eugenia 

caryophyllata) 

Fenylpropanoidy 

(karvakrol, thymol, 

eugenol, 

cinnamaldehyd) 

Staphylococcus 

epidermidis, 

Propionibacterium 

acnes, Epidermophyton 

floccosum 

[58] 

 

 Skořicovník 

Skořicovník je tropický stálezelený strom rostoucí na Srí Lance, Madagaskaru v Indii  

a Indočíně. Pro extrakci oleje ze skořicovníku se používá jeho kůra. Používá se také jako 

ochucovadlo a vonná složka. Hlavními složkami oleje jsou E-cinnamaldehyd, benzaldehyd,  

E-cinnamyl acetát a limonen. Olej ze skořicovníku má antibakteriální vlastnosti. Je aktivní proti 

grampozitivním bakteriím rodu Stahpylococcus, Streptococcus, Enterococcus a také proti 

gramnegativním bakteriím, zahrnujícím Pseudomonas aeruginosa. Kromě antimikrobiálních 

vlastností má také insekticidní, antityrosinázovou, antioxidační a antimutagenní aktivitu [44]. 

 Světlík lékařský 

Světlík lékařský roste téměř v celé Evropě a využití mají zejména květy této rostliny. 

Používá se proti suchému kašli, pro léčbu nachlazení, bolesti uší a hlavy, purulentní kožní lézi 

a zejména jako oční kapky k léčbě a prevenci různých oční poruch. Má antioxidační, 

protizánětlivé a antimikrobiální vlastnosti. Je aktivní zejména proti grampozitivním bakteriím, 

jako Staphylococcus epidermidis nebo Staphylococcus aureus [45]. 
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 Polej obecná (máta polej) 

Hlavní složkou oleje z máty polej je piperiton, piperitenon,  α-terpineol a pulegon. 

Používá se nejčastěji jako ochucující či vonná složka. Pomáhá s nadýmánín, křečemi či bolestí 

hlavy, používá se při léčbě mírnějších infekcí dýchacích cest a také stimuluje svaly dělohy. 

Léčivé vlastnosti máty jsou spojeny s přítomností monoterpenů a také derivátů polyfenolů, 

které jsou známé pro své antioxidační účinky. Má antioxidační a antimikrobiální vlastnosti, 

baktericidní a bakteriostatický účinek. Je aktivní proti Bacillus subtilis, Proteus mirabilis, 

Staphylococcus aureus či Pseudomonas aeruginosa [46, 47]. 

 Čajovníkový strom 

Olej z čajovníku obsahuje hlavně monoterpeny a alkoholy, hlavní složkou je terpinen-4-ol, 

díky kterému má tea tree olej své antimikrobiální vlastnosti. Narušuje strukturu buněčné 

membrány MO a blokuje jejich dýchací řetězec. 1,8-cineol, který je také jednou z hlavních 

komponent, zvyšuje propustnost membrány, což usnadňuje prostup dalších antimikrobiálních 

látek. Má také protizánětlivé a také baktericidní účinky. Klinické studie prokazují, 

že čajovníkový olej má pozittivní efekt na různé infekce, jako například akné či ústní 

kandidózu. Používá se do produktů pro intimní hygienu, protože působí proti kvasinkám 

a plísním. Z bakterií je aktivní proti Escherichia coli, Stahpylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis nebo Pseudomonas aeruginosa [48, 49]. 

 Myrta obecná 

Hlavními složkami myrty jsou eugenol, α-terpineol a γ-terpinen. Květy, listy a plody myrty 

se používají pro vnější aplikace na hojení ran, pro různé onemocnění kůže, jako například 

psoriáza či opary nebo také pro léčbu zánětů močových cest. Největší využití však má v léčbě 

respiračních onemocnění. Olej z této rostliny má hypoglykemické, antimikrobiální, analgetické 

a antioxidační vlastnosti. Je aktivní proti grampozitivním bakteriím, jako jsou Staphylococcus 

aureus, Listeria monocytogenes, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa nebo Bacillus 

subtilis a také proti kvasinkám rodu Candida [50]. 

 Bazalka 

Rod Ocimum, do kterého bazalka patří, má asi 50-150 různých druhů, které se liší složením 

a tudíž i vlastnostmi jejich esenciálních olejů. Hlavní složkou však ve většině případů 

je α-pinen a eugenol. Používá se zejména jako koření, ale má také antimikrobiální, antioxidační, 

antipyretické a insekticidní účinky. Předpokládá se, že za antimikrobiální vlastnosti 

je odpovědná složka methyl-eugenol. Druhy bazalky, které obsahují větší množství eugenolu 

se dají považovat za antikoagulacia, jelikož eugenol má schopnost inhibovat srážení krevních 

buněk. Je aktivní proti gramnegativním a grampozitivním bakteriím, jako jsou Staphylococcus 

aureus, Bacillus spp., Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli nebo Pseudomonas 

aeruginosa, a také proti některým kvasinkám  a plísním [51, 52]. 

 

 



21 

 

 Dobromysl obecná 

Dobromysl obecná je veřejnosti známá jako oregano. Hlavními složkami oleje z oregana 

jsou karvakrol a thymol. Největší antimikrobiální aktivitu mají druhy obsahující vysoké 

procento fenolických látek, jako jsou právě karvakrol a thymol. Další vysoce zastoupenou 

složkou je p-kumen, který sám o sobě příliš antimikrobiálně nepůsobí, avšak v kombinaci 

s karvakrolem byl zjištěn synergický efekt proti Bacillus cereus. Je aktivní proti bakteriím, jako 

například Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus či Escherichia coli, proti kvasinkám a také 

plísním, jako Aspergillus niger nebo Penicillium chrysogenum [53]. Ve studii z roku 2018 [54] 

bylo zjištěno, že olej z oregana pozitivně působí akné. Dvě skupiny myší byly infikovány 

bakterií P. acnes, první skupině se poté na kůži aplikoval erythromycin, standardní antibiotikum 

k léčbě akné a druhé skupině olej z oregana. Po dvou dnech klesl počet bakterií u první skupiny 

z 1∙108 KTJ∙ml-1 na 3,5∙103 KTJ∙ml-1 a u druhé skupiny klesl na 4,3∙101 KTJ∙ml-1, z čehož lze 

usoudit, že by olej z oregana mohl částečně nahradit některá antibiotika užívána k léčbě akné.  

 Tymián 

Tymiánové oleje jsou dobře známé jako rostliny používané v medicíně kvůli jejich 

biologickým a farmakologickým vlastnostem. Pro extrakci se používají květy a listy. 

Složení olejů z rostlin tymiánu se velmi liší podle toho, v jakém stádiu růstu rostlina právě je. 

Hlavní složkou těchto olejů je karvakrol, thymol, γ-terpinen, p-kumen a borneol. 

Esenciální oleje s obsahem karvakrolu nebo thymolu mají vysokou antimikrobiální aktivitu. 

Thymus kotschyanus má antibakteriální účinek nejvíce proti Candida albicans a Bacillus 

cereus. Gramnegativní bakterie jsou vůči tomuto oleji odolnější než grampozitivní.  

Je aktivní také proti Staphylococcus epidermidis, což je oportunní patogen v souvislosti s cizím 

tělesem, což může být například štětec na make-up, sprchová houba apod [55] 

 

 Rozmarýn lékařský 

Hlavní složkou rozmarýnového oleje je 1,8-cineol, α-pinen, kamfor, borneol, limonen  

a β-karyofylen. V kosmetice je nejvyužívanější extrakt z listů nebo olej z listů.  

Produkty obsahující extrakty z romarýnu mohou být aplikovány na dětskou pokožku (například 

0,012% extrakt z listů se používá v některých dětských olejích či krémech), mohou se používat 

do produktů, které mohou být náhodně požity (např. rtěnka) a také v produktech aplikovaných 

kolem očí.  Používá se jako koření, má antibakteriální účinky a také je aktivní proti houbám.  

Je aktivní proti Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, 

Escherichia coli  a Proteus vulgaris. Ze studie publikované v roce 2018 vyplývá, že α-pinen 

je aktivní proti Escherichia coli a Candida albicans, kdežto limonen je aktivní proti 

Staphylococcus aureus [56, 57]. 
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 Hřebíček 

Hřebíčkový olej nachází uplatnění v dentální péči jako antiseptikum a analgetikum, je totiž 

aktivní proti mikroorganismům způsobujícím různé dentální problémy. Je aktivní také proti 

mnoha dalším organismům, jako například Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 

Propionibacterium acnes nebo Staphylococcus epidermidis. Působí také proti houbám 

a plísním a má antimutagenní a antialergenní účinky. Vyvolává apoptózu lidských rakovinných 

buněk a je považován za efektivní ochranu proti virovým infekcím. Eugenol, hlavní složka 

hřebíčkového oleje, vykazuje antioxidační a insekticidní účinek [58]. 

 

2.5.2 Konzervanty Minasolve 

Minasolve je francouzská společnost vyrábějící víceúčelové látky pro kosmetické aplikace 

založené na ekologických a udržitelných výrobních procesech. Její sesterská společnost 

Pennakem vyvinula vlastní ekologický výrobní proces pro výrobu 1,2-pentandiolu, 

konzervantu účinného proti širokému spektru mikroorganismů, a to využitím odpadních 

surovin ze zpracování cukrové třtiny a kukuřičných klasů. Společnost Minasolve se nyní snaží 

vyvinout další konzervační systémy, které by odpovídaly požadavkům spotřebitele [59]. 

 

Obrázek 15: vzorec 1,2-pentandiolu (INCI: Pentylene glycol) [15] 

 E-LEEN Green A 

E-LEEN Green A je kombinace pentylenglykolu a fenylpropanolu se synergickým 

efektem. Obě tyto látky jsou vyráběny ekologickými postupy (postupy, které minimalizují 

použití a vznik nebezpečných látek) a splňují požadavky přírodních kosmetických certifikátů 

COSMOS a NaTrue. Má zvlhčující účinky a je lehce parfemovaný.  Je rozpustný ve vodě 

do koncentrace až 3% a je vhodný pro čiré výrobky na bázi vody.  Je aktivní proti bakteriím, 

plísním i houbám v rozmezí pH 3 – 10 [59]. 

 E-LEEN Green OR 

E-LEEN Green OR je multifunkční ingredience, která se používá nejčastěji jako 

antioxidant, vykazuje ale i antimikrobiální aktivitu a tak může sloužit jako konzervant.  

Je kombinací citrusových extraktů (pomerančovník hořký, mandarinka a extrakt z kůry 

pomeranče), kyseliny askorbové a citronové a již zmíněného pentylenglykolu.  

Extrakt z pomeračovníku hořkého obsahuje jako hlavní složky linalool, α-terpineol, limonen  

a linalyl acetát, které mají protizánětlivé účinky.  Je bez zápachu a bez zabarvení a splňuje 

požadavky kosmetického cerifikátu COSMOS. Je vhodný pro kosmetické přípravky, které 

se neoplachují (krémy, mastičky apod.). Je aktivní proti bakteriím, kvasinkám a plísním 

v rozmezí pH 3 – 6,5. Používá se v koncentracích 1 – 3 %, maximální povolená koncentrace 

je 5,5 % [59, 60]. 
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 MinaSolve Green B 

MinaSolve Green B je směsí pentylenglykolu, vody, kyseliny benzoové a její sodné soli, 

benzoátu sodného. Kyselina benzoová je účinná proti bakteriím a plísním a hojně se využívá  

k ošetření pleti se sklonem k akné. Směs je ve vodě rozpustná a je kompatibilní se všemi 

přípravky na bázi vody. Vykazuje široké spektrum antimikrobiální aktivity, má hydratační 

účinky pro pokožku a je schválen společností COSMOS. Je aktivní proti bakteriím, 

kvasinkám a plísním v rozmezí pH 4 – 6 a jeho aktivita roste se snižujícím se pH. 

Používá se v koncentrancích 1 – 3 %, maximální povolená koncentrace je 5 % [32, 59]. 

 MinaSolve Hexam+ 

MinaSolve Hexam+ je směsí pentylenglykolu, vody a hexamidinu diisethionátu. 

Hexamidin diisethionát se používá v některých kosmetických přípravcích v koncentracích  

od 0,03 do 1 %. Používá se také jako změkčovadlo a činidlo proti pěnění. Byl dermatologicky 

testován jako 2% vodný roztok, nedráždí kůži a sliznice a je tak vhodný pro produkty, které 

se neoplachují a aplikují se na citlivé oblasti pokožky, jako například kolem očí, nebo pro 

produkty určené na citlivou pokožku. Synergický efekt pentylenglykolu s hexamidinem 

zajišťuje širokou antimikrobiální aktivitu v rozmezí pH 3 – 6,5 a kompletní ochranu 

kosmetických výrobků. Je vhodný pro vodné roztoky, emulze a systémy na bázi povrchově 

aktivních látek. Používá se v koncentracích 0,2 – 2 %, pro přípravky určené k ústní hygieně  

či na oči (zubní pasty, makeup apod.) v koncentraci maximálně 1 % [59, 61]. 

 

Obrázek 16: Vzorec hexamidinu diisethionátu (INCI: Hexamidine diisethionate) [62] 

2.5.3 Certifikáty přírodních konzervantů 

Jelikož v legislativě nejsou přírodní konzervanty, na rozdíl od těch syntetických, nijak 

specifikovány, vznikají různé certifikáty, podle kterých je kontrolováno, jaké ingredience 

přípravek obsahuje, a je to jediné potvrzení pro spotřebitele, že přípravek neobsahuje téměř 

žádné syntetické konzervanty. Dále jsou uvedeny některé z těchto certifikátů. 
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2.5.3.1 Certifikát ECOCERT 

 

Obrázek 17: Logo společnosti ECOCERT [63] 

Společnost ECOCERT se zabývá kontrolou a certifikací výrobků, které obsahují suroviny 

z ekologického zemědělství a patří mezi největší společnosti zabývající se touto problematikou. 

Podle tohoto certifikátu musí produkt obsahovat minimálně 95 % přírodně se vyskytujících 

ingrediencí.  Tento certifikát schvaluje všechny přírodně identické konzervanty, tedy kyselinu 

sorbovou, benzoovou, salicylovou, dehydrooctovou a jejich soli a také benzylalkohol. 

Schvaluje však také použití fenoxyethanolu a parabenů pro konzervaci ingrediencí. Tyto látky 

tedy musí být uvedeny na obalu kosmetického výrobku [39]. 

2.5.3.2 Certifikát NaTrue 

 

Obrázek 18: Logo společnosti NaTrue [64] 

Certifikát NaTrue zaručuje, že výrobky jsou nejméně ze 75 % přírodní, přičemž všechny 

složky musí být přírodního původu nebo v bio kvalitě. Zajišťuje také, že během výroby byly 

použity postupy, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Schvaluje použití kyseliny benzoové, 

propionové, salicylové a sorbové a jejich solí a také benzylalkohol, tedy látky přírodně 

identické [39]. 

2.5.3.3. Certifikát USDA 

 

Obrázek 19: Logo společnosti USDA [65] 

Pokud spotřebitel hledá opravdu přírodní produkt, měl by hledat právě tento certifikát. 

Podle něho mají být produkty tvořeny z 95% látkami přírodními, bez jakýchkoliv povolených 

syntetických konzervantů [39]. Tento certifikát se však vyskytuje pouze u méně známých 

značek kosmetiky, které nejsou k dostání v běžných obchodech, protože použití 100% 

přírodních surovin je pro výrobce značek, které denně vyrábí a prodávají miliony produktů po 

světě, drahé. 
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2.6  Bezpečnost konzervantů 

Pro konzervační látky používané v kosmetických výrobcích existuje podle Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 seznam povolených látek. Tyto látky mají 

různé mechanismy antimikrobiálního účinku, v závislosti na jejich struktuře a funkční skupině. 

Konzervační látky působí na několika místech v buňce, jejich použití ve vyšších koncentracích 

může být více efektivní z hlediska ochrany před mikroogranismy, ale zároveň může být toxické 

pro spotřebitele. Při použití nízkých koncentrací si zase mohou mikroorganismy vyvinout 

rezistenci proti těmto látkám [66]. 

Jak už bylo zmíněno (viz kapitola 2.2 Konzervace kosmetiky), konzervant je látka 

přírodního či syntetického původu používaná k inhibici růstu mikroorganismů. Měla by být 

efektivní proti širokému spektru mikroorganismů a měla by působit déle než je doba spotřeby 

samotného produktu. Látka by také neměla pouze inhibovat růst, ale také zabránit 

mikroorganismům, aby se na ni adaptovaly a vytvořily si zmíněnou rezistenci.  

Při vývoji nového konzervačního systému nebo při výběru stávajícího by měly být brány 

v potaz čtyři hlavní oblasti týkající se posouzení bezpečnosti a rizika spotřebitelů [66]: 

 identifikace nebezpečnosti, zahrnující potenciální toxické účinky spojené s danou 

látkou 

 hodnocení odezvy na dávku, neboli jaká koncentrace už vyvolává nežádoucí účinek 

 expozice (skutečné použití výrobku spotřebitelem), vliv na toxicitu může mít 

způsob expozice, její trvání, rozsah a frekvence 

 charakterizace rizika, neboli uvedení známých rizik při rozumném a rozumně 

předvídatelném použití. 

Nežádoucí účinky se mohou objevit buď hned po prvním použití, nebo až po dlouhé době 

používání. Tyto účinky se mohou pohybovat v rozmezí od mírného podráždění po estrogenní 

aktivitu. Hned po parfemujících složkách jsou konzervanty druhou největší skupinou alergenů 

v kosmetice. Existuje přímé spojení mezi antimikrobiálním účinkem a schopností vyvolat 

toxicitu. To vysvětluje, proč nejvíce efektivní konzervanty jsou zároveň těmi s největším 

toxickým potenciálem [66]. 

Methylisothiazolinon a methylchloroisothiazolinon způsobují alergické reakce 

a v některých případech kontaktní dermatitidu. Formaldehyd způsobuje silné podráždění 

pokožky, a proto se jako konzervant sám o sobě nepoužívá. Používají se látky uvolňující 

formaldehyd, které postupně uvolňují formaldehyd ve velmi nízkých koncentracích podle 

potřeby. Takto zůstane koncentrace volného formaldehydu v produktu nízká, ale dostatečná pro 

eliminaci růstu bakterií. U některých lidí tyto látky mohou vyvolat alergickou reakci nebo 

kontaktní dermatitidu. Triklosan reaguje s chlorem za vzniku chloroformu 

a 2-(2,4-dichlorofenoxy)fenolu, které jsou považovány za možné lidské karcinogeny. 

Reagovat může například s chlorem z pitné vody či s chlorem z bazénové vody apod. 

Chlorhexidin se používá v nízkých koncentracích jako antiseptikum. Přípravky, které obsahují 

chlorhexidin ve vyšších koncentracích nesmí přijít do kontaktu s očima (mohou způsobit úplné 

oslepnutí nebo rohovkový vřed) nebo s vnitřním uchem (hrozí ztráta sluchu) [11]. 
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Na téma bezpečnosti parabenů vzniklo mnoho studií [67, 68, 69], z nichž některé tvrdí, 

že může existovat spojitost mezi aplikací deodorantů a antiperspirantů s obsahem parabenů 

a vznikem nádoru prsu. Ze žádné ze studií však nelze jednoznačně vyvodit, že tomu tak opravdu 

je. Použití parabenů je při rozumném a rozumně předvídatelném použití bezpečné a nevyvolává 

podráždění kůže. Výjimkou mohou být jedinci s velmi citlivou pokožkou nebo aplikace 

přípravků s parabeny na poškozenou pokožku. 

2.7  Kontaminace kosmetických přípravků 

Kontaminace kosmetického přípravku může začít již v samotném výrobním prostoru. 

Navzdory všem ochranným prostředkům, jako jsou rukavice, pláště a pokrývky hlavy 

z pracovníků opadávají odumřelé kožní buňky. Pracovníci také do výrobních prostor nosí prach 

z venkovního prostředí. Dále se ve vzduchu mohou vyskytovat gramnegativní bakterie 

přítomné ve vodě, například z umyvadel, odtoku či přítoku vody nebo z různých parních 

přístrojů. Může dojít také ke kontaminaci prostřednictvím použitých surovin, je proto důležité 

kontrolovat mikrobiální kontaminaci již od začátku výroby [3]. 

Nejčastěji představují riziko mikroorganismy jako jsou Candida albicans, Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli, Burkholderia cepacia, Klebsiella oxytoca, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes a Enterobacter 

gergoviae. Mezi dalšími se potom vyskytují mezofilní aerobní mikroorganismy Enterobacter 

cloacae, Achromabacter xylosoxidans, Rhizobium radiobacter, Pantoea agglomerans, 

Citrobacter freundii, Pseudomonas putida, Enterococcus faecium a Klebsiella pneumoniae. 

Tyto mikroorganismy mohou poškodit zdraví spotřebitele. Na základě zamýšleného použití 

obsahují kosmetické přípravky látky, jako jsou alkoholy, vosky, lipidy, polysacharidy, vitamíny 

a proteiny, které jsou živinami pro mikrobiální růst [3]. 

Z hlediska posouzení bezpečnosti existují dvě hlavní kategorie kosmetických přípravků: 

 produkty pro děti do 3 let nebo produkty, které mají být aplikovány v okolí očí nebo 

sliznic 

 ostatní kosmetické produkty. 

Produkty v první kategorii by neměly obsahovat více než 102 KTJ∙g-1 nebo ml-1 aerobních 

mezofilních mikroorganismů. Ve druhé skupině nesmí být detekovány Escherichia coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, a Candida albicans [3]. 

Mikrobiální kontaminace může způsobit různé změny z hlediska kvality výrobků. 

Mohou to být změny fyzikální, chemické, fyzikálně-chemické a senzorické, což je může činit 

nevhodnými pro použití. Může například způsobit změnu vzhledu výrobku či změnu 

konzistence, může způsobit také viditelný růst, například čisté roztoky jsou po kontaminaci 

zakalené. Může dojít též k separaci fází. Krémy a gely jsou často dvoufázové polotuhé 

přípravky složené z olejové a vodné fáze v určitém poměru. Pseudomonády jsou známy nejen 

rozdělením fází, ale také vznikem zápachu – jsou totiž schopny rozkládat uhlovodíky a tuky 

a také ztekucovat želatinu [3]. 
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2.7.1. Bakterie 

Bakterie patří mezi prokaryotické organismy. Mívají nejčastěji kokovitý nebo tyčinkovitý 

tvar a jejich velikost je v řádech mikrometrů. Buněčná stěna bakterií se skládá z peptidoglykanu 

mureinu, díky kterému je buněčná stěna pevná. Uvnitř buňky na rozdíl od eukaryotických 

organismů není jádro ale pouze nukleoid, což je kruhová molekula DNA. Dále jsou v buňce 

přítomny plazmidy a ribozomy. Jsou největší skupinou organismů na světě. Na základě 

Gramova barvení se dělí na grampozitivní a gramnegativní [70]. 

Mezi nejčastěji se vyskytující bakterie v kosmetických přípravcích se řadí Pseudomonas 

aeruginosa, Serratia marcescens, Escherichia coli, Burholderia cepacia, Klebsiella oxytoca, 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Propionibacterium acnes a Enterobacter 

gergoviae. 

 Pseudomonas aeruginosa 

Pseudomonas aeruginosa je pohyblivá gramnegativní bakterie. Vyskytuje se nejvíce 

v odpadních vodách, na rostlinách a v půdě. Je nenáročná, roste na základních půdách 

při 30-37 °C, ale dokáže růst i při pokojové teplotě. Může způsobit infekci kteréhokoliv orgánu, 

mezi nejčastější patří infekce oka či porušených míst na kůži. V nemocničním prostředí 

kontaminuje katétry, dýchací přístroje apod. a způsobuje tak záněty močového ústrojí či sliznice 

dýchacích cest. Způsobuje je především u osob s porušenou imunitou, s poraněnou pokožkou 

nebo s dlouhodobě zavedenými cévkami apod [71]. 

 Serratia marcescens 

Serratia marcescens je gramnegativní bakterie, která je zdrojem nosokomiální infekce 

(infekce získaná v nemocnici). Největší riziko infekce touto bakterií se vyskytuje u dětí. 

Bylo dokonce hlášeno úmrtí dítěte po použití dětského šamponu kontaminovaného 

S. marcescens. Vyskytuje se v půdě, ve vodě nebo na rostlinách. Dobře se jí daří ve vlhkém 

prostředí, a tak se často nachází v koupelnách, zejména ve spojích kachliček nebo například 

v rozích van nebo sprchových koutů, kde se projevuje tvorbou růžového až oranžového 

zbarvení a slizkým filmem, přičemž jako zdroj pro růst využívá fosfor nebo tuky obsažené 

ve zbytcích mýdla, šamponu a podobně [72]. 

 Escherichia coli 

Escherichia coli je nejprozkoumanější bakterií vůbec. Je to gramnegativní bakterie a má 

široké rozmezí teplot, při kterých roste (8 – 48 °C), optimální je však teplota 37 °C.  

Je přirozenou součástí lidské střevní mikroflory. Způsobuje například záněty močových cest 

nebo různé infekce provázené průjmy. Má různé enteropatogenní kmeny. Do kosmetických 

produktů se může dostat při výrobě, pokud byla použita voda kontaminovaná Escherichia coli 

[73]. 

 Burkholderia cepacia 

Burkholderia cepacia vykazuje podobné vlastnosti jako rod Pseudomonas. V medicínském 

významu jsou důležité z hlediska nosokomiálních nákaz. Je to oportunní patogen a patří k jedné 

z nejčastěji isolovaných bakteriíí z kosmetických produktů. Stále více je rezistentní proti 
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používaným konzervačním systémům, zejména proti parabenům. Je také odolná vůči 

dezinfekčním prostředkům jako je chlorhexidin. Může také způsobit infekce urogenitálního 

traktu žen prostřednictvím gelu, který se používá ke gynekologickému vyšetření [74]. 

 Staphylococcus aureus 

Staphylococcus aureus patři mezi nejčastější mikrobiální kontaminanty v kosmetice  

a způsobuje různé kožní infekce. Může například kolonizovat nebo infikovat ekzémy rukou  

a tím prodloužit hojení kůže [75]. Je to grampozitivní bakterie a kvůli žluté barvě kolonií 

se jí také říká zlatý stafylokok. Asi 1/3 populace má tuto bakterii přirozeně na kůži, takže do 

kosmetických produktů se může dostat při výrobě z rukou pracovníků nebo při používání 

z rukou spotřebitele.  

 Propionibacterium acnes 

Propionibacterium acnes je grampozitivní bakterie související s výskytem akné.  

Je součástí běžné mikroflory kůže a živí se mastnými kyselinami obsaženými v kožním mazu. 

Nejnovější poznatky říkají, že důležitou roli při vzniku akné hraje rovnováhá fylotypů této 

bakterie s ostatními mikroorganismy přítomnými na kůži člověka. P. acnes není přímo 

spouštěčem akné, jelikož bylo zjištěno, že u pacientů s akné se tento mikroorganismus 

nevyskytuje ve větší míře než u jedinců bez akné. K tomuto chronickému zánětlivému stavu 

může dojít při ztrátě kožní mikrobiální diverzity spolu s vrozenou zhoršenou imunitou. 

Běžně se na kůži vyskytují bakterie rodu Corynebacteria, Propionibacteria a Staphylococcus. 

Rovnováha těchto mikroorganismů zajišťuje zdravou pleť. Pokud je tedy jeden 

mikroorganismus přítomen méně než ten druhý, může dojít ke vzniku akné [76]. 

 Enterobacter gergoviae 

Enterobacter gergoviae je gramnegativní bakterie. Vyskytuje se nejčastěji v půdě 

a ve vodě. Riziko představuje zejména pro osoby s oslabeným imunitním systémem. 

Hned po P. aeruginosa a B. cepacia je nejčastějším kontaminantem kosmetických výrobků.  

Je rezistentní vůči parabenům, a to díky produkci enzymu PrbA (esteráza, která katalyzuje 

hydrolýzu esterů) [77]. 

 Bacillus 

Rod Bacillus patří mezi grampozitvní sporulující bakterie. Bakterie z tohoto rodu 

se využívají v medicíně, kde produkují antibiotika. Bacillus cereus je kontaminantem zejména 

potravin a může způsobovat otravu jídlem, která se projevuje nevolností, zvracením a průjmy. 

Vyskytuje se přirozeně ve vzduchu, v půdě či ve vodě, takže může kontaminovat i kosmetické 

přípravky. V případě styku s poškozenou pokožkou nebo s očima může způsobovat infekce. 

Bacillus subtilis se přirozeně vyskytuje zejména v půdě. Bakterie z rodu Bacillus tvoří 

endospory, což jsou útvary vznikající při nedostatku výživných látek s účelem zajistit přežití 

organismu při teplotních extrémech, suchu apod [78, 79]. 
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 Kocuria rosea 

Kocuria rosea je grampozitivní bakterie kokovitého tvaru. Vyskytuje se přirozeně na kůži 

člověka a také v prostředí (vzduch, půda, voda). Pro zdravého člověka není patogenní, ale 

u jedinců s oslabenou imunitou může způsobovat různé infekce, nejčastěji infekci močového 

ústrojí [80]. 

 Micrococcus luteus 

Micrococcus luteus je grampozitvní bakterie kokovitého tvaru. Vyskytuje se v prostředí 

(voda, půda, vzduch). Také se běžně vyskytuje na lidské kůži, v ústní dutině nebo horních 

cestách dýchacích a v mléčných a jiných živočišných produktech. Vyvolat onemocnění může 

především u pacientů s oslabenou imunitou [81]. 

2.7.2 Plísně a kvasinky 

Plísně a kvasinky patří do říše Houby. Kvasinky jsou jednobuněčné organismy, které 

nemají bičík a rozmnožují se nepohlavně zejména pučením. Mohou se rozmnožovat i pomocí 

pohlavních spor. Plísně mají dlouhá, rozvětvená vláka nazývaná hyfy, která dohromady tvoří 

mycelium. Buněčná stěna plísní a kvasinek je tvořena z polysacharidu chitinu, který je tvořen 

jednotkami N-acetylglukosaminu. Uvnitř buňky není pouze nukleoid, jako u prokaryotických 

organismů, ale pravé buněčné jádro, tvořeno dvěma membránami a uvnitř se nachází chromatin, 

tedy DNA. Prokaryotická buňka obsahuje také několik dalších organel, které jsou od okolí 

odděleny membránou. Mezi ty patří například ribozomy, Golgiho aparát, endoplazmatické 

retikulum apod [70]. 

Plísně produkují mykotoxiny, což jsou jejich sekundární metabolity, které jsou toxické pro 

člověka i zvířata. Nejdůležitějšími parametry pro růst plísní jsou obsah vody v produktu 

a relativní vlhkost okolí. Při dermální expozici způsobují mykotoxiny nemoci, které se nazývají 

mykotoxikózy. Mezi nejvýznamnější mykotoxiny patří aflatoxiny, ochratoxin a patulin, které 

produkují plísně Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, Penicillium patulum nebo 

Penicillium expansum [82]. 

Nejčastějšími kontaminanty v kosmetických produktech jsou kvasinky rodu Candida 

a plísně rodu Mucor, Aspergillus nebo Rhizopus.  

Candida albicans je nejčastějším kontaminantem z rodu Candida. Způsobuje ústní  

a genitální houbové infekce, které u osob se sníženou imunitou (například kvůli AIDS či 

rakovinovým onemocněním) může vést i k úmrtí. Běžně se vyskytuje ve střevech a ústech 

člověka a za normálních okolností není patogenní [70]. Plísně kontaminují kosmetické 

přípravky nejméně, největší problém představují bakterie. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

3.1 Seznam použitích chemikálií 

 Sterilní destilovaná voda 

 Živný bujón s 1% peptonem M244 (HIMEDIA, Bombai, Indie) 

 Agar bakteriologický RM 026 (HIMEDIA, Bomba, Indie) 

 Hexam+ (MINASOLVE, Beuvry-La-Forêt, Francie) 

 Green OR (MINASOLVE, Beuvry-La-Forêt, Francie) 

 Green A (MINASOLVE, Beuvry-La-Forêt, Francie) 

 Green B (MINASOLVE, Beuvry-La-Forêt, Francie) 

3.2 Seznam použitých pomůcek 

 Mikropipety 

 Sterilní plastové Petriho misky 

 Laboratorní váhy Scaltec SPO61 (Heiligenstadt, Německo) 

 Skleněné korkovrty 

 Běžné laboratorní sklo (zkumavky, Erlenmayerovy baňky, pipety) 

 Bakteriologická klička 

 Autokláv Vaposteri (BMT, Brno) 

 Inkubátor IP100-U (Biotech, Praha) 

 Vortex IKA MS 3 (Německo) 

3.3 Použité mikroorganismy 

V této bakalářské práci bylo testováno 6 mikroorganismů, z toho jedna gramnegativní 

bakterie (Serratia marcescens), čtyři grampozitivní bakterie (Bacillus cereus, Bacillus subtilis, 

Kocuria rosea, Micrococcus luteus) a jedna kvasinka (Candida vini). Všechny mikroorganismy 

pocházely z České sbírky mikroorganismů v Brně. Bakterie byly kultivovány v živném bujonu 

Nutrient Broth w/ 1% Peptone firmy HIMEDIA 24 hodin při 30°C, kvasinky v glukózovém 

bujonu. 

3.4 Příprava živného bujonu a kultivačního média 

Na přípravu živného bujonu pro bakterie byl použit Nutrient Broth w/ 1% Peptone firmy 

HIMEDIA. Do Erlenmayerovy baňky bylo naváženo 2,5 g bujonu a ten se rozpustil ve 100 ml 

destilované vody. Poté byl rozpipetován do 20 zkumavek po 5 ml a zkumavky s bujonem 

se vysterilizovaly. Tyto bujony byly poté používány ke kultivaci vybraných mikroorganismů. 

Bujon pro kvasinky byl připraven rozpuštěním 2 g glukózy, 0,25 g peptonu a 0,25 g 

kvasničného extraktu v 50 ml destilované vody.  

Na přípravu živné půdy pro bakterie byl použit Nutrient Broth w/ 1% Peptone (složení viz 

Tabulka č. 2) a Agar powder, bacteriological firmy HIMEDIA. Do Erlenmayerovy baňky bylo 

naváženo 5 g bujónu a 4 g agaru, poté bylo přidáno 200 ml destilované vody a tento roztok 

se sterilizoval v autoklávu při teplotě 121 °C a tlaku 101,3 kPa po dobu 20 minut. 
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Živná půda pro kvasinky byla připravena z Malt Extract Agar Base (složení viz 

Tabulka č. 3) firmy HIMEDIA. Do Erlenmayerovy baňky bylo naváženo 10 g tohoto média, 

poté bylo přidáno 200 ml vody a po rozpuštění se roztok sterilizoval v autoklávu při stejných 

podmínkách, jako živná půda pro bakterie. 

Tabulka č. 2: Složení živného bujónu 

Složka Obsah (g∙l-1) 

Pepton A 10 

Hovězí extrakt 10 

Chlorid sodný 5 

 

Tabulka č. 3: Složení živné půdy pro kvasinky 

Složka Obsah (g∙l-1) 

Sladový extrakt 30 

Mykologický pepton 5 

Agar 15 

 

3.5 Příprava testovaných konzervantů 

Vzorky konzervantů firmy MinaSolve byly zředěny na 1 %. Přípravek Hexam+ má 

maximální povolenou koncentraci 1 %, a tak byla tato koncentrace zvolena pro všechny vzorky 

z důvodu objektivnějšího vyhodnocení. Do zkumavky bylo napepitováno 0,1 ml konzervantu 

a 9,9 ml sterilní destilované vody. 

Tabulka č. 4: Složení použitých konzervantů 

Konzervační látka Složení 

E-LEEN Green A pentylenglykol, fenylpropanol 

E-LEEN Green OR pentylenglykol, extrakt z pomerančovníku 

hořkého, mandarinky a kůry pomeranče, 

kyselina askorbová, kyselina citronová 

MinaSolve Green B pentylenglykol, kyselina benzoová, 

benzoát sodný 

MinaSolve Hexam+ pentylenglykol, hexamidin diisethionát 
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3.6 Ověření antimikrobiální aktivity 

Pro ověření antimikrobiální aktivity vzorků byla použita jamková difuzní metoda. 

Tato metoda slouží pro stanovení citlivosti určitého kmene k testované látce – kmen je citlivý 

anebo rezistentní podle velikosti inhibiční zóny.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20: Schéma postupu experimentu 

Do 200 ml vysterilizovaného kultivačního média byly napipetovány 2 ml živného bujonu 

s 24 hodinovou kulturou. Tento roztok byl rozlit do sterilních plastových Petriho misek. 

Po ztuhnutí byly korkovrtem vytvořeny v každé misce 4 jamky, z toho jedna byla zvolena jako 

kontrolní. Do jamek bylo pipetováno 100 µl 1% vzorků a do poslední, kontrolní, 100 µl sterilní 

destilované vody. Petriho misky se vzorky byly poté kultivovány 72 hodin při 25 °C. 

Po skončení kultivace byly pravítkem měřeny inhibiční zóny v okolí jamek. 

Na každou kombinaci mikroorganismus - konzervant byly použity 3 misky, v každé byly 

3 jamky s konzervační látkou a každá inhibiční zóna byla měřena dvakrát, tudíž pro jeden 

mikroorganismus s jednou konzervační látkou bylo naměřeno celkem 18 hodnot inhibičních 

zón, ze kterých byla vypočítána průměrná hodnota inhibiční zóny včetně směrodatné odchylky 

(Tabulka č. 5). 

  

Příprava živné 
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Zaočkování MO do 

půdy a rozlití do 

Petriho misek 

 

Vytvoření jamek 
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Napipetování 
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Kultivace 

Měření inhibičních 

zón 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 

Za účelem ověření antimikrobiální aktivity přírodně identických konzervantů firmy 

MinaSolve proti vybraným mikroorganismům byla použita jamková difuzní metoda. 

Vybrány byly mikroorganismy Serratia marcescens, Kocuria rosea, Micrococcus luteus, 

Bacillus subtilis, Bacillus cereus a Candida vini. Testována byla jedna koncentrace všech 

přípravků a to koncentrace 1%. 

Největší antimikrobiální aktivitu měl na všechny mikroorganismy přípravek Hexam+, 

v jehož složení nalezneme pentylenglykol spolu s hexamidin diisethionátem. Nejvíce účinný 

byl proti mikroorganismům Micrococcus luteus a Kocuria rosea, nejméně účinný potom proti 

Bacillus cereus. Přípravek E-LEEN Green OR, který je složený z citrusových extraktů, kyseliny 

askorbové, citronové a pentylenglykolu byl nejúčinnější proti Kocuria rosea a nejméně účinný 

proti Bacillus cereus. Zbylé dva přípravky, E-LEEN Green A (pentylenglykol a fenylpropanol) 

a Green B (pentylenglykol, kyselina benzoová a benzoát sodný), nevykazovaly při použité 

koncentraci 1 % aktivitu vůči žádnému z vybraných mikroorganismů, je tedy pravděpodobné, 

že by se tyto přípravky musely použít v koncentraci vyšší - E-LEEN Green A je možno použít 

do koncentrace 3 %, Green B do koncentrace 5 %.  

Odchylky vznikly z toho důvodu, že inhibiční zóny neměly ostré ohraničení a tak nebylo 

možné s jistotou změřit jejich velikosti. Mohly vzniknout také měřením zón pravítkem, protože 

bylo možné s přesností měřit pouze na jedno desetinné místo. Aby chyba byla co nejvíce 

eliminována, bylo měřeno u každé kombinace mikroorganismus-konzervant 18 hodnot. 

Výsledky jsou přehledně shrnuty v následující tabulce (Tabulka č.5) a grafech 

(Graf č. 1 a 2). Inhibiční zóny jsou znázorněny na fotografiích (Obrázek č. 21 – 26). 

Tabulka č. 5: Velikosti inhibičních zón testovaných přípravků 

MO Inhibiční zóny (cm) 

 Green OR Hexam+ Green B Green A 

Micrococcus 

luteus 

1,94 ± 0,10 4,21 ± 0,17 x x 

Kocuria rosea 3,12 ± 0,09 4,20 ± 0,17 x x 

Bacillus subtilis 1,77 ± 0,24 2,78 ± 0,12 x x 

Bacillus cereus 1,17 ± 0,05 1,66 ± 0,06 x x 

Serratia 

marcescens 

          x 2,38 ± 0,08 x x 

Candida vini 1,94 ± 0,05 3,06 ± 0,05 x x 
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Graf č. 1: Srovnání velikostí inhibičních zón přípravku Green OR. 

ML – Micrococcus luteus, KR – Kocuria rosea, BS – Bacillus subtilis, BC – Bacillus cereus, 

CV – Candida vini 

 

Graf č. 2: Srovnání velikostí inhibičních zón přípravku Hexam+. 

ML – Micrococcus luteus, KR – Kocuria rosea, BS – Bacillus subtilis, BC – Bacillus cereus, 

CV – Candida vini, SM – Serratia marcescens 
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Obrázek 21: Inhibiční zóny všech testovaných přípravků na Micrococcus luteus, vlevo nahoře 

kontrolní vzorek 

E-LEEN Green A a E-LEEN Green B nevykazují proti Micrococcus luteus při testované 

koncentraci 1 % žádnou aktivitu, největší aktivitu vykazuje přípravek Hexam+. 

  

E-LEEN Green A 

 

MinaSolve Green B 

 

E-LEEN Green OR MinaSolve Hexam+ 
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Obrázek 22: Inhibiční zóny všech testovaných přípravků na Bacillus subtilis, vlevo nahoře 

kontrolní vzorek 

E-LEEN Green A a E-LEEN Green B nevykazují proti Bacillus subtilis při testované 

koncentraci 1 % žádnou aktivitu, největší aktivitu vykazuje přípravek Hexam+, avšak menší 

než u Micrococcus luteus. 

  

E-LEEN Green A 

 

MinaSolve Green B 

 

E-LEEN Green OR MinaSolve Hexam+ 
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Obrázek 23: Inhibiční zóny všech testovaných přípravků na Kocuria rosea, vlevo nahoře 

kontrolní vzorek 

E-LEEN Green A a E-LEEN Green B nevykazují proti Kocuria rosea při testované 

koncentraci 1 % žádnou aktivitu, největší aktivitu vykazuje přípravek Hexam+. 

 

  

MinaSolve Hexam+ E-LEEN Green OR 

MinaSolve Green B 

 

E-LEEN Green A 
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Obrázek 24: Inhibiční zóny všech testovaných přípravků na Bacillus cereus, vlevo nahoře 

kontrolní vzorek 

E-LEEN Green A a MinaSolve Green B nevykazují žádnou aktivitu proti Bacillus cereus při 

testované koncentraci 1 %, E-LEEN Green OR vykazuje jen minimální aktivitu, která na 

fotografii nebyla možná zachytit, přípravek Hexam+ vykazoval aktivitu největší. Ze všech 

testovaných mikroorganismů je Bacillus cereus neojdolnější. 

  

E-LEEN Green A 

 

MinaSolve Green B 

 

E-LEEN Green OR MinaSolve Hexam+ 
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Obrázek 25: Inhibiční zóny všech testovaných přípravků na Serratia marcescens, vlevo nahoře 

kontrolní vzorek 

E-LEEN Green A, MinaSolve Green B a E-LEEN Green OR nevykazují proti Serratia 

marcescens při testované koncentraci 1 % žádnou aktivitu, přípravek Hexam+ vykazoval 

aktivitu největší. 

 

  

MinaSolve Hexam+ E-LEEN Green OR 

MinaSolve Green B 

 

E-LEEN Green A 
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Obrázek 26: Inhibiční zóny všech testovaných přípravků na Candida vini, vlevo nahoře kontrolní 

vzorek 

E-LEEN Green A a MinaSolve Green B nevykazují proti Candida vini při testované 

koncentraci 1 % žádnou aktivitu, přípravek Hexam+ vykazoval aktivitu největší. 

  

MinaSolve Hexam+ E-LEEN Green OR 

E-LEEN Green A 

 

MinaSolve Green B 
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5 ZÁVĚR 

 

Cílem této bakalářské práce bylo zpracování problematiky trvanlivosti a konzervace 

kosmetických přípravků, přírodní kosmetiky a specifik její konzervace, dále vypracování 

přehledu nejčastěji používaných systémů a nových trendů a nakonec ověření antimikrobiální 

aktivity vybraných přírodně identických konzervantů vůči vybraným mikroorganismům, 

kterými v rámci této bakalářské práce byly čtyři grampozitivní bakterie (Bacillus cereus, 

Bacillus subtilis, Kocuria rosea a Micrococcus luteus) jedna gramnegativní bakterie (Serratia 

marcescens) a jedna kvasinka (Candida vini). 

Mikrobiální kontaminace v kosmetice představuje významné riziko pro zdraví spotřebitele, 

protože kontaminované přípravky mohou vést k podráždění nebo infekci, zvláště při jejich 

aplikaci na citlivou či poškozenou pokožku. Proto je nutné kosmetické výrobky dostatečně 

chránit konzervačními zákroky, mezi které patří použití chemických konzervačních látek. 

Konzervanty používané v kosmetice se rozdělují na přírodní, přírodně identické  

a syntetické. Konzervanty přírodně identického a syntetického původu patří mezi 

nejpoužívanější. Nejvýznamnějšími a nejčastěji používanými konzervanty jsou parabeny 

(alkylestery kyseliny parahydroxybenzoové), alkoholy jako fenoxyethanol či benzylalkohol, 

sloučeniny isothiazolinonu nebo donory formaldehydu.  Mezi přírodní konzervanty používané 

v kosmetice se řadí hlavně esenciální oleje, které vykazují široké antimikrobiální vlastnosti. 

Mezi ně patří například skořicová silice, hřebíčkový olej, levandulový olej nebo například 

známý tea tree olej.  

V experimentální části byly testovány čtyři přírodně identické konzervanty firmy 

MinaSolve, která vyrábí konzervační látky a také jiné přísady do kosmetiky cestou šetrnou 

k životnímu prostředí i ke zdraví spotřebitele. Základem všech konzervačních látek MinaSolve 

je pentylenglykol, vyrobený využitím odpadních surovin ze zpracování cukrové třtiny  

a kukuřičných klasů. Testovány byly přípravky E-LEEN Green A, který je složen 

z pentylenglykolu a fenylpropanolu, E-LEEN Green OR, který je směsí citrusových extraktů, 

kyseliny citronové, askorbové a pentylenglykolu, Green B, složen z kyseliny benzoové, 

benzoátu sodného a pentylenglykolu a Hexam+, který obsahuje hexamidin diisethionát  

a pentylenglykol. Všechny přípravky byly testovány v koncentraci 1 %. 

Z porovnání naměřených inhibičních zón je zřejmé, že nejvyšší antimikrobiální aktivitu 

vykazoval přípravek Hexam+, u něhož byly naměřeny nejvyšší hodnoty inhibičních zón, 

konkrétně 4,21 ± 0,17 cm u Micrococcus luteus a 4,20 ± 0,17 cm Kocuria rosea. 

Nejnižší aktivitu vykazoval přípravek E-LEEN Green OR, u kterého nejvyšší hodnota inhibiční 

zóny činila 3,12 ± 0,09 cm u mikroorganismu Kocuria rosea. E-LEEN Green A a Green B 

nevykazovaly při použité koncentraci 1 % aktivitu vůči žádnému z testovaných 

mikroorganismů. Z tohoto vyplývá, že ze všech mikroorganismů, testovaných v této práci, jsou 

nejodolnější proti všem přípravkům mikroorganismy Bacillus cereus a Bacillus subtilis, 

nejméně odolnými potom jsou Micrococcus luteus a Kocuria rosea.  
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U přípravků, které nevykazovaly žádnou aktivitu (E-LEEN Green A a MinaSolve Green 

B) by řešením mohlo být například použití vyšší koncentrace (E-LEEN Green A je možno 

použít do koncentrace 3 %, Green B do koncentrace 5 %) nebo použití těchto přípravků 

v kombinaci s jinými látkami, které mají antimikrobiální vlastnosti. Použití chemických látek 

také není jediným způsobem ochrany před mikrobiální kontaminací. Je možné například 

v některém z technologických kroků při výrobě použít ošetření zvýšenou teplotou. 

Možným řešením je také produkty plnit do obalů, které minimalizují sekundární kontaminaci, 

tedy kontaminaci spotřebitelem (například plnění pleťového krému do tuby místo do kelímku).  
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7  SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

BC – Bacillus cereus 

BS – Bacillus subtilis 

CV – Candida vini 

DU – diazolidinyl močovina  

INCI − Mezinárodní názvosloví kosmetických ingrediencí (International Nomenclature of 

Cosmetic Ingredients) 

IU – imidazolidinyl močovina 

KR – Kocuria rosea 

KTJ – kolonii tvořící jednotka 

MCI – methylchloroisothiazolinon 

ML – Micrococcus luteus 

MO – mikroorganismus 

MI – methylisothiazolinon 

SCCS − Vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitele (Scientific Committee on Consumer Safety) 

SM – Serratia marcescens 

 

 

 

 

 


