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ABSTRAKT 

Náplní bakalářské práce je teoretické seznámení s anatomií a fyziologií kůže, ultrafialovým 

zářením a kosmetickými emulzemi, ale i současnými metodami využívanými právě k měření 

ochranného slunečního faktoru. Jedním z cílů je také obeznámení se s problematikou UV 

filtrů, které jsou z velké části obsaženy v kosmetických přípravcích a dávají jim požadovanou 

ochranu proti slunečním paprskům. Získaných znalostí je následně využito ke stanovení 

těchto faktorů u vybraných opalovacích krémů metodami in vitro. Měření komerčních krémů 

poskytlo uspokojivé výsledky srovnatelné s udávanými hodnotami na obalu výrobků, a proto 

byla zavedená metoda i následně použita pro stanovení laboratorně připravených vzorků. 

Stále je ale potřeba metody do budoucna více optimalizovat, aby byly výsledky opravdu 

dostatečně přesné s nízkým rozptylem, a především s co největší reprodukovatelností. 

 

ABSTRACT 

The bachelor thesis deals with the anatomy and physiology of the skin, ultraviolet rays, 

sunscreens and current methods used to measure the value of sun protection factor. One of the 

goals of the thesis is to get the overview of the UV filters currently widely used in cosmetic 

products and giving them the required protection against the sun. The obtained knowledge 

was subsequently used for the determination of the sun protection factors in selected 

sunscreens by in vitro methods. The measurement provided satisfying results comparable with 

the values given on the label of the tested products. However, it is still necessary to optimize 

the methodology even more in order to obtain data with lower deviations and especially with 

much higher reproducibility. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA  

ochranný sluneční faktor, stanovení SPF, kosmetické přípravky, in vitro 

 

KEYWORDS 

sun protection factor, SPF determination, sunscreens, in vitro 
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1 ÚVOD 

Opálené pleti se dá přirozeně dosáhnout opalováním díky přímým slunečním paprskům nebo 

v soláriích. Sluneční záření je nezbytné pro život, ale může i zásadně uškodit. Nadměrná 

expozice kůže slunečním paprskům může způsobit popáleniny, ale neustále narůstá i rakovina 

kůže. Proto by se lidé měli vyvarovat delším pobytům na Slunci. 

Pokožka může být před škodlivými ultrafialovými paprsky, které jsou jednou složkou 

slunečního záření, chráněna kosmetickými přípravky neboli opalovacími prostředky, které 

jsou běžně dostupné veřejnosti. Opalovací přípravky jsou rozdělné do několika kategorií 

podle hodnoty ochranného slunečního faktoru. Lidem, kteří nemají pleť náchylnou k erytému, 

stačí nižší stupeň ochranného faktoru, naopak světlé pleti se doporučuje vyšší hodnota tohoto 

faktoru. Do přípravků jsou přidávány látky, které buď ultrafialové záření pohlcují, odrážejí 

nebo rozptylují. Tyto látky se označují jako chemické absorbéry nebo fyzikální blokátory. 

Stanovování ochranného slunečního faktoru se provádí za pomoci dobrovolníků různého 

věku, různého pohlaví a různého fototypu kůže. Dobrovolníci jsou ozařováni a poté 

vyhodnoceny výsledky expozice záření na jejich kůži. Tato metoda se nazývá in vivo. Druhou 

metodou je metoda in vitro, která se nejčastěji provádí spektrometricky za použití speciálních 

destiček s definovanou drsností, na které se nanáší jednotlivé testované vzorky. Touto a další 

metodou se zabývá i praktická část bakalářské práce. 

  



8 

 

2 TEORETICKÁ ČÁST 

 Kůže 

Kůže je náš největší orgán, který zaujímá až 2 m2, a její hmotnost tvoří přibližně 16 hm. % 

naší celkové hmotnosti. Funguje jako ochranný kryt těla a reguluje teplotu v lidském těle. 

Celá je tvořená buňkami, které jsou jejími stavebními jednotkami. Skládá se z několika 

vrstev, které mají svou specifickou tloušťku. Kůže se skládá z pokožky, škáry a podkožního 

tukového vaziva (podkoží). Patří k ní také kožní orgány jako žlázy, vlasy a nehty. Na jejím 

povrchu se rozprostírá kožní film mající ochrannou ale i estetickou funkci. Tvoří ho produkty 

mazových žláz, potních žláz a rozpadající se části rohové vrstvy. Základní součást tohoto 

filmu jsou lipidy a jeho pH je slabě kyselé [1–3]. 

 

2.1.1 Anatomie 

Pokožka (epidermis) 

Tato povrchová vrstva je tvořená vrstevnatým dlaždicovým epitelem a skládá se z pěti vrstev, 

přičemž každá z těchto vrstev je jiná a má jinou funkci. První vrstva je tou základní a je 

tvořena jednou vrstvou zárodečných buněk válcovitého tvaru. Jako další se tu nachází vrstva 

ostnitá, zrnitá, světlá a rohová.  

Epitel obsahuje buňky keratinocyty, melanocyty, Langerhansovy a Markelovy. Všechny 

tyto typy buněk mají svou vlastní funkci a význam, např. melanocyty tvoří melanin (kožní 

barvivo), který chrání organismus před škodlivým UV zářením [3]. 

 

Škára (dermis) 

Škára je silná, odolná a pružná. Je velmi bohatá na nervy, cévy, žlázy a vlasové váčky. Tvoří 

ji vnější (pars papilaris) a vnitřní (pars reticularis) vrstva, které se odlišují svojí hustotou 

a uspořádáním vazivových vláken. V těchto vazivových vláknech jsou obsaženy látky jako 

elastin a kolagen, které jsou zodpovědné za její elastičnost [2, 3]. 

 

Podkoží (tela subcutanea) 

Podkožní tukové vazivo je nejhlubší vrstva kůže, která se skládá z řídké vazovité tkáně. Tato 

vrstva pomáhá chránit svalstvo, kosti a orgány. Dále ho naše tělo využívá při nedostatku 

energie a funguje také jako zdroj izolace [2, 3]. 

 

Kožní orgány (adnexa kůže) 

V naší kůži najde každý z nás kožní orgány jako mazové a potní žlázy, vlasy, chlupy a nehty. 

Vlasy a chlupy jsou ohebné a mají vláknitou strukturu. Skládají se ze dvou základních částí 

stvolu a kořene. Kořen je upevněn do kůže a rozšiřuje se ve vlasovou cibulku. Stvol vyčnívá 
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z kůže ven [3]. Nehty jsou průsvitné rohové destičky, které vyrůstají z nehtového matrix. 

Mazové žlázy jsou vázané na folikuly vlasů a chlupů. Chrání je před vysycháním. Potní žlázy 

rozeznáváme ekrinní a apokrinní. Žlázy jsou si velmi podobné, apokrinní jsou akorát větší 

a ústí do vlasové pochvy, zatímco ekrinní ústí na povrch pokožky [2]. 

 

 

Obr. 1: Struktura kůže [4] 

 

2.1.2 Fyziologie 

Kůže chrání organismus před mechanickými, chemickými a tepelnými vlivy. Díky své 

pružnosti a pevnosti nám poskytuje ochranu před vnějším prostředím. Působí jako bariéra 

před choroboplodnými zárodky, prachem a škodlivými paprsky UV záření. Účastní 

se termoregulace. Má také funkci detoxikační, protože je schopná odbourávat některé léky 

a toxiny. V neposlední řadě je samozřejmě velmi důležitými orgánem hmatu, předává vjemy 

mozku (dotyk, bolest, chlad, teplo a podobně) [1, 3]. Na druhou stranu přijímá energii 

ze slunečního záření zejména ultrafialovou složku. To může být pro kůži prospěšné, 

ve větších dávkách však velmi škodlivé. Je proto důležité znát jakým způsobem UV záření 

na kůži působí. 
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 Ultrafialové záření 

Na lidskou kůži dopadají ultrafialové (UV, angl. ultraviolet), viditelné (VIS, angl. visible) 

a infračervené (IR, angl. infrared) paprsky. Viditelné záření se nachází v rozmezí 400-760 nm 

a nemá žádné škodlivější účinky na kůži. Infračervené záření (760-3000 nm) proniká hluboko 

do kůže a zapříčiňuje její ohřátí [5]. Ultrafialové záření má nižší vlnovou délku, tedy vyšší 

energii, proto zvyšuje riziko narušení buněk a jejich DNA.  

Ultrafialové záření je elektromagnetické vlnění s vlnovými délkami, které nabývají hodnot 

menších, než má viditelné světlo. Na lidskou kůži dopadá UV záření, které je rozděleno na tři 

nejdůležitější pásma – UVA, UVB a UVC. Tato pásma spadají do rozmezí 200-400 nm [5].  

Záření odpovídající pásmu UVC (200-290 nm) je nazýváno jako germicidní (ničí 

choroboplodné zárodky a mikroorganismy). Vlnová délka 254 nm je považována 

za dezinfekční a rozsah 250-260 nm je ve vyšších dávkách zejména pro mikroorganismy 

smrtící. UVC nedopadá na zemský povrch, protože je absorbováno ozonovou vrstvou [5].  

Záření odpovídající pásmu UVB (290-320 nm) je škodlivá složka slunečního záření, která 

vyvolává pigmentaci, ale i erytém na ozářené kůži. Po velkém ozáření dochází ke zčervenání 

a někdy i k tvorbě puchýřů [5]. UVB proniká pouze do epidermis [6]. 

Záření odpovídající pásmu UVA (320-400 nm) proniká až do škáry a tím pádem více 

ovlivňuje strukturu kůže. Někdy je nazýváno jako „černé světlo“. Setkáváme se s ním hlavně 

v soláriích, kde je využíváno k pigmentaci kůže. Při jeho působení se tvoří rychleji volné 

škodlivé radikály a taky se zrychluje proces stárnutí kůže [6]. 

Nejnebezpečnějším pásmem pro živé organismy je pásmo UVC, které by se nemělo vůbec 

dostat na lidskou pokožku. Toto záření je nejtvrdší ze všech zmiňovaných (nejnižší vlnová 

délka, nejvyšší energie) a měla by ho zadržovat ozonová vrstva. Pokud by byla ozonová 

vrstva narušena a toto záření by se dostalo do kontaktu s lidskou kůží, proniklo by 

do povrchové vrstvy, kde zapříčiní mutaci chromozomů v buněčných jádrech, čímž 

se podpoří rychlý růst a tvorba zhoubných kožních nádorů [7].  

 

2.2.1 Účinky UV záření na kůži 

Pro bílou euro-americko-australskou populaci je od 20. let minulého století velmi populární 

opálená pokožka. Tento módní trend vede k nárůstu rizika nežádoucích následků nadměrné 

expozice slunečnímu záření. U bělošské populace proto dochází k velkému nárůstu výskytu 

nádorových onemocnění kůže [8]. Jak už je zmíněno v předešlé kapitole, na lidskou kůži 

dopadá jak ultrafialové, tak viditelné a infračervené paprsky. Některé paprsky jsou odraženy, 

některé pronikají do hlubších vrstev kůže, kde se též odráží nebo jsou absorbovány. 

Za absorpci energie můžou chemické sloučeniny tzv. chromofory. Tyto látky mohou pohltit 

jen záření o určité vlnové délce. Tomu odpovídá i jejich absorpční spektrum [5]. 

Během expozice na slunci dochází k akutní reakci, která může být fotodynamická, 

fototoxická a fotoalergická. U fotodynamické jde o obecné zvýšení citlivosti kůže. Vždy 

dochází k erytému a následné pigmentaci. Všechny změny jsou závislé na fototypu. Při delší 
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expozici a vyšší dávce ozáření se tvoří puchýře a dochází k usmrcování buněk a tkání. 

Při fototoxické reakci dochází k poškození buněk přímo UV zářením nebo přeměnou zevně 

působících látek na toxické faktory. Fotoalergická reakce je velmi vzácná a je ovlivněná 

geneticky [6].  

Chronická reakce je předčasné stárnutí kůže, kdy kůže ztrácí svou elastičnost, je drsná 

a suchá. Rozpadají se kolagenní vlákna, vznikají vrásky a větší pigmentové skvrny, 

tzv. stařecké skvrny. Při této reakci dochází k poškození DNA a k tvorbě kožních vyrážek 

až nádorů. Nádory mohou být nezhoubné a zhoubné, kdy nejnebezpečnější z nich je melanom 

(nádor z melanocytů) [6]. Je prokázáno, že melanom a jeho předchozí stádia se vyskytují 

mnohem častěji na pokožce vystavované slunečním paprskům než na místech chráněných 

před paprsky. S největší pravděpodobností je způsobován jak UVA, tak UVB pásmem [8].  

Před UVA a UVB paprsky může být lidské tělo chráněno nejrůznějšími kosmetickými 

přípravky. Tyto přípravky obsahují specifické látky, které zabraňují tomu, aby vznikal 

erytém, puchýře a podobně při vystavení těla slunečním paprskům. Každý takový přípravek 

má pak určitou hodnotu ochranného slunečního faktoru (SPF). 

 

 Ochranný slunečný faktor 

Účinnost kosmetických emulzí je vyjádřena ochranným slunečným faktorem (SPF), který 

je definován jako podíl minimální erytémové dávky chráněné kůže (MEDp) a minimální 

erytémové dávky kůže nechráněné (MEDu) [9, 10]. 

 
MEDu

MEDp
SPF =  (1) 

MED je definována jako nejmenší množství záření určité vlnové délky nebo souboru 

vlnových délek, které ukazuje reakci s kůží v podobě zčervenání po 24 hodinách.  

Čím vyšší je tedy hodnota SPF, tím je lepší ochrana kůže před spálením [9]. Díky tomuto 

ochrannému faktoru zjistíme, jak dlouho se můžeme opalovat, např. SPF 10 znamená, že 

se můžeme opalovat 10 minut bez ochrany kůže přípravkem a 100 minut s ochranou.  

Paprsky UVA záření způsobují biologické poškození kůže, ale protože SPF měří spálení, 

jde hlavně o množství ochrany před UVB zářením, které ho způsobuje. V dnešní době 

ale musí přípravky proti slunečnímu záření obsahovat ochranu jak před UVB, tak i před UVA 

zářením. Proto se zavedla účinnost kosmetických emulzí UVAPF, která je měřena stejným 

způsobem jako celkové SPF, vlnové délky se však pohybují pouze v rozmezí 320-400 nm 

[11]. Účinnost UVAPF je stejně jako SPF definována jako ochranný faktor, ale v tomto 

případě pouze proti UVA složce záření. 

Velmi důležitá je pak i kritická vlnová délka λkrit, která je vyjádřena hodnotou, pod kterou 

se nachází 90 % záření absorbovaného opalovacím přípravkem. Čím vyšší hodnotu má tato 

kritická vlnová délka, tím lepší je ochrana před UVA paprsky ve vztahu k UVB. Zda 

se kritická vlnová délka rovná nebo je vyšší jak 370 nm, tak se dá říct, že kosmetická emulze 

pokrývá široké spektrum ochrany [5]. 
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Podle legislativy by pak hodnota UVAPF neměla být nižší, jak třetina hodnoty SPF 

a zároveň musí být splněna hodnota kritické vlnové délky vyšší jak 370 nm [5]. 

Podle výše ochrany proti UVB se prostředky dělí na 4 kategorie: nízká (SPF 6-10), střední 

(SPF 15-25), vysoká (30-50) a velmi vysoká (SPF 50+). Nejnižší přípustná hodnota SPF 

je stanovena na 6. Toto je nejnižší hodnota, při které bude opalovací krém chránit 

před slunečními paprsky [10].  

 

 In vivo metody stanovení SPF 

Při stanovování ochranného slunečního faktoru pomocí in vivo metod dochází k ozařování 

dobrovolníků s různými fototypy kůže. Testování je např. prováděno u vybraného počtu 

zdravých dobrovolníků obou pohlaví. Lidé jsou různého věku a fototypu kůže. Na horní části 

zad se vyhradí několik náhodných oblastí o stejném povrchu, ošetří se před ozářením několika 

různými množstvími výrobků a ze získaných dat se stanovuje SPF [12].  

In vivo metody bývají prováděny delší dobu. Výsledky jsou poté zpracovány a vypočítány 

konečné hodnoty SPF jednotlivých přípravků [7]. 

Pro experimenty je k dispozici celkem šest kožních fototypů, ale uplatňují se pro hodnocení 

bílé kůže pouze první čtyři. Toto rozdělení je založeno na schopnosti ztmavnout a tendenci 

kůže k zarudnutí. Všechny fototypy a reakce kůže na sluneční paprsky jsou zaznamenány 

v Tab. 1 [13]. 

 

Tab. 1: Fototypy kůže [13] 

Fototyp Reakce kůže 

I Vždy zrudne, nepigmentuje 

II Zrudne, pigmentuje jen mírně 

III Zrudne zřídka, pigmentuje 

IV Nerudne, pigmentuje dobře 

V Tmavší kůže 

VI Černoši 

 

 In vitro metody stanovení SPF 

In vitro metody jsou používány pro stanovení fundamentálních parametrů opalovacích krémů 

(SPF, UVAPF, aj.) v laboratorním prostředí bez nutnosti ozařování dobrovolníků, tudíž kůže 

není vystavována negativním účinkům. U této metody se hodnotí propustnost UV záření 



13 

 

tenkou vrstvou přípravku proti slunečním paprskům. Celý pokus se provádí na destičkách 

s definovanou drsností, na kterých je přípravek rozetřen [7]. Tyto destičky musí být 

transparentní pro UV záření, inertní vůči všem složkám, které jsou obsaženy ve výrobku, 

fotostabilní a nesmí být fluorescenční při ozařování. Používají se např. 

polymethylmethakrylátové (PMMA) destičky s přesně danou drsností. Dále třeba i křemenné 

destičky. Tato bakalářská práce se bude především zabývat in vitro stanovováním právě 

pomocí těchto destiček. Měření využívá spektrofotometru, který je nastaven tak, 

aby vyzařoval vlnové délky pouze od 290 do 400 nm. 

První metodou je tzv. klasická metoda. Kosmetické emulze jsou nanášeny na zdrsněnou 

stranu substrátu na analytických vahách injekční stříkačkou. Kapénky s přibližně stejnou 

hmotností jsou rozprostřeny rovnoměrně na povrch a rozetřeny prsty [5]. Substráty 

se vzorkem jsou měřeny před expozicí záření, již zmiňovaným přístrojem, který je předem 

nastaven. Poté jsou dány na jednu hodinu pod UV záření a po ozáření jsou všechny vzorky 

opět měřeny. Jako slepý vzorek se používá glycerol a na nastavení základní linie se využívá 

vzduchu.  

Druhou metodou je tzv. metoda difúzní transmitance. Toto měření je prováděno za pomoci 

integrační koule, aby byly zachyceny veškeré rozptýlené paprsky světla pod všemi úhly. 

Hlavní stěny integrační koule jsou pokryty bílým vysoce účinným materiálem. Všechny 

paprsky z lampy jsou soustředěny na pracovní plochu. Vzorek paprsky rozptýlí do všech 

směrů a integrační koule („zrcadlo“) je všechny pošle do detektoru. Metoda se nazývá 

integrační, protože zahrne všechny rozptýlené paprsky. Pomocná přepážka tzv. baffle (clona) 

je tam od toho, aby paprsky nemohly přímo do detektoru přístroje. Při měření se na nastavení 

nulové hladiny používá vzduch. Referenční vzorek glycerolu je v  přístroji umístěný kolmo 

ke vzorku a měření probíhá současně [14].  

Princip nanášení emulze na destičku je totožným s tím u metody klasické. Po nanesení 

se už měří vzorky jednotlivých opalovacích přípravků. Naměřené hodnoty jsou 

po experimentu převedeny do výpočtového programu a stanoveny všechny výsledky [5].  

Další typ stanovení in vitro metodou je založen na analýze zředěného roztoku, ve kterém 

je obsažen opalovací krém. Pokus je prováděn v křemenných kyvetách. Vzorek výrobku 

je zředěn ethanolem, a proto se ethanol používá i jako slepý vzorek [9]. Podrobněji je tato 

metoda vysvětlena a popsána v literární rešerši, která je součástí této bakalářské práce.  

 

 Srovnání in vivo a in vitro metod 

Studie korelace stanovování SPF faktoru in vivo a in vitro metodami byly pozorovány pomocí 

počítačového programu. V testu se porovnávalo osm produktů s různými hodnotami SPF. 

In vivo testu se zúčastnilo 25 dobrovolníků s fototypy II-IV, kteří byli různého věku a pohlaví. 

Na kůži se pomocí prstů aplikovaly 2 mg∙cm-2 přípravku. Po patnácti minutách byla kůže 

s aplikovanými vzorky vystavena záření a po 24 hodinách byl pokus vyhodnocen. Při in vitro 

testu byly výrobky rovnoměrně rozprostřeny na pásky, které byly umístěny na velmi úzkých 

2 mm křemenných destičkách. Na jedné destičce bylo alespoň pět nepřekrývajících se míst, 
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kam se umístily vzorky, a tato místa byla ozářena. Pro každý krém bylo takto připraveno 

5 a více vzorků k měření, aby byla zajištěna reprodukovatelnost a spolehlivost měření. 

Pro výpočet SPF sloužila již definovaná rovnice (1) pro výpočet ochranného slunečního 

faktoru.  

Výsledky ukázaly, že hodnoty SPF získané in vivo metodou jsou blízko požadovaným 

hodnotám, a proto byly považovány za spolehlivé. Hodnoty SPF získané in vitro metodou 

byly dost odlišné od hodnot uvedených na obalech produktů. Např. u krémů s SPF=18 a 45 

byly výsledky téměř o polovinu hodnoty nižší, u SPF=10 a 15 byl faktor 2-3x vyšší [15].  

Cílem jiné studie zase bylo prozkoumat použití kůže z prasečích uší jako biologického 

substrátu pro in vitro testování opalovacích krémů za účelem překonání nedostatků 

v současnosti používané PMMA desky, které obecně nedosahují dostatečné korelace mezi 

in vitro a in vivo testováním. Na měření byla použita nejsvrchnější část kůže a druhým 

substrátem byla epidermis. Oba biologické substráty jsou UV transparentní po inkubaci 

při dané teplotě a vlhkosti a poskytují určitou drsnost povrchu. V kombinaci s PMMA 

či křemennou destičkou vznikl konečný substrát, na který se nanášel testovaný vzorek krému.   

Výsledky ukázaly, že na všech čtyřech substrátech byly vyhodnocené ochranné sluneční 

faktory podobné těm, co byly naměřené in vivo metodou. Rozdíly nebyly statisticky 

významné. Nejdůležitější poznatek byl však ten, že destičky s prasečí kůží vykazovaly 

hodnoty bližší SPF uvedeným na obalu, něž při použití samotných destiček [16]. 

 

 Faktory ovlivňující stanovení SPF 

UV filtry jsou účinné látky, které ochraňují funkci a strukturu lidské kůže před poškozením, 

proto musí splňovat u kosmetických přípravků určité podmínky [10], např.:  

• absorbovat UV paprsky bez chemického selhání, které by mohlo způsobit snížení 

účinnosti, nebo by mohly vznikat toxické nebo dráždivé sloučeniny 

• snadná propustnost kůží 

• odolnost proti vodě a potu 

• netoxické a nezpůsobovat podrážděnost a přecitlivění,… 

Tyto látky jsou schopny absorbovat, odrážet nebo rozptylovat UV paprsky. Nejdůležitější 

je jejich snadná roztíratelnost a z estetických požadavků by nemělo docházet k obarvení kůže 

a oděvů [7].  

Mezi UV filtry patří chemické absorbéry, fyzikální blokátory a přírodní oleje. Ochranná 

funkce přírodních olejů je nízká a spíše se využívají k promašťování kůže. Používají 

se extrakty z aloe, jojobového oleje a vitamínu E [13]. 

 



15 

 

 

Obr. 2: Funkce slunečních filtrů 

 

2.7.1 Chemické absorbéry 

Chemické absorbéry jsou látky, které pohlcují ultrafialové záření. Absorbovanou energii 

přeměňují na teplo nebo předávají do svých vazeb, čímž mění svou chemickou strukturu 

v molekule. To většinou vede k poklesu absorpčních vlastností [10]. Chemické sluneční filtry 

musejí být aplikovány na pokožku 20 minut před začátkem sluneční expozice, aby se stihly 

dostatečně vstřebat do kůže [7].  Negativní vlastností většiny starších lipofilních UV filtrů 

je to, že se nevstřebávají jen do pokožky, ale i do krevního oběhu. To se může projevit 

např. změnou hladiny pohlavních hormonů [8].  

 

PABA 

Kyselina para-aminobenzoová (PABA) je považována za první chemikálii chránící kůži před 

UV zářením. Na seznamu povolených UV filtrů k použití v kosmetických prostředních 

(povolená koncentrace 5 % obsahu přípravku) již není. Mezi nejznámější deriváty PABA 

patří octyl dimethyl para-aminobenzoové kyseliny. Je to velmi silný UV filtr v UVB oblasti 

a jeho povolená koncentrace v ochranných slunečních přípravcích je 10 %. Celkem 

je používáno šest derivátů této kyseliny [10].  

 

Obr. 3: Strukturní vzorec kyseliny para-aminobenzoové 
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Deriváty kyseliny skořicové 

Ve své struktuře mají dvojnou vazbu, která způsobuje silnou absorpci UV záření [7]. Tyto 

deriváty jsou často používané a nejznámější z nich je 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát 

a oktokrylen. Oba tyto UV filtry jsou povoleny v přípravcích do procentuálního množství 

10 % obsahu. 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát vyžaduje přítomnost dalších UVB blokátorů 

v opalovacím krému, aby došlo ke zvýšení výsledného SPF u výrobku [5]. Oktokrylen se 

do přípravků přidává i pro zlepšení odolnosti proti vodě [10]. Deriváty kyseliny skořicové 

nahradily deriváty PABA [7].  

 

 

Obr. 4: Strukturní vzorec 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamátu 

 

 

Obr. 5: Strukturní vzorec oktokrylenu 

 

Deriváty kafru 

Chrání v UVB ale i v UVA oblasti. Ve Spojených státech amerických nejsou schváleny, 

v Evropě je schváleno šest derivátů. Po ozáření těchto sloučenin dochází k izomerizaci, která 

způsobí velkou stabilitu [7, 10].  

 

Benzofenony 

Mají své působení v UVA i v UVB oblasti. Nejznámější z benzofenonů je oxybenzon, který 

je silně absorbován do kůže, a poté se v určité koncentraci vyskytuje v krvi a moči [7]. 

Maximální povolená koncentrace v opalovacích přípravcích je 10 % [10].  
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Obr. 6: Strukturní vzorec oxybenzonu 

 

Mezi další UV filtry patří např. salicyláty, butylmethoxydibenzoylmethan a drometrizol 

trisiloxan. 

 

2.7.2 Fyzikální blokátory 

Fyzikální blokátory jsou nejčastěji anorganické látky, které rozptylují a odrážejí UV 

a viditelné záření. 

Oxid titaničitý a oxid zinečnatý jsou nejčastěji používané materiály z fyzikálních bariér. 

Při vyšších koncentracích však nejsou vhodnými blokátory, protože mají velmi nápadnou 

bílou barvu, proto se častokrát kombinují s chemickými absorbéry [10].  

K dispozici je ale mnohem více sloučenin, např. oxid železnatý a železitý, křemičitan 

hořečnatý, oxid hořečnatý, síran barnatý a další [10, 17].  

TiO2 byl první značně využívaný mikropigment. Své schopnosti odrazu a rozptýlení 

UV záření uplatňuje v UVB oblasti [7]. Zinková běloba se používá až po rozmíchání 

v opalovacím mléku nebo krému. Bez rozmíchání v emulzi je pouze krycí bílé líčidlo, které 

není vhodné používat pro běžné opalování. Výsledné emulzi dodá bělejší barvu, ale 

po důkladném rozetření na kůži není vidět [10]. ZnO absorbuje UV záření v celé šířce, kvůli 

čemu je považován za univerzální a širokospektrý UV filtr [7].  

Při zkoumání TiO2 byly testovány dva typy tohoto pigmentu s dvěma různými velikostmi 

částic (20 nm a 170 nm) v emulzi olej ve vodě. Pracovalo se s různými koncentracemi oxidu 

titaničitého a SPF hodnota byla stanovována metodou in vivo i in vitro. Experiment ukázal, 

že emulze s většími částicemi měla nižší SPF, jak emulze s menšími částicemi. Navíc se 

u menších částic prokázalo, že hodnota SPF je koncentračně závislá. U výsledků obou metod 

měření byla pozorována vysoká korelace, např. při koncentraci 10 % TiO2 v emulzi byla 

hodnota SPF in vivo metodou stanovena na 9,4 pro menší částice a 3,7 pro větší částice, 

in vitro metodou pak na 11,4 pro menší částice a 2,9 pro větší částice [18].  
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Tab. 2 : Seznam filtrů ultrafialového záření povolených aktuálně v EU [8]  

Skupina Název Ochrana 

Maximální 

povolená 

koncentrace 

Paraaminobenzoáty 

PABA UVB 5 % 

Ethylhexyl Dimethyl PABA UVB 10 % 

PEG-25 PABA UVB 10 % 

Benzofenony 

Benzofenon-3 UVA 10 % 

Benzofenon-4 UVA+UVB 10 % 

Benzofenon-5 UVA+UVB 10 % 

Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoát UVA 10 % 

Deriváty kafru 4-Methylbenzyliden Kafr UVB 4 % 

Cinnamáty 

Oktokrylen UVB 10 % 

Ethylhexyl Methoxycinnamát UVB 10 % 

Isoamyl p-Methoxycinnamát UVB 10 % 

Polysilikon-15 UVB 10 % 

Dibenzoylmethany Butyl Methoxydibenzoyl Methan UVA 10 % 

Salicyláty 

Homosalate UVB 15 % 

Ethylhexyl Salicylát UVB 10 % 

Benzyl Salicylát UVB 10 % 

Oktyl Salicylát UVB 10 % 

Triaziny 
Bis-Ethylhexyloxyfenol Methoxyfenyl Triazin UVA+UVB 10 % 

Ethylhexyl Triazon UVB 5 % 

Benzimidazoly 

Fenylbenzimidazol Sulfonová Kyselina UVB 8 % 

Drometrizol Trisiloxan UVA+UVB 15 % 

Fenyl Dibenzimidazol Tetrasulfonát Disodný UVA 10 % 

Organické 

nerozpustné 

pigmenty 

Methylen Bis-Benzotriazolyl 

Tetramethylbutylfenol 
UVA+UVB 10 % 

Minerální 

(anorganické) 

UV filtry 

Oxid titaničitý UVA+UVB 100 % 

Oxid zinečnatý UVA+UVB 100 % 

 

 Kosmetické emulze 

Emulze patří mezi nejdůležitější a nejužívanější typy kosmetických disperzí. Disperzní 

soustavy jsou tvořeny minimálně dvěma vzájemně omezeně mísitelnými nebo vůbec 

nemísitelnými kapalinami. Jedna bývá složena z tuků, vosků, uhlovodíků a je s vodou 

nemísitelná. Má tedy lipofilní charakter (hydrofobní) a označuje se písmenem „O“ jako 

„olej“. Druhá fáze je tvořena vodou a látkami ve vodě rozpustnými (hydrofilními). 

Označujeme ji písmenem „V“ jako „voda“. Disperzní prostředí se označuje jako vnější fáze 

a dispergovaná kapalina jako vnitřní fáze. Viskozita obou složek může být rozdílná. 
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Tyto dvě fáze mohou tvořit tři typy emulzí: 

1. Emulze typu voda v oleji se označuje symbolem V/O. Disperzním prostředím 

je olejová fáze, ve které jsou rozptýleny kapičky vody. Spolu s potem tato emulze 

tvoří ochranný kožní film. V kosmetice jsou tyto emulze užívány ve formě 

tzv. mastných krémů. Kapičky vody jsou v ní chráněny před odpařováním, proto tyto 

krémy nevysychají. A i přípravky na ochranu proti slunečnímu záření jsou častokrát 

založeny na tomto typu emulzí. 

 

2. Emulze typu olej ve vodě se označuje symbolem O/V. Disperzním prostředím 

je tentokrát vodná fáze, ve které jsou rozptýleny kapičky oleje. Tyto emulze jsou 

základem tzv. suchých krémů, které působí lehce, nemastně a dobře se roztírají 

na kůži. Nevýhodou ale je možné vysychání vodné části, proto se k těmto emulzím 

přidávají „humektanty“ (zvlhčovadla), které tento proces zpomalují. U těchto emulzí 

je nutné věnovat větší pozornost konzervaci, protože disperzní fáze je vhodná pro růst 

bakterií a plísní. 

 

3. Smíšené emulze existují ve dvou formách a to V/O/V nebo O/V/O. V dispergované 

fázi jsou ještě menší kapičky opačného typu fáze, která může být, ale nemusí být 

totožná s disperzním prostředím. Příklad: emulze V/O/V – jde vlastně o emulzi V/O 

emulgovanou ve vodě. 

 

2.8.1 Vznik emulzí 

Emulze mohou být nepravé a pravé. Ty nepravé jsou stabilizovány vysokou viskozitou vnější 

fáze, která zabraňuje pohybu a spojování kapének dispergované fáze. Pravé emulze jsou 

stabilizované pomocí povrchově aktivních látek nebo tenzidů. V praxi se používá kombinace 

obou způsobů. 

Tenzidy jsou látky s povrchovou aktivitou, což znamená, že se shromažďují především 

na rozhraní fází, kde vytváří monomolekulární vrstvu. Díky nim je způsobeno narušení vazeb 

(vodíkové můstky) mezi molekulami vody, a to se projeví snížením povrchového napětí. 

Tenzidy tvoří část hydrofilní a lipofilní, proto se můžou rozpouštět ve vodné i olejové fázi 

emulze. Tato molekulární struktura se označuje jako amfifilní (z řečtiny amfi = oba, 

filein = milovat).  

I tak ale může být tenzid rozpustný spíše ve vodě nebo v oleji. Platí zde pravidlo, že lépe 

rozpustné ve vodě jsou ty tenzidy, které se využívají pro stabilizaci emulzí O/V. A pak tedy 

lépe rozpustné v oleji jsou ty v emulzích V/O. 

Tenzidy se někdy označují jako emulgátory, protože se využívají právě při přípravě emulzí. 

Ve spojitosti s emulgátory je důležitá i hydrofilně-lipofilní rovnováha (angl. hydrophilic-

lipophilic balance, zkr. HLB). Jejím konceptem je metoda pro výběr vhodného emulgátoru 

nebo kombinace různých emulgátorů ke stabilizaci kosmetické emulze. Jedná se o hodnotu, 
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která udává afinitu emulgátoru k vodné nebo olejové fázi. Každý emulgátor má svou 

HLB hodnotu, protože záleží na jeho chemické struktuře [19]. 

 

Micely 

Po rozpuštění tenzidu ve vodě se adsorbuje na rozhraní fází a snižuje povrchové napětí. 

Jakmile je rozhraní plně nasyceno tenzidy, další přídavek tenzidu přestává snižovat povrchové 

napětí a jeho přebývající molekuly vytvářejí útvary, tzv. micely. Při zvětšování fázového 

rozhrání se micely rozpadají a obsazují nově vzniklý mezipovrch. Micely mohou být 

lamelární, sférické a hexagonální. V kosmetice jsou významné lamelární micely, které jsou 

známé jako tzv. tekuté krystaly nebo dvojvrstvy. Tvoří základ buněčných membrán a některé 

hydratační krémy obsahují zmíněné dvojvrstvy [20]. 

 

2.8.2 Vlastnosti emulzí 

Stabilita emulzí závisí na velikosti částic a jejich složení. Je to jedna z nejdůležitějších 

vlastností. Nestabilita emulzí se projevuje postupným oddělováním olejové a vodné fáze.  

Stabilizace se provádí dvěma způsoby: stabilizace elektrickou vrstvou nebo pomocí 

emulgátorů. Elektrickou dvojvrstvou se stabilizují pouze zředěné emulze, u kterých nedochází 

k tak častým srážkám částic. Emulgátory se naopak uplatňují u koncentrovaných emulzí.  

Emulze typu O/V i V/O mohou být tekuté i tuhé. Tekuté ve formě např. pleťových mlék 

a tuhé např. krémy. V dnešní době převažuje typ O/V, protože jsou výhodnější. Mají lepší 

lesk, na pleti nezůstává mastný film, dobře se roztírají a vstřebávají do pokožky. Navíc jsou 

o mnoho lehčí. Emulze typu V/O se tak dobře nevstřebávají a zůstávají na povrchu pokožky 

ve formě neprodyšného filmu. Jsou využívány především při výrobě opalovacích krémů 

a masážních krémů [21].  

 

2.8.3 Emulgátory 

Emulgátory jsou látky, které jsou schopny díky svým vlastnostem stabilizovat emulze tím, 

že snižují povrchové napětí mezi olejovou a vodnou fází. Molekula emulgátoru se taktéž jako 

emulze skládá z hydrofilní a hydrofobní části. Tyto látky tvoří jemný film na plochách obou 

fází, což znamená, že obaluji kapičky rozptýlené fáze, a tím zabraňují spojení jednotlivých 

kapiček. Zamezují tedy rozdělení emulze v původní části [22].  

 

2.8.4 Příprava kosmetických emulzí 

Emulze se v laboratořích připravují zpracováním hydrofilní a hydrofobní fáze vhodným 

postupem pro dané složení a typ emulze. Teplota obou fází by měla být stejná. U emulzí 

je důležitá zmiňovaná stabilita a také faktory, které ji ovlivňují, např. druh a množství 
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emulgátoru, viskozita fází emulze, způsob přípravy emulze, pořadí smíchávání fází, umístění 

emulgátoru a další.  

Způsob přípravy kosmetické emulze: 

1. Příprava vodné fáze – ve vodě jsou rozpuštěny všechny v ní rozpustné látky. Pokud 

vodná fáze představuje vnější fázi emulze, tak je možno přidat některé látky 

až k hotové emulzi. 

2. Příprava olejové fáze – v tomto kroku se smísí všechny oleje, vosky, tuky, mastné 

kyseliny a alkoholy (všechny hydrofobní látky) a látky rozpouštějící se v olejové fázi. 

3. Emulgace – počáteční smíchání vodné a olejové fáze, pro které je důležitá stejná 

teplota fází v rozmezí 50-80 °C podle připravovaného přípravku. Při emulgaci dochází 

k rozdělení jedné fáze na drobné kapénky, které se rozptylují v druhé fázi. 

4. Homogenizace – při homogenizaci se primární emulze s různou velikostí částic 

zpracovává v homogenizačním zařízení, které upravuje velikost částic 

na požadovanou velikost. Dochází tak ke stabilizaci přípravku. 

5. Egalizace – je proces míchání výsledné emulze. Používají se různá míchadla, 

např. rámová, křídlová, kotvová a další. 

Emulzifikace je proces, při kterém ze dvou nemísitelných kapalných fází vzniká emulze. 

 

Olejová fáze může být tvořena buď surovinami z ropy, nebo lipidy, které se vyskytují 

v živé hmotě. Z ropných derivátů se používá vazelínový olej, vazelína a parafín. Jsou to jedny 

z nejlacinějších kosmetických látek, proto v kosmetických produktech často nahrazují 

přírodní suroviny. Na pokožce a ve vlasech se výborně roztírají, pokožku na povrchu 

zvláčňují a ve vodě vytváří odolný ochranný film. Tento film je ale zcela odlišný 

od přirozeného filmu pokožky.  

Mezi využívané přírodní suroviny patří mastné kyseliny, rostlinné oleje a vosky. Lipidy 

patří mezi nejdůležitější látky používané v kosmetice. Většinou jsou dobře vstřebatelné 

a zdravotně nezávadné. Ovlivňují hydrataci pokožky a dokážou po určitý čas nahradit 

přirozený kožní film. Nevýhodou jejich používání je jejich chemická nestálost, rychle 

žluknou. Proto se musí kombinovat s antioxidanty [22].  
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3 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 

 In vitro měření slunečních ochranných faktorů opalovacích krémů 

metodou difúzní transmitance 

Springsteen, Yurek a spol. měřili sluneční ochranný faktor opalovacích přípravků difúzní 

transmitancí. Po rozetření opalovacích krémů je mnoho z nich průhledných a rozptylují 

dopadající světlo. Proto bylo prováděno toto měření za použití integrační koule pro veškeré 

zachycení světla rozptýleného pod všemi úhly. V této studii byl sluneční ochranný faktor 

měřen v rozmezí vlnových délek 280-400 nm. Výsledné SPF bylo vypočítáno z daného 

základního vztahu, který byl získán na základě in vivo testů. Dalšími výpočty byly získány 

i průměrné hodnoty množství blokovaného UVA a UVB záření.  

Na své testy pečlivě připravovali různé finální vzorky, které poté analyzovali. Při přípravě 

měli dva cíle. Prvním cílem bylo, aby aplikování vzorků bylo co nejpodobnější jako 

při in vivo testech, což by poskytlo spolehlivé výsledky srovnatelné s testy na dobrovolnících. 

Druhým cílem bylo vytvořit konzistentní metodu pro další in vitro měření stejným způsobem 

a získat tak dostatečně reprodukovatelné výsledky.  

Ve svém článku popsali několik již dříve použitých metod, např. in vitro test pomocí 

skleněných kyvet, do kterých je umístěn roztok krému a vhodného rozpouštědla, a poté 

vzorek je spektrometricky analyzován. U substrátů bylo nezbytné, aby byly poměrně 

transparentní v UV oblasti a aby co nejvíce napodobovaly strukturu lidské kůže. Na měření 

proto byly vybrány tři nejvhodnější a nejdostupnější substráty: Transpore Tape, Vitro-Skin 

a polyvinylchloridové (PVC) filmy. Přišli však i na další potenciální náhražky kůže 

pro testování in vitro.   

Prvním použitým substrátem byla Transpore Tape. Je to chirurgická transparentní páska, 

která je levná, dobře dostupná a je velmi snadné ji použít při experimentech. Její lepivá část 

usnadňuje přichycení pásky na plochu křemenného sklíčka, která se poté stane pracovní 

plochou. Tento substrát byl v jiných studiích několikrát testován a téměř ve všech případech 

vycházela vysoká shoda s již publikovanými výsledky.  

Vitro Skin je považována za syntetickou náhradu kůže a je široce využívaná 

pro stanovování ochranného slunečního faktoru. Jakmile je totiž tato syntetická kůže 

hydratovaná, získává strukturu velmi podobnou lidské epidermis. Opalovací krémy na ni 

působí stejně jako na lidskou kůži. Z již dříve publikovaných studií je známo, že tento 

substrát poskytuje vynikající a přesné výsledky. Nevýhodou těchto Vitro Skin substrátů je, 

že potřebují hydratovat den před testováním a tyto hydratované formy mají poměrně krátkou 

životnost.  

Posledním substrátem byly polyvinylchloridové filmy. Jsou to vysoce propustné materiály 

v UV a viditelné oblasti záření. Film sice nemá dostačující strukturu lidské kůže, ale je velmi 

snadné na něj kvalitně aplikovat opalovací produkt. Tyto filmy jsou dobře dostupné 

za poměrně nízké náklady. Některé prostředky proti slunečnímu záření se na těchto filmech 

však nerozptylují moc dobře, např. balzámy na rty.  
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Uveřejněný článek pouze popisuje metodu stanovení, výběr vhodných substrátů a opravdu 

podrobné zhotovení výsledných vzorků k následnému měření. Proto nejsou v této práci 

uvedeny žádné výsledky experimentů [14].  

Měření SPF faktoru stejnou metodou na substrátu Vitro Skin prováděli i S. L. Oliveiria, 

A. M. Mansanares a spol. Testovali 4 komerční krémy s různými hodnotami slunečního 

ochranného faktoru (8, 15, 20 a 30) ve dvou různých koncentracích (0,8 a 2 mg∙cm-2). 

Výzkumy ukázaly, že při koncentraci krémů 0,8 mg∙cm-2 se výsledky více přibližovaly 

hodnotám uvedených na obalu. Při vyšší koncentraci byly hodnoty SPF téměř dvojnásobné. 

Koeficient spolehlivosti R2 se u obou měření pohyboval kolem 0,99 [23].  

 In vitro stanovení slunečního ochranného faktoru za analýzy zředěného 

vzorku 

Dutra, Oliveria a spol. stanovovali SPF na základě připraveného roztoku opalovacího krému 

s ethanolem. V experimentu byly použity komerční, běžně dostupné opalovací krémy 

zakoupené v lékárně. Krémy obsahovaly nejrůznější UV filtry, např. benzofenon. Zakoupené 

komerční vzorky byly naváženy a převedeny do odměrné baňky, která byla doplněna 

ethanolem na požadovaný objem. Následně byly jednotlivé vzorky po nějakou dobu 

upravovány ultrazvukem a poté byly filtrovány přes bavlnu. Odjímaly se pouze první 

mililitry, které byly opět převedeny do baňky, a ta byla doplněna ethanolem. Po dalším 

upravování byl konečný vzorek převeden do křemenných kyvet a analyzován. Jako slepý 

vzorek je v tomto pokusu použit čistý ethanol. Takto připravené vzorky byly analyzovány 

spektrofotometricky v rozmezí vlnových délek 290-400 nm. 

V tomto výzkumu se testovalo 10 kosmetických přípravků proti slunečnímu záření, které 

byly vyhodnoceny za použití matematického vztahu. Hodnoty označené na obalech výrobků 

nabývaly hodnot SPF od 8 do 30. Tři ze vzorků se téměř shodovaly s hodnotami uvedených 

na výrobku, tři vzorky ukázaly hodnoty vyšší a zbytek krémů nižší SPF. Odchylky jsou 

zdůvodněny tím, že existuje mnoho faktorů, které výsledné SPF ovlivňují. Zmiňují např. typ 

kosmetické emulze, reakce mezi složkami krému, nebo že reakce kůže a krému může být 

odlišná od reakce krému a substrátu. Kvůli těmto a dalším faktorům pak vzroste či klesne 

hodnota slunečního ochranného faktoru. Navíc podle Pissavini a spol. se velmi těžce dokazují 

vysoké SPF. K těmto rozdílům u vyšších SPF dochází i u in vivo testů. Proto Dutra a spol. 

usoudili, že firmy, co vyrábí kosmetické emulze tohoto typu, musí být obeznámeny se všemi 

ovlivňujícími faktory a brát je v potaz [9].  

Zcela totožný experiment prováděli K. A. Omar a R. S. Abdulrahman. Touto metodou 

zkoumali 15 komerčně dostupných krémů z Kurdistánu. Výsledky ukázaly, že u pěti 

zkoumaných emulzí vypočítané SPF odpovídalo hodnotě uvedené na výrobcích. Dva z krémů 

vykazovaly o trošku vyšší SPF a ostatní komerční výrobky měly odlišnou hodnotu. 

S výjimkou dvou krémů byly největší rozdíly u krémů, které zaručovaly SPF vyšší jak 50. 

Nejnižší rozdíly byly u hodnot 45, 30, 25, 20 a 15 [24].  
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 Vliv množství aplikované emulze na výsledném slunečním ochranném 

faktoru 

Farschou a Wulf ve své studii zkoumali SPF in vivo metodou na lidských dobrovolnících. 

Množství opalovacího krému na 1 cm2 byly 2 mg. Nicméně přišli na to, že člověk 

při opalování na sebe průměrně namaže na 1 cm2 asi jen čtvrtinu, což odpovídá 0,5 mg. 

Samozřejmě že záleží na fototypu kůže. Dermatologové věří, že vztah mezi hodnotou SPF 

a množstvím krému roste lineárně. Tito vědci se však domnívají, že se jedná o exponenciální 

růst. Ve studiích in vitro nešlo potvrdit ani vyvrátit jednu z možností, proto Farschou a Wulf 

začali provádět tyto experimenty za účelem získání vztahu mezi použitým množstvím 

kosmetické emulze a slunečního ochranného faktoru.  

Výzkum byl prováděn na dvaceti zdravých dobrovolnících různého věku (od 23 do 62), 

odlišného pohlaví (16 žen a 4 muži) a s různým fototypem kůže (I-III). Expozice na slunci 

nebo v soláriu nebyla povolena 4 týdny před zahájením studie a během experimentálního 

období. Na horní části každého z nich bylo označeno 5 oblastí, které byly generovány pomocí 

počítače. Čtyři z těchto oblastí byly ošetřeny různým množstvím komerčně dostupného 

opalovacího přípravku s hodnotou SPF = 4. Tento přípravek obsahoval nejrůznější UV filtry. 

Nejdříve byl výrobek testován, jestli uvedené SPF na obalu odpovídá. Poté byla aplikována 

na vygenerovaná místa různá množství krému v rozmezí od 0,5 mg∙cm-2 do 4 mg∙cm-2. 

Po uplynutí půl hodiny byla místa ozařována a testována po dobu jednoho dne.  

Výsledky prokázaly, že vztah mezi množstvím aplikovaného přípravku a hodnotou SPF 

je značně nelineární. Výsledná data byla proto prokládána polynomickými a exponenciálními 

funkcemi. Po všech testech však bylo jednoznačné, že se nejedná ani o lineární ani 

o polynomickou závislost, ale o exponenciální [12].  

 In vitro stanovení slunečního ochranného faktoru za použití křemenných 

destiček 

Akrman, Kubáč a spol. testovali kosmetické emulze proti slunečnímu záření metodou difúzní 

transmitance za použití křemenných destiček. Povrch těchto destiček měl určité zdrsnění, 

aby substrát byl co nejvíce podobný lidské kůži. Na destičku se aplikovaly 2 mg·cm-2. Bylo 

jimi testováno 20 komerčních kosmetických výrobků s určitou SPF hodnotou na obalu.  

Destičky používané na experiment měly velikost 10 cm × 10 cm × 2 mm. Zdrsnění povrchu 

křemenné destičky bylo provedeno s pomocí karborundového prášku, který se rozložil 

na povrch destičky a navlhčil. Zdrsnění bylo vytvořeno kruhovými pohyby po jejím povrchu. 

Tato metoda však nebyla nejideálnější, protože karborundový prášek má menší tvrdost 

jak křemen, a proto bylo zapotřebí vytvořit určitý tlak, který vytvořil nerovnoměrné zdrsnění. 

Ve spolupráci s Akademií věd ČR v Turnově vyzkoušeli metodu tryskání brusného materiálu 

pomocí proudění stlačeného vzduchu. Postupně vyzkoušeli různé brusné prostředky, nejvíce 

se ale osvědčil sklářský písek. Následně pak bylo nutné vyhladit vzniklé ostré hrany. Kromě 

broušení byla použita i technika leptání kyselinou fluorovodíkovou. Při postupném zkoumání 

se ale dostalo k výsledku, že k dokonalejšímu leptání je účinnější směs fluoridu amonného 

a kyseliny sírové. Ovšem nejúčinnější technikou bylo použití smirkového papíru.  
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Postup aplikace, roztírání a sušení krémové vrstvy má velký vliv na stanovení výsledného 

SPF. Proto nebylo možné používat menší destičky než 10 cm × 10 cm. Bylo by pak obtížné 

dosáhnout rovnoměrné tloušťky krému v jejím středu a na okrajích. Na analytických vahách 

bylo na destičku umístěno skleněnou tyčinkou 25 kapek. Kapky se poté rovnoměrně rozetřely 

po ploše destičky za konstantního tlaku. Celý postup musí být velmi rychlý. Při roztírání 

docházelo i k sušení v proudu teplého vzduchu. Fotometrický přístroj byl nastaven na slepý 

vzorek glycerolu, který byl v množství 2 mg·cm-2 aplikován na destičku.  

Měření bylo prováděno v klasickém rozmezí vlnových délek od 290 nm do 400 nm 

v krocích 5 nm. Destičkami se dá ve spektrofotometru pohybovat a mají poměrně velký 

povrch, tudíž byla data měřena na několika místech. Takto bylo naměřeno 20 komerčních 

krémů s různými UV filtry. Během experimentu se zkoumala i souvislost mezi získaným SPF 

in vitro a in vivo metodou na dobrovolnících. Dále pak i souvislost mezi výsledným 

ochranným slunečním faktorem a množstvím krému, které se aplikovalo na destičku.  

Výsledky této studie ukázaly ve většině případů přijatelné hodnoty ochranných slunečních 

faktorů kosmetických emulzí v porovnání s těmi, co byly uvedené na obalech od výrobců 

[11]. V Tab. 3 jsou zaznamenány všechny výsledky experimentu. 

 

Tab. 3: Porovnání stanovení SPF metodou in vivo a in vitro s rozdílným množstvím 

naneseného krému vůči uvedené hodnotě 

Vzorek 
Uvedené 

SPF 
SPFin vivo 

SPFin vitro 

2 mg·cm-2 

SPFin vitro 

1,3 mg·cm-2 

SPFin vitro 

1,1 mg·cm-2 

1 40 43,4 39,4 38,1 35,1 

2 25 25,4 31,2 28,3 22,3 

3 16 15,2 16,4 14,8 11,7 

4 8 7,0 6,1 5,9 5,3 

5 8 5,6 10,4 9,1 7,2 

6 12 13,4 14,5 13,0 11,0 

7 12 10,0 17,4 13,8 9,8 

8 12 9,5 10,5 10,1 12,7 

9 8 8,0 13,5 11,3 8,1 

10 12 10,7 8,4 7,1 6,0 

11 14 13,3 16,5 12,1 9,8 

12 16 14,5 14,3 11,7 9,8 

13 18 17,0 22,4 17,0 16,6 

14 20 20,5 23,5 16,4 15,1 

15 15 15,0 16,4 14,2 9,8 

16 15 13,7 14,3 11,5 9,7 

17 25 23,0 38,1 32,3 29,6 

18 15 8,4 7,1 4,8 3,3 

19 40 40,5 39,1 33,2 26,6 

20 40 37,9 42,1 46,6 35,7 
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4 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 Testované vzorky emulzí 

4.1.1 Komerční vzorky emulzí 

Pro testování byly vybrány opalovací krémy s různými hodnotami SPF od 6 do 50. 

Kosmetické přípravky byly od různých firem. Přehled emulzí je uveden v Tab. 4. Oblast 

působení emulzí a UV filtry, které obsahují, jsou uvedeny v Tab. 5.  

 

Tab. 4: Přehled emulzí a jejich uvedené SPF na obalu 

Vzorek Název Uvedené SPF 

1 Astrid 6 

2 CIEN 20 

3 Garnier 30 

4 Oriflame 30 

5 Sun Dance – DM 50 

 

Tab. 5: Oblast působení emulzí a UV filtry, které obsahují 

Vzorek Oblast působení UV filtry 

1 UVA + UVB Oktokrylen, Butyl methoxydibenzoyl methan 

2 UVA + UVB Oktokrylen, TiO2, Butyl methoxydibenzoyl methan 

3 UVA + UVB 

Oktokrylen, TiO2, Ethylhexyl triazone, 

Terephthalylidene dicamphor sulfonic acid, Butyl 

methoxydibenzoyl methan 

4 UVA + UVB 

Oktokrylen, Bis-ethylhexyloxyfenol methoxyfenyl 

triazine, Butyl methoxydibenzoyl methan, Ethylhexyl 

triazone 

5 UVA + UVB 
Oktokrylen, TiO2, Butyl methoxydibenzoyl methan, 

Diethylhexyl mutamido triazone 

 

Vyskytující se UV filtry v kosmetických emulzích měly srovnatelné složení. Nejčastěji 

a nejvíce zastoupený chemický absorbér, co se týká množství, byl oktokrylen, který chrání 

lidskou kůži před UVB paprsky. Použité suroviny na výrobu přípravku jsou podle legislativy 
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ve složení (INCI – mezinárodní názvosloví kosmetických ingrediencí, angl. international 

nomenclature of cosmetic ingredients) seřazeny podle klesajícího procentuálního obsahu. 

Suroviny, které tvoří méně jak 1 % celkové hmotnosti výrobku, jsou už seřazeny náhodně. 

Oktokrylen se zpravidla vyskytuje na druhém či třetím místě v tomto seznamu použitých 

látek. Tudíž tvoří velkou část emulze. Nejvíce zastoupenou složkou v krémech byla voda, ale 

nedá se tvrdit, že by všechny krémy byly emulzemi O/V, jelikož procentuální hmotnostní 

množství není známé. Součet všech hydrofobních složek mohl přesáhnout 50 % obsahu. Voda 

byla doplněna o další používané látky pro výrobu konvenční kosmetiky, jako je glycerin, 

různé alkoholy, silikony, konzervanty a podobně. Glycerin je vysoce hydrofilní 

a v přípravcích pomáhá dalším látkám, aby se lépe vstřebaly do kůže. Tu pak do určité 

koncentrace zjemňuje, zvláčňuje a pomáhá jí, aby si udržela vlastní hydrataci. Při vyšších 

koncentracích může však pokožku vysušit, protože dokáže vytáhnout vodu z hlubších vrstev 

kůže na její povrch, a tak ji dehydratovat uvnitř. Alkoholy působí jako rozpouštědla 

a konzervanty. Stejně jako glycerin dělají pokožku prostupnější pro jiné látky. Silikony 

na povrchu kůže vytvoří tenký film, který ho vyhladí, zjemní a vyplní jemné vrásky. 

Přípravky se silikony se dobře roztírají. Konzervanty zabraňují nežádoucím chemickým 

přeměnám nebo rozkladu přípravků zasaženého mikroby.  

Dále se v krémech velmi často vyskytoval i butyl methoxydibenzoyl methan nebo fyzikální 

blokátor oxid titaničitý, který je účinným UV filtrem v UVA i UVB oblasti. Butyl 

methoxydibenzoyl methan pak chrání před celým UVA spektrem. Všechny krémy dle obalu 

chrání lidskou pokožku před UVA i UVB paprsky.  

 

4.1.2 Vzorky spolupracující firmy 

Měření SPF proběhlo i u opalovacích mlék spolupracující komerční firmy. Tato firma 

je českého původu a zaměřuje se zejména na výrobu přírodní kosmetiky. Firma poskytla tři 

vzorky o různé hodnotě ochranného slunečního faktoru (SPF 10, 20 a 30). Kosmetické 

emulze tvořily na destičce viditelnou bílou vrstvu, která byla nejspíše způsobena vyšším 

obsahem oxidu titaničitého (v přírodní kosmetice se tento UV filtr využívá ve většině 

případů). U opalovacích mlék se pouze porovnávala hodnota SPF na obalu a výsledek hodnot 

laboratorně naměřených a vyhodnocených dat.  

 



28 

 

 

Obr. 7: Vzorky opalovacích mlék komerční spolupracující firmy 

 

4.1.3 Laboratorně připravené vzorky emulzí 

V rámci jiné bakalářské práce byly připravovány opalovací krémy, které byly následně 

analyzovány z hlediska SPF, UVAPF, atd. Každý vzorek vždy obsahoval oxid titaničitý 

a další UV filtry, např. oktyl salicylát a benzyl salicylát. Tyto sloučeniny jsou chemické 

absorbéry, které mají své působení v UVB oblasti. V Tab. 7 jsou uvedeny vzorky emulzí 

a UV filtry, které obsahovaly. 

 

Tab. 7: Přehled připravených emulzí a UV filtry, které obsahují, a jejich procentuální 

hmotnost v krému 

Vzorek UV filtry Procent. hmotnost [%] 

1 
TiO2 20 

oktyl salicylát 2 

2 

TiO2 10 

oxybenzon 5 

oktyl salicylát 5 

jojobový olej 2,5 

mandlový olej 2 

makadamový olej 2 

olivový olej 1,5 

kokosový olej 2 

3 

benzyl salicylát 7,5 

TiO2 5 

oktyl salicylát 3 

oxybenzon 3 
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Ve vzorku č. 1 měl nejvyšší procentuální zastoupení fyzikální blokátor oxid titaničitý 

v minerálním oleji (20 %). Dále pak oktyl salicylát v procentuálním množství 2 % obsahu 

emulze. Krém byl dále připraven např. ze zklidňujícího pantenolu, glycerolu, PEG-100 

stearátu. 

Ve vzorku č. 2 byl opět zastoupen oxid titaničitý, tentokrát v práškové formě 

a v procentuálním zastoupení 10 % celkového množství emulze. Dále pak oktyl salicylát 

v procentuálním množství 5 % a oxybenzon ve stejném množství. Vzorek obsahoval 

i rostlinné oleje jako mandlový, makadamový a olivový, které mají samy o sobě nízkou, 

ale určitou ochranu proti slunečnímu záření. 

Ve vzorku č. 3 bylo největší procentuální množství benzyl salicylátu (7,5 %), o něco méně 

práškového TiO2 (5 %), oxybenzonu (3 %) a oktyl salicylátu (3 %). Všechny vzorky byly 

emulze typu O/V. 

Oxid titaničitý a pak i zinečnatý se nejvíce využívá u přírodních výrobků certifikovaných 

značek kosmetiky. Jiné zmiňované chemické UV filtry, jako třeba oktokrylen, není certifikáty 

povolen. Při výrobě přírodní kosmetiky se nepracuje ani s nanočásticemi těchto látek, jelikož 

odborníci vidí riziko v podobě zánětů až genetického poškození při průchodu nanočástice 

do těla. Pak kvůli obsahu větších částic oxidů vzniká na povrchu těla bílá vrstva, která lidský 

organismus sice chrání, ale pro některé uživatele není žádaná.  

 

 Přístroj, materiály a metody měření 

4.2.1 Spektrofotometr 

Měření absorbance bylo prováděno na spektrofotometru U-3900H (HITACHI, Japonsko). 

Rozsah vlnových délek byl nastaven od 290 nm do 400 nm. Rychlost skenování byla 

300 nm·min-1. Hodnota nulové hladiny byla nastavena u obou metod na vzduch.  

 

4.2.2 Substrát 

Testované vzorky opalovacích krémů byly nanášeny na polymethylmethakrylátové destičky 

(substráty) o povrchu 5 cm2 (1×5 cm) a 25 cm2 (5×5 cm). Na místě nanášení krému měly 

destičky specifikovanou drsnost výrobcem 2 µm.  

 

 

Obr. 8: Strukturní vzorec polymethylmethakrylátu (PMMA) 
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4.2.3 Klasická metoda 

Při jednodušší klasické metodě se využívalo nařezaných obdélníkových destiček o povrchu 

5 cm2 (1×5 cm). Jeden vzorek kosmetické emulze byl měřen v pěti opakováních, aby 

výsledky nebyly zatíženy statistickou chybou. Krémy byly na destičku pečlivě rozetřeny 

a takto nachystané destičky byly přibližně 30 minut inkubovány v absenci slunečního záření, 

aby vrstva byla co nejvíce jednolitá.   

Před začátkem měření se nastavil přístroj, podle již zmiňovaných instrukcí. Jako první 

se nastavila základní linie na vzduch a provedlo se kontrolní měření v absenci substrátu, aby 

bylo ověřeno správné nastavení nulové hladiny. Do předního kyvetového prostoru byl 

umístěn slepý vzorek, kterým byl glycerol zpracovaný na destičce stejným způsobem jako 

všechny analyzované vzorky. Do zadního kyvetového prostoru se jednotlivě umísťovaly 

destičky s emulzemi a měřila se absorbance. Každá destička byla měřena dvakrát, 

před vystavením UV záření a po něm. Ozařování probíhalo po dobu jedné hodiny pomocí 

zdroje UV záření. 

Po obou měřeních se získaly sady naměřených dat jednoho vzorku před jeho vystavením 

UV záření a poté.  Data se dále zpracovávala v programech Excel (Microsoft, USA) 

a MATLAB (MathWorks, USA). Na následujícím grafu č. 1 je zobrazeno výstupní surové 

spektrum pro opalovací krém značky ASTRID s hodnotou SPF = 6 měřené klasickou 

metodou. 

 

Graf č. 1: Absorpční spektrum pro opalovací krém ASTRID měřené klasickou metodou 
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4.2.4 Metoda integrační koule 

Metoda integrační koule využívala čtvercové destičky o povrchu 25 cm2 (5×5 cm). Na tento 

povrch se na analytických vahách odvážilo 0,05 g, aby výsledné množství krému na destičce 

odpovídalo hodnotě 2 mg·cm-2. Přípravek se na destičku pečlivě rozetřel, aby vrstva krému 

byla ve všech místech totožná. Takto připravené substráty se všemi vzorky byly po dobu 

30 minut inkubovány v absenci slunečního záření. I v tomto případě byl použit 

spektrofotometr U-3900H (HITACHI, Japonsko), tentokrát však s použitím techniky 

integrační koule. 

Jako základní linie se opět používal vzduch. Do spektrofotometru byla umístěna destička 

s glycerolem na místo referenční látky, a do pravého úhlu od tohoto místa pak měřený vzorek. 

Měření probíhalo na pěti náhodných místech destičky. Po každém změření určitého místa 

se destička posunula do jiné polohy. 

Tímto způsobem se vzorek měřil vždy před a po ozáření UV světlem. Nejdříve tedy 

proběhlo měření před ozářením, z kterého program poskytl první data pro výpočet. Pak byly 

vzorky 1 hodinu pod UV zářením. Po 1 hodině proběhlo další měření založené na stejném 

principu. Naměřená data byla exportována a následně analyzovaná pomocí programů EXCEL 

(Microsoft, USA) a MATLAB (MathWorks, USA).  

 

 Matematické zpracování dat 

Pro výpočty SPF, UVAPF a λkrit byly použity rovnice (2), (3) a (4), které byly i součástí 

výpočtového skriptu pro program MATLAB. Výpočtový program čerpal i exportoval 

výsledné hodnoty do programu EXCEL, tzn. že výpočet fundamentálních parametrů jako 

je UVAPF, SPF atd. se prováděl automaticky po vložení naměřených hodnot absorbancí 

před ozářením a po ozáření vzorku UV zářením.  

Do programu EXCEL byly nejdříve převedeny naměřené absorbance v rozmezích vlnových 

délek 290-400 nm. Z hodnot byla vypočítána průměrná hodnota před a po expozici UV záření 

pro danou absorbanci (každý vzorek byl měřen 5× před a po ozáření). Z těchto údajů pak byly 

programem stanoveny pomocí zadaných rovnic požadované parametry. Program zahrnoval 

i výpočet UVAPF0, což je hodnota, která vyjadřuje ochrannou UVA účinnost opalovacího 

přípravku před expozicí UV zářením. Její rovnice pro výpočet je totožná s rovnicí pro výpočet 

UVAPF, pouze se počítá s průměrnými absorbancemi před expozicí UV zářením.  

Z průměrných hodnot absorbancí a k nim příslušných vlnových délek byl vynesen graf, 

který popisoval jejich vzájemnou závislost. Tyto grafy jsou zobrazeny a rozebrány 

v následující kapitole. Nakonec je vypočítán poměr UVAPF/SPF, který by podle legislativy 

neměl být méně jak 33 %. 
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𝑆𝑃𝐹 =
∫ 𝐸(𝜆)·𝑆(𝜆)·𝑑𝜆

𝜆=400 𝑛𝑚
𝜆=290 𝑛𝑚

∫ 𝐸(𝜆)·𝑆(𝜆)·10−𝐴(𝜆)·𝑑𝜆
𝜆=400 𝑛𝑚

𝜆=290 𝑛𝑚

                                             (2) 

 

𝑈𝑉𝐴𝑃𝐹 =
∫ 𝑃(𝜆)·𝐼(𝜆)·𝑑𝜆

𝜆=400 𝑛𝑚
𝜆=320 𝑛𝑚

∫ 𝑃(𝜆)·𝐼(𝜆)·10−𝐴(𝜆)·𝑑𝜆
𝜆=400 𝑛𝑚

𝜆=320 𝑛𝑚

                                          (3) 

 

Kde: 

λ – vlnová délka 

E (λ) – erytémové spektrum při vlnové délce λ; 

S (λ) – spektrální záření ze solárního simulátoru při vlnové délce λ; 

A (λ) – absorbance ve vrstvě vzorku při vlnové délce λ; 

P (λ) – účinky spektrálního pásma zdroje pro vznik trvalé pigmentace při vlnové délce λ; 

I (λ) – spektrální záření ze solárního simulátoru při vlnové délce λ; 

 

Výpočet kritické vlnové délky λkrit : 

 

 ∫ 𝐴𝜆 · 𝑑𝜆
𝜆𝑘𝑟𝑖𝑡

290
= 0,9 ∫ 𝐴𝜆 · 𝑑𝜆

400

290
                            (4) 

 

Kde: 

λkrit – kritická vlnová délka 

λ – vlnová délka  

Aλ – průměrná absorbance při vlnové délce λ  
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5 VÝSLEDKY A DISKUZE 

 Naměřená data a jejich vyhodnocení 

Grafy č. 2-6 znázorňují závislosti průměrných absorbancí na vlnových délkách u jednotlivých 

konvenčních opalovacích krémů. V jednom grafu jsou vždy zahrnuta absorpční spektra 

získané klasickou metodou i metodou integrační koule pro lepší porovnání a přehlednost. 

Grafy jsou seřazeny podle vzrůstajícího deklarovaného SPF.  

 

Graf č. 2: Absorpční spektra pro opalovací krém ASTRID měřená klasickou metodou 

a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové délce před 

a po ozáření UV) 

 

Pro vzorek krému ASTRID s deklarovaným SPF = 6 byl stanoven poměr UVAPF a SPF 

na 0,66 ⇒ 66 % u klasické metody a 132 % u metody integrační koule. Požadovaná výše 

poměru je minimálně 33 %, tudíž tuto podmínku vzorek u obou metod splňuje. Metoda 

integrační koule ukazuje, že vzorek krému chrání více v UVA oblasti. Na rozdíl od toho, 

klasická metoda ukazuje od vlnové délky 380 nm mírný rozklad UV filtrů v této oblasti.  

Klasickou metodou byla absorpční maxima po ozáření naměřena při vlnových délkách 

322 nm pro UVA oblast a v rozmezí vlnových délek 301-308 nm pro UVB. Kritická vlnová 

délka odpovídala hodnotě 391 nm. Metodou integrační koule byla absorpční maxima 

zaznamenána hlavně v UVA oblasti. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 387 nm. 

Tento vzorek obsahoval pouze chemické UV filtry. 
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Graf č. 3: Absorpční spektra pro opalovací krém CIEN měřená klasickou metodou a metodou 

integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové délce před a po ozáření UV) 

 

Pro vzorek krému CIEN s deklarovaným SPF = 20 byl stanoven poměr UVAPF a SPF 

na 0,64 ⇒ 64 % u klasické metody a 126 % u metody integrační koule. Požadované kritérium 

tudíž vzorek splňuje v obou případech.  

Klasickou metodou byla absorpční maxima naměřena po ozáření na přechodu UVB a UVA 

oblasti (321 nm). Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 391 nm. V případě měření 

integrační koulí vykazoval tento vzorek poměrně stabilní absorbance v celém spektru. 

Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 389 nm.  

Krém značky CIEN obsahoval dva chemické UV filtry a oxid titaničitý. Tyto UV filtry 

poskytly skvělou ochranu před slunečním zářením jak v UVA, tak v UVB oblasti.  
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Graf č. 4: Absorpční spektra pro opalovací krém GARNIER měřená klasickou metodou 

a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové délce před 

a po ozáření UV) 

 

Pro vzorek krému GARNIER s deklarovaným SPF = 30 byl stanoven poměr UVAPF a SPF 

na 0,85 ⇒ 85 % u klasické metody a 98 % u metody integrační koule. Požadované kritérium 

taktéž splňuje, jako dva předchozí krémy.  

Klasickou metodou byla absorpční maxima naměřena po ozáření opět na rozhraní UVA 

a UVB oblasti. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 390 nm. V případě měření 

integrační koulí ukazoval tento vzorek mírně vzrůstající absorbance do UVA oblasti. Kritická 

vlnová délka odpovídala hodnotě 388 nm. Vzorek krému GARNIER obsahoval řadu 

chemických UV filtrů a fyzikální filtr oxid titaničitý. 
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Graf č. 5: Absorpční spektra pro opalovací krém ORIFLAME měřená klasickou metodou 

a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové délce před 

a po ozáření UV) 

 

Pro vzorek krému ORIFLAME s deklarovaným SPF = 30 byl stanoven poměr UVAPF 

a SPF na 0,93 ⇒ 93 % u klasické metody a 126 % u metody integrační koule.  

Klasickou metodou byla absorpční maxima naměřena po ozáření při vlnových délkách 356-

-348 nm pro UVA oblast a 307-312 nm pro UVB. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 

390 nm. V případě měření integrační koulí vykazoval tento vzorek taktéž poměrně stabilní 

absorbance v celém spektru. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 388 nm. Přípravek 

proti sluněné ORIFLAME obsahoval pouze chemické UV filtry. 
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Graf č. 6: Absorpční spektra pro opalovací krém DM – SUN DANCE měřená klasickou 

metodou a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové délce před 

a po ozáření UV) 

 

Pro vzorek krému DM – SUN DANCE s deklarovaným SPF = 50 byl stanoven poměr 

UVAPF a SPF na 0,78 ⇒ 78 % u klasické metody a 106 % u metody integrační koule. 

Požadované kritérium taktéž splňuje.  

Klasickou metodou byla absorpční maxima naměřena po ozáření na rozhraní UVA a UVB 

oblasti a poté ještě v rozmezí vlnových délek 311-312 nm pro UVB oblast. Kritická vlnová 

délka odpovídala hodnotě 391 nm. Absorbance při měření integrační koulí byly poměrně 

stabilní. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 389 nm.  

 

Co se týká metody integrační koule, tak všechny poměry UVAPF a SPF byly vyšší jak 

100 %, tzn. že hodnota ochrany před UVA paprsky byla vyšší jak SPF. Všechny vzorky 

splňovaly minimální kritickou vlnovou délku 370 nm, avšak výsledné ochranné sluneční 

faktory se významně lišily od deklarovaných na obalu i získaných za pomoci klasické 

metody.  
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Grafy č. 7-9 znázorňují závislosti u jednotlivých konvenčních opalovacích krémů 

spolupracující firmy. Jsou seřazeny podle vzrůstajícího deklarovaného SPF a u každého 

přípravku nalezneme absorpční spektra při použití klasické metody i metody integrační koule.  

Všechny přípravky až na jeden případ měly poměr UVAPF a SPF větší jak 100 % 

(komerční opalovací mléko s hodnotou SPF = 20 dokazované metodou integrační koule – 

poměr 90 %). Kritické vlnové délky obou metod splňovaly kritérium, že byly vyšší jak 

370 nm. Jelikož se jedná o opalovací mléka, které jsou vyráběna certifikovanou přírodní 

kosmetikou, je předpokládáno, že k výrobě používají pouze fyzikální UV filtry. Ve všech 

případech měření klasickou metodou došlo při 340 nm k výraznému skoku k nižším 

hodnotám absorbance jak před ozářením, tak po ozáření vzorku UV světlem. Krémy 

spolupracující firmy jsou více diskutovány v kapitole 5.3. 

 

 

Graf č. 7: Absorpční spektra pro komerční vzorek spolupracující firmy s SPF = 10 měřená 

klasickou metodou a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové 

délce před a po ozáření UV) 
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Graf č. 8: Absorpční spektra pro komerční vzorek spolupracující firmy s SPF = 20 měřená 

klasickou metodou a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové 

délce před a po ozáření UV) 

 

 

Graf č. 9: Absorpční spektra pro komerční vzorek spolupracující firmy s SPF = 30 měřená 

klasickou metodou a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové 

délce před a po ozáření UV) 
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Grafy č. 10-12 znázorňují závislosti průměrných absorbancí na vlnových délkách u 

jednotlivých laboratorně připravených opalovacích krémů. V jednom grafu jsou vždy 

zahrnuta absorpční spektra získaná klasickou metodou i metodou integrační koule pro lepší 

porovnání a přehlednost.  

 

Graf č. 10: Absorpční spektra pro laboratorně připravený vzorek č. 1 měřená klasickou 

metodou a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové délce před 

a po ozáření UV) 

 

Pro vzorek č. 1 byl stanoven poměr UVAPF a SPF na 0,59 ⇒ 59 % u klasické metody 

a 96 % u metody integrační koule.  

Klasickou metodou byla absorpční maxima naměřena po ozáření při vlnových délkách 

322 nm pro UVA oblast a 305 nm pro UVB. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 

391 nm. Metodou integrační koule byly veškeré naměřené absorbance nízké, ale poměrně 

stabilní. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 391 nm.  
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Graf č. 11: Absorpční spektra pro laboratorně připravený vzorek č. 2 měřená klasickou 

metodou a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové délce před 

a po ozáření UV) 

 

Pro vzorek č. 2 byl stanoven poměr UVAPF a SPF na 0,43 ⇒ 43 % u klasické metody 

a 104 % u metody integrační koule.  

Klasickou metodou byla absorpční maxima naměřena po ozáření při v rozmezí vlnových 

délek 290-296 nm pro UVB. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 392 nm. Metodou 

integrační koule byly i v tomto případě veškeré naměřené absorbance nízké, ale poměrně 

stabilní. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 390 nm.  
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Graf č. 12: Absorpční spektra pro laboratorně připravený vzorek č. 3 měřená klasickou 

metodou a metodou integrační koule (závislost průměrných absorbancí na vlnové délce před 

a po ozáření UV) 

 

Pro vzorek č. 3 byl stanoven poměr UVAPF a SPF na 0,59 ⇒ 59 % u klasické metody 

a 68 % u metody integrační koule.  

Klasickou metodou byla absorpční maxima naměřena po ozáření v rozmezí vlnových délek 

316-320 nm pro UVB oblast. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 391 nm. Metodou 

integrační koule bylo absorpční maximum naměřena po ozáření vzorku při vlnové délce 

300 nm v UVB oblasti. Kritická vlnová délka odpovídala hodnotě 392 nm.  
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 Výsledky faktorů konvenčních opalovacích krémů 

V Tab. 8 jsou shrnuty všechny výsledky měření ochranného slunečního faktoru konvenčních 

opalovacích krémů, které byly spektrofotometrickými metodami testovány.  

 

Tab. 8: Výsledky měření konvenčních opalovacích krémů 

Vzorek Uvedené SPF 
Klasická metoda Metoda integr. koule 

UVAPF SPF UVAPF SPF 

Astrid 6 4,36 6,60 3,47 2,62 

CIEN 20 12,69 19,83 18,12 14,34 

Garnier 30 24,88 29,39 10,18 10,38 

Oriflame 30 16,55 17,78 15,00 11,90 

Sun Dance – DM 50 64,81 83,62 27,11 25,63 

 

Výsledky klasické metody měření ukázaly ve většině případů větší shodu s hodnotami 

uvedenými na obalu běžně dostupných přípravků. Téměř totožnou hodnotu jako na obalu měl 

výsledek vzorku od značky CIEN. Tento vzorek měl velmi bohaté zastoupení UV filtrů 

ve složení. Naměřené SPF vzorků krémů od Astrid a Garnier bylo zanedbatelně odlišné od 

SPF uvedeného na výrobcích. Kosmetická emulze od Oriflame v tomto experimentu příliš 

neuspěla. Hodnota vypočítaného SPF byla skoro o polovinu menší, jak hodnota uvedená na 

obalu. Výsledky měření u Sun Dance krému ukázaly spíše vyšší hodnoty ochranného 

slunečního faktoru, než výrobce uvádí. 

Ve srovnání s klasickou metodou, metoda integrační koule ukázala zcela odlišné výsledky. 

A to i v porovnání s uvedenými hodnotami výrobců. Nejblíže k uvedenému SPF na obalu byl 

opět CIEN, ale z uváděného SPF = 20 výsledky naměřených hodnot ukázaly pouze necelé 

SPF = 15. Výsledky krémů Astrid, Garnier a Oriflame vykazovaly až o dvě třetiny nižší 

hodnotu SPF a Sun Dance o polovinu. Z těchto výsledků lze usoudit, že klasická metoda 

je pro stanovování SPF kosmetických emulzí výhodnější a o hodně přesnější.  

 

 Výsledky faktorů opalovacích krémů spolupracující firmy 

V Tab. 9 jsou shrnuty všechny výsledky měření ochranného slunečního faktoru vzorků 

opalovacích krémů spolupracující komerční firmy, které byly spektrofotometrickými 

metodami testovány. 
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Tab. 9: Výsledky měření vzorků opalovacích krémů spolupracující firmy 

Vzorek Uvedené SPF 
Klasická metoda Metoda integr. koule 

UVAPF SPF UVAPF SPF 

1 10 4,55 3,82 2,78 2,34 

2 20 7,42 6,28 3,00 3,30 

3 30 4,86 4,65 2,60 2,29 

 

Z výsledků klasické metody i metody integrační koule je zcela zřejmé, že obě metody 

nezvládly přesně naměřit SPF uváděné na obalech. Dle obou metod měl nejvyšší hodnotu SPF 

druhý vzorek emulze. Bohužel hodnota měla přibližně odpovídat SPF = 20. Výsledky 

experimentu však ukazují hodnoty s hodně velkými odchylkami a velmi nízkou hodnotou 

tohoto ochranného slunečního faktoru.  

Vzorky těchto krémů byly přírodního charakteru, tudíž je možné, že před nanášením nebyly 

zcela homogenní po celém jejich obsahu. Krémy chemického charakteru si totiž pomocí 

silných emulgátorů atd. lépe zachovávají svou povahu a jsou homogenní. Je proto možné, 

že na PMMA destičce nebyl vzorek s totožným složením jako uvnitř lahvičky.  

Hodnoty SPF faktorů emulzí jsou měřeny o rok později než všechny ostatní. Metoda 

integrační koule by měla být opakovatelná, ale je možné, že i toto mělo vliv na výsledky, 

ať už se jedná o jinou kalibraci přístroje anebo odlišnou homogenitu při roztírání vzorků 

na substrát. Stále je však pozorován stejný trend v nižší hodnotě SPF měření metodou 

integrační koule oproti metodě klasické.  

 

 Výsledky faktorů laboratorně připravených opalovacích krémů 

V Tab. 10 jsou shrnuty všechny výsledky měření ochranného slunečního faktoru laboratorně 

připravených opalovacích krémů, které byly spektrofotometrickými metodami testovány.  

 

Tab. 10: Výsledky měření laboratorně připravených opalovacích krémů 

Vzorek 
Teoretické 

SPF 

Klasická metoda Metoda integr. koule 

UVAPF SPF UVAPF SPF 

1 20 15,02 25,24 2,43 2,54 

2 30 20,87 48,94 3,48 3,36 

3 45 18,66 31,52 2,35 3,46 
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První přípravek obsahoval pouze dva chemické UV filtry (TiO2 v minerálním oleji a oktyl 

salicylát) a výsledné SPF se rovnalo přibližně 25. Druhý vzorek, který již obsahoval práškový 

oxid titaničitý, další chemické UV filtry a rostlinné oleje, ukázal velmi vysokou ochranu před 

slunečními paprsky. Jeho hodnota SPF byla přibližně stanovena na 49. Poslední připravený 

vzorek taktéž obsahoval práškový TiO2 a další chemické absorbéry. Experiment stanovil 

hodnotu SPF na 32.  

Druhá metoda vyhodnotila nízké a velmi obdobné hodnoty SPF připravených krémů 

v rozmezí 2-4. Tyto hodnoty nebyly ani zdaleka podobné těm, co poskytla metoda klasická. 

Jelikož však tyto vzorky obsahovaly poměrně velký obsah oxidu titaničitého, lze usuzovat, 

že jeho přítomnost má největší vliv na rozdíly měření metodou integrační koule a metodou 

klasickou.  

Oxid titaničitý, který je velmi často používaným UV filtrem, je sám o sobě velmi 

komplikovaná látka, co se týká stanovování SPF. Předchozí studie upozorňují a poukazují 

na to, že při testování TiO2, docházelo ke značným rozdílům ve výsledcích dvou různých 

odborníků [18].  

U těchto laboratorně připravených krémů nebyl předem znám ochranný sluneční faktor. 

Za použití on-line programu BASF Sunscreen Simulator však byly vypočítány teoretické 

hodnoty SPF připravených krémů na základě jejich složení. Pro vzorek č. 1 vyšlo teoretické 

SPF = 20. Experimentálně stanovená hodnota pro první vzorek byla SPF = 25. Pro vzorek č. 2 

vyšla dle programu hodnota SPF = 30. Vypočítaná hodnota byla o hodně vyšší, což mohlo být 

zapříčiněno velkým množstvím UV filtrů a dalších rostlinných olejů. Teoretická hodnota SPF 

pro vzorek č. 3 byla stanovena na 45. Vypočítaná hodnota byla přibližně 32, tudíž je výrazně 

nižší. 

Z předchozích měření a teoretických hodnot bylo však usouzeno, že klasická metoda bude 

poskytovat přesnější hodnoty tohoto faktoru.   

 

 Srovnání metod stanovení SPF 

Dle výsledků obou metod je zcela zřejmé, že při stanovování SPF kosmetických emulzí 

v experimentální části této bakalářské práce vykazovala přesnější hodnoty metoda klasická. 

Bylo tak usouzeno hlavně z testování konvenčních výrobků, u kterých bylo možné výsledky 

porovnat s uvedenými ochrannými slunečními faktory na obalech od jednotlivých výrobců. 

Proto i při vyhodnocování předem připravených kosmetických emulzí se považují za přesnější 

ty hodnoty SPF, které nám poskytla metoda klasická. Když se zaměříme na složení 

opalovacích krémů (množství uváděných UV filtrů na obalu), tak tyto hodnoty byly i o hodně 

reálnější než ty, které nám předala metoda integrační koule.  

Co se metody integrační koule týká, určitě by bylo nejlepší tento způsob měření 

do budoucna ještě lépe optimalizovat a vyladit. Důkladnost a přesnost aplikace na substrát 

je taktéž diskutabilní. Aplikace totiž mohla být jedním z hlavních důvodů, proč vznikaly 

odchylky mezi jednotlivými opakováními metodami samotnými. I při největší snaze 
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nemuselo dojít k dokonalému rozetření, aby ve všech místech plochy bylo stejné množství 

krému. Tento fakt mohl nastávat převážně u emulzí přírodního charakteru, které obsahovaly 

převážně oxid titaničitý. Dále pak mohlo jít i o samotnou instalaci integrační koule 

do spektrofotometru, případně jeho správnou kalibraci. Dle studií prováděných na jiných 

pracovištích bylo totiž zjištěno, že metoda integrační koule by měla poskytovat přesnější 

a věrohodnější výsledky v porovnání s jinými metodami stanovení SPF.  

Některé z výzkumů uvádí, že je velmi náročné dokazovat vyšší hodnoty ochranného 

slunečního faktoru. Toto tvrzení se projevilo i na vlastním měření konvenčních opalovacích 

krémů, neboť opalovací krém Sun Dance poskytl největší rozdíly v měření klasickou 

metodou, při které byla hodnota výrazně vyšší. U ostatních výrobků s nižší hodnotou SPF 

byly přitom naměřené výsledky srovnatelné nebo nižší. 
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6 ZÁVĚR 

Bakalářská práce se zabývá stanovením ochranných slunečních faktorů spektrometrickými 

in vitro metodami. V teoretické části byla popsána struktura lidské kůže a na tuto kapitolu 

navazovala kapitola u ultrafialovém záření, které na ni má určitý vliv. Byly rozebrány 

spektrometrické metody, ale i metody stanovení SPF za účasti lidských dobrovolníků.  

Do práce je zahrnut i současný stav řešení této problematiky, kde jsou zmiňovány jiné 

metody, principy a ovlivňující faktory stanovení těchto hodnot. V rámci experimentální části 

práce byly poté měřeny a vyhodnocovány ochranné sluneční faktory jednotlivých přípravků. 

Některé spadaly do konvenční kosmetiky a část z nich byly laboratorně připravené. Přípravky 

obsahovaly nejrůznější UV filtry, které poskytují ochranu před UV zářením. 

Vyvinutá in vitro metodika by nemohla být použita pro nahrazení in vivo testů, protože 

neposkytuje spolehlivé výsledky. Avšak když by byla metoda více zkoumána, optimalizována 

a byly by osvojeny jednotlivé kroky práce, jako je práce se vzorky, nanášení přípravků 

na destičky a podobně, tak by mohla být více spolehlivá. Poskytovala by lepší výsledky, které 

by mohly být přesnější a reprodukovatelnější. V porovnání s výsledky jiných studií, které 

se zabývají in vitro metodami stanovení ochranných slunečních faktorů, byly vyhodnocené 

hodnoty této práce méně uspokojivé.  
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