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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá kosmetickými přípravky, látkami v nich obsaženými a vlivem 

těchto látek na člověka a životní prostředí. V první části práce je zdokumentovaná historie 

kosmetiky a legislativa. Ve druhé části pak synteticky vyrobené látky, které firmy běžně 

používají do svých kosmetických přípravků. V poslední části se práce věnuje látkám, které 

jsou čistě přírodního původu, zároveň neškodí životnímu prostředí a mohly by tak nahradit 

látky vyrobené synteticky.  
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antioxidanty, BHT, BHA, propylen glykol, povrchově aktivní látky, anionické povrchově 

aktivní látky, dodecylsíran sodný, laurethsíran sodný, mydlice lékařská, aloe pravá, růže 

damašská, levandule lékařská, máta peprná, vitamin E, kokosový olej, sůl koupelová, sůl 

kamenná, biodegradace. 

Annotation  

The bachelor‘s thesis focuses on cosmetic products, substances contained in them and their 

influence on human beings and the environment. In the first part of the bachelor‘s thesis is 

documented the legislation and history of cosmetics. In the second part are documented the 

synthetically produced substances which are commonly used by companies for their 

cosmetics. In the last part the bachelor‘s thesis deals with substances that are made of 

purely natural substances, substances which are harmless to the environment and 

substances which could replace these substances that are produced synthetically. 
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1 ÚVOD A CÍL BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Bakalářská práce se zabývá vlivem kosmetiky na člověka a životní prostředí. Už od 

pradávna lidé používali různé kosmetické přípravky, ať už na zkrášlování nebo k osobní 

hygieně. Zpočátku to byly přípravky čistě přírodní. Byly využívány například vlastnosti 

rostlin či živočichů. Takovéto kosmetické výrobky pak měly naprosto zanedbatelný nebo 

nulový negativní vliv na zdraví, a především na životní prostředí. Postupem času, 

a především s rozvojem průmyslu, rostla také populace. Využívání čistě přírodních 

přípravků tak bylo pro velkovýrobce již ekonomicky méně výhodné. Od látek, které byly 

na přírodní bázi, se proto začalo ustupovat. Ty pak byly nahrazeny látkami, díky kterým 

měly, už v novodobých dějinách, firmy větší finanční zisky. Čím větší finanční zisky firmy 

měly, tím také více levnějších a synteticky vyráběných látek přidávaly do kosmetiky. Tyto 

látky se pak mnohdy začaly projevovat jako potencionálně i reálně nebezpečné nejen pro 

člověka, ale i pro životní prostřední. Pozdější výzkumy ukázaly, že synteticky vyráběné 

látky, které jsou používané do kosmetických přípravků, mohou být teratogenní, 

karcinogenní, mutagenní, mohou se chovat jako endokrinní disruptory či jinak poškozovat 

organismus, a to nejen ten lidský.   

V podstatě stejná filozofie platí i v současné době. Je však nutné podotknout, že se 

dnes již populace snaží navracet ke svým kořenům, a tudíž i ke znovuobjevování kvality 

přírodních zdrojů. Látky, které nám příroda poskytuje, jsou nejen lépe odbouratelné, ale 

také šetrnější k lidské pokožce a organismu obecně.  

Cílem bakalářské práce je zaměřit se na kosmetické přípravky, které jsou 

splachovány vodou do kanalizace a látky v nich obsažené. Tato práce bude sloužit 

k porovnání látek v komerčně vyráběných kosmetických přípravcích, a poté se zaměří na 

látky, které jsou čistě přírodního původu, jsou tak zároveň šetrné k životnímu prostředí 

a každý je může do kosmetických přípravků zahrnout, aniž by se bál o zdraví své, tak také 

ostatních organismů.    
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2 KOSMETICKÉ PŘÍPRAVKY 

Použití kosmetických přípravků sahá tisíce let do starověku (Salvador a Chisvert, 2018). 

Poprvé bylo slovo cosmetae použito pro popis římských otroků. Jejich funkcí bylo koupat 

muže a ženy v parfému. V Egyptě, v dobách okolo let 10 000 př. n. l. se používaly různé vonné 

oleje a masti k čištění, změkčování kůže a maskování tělesného pachu. Zároveň byla 

používána také rozličná barviva a barvy k barvení kůže, těla a vlasů (Chaudhri a Jain, 2009). 

V minulosti byly kosmetické přípravky považovány za zkrášlovací látky nebo přípravky, 

které by při aplikaci na obličej nebo tělo učinily atraktivnější, zatímco termín toaletní 

potřeby byl někdy vyhrazen pro výrobky používané pro úpravu, na mytí nebo pro péči 

o vzhled (Salvador a Chisvert, 2018). K líčení rtů a tváří, obarvení nehtů se používala 

hena, k lemování očí a dokreslování obočí práškovou směsí kohl. Kohl byl tmavě zbarvený 

prášek vyrobený z drceného antimonu, opražených mandlí, olova, oxidované mědi, okru, 

popela, malachitu, chryzokolu (modrozelená měděná ruda) nebo jejich kombinací. 

Egypťané věřili, že kromě snížení dopadu slunečního záření mohou oční linky z kohlu 

obnovit špatný zrak a zmírnit oční infekce. Kosmetika byla tedy nedílnou součástí 

egyptské hygieny a zdraví (Chaudhri a Jain, 2009).  

Nejčasnější změkčovadla v historii kosmetiky byla přirozeně se vyskytující živočišné 

tuky a rostlinné oleje. Ty poskytly zklidňující a vyhlazující účinek, a to nejen na pokožku, 

ale také na vlasy a vousy. Oleje byly získávány také z ryb, ale kvůli jejich odéru nebyly 

příliš oblíbenými. S rostoucí sofistikovaností obyvatel a rozvojem technologií byly 

přírodní oleje vylepšovány, například zvýšením stability použitím antioxidantů; snížením 

zápachů díky technologiím zpracování; zvýšení rozmanitosti prostřednictvím přípravy 

derivátů a substitucí minerálního oleje. Dnes, nemodifikovaným přírodním tukem nebo 

olejem je ricinový olej. Jiné nemodifikované oleje mají převážně menší použití 

v kosmetice, kvůli svým vyšším cenám. Patří mezi ně mandlový olej, olej z meruňkových 

jader, sezamový olej, světlicový olej, olej z pšeničných klíčků, avokádový olej, želví olej 

a norkový olej (Berdick, 1972). Oleje a krémy byly používány na ochranu před horkým 

egyptským sluncem a suchým větrem. Myrha, tymián, majoránka, heřmánek, levandule, 

lilie, máta peprná, rozmarýn, cedr, růže, aloe vera, olivový olej, sezamový olej a mandlový 

olej byly základními složkami většiny parfémů, které byly používány v náboženských 

rituálech a balzamování mrtvých osob.  
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Starověcí Egypťané byli velmi hrdí na svůj vzhled a čistotu. Většina Egypťanů se 

denně koupala v řece nebo doma. Zámožní obyvatelé měli koupelny, kde sluhové nalévali 

džbány s vodou na svého pána. Odtok z této koupele byl odveden potrubím a voda byla 

využívána k zalévání zahrady. Místo mýdla byly používány čistící krémy, které byly 

vyrobeny ze živočišného nebo rostlinného oleje smíseného s hašeným vápnem 

a parfémem. Lidé se denně třeli parfémovanými oleji, které byly nasáklé vůní vonného 

dřeva. Ty totiž zabraňovaly vysychání kůže v drsném podnebí. Krásné vůně byly nezbytné 

pro egyptskou víru, že „čistota je zbožnost“. „Vůně“ byla v egyptské společnosti nesporně 

zásadní a parfumerie začala jako tajuplné umění. Funkcí parfumerie bylo dosáhnout více 

spirituální než fyzické dokonalosti zdokonalením emocionálních a mentálních aspektů 

lidské existence.  

Několik důkazů o používání kosmetiky bylo rovněž nalezeno i v Číně kolem roku 

3 000 př. n. l. Číňané používali jedno slovo, aby reprezentovali parfémy, kadidlo 

a vůni = Heang. Ten byl rozdělen do šesti nálad: klidný, samotářský, luxusní, krásný, 

rafinovaný nebo ušlechtilý. Číňané horní třídy tak vytvořili velmi bohatou vůni během 

dynastie T'ang, která začala v sedmém století našeho letopočtu a pokračovala prakticky až 

do konce dynastie Ming v 17. století. Jejich těla, koupele, oděvy, domy a chrámy byly 

bohatě vonící, stejně jako inkoust, papír, kosmetika a sáčky, které byly zastrčené do oděvů.  

Později v Evropě, v dobách středověku, musely nižší třídy pracovat v zemědělství, 

a tudíž venku. Jejich typicky světle zbarvená evropská kůže se začala ztmavovat 

vystavením se Slunci. Čím výše postavená osoba tak byla, tím více času musela strávit 

ve vnitřních prostorech, aby udržovala svou pleť bledou. V tomto důsledku si evropští, 

vysoce postavení, muži a ženy nanášeli bílý prášek na svou kůži ve snaze vypadat více 

aristokraticky. K tomuto účelu byly použity různé produkty, včetně bílé olověné barvy, 

která obsahovala kromě olova také arsen. Mezi jednu z nejvýznamnějších osobností 

historie, která tento bílý prášek používala, se řadí královna Anglie, Alžběta I. O několik 

staletí později, byl v roce 1888 ve Philadelphii vynalezen první komerční deodorant pod 

ochrannou známkou s názvem ,,Mum“.  

Začátkem 20. století se make-up stal módním hitem ve Spojených státech 

amerických a v Evropě díky vlivu baletních a divadelních hvězd, avšak největší vliv na 

rozmach kosmetických přípravků měl filmový průmysl v Hollywoodu. V roce 1900 začala 
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podnikatelka Annie Turnbo prodávat vlasovou kosmetiku, včetně té, která nepoškozuje 

vlasy a zároveň je narovnává, dále přípravky pro lepší růst vlasů a vlasové kondicionéry. 

V Los Angeles, v roce 1904, začal Max Factor prodávat make-up pro filmové hvězdy. 

První moderní syntetické barvivo na vlasy bylo vynalezeno v roce 1907 Eugenem 

Schuellerem, zakladatelem L'Oréal. Eugen Schueller zároveň vynalezl v roce 1936 

opalovací krém. V roce 1914, T. J. Williams založil firmu Maybelline, která dodnes, stejně 

jako L'Oréal a Max Factor, existuje na trhu. Po první světové válce se poprvé objevil 

vzhled zvaný ,,Flapper“ a s ním přišla i kosmetika typická pro něj: tmavé oči, červená 

rtěnka, červený lak na nehty a opálení. Tento styl byl vynalezen jako módní sdělení 

společnosti Coco Chanel. Dříve, bylo opálení jen známka zemědělských pracovníků, 

zatímco se módní ženy snažily udržovat své kůže tak bledé, jak jen to bylo možné. 

V návaznosti na přijetí nového módního stylu od značky Chanel byly vyrobeny desítky 

nových výrobků pro falešné opálení a opalovacích krémů. Kosmetický průmysl zažil také 

veliký rozkvět díky aerosolům. Ty byly patentovány v roce 1941 a vydláždily cestu nejen 

pro spreje na vlasy. Roll-on deodorant byl poprvé představen široké veřejnosti v roce 1952 

a první deodorant ve spreji pak v roce 1965 (Chaudhri a Jain, 2009). Vnímání kosmetiky se 

stalo rozsáhlejším a do širokého termínu „kosmetika“ byly zahrnuty toaletní potřeby, 

parfémy a další výrobky pro osobní péči. (Salvador a Chisvert, 2018). 

V dnešní době je na trhu veliké množství kosmetických přípravků v mnoha 

verzích, úpravách a trh přichází stále s novými výrobky i látkami, které do kosmetických 

přípravků používá. 

2.1 Platná legislativa 

Zákon č. 258/2000 Sb. § 27 o ochraně veřejného zdraví, v aktuálním a účinném znění 

uvádí, že požadavky jak na výrobu kosmetických přípravků, jejich uvedení či také dodání 

na trh stanoví konkrétní předpis Evropské unie. Jak dodavatel, tak i výrobce či distributor 

je povinen zajistit, aby na kosmetických přípravcích byly při dodání na trh uvedeny 

veškeré údaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie (článek 19 odst. 5 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1223/2009) v českém jazyce. Kosmetické přípravky 

jsou nadále baleny v místě prodeje, a to buď na žádost kupujícího, popřípadě jsou baleny 

pro okamžitý prodej.   
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Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických 

přípravcích definuje kosmetický přípravek jako: jakoukoli látku nebo směs určenou 

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. 

Prováděcí rozhodnutí komise ze dne 25. listopadu 2013 o pokynech k příloze I 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích 

specifikuje, že je důležité, aby byly kosmetické přípravky za běžných a rozumně 

předvídatelných podmínek bezpečné pro zdraví lidí. Proto nařízení (ES) č. 1223/2009 

vyžaduje, provádění bezpečnosti kosmetických přípravků, aby mohlo prokázat, že je 

kosmetický přípravek za běžných podmínek bezpečný. Provozovatel je zároveň povinen 

zajistit, aby u každého kosmetického přípravku, který má být uveden na trh v Evropské 

Unii, byla vypracována zpráva o bezpečnosti kosmetického přípravku. Původní dokument, 

tedy Nařízení (ES) č. 1223/2009 o kosmetických výrobcích v podstatě říká, že pokud je 

známá bezpečnost přísad, které jsou do kosmetických přípravků používány, pak je známá 

tedy i bezpečnost celého produktu. Zároveň je nutné, pokud je známá bezpečnost 

kosmetických přísad, zakázat testování bezpečnosti výrobků na zvířatech.  

Nařízení zároveň v podstatě specifikuje, že kosmetický přípravek by v podstatě měl 

být, při použití za normálních nebo předvídatelných podmínek použití, především 

bezpečný pro lidské zdraví. Pro vyhodnocení bezpečnosti jsou pro posouzení expozice 

nezbytné především údaje o spotřebě konečného kosmetického přípravku (četnost použití, 

množství na jedno použití, dále i množství, které bylo použito za den). Expozice (mg kg
-1

 

tělesné hmotnosti za den) pak může být stanovena dělením denní spotřeby hotového 

výrobku na základě tělesné hmotnosti studované populace.  

Údaje o expozici konečného přípravku jsou nezbytné především pro stanovení 

systémové expoziční dávky (SED), která je potřebná pro každou složku, jež je obsažena 

v konečném produktu. Tato hodnota SED se používá hlavně pro výpočet MoS, což je 

hranice bezpečnosti a ta se vypočítává na základě hodnoty dávky bez pozorovaného 

nepříznivého účinku (NOAEL).  
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Kosmetické přípravky (či přípravky pro osobní péči) jsou součástí každodenního 

života spotřebitelů všech věkových skupin ve většině oblastí světa. Jejich používání je 

motivováno především zájmem o hygienu, osobní vzhled nebo pocit pohody 

spotřebitele. Online průzkum, provedený společností Cosmetics Europe v roce 2017 

u 4 116 spotřebitelů v deseti členských státech Evropské unie, ukázal, že kosmetické 

výrobky byly posouzeny jako důležité nebo velmi důležité v každodenním životě 

u 71 % dotazovaných respondentů, přičemž 72 % z nich uvedlo, že používané výrobky 

zlepšily kvalitu jejich života.  

V Evropě je hodnocení bezpečnosti produktu založeno především na bezpečnosti 

složek, které jsou v nich obsaženy. Denní spoluužívání kosmetiky a následná expozice 

složkami nacházejícími se v těchto různých výrobcích se však v pokynech pro SCCS 

(The Scientific Committee on Consumer Safety) nijak nezohledňuje, s výjimkou 

konzervačních přípravků, pro které byla definována souhrnná denní hodnota spotřeby. 

Například studie provedená na 7 131 Francouzů poukázala na skutečnost, že dospělé 

ženy v průměru používaly denně šestnáct výrobků, dospělí muži osm výrobků a šest 

výrobků denně užívali rodiče pro své dítě ve věku do tří let. Proto byly v posledních 

letech vyvinuty agregované modely expozice složek nacházejících se v kosmetických 

výrobcích, jako je pravděpodobný agregovaný model expozice spotřebitelů (PACEM) 

nebo modely Creme RIFM. Společné užívání kosmetických prostředků, a tedy souhrnná 

expozice jejich složek (obsažených v nich), je velmi důležitým bodem pro posouzení 

bezpečnosti produktů, proto musejí být uvedeny údaje o spotřebě (Ficheux et al., 2019). 
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3 VLIV KOSMETICKÝCH PŘÍPRAVKŮ NA ČLOVĚKA A ŽP 

V současné době je problém kontaminace životního prostředí považován 

za celosvětový, tedy globální. Šíření kontaminace je mnohdy velmi pomalé, velmi často 

skryté s pozvolnými změnami, takže pro notnou část lidské populace je prakticky zcela 

nepostřehnutelný. Dříve měly ekologické problémy spíše charakter lokální. Ty však 

v současné době již mnohdy převažují problémy globálního měřítka. Životní prostředí je 

i přes veškerou snahu neustále nepříznivě ovlivňováno a znečišťováno různými 

chemickými polutanty, které se do něj dostávají převážně antropogenní činnosti. 

Nebezpečnost škodlivých látek zvyšuje především jejich rozpustnost ve vodě, transport 

v půdě a jejich těkavost. Jejich používání má pak velký dopad na životní prostředí v mnoha 

oblastech jako jsou například klimatické změny, kontaminace potravního řetězce a jejich 

kumulace v jednotlivých složkách životního prostředí, narušování tlumicích 

a samočisticích vlastností ekosystému krajiny, narušování hydrologického systému krajiny, 

pokles přirozených reprodukčních schopností krajinných systému a v neposlední řadě také 

zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva a ekonomické škody a ztráty.  

Není zcela jednoduché rozhodnout, které z výchozích látek, jež jsou používány při 

výrobě kosmetických přípravků, by měly být považovány za látky základní a které pak 

za pomocné. Kromě svých hlavních složek (oleje, vosky, voda atd.), kosmetické přípravky 

často obsahují rovněž látky jako glycerin a sorbitol. Ty právě mnohdy slouží jako zdroj 

uhlíku pro mikroorganismy (Mitsui, 1997). Rovněž se zde mohou vyskytovat i různé 

deriváty aminokyselin a proteiny, které pak mohou mikroorganismům zase sloužit jako 

zdroj dusíku (Mišurcová, 2012).  

V následujících kapitolách budou proto popsána aditiva, která mohou negativně 

ovlivňovat nejen životní prostředí, ale i lidské zdraví. Pozornost bude proto rovněž 

věnována alergenům, které jsou stále častěji diskutovaným problémem, a to nejen 

v souvislosti s kosmetickými přípravky.  

3.1 Konzervační látky   

Kosmetické přípravky nemusí být sterilní, ale musí být dostatečně chráněny před 

možnou mikrobiální kontaminací a znehodnocením. Prostředí kosmetického přípravku 

může umožnit růst a množení mikroorganismů, které pak mohou velmi snadno 
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kontaminovat kosmetické přípravky. Používání konzervačních látek v kosmetických 

přípravcích a přípravcích pro osobní hygienu je proto základní požadavek zachování 

integrity výrobku (Geis, 2006). Závisí rovněž na komplexních předpisech pro jejich 

použití v kosmetice v jednotlivých zemích. Přidávají se hlavně do kosmetických přípravků, 

které mají jako základ vodu nebo vodu v zevní fázi (emulzní systémy typu olej/voda, 

tzn. nemastné krémy). 

Při jejich použití je důležitá především bezpečnost. Konzervanty nesmí ohrozit 

zdraví spotřebitele, podráždit pokožku, nebo jinak nepříznivě ovlivňovat místo aplikace. 

Nezbytná je rovněž kontrola rozpustnosti, závislosti účinku na hodnotě pH, barvy 

a zápachu a jejich snášenlivost s ostatními surovinami v kosmetickém přípravku. Použití 

některých konzervantů je omezeno pouze pro mýdla, šampony a jiné přípravky, které jsou 

po použití opláchnuty, tzv. rinse off prostředky (Kerdudo et al. 2016). 

Pro správnou konzervaci musí být brány v úvahu všechny aspekty vývoje 

kosmetického prostředku, tedy od návrhu přes výrobu, až po konečné spotřebitelské 

využití a jejich likvidaci. Výrobky tak obsahují širokou škálu kosmetických přísad, a to jak 

čisté přísady jako chemikálie, tak také přísady, u kterých není přesně známo jejich složení 

(např. rostlinné extrakty). U všech těchto aditiv však musí být zajištěna dostatečná 

mikrobiologická kvalita (Kerdudo et al., 2016; Halla et al., 2018).  

Nicméně ne všechny antimikrobiální látky lze použít v kosmetických přípravcích. 

Některé mohou totiž mít nežádoucí vlastnosti a jejich zakomponování do formulace 

výrobku by mohlo být nevhodné. Obecně platí, že tyto látky lze použít buď jako látky 

konzervační, nebo dezinfekční. Konzervační látky by měly splňovat celou řadu různých 

požadavků. Jedná se hlavně o: 

 Účinnost proti širokému spektru mikroorganismů.  

 Dobrá rozpustnost ve vodě a v běžně používaných kosmetických ingrediencích.  

 Vysoká bezpečnost, bez iritability.  

 Neutrální, neměnící se hodnota pH kosmetického přípravku.  

 Nesmí snižovat účinek ostatních přísad.  

 Nesmí mít nepříznivý efekt na vzhled produktu.  

 Stabilita při vysoké teplotě a změně hodnoty pH.  

 Snadná dostupnost.  
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 Nízká cena a ekonomické využití (Mitsui, 1997).  

Je však zcela zřejmé, že žádná konzervační látka nemůže splňovat všechny výše 

uvedené požadavky. Nejproblematičtější je totiž splnit požadavek na širokospektrý účinek. 

Na základě této skutečnosti nejsou do výrobku zpravidla přidávány jednotlivé konzervační 

látky, nýbrž jejich směsi (Kerdudo et al., 2016; Halla et al., 2018).  

Pro potraviny a farmaceutika jsou definována mnohá legislativní omezení. Nicméně 

kosmetické přípravky podléhají jen kosmetické vyhlášce Evropské unie, a to konkrétně 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (es) č. 1223/2009. Nicméně kromě pozitivních 

ochranných účinků konzervačních látek v kosmetických přípravcích, je nutné věnovat 

pozornost také jejich nežádoucím účinkům. Některé z těchto látek totiž mohou mít 

škodlivé účinky nejen na lidský organismus. Z tohoto důvodu jsou kosmetické přípravky 

regulovány a kontrolovány po celém světě. Konzervační látky povolené v rámci České 

republiky a Evropské unie jsou uvedeny v příloze č. 6 Vyhlášky č. 448/2009 Sb. 

o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších 

předpisů, kde jsou uvedena všechna omezení, požadavky, štítek varování i maximální 

přípustná koncentrace. 

Je nutné poznamenat, že v poslední době se značně zvyšuje zájem spotřebitelů 

o kosmetické přípravky, které konzervační látky buď neobsahují, protože některé 

kosmetické přísady mají samy o sobě antimikrobní účinek (ethanol 20 % a výše), 

nebo jsou přírodního původu. Vlastnosti kosmetického přípravku lze totiž také upravit 

tak, aby bránily množení mikroorganismů (např. úpravou hodnoty pH, vodní 

aktivity atd.), (Barel, Paye a Maibach, 2009; Demtozos et al., 2013). 

Mezi nejčastěji používané konzervační látky v kosmetických prostředcích patří 

kyselina benzoová, její soli (benzoáty) a estery (parabeny) a triclosan (TCS). Tyto látky 

se přidávají za účelem inhibice vývoje mikroorganismů. Mají tedy antimikrobiální 

funkci. Dalšími používanými konzervačními látkami jsou antioxidanty. Jedná se o látky, 

které jsou schopné inhibovat oxidační reakce, a tak zabránit oxidačnímu žluknutí tuků, 

olejů, vosků, surfaktantů, parfémů a dalších složek kosmetických přípravků. Jejich 

funkce je antioxidační. Patří mezi ně zpravidla různá redukční činidla nebo volné 

radikály. Jako antioxidanty v kosmetických přípravcích se uplatňuje například kyselina 

citronová, gallová a její estery. Vitaminy mohou rovněž velmi dobře působit jako 
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výborné antioxidanty (např. retinol a jeho prekurzory, tokoferol a askorbová kyselina, 

nebo vitaminové deriváty jako retinyl acetát, retinyl palmitát, askorbyl palmitát, askorbyl 

fosfát hořečnatý a tokoferol acetát). Přírodní antioxidanty mají zpravidla mnohem nižší 

konzervační schopnost než ty syntetické. Nicméně jejich výhodou je nepřítomnost 

vedlejších toxických účinků (Alvarez-Rivera et al., 2015).  

Rozsáhlé používání syntetických aditiv se stalo obavou, a to zejména kvůli jejich 

možným vedlejším účinkům na zdraví spotřebitelů. Uvádí se, že některé 

z konzervačních látek (např. BHA, TCS) mají estrogenní/antiandrogenní vlastnosti 

nebo že při vystavení se UV záření může dojít k jejich fotodegradaci. V případě 

kosmetických prostředků, zejména těch, které mají být v prodlouženém kontaktu 

s pokožkou, může vystavení se UV záření nejen způsobit inaktivaci konzervačních 

látek. (Salvador a Chisvert, 2007; Alvarez-Rivera et al., 2015).  

3.1.1 Kyselina benzoová, její soli a estery 

Kyselina benzoová (systematický název je kyselina benzenkarboxylová) patří 

k velmi často používané organické kyselině ke konzervaci různých produktů. 

Antimikrobiální účinek benzoové kyseliny je založen na inhibici enzymatických reakcí 

mikrobiálních buněk. Kromě inaktivace enzymů také působí v buněčné stěně  

(Lück a Jager, 1997). Je stabilní při nízké hodnotě pH. Optimální hodnota pH účinnosti 

se pohybuje v rozmezí od 2 do 5. Nicméně její konzervační účinnost se ztrácí 

v přítomnosti proteinů a glycerolu. Kyselina benzoová pokrývá široké spektrum 

mikroorganismů, grampozitivní a gramnegativní bakterie, kvasinky i plísně. 

V kosmetických přípravcích se obvykle používá v koncentracích do 0,1 %. Jedná se 

rovněž o velmi známou konzervační látku, která se vyskytuje také v potravinách 

(inhibitor růstu kvasinek a plísní v kyselých potravinách), (Theron a Lues, 2011).  

Podobně jako kyselina sorbová, tak také kyselina benzoová je mnohem častěji 

používána do výrobků v podobě ve vodě dobře rozpustných sodných nebo draselných solí 

(Lund, Baird-Parker a Gould, 2000).  

Parabeny (alkyl-p-hydroxybenzoáty) jsou alkylestery p-hydroxybenzoové 

kyseliny. Běžně se používají díky své nízké toxicitě a efektivní konzervační aktivitě, 

zvláště proti kvasinkám a plísním (Salvador a Chisvert, 2007). V současné době se 
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používá sedm různých typů parabenů jako methyl-, ethyl-, propyl-, butyl-, benzyl-, 

isopropyl- a isobutylparaben. Tyto estery kyseliny p-hydroxybenzoové a také její soli 

jsou hojně používány jako konzervační přísady v kosmetických přípravcích, 

hygienických potřebách, potravinách a také léčivech. V roce 1987 bylo použito více 

než 7 000 kg parabenů v samotné kosmetice a toaletních potřebách. Dnes se však již 

spotřebitelé i výrobci chovají mnohem zodpovědněji a na trhu jsou již čím dál tím více 

vidět kosmetické přípravky bez parabenů (Brausch a Rand, 2011).  

Nicméně nejpoužívanější jsou methylparaben a propylparaben. Z chemického 

hlediska se jedná o bílé prášky, které slabě zapáchají a dobře se rozpouštějí ve vodě při 

pokojové teplotě. Methylparaben je sice rozpustnější ve vodě, ale zase méně účinný 

proti plísním než propylparaben. Takže aby bylo dosaženo rovnováhy v účinnosti, 

vytváří se proto směsi těchto látek (Hu et al., 2013). Vzhledem k tomu, že jejich 

antimikrobiální aktivita je selektivní, proto jejich směsi nebo směsi s jinými typy 

konzervačních látek, zajišťují antimikrobiální aktivitu proti širokému spektru 

mikroorganismů. Ta roste s počtem uhlíků alkylového řetězce. Jejich rozpustnost ve 

vodě však s rostoucím řetězcem klesá. (Sanchez-Prado et al., 2011). 

Jejich konzervační účinnost lze zvýšit například přídavkem propylenglykolu (2–5 %) 

nebo je lze použít v kombinaci s jinými antimikrobiálními látkami. Naopak aktivita 

parabenů se významně snižuje v přítomnosti neionických tenzidů (Remington, 2006). 

Výhodou je, že jejich aktivita nezávisí na hodnotě pH. Jejich velkou předností je jednak 

jejich účinnost při vyšších hodnotách pH (pH = 3,0–8,0), dále pak stabilita při změně 

teploty, a to dokonce i při sterilizaci vodní parou. Ve výsledku jsou velmi dobře účinné již 

při výrazně nižších koncentracích v kosmetických přípravcích, než jsou nutné pro správnou 

účinnost slabých kyselin (Russell a Gould, 2003).  

Expozice parabenům při požití, inhalaci nebo dermální absorpci může modulovat 

nebo narušovat endokrinní systém a vyvolat tak oxidační stres, který může způsobit 

škodlivé účinky u zvířat a lidí. Parabeny se navíc mohou hromadit v tkáních organismů 

v důsledku stálé expozice nízkým koncentracím a způsobovat tak změny v biochemických, 

fyziologických a reprodukčních procesech vodních organismů. V tělech mořských savců, 

ryb a ptáků se parabeny a jejich metabolity bioakumulují (Silva et al., 2018). 
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V rámci průzkumu v zálivu Manila byly zkoumány čtyři parabeny: methylparaben 

(MeP), ethylparaben (EtP), propylparaben (PrP), butylparaben (BuP) ve třech druzích ryb, 

které se nacházely v mořské vodě na Filipínách. Bylo zjištěno, že koncentrace MeP ve 

svalových tkáních ryb se pohybovala v rozmezí od 605 do 3 450 ng g
-1

 (na bázi lipidové 

hmotnosti lw). Další parabeny byly také přítomny ve všech vzorcích ryb: PrP od 46 do 

1 140 ng g
-1

 lw, EtP od 46,6 do 195 ng g
-1

 lw a BuP od 6,61 do 37,3 ng g
-1

 lw. Vysoké 

koncentrace MeP a PrP lze přičíst vysoké míře výroby, použití parabenů či přímému 

vypouštění odpadní vody do zálivu Manila bez předešlé úpravy. 

V jiné studii v Manilském zálivu bylo zase z místních trhů s rybami odebráno 

padesát osm ryb z celkem dvaceti druhů. MeP, PrP a BuP byly detekovány ve více než 

90 % analyzovaných vzorků ryb, zatímco EtP byl nalezen u přibližně 70 %. 

MeP, EtP, PrP a BuP byly také analyzovány v mozkových tkáních padesáti osmi ryb 

ulovených v řekách Pensylvánie v oblasti Pittsburgu (USA). Skutečnost, že nejvyšší 

koncentrace MeP jsou pozorovány ve svalové tkáni ryb, může být vysvětlena právě jeho 

vysokou rozpustností ve vodě. 

Navzdory úpravám vody v čistírnách odpadních vod, které je poměrně dobře 

odstraňují z odpadní vody, jsou parabeny vždy přítomny v upravené vodě v nízkých 

koncentracích. Přestože jsou biologicky rozložitelné, jsou prakticky přítomné v povrchové 

vodě a sedimentech, a to především v důsledku spotřeby produktů na bázi parabenů a také 

jejich neustálého zavádění do životního prostředí. Převládají methylparabeny (MeP) 

a propylparabeny (PrP), což vlastně odráží složení parabenů v běžných spotřebních 

výrobcích. Zároveň parabeny mohou snadno reagovat s volným chlorem za vzniku 

halogenovaných vedlejších produktů. Chlorované parabeny byly zjištěny v odpadní vodě, 

bazénech a řekách. Jsou stabilnější a perzistentnější. Zatím tyto parabeny nebyly zjištěny 

v pitné vodě (Haman et al., 2015).  

3.1.2 Triclosan (TCS) 

Triclosan (také triklosan), systematický název je 5-chlor-2-(2,4-dichlorfenoxy)fenol), 

je látka, která se poměrně velmi snadno nerozpouští nebo nerozkládá. Byl vytvořen v roce 

1964 švýcarskou farmaceutickou společností (Ciba-Geigy) a používal se hlavně 

v sedmdesátých letech jako prostředek na ošetřování nemocničních oděvů. Od té doby 
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byl zahrnut (v malých dávkách) do různých domácích výrobků, včetně mýdla, 

šamponů, deodorantů, zubních past, ústní vody a také pesticidů. Je rovněž součástí 

spotřebitelských výrobků, jako jsou kuchyňské potřeby, hračky, ložní prádlo, pytle na 

odpadky, a dokonce i ponožky. Výrobky na bázi triclosanu jsou ale velmi náchylné 

k chemickým reakcím, pokud se omývají v umyvadlech, splachují odtoky, či pokud se 

dostanou do povodí a  oceánů. Zde pak triclosan poškozuje životní prostředí, a to se 

zase vrací k poškození našeho zdraví. Tato látka totiž kontaminuje potravinový řetězec 

a může kontaminovat i pitnou vodu. 

Triclosan je synteticky vytvořený antibakteriální a fungicidní prostředek (biocid), 

který je navržen tak, aby pomáhal usmrcovat a snižovat růst bakterií v těle a na povrchu 

kůže. V konečném důsledku však zabíjí mikroskopické bakterie v životním prostředí, na 

kterých je zbytek potravinového řetězce závislý. Zabraňuje reprodukci bakterií a nejen tak, 

že je přímo zabíjí, ale i tak, že inhibuje jejich schopnost syntetizovat s mastnými 

kyselinami v našem těle. Triclosan je přímo spojen s tvorbou rakoviny u myší a má 

negativní vliv na hormonální rovnováhu (tedy působí jako endokrinní disruptor). Nedávné 

studie dokonce prokázaly, že triclosan má schopnost vytvářet u bakterií schopnost být 

rezistentní vůči antibiotikům, což je pro člověka nebezpečné (Backe, 2018).  

Mnoho buněčných organismů narušuje už dávka nižší než mikrogram na mililitr. Při 

nízkých dávkách je bakteriostatický a při vyšších dávkách je dokonce bakteriocidní. 

Provedené studie také ukazují, že triclosan vykazuje širokou škálu nepříznivých účinků na 

zdraví, jak při nízkých, tak i vysokých koncentracích. Triclosan lze už dokonce nalézt 

i v mateřském mléce. Ačkoliv úřad pro kontrolu potravin a léčiv zakázal používání triclosanu 

pro přípravky jako jsou mýdla, sprchové gely a do roku 2018 i nemocniční produkty, tak 

i přesto je povoleno přidávat TCS do zubních past a jiné kosmetiky (Bever et al., 2018).  

Výzkum na laboratorních krysách prokázal, že triclosan také významně ovlivňuje 

koncentrace hormonu štítné žlázy u nedospělých samců krys. Triclosan u nich výrazně 

snížil hladinu tyroxinu (T4) při dávce 30 mg kg
-1

 a vyšší, zároveň byly také sníženy 

hladiny testosteronu při dávce 200 mg kg
-1 

(Zorrilla et al., 2009). 

V roce 2009 byla provedena studie in vivo u Leydigových buněk (buněk varlat) 

hlodavců. Bylo zjištěno, že vyšší dávky TCS způsobily významné snížení hmotnosti 

varlat a pohlavních orgánů. Také uváděli snížení hladin LH (luteinizační hormon, který 
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řídí činnost pohlavních žláz), FSH (folikuly stimulující hormon u ženy, který řídí zrání 

folikulů ve vaječnících a podílí se na ovulaci, u mužů je nezbytný pro tvorbu spermií), 

cholesterolu a i testosteronu. Po všech těchto zjištěních pak následovala snížená 

produkce spermatu (Jurewicz et al., 2018). 

Zároveň výsledek studie z roku 2017 upozorňuje, že hladina triclosanu v moči 

zvyšuje procento spermií s abnormální morfologií. Tato zjištění tedy naznačuje, že 

vystavení účinkům triclosanu na životní prostředí může významně ovlivnit také kvalitu 

spermatu (Jurewicz et al., 2018).  

Triclosan se také účastní mnoha mechanismů v progresi karcinomu prsu. Vykazuje 

nízkou akutní toxicitu u hlodavců s hodnotami LD50 vyššími než g kg
-1

 tělesné hmotnosti. 

Krysy vykazovaly patologické změny v játrech a krvi, když byly chronicky vystaveny po 

dobu delší než třináct týdnů dávkami vyššími než 150 mg kg
-1

 ve stravě nebo v množství 

přesahujícím 300 mg kg
-1

 za den perorální sondou po dobu čtyř dnů (Olaniyan et al., 2016). 

U in vivo lidské toxicity byly hlášeny hladiny TCS v tělních tekutinách, jako je krev, 

mateřské mléko a moč vystavených lidí, stejně jako v lidské tukové tkáni, mozku, játrech 

a nehtech, což dokazuje, že sloučenina může mít vliv na lidskou fyziologii. Zároveň byly 

u lidí hlášeny i případy alergických reakcí vyvolaných triclosanem. Byly rovněž 

zaznamenány dermatitidy po dlouhodobém používání mýdel na ruce obsahujícího TCS, 

stejně jako při dlouhodobém používání zubní pasty obsahující TCS se vyskytly v ústní 

dutině a na rtech vřídky v ústech (afty). 

Čistírny odpadních vod nejsou konstruovány k odstraňování léčiv či endokrinních 

disruptorů. Účinnost ČOV se měří pomocí parametrů, jako je biochemická spotřeba 

kyslíku (BSK5) a chemická spotřeba kyslíku chromanovou metodou (CHSKCr), které však 

neberou v úvahu odstranění endokrinních disruptorů. Během čištění odpadní vody jsou 

disruptory odstraněny pouze částečně, a proto jsou často detekovány ve výtocích z ČOV 

a v tomto důsledku může mít TCS dopad i na vodní ekosystémy. 

V čistírnách odpadních vod využívajících membránový bioreaktor se předpokládá, 

že z vody bude odstraněno více než 90 % hmotnosti triclosanu. Triclosan se však nadále 

vyskytuje v čistírenských kalech, které se aplikují do půdy. Přibližně 50 % hmotnosti TCS 

jsou ty, které pocházejí z ČOV. Triclosan přetrvává v půdě a je izolován v biomase. Zpráva 
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z roku 2012 poukázala na skutečnost, že triclosan v půdě zůstává nadále asi rok po aplikaci. 

To vystavuje živočichy žijící v půdě, jako jsou žížaly, toxicitě TCS (Olaniyan et al., 2016).  

Pro dezinfekci vody se používá mnoho chemikálií. Chlor je prakticky tím 

nejrozšířenějším dezinfekčním prostředkem. Předchozí průzkumy uvádějí, že dioxiny 

a další toxické vedlejší produkty, jako jsou chlorované fenoly, chlorované fenoxyfenoly 

a trihalogenmethany, vznikly v podstatě fotodegradací triclosanu v přítomnosti volného 

chloru nebo oxidací triclosanu zprostředkovanou volným chlorem. Těmito vedlejšími 

produkty jsou 2,4,6-trichlorfenol, 2,4-dichlorfenol či chloroform. Některé z těchto 

sloučenin, např. chloroform a 2,4,6-trichlorfenol, jsou podle US EPA klasifikovány 

jako potenciální lidské karcinogeny. Polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDDs) 

a polychlorované dibenzofurany (PCDFs) jsou také uváděny jako produkty 

elektrochemické oxidace triclosanu (Wu et al., 2019).  

Triclosan se rovněř vyskytuje v krevní plasmě mořských savců, například delfína 

skákavého (Tursiops truncatus). V jejich těle bylo naměřeno množství triclosanu v rozmezí 

od 0,12 do 0,27 ng g
-1 

(Fair et al., 2009). Tedy v těle delfína skákavého 

(Tursiops truncatus) o hmotnost 200 kg se vyskytuje průměrně 38 µg triclosanu. 

Vzhledem ke své stabilitě a lipofilním vlastnostem má TCS potenciál pro 

bioakumulaci v mnoha organismech, jako jsou řasy, žížaly, mořské mušle, hlemýždi, 

larvy obojživelníků, ryby, a mořští savci. Triclosan přítomný ve vodním prostředí tak 

způsobuje nepříznivé ekologické účinky. Konkrétně se jedná o změnu složení bentosu 

(rozvoj cyanobakterií nad řasami), vykazují teratogenní odezvy a úmrtnost embryí 

sladkovodní kaprovité ryby dánio pruhované (Danio trio) a vykazuje endokrinní 

disrupci ve vodě (Juliano, Magrini, 2017).  

Pro biodegradaci triclosanu je výhodné použít bakterii Nitrosomonas europaea, 

neboť má schopnost biodegradovat antimikrobiální látky prostřednictvím 

kometabolických reakcí. V experimentech, které byly prováděny, bakteriální kmen 

snížil koncentrace TCS o více než 60 %. Dalším způsobem odstranění triclosanu 

z vody je simultánní nitrifikace a denitrifikace (SND). Ty vedly k odstranění celkem 

77 % TCS. Kombinovaný proces nitrifikace-denitrifikace v zařízení je schopen 

odstranit 2,29 kg TCS denně (Armstrong et al., 2019). 
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3.1.3 Propylenglykol 

Propylenglykol je vlastně synteticky vytvořený alkohol. Získává se z ropy nebo také 

z rostlinných zdrojů (fermentací kvasinek). Jedná se v podstatě o bezbarvou kapalinu 

s nahořklou chutí a bez zápachu, která je dobře rozpustná ve vodě. Využití nachází jak 

v kosmetickém, tak také v potravinářském průmyslu (E1520). V kosmetických přípravcích 

pro povrchovou aplikaci má povolenou koncentraci až do 98 %. Přípravky na ústní 

hygienu mohou mít až 92 %. Nicméně při koncentraci již 2 % může u citlivých jedinců 

vykazovat dráždivé účinky na citlivé pokožce a vyvolat tak kontaktní dermatitidu, 

kopřivku a alergickou reakci. Propylenglykol je také spojován s astmatem, může vyvolat 

dokonce i změny na mozku, játrech a také ledvinách. Tato fakta však ještě nejsou plně 

a dlouhodobě pořádně prozkoumaná (McMartin, 2014). 

Propylenglykol na sebe váže vodu (přitahuje ji podobně jako glycerin), tím 

v podstatě pokožku hydratuje a zvlhčuje. Usnadňuje vstřebávání dalších látek do hlubších 

vrstev pleti, zlepšuje tak její elasticitu, pružnost, zabraňuje jejímu vysušování a šupinatění. 

Pokožka je poté mnohem jemnější a působí zdravěji a mladistvě. V kosmetických 

přípravcích funguje také jako rozpouštědlo a snižuje jeho viskozitu. Lidský organismus 

transformuje propylenglykol na kyselinu mléčnou, která je pro tělo přirozenou látkou, 

nereaguje na ni tak jako na cizí složku, naopak ji dokáže dále využít. Jeho atraktivní 

vlastnost dobrého rozpouštědla, zvlhčovadla či nemrznoucí kapaliny spolu s nízkou úrovní 

toxicity vedla proto k jeho rozšířenému použití v komerčních a průmyslových produktech. 

Množství propylenglykolu ve většině výrobků je malé a jeho environmentální důsledky 

jsou proto minimální kvůli omezené expozici člověka a rychlé biodegradaci.  

Propylenglykol má nízkou toxicitu jak u zvířat, tak u lidí, takže je zapotřebí velmi 

vysokých dávek k vyvolání účinků ve studiích akutní toxicity, přesto však i tato látka může 

mít neblahý dopad na lidské zdraví. Mezi hlavní účinky propylenglykolu na lidský 

organismus patří hematologická toxicita, metabolická acidosa (zvýšení kyselé reakce 

krve). Tato látka může mít také kardiovaskulární účinky, což může ovlivňovat i živočichy. 

Současná expozice vůči propylenglykolu má však zanedbatelný vliv na reprodukční nebo 

vývojovou toxicitu či na karcinogenezi u lidí (McMartin, 2014). 

Propylenglykol je rychle degradován mikroorganismy. V testu aerobní biologické 

rozložitelnosti s aktivovaným kalem byla pozorována jeho 100% biologická rozložitelnost 
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během 24 h. Několik studií rovněž prokázalo, že propylenglykol je také rychle degradován 

za anoxických podmínek v kalu, např. 100% biologická degradace byla pozorována během 

devíti dnů. Nízká hodnota log Kow = –0,92 znamená, že se propylenglykol nebude 

ve vodních organismech příliš koncentrovat. Toxicita propylenglykolu vůči vodním 

organismům je velmi nízká s hodnotami EC50/LC50 >1 000 mg l
-1

 (Madsen, 2001).  

3.2 Antioxidanty 

Antioxidanty jsou molekuly, které se mohou v podstatě oxidovat samy. Jsou to 

sloučeniny nebo systémy, které mohou reagovat s volnými radikály a ukončit tak 

řetězovou reakci před poškozením životně důležitých molekul. Používají se 

v kosmetickém, nápojovém, farmaceutickém, a dokonce i v krmivářském průmyslu. 

Mohou být použity také jako doplňky stravy a účinné látky se zdravotním prospěchem 

nebo jako stabilizátory. I antioxidanty však mají svá určitá omezení. Některé mohou 

způsobovat alergické reakce a jejich stabilita může být ovlivněna světlem, hodnotou 

pH, teplotou a kyslíkem (Costa, Santos, 2017). 

Syntetické antioxidanty jako například butylovaný hydroxyanisol (BHA), butylovaný 

hydroxytoluen (BHT)) se z velké části používají, protože se snadno vyrábějí, což pak vede 

k jejich nižší ceně. Některé studie však naznačují, že vysoká spotřeba syntetických 

antioxidantů vede k zdravotním rizikům.  

Přes trh vedený syntetickými antioxidanty se poptávka po přírodních 

antioxidantech v posledních letech zvyšuje a očekává se proto, že bude i nadále 

pokračovat. Tento trend lze vysvětlit tím, že spotřebitel preferuje organické a přírodní 

produkty, protože používají méně přísad a mohou mít méně vedlejších účinků než 

syntetické přísady. Přírodní antioxidanty používané v kosmetickém průmyslu zahrnují 

velké množství látek a extraktů, které lze získat z různých rostlin, zrn, ovoce, a jsou 

schopny snížit oxidační stres kůže nebo chránit produkt před oxidační degradací  (jako 

například vitamin C – citronová kůra, máta; Vitamin E – olivy a olivový olej, dýňová 

a slunečnicová semena; kyselina rosmarinová – rozmarýn, tymián, máta; karotenoidy –lutein). 

Mohou být také použity jako stabilizátory. Zabraňují totiž žluknutí lipidových složek, 

neboť oxidace lipidů je přítomna nejen v kosmetických prostředcích, ale také v lidském 

těle. Antioxidanty jsou také schopny redukovat hydroperoxidy na hydroxylové 
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sloučeniny či absorbovat UV světlo. Mají také protizánětlivé a antimikrobiální 

vlastnosti (Costa, Santos, 2017).  

Je také známo, že kombinace některých těchto antioxidantů s jinými fenoly nebo 

organickými kyselinami může vést k synergickým účinkům, například antioxidační aktivita 

vitamínu E je zvýšena v přítomnosti kyseliny askorbové (Marteau et al., 2014). 

3.2.1 Butylovaný hydroxytoluen a butylovaný hydroxyanisol 

Tyto dva antioxidanty byly vynalezeny v roce 1947 a prvně se začaly přidávat do 

pryžových výrobků. Butylovaný hydroxytoluen (BHT) a butylovaný hydroxyanisol (BHA) 

jsou synteticky vytvořené látky, které byly nejprve navrženy k léčbě herpetických virů. 

U tohoto použití však nebyla prokázána účinnost. Dále se butylovaný hydroxytoluen 

a butylovaný hydroxyanisol používaly jako náhrada za vitamín E a vitamín A. Nyní je 

především využíván pro své antioxidační schopnosti v mnoha produktech pro domácnost, 

potravinách a kosmetických přípravcích. Nejvíce se tyto syntetické antioxidanty však 

využívají do plastových a pryžových výrobků (až 85 % použití). Okolo 9 % se využije dále 

v tekutých ropných produktech jako je benzín a motorové oleje. Méně než 5 % těchto látek 

se využívá v potravinách, protože se uživatelé snaží vyvarovat BHT a BHA jako 

potravinářské přídatné látky. Kromě kosmetiky se používají také v insekticidech, 

syntetických detergentech, inkoustech, barvách a asfaltu. Tyto chemické látky fungují tak, 

že zpomalují rychlost reakce tuků a olejů s kyslíkem (Harte, 1991). 

Butylovaný hydroxytoluen (BHT), systematický název 2,6-di-terc-butyl-4-hydroxytoluen 

patří do skupiny syntetických fenolických antioxidantů (SPA), které jsou nejčastěji 

používanými antioxidanty v širokém spektru výrobků, včetně potravin, kosmetiky 

a plastů. Přestože je BHT považován za bezpečný pro lidské zdraví, jejich široké 

použití z více zdrojů expozice a kontroverzní toxikologické údaje jsou důvodem 

k znepokojení. Řada studií na zvířatech uvádí jeho toxické účinky, včetně 

karcinogenity a reprodukční toxicity či schopnosti látky být endokrinním disruptorem. 

Některé metabolity BHT, jako je BHT-CHO a BHT-Q, byly označeny za mnohem 

toxičtější než samotný BHT (Wang et al., 2016).  

Antioxidant BHT, který se běžně používá v mýdlech, může představovat 

zdravotní riziko, protože bylo prokázáno, že podporuje rakovinu kůže u myší 
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(Madsen, 2017; Kabara, 1989). BHT samotný je promotor nádoru v jiných místech 

orgánů (Kabara, 1989). Jako nejpoužívanější antioxidant měl BHT v roce 2000 

celosvětovou výrobní kapacitu přibližně 62 000 t. BHT byl identifikován v říční vodě, 

sedimentech, půdě a kalech. Byl dokonce nalezen v lidské krvi od dárců v USA 

při koncentracích do 22,6 ng ml
−1

 (medián 3,37 ng ml
−1

), (Liu a Mabury, 2019). 

V roce 2000 a 2001 se zkoumal výskyt 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxy-toluenu (BHT) 

a jeho degradačního produktu 3,5-di-terc-butyl-4-hydroxybenzaldehydu (BHT-CHO) 

v řece Odře v Německu a v podzemní vodě přilehlé oblasti Oderbruch. Dále byly 

zkoumány i čistírny odpadních vod (ČOV) z oblasti Oderbruch. BHT i BHT-CHO byly 

zjištěny ve všech vzorcích řeky Odry s průměrnou koncentrací 178 a 102 ng l
−1

. 

BHT a BHT-CHO byly také zjištěny ve vzorcích odpadní vody z komunální odpadní vody 

v průměrných koncentracích 132 a 70 ng l
−1

. Střední hodnoty BHT a BHT-CHO 

ve vzorcích podzemní vody byly 132 a 84 ng l
−1

. (Fries a Püttmann, 2004).  

V přirozeném prostředí je BHT biologicky degradován na BHT-CHO Metabolity 

BHT, mezi které patří i zmiňovaný BHT-CHO, generují peroxidy u myší, potkanů 

a indukují poškození DNA (Fries a Püttmann, 2004). 

Butylovaný hydroxyanisol (BHA) je antioxidant, který je využíván v potravinářství, 

kosmetickém průmyslu a léčivech. V uplynulých letech se prováděly studie, které zjistily, že 

BHA má možný endokrinní účinek. Existující studie in vitro dokazující, že BHA představuje 

slabý estrogenní a antiandrogenní účinek, zatímco studie in vivo zjistila, že BHA má 

antiestrogenní vlastnosti. Podle Databáze výrobků pro domácnost obsahuje čtyřicet dva 

přípravků osobní péče BHA (Pop et al., 2013). Může ovlivnit funkci nervového systému. 

Výzkum prokázal, že butylovaný hydroxyanisol (BHA) snižuje tvorbu aktivních 

neurosteroidů (Guo et al., 2017). Tento syntetický antioxidant je také endokrinním 

disruptorem a je také zároveň karcinogenní pro hlodavce (Liu a Mabury, 2019). 

3.3 Povrchově aktivní látky 

Povrchově aktivní látky (PAL) se staly velmi důležitou skupinou látek používaných 

v průmyslových odvětvích moderního života. Tyto látky mají chemickou strukturu se dvěma 

odlišnými oblastmi sestávajícími se z hydrofilních a hydrofobních částí (Motia et al., 2018).  
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Vytvářejí molekulární shluky zvané micely v roztoku (voda nebo olejová fáze) 

a adsorbují se na rozhraní mezi roztokem a jinou fází (plyny nebo pevné látky). Každá 

povrchově aktivní látka musí mít chemickou strukturu se dvěma různými charakteristickými 

skupinami a s různou afinitou ve stejné molekule. Molekuly těchto látek mají obvykle 

alkylový řetězec s 8–22 C. Tento řetězec se nazývá hydrofobní skupina, která nevykazuje 

afinitu k vodě. Molekuly povrchově aktivních látek mají také charakteristickou skupinu 

zvanou hydrofilní skupinu, která má afinitu k vodě. Tento druh struktury se dvěma 

protichůdnými funkcemi se nazývá amfifilní struktura (Sakamoto, 2017). 

Povrchově aktivní látky lze klasifikovat jako iontové povrchově aktivní látky 

a neiontové povrchově aktivní látky. Iontové povrchově aktivní látky jsou déle 

klasifikovány jako aniontové povrchově aktivní látky, kde se hydrofilní skupina disociuje 

ve vodných roztocích na anionty a kationtové povrchově aktivní látky, které se disociují 

na kationty, a amfoterní povrchově aktivní látky, které se disociují na anionty a kationty 

v závislosti na hodnotě pH. Neiontové povrchově aktivní látky jsou povrchově aktivní 

látky, které se ve vodných roztocích nedisociují na ionty a jsou déle děleny v závislosti na 

typu jejich hydrofilní skupiny.  

Běžné hydrofilní skupiny iontových povrchově aktivních látek jsou karboxylát 

(COO−), sulfát (–OSO3−), sulfonát (SO3−), karboxybetain (–NR2CH2COO−), sulfobetain  

(–N(CH3)2C3H6SO3−) a kvartérní amonium (−R4N
+
). Například mýdlová molekula má 

jako svou lipofilní charakteristickou skupinu uhlovodíkový řetězec, který má afinitu 

k lipidům (lipofilní skupina) a karboxylátový anion jako svou charakteristickou skupinu, 

která má afinitu k vodě (hydrofilní skupina). Ve vodném roztoku tak karboxylátový anion 

tvoří strukturu s protiionty, jako jsou např. Na
+
, K

+
 nebo Mg

2+
. Hydrofilní skupinou 

neiontových povrchově aktivních látek je obvykle polyoxyethylenová skupina, ale existují 

také neiontové povrchově aktivní látky s glycerolovými skupinami nebo sorbitolovými 

skupinami. V závislosti na aplikaci se také používají neiontové povrchově aktivní látky 

s těmito různými hydrofilními skupinami (Sakamoto, 2017).  

Používání povrchově aktivních látek v různých produktech každodenního života 

se postupně zvyšuje. Ve výrobě několika kosmetických a hygienických přípravků jsou tak 

považovány za klíčovou chemickou látku, a proto se obecně vyskytují v detergentech pro 

domácnost a přípravcích osobní péče. Přestože jsou užitečné a velmi potřebné, mohou být 
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kvůli svým chemickým vlastnostem a rostoucí přítomnosti ve vodě nebezpečné nejen pro 

lidské zdraví (Motia et al., 2018). 

3.3.1 Aniontové povrchově aktivní látky 

Aniontové povrchově aktivní látky jsou povrchově aktivní sloučeniny sestávající se 

z hydrofobního alkylového řetězce a hydrofilní skupiny. Ve vodných roztocích jsou 

negativně nabity, a to v důsledku přítomnosti sulfonátové, sulfátové, karboxylátové nebo 

fosfátové skupiny. U některých skupin povrchově aktivních látek přispívá přidávání 

různých isomerů k jejich komplexnosti a univerzální aplikaci. Největší objem aniontových 

povrchově aktivních látek se používá ve spotřebitelských výrobcích, jako jsou například 

prací prostředky, čisticí prostředky a prostředky pro mytí nádobí, jakož i výrobky pro 

osobní péči.  

Alkylsulfáty (AS) se používají často v kombinaci s jinými aniontovými povrchově 

aktivními látkami. Kromě toho se AS používají ve speciálních výrobcích, včetně mýdel, 

šamponů na vlasy a past na zuby. Hydrofobní alkylový řetězec obvykle obsahuje dvanáct 

až osmnáct atomů uhlíku. Monitorování prokázalo, že koncentrace C12–C15 AS ve výtoku 

ze sedmi reprezentativních komunálních čistíren odpadních vod se pohybovaly mezi 

0,001 2 a 0,012 mg l
-1 

s průměrnou hodnotou 0,005 7 mg l
-1

. 

Biologická degradace alkylsulfátů je iniciována především hydrolytickým štěpením 

esterové vazby sulfátu. Štěpení zanechává anorganický sulfát a mastný alkohol, které 

podléhají následné oxidaci za vzniku mastných kyselin prostřednictvím mastných 

aldehydů. Mastné kyseliny jsou pak degradovány β-oxidací a nakonec buď zcela 

mineralizovány, nebo začleněny do biomasy.  

Bioakumulace alkylsulfátů ve vodních organismech byla prokázána na základě testů 

s karasem stříbřitým (Carassius auratus), pstruhem duhovým (Oncorhynchus mykiss), 

živorodkou duhovou (Poecilia reticulata) a kapry (Cyprinidae), (Madsen, 2001).  

Toxicita AS pro vodní prostředí se zvyšuje s rostoucí délkou alkylového řetězce. 

To bylo prokázáno například u hrotnatky velké (Daphnia manga) a několika druhů ryb. 

Během degradace C12 AS se toxicita nejprve zvýšila na maximum po 30 h a pak klesla na 

téměř zanedbatelnou hodnotu. Zvýšení toxicity bylo vysvětleno tvorbou toxičtější kyseliny 

dodekanové, která se rychle transformuje na jiné a méně toxické metabolity. Dostupné 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Cyprinidae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MDLKKl7EyuVcWVCUmZeZkpgKAAaOjAEZAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjtrq6N-MXhAhXQPFAKHYMZChwQmxMoAjAUegQIDRAI


Syrová Lucie: Vliv kosmetiky na člověka a životní prostředí 

2019  22 

údaje zároveň popisují toxicitu AS vůči řasám. Ukazují, že nejnižší hodnoty efektivní 

koncentrace (EC50) se pohybují mezi 1 až 10 mg l
-1 

pro C12 AS. 

Alkylsulfáty se snadno absorbují z gastrointestinálního traktu po perorálním podání. 

Průnik AS přes pokožku je prakticky minimální. Primárním metabolitem v lidském těle je 

kyselina máselná. Hlavním místem metabolismu jsou játra. Alkylsulfáty a jejich metabolity 

jsou primárně eliminovány močí a stolicí se vylučuje pouze malé množství.  

Alkylethersulfáty (AES) se používají stále častěji, často v kombinaci s jinými 

aniontovými a neiontovými povrchově aktivními látkami, v tekutých mýdlech 

a šamponech na vlasy. Monitorování ukázalo, že koncentrace C12–C15 AES ve výtoku ze 

sedmi reprezentativních komunálních čistíren odpadních vod se pohybovaly mezi 0,003 až 

0,012 mg l
-1 

s průměrnou hodnotou 0,006 5 mg l
-1

. 

Prvním a zároveň počátečním krokem v biodegradaci AES je rozštěpení etherové vazby. 

To může probíhat v podstatě při jakékoliv etherové vazbě, která produkuje mastný alkohol 

nebo mastný alkoholethoxylát různých délek. Alkohol je degradován ω/β-oxidací.  

Příjem, distribuce a také eliminace AES byly zkoumány například na kapru obecném 

(Cyprinus carpio). Příjem, ale také eliminace alkylethersulfátů byly zaznamenány jako 

velmi rychlé. Vysoké hodnoty AES byly nalezeny ve žlučníku. Vysoké koncentrace byly 

s největší pravděpodobností způsobeny biotransformací AES v játrech a následným 

vylučováním metabolitů ve žlučníku. 

U řasy Gymnodinium breve byla zjištěna veliká citlivost na přítomnost lineárních 

alkylbenzensulfonátů. Hodnoty efektivní koncentrace (EC50) AES vůči řasám se pohybují 

mezi 4 a 65 mg l
-1

. Hodnoty EC50 pro akutní toxicitu AES u hrotnatky velké (Daphnia manga) 

byly stanoveny mezi 1 a 50 mg l
-1

. Během dvaceti jedna denním reprodukčním testu 

s hrotnatku velkou (Daphnia manga) byla naměřena hodnota EC50 = 0,37 mg.l
-1

. Hodnoty 

LC50 pro ryby jsou v rozmezí od 0,39 do 450 mg.l
-1

. Toxicita AES vůči rybám se zvyšuje 

s rostoucí délkou alkylového řetězce pro AES s až šestnácti uhlíky (Madsen, 2001). 

Po perorálním podání se AES snadno absorbují ve střevech lidí. Dráždivost 

alkylethersulfátů je mnohem nižší než u jiných aniontově povrchových aktivních látek. 

Délka alkylového řetězce o dvanácti atomech uhlíku se považuje za dráždivější pro kůži 

ve srovnání s jinými délkami řetězce. I při 10% koncentracích  lze očekávat mírné až 

silné účinky. Po aplikaci na kůži však nebyly pozorovány žádné karcinogenní účinky. 
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V chronické perorální studii trvající dva roky dávky AES C12 (0,005–0,05 %) ve stravě 

nebo v pitné vodě neměly na krysy žádné účinky. Koncentrace 0,5% někdy vedla ke 

zvýšené hmotnosti ledvin nebo jater. Ve dvougenerační studii na potkanech krmených 

směsí AES a lineárních alkylbenzensulfonátů (LAS) nebyly pozorovány žádné známky 

reprodukčních a teratogenních účinků. 

Lineární alkylbenzensulfonáty (LAS) jsou dnes nejvýznamnější skupinou 

syntetických aniontových povrchově aktivních látek. Skládají se z alkylového řetězce 

připojeného k benzenovému kruhu v para poloze k sulfonátové skupině. Místo benzenu 

se někdy používá toluen, xylen a naftalen. Délka alkylových řetězců je od C10 do C13 

s průměrnou délkou řetězce C11.  

LAS byly sledovány v několika složkách životního prostředí. Jejich koncentrace 

ve výtoku ze sedmi reprezentativních komunálních čistíren odpadních vod se 

pohybovaly mezi 0,019 a 0,071 mg l
-1 

s průměrnou hodnotou 0,039 mg l
-1

. V kalech 

z čistíren odpadních vod byly naměřeny koncentrace LAS v rozmezí od 2 do 12 g kg
-1

. 

Monitorování kontaminantů ve vzorcích kalů z komunálních čistíren odpadních vod 

ukázalo, že koncentrace LAS se pohybovaly mezi 0,01 a 16 g kg
-1

. LAS se nacházejí 

také v půdě, do které byl čistírenský kal aplikován jako hnojivo. Koncentrace LAS se 

zde pohybovala v rozmezí od 2,5 do 40,3 mg kg
-1 

v sedmi půdních vzorcích. Vodní 

sedimenty mohou také obsahovat LAS. Koncentrace lineárních alkylbenzensulfonátů 

byly zjištěny v Německu v deseti říčních sedimentech. Jejich koncentrace se 

pohybovala v rozsahu 1,5 až 10 mg kg
-1

.  

Počátečním krokem v biodegradaci LAS podmínek je ω-oxidace terminální 

(koncové) methylové skupiny alkylového řetězce za vzniku karboxylové kyseliny. Další 

degradace probíhá postupným zkrácením alkylového řetězce β-oxidací, přičemž vzniká 

sulfofenylkarboxylová kyselina s krátkým řetězcem (Madsen, 2001).  

Měření bioakumulace u ryb bylo stanovováno u rybích druhů slunečnice 

velkoploutvá (Lepomis macrochirus), jelečka velkohlavého (Pimephales promelas) a také 

pro dánio pruhované (Danio rerio). Několik studií ukazuje, že LAS jsou v rybách 

biotransformovány. V těle se metabolity biotransformují prostřednictvím ω-oxidace 

následovanou β-oxidací. Tyto procesy vedou k tvorbě meziproduktů s krátkým řetězcem, 
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které jsou již méně toxické vzhledem ke své nižší lipofilitě ve srovnání s LAS 

(Madsen, 2001). 

Délka alkylového řetězce je důležitým faktorem určujícím toxicitu pro vodní 

prostředí. Obecně, LAS s nejvyšším počtem uhlíků v alkylovém řetězci jsou mnohem 

toxičtější než ty, které mají kratší alkylové řetězce. V současné době mají komerční LAS 

mezi deseti až třinácti uhlíky v řetězci. Nejširší rozsah toxicity LAS vůči druhům byl 

nalezen u řas. Hodnoty se pohybovaly mezi 0,1 a 100 mg l
-1

. Rozmezí hodnot EC50 

je 1 až 100 mg l
-1 

pro sladkovodní druhy a pro mořské druhy <1 až 10 mg l
-1

. Velmi nízká 

hodnota EC100 (0,025 mg l
-1

)
 
byla zjištěna pro řasu Gymnodinium breve, což ukazuje na její 

citlivost pro danou povrchově aktivní látku. Hodnoty LC50 byly zjištěny v rozmezí 1 až 

10 mg l
-1

, pro hrotnatku velkou (Daphnia magna) při jejím vystavení homologům LAS 

mezi C10 a C13. Akutní toxicita LAS pro hrotnatku velkou (Daphnia magna) se obecně 

zvyšuje s rostoucí délkou alkylového řetězce. Homology LAS ≥C14 produkují hodnoty 

EC50 při dávce nižší než 1 mg l
-1

. Studie s mořskými korýši (Acartia tonsa) prokázala, že 

letální koncentrace (LC50) při délce řetězce C10–C13 LAS ovlivňuje přežití při 0,54 mg l
-1 

a rychlost vývoje při EC50 = 0,51 mg l
-1 

po osmi dnech expozice. Toxicita LAS pro ryby se 

obecně zvyšuje se zvyšující se délkou alkylového řetězce. Hodnoty LC50 nižší než 1 mg l
-1

 

byly zjištěny pro C11 (0,71 mg l
-1

), C13 a C14 (0,4 mg l
-1

) ve studiích s jelečkem 

velkohlavým (Pimephales promelas) a pro C10–C15 (0,36 mg l
-1

; 96 h) pro pstruha 

duhového (Oncorhynchus mykiss). 

Lineární alkylbenzensulfonáty jsou metabolizovány v játrech a její metabolity se 

primárně vylučují močí a stolicí. Akumulace LAS nebo jejich hlavních metabolitů nebyla 

po opakovaném perorálním podání stanovena v žádném orgánu. Nebyly identifikovány 

rovněž žádné údaje o absorpci kůží, adsorpce aniontových povrchově aktivních látek na 

povrchu kůže je obecně považována za velmi nízkou. Po náhodném požití detergentu 

obsahujícího LAS nebyla u člověka hlášena žádná závažná poranění nebo úmrtí. 

Sekundární alkansulfonáty (SAS) se používají v detergentech, jako jsou například 

prostředky na mytí nádobí, čisticí prostředky a šampony na vlasy, velmi často 

v kombinaci s AES. Nebyly rovněž zjištěny žádné údaje o výskytu SAS v životním 

prostředí (Madsen, 2001). 
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Biodegradace SAS má dráhu degradace podobnou dráze LAS, tedy zahrnuje 

počáteční ω/β-oxidaci. Počáteční krok degradace je desulfonace, která vyžaduje 

molekulární kyslík. Tento způsob zahrnuje tvorbu hydroxysulfátu, který je dále 

hydrolyzován na anorganický sulfát a keton. Keton se pak následně oxiduje na ester, který 

se štěpí na kyselinu octovou a odpovídající alkohol. 

Toxicita různých SAS homologů byla studována v testech s řasou pláštěnkou 

(Chlamydomonas variabilis). Po 24 h expozice při teplotě 20 °C se toxicita zvyšovala 

s rostoucí délkou řetězce použitého homologu SAS. Hodnoty EC50 byly pro C10 125 mg l
-1

, 

pro C11 74,9 mg l
-1

, pro C14 32,4 mg l
-1

, pro C15 15,8 mg l
-1

, pro C16 9,42 mg l
-1

, pro C17 

3,93 mg l
-1

, pro C18 3,71 mg l
-1

 a pro C20 8,47 mg l
-1

. Stejnou tendenci ke zvýšené toxicitě 

SAS s rostoucí délkou řetězce byla pozorována v testech s hrotnatkou velkou 

(Daphnia magna.  

Také pro ryby jsou delší délka řetězce SAS mnohem toxičtější než homology 

s kratším řetězcem. Tento jev byl prokázán například u slunečnice velkoploutvé  

(Lepomis macrochirus), u které se uvádí rozsah hodnot LC50 3–24 mg l
-1

 pro C13–C18. 

Ve studiích nebyly pozorovány žádné známky zvýšeného rizika rakoviny po 

perorálním podání SAS. Zároveň je potenciálně dráždivý pro kůži stejně jako alkylsulfáty 

(Madsen, 2001).  

3.3.2 Neiontové povrchově aktivní látky 

Neiontové povrchově aktivní látky jsou takové povrchově aktivní sloučeniny, které 

mají hydrofobní i hydrofilní skupiny. Tyto povrchově aktivní látky neionizují ve vodných 

roztocích. Komerční neiontové povrchově aktivní látky se liší počtem uhlíků 

a hydrofilními skupinami, které se liší počtem ethylenoxidu (ethoxylátu, EO), 

propylenoxidu (propoxylátu, PO) a butylenoxidu (butoxylát, BO).  

Neiontové povrchově aktivní látky jsou široce používány ve spotřebitelských 

výrobcích, jako jsou například prací prostředky, čisticí prostředky a prostředky pro mytí 

nádobí a výrobky pro osobní péči. Neiontové povrchově aktivní látky jsou také široce 

používány i v čisticích prostředcích formulovaných pro průmyslový a institucionální 

sektor. Nejdůležitější neiontové povrchově aktivní látky jsou zahrnuty ve skupině 

alkoholethoxylátů a alkoxylátů alkoholu (Madsen, 2001). 
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3.3.3 Kationtové povrchově aktivní látky 

Kationtové povrchově aktivní látky jsou povrchově aktivní sloučeniny, které mají 

alespoň jeden hydrofobní alkylový řetězec a hydrofilní skupinou nesoucí kladný náboj. 

Kationtové povrchově aktivní látky jsou ve vodných roztocích kladně nabity. 

V přípravcích pro osobní péči jsou kationtové povrchově aktivní látky primárně dodávány 

do vlasových kondicionérů a jiných vlasových přípravků (Madsen, 2001).  

3.3.4 Amfoterní povrchově aktivní látky 

Amfoterní povrchově aktivní látky jsou sloučeniny s kyselými i alkalickými 

vlastnostmi. Zároveň jsou známé, také jako amfoterní tenzidy a zahrnují dvě hlavní 

skupiny. Betainy a skutečné amfoterní tenzidy na bázi mastných alkylimidazolinů. 

Amfoterní povrchově aktivní látky se používají v prostředcích pro osobní péči, tedy v 

šampónech na vlasy a kondicionérech a tekutých mýdlech. Celkový objem amfoterních 

povrchově aktivních látek spotřebovaných v komerčních produktech je dnes poměrně 

malý, ale očekává se, že spotřeba těchto chemikálií v budoucnu vzroste, a to z důvodu 

požadavku na mírnější povrchově aktivní látky (Madsen, 2001). 

Mezi nejčastěji využívané povrchově aktivní látky v kosmetických přípravcích, jako 

jsou šampony, sprchové gely, zubní pasty, tekutá mýdla se řadí látky dodecylsíran sodný 

a laurylethersulfát sodný. 

Dodecylsíran sodný (SLS, Laurylsíran sodný), známý též jako sodium lauryl sulfate 

je látka patřící mezi aniontové povrchově aktivní látky. Celkově se používá už přes čtyřicet 

let. Má dvanáct atomů uhlíku spojených se sulfátovou skupinou, což dává molekule 

amfifilní vlastnosti, tedy vlastnost hydrofilní a zároveň lipofilní. Obecně se SLS používá 

jako pěnivý prostředek nebo čisticí prostředek v běžně používaných kosmetických 

prostředcích: sprchové gely, šampony, mýdla, zubní pasty, popřípadě krémy.  

Koncentrace přidávaného SLS se liší podle přípravku od výrobce, ale typicky se 

pohybuje v rozmezí od 0,01 do 50 % v kosmetických a od 1 do 30 % v čisticích 

prostředcích. Je to vysoce účinné povrchově aktivní činidlo používané k odstraňování 

mastných skvrn a zbytků. Je to však také látka, která dráždí kůži a oči. Výzkumy 

prokázaly, že již aplikace přípravků, které obsahují 0,5 až 10 % SLS, může způsobit mírné 

až středně silné podráždění kůže.  
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Široké použití této látky ji uvolňuje do životního prostředí prostřednictvím systémů 

odpadní vody, které tak zahrnují možné ekologické riziko pro vodní organismy v důsledku 

četnosti používání. V prostředí je SLS degradován mikrobiální aktivitou, především díky 

své lineární struktuře dlouhého sulfátového řetězce. Může být degradována několika 

bakteriálními kmeny a další asimilací (Motia et al., 2018).  

SLS, která se vstřebává do krevního oběhu, se rychle metabolizuje v játrech na více 

metabolitů rozpustných ve vodě, které se pak rychle vylučují močí či výkaly. Akutní orální 

toxicita SLS jako čisté suroviny se uvádí v rozmezí od 600 do 1 288 mg kg
-1

 (u potkanů), 

což naznačuje, že SLS je toxický. Jako čistá surovina SLS je hodnota LC50 uváděna mezi 

1 a 13,9 mg l
-1

, přičemž je klasifikována jako středně toxická pro vodní život. Podobně 

jako u orální toxicity, i hodnoty toxicity pro vodní prostředí jednotlivých složek 

neodpovídají přímo toxicitě formulovaných spotřebních výrobků. To znamená, že zatímco 

SLS je ve své surovinové formě mírně toxický pro vodní život, formulace produktů, které 

obsahují zředěnou SLS, nejsou nutně středně toxické. Toxicita SLS však závisí do značné 

míry na mořských druzích, tvrdosti a teplotě vody.  

Schopnost chemické látky rozložit se na jednoduché, netoxické složky za podmínek 

okolního prostředí během krátké doby (obvykle 96 h) znamená, že je biologicky 

odbouratelná. SLS je snadno biologicky odbouratelný za aerobních i anaerobních 

podmínek. Biodegradace SLS probíhá hydrolytickým štěpením sulfátové esterové vazby na 

anorganický sulfát a mastný alkohol. Tyto mastné alkoholy podléhají oxidaci za vzniku 

mastných kyselin, které jsou degradovány β-oxidací a plně mineralizovány a následně pak 

začleněny do biomasy (Bondi et. al, 2015). 

Laurethsulfát sodný (SLES), též známý jako sodium laureth sulfate je aniontová 

povrchově aktivní látka, která je používána jako detergent a čisticí prostředek. Koncentrace 

SLES se v domácích čisticích prostředcích a přípravcích osobní hygieny, jako jsou prací 

a čisticí prostředky na mytí nádobí, šampony, vlasové kondicionéry a tekuté mýdlo 

pohybuje v rozmezí od 3 do 20 %. Používají se také s oblibou ve farmaceutických, 

zemědělských a pesticidních přípravcích a v průmyslových odvětvích pro zpracování 

buničiny a papíru. Čistírny odpadních vod mají vysokou účinnost odbourávání těchto látek 

(95 až 99 %). Ale i přesto, v důsledku jejich difúzních vlastností a vysoké spotřebě, je lze 

najít ve vodních ekosystémech v poměrně nízkých koncentracích, a to v rozmezí od 
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několika μg l
-1

 po několik mg l
-1

. Touto látkou může být kontaminována také půda a to ve 

formě tzv. biosolidu (tedy použití kalu z čistíren odpadních vod jako hnojivo) 

v koncentracích od 120 do 1 180 μg kg
-1

 (Barra Caracciolo et al., 2017). 

Prováděné studie, zkoumaly ekotoxicitu SLES na organismy Nejcitlivější organismy 

jsou řasy. Toxické účinky se však mohou lišit mezi jednotlivými druhy a vliv mají 

i podmínky prostředí. Hodnota EC50 pro sladkovodní mikrořasu Desmodesmus subspicatus 

je uváděna jako 0,5 mg l
-1

, zatímco hodnota mořské mikrořasy Isochrysis galbana je 

24,02 mg l
-1

. V případě testovaných druhů Phaeodactylum tricornutum a Skeletonema 

costatum vykazují mořské rozsivky nejnižší hodnoty EC50 (přibližně 0,35 mg l
-1

). 

Ekotoxikologické testy byly prováděny také na korýších. Hodnoty SLES LC50 pro 

hrotnatku velkou (Daphnia magna) se pohybovaly v rozmezí od 4,2 do 72 mg.l
-1

, zatímco 

hodnoty pro Artemia franciscana a blešivce obecného (Gammarus pulex) se pohybují od 

23,92 až 39,24 mg l
-1

. Ekotoxikologické testy prováděné na rybách ukazují, že hodnoty 

IC50 se pohybují od 7,42 mg l
-1

 do 13,64 mg l
-1

 (Barra Caracciolo et al., 2017). 

Porovnání SLS a SLES se provádělo na Kalifornské univerzitě v San Franciscu. 

Zde byla uskutečněna studie, kde byly porovnány dvě povrchově aktivní látky, a to 

dodecylsíran sodný (SLS) a laurethsulfát sodný (SLES). Z výzkumu bylo zjištěno, 

že SLES je mírnější povrchově aktivní látka než SLS. Změny v nejsvrchnější vrstvě 

pokožky byly dokumentovány klinickým hodnocením (viditelné skóre suchosti) a  také 

instrumentální analýzou (vodivost kůže). Měření byla provedena na hřbetu rukou 

a přední straně předloktí. Byla rovněž zdokumentována analýza spotřeby přípravků.  Jak 

přední strana předloktí, tak také hřbet ruky jsou schopny rozlišovat účinky 

dodecylsíranu sodného (SLS) a laurethsulfátu sodného (SLES). Mezi účinkem těchto 

dvou povrchově aktivních látek byl významný rozdíl i po sedmi dnech léčby na přední 

straně předloktí. Zatímco léčba po užívání SLS stále vykazovaly poškození, při léčbě 

po SLES se vrátila pokožka ke svým výchozím hodnotám (Charbonnier et al.,2001). 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Isochrysis_galbana
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4 NÁVRH NA ZLEPŠENÍ 

V dnešní době je již trh přesycen kosmetickými přípravky, které obsahují synteticky 

vyrobené látky. Ty však mají dopad na člověka a životní prostředí. Příroda nám ale nabízí 

spoustu látek, které lze v kosmetice využít bez obav o zdraví nás, lidí, či ostatních 

organismů. V následujícím textu budou proto některé tyto přírodní náhražky syntetických 

kosmetických přípravku popsány. 

Mydlice lékařská (Saponaria officinalis) je plnokvětá, vytrvalá bylina rodu 

Caryophyllaceae. Roste přirozeně v Evropě a Střední Asii, obvykle podél silnic, v živých 

plotech a v blízkosti vody. V mnoha zemích se pěstuje také jako zahradnická rostlina. 

V tradiční fytomedicíně se extrakt z mydlice lékařské stále používá k léčbě bronchitidy, 

kožních onemocnění a revmatických problémů. Tato rostlina je především známá pro své 

mydlicí účinky. Vyznačuje se totiž vysokým obsahem saponinů. Protože nejvyšší koncentrace 

těchto sloučenin se nachází v oddencích, je to právě ta část rostliny, která se obvykle používá. 

Saponiny ze Saponaria officinalis mají široké spektrum použití a již zmiňované oddenky 

rostliny byly používány jako detergent již od starověku. Saponiny jsou složkou mnoha 

kosmetických a zdravotnických výrobků prakticky dodnes. (Smułek et al, 2017). 

Saponaria officinalis je také známa tím, že její saporiny, což jsou rostlinné enzymy 

patřící do třídy proteinů inaktivujících ribozomy (RIP), mohou být použity při léčbě 

rakoviny. Jedna publikace uvádí antifungální aktivitu saponinů z S. officinalis proti 

Candida albicans, nejběžnějšímu oportunnímu houbovému patogenu u lidí. Saponiny také 

díky svým pěnivým vlastnostem našly uplatnění v potravinářském průmyslu. Používají se 

například jako konzervační látka, modifikátor chuti a také jako pěnící činidlo v nápojích. 

Farmaceutický a kosmetický průmysl však nejsou jedinými možnými uživateli saponinů. 

Tyto sloučeniny mohou také nalézt uplatnění v jiných odvětvích. Jedním z nich je 

i ochrana životního prostředí.  

Saponiny, jako přírodní povrchově aktivní látky, mohou být také významným 

faktorem při biologickém rozkladu nebezpečných sloučenin. Přídavek povrchově aktivních 

látek může změnit povrchové vlastnosti bakteriálních buněk, což pak následně může zlepšit 

rychlost biodegradačních procesů. Výzkum ukázal, že čaj saponin významně zvyšuje 

biologickou dostupnost dekabromodifenyletheru, což je látka, která zpomaluje hoření 

a zároveň je i toxická, celosvětově znečišťující látka v životním prostředí. Patří do skupiny 
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polybromovaných difenyletherů, které jsou považovány za vysoce persistentní a odolné látky 

vůči biologickému rozkladu. Zvýšením biologické dostupnosti čajem saponinem je tak 

možná jeho biodegradace pomocí bakterií (Brevibacillus brevis), (Smułek et al, 2017).  

Kokosový olej je bílý, polotuhý, vysoce nasycený tuk, který se vyrábí z jader 

kokosovníku ořechoplodého (Cocos nucifera). Je široce využíván ve výrobě nejen 

dětských mýdel, šamponů, krémů na holení, vlasových přípravků, ale používá se také jako 

masťový základ a přidává se do masážních krémů (Winter, 2009). Obsahuje několik 

mastných kyselin. Mezi ně patří například kyselina: laurová (45 %), myristová (18 %), 

palmitová (9 %) olejová (8 %), kaprylová (7 %), kaprinová (7 %) a stearová (5 %). Ve 

srovnání s jinými rostlinnými oleji má ten kokosový nízký obsah jodu.  

Kokosový olej má blahodární účinky na obličeji, je skvělým odličovač make-upu 

a zároveň výborným hydratačním krémem. Mastné kyseliny přítomné v kokosovém oleji, 

totiž pomáhají snižovat zánět a zarudnutí kůže a to i do hlubších vrstev. Obsahuje také další 

důležitou složku, a tou je vitamín E. Tento mimo jiné reguluje produkci kožního mazu 

a napomáhá uvolňovat ucpané póry pokožky, které běžně způsobují akné. Vitamín E zároveň 

snižuje suchost pokožky, a tak snižuje výskyt ekzémů a psoriázu. Při aplikaci na kůži 

novorozených dětí po dobu několika týdnů bylo prokázáno, že snižuje riziko infekce, což je 

zvláště výhodné u nedonošených dětí, které nemají pokožku zcela zralou. Kokosový olej je 

zároveň velmi prospěšný jako přípravek na popraskané rty a přírodní vlasový kondicionér. 

Kokosový olej pomáhá při prevenci ztráty bílkovin ve vlasech, také zlepšuje sílu, zdraví, lesk 

a tloušťku vlasů. Antifungální a antibakteriální vlastnosti kokosového oleje jsou důležité při 

léčbě stavu způsobeného plísňovou infekcí (Filipowicz, 2018). 

Kyselina kokosová je jednou z látek, která se využívá v kosmetice. Je to povrchově 

aktivní látka a slouží také jako čistící přísada. Lze ji použít jako přísadu do mýdel, krémů 

na holení či šamponů (Winter, 2009). 

Sůl kamenná (NaCl, chlorid sodný) se získává buď těžbou, nebo odpařováním 

mořské vody. Vyskytují se ve formě velkých, nepravidelných, světle jantarových krystalů. 

Je bezvodá, jen lehce hygroskopická a snadno se může tónovat a parfémovat, aby se 

vytvořila atraktivní koupelová sůl. V lázni má chlorid sodný mírný tonizační a stimulační 

účinek. Má však nevýhody, a sice v tom, že potlačuje pěnivý účinek mýdla a nemá žádné 
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změkčující vlastnosti (Butler a Poucher, 2000). Soli také mohou napomáhat k zamezení 

růstu mikroorganismů (Halla et al., 2018). 

Sůl koupelová (Epsomská sůl, síran hořečnatý) je sůl, která je bohatá na ionty 

hořčíku. Když sůl přijde do styku s pokožkou, ionty procházejí více dermálními vrstvami 

a dostanou se tak až do krevního oběhu. Tímto způsobem nedochází k žádnému postižení 

GI (gastrointestinálního) traktu. Vzhledem k tomuto transdermálnímu pohybu hořčíku 

se Epsomská sůl používá v medicíně k léčbě hypomagnezémie (nízké hladiny hořčíku). 

V kosmetice Epsomská sůl pomáhá odbourávat stres. Pokožka snadno absorbuje hořčík, 

obnovuje elektrolytickou rovnováhu v buňkách. Tato změna rovnováhy má přímý vliv 

na svaly, mozek i hormony. Dále uvolňuje bolesti nohou, napjaté svaly a napomáhá 

k redukování modřin a posiluje vlasy (Handoo, 2018). 

Růže damašská (Rosa damascena) je růže tradičně pěstovaná a používaná v Bulharsku 

již více než čtyři sta let. Rosa damascena, je celosvětově známá jako „olejová růže“. Chemické 

složení oleje bulharské růže, uznávané jako jednoho z nejžádanějších esenciálních olejů, bylo, 

pro svou kvalitu a jemné aroma, rozsáhle studováno už od šedesátých let 20. století. Doposud 

bylo v různých druzích růží identifikováno na čtyři sta různých látek a v růžovém oleji z květů 

Rosa damascena bylo identifikováno tři sta různých složek, z nichž hlavními jsou citronellol, 

geraniol, nerol, fenethylalkohol, eugenol, methyleugenol, linalool a alifatické uhlovodíky 

(Nedeltcheva-Antonova, Stoicheva a Antonov, 2017).  

Levandule lékařská (Lavandula angustifolia) je bylina původem ze severní Afriky a 

horských oblastí Středozemního moře. Pěstuje se mimo jiné pro výrobu esenciálního oleje, 

který se připravuje destilací květinových hrotů. Olej má široké kosmetické využití a 

předpokládá se, že má i některá léčebná použití. Levandulový olej má antiseptické 

a protizánětlivé vlastnosti, které mohou být prospěšné při hojení. Může být také použit k 

prevenci vypadávání vlasů. Levandulový olej by mohl být účinný také v boji proti 

infekcím způsobených plísněmi. Odborníci totiž zjistili, že levandulový olej je schopen 

usmrtit celou řadu kmenů, které mohou způsobovat onemocnění kůže. Další studie zase 

zkoumala způsob léčby hojení ran. Autoři studie poznamenali, že levandule má akcelerační 

účinek na hojení ran. Levandule je možná účinná také při léčbě plešatosti (alopecie 

areata). Výzkum z roku 1998 naznačuje, že levandule může podporovat růst vlasů až o 44 

% po sedmi měsících léčby (Wilson, 2019).  
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Esenciální olej máty peprné (Mentha piperita) má mnoho vlastností, které lze využít 

nejen v kosmetice. Vykazuje totiž baktericidní vlastnosti u bakterií Escherichia coli, 

Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus faecalis, Klebsiella 

pneumoniae. Inhibice peroxidace byla srovnatelná s BHT a BHA. Esenciální olej z máty 

může být využíván jako přírodní zdroj bioaktivních fytochemikálií s antimikrobiálními 

a antioxidačními potenciály (Rasooli et al., 2010). Olej z máty peprné se využívá 

v kosmetických přípravcích, výrobcích pro osobní hygienu, potravinách a farmaceutických 

výrobcích i pro své aromatické schopnosti. Má také řadu terapeutických vlastností a používá 

se v aromaterapii, koupelích, ústních vodách a zubních pastách. Pro zklidnění svědění 

a zmírnění podráždění a zánětu se používají přípravky z máty peprné (Herro a Jacob, 2010). 

Peppermint produkuje 0,1–1 % těkavého oleje složeného převážně z mentolu  

(29–48 %), menthonu (20–31 %), menthofuranu (6,8 %) a menthylacetátu (3–10 %). Další 

účinné látky zahrnují kyselinu kávovou, flavonoidy (12 %), karoteny, tokoferol, betain, 

cholin a třísloviny.  

Olej z máty peprné a jeho složky jsou komerčně používány v potravinářském, 

farmaceutickém a kosmetickém průmyslu. Mentol se používá jako surovina do zubních 

past, parfémů, žvýkaček, bonbónů, cukrářského průmyslu a dalších. Ve východní 

a západní tradiční medicíně jsou máta peprná a její olej používány jako antispasmodické, 

aromatické, antiseptické účinky a také pro léčbu rakoviny, nachlazení, křečí, zažívací 

potíže, nevolnost, bolest v krku a bolesti zubů. Olej máty peprné má antibakteriální 

aktivitu in vitro. Olej z máty peprné a mentol mají mírné antibakteriální účinky proti 

grampozitivním i gramnegativním bakteriím. Peprmint má také antivirové a fungicidní 

účinky. Vodné extrakty listů prokázaly antivirovou účinnost proti chřipkovému viru A, 

Newcastleské chorobě, viru Herpes simplex a dalších. Bylo také zjištěno, že snižuje 

počet nově nemocných a multiplicity karcinogenity a mutagenity vyvolané 

benzo[α]pyrenem. V klinických studiích role máty peprné při syndromu dráždivého 

tračníku potvrzuje jeho účinnost ve srovnání s placebem bez závažné zácpy nebo průjmu. 

(Singh, Shushni a Belkheir, 2015). 

Aloe vera  je vytrvalá, šťavnatá a keřovitá rostlina se zelenými listy uspořádané v rozetovém 

vzoru na stonku. Listy jsou trojúhelníkové a masité se zoubkovanými hranami tvořenými 

epidermem. Ten je pokryt kutikulou obklopující mezofyl. Listy mají vysokou schopnost 
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zadržet vodu. Tato schopnost umožňuje rostlině přežít v drsných podmínkách, jako například 

v dlouhých obdobích sucha a teplého suchého klimatu (Maan et al., 2018). Své široké 

uplatnění našla nejen v kosmetickém odvětví. Ve formě gelu a šťávy používá jako základní 

složka potravinářských a kosmetických výrobků. (Javed a Atta-Ur-Rahman, 2014).  

Aloe vera je také známé pro své vlastnosti, včetně imunomodulačního, hypoglykemického, 

protirakovinného, antifungálního a gastroprotektivního. Zároveň jsou šťávy a gel Aloe vera 

prospěšné při hojení ran a popálenin. Látky, které jsou obsažené v této rostlině, mají také 

protizánětlivé vlastnosti. Různé části rostliny obsahují přibližně sedmdesát pět živin, stejně 

jako na dvě stě účinných látek, včetně aminokyselin, cukrů, enzymů, vitamínů, minerálů, 

saponinů, antrachinonů, ligninu a kyseliny salicylové. (Mann et al., 2018). 

Používání aktivního uhlí (Charcoal) pro ústní hygienu má dlouhou historii, která 

sahá až do starověkého Řecka. Kromě toho, mnoho částí světa jej stále používá pro 

ústní hygienu dodnes. Práškové dřevěné uhlí, saze nebo uhelný popel se aplikují prsty, 

žvýkacími tyčkami nebo látkou a používají se jako prostředek na čištění zubů buďto 

samotné nebo v kombinaci s různými příchutěmi. Studie aktivního uhlí nezjistila žádné 

známky zubního kazu u tři sta padesáti zubů od žen, které aplikovaly aktivní uhlí, což 

naznačuje aktivitu proti zubnímu kazu. Ve studiích na zvířatech rovněž nebyly zjištěny 

žádné nepříznivé účinky. Některé studie však uvádějí, že aktivní  uhlí stav zubů výrazně 

neovlivňuje, popřípadě narušuje zubní sklovinu. Aktivní uhlí je tak třeba ještě studovat 

a provést další vědecké studie (Charcoal-based dentifrices, 2018).  

4.1 Domácí kosmetika 

Kosmetické přípravky, které se běžně používají jako například sprchové gely, mýdla 

na ruce, šampony, pěny do koupele, zubní pasy a jiné přípravky si lze vyrobit vlastnoručně 

doma a to tak, aby byly šetrné ke člověku, tak i k životnímu prostředí. 

Na přípravu koupelové soli jsem použila následující ingredience: kamennou sůl, 

himálajskou sůl, epsomskou sůl, esenciální olej levandule lékařské (Lavandula 

angustifolia) a hroty levandule lékařské (Lavandula angustifolia) v následujícím poměru:  

 200 g kamenné soli, 

 200 g himálajské soli, 

 150 g epsomské soli (magnezitové),  
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 20 kapek esenciálního oleje levandule lékařské (Lavandula angustifolia), 

 1 lžíce hrotů levandule lékařské (Lavandula angustifolia). 

Postup pro její přípravu je následující. Do misky se vloží kamenná, himálajská 

i epsomská sůl, které se pak promíchají. Pak se přidá esenciální olej levandule lékařské 

(Lavandula angustifolia) a jedna polévková lžíce hrotů levandule lékařské (Lavandula 

angustifolia). Vše důkladně promíchá a poté naplní sklenice (obrázek 1). 

 

Obrázek 1: Domácí koupelová sůl (foto Rygel Jiří, 9. 4. 2019) 

Rovněž příprava přírodní pasty je velmi jednoduchá. Na zubní pastu jsem použila 

následující ingredience: kokosový olej, aktivní uhlí a esenciální olej máty peprné (mentha 

piperita) v následujícím poměru:  

 30 g kokosového oleje. 

 ½ kávové lžičky aktivního uhlí. 

 10 kapek esenciálního oleje máty peprné (mentha piperita)- 

Postup pro její přípravu byl následující. Do misky se nejprve dá kokosový olej a 

lehce se vymíchá. Pak se přidá aktivní uhlí a esenciální olej máty peprné (mentha piperita). 

Vše se důkladně promíchá a poté se naplní vhodný kelímek (obrázek 2). 
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Obrázek 2: Domácí zubní pasta (foto Rygel Jiří, 9. 4. 2019) 
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5 ZÁVĚR 

Existuje mnoho kosmetických přípravků, které jsou šetrné k životnímu prostředí 

i lidské pokožce a organismu. Důležité je však věnovat i trochu času kosmetice, kterou 

nakupujeme, prostudovat její složení a ujistit se, že je prospěšná a ne škodlivá.  

Čím hlouběji jsem danou problematiku zkoumala, tím více jsem si uvědomovala, že 

látky, které jsou v této bakalářské práci zmíněny, jsou jen špička ledovce a existuje mnoho 

dalších nejen syntetických, ale i přírodních látek, o kterých by se lidé měli dozvědět. Proto 

bych se i nadále ráda věnovala studiu kosmetických přípravků a toto téma rozsáhleji 

zpracovala ve své diplomové práci.  
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Seznam použitých zkratek 

TCS  triclosan 

BHT  butylovaný hydroxytoluen 

BHA  butylovaný hydroxyanisol 

LH  luteinizační hormon 

FSH  folikuly stimulující hormony 

GI  gastrointestinální 

MeP  methylparaben  

EtP  ethylparaben 

PrP  propylparaben  

BuP  butylparaben  

lw  lipidová hmotnost 

ED50/EC50 účinná dávka/účinná koncentrace, která vyvolává účinek v 50 % populace 

LD50/LC50 letální dávka/letální koncentrace, která vyvolává smrt v 50 % populace 

IC50  inhibiční koncentrace, při které je růst nebo aktivita inhibována o 50 % 

SED  systémová expoziční dávka 

NOAEL koncentrace neboli hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku 

MoS   hodnota dávky bez pozorovaného nepříznivého účinku 
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