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ABSTRAKT 

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo zhrnutie základných poznatkov týkajúcich sa 

ľudskej kože a jej biofyzikálnych parametrov. Pozornosť bola venovaná najmä vplyvu 

kozmetických prípravkov s rôznym pH na zmenu kožných parametrov. V prvej časti 

práce je opísaná anatomická a histologická stavba kože, jej základné funkcie a vývoj. 

V následných kapitolách tejto práce je spomenuté fyziologické zastúpenie 

mikroorganizmov nachádzajúcich sa na povrchu kože, a všeobecná charakteristika 

kozmetických prípravkov. Tieto sa používajú v každodennej starostlivosti o kožu a majú 

vplyv na hodnotu prirodzeného povrchového pH. Optimálna hodnota povrchového pH je 

dôležitá k správnemu plneniu funkcie ľudskej kože. V záverečných kapitolách práce bola 

taktiež opísaná charakteristika základných biofyzikálnych parametrov kože (hydratácia, 

TEWL, pH, kožný maz) a metód určených k ich meraniu.  

 

 Kľúčové slová: koža, transepidermálna strata vody, pH, hydratácia, kožný maz, 

mikrobióm 
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ABSTRACT 

 The aim of this diploma thesis was to summarize the basic knowledge of human 

skin and it´s biophysical parameters. Attention was focused on influence of cosmetic 

products with different pH on the change of skin parameters especially. The first part 

describes the anatomical and histological structure of the skin, it´s basic functions and 

development. In the following chapters of this work is mentioned physiological 

representation of microorganisms found on the skin surface and general characteristics of 

cosmetic products. There are used in everyday skin care that affect the natural skin surface 

pH value. Optimum surface pH is important for the proper functioning of human skin. 

The final chapters of the described the characteristics of the basic biophysical parameters 

of the skin (hydration, TEWL, pH, sebum) and methods for their measurement. 

  

 Key words: skin, transepidermal water loss, pH, hydration, sebum, microbiome 
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1. ÚVOD 

 Koža je rozsiahly povrchový orgán ľudského tela, ktorý tvorí akúsi bariéru pred 

vonkajším prostredím. Ochraňuje ľudský organizmus pred rôznymi mikrobiologickými, 

chemickými a fyzikálnymi škodlivinami z okolitého prostredia (Čihák, 2016). Kožu je 

možné charakterizovať jej biofyzikálnymi parametrami, medzi ktoré zaraďujeme 

hydratáciu, pH, transepidermálnu stratu vody a kožný maz (Luebberding et al., 2014). Je 

zrejmé, že existuje určitý vzťah medzi kyslejšími hodnotami pH lokalizovaného na 

povrchu kože a jej komplexnou bariérovou funkciou (Blaak et al., 2011). Na jednotlivých 

častiach ľudského tela môžeme pozorovať mierne rozdiely v hodnotách pH, čo môže byť 

spôsobené rozdielnou hrúbkou pokožky (Schreml et al., 2009). Povrchové pH kože je 

neustále ovplyvňované každodennými činnosťami ako sú sprchovanie, športovanie 

a akákoľvek fyzická námaha, ktoré vedú k vzostupu pH (Fürtjes et al., 2017). 

 Povrch pokožky je osídlený mikrobiálnymi spoločenstvami, ktoré predstavujú 

spoločenstvo žijúce v symbióze s hostiteľom. Fyziologický mikrobióm vyžaduje pre svoj 

rast mierne kyslé prostredie, ktoré mu je poskytnuté na povrchu kože. Pre udržanie 

zdravia každého človeka je mikrobióm veľmi dôležitý (Zelenková, 2016). Jeho dôležitosť 

spočíva v tom, že sa podieľa na upevnení vrodenej imunity (Ferretti et al., 2017). Rovnako 

na podpore tejto imunity sa podieľajú aj antimikrobiálne peptidy, ktoré sú produkované 

keratinocytmi (Chen et al., 2013). Môžeme rozlišovať medzi stálymi a prechodnými 

mikroorganizmami, ktoré osídľujú kožu jednotlivca (Kong et al., 2012). Prítomnosť 

fyziologickej mikroflóry nám napomáha ochrániť organizmus pred kolonizáciou 

a samotným rastom nežiaducich patogénnych mikroorganizmov (Barnard et al., 2016). 

 Prostredníctvom používania molekulárnych metód sa dajú definovať a hodnotiť 

jednotlivé mikrobiálne spoločenstvá, ktoré sa zúčastňujú pri kolonizácii kože (Grice et 

al., 2011). Metódy hodnotenia parametrov kožného povrchu nám poskytujú poznatky, 

ktoré je možné využiť v oblasti vývoja a sledovania účinkov kozmetických prípravkov 

na stav pokožky (Resl et al., 2006). K tomuto hodnoteniu je možné využiť špeciálne 

zariadenia, ako sú Corneometer, Tewameter, Skin-pH-Meter a Sebumeter (Luebberding 

et al., 2014).  
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2. ZADANIE  

 Cieľom tejto diplomovej práce bolo rešeršné spracovanie literatúry týkajúcej sa 

problematiky ľudskej kože a jej biofyzikálnych parametrov.  

 Opis anatómie, histológie a funkcie kože 

 Charakteristika fyziologického mikrobiómu a biofyzikálnych parametrov ľudskej 

kože 

 Popis základných druhov kozmetických prípravkov a ich vplyvov na pH pokožky 

 Opísanie metód používaných pri hodnotení kožného povrchu 

 Záverečné zhrnutie literárnej rešerše 
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3. VLASTNOSTI KOŽE 

3.1. Anatómia kože 

 Koža je rozmerný orgán, ktorý tvorí externý povrch organizmu. Priemerná plocha 

kože dospelého jedinca predstavuje zhruba 2 m2, pričom až 36% prináleží dolným 

končatinám, 30% trupu, 23% horným končatinám a 11% z celkového povrchu pripadá na 

hlavu s krkom. Hmotnosť kože sa pohybuje v priemere okolo 3 kilogramov. Priemerná 

hrúbka kože sa udáva v rozmedzí 0,5 až 4 milimetre. Najtenšia koža je lokalizovaná na 

očných viečkach, naopak najhrubšia je na chrbte (Čihák, 2016). Koža je zložená z 

epidermis, dermis a subcutis (viď. obr. 1) (Resl et al., 2006). 

 

Obrázok 1 Stavba kože 

 

Zdroj: Prevziate z: (https://www.dixo.sk/kozne-zmeny/) 

3.1.1. Epidermis 

 Povrchová časť kože pozostáva z epidermy, ktorá spĺňa takmer všetky bariérové 

funkcie (SanMiquel et al., 2015). Je to zrohovatelý viacvrstvový epitel tvorený 

keratinocytmy (Lüllmann-Rauch, 2012). Rozdeľujeme ju na päť základných vrstiev, 

v ktorých sú obsiahnuté bunky v odlišných vývojových štádiách (SanMiquel et al., 2015). 

Bunky epidermy sa postupne pri obmieňaní oddelia od kmeňových buniek 

lokalizovaných vo väčšej hĺbke v koži (Cundel , 2016).  

 Najspodnejšia vrstva epidermis pozostáva z jedinej línie nediferencovaných 

kmeňových jednotiek lokalizovaných v stratum basale (viď vrstva 1 v obr. 2) (SanMiquel 
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et al., 2015). Táto vrstva je zvlnená, čo podporuje spevnenie s dermis a difúziu látok 

(Balko et al., 2017). Spojenie je zabezpečené pomocou dermálnych papil (výbežky 

dermis) a epidermálnych lišt (výbežky epidermis) (Mescher, 2018). Je producentom 

vznikajúcich keratinocytov. Mitózy prebiehajú jedine v tejto vrstve. Iba v  stratum basale 

prebieha proliferácia a vo vyšších vrstvách prebieha diferenciácia (Lüllmann-Rauch, 

2012).V dôsledku oddelenia dcérskych buniek od primárnej membrány dôjde k tvorbe 

stratum spinosum (viď vrstva 2 v obr. 2). Bunky v stratum spinosum sú nezrelé 

s typickým vyšším obsahom desmozómu, ktorý zabezpečuje medzibunkovú adhéziu 

a rezistenciu voči mechanickému napätiu, pričom je ovplyvnený množstvom vápnika. Pri 

ďalšom vývoji daných buniek dôjde k ich splošteniu, vytvoria sa lamelárne telieska spolu 

s keratinovými vláknami, ktoré sa podieľajú na celkovej pevnosti ľudskej kože. 

V priebehu postupného dozrievania tieto keratinocyty postupujú nahor do stratum 

granulosum (SG) (viď vrstva 3 v obr. 2) (SanMiquel et al., 2015). To je tvorene 1 až 3 

vrstvami buniek, dochádza v ňom k tvorbe zŕn keratohyalinu (ide o prekurzor keratinu, 

ktorý je lokalizovaný medzi keratinocytmi). Bunky sa presúvajú smerom nahor 

a podstupujú bunkovú smrť (Čihák, 2016). Hranicu medzi živými a mŕtvymi bunkami 

tvorí stratum lucidum (viď vrstva 4 v obr. 2) (Resl et al., 2006). Ide o eozinofilnú tenšiu 

priesvitnú vrstvu, a tá je zodpovedná za chemickú a mechanickú odolnosť (Resl et al., 

2006, Lüllmann-Rauch, 2012, Mescher, 2018). Nachádzajú sa v nej vývojove štádia 

medzi keratynocytmi a zrohovatenými bunkami (Lüllmann-Rauch, 2012). 

 Počas finálnej fázy diferenciácie sa bunky sploštia, čím dôjde k vzniku stratum 

corneum (SC) (viď vrstva 5 v obr. 2) (SanMiquel et al., 2015). V tukoch SC sú uložené 

korneocyty, pričom tieto tuky predstavujú tzv. „maltu“ a zabezpečujú konštantnú 

súdržnosť korneocytov, ktoré možno prirovnať k „tehlám“ (Resl et al., 2006, Harding, 

2004). Stratum corneum pozostáva z viacerých vrstiev zrohovatených mŕtvych buniek, 

ktoré sú na seba uložené ako šesťuholníky, kde z vrchnej časti sa od seba oddeľujú. V tejto 

vrstve sa keratinocyty v dôsledku zrohovatenia obalu bunky označujú ako korneocyty 

(SanMiquel et al., 2015). Proteínová časť korneocytov (bunky bez jadra) je zodpovedná 

za mechanickú odolnosť SC (Darlenski et al., 2012, Resl et al., 2006). Ich veľkosť je 

rovnaká vo všetkých častiach ľudského tela, a čím je epiderma hrubšia, tým je 

permeabilita látok dlhšia (Darlenski et al., 2012). Lokalizácia tukových domén v SC má 

pravdepodobne spojitosť s priepustnými funkciami pokožky (Plasencia et al., 2007). SC 

je tenšie na tvári, kde má  významné vlastnosti, ktoré zabezpečujú hydratáciu povrchu 

pokožky na miestach s menšou bariérovou odolnosťou (Mukherjee et al., 2016). 
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Najvrchnejšia vrstva odlupujúcich sa zbytkov odumretých keratinocytov sa označuje ako 

stratum disjuctum (viď vrstva 6 v obr. 2) (Balko et al., 2017).  

 

Obrázok 2 Štruktúra epidermis 

 

Zdroj: Prevziate z: (Balko et al., 2017) 

Deriváty epidermis 

 Všetky kožné deriváty epidermis vznikajú pod vplyvom dermis. Ich čapy vrastajú 

do dermis a neskôr sa diferencujú (Lüllmann-Rauch, 2012). 

Chlpy 

 Pili (chlpy, vlasy) sú keratínové jednotky, ktoré sa vyvíjajú nepravidelne 

invagináciou z pokožky (Čihák, 2016). Hrúbka, sfarbenie a kvalita chlpu je ovplyvnená 

genetickou predispozíciou, vekom a časťou tela, kde rastie (Mescher, 2018). Chlp je 

tvorený časťami (viď. obr. 3) ako sú vlasový stvol (scapus pili), vlasový koreň (radix 

pili), vlasová pošva (foliculus pili), vlasová cibuľka (bulbus pili) a vlasová bradavka 

(papilla pili) (Čihák, 2016).  



14 
 

Obrázok 3 Anatómia chlpu 

 

Zdroj: Prevziate z: (https://www.nanogen.sk/ako-rychlo-rastu-vlasy/) 

 Celkový rast chlpu je pomerne spomalený, pretože denne dokáže vyrásť iba o 0,3 

až 0,45 mm. Produkcia chlpov prechádza troma cyklami (viď. obr. 4). Sú to rastová 

(anagenná), kľudová (telogenná) a regresná (katagenná) fáza (Čihák, 2016). Po 

uskutočnení týchto troch fáz dochádza k vypadnutiu chlpu, a opäť nasleduje rastová fáza. 

Každý vlasový folikul je spojný s mazovou žľazou (považujeme ju za pilosebaceóznu 

jednotku) a hladkým svalom. Spomenuté vlasové folikuly vznikajú pred narodením, 

potom nedochádza už k ich tvorbe (Lüllmann-Rauch, 2012). 

 

Obrázok 4 Rastové fázy chlpu 

 

Zdroj: Prevziate z: (https://www.hairfor2.cz/huste-vlasy) 

Nechty 

 Unguis (necht) je rohová platnička lokalizovaná na dorzálnej časti každého článku 

prstu na ľudských končatinách (Čihák, 2016). Keratinocyty sa postupne naplnia 

https://www.nanogen.sk/ako-rychlo-rastu-vlasy/
https://www.hairfor2.cz/huste-vlasy
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trichohyalinom a začne proces tvrdého rohovatenia. To je zapríčinené väčším množstvom 

sírnych aminokyselín, ktoré navzájom vytvárajú disulfidické mostíky, vďaka čomu 

zabezpečujú stabilizáciu reťazca keratínu (Balko et al., 2017). Telo nechtu (corpus) je 

tvorené (viď. obr. 5) nechtovou platničkou (lamina), bočným okrajom (margo lateralis) 

a voľným distálným okrajom (margo liber). Ďalšou časťou je koreň (radix), miesto 

z ktorého necht vyrastá je nechtová pučnica (matrix), tá je tvorená presvitajúcou 

platničkou (lunula) a skrytím okrajom (margo occultus). V okolí nechtu sa vyskytujú 

nechtové kožné valy (vallum proximale et laterale) spolu s zrohovatenou kožou 

(perionyx). Táto koža sa rozdeľuje na nadnechtie (eponychium) a podnechtie 

(hyponychium). Poslednou časťou je nechtové lôžko (lectulus) ktoré tvorí dermálny 

základ nechtu (Hudák et al., 2015). 

 Nechty nám vďaka svojmu umiestneniu napomáhajú lepšie vnímať hmatovú 

funkciu receptorov lokalizovaných na bruškách prstov (Čihák, 2016). Rast nechtu je 

rovnomerný a  za týždeň môže vyrásť zhruba o 0,5 až 1 mm (Lüllmann-Rauch, 2012). 

 

Obrázok 5 Stavba nechtu 

 

Zdroj: Prevziate z: (https://www.eotazky.sk/nechty) 

Žľazy 

 Medzi deriváty epidermis patria aj kožné žľazy. Zaraďujeme sem mazové, potné 

a pachové žľazy (viď. obr. 6). 

 Glandulae sebaceae (mazové žľazy) sú rozvetvené alveolárne exokrinné žľazy, 

ktorých systém sekrécie je holokrinný. Sekrečnú časť tvorí viacvrstvový epitel (Balko et 

al., 2017). Ich najdôležitejšou funkciou je sekrécia kožného mazu, ktorý sa nachádza na 

https://www.eotazky.sk/nechty


16 
 

povrchu pokožky a vlasov, taktiež zabezpečujú hydroizoláciu a termoreguláciu (Lovászi 

et al., 2018). Vyskytujú sa takmer na celom ľudskom tele s výnimkou chodidiel a dlaní, 

vyúsťujú do chlpových pošiev a produkujú kožný maz (sebum) (Hudák et al., 2015). 

Tento maz vzniká tukovou premenou a následným rozkladom žľazových buniek. Počas 

tukovej premeny dochádza k štiepeniu triacylglycerolu pomocou esteráz 

korynebaktériami na voľné mastné kyseliny (Čihák, 2016). Približne raz za mesiac sa 

odumreté bunky v sekrečnej časti žľazy obnovujú (Lüllmann-Rauch, 2012). 

 Glandulae eccrinae (potné žľazy) sú jednoduché ekrinné tubulózne stočené 

a vyúsťujú mimo chlpových pošiev (Hudák et al., 2015). Sekrečná časť potnej žľazy 

pozostáva z jednovrstvového cylindrického epitelu, kde sa nachádzajú tmavé a svetlé 

bunky, ku ktorým priľnú myoepitelové bunky (Lüllmann-Rauch, 2012, Balko et al., 

2017). V pokožke dochádza k spojeniu všetkých vývodov so stratum basale. Transport 

potu je uskutočnený v stočenom kanáliku, ktorý prechádza všetkými vrstvami pokožky 

až k potnému póru, ktorý sa nachádza na pokožke (Mescher, 2018). Vyskytujú sa všade 

okrem nechtového lôžka a pier. Ich najvyššia hustota je na čele, chodidlách a dlaniach. 

Produktom je pot (Hudák et al., 2015). Ten môžeme považovať za riedky roztok 

elektrolytov, ktorý svojou evaporáciou znižuje teplotu tela (Lüllmann-Rauch, 2012). 

Vďaka potu sa pH pokožky pohybuje v rozmedzí 4 až 6, čím je koža chránená pred 

množením patogénnych mikroorganizmov (Čihák, 2016). 

 Glandulae apocrinae (pachové žľazy) sú stočené nerozvetvené tubulózne 

exokrinné žľazy, ktorých systém sekrécie je apokrinný. V sekrečnej časti sa nachádza  

jednovrstvový cylindrický až kubický epitel (Balko et al., 2017). Podobne ako mazové 

žľazy vyúsťujú do chlpových pošiev, lokalizované sú napr. v podpazuší. Produkujú sekrét 

bez aromatického zápachu, avšak v dôsledku pôsobenia baktérií dochádza k aromatizácii 

tohto sekrétu. Stávajú sa funkčnými v období dospievania vďaka účinkom androgénov 

(Hudák et al., 2015). Histologický rozdiel medzi týmito a ekrinnými žľazami je najmä vo 

veľkosti sekrečnej časti, ktorá je u pachových žliaz väčšia (Lüllmann-Rauch, 2012). 
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Obrázok 6 Kožné žľazy 

 

Zdroj: Prevziate z: (Mescher, 2018) 

3.1.2. Dermis 

 Dermis (zamša) pozostáva z kolagénnych a elastických vlákien, ktoré sú 

prepojené vo zväzkoch, ktoré majú mezodermálny pôvod. Vďaka týmto vláknam je koža 

pružná a pevná (Balko et al., 2017). Jej hlavnou funkciou je pomoc pri výžive epidermis 

(Čihák, 2016, Balko et al., 2017). Môžeme ju rozlíšiť na dve vrstvy. Povrchová vrstva 

(stratum papillare) je tvorená sieťou vlákien a vyšším počtom väzivových buniek. Daná 

vrstva je obsiahnutá sieťou kapilár, ktoré spolu s papilami vyúsťujú až na povrch kože. 

Hlbšia vrstva (stratum reticulare) obsahuje nižší počet buniek, elastických a kolagenných 

fibril. V dermis sa nachádza hladké svalstvo, ktoré je dvojakej štruktúry. Sú to arrectores 

pilorum, drobné svaly pôsobiace ako vzpriamovače chlpov a bunkové siete hladkého 

svalstva uložené v hĺbke dermis (Čihák, 2016).  

 Medzibunkový základ prítomný v dermis zabezpečuje obojstranný prechod cez 

epidermis. V tejto vrstve kože sa rovnako vyskytujú termoreceptory, receptory bolesti 

a mechanoreceptory, vďaka ktorým vnímame tlak, vibrácie a dotyky. Množstvo daných 

receptorov (budú opísané ďalej v práci) je odlišné v závislosti na mieste lokalizácie v 

ľudskom tele (Kittnar et al., 2011).  
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3.1.3. Subcutis  

 Poslednou vrstvou je podkožné väzivo, ktorého funkciou je tlmenie od vonkajších 

vplyvov (Iwanicka et al., 2017, SanMiquel et al., 2015). Táto posledná vrstva kože spája 

dermis s povrchovým periostem a fascií (Čihák, 2016). V subcutis sú lokalizované 

lipocyty a hubovité tkanivo (Resl et al., 2006). Spomenuté tukové tkanivá (panniculus 

adiposus) poskytujú energetickú zásobu, a majú izolačno-tepelnú a mechanickú funkciu 

(Kittnar et al., 2011, Čihák, 2016). Najvyššie zastúpenie tukových tkanív je na sedacích 

svaloch, bruchu a v strednej časti stehien. Najmenšie zastúpenie týchto tkanív je na chrbte 

nosa, ušných lalokoch a očných viečkach. V oblastiach, ktoré sú vystavené 

mechanickému tlaku sa v subcutis tvoria tiažové vačky, naplnené tekutinou, ktorá ma 

úlohu pri tlmení nárazov. Lokalizácia subcutis na celom ľudskom tele vytvára rozdiely 

v tvare povrchu ženského a mužského tela (Čihák, 2016). 

3.2. Vývoj ľudskej kože 

 K vývoju ľudskej kože dochádza počas prenatálneho obdobia, kde už po začatí 

druhého mesiaca je vytvorená jedna línia kubických buniek (SanMiquel et al., 2015, 

Čihák, 2016). Koncom 2. mesiaca dochádza k proliferácii epitelu, kde na jeho povrchu 

dôjde k tvorbe peridermu (tenká línia sploštených buniek). Po vzniku jednovrstvového 

epitelu sa pôvodná línia kubických buniek označuje ako stratum basale. Počas 4. mesiaca 

vývoja dôjde k vzniku mnohovrstvovej epidermis, pričom jej povrchové bunky 

rohovatejú. Medzitým sa z peridermu vylúčia bunky, a postupne dôjde k jeho zániku na 

začiatku 6. mesiaca. Na záver 4. mesiaca sa začnú systematicky tvoriť jednotlivé vrstvy 

epidermis ako sú stratum spinosum, stratum granulosum a stratum lucidum (Čihák, 

2016). Stratum corneum je dobre zreteľné až po 34. týždni (SanMiquel et al., 2015). 

 Na rozhraní 6. a 7. týždňa sa bunky z neurálnej lišty (pás neuroektodermálnych 

buniek) začnú usádzať v bazálnej vrstve, kde sa postupne vyvinú v melanocyty, kde ich 

množstvo stúpa do konca 3. mesiaca, neskôr dochádza k poklesu melanocytov. V 7. 

týždni vývinu doputujú Langerhansove bunky do epidermis, ide o imunokompetentné 

bunky. Rovnako z neurálnej lišty do epidermis putujú medzi 4. až 6. mesiacom Merkelove 

bunky, ktoré sú súčasťou mechanoreceptorov v koži (Čihák, 2016). 

 Dermis sa vyvíja z mezodermu na celom ľudskom tele okrem hlavy, tam sa vyvíja 

z buniek neurálnej lišty. V 3. mesiaci vývinu sa tvoria papily vyčnievajúce proti 
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epidermis. Dermis je riadiacim faktorom pre miestne rozdiely kože, od neho závisí, aký 

druh kože sa na danom mieste vyvinie (Čihák, 2016). 

 Pri pôrode je pokožka vystavená prudkej zmene pôsobením okolitého prostredia. 

V tomto okamihu dôjde k zlepšeniu bariérovej funkcie pokožky, čo trvá zhruba zopár 

týždňov po pôrode. Približne po roku života je koža dieťaťa takmer identická s kožou 

dospelého jedinca (viď. tab. 1). Avšak v tejto koži sú korneocyty omnoho menšie ako 

u adolescentov, pričom obsahuje aj menšie množstvo tukov, ale s vyššou zásobou vody a 

má väčšiu priepustnosť (SanMiquel et al., 2015). 

 

Tabuľka 1 Porovnanie morfológie kože rôznych vekových kategórií 
 Predčasné 

narodené deti 

Novorodenci Adolescenti 

Hrúbka kože 0,9 mm 1,2 mm 2,1 mm 

Hrúbka pokožky 20-25 µm 40-50 µm > 50 µm 

Hrúbka SC 5-6 vrstvičiek 

buniek 

≥ 15 vrstvičiek 

buniek 

≥ 15 vrstvičiek 

buniek 

Melanocyty mnohopočetné, 

občas zrelé 

melanozómy 

množstvo buniek 

zhodné s mladšou 

populáciou, menšia 

tvorba melaninu 

množstvo buniek 

sa zmenšuje 

s pribúdajúcim vekom, 

tvorba melaninu je 

subjektívna 

Elastické vlákna nezrelé, tenké, 

malý počet 

mjonezrelé, 

menšie, so sieťovitou 

stavbou 

so sieťovitou 

stavbou 

Podkožná 

tkanivo 

slabo dozretá 

lipidová vrstva 

dozretá lipidová 

vrstva 

dozretá lipidová 

vrstva 

Zdroj:(Prevziate z Polášková S., 2015) 

3.3. Histológia 

 Pokožka pozostáva z viacvrstvového rohovajúceho dlaždicového epitelu (Balko 

et al., 2017). V epidermis (viď. obr. 7) sa nachádzajú keratinocyty, melanocyty, 

Langerhansové bunky, Merkelove bunky a deriváty. Hoci melanocyty, Merkelove 

a Langerhansové bunky majú iba 10% zastúpenie, ich význam je veľký . Langerhansové 

bunky a melanocyty môžeme od seba odlíšiť iba za použitia špeciálnych farbiacich 

technik. Pri použití bežných farbiacich technik predpokladáme ich prítomnosť len podľa 
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toho, že ich bunkové telo je svetlejšie v porovnaní s keratinocytmy, ale navzájom je ich 

nemožno odlíšiť (Lüllmann-Rauch, 2012). 

 Podľa hrúbky pokožky rozpoznávame tučný a tenký druh kože. Tučný druh kože 

(400 až 1400 µm) sa nachádza na najviac prácnych častiach ľudského tela ako sú prsty, 

dlane a chodidlá. V týchto oblastiach sa nenachádzajú mazové a pachové žľazy, a taktiež 

tieto časti nie sú ochlpené. Tenký druh kože (75 až 150 µm) zaberá ostatné časti tela a sú 

v ňom lokalizované všetky deriváty epidermis (Mescher., 2018, Balko et al., 2017). 

Komplexná hrúbka celej kože (dermis a epidermis) je rozdielna na jednotlivých častiach 

ľudského tela, napr. hrúbka kože na chrbte je približne 4 mm, ale koža vo vlasovej oblasti 

hlavy je hrubá 1,5 mm (Mescher., 2018).  

 V stratum papillare (vrstva dermis) sa nachádzajú papily, ktoré majú kapilárnu 

kľučku, kde sú vo veľkom množstve lokalizované voľné nervové zakončenia. Vďaka ním 

vnímame napr. svrbenie a bolesť. V spomenutých papilách sú obsiahnuté Meissnerove 

hmatové telieska. Druhá vrstva dermis predáva koži mechanickú súdržnosť, vďaka čomu 

má odolnosť voči pretrhnutiu.  

 Väzivové vlákna nachádzajúce sa v subcutis a dermis sú obkolesené hmotou 

obsahujúcou proteoglykány a hyaluronan. Vďaka tejto hmote pokožka zadržiava vodu, 

a stáva sa jej zdrojom (Lüllmann-Rauch, 2012). Subcutis je tvorené najmä tukovým 

väzivom, medzi ktorým sú lokalizované hustejšie kolagéne väziva (Balko et al., 2017). 

 

Obrázok 7 Histologický rez kože  

 

Zdroj: Prevziate z: (https://www.wikiskripta.eu/w/K%C5%AF%C5%BEe) 

https://www.wikiskripta.eu/w/K%C5%AF%C5%BEe
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3.3.1. Keratinocyty 

Majú výrazne veľké jadra, bazofilnú cytoplazmu, ktorá pozostáva z voľných 

ribozómov a drsného endoplazmatického retikula (Balko et al., 2017). Ich bunkové 

organely (viď. obr. 8) obsahujú výrazný cytoskelet, ktorý tvoria keratinové 

tonofilamenty. Tie sú prekurzory samotného keratinu a zoskupujú sa do desmozómov 

bunkovej membrány. Vo vrchnej časti stratum spinosum dochádza k vzniku lamelóznych 

teliesok (Odlandové telieska), ktoré do medzibunkových priestorov transportujú svoj 

obsah za pomoci bunkovej membrány. Medzibunkový priestor je bohatý na 

proteoglykany, vďaka čomu je membrána priepustná od bazálnej vrstvy po SG aj pre 

makromolekulové látky (Čihák, 2016). Tento medzibunkový priestor sa po transporte 

obsahu Odlandových teliesok v SG stáva nepriepustným pre vodu, v dôsledku obsahu 

tukov, čo zaisťuje vznik tmelovej hmoty v rohovej vrstve (Čihák, 2016, Balko et al., 

2017).  

 

Obrázok 8 Typy buniek lokalizovaných v epidermis 

 

Zdroj: Prevziate z: (Mescher, 2018) 

 Rohová vrstva vďaka obsahu medzibunkových spojení a tmelovej hmoty 

zabezpečuje pevnosť a odolnosť epidermis. Táto odolnosť je málo účinná pre tukové 

rozpúšťadla, ktoré spôsobujú extrakciu lipidov prítomných v tmelovej hmote, a rovnako 

je oslabená voči pôsobeniu detergentov, ktorých úloha je spojená s porušením bunkovej 
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membrány (Čihák, 2016). Keratinocyty sa pomaly presúvajú nahor, kde postupne 

dochádza k strate jadra a vody, premenia sa na korneocyty a následne sa oddelia od 

povrchu epidermis (Hudák et al., 2015). Doba od vytvorenia keratynocytov až po ich 

zrohovatenie trvá približne jeden mesiac, pričom zhruba dva týždne prebieha v SC 

(Lüllmann-Rauch, 2012). 

3.3.2. Melanocyty  

 Tieto bunky majú nepravidelný tvár a veľa výbežkov (Balko et al., 2017). Sú 

lokalizované v bazálnej vrstve pokožky (viď. obr. 8) a predstavujú zhruba 4% populácie 

buniek. Majú nepravidelné rozloženie a ich hustota je okolo 500 až 2000 buniek na 1 mm2 

na povrchu cutis. Najvyššie zastúpenie týchto buniek je lokalizované na častiach 

ľudského tela, vystavených slnečnému žiareniu ako tvár a ruky (Čihák, 2016). Ich 

význam spočíva v pigmentácií kože (Lüllmann-Rauch, 2012). Produkujú melanín a tzv. 

ho injikujú do keratinocytov, aby ochránili pred UV žiarením ich jadra. Ich pôvod je 

neuroektodermový (Hudák et al., 2015).  

 Z Golgiho aparátu a endoplazmatického retikula vznikajú v melanocytoch 

špeciálne organely - melanozómy. Slúžia k tvorbe a zhromažďovaniu melanínu a 

pomocou dendritických výbežkov melanocytov sa presúvajú k vrchnejším vrstvám kože. 

Tam zoskupujú melanín a presúvajú sa do vedľajších keratinocytov. Jeden melanocyt 

dokáže takto podporovať približne 30 keratinocytov (Čihák., 2016). 

3.3.3. Langerhansove bunky 

 Jedná sa o dendritické bunky, ktorých pôvod je v kostnej dreni (Hudák et al., 

2015). Langerhansove bunky majú nerovnomerný hviezdicový tvar (viď. obr. 8) 

s mnohými rozvetvenými výbežkami, vďaka ktorým lokalizujú a fagocytujú antigény 

(Balko et al., 2017). Lokalizácia týchto buniek je predovšetkým v stratum spinosum 

(Lüllmann-Rauch, 2012). Ich úlohou je predkladanie antigénov lymfocytom (Hudák et 

al., 2015). Majú 4 až 5% podiel v bunkovej populácií a ich hustota je zhruba 500 až 1000 

buniek na 1 mm2 na povrchu kože. Tieto bunky nám sprostredkúvajú reakcie 

s odvrhnutím (rejekciou) transplantátu a reakcie spojené s alergiami epidermis. 

Langerhansove bunky sú dosť náchylné k účinkom UV žiarenia (Čihák., 2016). 
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3.3.4. Merkelove bunky 

Rovnako ako melanocyty majú aj Merkelove bunky neuroektodermový pôvod 

(Hudák et al., 2015). Dané bunky sú lokalizované v dolných častiach pokožky (viď. obr. 

8) a majú guľovitý tvar (Balko et al., 2017). Sú to svetlé, väčšie bunky, ktoré sú 

synapticky napojené na termináli senzitívnych nervov. V tejto bazálnej vrstve predstavujú 

4 až 6% zastúpenie buniek (Čihák., 2016). Merkelove terče považujeme za receptory 

hmatu (Hudák et al., 2015). Ich najvyššia hustota je na bruškách prstov (Balko et al., 

2017). 

3.4. Chemická stavba kože 

Ako už bolo spomenuté, epidermis zaisťuje najdôležitejšie funkcie kože, ako napr. 

bariérová. Práve kvôli tomu je prispôsobená aj štruktúra SC. Tvoria ho najmä korneocyty 

a sekrét lamelárnych teliesok. Pre zlepšenie efektivity ochrannej funkcie je SC obsadené 

kyselinovým plášťom, ktorý pozostáva zo zložiek mazu, potu a rozkladných produktov 

bielkovín a tukov (Krejčí, 2014). 

3.4.1. Bielkovinová časť stratum corneum 

V cytoplazme keratinocytov sa tvoria bielkoviny ako je loricin, ktorý ma 

nezastupiteľné miesto pri vzniku matrix. Dôležitý je vznik desmosomických spojov, ktoré 

upevňujú kostru keratinocytov a vedú k zníženiu jej priepustnosti. V SG sa neskôr 

keratinocyty zmenia na korneocyty, kde sú prítomné keratohyalinové granule, v ktorých 

sa nachádza prekurzor filagrínu (profilagrín). Profilagrín podstupuje proteolýzu pri tvorbe 

menších molekúl filagrínu počas postupného odsunu keratinocytov k SC. Filagrín sieťuje 

filamenty keratinocytov, pri ktorých dôjde k tvorbe nerozpustných keratinových vlákien. 

Časť filagrínu sa presunie do SC, tam opäť podlieha hydrolýze a dôjde k vzniku 

hydrofilných látok. Bielkoviny, ktoré vznikli v spodných vrstvách epidermis (involurcin, 

loricin), sú sieťované prostredníctvom transglutaminázy, kde dôjde k tvorbe 

nerozpustného povrchu bunky. Tento povrch pozostáva z dvoch častí, zo sieťovanej 

bielkoviny a hrubej vrstvy ceramidu, ktoré sa viažu kovalentne na bielkovinovú časť 

(Krejčí, 2014). 
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3.4.2. Lipidová časť stratum corneum 

Lipidy sa tvoria v najspodnejších vrstvách pokožky. Predovšetkým v stratum 

spinosum sú lokalizované vo väčšom počte lamelárne telieska s vysokým obsahom tukov. 

Na rozhraní SG a SC sa tieto telieska rozkladajú a uvoľnia svoj obsah do medzibunkového 

priestoru. V dôsledku rozkladu týchto teliesok a účinkom vplyvu špecifických enzýmov 

dochádza k priebežným zmenám v skladbe lipidov. Najbadateľnejšia je neprítomnosť 

fosfolipidov v SC a postupný vzostup ceramidov v tejto vrstve. Taktiež sa zvyšuje 

množstvo cholesterolu a jeho derivátov, čo platí rovnako pre voľné mastné kyseliny 

(FFA). Ale množstvo triacylglycerolov (TAG) klesá. V lipidovej vrstve SC majú najväčší 

podiel ceramidy, FFA a cholesterol (Krejčí, 2014). 

3.5. Funkcia kože 

 Medzi najdôležitejšie úlohy kože radíme reguláciu teploty, tepelnú izoláciu, 

hydratáciu, výmenu plynov, tvorbu vitamínu D (pôsobením slnečného žiarenia) (Cundel, 

2016, SanMiquel et al., 2015). Zabezpečuje fyzikálnu bariéru pred vplyvom 

mechanických a mikrobiálnych činiteľoch (Mescher, 2018). Taktiež sú v nej lokalizované 

zmyslové receptory (Lüllmann-Rauch, 2012). 

3.5.1. Ochranná funkcia kože 

 Horná časť epidermy má obrannú funkciu. Epiderma ochraňuje ľudský 

organizmus voči vonkajším faktorom ako sú fyzikálne (UV žiarenie, teplo, mechanický 

tlak) a chemicky (xenobiotiká, rozpúšťadla, tenzidy) pôsobiace činitele (Darlenski et al., 

2012). Najdôležitejším ochranným činiteľom pred UV žiarením je melanín vyskytujúci 

sa v melanocytoch, kde vďaka svojej distribúcií dokáže zachytiť aspoň časť 

prenikajúceho žiarenia. V prevencii pred mechanickým poškodením, napr. prasknutím 

povrchovej keratinizovanej línie, je dôležitá produkcia kožného mazu, ktorý zabezpečuje 

čiastočnú nepriepustnosť epidermis (Kittnar et al., 2011).  

 Pokožka ochraňuje ľudské telo pred úbytkom tekutín (Lüllmann-Rauch, 2012). 

Na svojom povrchu dokáže neustále rozpoznávať veľké množstvo mikroorganizmov 

(MO) na patogénne a komenzálne. Mechanizmus tohto rozpoznávania nie je zatiaľ 

objasnený. Jedná sa pravdepodobne o imunologickú toleranciu. Pri porušení tejto 

tolerancie dochádza k vzniku kožnej choroby (Grice et al., 2011). Taktiež aj MO 

spoločenstvami vylučované bakteriocíny napomáhajú prežiť nepatogénnym baktériám. 
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Bakteriocíny sú produkty tukového alebo proteínového charakteru, ktoré  pôsobia na 

receptory citlivých bakterií a rôznymi mechanizmami ich zabíjajú (Lambers et al., 2006).  

 Hydrolipidový film nachádzajúci sa na povrchu epidermis predstavuje ochranu 

pred vonkajšími vplyvmi. Tento film je tvorený zmesou korneocytov a lipidov kožného 

mazu. Zloženie tohto filmu je výnimočné z dôvodu vysokého obsahu mastných kyselín 

(MK), ktoré majú dlhý reťazec (napr. kyselina linolová). Ovplyvňujú ho faktory ako vek 

jedinca, produkcia seba a podmienky prostredia ako sú teplota a vlhkosť. Na miestach 

pokožky s veľkou početnosťou mazových žliaz (čelo, hrudník, chrbát) dochádza k vyššej 

sekrécií povrchových lipidov. Hydrolipidový film predstavuje vhodné prostredie pre 

kožnú mikroflóru, kde sa vyvíjajú kvasinkové a bakteriálne spoločenstvá (De Luca et al., 

2010). 

 Imunitná ochrana kože proti kožným patogénom je veľmi ovplyvnená 

taxonomickým zastúpením MO (Naik et al., 2012). Koža obsahuje mnoho 

antibakteriálnych látok, ktoré podporujú imunitný systém. Sú to najmä epidermálne 

proteíny (defenzíny a katelikidiny), lipidy, mastné kyseliny a sfingoidné bázy (Lambers 

et al., 2006). Daná funkcia ochraňuje organizmus pred vniknutím húb, vírusov, baktérií 

a rôznych antigénnych patogénov (Nakamizo et al., 2015). Podieľa sa na nej pot a kožný 

maz, ktoré majú antibakteriálne vlastnosti. V hlbších častiach kože sa na ochrane 

podieľajú Langerhansenove bunky, makrofágy a lymfocyty (Kittnar et al., 2011). 

K udržaniu homeostázy a rovnako k prežitiu organizmu je činná epidermálna bariéra 

kľúčová (Darlenski et al., 2012). 

 Na pokožke sa adherentné baktérie a kvasinky ustavične odstraňujú 

prostredníctvom terminálnej diferenciácie kože, preto je koža považovaná za 

samoregeneračný orgán (Kong et al., 2012). Pohlavné hormóny, steroidy, majú vplyv na 

hrúbku kože, čo ovplyvňuje sklon k ochoreniu a rekonvalescenciu po jej prekonaní (Dao 

et al., 2007). Veľa faktorov v bariérovej a mechanickej funkcie kože je ovplyvnená 

množstvom vlhkosti v SC (http://www.enviroderm.co.uk). 

3.5.2. Termoregulačná funkcia kože 

 Hlavnou úlohou termoregulácie je udržanie konštantnej teploty ľudského tela pri 

neustále prebiehajúcom kolísaní výdaja a príjmu teploty z okolitého prostredia (Rocken 

et al., 2011). Termoregulačnú funkciu zabezpečujú bunky nachádzajúce sa v dermis, kde 

je taktiež lokalizované lymfatické a cievne zásobovanie kože. Fyziologická teplota 
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ľudského tela by sa mala pohybovať v rozsahu 36-37 °C. Jej hodnota môže byť 

ovplyvnená termoregulačným priebehom (zvýšený a znížený výdaj tepla) a okolitým 

prostredím (Kittnar et al., 2011).  

 Potné žľazy a spodné vrstvy kože s väčším zastúpením lipidov sú dôležitou 

izoláciou, obmedzujú stratu tepla do vonkajšieho prostredia. Lokalizácia cievneho 

systému v koži nám poukazuje na to, že krv spĺňa dôležitú termoregulačnú funkciu, 

pretože koža je zlým vodičom tepla (Čihák, 2016, Kittnar et al., 2011). Spomenutý systém 

zabezpečuje väčší prietok i menší výdaj tepla do okolitého prostredia, pričom dokáže 

udržať perfúziu krvi. Tento prietok je minimálny v chladnom prostredí, a naopak, v teple 

je prietok krvi maximálny. Na regulácií teploty ľudského tela sa podieľa hypotalamické 

radiačné centrum, efektorové mechanizmy a termoreceptory (Kittnar et al., 2011).  

3.5.3. Sekrečná funkcia kože 

 Na danej funkcií sa podieľajú produkty ako sú kožný maz, pot a množstvo 

keratínu. Kožný maz je produkovaný mazovými žľazami, ktoré sú úzko spojené 

s vlasovými folikulami. Žľazy produkujúce maz reagujú na androgény, pri zvýšenej 

produkcií sa stáva pokožka mastnou. Potenie je aktívny proces riadený sympatickými 

cholinergními vláknami. Ekrinný pot obsahuje veľké množstvo elektrolytov, preto je 

dôležité pri fyzickej aktivite doplňovať príjem tekutín a chloridu sodného (Rocken et al., 

2011). Dermicidin (antimikrobiálny peptid), ktorý sa vyskytuje v pote má 

antimikrobiálnu funkciu voči patogénom (Saba et al., 2013). 

 Keratín je vláknitá bielkovina, ktorou sú v SC naplnené bunky. Jedná sa 

o špecifický produkt keratinocytov, ktorý vznikol pri procese rohovatenia. 

V medzibunkových priestoroch sa nachádza takzvaná tmelová substancia, ktorá združuje 

SC v jeden celok, vďaka tomu sa obmedzuje prechod mnohých látok cez pokožku (Čihák, 

2016). 

3.5.4. Bariérová funkcia kože 

 Horná vrstva epidermis je fyziologicky kyslá (kyselinový plášť), vďaka čomu 

zabezpečuje celistvosť kože a ochraňuje ju pred mykologickými a bakteriálnymi 

ochoreniami (Adewale et al., 2017). Hydrofilná časť hydrolipidového filmu napomáha 

retencii vody, na ktorej sa uplatňujú epidermálne lipidy (ceramidy), esenciálne MK, 

fosfolipidy glycerol, filagrín, keratín, prirodzene sa vyskytujúce zvlhčujúce faktory 
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(NMF) ako sú močovina, aminokyseliny (AK), kyselina močová a mliečna (Resl et al., 

2006).  

 Kyselinový plašť je tvorený aktívnymi a pasívnymi transportmi. Základnou 

zložkou pasívneho transportu je kyselina mliečna vyskytujúca sa vo vylučovanom pote. 

Táto kyselina pochádzajúca z potu pomocou difúzie preniká späť do povrchových vrstiev 

kože a napomáha k jej okysleniu. Rovnako pasívnymi zložkami sú aj cholesterol sulfát, 

kyselina pyrolidónkarboxilová, kyselina urokánová a FFA. Aktívny transport je 

energeticky náročný, zabezpečuje kyslosť extracelulárneho priestoru v dolných vrstvách 

SC (Lambers et al., 2006).  

 Kyselinový plášť kontroluje tri najdôležitejšie epidermálne funkcie. Jedná sa 

o zachovanie permeability, integrity a antimikrobiálnej bariéry. Došlo k preukázaniu 

korelácie medzi zvýšenými funkciami bariéry (súdržnosť, integrita, zotavenie) a nízkou 

hodnotou pH (Blaak et al., 2011). Vďaka bariérovej funkcii dochádza k hromadeniu 

tukových látok v epidermis (viď. obr. 9), taktiež podporuje hydratáciu kože 

prostredníctvom zadržiavania vody. Pomáha minimalizovať stratu vody a bráni difúzií 

polárnych látok (Algiert-Zielińska et al., 2017). Na priepustnosti kože majú vplyv najmä 

korneocyty (Resl et al., 2006).  

 So správnou funkciou kožnej bariéry má úzke spojenie tvorba epidermálnych 

tukov. Rozsah stimulácie tvorby tukov koreluje s poškodením bariéry (Grubauer et al., 

2014). Ak dôjde k zmene obsahu tukov, následne sa môže oslabiť funkcia kožnej bariéry, 

čo súvisí s náchylnosťou na mnohé dermatologické ochorenia (Franco et al., 2017). Pri 

poškodení tejto bariérovej funkcie dochádza k väčšej strate transepidermálnej vody 

(Nolan et al., 2012). Taktiež aj používaním výrobkov s alkalickým pH, určených pre 

pokožku sa obmedzuje funkčnosť epidermálnej bariéry (Kim et al., 2009). Vykonaný 

vedecký výskum potvrdil dôležitosť zachovania kyselinového plášťa (Saba et al., 2013).  

 Súčasťou bariérovej funkcie SC sú viaceré enzýmy (ß-glukocerebrosidáza, 

fosfatáza a fosfolipáza), ktoré sú závisle na pH. Medzi stratum compactum a SG sa 

vylučujú kyslé hydrolázy do medzibunkového priestoru keratinocytov. Fosfolipidy 

a glukozylceramidy s danými hydrolázami sú dôležité pri obnove bariérovej funkcie kože 

(Schmid-Wendtner et al., 2006). V bariérovej homeostáze je rozhodujúcim faktorom pH 

kože, ktoré zabezpečuje jej integritu, antimikrobiálnu a fungicídnu ochranu (Saba et al., 

2013, Ehlers et al., 2001).  
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Obrázok 9 Schéma bariérovej funkcie kože 

 

Zdroj:Prevziate z: (https://www.eucerin.sk) 

 Narušenie bariéry umožňuje prienik dráždivých látok z vonkajšieho prostredia, čo 

sa môže prejaviť zápalom (Lunnemann et al., 2018). Táto bariérová funkcia kože 

ochraňuje ľudský organizmus pred vnikom škodlivín z okolia, preto je životne dôležitá 

(Ehlers et al., 2001).  

3.5.5. Senzorická funkcia kože 

 Funguje na princípe aktivity receptorov teploty, dotyku, vibrácií a tlaku. 

Senzorické systémy sú tou časťou nervového systému, ktorá prijíma a spracováva vstupné 

informácie. V bunkových membránach kože sa nachádzajú membránové receptory-

senzory. V koži sa vyskytujú mechanoreceptory, termoreceptory a exteroreceptory.  

 Mechanoreceptory sú najčastejšie sa vyskytujúce druhy senzorických receptorov. 

Fungujú na princípe koordinovaných iontových kanálov. Dané receptory sú súčasťou 

nervových zakončení, kde plnia funkciu receptorov tlaku a dotyku.  

 Termoreceptory fungujú na princípe termocitlivých iontových kanálikoch 

priepustných najmä pre vápnik. Ak dôjde k úmernej zmene teploty (ktorá je zodpovedná 

za tvorbu receptorového potenciálu), taktiež dôjde k zmene priepustnosti daných 

kanálikov. Chladové receptory sa aktivujú pri teplote 23-28 °C, receptory vnímajúce teplo 

sa aktivujú pri teplotách 28-43 °C. 

 Exteroreceptory nám dodávajú informácie o okolitom prostredí (Kittnar et al., 

2011). 
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4. BIOFYZIKÁLNE PARAMETRE KOŽNÉHO 

POVRCHU 

 Parametre ľudskej kože sú ovplyvnené exogénnymi (vlhkosť, UV žiarenie, 

teplota) a endogénnymi (rasa, pohlavie, vek) činiteľmi (Lee et al., 2017). Dané 

biofyzikálne parametre (hydratácia, transepidermálna strata vody, kožný maz a pH) sú 

merané pomocou uznávaných validovaných metód. Namerané biofyzikálne hodnoty 

odzrkadľujú fyziologický stav ľudskej pokožky. Na rôznych častiach ľudského tela je 

odlišná variabilita kože, preto sa parametre kože hodnotia na rôznych miestach ako je 

tvár, volárna časť predlaktia, a podobne (Luebberding et al., 2014). 

 

Obrázok 10 Schéma vplyvu prostredia na kožu 

 

Zdroj: Prevziate z: (https://www.eucerin.sk) 

 Hydratácia kože je ovplyvnená z exogénnych faktorov najmä teplotou a vlhkosťou 

(viď obr. 10), pričom transepidermálna strata vody (TEWL) a pH sú okrem vlhkosti 

a teploty ovplyvnené aj UV žiarením. Na množstvo kožného mazu má vplyv vlhkosť 

vzduchu. Taktiež sezónne zmeny počasia značne vplývajú na vlastnosti pokožky. 

V každej geografickej oblasti (ktorá má odlišné podnebie) majú fyzikálne činitele rôzny 

vplyv na kožu (Wan et al., 2014). 

4.1. Hydratácia 

 Hydratáciu považujeme za dôležitý faktor, ktorý má výrazný vplyv na mechanické 

vlastnosti pokožky (Mojumdar et al., 2017). Hladina hydratácie vo vrchnej časti SC je 

hlavným ukazovateľom vplývajúcim na biofyzikálne charakteristiky a činnosť bariéry 
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(Lee et al., 2018). Taktiež sa podieľa na regulácii proliferácie a diferenciácie epidermis 

(Rahrovan et al., 2018). Významný podiel na hydratácií majú prirodzené hydrofilné  

faktory (NFH, k produkcií dochádza počas rohovatenia z filagrínu), vonkajší kožný film 

a tukové dvojvrstvy (nachádzajú sa v stratum disjunctum a granulosum, pričom počas 

procesu keratinizácie spájajú korneocyty) (Polášková, 2015). Dané tukové dvojvrstvy 

pozostávajú z cholesterolu, ceramidov a FFA. K ich vzniku dochádza počas keratinizácie 

v SG a extracelulárne v SC. Dané dvojvrstvy spolu s prirodzenými hydratačnými 

činiteľmi regulujú hydratáciu pokožky, plasticitu a prienik vody do, a aj von z tela. Na 

väzbe vody v epidermis sa taktiež podieľa aj hyaluronan sodný (Drahotuska, 2017). 

 Množstvo a skladba lipidov, ktoré sa produkujú keratinocytmi v epiderme značne 

ovplyvňuje hydratáciu. Taktiež aj mazové žľazy na povrchu pokožky produkujú určité 

množstvo lipidov. Vyprodukované množstvo lipidov vytvorí na povrchu epidermy 

vrstvu, ktorá ochraňuje pokožku od plesní, baktérií a udržuje ju rovnako pružnú (Resl et 

al., 2006). Na hydratácií povrchu pokožky sa zúčastňujú mechanizmy ako je neustále sa 

zregenerovaný ochranný film, ktorý je tvorený potom, kožným mazom a deskvamačnými 

(odumretými, odlúpenými) bunkami SC (Drahotuska, 2017). 

 Suchá pokožka je typická  menším obsahom vody v stratum corneum, ktoré má 

mechanickú a abnormálnu enzymatickú funkciu (Lunnemann et al., 2018). Takáto suchá 

a drsná koža má náklonnosť k zvýšenému praskaniu, svrbeniu a sčervenaniu oproti  

zdravej kože. Najmä pokožka na tvári človeka môže byť výrazne suchá počas celého 

života, z dôvodu vystavenia vplyvom vonkajšieho prostredia. Preto je potrebné, aby sa 

udržala dostatočná hydratácia používaním kozmetických prípravkov, obsahujúcich oleje 

a tuky, z dôvodu podporenia okluzívnej bariéry na koži. Týmto spôsobom môžeme 

predchádzať kožným problémom (Lee et al., 2018).  

 V mladom veku je hydratácia u rôznych rasových skupín vyrovnaná, so 

stúpajúcim vekom hydratácia výrazne klesá a pokožka je suchšia u afroameričanov 

a belochov. Darlenski so svojimi spolupracovníkmi vo svojej štúdii sledovali hladinu 

hydratácie kože aj u ľudí čínskej a mexickej rasy, a taktiež potvrdili, že s rastúcim vekom 

hladina hydratácie klesá (Darlenski et al., 2012). S pribúdajúcim vekom je pokožka 

staršieho človeka typická s menším obsahom seba, potu a obranných funkcií, čo 

zapríčiňuje zmeny pH a ovplyvňuje skladbu tukov na povrchu (Shibagaki et al., 2017).  

 Zaznamenávame rozdiely v hydratácií v odlišných častiach tela, čo je možné 

vysvetliť rozdielnou hrúbkou a morfológiou SC, za čo je zodpovedné množstvo lipidovej 

zložky. Vplyv na integritu a zloženie SC má rovnako sezóna, z dôvodu rozdielnych 
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hodnôt relatívnej vlhkosti a teploty vzduchu (Darlenski et al., 2012, Ishikawa et al., 2013). 

Nerovnováha medzi množstvom vody a prítomnosťou lipidov v SC spôsobená vlhkosťou 

značne ovplyvňuje pokožku, čo spôsobuje že je suchá. Hydratácia je na jar a v lete 

zvýšená, v zime a jeseni je nižšia (Wan et al., 2014).  

4.1.1. Prirodzený hydratačný faktor 

 Prirodzený hydratačný faktor (NMF) je zmesou látok s malou molekulovou 

hmotnosťou, ktoré sú rozpustné vo vode a vytvorili sa rozpadom proteínu filagrínu 

v korneocytoch. Tento proteín ma významné zastúpenie v procese rohovatenia (Rawlings 

et al., 2004, Drahotuska Z., 2017). Filagrín zoskupuje filamenty keratinov do hrubších 

zväzkov, kde umožní vznik zrohovatelého puzdra korneocytov, až sa vytvorí 

nepriepustná keratínová sieť (Drahotuska Z., 2017). Tieto faktory (NMF) sú do značnej 

miery ovplyvnené hydratáciou pokožky.  

 Hlavnými zložkami NMF sú voľné aminokyseliny, pyrolidón karboxylová 

kyselina, močovina, kyselina mliečna, kyselina urokanová, cukry a citrát. Sú 

koncentrované v korneocytoch a majú zhruba jednotretinové zastúpenie v SC. 

Korneocyty s najväčšou koncentráciou NMF obsahujú väčšie množstvo vody. Vďaka 

udržiavaniu hydratácie a príjmu vody z atmosféry je NMF účinným zvlhčovadlom 

pokožky, aj napriek suchšiemu okolitému prostrediu. S pribúdajúcim vekom je možné 

pozorovať znížené množstvo NMF v SC, čo ma za následok zhoršenie bariérovej funkcie 

kože (Rawlings et al., 2004). 

4.2. Transepidermálna strata vody  

 TEWL môžeme definovať ako stratu vody, ktorá prenikne z vnútorného prostredia 

organizmu cez kožu (epidermálnu vrstvu) do vonkajšieho prostredia (Imhof et al., 2007). 

Voda preniká cez ľudskú pokožku do atmosféry aktívne (potenie) a pasívne (difúzia). 

Tento biofyzikálny parameter sa zaoberá hodnotením bariérovej funkcie pokožky za 

prirodzených a chorobných stavov, pričom aj hodnotí výsledky dráždivých testov 

a pozoruje vplyv kozmetík a liekov na pokožku (Resl et al., 2008). Pri nameraní vyšších 

hodnôt TEWL je pravdepodobné, že došlo k porušeniu epidermálnej bariéry (Adewale et 

al., 2017). TEWL má nepriamu úmernosť s rozmerom korneocytov, čím je ich rozmer 

nižší, tým je transepidermálna strata vody väčšia (Sakamoto et al., 2017). 



32 
 

 Priepustnosť SC je daná jeho hrúbkou a koeficientom difúzie. Rýchlosť difúzie 

závisí od difúzneho gradientu a hrúbky SC, ktoré je heterogénne, pričom hrúbka hraničnej 

vrstvy predstavuje 6-12 mm (Imhof et al., 2007). Najvyššie hodnoty TEWL v ľudskom 

organizme môžeme zmerať na chodidlách, čele a dlaniach, čo môže byť spôsobené tým, 

že na týchto miestach je produkcia kožného mazu minimálna (Darlenski et al., 2012, 

Helen et al., 2018).  

 Zmena hodnoty TEWL je pravdepodobne zapríčinená tým, že schopnosť 

zadržiavania vody v SC rapídne klesá s pribúdajúcim vekom, avšak nie všetky štúdie 

potvrdili dané zistenie (Luebberding et al., 2014, Helen et al., 2018). V lete počas vyšších 

hodnôt absolútnej vlhkosti vzduchu bude mať SC menší gradient vlhkosti, čo zabezpečuje 

menšiu hodnotu TEWL (Black et al., 2000). TEWL je počas jesene a zimy väčšia 

v porovnaní s letom a jarou (Wan et al., 2014). Najväčšie namerané hodnoty TEWL 

pomocou tewametra boli zistené u tmavej farby pleti (Darlenski et al., 2012). 

4.3. pH kože 

 Hodnota pH je definovaná ako „záporný dekadický logaritmus koncentrácie 

vodíkových iónov“ (Ehlers et al., 2001, s.90). pH pokožky je kyslé v rozmedzí 4-6, čo 

predstavuje strmší gradient o 2-3 hodnoty v porovnaní s vnútorným prostredím tela (Saba 

et al., 2013). Správne udržiavanie hodnoty pH pokožky je dôležité pre jej fyziologickú 

súdržnosť, epidermálnu bariéru a ochranu pred mikroorganizmami z exogénneho 

prostredia (Behm et al., 2015). Názory v odborných kruhoch sú však odlišné. Asi 30 % 

odborníkov udáva, že povrchové pH je nižšie ako 5, asi 40 % publikuje, že táto hodnota 

sa pohybuje v rozmedzí 4-6 pH, 30 % udáva, že hodnota pH kože je vyššia ako 5 

(Lambers et al., 2006). 

 Bariérová funkcia SC je ovplyvnená gradientom pH v celom SC (Blaak et al., 

2011). Zistilo sa, že kvalita pokožky je u osôb s pH pod 5 v dobrom stave (má lepšie 

biofyzikálne parametre). Ak má pokožka hodnotu 4-5, udržuje prirodzenú mikroflóru na 

jej povrchu. V danej literatúre sa uvádza, že ak je povrchová hodnota nižšia ako 5, tak je 

hydratácia pokožky väčšia. Naopak ak je hodnota pH viac ako 5, tak hodnota hydratácie 

klesá (Lambers et al., 2006). 

 Pufrovacia schopnosť a pH kože sú udržiavané zlúčeninami pochádzajúcimi zo 

všetkých časti SC a vylučovaním sekrétu z potných a mazových žliaz (Schmid-Wendtner 

et al., 2006). Hodnota pH pokožky je rozdielna v rôznych častiach kože. pH s rastúcou 
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hĺbkou kože postupne stúpa (Schreml et al., 2009). Denne je ľudská pokožka ovplyvnená 

vonkajšími faktormi, ako sú hygiena, fyzická námaha a šport. Tieto faktory podporujú 

zvýšenie pH povrchu pokožky, ktoré sa veľmi dlho navracia do fyziologickej hodnoty 

(Fürtjes et al., 2017). FFA, ktoré sú tvorené lipázami prostredníctvom mazových žliaz 

a finálne produkty ekrinních žliaz (napr. k. mliečna) majú vplyv na kyslé pH kože 

a kyselinový plášť (Luebberding et al., 2013).  

 Pri zvýšení hodnoty pH sa serínové proteázy aktivujú, pričom enzýmy 

zodpovedajúce za tvorbu ceramidov s kyslím pH sa inaktivujú, čím môže dôjsť 

k ohrozeniu funkcie a štruktúry SC (Saba et al., 2013). Taktiež aj vylučovaný pot, 

kyselina uhličitá a povrchový maz vplývajú na pH (Ehlers et al., 2001). Viacero 

výskumov potvrdilo, že už jedným umytím vodou sa zvyšuje hodnota pH pokožky zhruba 

na 7-8 hodín. Naopak k dlhšiemu zníženiu povrchového pH môže dôjsť dlhodobým 

používaním liečivých prípravkou na opláchnutie pokožky (Blaak et al., 2011).  

 Enzýmy zabezpečujúce katabolizmus glukozylceramidov a sfingomyelínu medzi 

SC a SG sú najúčinnejšie pri kyslých hodnotách pH. Aktivita týchto enzýmov je omnoho 

vyššia pri kyslom pH v porovnaní s neutrálnym pH. Vďaka tomuto sa poškodená bariéra 

pokožky omnoho rýchlejšie obnovuje pri kyslých hodnotách pH (Rippke et al., 2004). 

K faktorom ovplyvňujúcim pH radíme exogénne (lieky, obväzy, látky vyvolávajúce 

podráždenie pokožky) a endogénne (vek, farba pleti, anatomické miesto, pot, pohlavie) 

činitele (Saba et al., 2013, Song-Woong, 2013). 

 Vo vekových kategóriách vidíme rozdiely v hodnote pH. Novorodenec po 

narodení v termíne spolu s predčasne narodenými deťmi má pH 7,08. Mechanizmus 

spojený s lepšou deskvamáciou ihneď po narodení je pravdepodobne zodpovedný za 

zvýšené hodnoty pH v postnatálnom období života. Hodnoty po narodení náhle klesajú 

až do 30-teho dňa. Je to zapríčinené väčšou aktivitou kalikreinu 5 a 7, sérinových proteáz, 

ktoré sa zúčastňujú na degradácií a vyčerpaní korneodezmozómov. Enzýmy ako kyslé 

sfingomyelinázy a β-glukocerebrosidázy, nie sú úplne funkčné v novorodeneckom 

období, pričom hydratácia kože je znížená. Staršie deti potom majú identické pH ako 

dospelí (Saba et al., 2013). Pri poškodení pokožky dôjde skôr k jej regenerácií, ak je pH 

v kyslej oblasti (Lambers et al., 2006). Pokožka u starších ľudí má stúpajúce hodnoty pH 

v dôsledku nedostatku ceramidu (zabezpečuje funkciu kožnej bariéry a je inaktivovaný) 

a zvýšenej aktivity keramidázi, ktorá je zodpovedná za degradáciu bariér pozostávajúcich 

z lipidov (Saba et al., 2013). V staršom veku sa pH zvýši z hodnoty nižšej ako 5 až na 

hodnotu 6. Dané zvýšenie priamo koreluje s nižšou integritou bariéry (Blaak et al., 2011). 
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 Ľudskú rasu možno pokladať za ukazovateľ s malým alebo stredným vplyvom na 

pH pokožky. U osôb s tmavšou pigmentáciou pleti je pH kože kyslejšie (4,6), ako 

u jedincov bielej rasy (5,0). Vyššia integrita stratum corneum a funkčnosť bariér je väčšia 

u jedincov čiernej rasy ako u belochov. Je to zapríčinené väčším zastúpením lipidov 

v epiderme a nižšou hodnotou (7,36-7,40) pH krvi. U belochov je serínová proteázova 

aktivita zvýšená, čo je zapríčinené ich nižšou kyslosťou kože (Saba et al., 2013).  

 U mužov so stúpajúcim vekom sú najviac pozorované zmeny pH na tvári. V danej 

literatúre sa uvádza, že na rozdiel od mužov majú ženy vyššie pH pokožky. Tieto odlišné 

hodnoty sú zapríčinené rozdielnou fyziológiou u oboch pohlaví, u žien je predpoklad 

väčšieho ovplyvnenia fyziológie kože hormonálnymi zmenami po ich celý život 

(Luebberding et al., 2014).  

 Pri viacerých meraniach pH sa zistilo, že aj v rôznych časových úsekoch počas 

dňa sa menia hodnoty pH. V noci je pH pokožky kyslejšie, počas dňa dochádza 

k vzostupu hodnôt pH. To isté platí aj pre ročné obdobia. Počas zimy je hodnota pH vyššia 

(6,50 ± 0,39) v porovnaní s letom (5,03 ± 0,47) (Lambers et al., 2006, Wan et al., 2014).  

4.4. Kožný maz 

 Sebum (kožný maz, tekutý olejnatý sekrét) je produkovaný mazovými žľazami, 

a obsahuje predovšetkým TAG (47,5%), vosky (26%), skvalén (12%), MK (10%), 

cholesterol (4,5%), a pochádza z odumretých buniek epitelu obsahujúcich tuk (Resl et al., 

2006, Lüllmann-Rauch., 2012, Lovászi et al., 2018). Hlavná zložka kožného mazu, 

triglyceridy sa podieľajú na regulácií hydratácie SC (Man et al., 2009). Žľazy vytvárajúce 

maz, ktoré sa zlučujú s vlasovým folikulom a vytvárajú pilosebaceóznu jednotku 

produkujú sebum bohaté na tuky (Grice et al., 2011). Typickým lipidom, ktorý obsahuje 

sebum je skvalén, ktorý považujeme za zvlhčujúce činidlo prítomné v koži (Čihák., 2016, 

Esler et al., 2019). Sebum tvorí hydrofóbnu tenkú vrstvu na koži, ktorá ochraňuje 

epidermu pred vplyvmi okolia (kolonizácia MO, UV žiarenie a chemikálie) 

prostredníctvom antibakteriálnej ochrany (Grice et al., 2011, Buchwald., 2010). Rovnako 

sa podieľa na špecifických kožných reakciách, epidermálnej diferenciácii a tvorbe 

feromónov (Buchwald., 2010). 

 Účinnosť antibakteriálnych bielkovín a tukov je väčšia pri kyslých hodnotách pH, 

kde pravdepodobne dochádza k interakcií medzi nenabitými tukmi alebo katiónmi 

peptidov s mikrobiálnou membránou (Lambers et al., 2006). Androgény ako 
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dehydroepiandrosterón a testosterón majú vplyv na množstvo mazu nachádzajúceho sa 

na pokožke (Luebberding et al., 2013). Kožný maz má priamy účinok na meranie hodnôt 

pH, ovplyvnenie merania závisí od obsahu mazu na povrchu pokožky (Schmid-Wendtner 

et al., 2006). Zvýšená produkcia kožného mazu je v prvých týždňoch po narodení, neskôr 

klesne, a k jej opätovnému zvýšeniu dôjde počas obdobia dospievania. Neskôr 

s pribúdajúcim vekom tvorba mazu poklesne, u mužov je to pomalšie v porovnaní so 

ženami po menopauze (Buchwald., 2010). Rýchlosť produkcie kožného mazu 

u dospelého jedinca je približne 1 mg/10 cm2 po dobu troch hodín. Avšak, keď produkcia 

mazu prekročí hodnotu 1,5 mg/10 cm2 po rovnakú dobu, považujeme pokožku za mastnú 

(Endly et al., 2017). Hodnoty mazu sú nižšie len v jeseni, počas ostatných ročných období 

je hodnota približne rovnaká (Wan et al., 2014). Muži majú väčší obsah kožného mazu 

pri porovnaní so ženami (väčšia hladina testosterónu), avšak počas ovulácie sa množstvo 

mazu u žien zvyšuje (Endly et al., 2017). Na množstvo kožného mazu má vplyv aj to, ako 

často sa jednotlivec umýva (Kim et al., 2013). 

 Súčasťou epidermis a dermis sú tiež vlasové folikuly, potné a mazové žľazy. 

Produkcia mazu je zabezpečená mazovými žľazami, ktoré zabezpečujú hydroizoláciu 

a pružnosť pokožky. Dané žľazy majú úzke spojenie s vlasovými folikulmi, pričom dôjde 

k vytvoreniu pilosebaceóznych jednotiek. Množstvo mazových žliaz je počas života 

rovnaké, dochádza len k zmene ich aktivity s postupne sa meniacim vekom (SanMiquel 

et al., 2015). Je dokázané, že ľudia, ktorý majú vyššie hladiny kožného mazu, tak ich maz 

má iné zloženie, ako maz u ľudí s priemernou produkciou (Abdallah et al., 2017).  
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5. MIKROBIÓM 

 Mikrobióm definujeme ako ekologické zoskupenie prospešných, koexistenčných 

a patogénnych MO, ktoré sú súčasťou ľudského organizmu (Zelenková, 2016). 

Pravdepodobne až milión kožných baktérií, pozostávajúci z mnohých druhov, sa 

nachádza na jednom cm2 pokožky (Chen et al., 2013). Predpokladá sa, že kožný 

mikrobióm bol dlhé obdobie formovaný osobnou hygienou, stravovaním a medicínskymi 

postupmi. To malo zásadný vplyv na vývoj  ktorý viedol až k jeho súčasnej forme 

(Weyrich et al., 2015). 

5.1. Charakteristika kožného mikrobiómu 

 Kožný mikrobióm sa dokáže prispôsobiť ľudskej pokožke, pretože využíva 

substráty nachádzajúce sa v SC a pote (Byrd et al., 2018). Bakteriofágy prítomné v 

kožnom mikrobióme považujeme za dôležité zdroje transmisie génov zodpovedajúcich 

za rezistenciu voči antibiotickým liekom (Hannigan et al., 2015). Medzi pokožkou 

a kožným mikrobiómom existuje symbióza (Lambers et al. 2006). Mikroflóra ochraňuje 

ľudskú pokožku pred rôznymi patogénnymi baktériami, pričom pokožka jej poskytuje 

vhodný biotop obsahujúci bielkoviny (odumreté bunky pokožky), minerály (voda) 

a lipidy (Barnard et al., 2016). 

5.2. Funkcia kožného mikrobiómu 

 Vďaka jeho funkciám sme schopní prežívať v okolitom prostredí (Byrd et al., 

2018). Mikrobióm podporuje imunitný systém a udržuje homeostázu prostredníctvom 

vylučovania prozápalových cytokínov (Ferretti et al., 2017). Taktiež aj kožné 

keratinocyty vylučujú antimikrobiálne peptidy (AMP), ktoré podporujú primárnu 

imunitu. Zvýšiť produkciu týchto AMP môžu prítomné gram pozitívne baktérie. Aj keď 

sú AMP tvorené v extrémne malých množstvách, vždy majú značný vplyv na zníženie 

množstva patogénov. Tieto baktérie ako sú napr. Staphylococus, Lactococcus a 

Streptococcus vylučujú baktericídne činitele de novo (Chen et al., 2013). Pri zápalovom 

ochorení dochádza k nadmernej produkcií AMP, čo môže spôsobiť pokles rozmanitosti 

baktérií na povrchu pokožky (Nakazimo et al., 2015). Rast občasnej flóry napr. druhov 

ako Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Escherichia, Candida albicans je potlačený. 

Prítomnosť a rast tejto mikroflóry napomáha predchádzaniu kolonizácii a rastu 
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patogénnych mikroorganizmov (Barnard et al., 2016). Tento imunitný systém kože by 

mal rozoznávať medzi pozitívnymi a negatívnymi MO pre kožu (Chen et al., 2013). 

Avšak pri suchej a chladnej pokožke je rast MO obmedzený (Kong et al., 2012). Za 

špecifických podmienok môžu baktérie podnecovať vznik zdravotných komplikácií, 

pričom inokedy sú súčasťou stáleho mikrobiómu (Zelenková, 2016). 

5.3. Faktory ovplyvňujúce mikrobióm 

 Faktory ovplyvňujúce zloženie mikrobiómu sú lokalizácia na pokožke, vlastnosti 

pokožky, pohlavie, vek, rasová príslušnosť, okolité prostredie, fyzická kondícia, užívanie 

antibiotických liečiv a kozmetických prípravkou (Cundel M.A., 2016, Gupta et al., 2017). 

Podmienky na koži vytvárajú prostredie vhodné pre špecifické druhy organizmov, ako sú 

Propionibacterium, Staphylococus, a Micrococus (Kong et al., 2012, Barnard et al., 

2016). Najnižšiu rozmanitosť mikroorganizmov pozorujeme na miestach s lokalizáciou 

mazových žliaz (Grice et al., 2011).  

 Mikrobióm nachádzajúci sa na pokožke človeka pozostáva z mnohých druhov 

mikroorganizmov, ich zastúpenie ovplyvňujú vlastnosti mikroprostredia (teplota, 

vlhkosť), potné a mazové žľazy (Ferretti et al., 2017). Hladina hydratácie 

a množstvo mazu kladne koreluje s určitými baktérialnými druhmi lokalizovanými v SC 

(Mukherjee et al., 2016). V určitých oblastiach ľudského tela s vyšším zastúpením 

mazových žliaz ako sú napr. chrbát, tvár a hrudný kôš, dochádza k vyššiemu rastu 

lipofilných MO ako sú Malassezia spp. a Propionibacterium spp. (Grice et al., 2011). 

Diverzita mikrobiómu vyskytujúceho sa na ľudskej tvári koreluje s hladinou vody a tukov 

v SC (Mukherjee et al., 2016). Zvýšené množstvo mikroorganizmov je prítomne 

v miestach s vyššou vlhkosťou oproti miestam s nižšou vlhkosťou (viď. tab. 2), ako je 

napr. axilla, hlava a ohybné partie tela (Zelenková, 2016, Cundel, 2016). Užívanie 

antibiotických liečiv môže výrazne ovplyvniť mikrobióm svojimi neodhadnuteľnými 

účinkami (Chen et al., 2013). K chvíľkovému poklesu množstva MO dochádza po použití 

mydla a vody, pričom daním umytím môžeme čiastočne odstrániť aj patogény (Cundel, 

2016). 
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Tabuľka 2 Určenie kolonizácie baktérií pomocou sekvenovania génu 16S rRNA 
Vlastnosť pokožky Druh bakrérií 

Mazové miesta Propionibacterium spp., Staphycococcus 

spp. 

Vlhké miesta Corynebacterium spp., Staphycococcus spp. 

Suché miesta ß-Proteobacteria, Flavobacteriales 

Zdroj:(Prevziate z textu Hannigang et al., 2013) 

 Medzi pH povrchu kože a jej mikroflórou existuje istý vzťah (Schmid-Wendtner 

et al., 2006). Fyziologická mikroflóra dosahuje optimálny rast pri kyslom pH, pričom 

patogénne mikroorganizmy (napr. S. aureus) lepšie rastú pri neutrálnom pH (Saba et al., 

2013). Kyslé hodnoty pH sú dôležitou súčasťou bariérovej funkcie pokožky, integrity SC,  

deskvamácie SC a jej antimikrobiálnej ochrany. Taktiež značne ovplyvňuje 

metabolizmus extracelulárnych tukov a reguláciu proteolytických dejov (Abels et al., 

2017). 

 Mikroorganizmy sa môžu vyskytovať v širšom rozmedzí pH, avšak žiaden 

z daných mikroorganizmov nemá optimálny vývoj pri všetkých pH hodnotách (Schmid-

Wendtner et al., 2006). Používaním kozmetických prípravkou môže dôjsť k  zmene 

mikroflóry a funkcie enzýmov v SC v dôsledku zvýšenia pH kože. K danej zmene 

dochádza preto, lebo vzostup hodnoty pH má účinok dráždivej látky (Ciszek, 2017). 

Normálna mikroflóra tváre je kladne ovplyvnená povrchovým kyslím pH (Blaak et al., 

2011).  

 Ďalším parametrom ovplyvňujúcim zloženie kožného mikrobiómu je vek. 

Populácie MO sú rozmanitejšie na koží mladých ľudí v porovnaní so staršími. 

Pravdepodobne je to zapríčinené tým, že starší jedinci majú na pokožke menej živín, 

nižšiu regeneráciu buniek kože, s vekom dochádza k poklesu mazových a potných 

činností (Shibagaki et al., 2017). Preukázalo sa, že množstvo žijúcich kvasiniek sa vďaka 

vplyvu tepla, potu a vhodnej vlhkosti v lete zväčšuje, pričom v zimnom období je 

zaznamenávaný pokles živých kvasiniek (Akaza et al., 2010).  

 Zistilo sa, že povrchový kožný mikrobióm je výrazne rozdielny u jednotlivých 

rasových skupín, čo je zapríčinené exogénnymi a endogénnymi faktormi (genetika, 

imunita, črty kože) (Lee et al., 2018). Pri výskume ľudského kožného mikrobiómu je 

dôležité pri vyhodnocovaní zohľadňovať, či dané mikroorganizmy sú trvalou súčasťou 

kožného mikrobiómu alebo len jeho dočasného výskytu (Hospodsky et al., 2014).  

Súčasný výskum kožného mikrobiómu medzi rôznymi rasovými a vekovými skupinami 
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sa snaží odhaliť, prečo je náchylnosť určitej populácie vyššia k určitým patogénom (Chen 

et al., 2013).  

5.4. Hlavné druhy mikrobiómu  

 U každého človeka je zloženie mikrobiómu individuálne (Zelenková, 2016). Na 

povrchu kože rozlišujeme rezidentné a prechodné mikrobiálne druhy. Rezidentné 

mikrobiálne druhy zaraďujeme do stále sa vyskytujúcej skupiny MO na pokožke, dokážu 

sa obnoviť po poškodení a majú pozitívny vplyv. Prechodné MO sa udržia na pokožke 

iba zopár hodín, a tento proces sa neustále opakuje (Kong et al., 2012). Takmer všetky 

MO sú pre človeka prospešné, pretože sa podieľajú na výmene živín a chránia kožu pred 

patogénmi (Soufi et al., 2016). 

 Skladba mikrobiálnych spoločenstiev je rozdielna v jednotlivých vrstvách kože, 

a  v dôsledku narušenia bariéry môže dôjsť k ich zmene (Mukherjee et al., 2016). Majú 

veľkú funkčnú a druhovú rozmanitosť (Oh et al., 2014). Takmer všetky kožné mikróby 

sú lokalizované v hornej vrstve SC (Mukherjee et al., 2016). 

 Bakteriálne spoločenstvá vyskytujúce sa na povrchu pokožky sú charakteristické 

veľkou interindividuálnou rozdielnosťou (Fierer et al., 2008). Dané spoločenstvá 

zostávajú nezmenené aj napriek tomu, že sú vystavené vplyvu vonkajšieho prostredia 

a pôsobenia klimatických faktorov (Lee et al., 2018). Ľahko kolonizovateľné druhy 

utláčajú baktérie náročné pre rast (Kong et al., 2012). Je zrejmé, že na ľudskej pokožke 

je vyššie zastúpenie bakteriálnych kolónií oproti hubám, ktoré majú nižšiu rozmanitosť 

(Cundel M.A., 2016). Väčšina baktérií vyskytujúcich sa na povrchu pokožky tváre sú 

gram pozitívne (Staudinger et al. 2011).  

 Všetky mikroorganizmy vyskytujúce sa na pokožke majú rôzne symbiózy, aby 

dokázali prežiť na povrchu ľudského tela (Byrd et al., 2018). Pokožka vytvára vhodné 

prostredie pre špecifické kvasinky, plesne a baktérie (Cundel., 2016, Gupta et al., 2017). 

Baktérie vyskytujúce sa na povrchu pokožky sa radia do štyroch hlavných kmeňov, a to 

Proteobacteria, Actinobacteria, Firmicutes a Bacteridetes (Prescott et al., 2017). 

Laboratórna metodika založená na sekvenovaní dokáže rozlíšiť väčšie množstvo baktérií 

prítomných na pokožke ako klasická kultivačná metóda (Kong, 2011). 
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5.4.1. Propionibacterium acnes 

 Grampozitívna anaeróbna Propionibacterium acnes napomáha k udržiavaniu 

zdravia kože, kde obmedzuje osídlenie oportúnnych patogénnych baktérií pomocou 

premeny MK kože na FFA, čím prispieva ku kyslej hodnote pH pokožky (Barnard et al., 

2016). Zvyšujúce sa hodnoty pH na povrchu kože podporujú rast P. acnes (Kim et al., 

2006). Ľudia trpiaci ochorením akné môžu mať väčšiu relatívnu hodnotu P. acnes 

v dôsledku nadmernej tvorbe kožného mazu ako jedinci, ktorí týmto ochorením netrpia 

(SanMiquel et al., 2015).  Barnard s kolektívom (2016) popísali rozdiel v zastúpení 

ribotypov u zdravých jedincov a jedincov trpiacich na akné. Zatiaľ čo u zdravých jedincov 

prevládajú ribotypy RT2 a RT6, u chorých sú to RT4, RT5 a RT8 (Barnard et al., 2016). 

Pri genómovóm sekvenovaní P. acnes došlo k zisteniu určitého počtu génov, ktorých 

úlohou je kódovanie lipáz, ktoré sú zodpovedné za degradáciu kožných tukov mazu 

(Grice et al., 2011). 

 Mazové žľazy nachádzajúce sa na pokožke hlavy, tváre, chrbtovej časti 

a hrudného koša vytvárajú väčší obsah kožného sebu, kde v určitých lokalitách prevláda 

lipofilný P. acnes (Grice et al., 2009). Počet Propionibacterium má kladnú koreláciu 

s množstvom nenasýtených FFA s dlhým reťazcom, a zápornú koreláciu s nasýtenými 

FFA s krátkym reťazcom (Baurecht et al., 2018). P. acnes sa pripútava s kyselinou 

olejovou, čo spôsobuje koaguláciu v sebových miestach a biotransformuje MK na 

kyselinu octovú a  propiónovú, ktoré sú zodpovedné za eradikáciu nepriaznivých 

patogénov (Mukherjee et al., 2016). U dostatočne hydratovanej pokožky je relatívna 

kvantita Propionibacterium vyššia ako u populácie s nedostatočnou hydratáciou (Lee et 

al., 2018). V prípade, ak je hustota P. acnes znížená, dochádza k výrazným zmenám na 

pokožke (pokles mazu a potu), čo sa prejaví klinicky ako starnutie (Shibagaki et al., 

2017).  

5.4.2. Staphylococcus epidermidis 

 Staphylococcus epidermidis významne prispieva k optimálnej imunitnej reakcií 

kože, je producentom fenol rozpustných modulínov (PSM), ktoré sú zodpovedné za 

inhibíciu kožných patogénov (Streptococcus skupiny A a S. aureus) a spolu AMP 

keratinocytov usmrcujú spomenuté patogény (Grice et al., 2011). Avšak tieto PSM 

nemajú žiaden vplyv na neutrofilné leukocyty. Pričom S. aureus spôsobuje lýzu 

leukocytov a ním produkované PSM nemajú antimikrobiálny účinok na patogény (Chen 
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et al., 2013). S. aureus taktiež produkuje aj toxíny, ktoré sú zodpovedné za  

poškodzovanie pokožky a spôsobujú kožné ochorenia (Staudinger et al., 2011). 

S. epidermidis považujeme za halotolerantný, z dôvodu odolávania veľkej hustoty soli 

nachádzajúcej sa v ľudskom pote. Dokáže rovnako použiť močovinu prítomnú v pote ako 

zdroj dusíka. Vylučuje adheríny, ktoré slúžia k pripojeniu na povrch pokožky a proteázy, 

vďaka ktorým postupne získava živiny zo SC (Byrd et al., 2018). 

 S. epidermidis formuje primárnu imunitnú reakciu prostredníctvom inhibície 

kožného zápalu (Hannigan et al., 2013). S. epidermidis dobre rastie v kyslom prostredí za 

účastí kyseliny mliečnej. Je pravdepodobné, že výskyt laktátu (považovaný za primárny 

okyslovač) má vplyv na látkovú premenu a slúži aj ako prebiotikum pre túto baktériu 

(Lambers et al., 2006). V oblastiach s nižšou hydratáciou kože, ako sú nohy a ramená 

predstavuje S. epidermidis dominantné zastúpenie (Chen et al., 2013). 

 Pri hodnote pH 5 dochádza k inhibícii patogénnych baktérií ako je Staphylococcus 

aureus (Blaak et al., 2011).  Staphylococcus epidermidis, ktorý je súčasťou prirodzenej 

mikroflóry,  tvorí viac ako 80 % zastúpenia v suchších oblastiach ľudského tela. Ak má 

pH pokožky hodnoty 4,7, S. epidermidis rastie, zatiaľ čo S. aureus je utlmený. 

V prirodzenom prostredí prevláda rast S. epidermidis nad patogénnou mikroflórou vďaka 

kyseline mliečnej (Lambers et al., 2006). Okrem spomenutých bakteriálnych druhov ako 

sú Propionibacterium a Staphylococus, sú zostávajúce druhy baktérií v minoritnom 

zastúpení, aj keď majú významný vplyv na ostatné druhy (Chen et al., 2013). 

5.4.3. Malassezia species 

 Najväčšie zastúpenie pri hubových populáciách má rod Malassezia (Cundel, 

2016). Tá tvorí súčasť prirodzenej epidermálnej mikroflóry. Množstvo Malassezia je 

vyššie u mužov ako u žien, a koreluje s množstvom mazu na pokožke (Akaza et al., 2010). 

Tuky produkované SC a mazovými žľazami sú zužitkované druhmi Malassezia z dôvodu 

neschopnosti vlastnej produkcie (Byrd et al., 2018). Prevládajúcim druhom kvasinky na 

čele je M. restricta, a M. globosa na hrudníku (Akaza et al., 2010). Takmer všetky 

molekulárne typizované hubové organizmy vyskytujúce sa na fyziologickom povrchu 

kože sú takmer identické s Malassezia spp. V menšom množstve môžeme pozorovať na 

povrchu pokožky aj iné druhy húb, ako sú Criptococcus spp., Candida spp., 

a Debaryomyces spp. (Grice et al., 2011). 
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6. KOZMETICKÉ PRÍPRAVKY  

 Kozmetické prípravky považujeme za skupinu výrobkov, ktoré slúžia 

k starostlivosti o pleť (Ansorge-Schumacher et. Al., 2013). Medzi najčastejšie používané 

prípravky považujeme tie, ktoré majú zvlhčujúci a vyhladzujúci účinok (Heinrich et al., 

2014). Všetky druhy používaných kozmetických prípravkov sa líšia účinnosťou, 

spôsobom aplikácie a svojimi charakteristikami. Veľké množstvo týchto prípravkov 

viedlo k zavedeniu určitej klasifikácie, ktorá ich zatriedila na základe ich funkcií (Krejčí, 

2014). 

 V súčasnosti platí Nariadenie Europského parlamentu a rady č. 1223/2009 

o kozmetických prípravkov, v ktorom je aj ich definícia. Podľa tohto nariadenia je 

kozmetický prípravok akákoľvek látka alebo zmes látok, ktoré prichádzajú do kontaktu 

s povrchovými časťami tela (pokožka, nechty, vlasy), s cieľom dosiahnuť ich čistotu, 

ochranu a zmenu vzhľadu alebo stavu (Krejčí, 2014). 

 Hlavný účinok všetkých kozmetických prípravkov by nemal byť liečivý. 

Prípravky s liečivým účinkom nepovažujeme za kozmetiku, ale za liečiva, ktoré patria 

pod rozdielny systém. Táto definícia sa vzťahuje  na ľudský organizmus, pretože väčšina 

prípravkov má viacero odlišných funkcií (Krejčí, 2014). Pre zhodnotenie účinnosti 

a bezpečnosti kozmetického prípravku sa často používa meranie hydratácie (Sakamoto et 

al., 2017). V prípade používania kozmetických prípravkov na suchú pleť dochádza 

k zvýšeniu hydratácie, čo vedie k vývoju diverzity mikrobiálnych spoločenstiev podobne 

ako na normálne hydratovanej pleti (Lee et al., 2018). 

6.1. Klasifikácia kozmetických prípravkov 

 Široký výber kozmetických prípravkov na trhu viedol k mnohým pokusom k ich 

klasifikácií, aby sa zabezpečila lepšia orientácia a jednotnosť. Aj napriek týmto snahám, 

nemáme v súčasnosti jednotnú klasifikáciu kozmetických prípravkov. Spomenuté 

nariadenie používa dve klasifikácie, pričom sú len orientačne. Prvá klasifikácia prihliada 

na vytváranie nových receptúr kozmetických prípravkov. Delí sa nasledovne: 

 Kozmetický prípravok určený k opláchnutiu 

 Kozmetický prípravok, ktorý sa neoplachuje 

 Kozmetický prípravok na kožu 

 Kozmetický prípravok na tvár 

 Kozmetický prípravok na pery 
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 Kozmetický prípravok ústnej hygieny 

 Kozmetický prípravok určený pre sliznice 

 Kozmetický prípravok na oči 

 Kozmetický prípravok na vlasy 

 Profesionálne kozmetické prípravky 

 Druhá klasifikácia Európskej komisie sa používa najčastejšie a kozmetické 

prípravky rozdeľuje do siedmych kategórií (viď. tab. 3). 

  

Tabuľka 3 Klasifikácia kozmetických prípravkov podľa Európskej komisie 
Kategória kozmetického prípravku Prípravky danej kategórie 

Dekoratívne kozmetické prípravky Make up, očná a nechtová kozmetika 

Vlasové kozmetické prípravky Kondicionéry, šampóny, vlasové spreje 

Bieliace a farbiace kozmetické prípravky na 

vlasy 

Šampóny, bieliace prípravky, farby na vlasy 

Parfumové kozmetické prípravky Balzamy, parfumy, kolínske a toaletné vody 

Kozmetické prípravky určené k starostlivosti o 

kožu 

Telové krémy, čistiace a pleťové prípravky 

Opaľovacie kozmetické prípravky Opaľovacie krémy a oleje 

Toaletné kozmetické prípravky Mydlá, sprchové gély, deodoranty 

Zdroj:(Prevziate z textu Krejčí, 2014) 

 Táto klasifikácia sa používa pri rozmanitom hodnotení pri vytváraní 

kozmetických produktov v členských štátoch Európskej únie. 

 Každý kozmetický prípravok, ktorý sa uvádza na trh, musí spĺňať bezpečnostné 

parametre tak, aby v žiadnom prípade neohrozil zdravie pri používaní podľa návodu. 

Rovnako musia byť na obale ale v príbalovom letáku uvedené informácie o prípravku 

(viď. tab. 4) pre spotrebiteľa (Krejčí, 2014). 

 

Tabuľka 4 Základné informácie pre spotrebiteľa 
Povinné údaje Charakteristika 

Množstvo kozmetického prípravku Uvádza sa v jednotkách g alebo ml 

Skladba prípravku Všetky použité ingrediencie 

Upozornenie na špecifické látky Ingrediencie podliehajúce obmedzeniam 

Špecifické upozornenie Napr. profesionálne použitie 

Identifikácia kozmetického prípravku Číslo šarže 

Dátum spotreby Rok, deň, mesiac 

Identifikácia zodpovednej osoby Názov, meno, adresa 

Zdroj:(Prevziate z textu Krejčí, 2014) 
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 Názvy použitých ingrediencií je odporúčané uvádzať podľa medzinárodného 

názvoslovia pre Zloženie kozmetických prípravkov (INCI). Za použitými ingredienciami 

sa  ešte uvádza zoznam farbiacich prísad, ktoré sa odporúčajú byť v tvare nomenklatúry 

colour index (Krejčí, 2014). 

6.2. Druhy kozmetických prípravkov 

 Aplikácia kozmetických prípravkov je možná vo viacerých formách, poznáme 

prípravky  tuhé, polotuhé a tekuté. Forma kozmetického prípravku je ovplyvnená tím, 

k akému účelu bol vyrobený a akým spôsobom sa bude najlepšie aplikovať (Krejčí, 2014). 

6.2.1. Roztoky 

 V kozmetickej oblasti majú roztoky vodný alebo vodno-alkoholický obsah, 

v ktorom sa nachádzajú špecifické látky. Roztoky môžeme rozdeliť na vody (napr. 

micelárna voda) a tonika. Na základe účinku ich rozdeľujeme na čistiace, adstringentné 

a zmäkčujúce. V súčasnosti sa medzi roztoky začali zaraďovať aj mikroemulzie, ktoré sú 

vytvorené dispergovanou olejovo kvapalnou fázou vo vode. Môžu byť priesvitné 

a termodynamicky stále, ich výhodou je väčší obsah olejovej fázy, ktorá zabezpečuje 

emolienčný efekt (Krejčí, 2014). Užívanie mikroemulzných gélov má vplyv na zvýšenie 

hodnôt TEWL, avšak, svojimi účinkami znižuje hydratáciu epidermis (Mahrhauser et al., 

2015). 

6.2.2. Gély 

 Sú to rovnakorodé formy, v ktorých sú obsiahnuté častice koloidného rozmeru, 

ktoré sú dispergované. Do pohybu sa dajú uviesť iba s celým obsahom. Rozptýlené 

častice spolu s prostredím tvoria u gélov súvislú fázu. V minulosti sa najčastejšie 

používali hydrogély,   neskôr sa začali používať aj olejové gély. Hydrogély majú väčší 

obsah vody, ich súčasťou sú aj vo vode rozpustné polyméry, ktoré už pri nízkej 

koncentrácii sú schopné vytvárať súvislú gélovú štruktúru. Užívaním olejových gélov sa 

podporuje transport emolienčných (podporujúcich hydratáciu) látok do SC, môžu byť 

súčasťou čistiacich prípravkov  za účelom odstránenia napr. make-upu (Krejčí, 2014). 
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6.2.3. Krémy 

 Jedná sa o najčastejšie používané kozmetické prípravky v starostlivosti o kožu. 

Môže ísť o emulzie typu olej/voda alebo voda/olej. Krémy môžu mať rozmanité 

zastúpenie ingredencií, čo závisí od účelu použitia. Medzi najčastejšie používané 

zlúčeniny olejovej časti zaraďujeme vosky, uhľovodíky, vyššie alkoholy, tuky, silikónové 

oleje a vyššie mastné kyseliny. Medzi často používané zlúčeniny vodnej časti patria nižšie 

alkoholy, humektanty a látky podporujúce zvýšenie viskozity danej časti. Aplikáciou 

hydratačných krémov sa zlepšuje vlhkosť v SC, a používaním emolienčných krémov 

dochádza k presunu olejových zložiek do SC. Súčasťou kozmetických krémov sú 

emulgátory, olejové častice a vodná fáza. Krémy zaraďujeme medzi bez oplachové 

prípravky, ktoré majú šetrný vplyv na epidermis. Pre krémy je typická dobrá 

roztierateľnosť a celková vysoká viskozita (Krejčí, 2014). 

6.2.4. Peny 

 Tento druh kozmetického prípravku je definovaný ako koloidná disperzná 

substancia, ktorej súčasťou je disperzná kvapalná fáza a disperzný nástroj plyn. Väčší 

podiel obsahu kozmetickej peny predstavuje voda, avšak zloženie peny je ovplyvnené, na 

aký účel bude slúžiť. Peny sú druhom kozmetických prípravkov, ktoré sa pripravujú 

prostredníctvom aerosolóvej techniky, ktorá funguje na princípe vypudenia obsahu 

nádoby schopnej tvoriť penu prostredníctvom hnacieho plynu (Krejčí, 2014). 

6.2.5. Tyčinky a ceruzky 

 Tieto kozmetické prípravky majú tuhú konzistenciu, v tejto forme je možné 

zabudovať tuhé nerozpustné zložky (napr. pigmenty). Ich aplikácia je priestorovo 

obmedzená na malú plochu, využívajú sa predovšetkým v dekoratívnej kozmetike. 

Rozoznávame dve druhy týchto foriem. Prvou sú hydrofilné tyčinky, ktoré sú zložené 

z vodných roztokov alkoholu alebo vody. Druhou sú hydrofóbne formy, kde sa jedná 

o komplex olejov a tuhých voskov, v ktorých sú rozpustené alebo dispergované jednotlivé 

aktívne ingrediencie (Krejčí, 2014). 

6.3. Funkčná kozmetika 

 Do tejto kategórie zaraďujeme kozmetické prípravky, ktoré majú špecifický 

účinok na epidermis. Vo všeobecnosti sem zaraďujeme prípravky, ktoré čistia pokožku, 
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podporujú fyzikálne a chemické vlastnosti pokožky a ochraňujú je pred škodlivými 

účinkami okolitého prostredia. Patria sem čistiace prípravky, udržiavacie prípravky 

(vlasová kozmetika), ošetrovacie prípravky (skin care), opaľovacie prípravky, holiace 

prípravky, depilačné prípravky, deodoranty a antiperspiranty (Krejčí, 2014). 

6.3.1. Prípravky očisťujúce pokožku 

 Kozmetické prípravky tejto kategórie majú najmä detergenčný účinok. Preto sú 

súčasťou aktívne látky tenzidy. Ide o oplachové prípravky, ktoré majú krátku dobu 

expozície. Používané ingrediencie v prípravku majú byť šetrné k ľudskej koži. 

 Najrozšírenejším produktom tejto kategórie sú toaletné mydlá. Ich vlastnosť je 

ovplyvnená surovinou, ktorá bola použitá pri ich výrobe. Zdrojom pevných mydiel sú 

najčastejšie kokosové oleje a palmojadrový tuk. Tekuté mydlá sú koncentrované roztoky 

alebo emulzie (olej/voda). Každé mydlo obsahuje humektant spolu s lipidovými látkami, 

ktoré ochraňujú pokožku pred vysušovaním.  

 Ďalším čistiacim prostriedkom sú prípravky na báze rozpúšťadiel. Slúžia 

k očisťovaniu make-upu a farebných nečistôt z tváre. Tieto prípravky sú emulzie typu 

voda/olej, kde sa v prvej fáze emulguje zostatkový tuk a potom sú nečistoty odstránené 

vodou (Krejčí, 2014). 

6.3.2. Vlasová kozmetika 

 Do tejto kategórie zaraďujeme celú paletu prípravkov, ktoré majú rozdielne 

funkcie (kondicionéry, šampóny a farby na vlasy).  

Šampóny 

 Šampóny patria medzi kozmetické prípravky, ktoré majú čistiacu funkciu, ich 

hlavnou súčasťou sú tenzidy. Tie sa rozdeľujú na primárne a sekundárne, pričom 

odstraňujú nečistoty a kožný maz z vlasov. Súčasťou šampónov sú aj kondiciačné 

prísady, modifikátory viskozity, farbivá, funkčné prísady a vonné substancie. 

V súčasnosti mnoho zákazníkov siaha po prípravku, ako je vlasový a sprchový šampón, 

ktorého prínos je v tom, že jeden produkt poskytuje očistenie povrchu tela a vlasov 

súčasne.  

Kondicionéry 

 Ako už bolo vyššie spomenuté, u mnohých šampónov je obsiahnutá rovnako aj 

kondiciačná ingrediencia. Na trhu rozoznávame prípravky, ktorých hlavnou funkciou je 
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len kondiciačný efekt. Najčastejšie sa kondicionéry produkujú ako gély, a ich zloženie je 

rôznorodé. Ich častou súčasťou sú sekundárne kondicionačné prísady, ako sú napr. estery 

MK, polyetylénglykoly a živočíšne vosky (Krejčí, 2014). 

6.3.3. Prípravky starostlivosti o kožu 

 Je to najväčšia skupina kozmetických prípravkov vyskytujúcich sa na trhu. Ich 

úlohou je ochrana pred škodlivými vplyvmi okolia (najčastejšie UV žiarením), čistenie 

povrchu kože, podpora metabolizmu kože a zabezpečenie  množstva vlhkosti v koži. 

K dosiahnutiu spomenutých úloh je potrebné, aby daný kozmetický prípravok obsahoval 

humektanty a iné hydratačné prísady. Taktiež je dôležitá aj prítomnosť okluzív 

a emolientov, kde obe zložky podporujú vlhkosť, pružnosť pokožky a vzhľad. Primárnou 

úlohou kozmetických prípravkov starostlivosti o kožu je udržiavanie jej správnej 

hydratácie. Tieto prípravky sú najčastejšie vo forme emulzií, ktoré sú na trhu 

reprezentované ako roztoky alebo krémy. Ich dôležitou výhodou je ich stálosť, ktorá sa 

dá čiastočne ovplyvniť štruktúrou olejovej fázy alebo správnou voľbou emulgátoru. Pri 

výbere kozmetického prípravku je dôležité rozlíšiť typ emulzie olej/voda alebo voda/olej. 

Prvý typ nevyvoláva pri svojej aplikácií olejový efekt, ľahko sa roztiera a preniká do 

kože, pričom výrazne podporuje hydratáciu a po svojej aplikácii na pokožku ju 

ochladzuje. Druhý typ emulzie voda/olej označujeme ako ľahké emulzie, ktoré podporujú 

bariérovú funkciu, tvoria hydrofóbnu ochrannú vrstvu, zvyšujú prenikanie aktívnych 

látok do epidermis, súčasne vplývajú na pokles TEWL a nežiaducemu rastu 

mikroorganizmov (Krejčí, 2014). 

6.3.4. Antiperspiranty 

 Dané kozmetické prípravky sú zamerané na to, aby obmedzili tvorbu potu, ktorý 

produkujú ekrinné žľazy. Je to možné dosiahnuť v rozmedzí 20 až 50%. V súčasnosti sa 

používajú najmä chlórhydráty hliníka, ktorých pH je vyššie ako 4. Antiperspiranty vďaka 

svojím mechanizmom dokážu vyvolať stiahnutie žliaz, čo spôsobí zníženú tvorbu potu. 

Taktiež dokážu čiastočne denaturovať proteíny, čo vedie k vyššej odolnosti voči 

pôsobeniu mikroorganizmov. Vo vode, ktorá je prítomná v pote dochádza k tvorbe 

komplexných zlúčenín, ktoré sú čiastočne nerozpustné, pričom tieto komplexy utesňujú 

menšie potné žľazy. Po použití antiperspirantu sa na povrchu kože vytvorí nerozpustný 



48 
 

film, ktorý bráni preniku vlhkosti na povrch. Antiperspiranty sa na trhu najčastejšie 

vyskytujú vo formách roll-on, tyčiniek a aerosólov (Krejčí, 2014). 

6.3.5. Deodoranty 

 Ich najhlavnejšou funkciou je redukcia zápachu, ktorý sa vytvára pri rozpade 

produktu apokrinných žliaz. Deodoranty majú nižšie dráždiace účinky v porovnaní 

s antiperspirantami, preto sa častejšie používajú. Za pôvodcov pachu považujeme 

koryneformné baktérie, ktoré rozkladajú produkt apokrinných žliaz a vznikajú substancie 

s typickým zápachom. Vďaka svojmu chemickému zloženiu môžeme deodoranty 

rozdeliť na štyri typy, ako sú eliminujúce, maskujúce, antimikrobiálne a deodoranty 

tlmiace esterázu. Deodoranty používané v populácií sa vyskytujú vo formách sprejov 

(báza emulzií), aerosolov a tyčiniek (Krejčí, 2014). 

6.4. Dekoratívna kozmetika 

 Prípravky z tejto kategórie sa používajú k úprave výzoru pokožky a nechtov. 

Avšak výrobky určené k zmene farby vlasov sa do kategórie dekoratívnej kozmetiky 

nezaraďujú. Štruktúra a stavba kozmetických prípravkov dekoratívnej kozmetiky závisia 

od toho, na aké použitie boli vyrobené. Najčastejšou zložkou týchto prípravkov sú 

pigmenty, ktoré majú vyššie zastúpenie, ako v bežných prípravkov v starostlivosti o pleť. 

V prípravku by mali byť zastúpené rovnomerne a po istej dobe by nemalo dochádzať 

k ich odlúčeniu od ostatných ingrediencií prípravku. Dekoratívne prípravky nachádzame 

vo formách emulzie, suspenzie ale aj v práškovej podobe. Výrobky tejto kategórie 

nachádzajúce sa na trhu sú určené najmä na úpravu obočia a očí (ceruzky, očné tiene, 

riasenky), pier (rúž) a pleti (púder) (Krejčí, 2014). 

6.5. Účinky kozmetických prípravkov  

 Komerčné dostupné kozmetické prípravky majú značný vplyv na všedný život 

ľudí. Zo zdravotného hľadiska sa v oblasti dermatológie a kozmetiky k určeniu stavu kože 

posudzujú najmä hydratácia, kožný maz a TEWL (Mahrhauser et al., 2015, Ansorge-

Schumacher et al., 2013). 

 Zvýšený obsah lipidov v kozmetických prípravkov vedie k vyššej hydratácii. 

Dané zvýšene množstvo lipofilných substancií má okluzívny efekt na kožu, čo zabezpečí 

väčšie množstvo vody na jej povrchu. Najvhodnejší prípravok pri starostlivosti o kožu by 
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mal mať nie len hydratačný účinok, ale taktiež by mal zlepšovať bariérovú funkciu 

epidermis (Heinrich et al., 2014). Kozmetické prípravky určené k čisteniu pokožky by 

mali mať približne hodnotu pH 5,5. Používanie týchto prípravkov je žiaduce pri liečbe 

a prevencii kožných ochorení. Žiaľ, mnoho výrobcov neuvádza na svojich výrobkov 

hodnoty pH, pokiaľ už je hodnota uvedená, väčšina týchto produktov má pH odlišné 

s fyziologickými hodnotami epidermis, a používanie týchto výrobkov spôsobuje 

podráždenie a rovnako zmenu mikrobiómu. Jedna štúdia vo svojom výskume zistila, že 

väčšina prípravkov určených k starostlivosti o vlasy ma pH 6-7, a o telo pH 9-10. pH 

epidermis sa po použití kozmetického prípravku zvýši úmerne s pH daného prípravku 

(Tarun et al., 2014). 

 Zistilo sa, že pri použití mydla sa hodnota pH pokožky zvyšuje. Po uplynutí dvoch 

hodín dochádza k vyrovnaniu hodnoty pH na pôvodnú hodnotu. Z toho dôvodu je 

dôležité, aby pri akejkoľvek štúdií nedochádzalo k použitiu čistiacich prostriedkov 

a mydla niekoľko hodín pred vlastním meraním (Ehlers et al., 2001). 

 V súčasnosti konečný spotrebiteľ uprednostňuje kozmetické prípravky, ktorých 

ingrediencie obsahujú prírodné látky (Sharma et al., 2012). Porozumenie biofyzikálnym, 

fyziologickým a chemickým vlastnostiam epidermis nám umožňuje vytvoriť vhodný 

postup k využitiu kozmetických prípravkov (Rahrovan et al., 2018). 

6.5.1. Účinky kozmetických prípravkov na hydratáciu            

 Lee spolu s kolektívom skúmal vplyv základnej kozmetiky na hydratáciu. Jeho 

výskumu sa zúčastnilo 30 ľudí vo veku 26 až 53 rokov. Boli rozdelení do dvoch skupín 

na základe východiskovej hydratácie. V prvej skupine (vysoko hydratovaná) bolo 16 

dobrovoľníkov, ktorých východisková hydratácia bola vyššia ako 50 CM (ľubovoľná 

jednotka hydratácie, napr. v štúdii Blaak s kolektívom používa jednotku hydratácie AU 

(Blaak et al., 2011)). V druhej skupine (nižšie hydratovaná) bolo 14 dobrovoľníkov, 

ktorých východisková hydratácia bola nižšia ako 50 CM. Aplikácia základnej kozmetiky 

(zmäkčovadlo pokožky, pleťové mlieko a krém) bola uskutočňovaná 2 krát denne na tvár 

po dobu 4 týždňov. Dobrovoľníci nemali užívať žiadne antibiotiká a steroidy, a používať 

na merané miesto žiadnu  kozmetiku, okrem tej testovanej. Nameraná priemerná 

východisková hodnota vo vysoko hydratovanej skupine bola 62,1 ± 1,5 CM, a u nižšie 

hydratovanej skupine bola 45,5 ± 1,8 CM. Po 4 týždňovom užívaní základnej kozmetiky 

došlo k vzostupu hydratácie u oboch skupín, kde výraznejší vzostup sa zistil u nižšie 
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hydratovanej skupiny. U prvej skupine sa hodnoty zvýšili z priemerných 62,1 ± 1,5 CM 

na 67,7 ± 1,5 CM, a u druhej skupiny z priemerných 45,5 ± 1,8 CM na 57,8 ± 1,3 CM 

(Lee et al., 2018).   

 Luebberding spolu s kolektívom uskutočnil výskum, v ktorom sa zameral na 

porovnávanie rozdielov hydratácie kože u mužov a žien. Tohto výskumu sa zúčastnilo 

150 mužov a 150 žien vo veku 20 až 74 rokov. Na základe veku boli títo účastníci 

rozdelení do 5 vekových skupín. Po dobu 12 hodín pred samotným meraním si účastníci 

nemali aplikovať vodu a kozmetické prípravky na merané miesta. Po spracovaní 

zistených dát dospel tento tím k nasledujúcim záverom: najnižšia priemerná nameraná 

hydratácia bola zistená na rukách u oboch pohlaví. U mužov to bola priemerná hodnota 

32,49 ± 9,03 CM, a u žien 38,82 ± 8,34 CM. Najvyššia nameraná hladina hydratácie 

u mužov bola na krku s priemernou hodnotou 59,62 ± 10,85 CM, zatiaľ čo u žien sa 

najvyššia hydratácia namerala na lícach s priemernou hodnotou 60,81 ± 9,87 CM. Pri 

porovnaní pohlaví je hydratácia (na čele) vyššia u mladých mužov (viď graf 1) 

v porovnaní so ženami v rovnakom veku. Avšak neskôr s postupne pribúdajúcim vekom 

sa hydratácia u oboch pohlaví vyrovná, až nakoniec je u starších žien vyššia, ako u mužov 

v ich rovnakej vekovej kategórií (Luebberding et al., 2013).   

 

Graf 1 Nameraná hydratácia na čele Luebberdingom a kolektívom  

        

Zdroj: Prevziate z: (Luebberding et al., 2013)             
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6.5.2. Účinky kozmetických prípravkov na TEWL 

 Luebberding spolu so spolupracovníkmi uskutočnil ďalšiu štúdiu, ktorá sa 

zaoberala meraním transepidermálnej straty vody u mužov. Bolo v nej zúčastnených 150 

dobrovoľníkov vo veku 20 až 70 rokov, ktorí  boli rozdelení do 5 kategórií podľa veku 

(20 až 29 rokov, 30 až 39 rokov, 40 až 49 rokov, 50 až 59 rokov, 60 až 70 rokov). Užívanie 

akýchkoľvek kozmetických prípravkov bolo vylúčené minimálne 12 hodín pred 

plánovaným meraním. Po uskutočnení všetkých meraní a spracovaní dát došlo k zisteniu 

nasledujúcich skutočností (viď graf 2). Najnižší TEWL sa nameral na predlaktí (5,50 ± 

2,02 g/h/m2), a najvyšší sa zaznamenal na dlani (10,92 ± 3,36 g/h/m2). Bola zistená mierna 

korelácia medzi stúpajúcim vekom a narastajúcimi hodnotami TEWL na krku, čele a tvári 

(Luebberding et al.,. 2014). 

 

Graf 2 TEWL na rôznych častiach tela 

 

Zdroj: Prevziate z: (Luebberding et al., 2014)  

 Vedecký tím pracovníkov na čele s Ishikawom uskutočnil výskum, ktorý sa 

zameral na rozdiely v transepidermálnej strate vody počas celého roka na rôznych 

častiach tela. Výskumu sa zúčastnilo 10 zdravých mužov vo veku 26 až 44 rokov. V deň 

merania bolo zakázané používanie akýchkoľvek kozmetických substrátov na merané 

miesta. K meraniu došlo 4 krát  počas roka (máj, august, november a február) na 

rozdielnych miestach tela. Pred samotným meraním si dobrovoľníci jednotlivé 

vyšetrované miesta umyli čistiacim prípravkom, a následne po dobu 15 minút podstúpili 

aklimatizáciu. Po vykonaných meraniach v jednotlivých obdobiach dospeli k záveru, že 

hodnoty TEWL sa líšia v jednotlivých oblastiach ľudského tela. Vyššie hodnoty TEWL 
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boli namerané na tvári, dlaniach a prstoch. Avšak najnižšie hodnoty boli zistené na 

pokožke hlavy, ramena a zadku. V priemere boli vyššie hodnoty TEWL namerané v jeseni 

a zime v porovnaní s letom a jarou (Ishikawa et al., 2013).  

6.5.3. Účinky kozmetických prípravkov na pH 

 Blaak spoločne so svojím tímom skúmali vplyv emulzií (olej/voda), ktorých pH 

hodnota sa pohybovala v rozmedzí 3,5 až 5,5 na povrchové pH kože. Danej štúdie sa 

zúčastnilo 30 žien, ktoré boli rozdelené podľa veku na staršie (80 a viac rokov) a ženy 

v strednom veku (31 až 50 rokov). V grafe č. 3 sú zobrazené východiskové hodnoty pH 

a hodnoty po aplikácií krému s pH 3,5 dobrovoľníčok v strednom veku (4,98 ± 0,39) 

a starších (5,50 ± 0,54), ktoré boli namerané na volárnej strane predlaktia. Minimálne 12 

hodín pred meraním nemali ženy aplikovať žiadne kozmetické prípravky a vodu na 

miesto merania (predlaktie).  

 

Graf 3 Rozdiely pH medzi vekovými skupinami 

  

Zdroj: Prevziate z: (Blaak et al., 2011) 

 Po ukončení štúdie a spracovaní výsledkov dospel Blaak s kolektívom 

k zisteniam, že používanie kozmetických prípravkov s rôznym pH má vplyv na zmenu 

povrchového pH. Aplikovaná emulzia s hodnotou pH 3,5 viedla k zníženiu povrchového 

pH kože. Emulzie s hodnotou pH 4 a 4,5 udržiavali pH kože stabilné. Pričom aplikácia 

emulzie s pH 5,5 viedla k zvýšeniu povrchového pH kože (Blaak et al., 2011).  

 Ehlers spolu so svojím tímom uskutočnil štúdiu, ktorej cieľom bolo zistiť rozdiely 

medzi povrchovým pH u mužov a žien, a taktiež aj rozdiel pH medzi pravým a ľavým 
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predlaktím. Štúdie sa zúčastnilo 6 mužov (priemerný vek 40 rokov) a 5 žien (priemerný 

vek 36 rokov). Všetci dobrovoľníci boli vyzvaný k upusteniu používania mydiel, 

čistiacich prostriedkov a kozmetiky na merané miesta aspoň 12 hodín pred plánovaným 

meraním. V tejto štúdii Ehlers s tímom zistili, že nie je významný rozdiel medzi pravým 

a ľavým predlaktím. Taktiež zistili, že povrchové pH u mužov je vyššie (5,8), pričom pH 

u žien je kyslejšie (5,54) (Ehlers et al., 2001). 

 Fürtjes spolu so svojimi spolupracovníkmi vykonal výskum, ktorý zisťoval  

účinok emulzie (olej/voda) s hodnotou pH 5 na stabilizáciu a regeneráciu povrchového 

kožného pH. Výskumu sa zúčastnilo 10 študentov vo veku 20 až 30 rokov. Pred 

samotným meraním títo účastníci museli dodržať 24 hodinovú absenciu aplikácie vody 

na miesto merania, ktoré bolo na volárnej strane predlaktia. Účastníci si po dobu jedného 

týždňa dvakrát denne nanášali emulziu na miesto merania, pričom posledná aplikácia sa 

mala uskutočniť 8 až 10 hodín pred plánovaným meraním. Po uplynutí tejto doby došlo 

k meraniu povrchového pH, potom si účastníci merané miesto premyli vodou, a opätovne 

došlo k zmeraniu pH na koži. Významným zistením tohto výskumu bolo, že oblasť, na 

ktorú bola aplikovaná emulzia s pH 5 má nižšiu priemernú hodnotu povrchového pH 

(6,13 ± 0,03) v porovnaní s oblasťami kde nedochádzalo k aplikácii emulzií (pH 6,27 ± 

0,05). Môžeme konštatovať, že nanášanie emulzie s pH 5 má priaznivý vplyv na 

regeneráciu a stabilizáciu povrchového pH kože (Fürtjes et al., 2017). 

 Tím pracovníkov pod vedením Lambersa sa zaoberal zmenami pH na predlaktí 

330 dobrovoľníkov, ktorí pochádzali s rôznych štátov sveta (Holandsko, Nemecko, 

Filipíny a Španielsko). Daní dobrovoľníci sa po uskutočnení východiskového merania 

mali po dobu 24 hodín zdržať akéhokoľvek kontaktu s vodou a kozmetickými 

prípravkami. Namerané priemerné východiskové hodnoty pH 5,12 ± 0,56 po uplynutí 24 

hodín (bez aplikácie vody a kozmetických prípravkov) klesli na priemernú hodnotu pH 

4,93 ± 0,45. Zaujímavým zistením tejto štúdie bolo, že u dobrovoľníkov s priemerným 

pH okolo 4,7 neboli zaznamenané žiadne zmeny po uplynutí 24 hodinovej doby bez 

kontaktu s vodou a kozmetikou. Môžeme skonštatovať, že sa jedná o priemernú 

prirodzenú hodnotu pH. U účastníkov, ktorí mali predlaktie ošetrené mydlom, došlo 

k zvýšeniu povrchového pH, a ani po dobu 6 hodín nedošlo k opätovnému navráteniu sa 

na fyziologickú hodnotu. V prípade použitia sprchového gélu s pH 6, došlo k návratu 

k fyziologickej hodnote pH po uplynutí 4 hodín. Používanie kozmetických prípravkov, 

ktorých pH hodnota sa pohybuje okolo 4,7 majú minimálny dráždivý účinok na 

prirodzené pH kože (Lambers et al., 2006). 
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6.5.4. Účinky kozmetických prípravkov na sebum 

 Man s pracovníkmi sa podieľal na zisťovaní rozdielov množstva mazu medzi 

rôznymi časťami ľudského tela, medzi mužmi a ženami, a medzi rôznymi vekovými 

kategóriami. Tejto štúdie sa zúčastnilo 713 dobrovoľníkov, z toho 328 bolo mužov a 385 

žien. Ďalej boli títo dobrovoľníci podľa veku rozdelených do 5 kategórií (0 až 12 rokov, 

13 až 35 rokov, 36 až 50 rokov, 51 až 70 rokov, 71 a viac rokov). Účastníci pred meraním 

mali dodržiavať 24 hodinovú zdržanlivosť pri užívaní kozmetických prípravkov, a 12 

hodinovú zdržanlivosť pri nanášaní mydla a povrchovo aktívnych látok. Po spracovaní 

všetkých výsledkov došiel k nasledovným zisteniam. Najväčší obsah kožného mazu bol 

na čele a predlaktí. U mužov to boli priemerné hodnoty 93,47 ± 10,01 µg/cm2 na čele vo 

vekovej kategórii 36 až 50 rokov, na predlaktí 9,16 ± 1,95 µg/cm2 vo vekovej kategórii 

51 až 70 rokov. U žien sa najvyššia priemerná hodnota kožného mazu namerala na čele 

61,91 ± 6,12 µg/cm2 vo vekovej kategórií 13 až 35 rokov, a na predlaktí, kde bola 

priemerná hodnota kožného mazu 7,54 ± 2,55 µg/cm2 vo vekovej kategórií 51 až 70 

rokov. Vo vekových kategóriách nad 13 rokov je vyššie zastúpenie kožného mazu 

u mužov v porovnaní so ženami (Man et al., 2009). 

 Skupina vedeckých pracovníkov spoločne s Luebberdingom sa zaoberala 

skúmaním rozdielov v obsahu kožného mazu u mužov a žien. V tejto štúdii sa zúčastnilo 

300 zdravých dobrovoľníkov vo veku od 20 do 74 rokov. Títo dobrovoľníci boli rozdelení 

na polovicu na základe pohlavia. Ďalej títo dobrovoľníci boli rozdelení podľa veku na 

menšie skupiny. Boli vyzvaní, aby sa 12 hodín pred plánovaným meraním  vyhli kontaktu 

s kozmetickými prípravkami a vodou. Po nameraní hodnôt kožného mazu došlo 

k spracovaniu dát, čím tento tím dospel k nasledujúcim záverom (viď.graf 4).  
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Graf 4 Hodnoty kožného mazu na tvári 

 

Zdroj: Prevziate z: (Luebberding et al., 2013) 

 Mužskí dobrovoľníci mali výrazne vyšší obsah mazu (čelo 127,75 ± 56,10 

µg/cm2, tvár 84,17 ± 51,15 µg/cm2) v porovnaní so ženami (čelo 105,45 ± 61,66 µg/cm2, 

tvár 48,66 ± 40,53 µg/cm2) v rovnakých vekových  kategóriách. Štatisticky významný 

rozdiel  (P<0,05) bol zaznamenaný na tvári pre všetky vekové skupiny a štatistický 

význam pre čelo bol zaznamenaný vo vekovej skupine dobrovoľníkov v kategórií 50 až 

59 rokov, a v druhej skupine vo vekovej kategórií 60 až 74 rokov (Luebberding et al., 

2013).   
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7. METÓDY HODNOTENIA KOŽNÉHO POVRCHU 

 Povrch pokožky je heterogénny a premenlivý, ovplyvňuje ho aj čas a miesto 

merania (Imhof et al., 2009). Pomocou molekulárnych metód je možné charakterizovať 

mikroorganizmy, ktoré kolonizujú povrch pokožky (Grice et al., 2011). V dnešnej dobe 

sa pri in vivo metódach používajú špeciálne zariadenia na meranie parametrov kože. 

Význam použitia metód, opísaných v nasledujúcich podkapitolách je rozsiahly, majú 

uplatnenie v oblastiach kozmetiky a dermatológie (Resl et al., 2006). 

7.1. Corneometria 

 Pomocou corneometra sa dá celkom presne určiť hodnota hydratácie vďaka 

elektrickej kapacite kože (viď. tab. 5) (Luebberding et al., 2014). Pri patologických (pri 

určovaní chorôb) a fyziologických (posúdenie vplyvu kozmetických prípravkov na kožu) 

vyšetreniach sa na zisťovanie hydratácie pokožky uplatňuje corneometer. SC obsahuje 

vodu, vďaka ktorej môžeme merať konduktivitu (vodivosť) pokožky. Malo elektrický 

vodivá je suchá pokožka, pričom hydratovaná pokožka vykazuje väčšiu dielektrickú 

konštantu a je omnoho viac citlivá na elektrické pole (Resl et al., 2006).  

 

Tabuľka 5 Stupnica Corneometra ® CM 825 

Hydratácia Typ pokožky 

< 30 CM Veľmi suchá pokožka 

30-40 CM Suchá pokožka 

> 40 CM Dobre hydratovaná pokožka 

Zdroj:(Prevziate z textu Luebberding et al., 2014) 

 Princípom je  lineárna závislosť medzi hydratáciou a elektrickými vlastnosťami 

kože (Luebberding et al., 2014). Avšak použitím lipofilného zvlhčovača môže dôjsť 

k vytvoreniu izolačnej vrstvy, ktorá zabraní objektívnemu meraniu hydratácie pomocou 

corneometra (Crowther et al., 2008). Vďaka nízkej frekvencii (50-70 hertzov) sa meria 

elektrická kapacita vody (Lambers et al., 2006). Meranie prostredníctvom corneometra 

sa uskutočňuje v hĺbke 15-20 µm SC. V hlave corneometra je vložená pružina, ktorá 

zaisťuje konštantný tlak na kožu, taktiež zabezpečuje reprodukovateľnosť a presnosť 

výsledkov. Meraná plocha sondy je malá a preto je možné ju použiť k meraniu na rôznych 
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častiach tela (http://www.enviroderm.co.uk). Namerané hodnoty pomocou Corneometra 

® CM 825 sa  vyjadrujú v ľubovoľnej jednotke, ktorú označujeme ako CM (Luebberding 

et al., 2014). Corneometer (viď. obr. 11) považujeme za celosvetovo uznávaný prístroj, 

ktorý nám umožňuje zmeranie hydratácie kože, ľahko sa ovláda, rovnako šetrí náklady 

a čas (Resl et al., 2006). 

 

Obrázok 11 Sonda pre meranie pH, mazu a hydratácie od firmy Courage & Khazaka 

 
Zdroj: Prevziate z: (https://www.courage-khazaka.de) 

 Posúdiť hodnotu hydratácie pokožky môžeme priamo (meranie vodivosti a 

kapacity) a nepriamo (meraním blízkeho infračerveného žiarenia, Fourierovej 

infračervenej transformačnej spektrofotometrie a nukleárnej magnetickej rezonancie), 

avšak dané merania na seba nadväzujú. V praxi sa najčastejšie využíva meranie odporu 

a kapacity (Resl et al., 2006).    

 Pokles hodnoty hydratácie SC je zapríčinený progresívnym poklesom vody 

a taktiež poklesom prirodzene sa vyskytujúcich zvlhčovadiel ako sú laktáty a epidermálne 

lipidy, čoho výsledkom je dehydratácia pokožky (Luebberding et al., 2014). 

 Taktiež je dôležité nemerať stále na rovnakom mieste na koži. Z dôvodu získania 

reprezentatívneho výsledku je nutné vykonať viac meraní na rovnakej oblasti merania. 

Medzi meraniami je vhodné sondu otrieť o kúsok papierovej utierky aby sa odstránili 

nečistoty. Dané čistenie nám pomáha, aby sme nezískali chybné hodnoty. Čistá sonda, 

vhodná teplota a správna vlhkosť prostredia nám umožňuje získať reprodukovateľne 

výsledky. Vlastnosti pokožky (napr. drsnosť, pH) majú veľký vplyv na výsledne hodnoty 

(Berardesca E., 1997). 

 

http://www.enviroderm.co.uk/
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7.2. Meranie TEWL 

 V súčasnosti môžeme siahnuť po dvoch typoch tewametra, pracujúcich na 

princípoch otvorenej a uzatvorenej komôrky. Pri použití uzavretej komôrkovej metódy 

meriame odpar vody z pokožky pomocou hygrosenzora (Resl et al., 2008). TEWL zahŕňa 

predovšetkým plynnú fázu (Imhof et al., 2009). 

 V komôrke sa nachádzajú 2 senzory umiestnené v dvoch rôznych vzdialenostiach 

od kožného povrchu, ktoré merajú relatívnu vlhkosť. Vzdialenosť medzi senzormi 

a kožným povrchom je stanovená tak, aby dochádzalo k optimálnemu zhodnoteniu 

tlakového gradientu vodnej pary prítomnej v komôrke. TEWL sa potom vypočíta 

z gradientu, ktorý je zaznamenávaný týmito hydrosenzormi (Mainbach H.I., 2004). 

 Uzavretá komôrková metóda je dostupná v troch komerčných variáciách. Patrí 

sem zmeranie progresívneho nárastu relatívnej vlhkosti vo vnútri komôrky, meranie 

prúdu vodnej pary z pokožky prostredníctvom zachytenia vody vo forme ľadu na 

elektronicky chladenom kondenzátore vo vnútri komôrky a posledným typom je 

používanie uzavretej ventilovanej komôrky, ktorá meria a porovnáva vlhkosť 

odchádzajúceho a prichádzajúceho plynu. Metóda ventilovanej komôrky meria prietok 

plynu obalom, ktorý prikladáme k pokožke. Plyn odvádza vodu a hodnoty sú 

zaznamenávane hygrometrom. Otvorená metóda komôrky meria transepidermálnu stratu 

vody zo spádu, ktorý je určený dvoma nad sebou umiestnenými hygrosenzormy 

v odlišných rovinách (viď. obr. 12). Za najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce otvorenú 

komôrkovú metódu, ktorá by mala prebiehať v kontrolovaných podmienkach, 

považujeme vlastnosti mikroklímy ako sú prúdenie vzduchu, teplota a relatívna vlhkosť 

(Resl et al., 2008, Helen et al., 2018). Ak meriame touto metódou TEWL, môžeme okrem 

neho namerať aj výdaj vody pokožkou po oklúzií (SSWL) a čiastočný tlak vody (Resl et 

al., 2008).  

Obrázok 12 Schéma otvorenej komôrkovej metódy pre meranie TEWL  

 
Zdroj: Prevziate z: (https://www.courage-khazaka.de) 

https://www.courage-khazaka.de/
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 Faktory ako väzbová energia a osmóza ovplyvňujú rýchlosť difúzie, pretože 

pokožka nie je rovnorodým médiom (Imhof et al., 2009). Transepidermálnu stratu vody 

počítame pomocou Fickovho zákona o difúzií (Luebberding et al., 2014). Meranie hustoty 

toku vyjadrujeme v g (množstvo), za jednotku h (čas) a určitého m2 (plocha), čím získame 

hodnotu transepidermálnej straty vody (Imhof et al., 2007). Tok odparovania, ktorý meria 

tewameter, závisí od množstva prísunu vody (je to vlastnosť pokožky) a rýchlosti odparu 

(je to vlastnosť mikroklímy). Ak dôjde k zvýšenému odparovaniu vody nad pokožkou, 

dochádza rovnako k zvýšeniu vlhkosti, čím nám vznikne gradient vlhkosti, ktorý sa 

používa k meraniu tlaku pary. Vodu, ktorú meria tewameter je kondenzovaná voda, ktorá 

sa nachádza v spodnej vrstve SC. TEWL má odlišný vplyv na odparovanie vody 

z pokožky a na pokožku samotnú (Imhof et al., 2009). 

 TEWL považujeme za dobrý ukazovateľ vonkajšej bariéry kože (Luebberding et 

al., 2014). Nižšie hodnoty namerané pomocou tewametra nám poukazujú na nepoškodenú 

bariérovu funkciu. Pomocou nameranej hodnoty TEWL môžeme priamo posúdiť 

permeabilitu bariéry a rovnako nepriamo odhadnúť vplyv podávaných látok na povrchové 

vlastnosti kože. Hodnota TEWL je veľmi ovplyvnená lokálnou časťou merania na 

ľudskom tele. Taktiež aj hrúbka SC a pôsobenie ekrinného potu (pot bez zápachu, žľazy 

nachádzajúce sa na väčšine tela) majú vplyv na meranie TEWL (Darlenski et al., 2012, 

Kittnar et al., 2011). 

 Pred meraním TEWL sa odporúča, aby vyšetrovaná osoba bola aklimatizovaná 

aspoň 20-30 minút. Je potrebné aby sa obmedzilo potenie, ktoré je vyvolané emóciami, 

termoreguláciou a stravou. Rovnako je vhodné vyhnúť sa nanášaniu kozmetických 

prípravkov na miesta, kde sa uskutoční meranie (Imhof et al., 2007). Počas merania môže 

dôjsť k mnohým chybám, ktoré budú buď v technike alebo v okolitom prostredí. 

K najčastejším chybám merania patria nesprávne zahriatie, nepravidelná kalibrácia, zlá 

technika merania a nesprávny tlak sondy na pokožku. Prostredie nám môže ovplyvniť 

meranie svojou vlhkosťou, teplotou a turbulentným prúdením vzduchu (Resl et al., 2008). 

Ak počas merania dôjde k zvýšeniu tlaku medzi sondou a povrchom pokožky, môže to 

zapríčiniť rozdielne namerané hodnoty (Imhof et al., 2009). Taktiež je potrebné sa vyhnúť 

vdýchnutiu do oblasti hlavy mernej sondy, čo môže mať vplyv na výsledky (Hoeksema 

et al., 2013). V prípade, ak je teplotný rozdiel medzi teplotou ovzdušia a telom, tak je 

vhodné predhriať sondu so snímačmi na teplotu tela. Vďaka tomuto kroku získame 

stabilné hodnoty (http://www.enviroderm.co.uk).  
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7.3. pH meter 

 Prostredníctvom pH metra je možné merať pH rozpustných látok kože, ktoré sú 

extrahovateľné vo vode. Pri meraní pH sa používajú potenciometrické metódy 

používajúce ploché elektródy (viď. obr. 11), ktoré sú efektívnejšie ako kolorimetrické 

metódy (Schmid-Wendtner et al., 2006). 

 Meranie povrchového pH kože sa vykonáva pomocou pH metra, ktorý je 

vybavený špecifickou sondou. Dolná časť sondy je plochá a sklenená, sú v nej uložené 

senzorové prvky. Dané sklenené elektródy prikladáme k povrchu pokožky. Meracia časť 

sondy, čiže hlavica, má rovnobežnú konštrukciu s meranou plochou, vďaka čomu 

môžeme uskutočniť meranie. Zaznamenáva rozdiely napätia vodíkových katiónov, tieto 

zistené rozdiely sú zaznamenávane ako pH. Meranie pomocou pH metra môžeme 

vykonávať jednorazovo alebo nepretržite. Prostredníctvom stlačenia gombíka na sonde 

pH metra začne prebiehať meranie hodnôt. Meranie toho parametra je vhodné 

k posúdeniu kvality hydrolipidového filmu (Luebberding et al., 2014, 

http://www.enviroderm.co.uk).  

 Namerané vyššie hodnoty pH kože môžeme vysvetliť tým, že pred meraním 

účastníci výskumu použili kozmetické prípravky, prípadne sa meranie uskutočnilo krátko 

po umytí (Lambers et al., 2006). 

7.4. Sebumeter 

 Najčastejším prístrojom na meranie povrchového mazu je sebumeter (viď. 

obr.11), ktorý funguje na fotometrickom princípe (Luebberding et al., 2014 , 

http://www.enviroderm.co.uk). Fotometrické metódy zaraďujeme medzi nepriame 

metódy k meraniu povrchového mazu (Song-Woong, 2013). Pred zahájením merania je 

potrebné kazetu vložiť do určeného priestoru v zariadení, za účelom merania 

priehľadnosti (http://www.enviroderm.co.uk). Po 30 sekundovom kontakte sebumetra 

(ktorý obsahuje špeciálny film) s kožou sa určí jeho svetelná priehľadnosť 

prostredníctvom fotometrie (Luebberding et al., 2014). Svetelný lúč, ktorý prechádza cez 

film sa odráža od zrkadla (ktoré je umiestnené za filmom), pričom k určeniu výslednej 

hodnoty nám slúži fotobunka, ktorá dokáže zaznamenať prehľadnosť filmu 

(http://www.enviroderm.co.uk).  

 Po každom meraní povrchového mazu je potrebné posunúť pásku, aby sa nastavila 

ďalšia, ešte nepoužitá časť pásky. Tento posun sa vykonáva prostredníctvom spúšťača na 
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kazete, ktorý obsahuje aj vodítko, ktoré nás upozorňuje o tom, koľko pásky ešte môžeme 

použiť. Presnosť tohto prístroja sa kontroluje prostredníctvom kalibračnej kontroly, 

pričom použijeme kazetu s konštantnou hodnotou priehľadnosti 

(http://www.enviroderm.co.uk). Podľa množstva povrchového mazu a pH sa pokožka na 

tvári rozdeľuje na U a T zónu. Pričom T zóna obsahuje vyššie hodnoty povrchového mazu 

a nižšie hodnoty pH. V U zóne je to opačne (Song-Woong Y., 2013). Na základe týchto 

hodnôt môžeme rozhodnúť o type pleti (viď tab. 6). Pričom maximálna nameraná hodnota 

priepustnosti pri jednom priložení pásky môže dosahovať až 350 µg/cm2. (Luebberding 

et al., 2014) 

 

Tabuľka 6 Stupnica Sebumetra ® SM 815 
Sebum Typ pleti 

70-100 µg/cm2 Suchá pleť na tvári 

100-180 µg/cm2 Normálna pleť na tvári 

180-200 µg/cm2 Mastná pleť na tvári 

Zdroj:(Prevziate z textu Luebberding et al., 2014) 

7.5. Metóda kvantitatívnej polymerázovej reťazovej reakcie pre 

zistenie zloženia mikrobiómu 

 Daná metóda sa používa k analýze množstva nukleových kyselín. Pomocou tejto 

metódy je možné analyzovať nukleové kyseliny z akýchkoľvek biologických zdrojov.  

 Zatiaľ čo pri použití kultivačných metód je možné odhaliť zruba len jedno 

percento mikrobiálnych druhov, pri použití polymerázovej reťazovej reakcie (PCR) je 

možné zistiť väčšiu diverzitu MO (Nakamizo et al., 2015). Meraním amplifikačného 

produktu zisťujeme kvantitatívnu polymerázovú reťazovú reakciu (qPCR), 

prostredníctvom kvantifikácie po každom jednom cykle. Následne dochádza k reakciám 

v nástrojoch qPCR a výsledky sú analyzované prostredníctvom softvéru. Výsledky tejto 

reakcie je možné detekovať v reálnom čase vďaka prítomnosti fluorescenčnej molekuly 

do všetkých reakčných jamiek, ktoré zväčšujú fluorescenciu s väčším obsahom DNA 

produktu. Fluorescenčné chemické látky využívané v tomto postupe obsahujú farbiva, 

ktoré viažu DNA a špecifické primery alebo sondy obsahujúce fluorescenčnú značku. 

Špeciálne fluorescenčné detektory používané počas tepelných cyklov slúžia na 

monitoring fluorescenčného signálu, keď dôjde k amplifikácií. Nameraná hodnota je 

úmerná k celému obsahu amplikónu. Zistené zmeny fluorescencie nám slúžia na zistenie 
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počtu amplikónu v jednotlivých cykloch (http://www.bio-rad.com). Pri použití PCR 

primerov s väčším rozmerom dochádza k ich väzbe na konzervatívnu oblasť, čo nám 

umožňuje amplifikáciu takmer všetkých baktérií (Grice et al., 2008). 

 PCR v reálnom čase je schopné uviesť priame množstvo kópií templátovej DNA 

s veľmi veľkou presnosťou a citlivosťou v širšom dynamickom rozpätí. Zistené dáta 

prostredníctvom tejto metódy je možné zhodnotiť bez použitia gélovej elektroforézy, čo 

nám ušetrí čas a zväčší výkon. Údaje získané z reakcií sú vyhodnocované v jednom 

uzavretom systéme a tým nedochádza ku kontaminácií templátovej DNA 

(http://www.bio-rad.com). 

 qPCR prebieha v dvoch fázach. V prvej exponenciálnej fáze sa počet PCR 

produktu zhruba zdvojnásobí v každom jednom cykle. Pri tomto pokračovaní dôjde 

k spotrebe reakčných zložiek, kde sa neskôr jedna alebo viac stanú hraničnými. V tejto 

časti sa reakcia celkovo spomalí a nastane druhá neexponenciálna fáza. V prvých cykloch 

je fluorescencia nezistiteľná aj keď je produkt exponenciálne akumulovaný. Ako prebieha 

akumulácia, dôjde k dosiahnutiu detekovateľnej fluorescencie a tento cyklus nazývame 

ako kvantifikačný cyklus (Cq). Meranie veličiny Cq je uskutočňované v exponenciálnej 

fáze, kedy je ešte dostatok reakčných zložiek, pričom túto metódu môžeme použiť na 

veľmi presné určenie počiatočného množstva templátu vo vzorke. Ak sa vo vzorke 

vyskytuje väčšie množstvo templátovej DNA, počet akumulačných cyklov je nižší, aby 

sa dosiahlo Cq. V prípade, ak je malé množstvo vstupnej DNA, tak je potrebné vykonať 

viac akumulačných cyklov, aby sa dosiahla hodnota Cq (http://www.bio-rad.com). 

 Presnosť kvantifikácie nukleovej kyseliny je potrebné na  analýzu  génovej 

expresii, hlavne vtedy, keď sa celý obsah nukleových kyselín využije na normalizáciu 

expresie výsledného génu. Koncentrácia nukleových kyselín a aj čistota sa obvykle 

stanovia pomerom UV absorbancie pri 260 a 280 nm. Metóda kvantitatívnej 

polymerázovej reťazovej reakcie je dôležitým nástrojom dnešného biologického 

systémového výskumu (http://www.bio-rad.com). 

 Využitím molekulárnych princípov k určeniu rôznorodostí baktérií získavame 

nižšie skreslenie ako klinické dôkazy, ale napriek tomu molekulárne metódy sú 

obmedzené. Pri určovaní sekvencie DNA nedokážu rozlíšiť, či sa jedná o mŕtvy alebo 

živý MO (Kong et al., 2012). Pri výskume kožného mikrobiómu sa používa genómový 

princíp, ktorý berie do úvahy DNA. Avšak pri používaní amplifikácie RNA je možné 

efektívnejšie objaviť aj MO s menším zastúpením. Pričom pri nízkej stabilite RNA by 

bolo možné odhaliť len živé MO (Chen et al., 2013).  

http://www.bio-rad.com/
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 Molekulárna analýza nám preukázala, že odobratá vzorka kožného mikrobiómu 

je ovplyvnená miestom, kde sa vykonal jej odber. Toto miesto ma významný vplyv na 

časovú premenlivosť mikrobiómu (Kong et al., 2012). 

7.5.1. 16S rRNA 

 16S rRNA gén je celkovo konzervatívny vo všetkých prokaryotických baktériách. 

Gén 16S rRNA pozostáva zo zopár konzervatívnych sekvencií a hypervariabilných 

oblasti (V1–V9), ktoré používame na zistenie taxonomickej štruktúry pri využití 

sekvenčných metód (Ferretti et al., 2017, Lee et al., 2018). Pomocou PCR je možné 

amplifikovať gény mikroorganizmov, ktoré kódujú 16S rRNA podjednotku a jej časti 

s rôznymi oblasťami. To považujeme za účinnú metódu pri analýze veľkých rozdielov 

prítomných v ľudskom mikrobióme (Gao et al., 2010). 97 % zhoda sekvencie nám 

poukazuje na prítomnosť baktérie jedného druhu. Rozdiely vnútrodruhového kmeňa 

baktérie spôsobujú variabilitu sekvencie. Táto metodika sa v molekulárnej biológií 

nazýva metagenomika. Vďaka tejto metóde máme vedomosť o bakteriálnom 

spoločenstve, jeho stotožneniu a relatívnom počte zastúpených druhov (Chen et al., 

2013). Je potrebné spomenúť, že k určeniu sekvencie 16S rRNA u analyzovanej vzorky 

nie je nutná jej kultivácia (Kong et al., 2012). 

7.5.2. Interné transkripčné oblasti 

 Interné transkripčné oblasti (ITS) zahŕňajú 5,8 S a 28 S rRNA (Ferretti et al., 

2017). Daná oblasť sa najčastejšie využíva pri molekulárnych výskumoch hubovej 

rôznorodosti, od ktorej sa dištancujú rRNA gény veľkej a malej podjednotky 

eukaryotických buniek (Grice et al., 2011). 

7.6. VisioFace 

 Pomocou prístroja VisioFace sa dajú analyzovať parametre tváre. 

Prostredníctvom integrovanej zrkadlovky s vysokým 12 megapixelovým rozlíšením je 

možné vykonať dlho trvajúce a konštantne vytvorenie snímok tváre. K tomu je potrebná 

210 LED biela dióda, ktorá nevytvára teplo. VisioFace pozostáva z jednoduchej kabíny, 

do ktorej vyšetrovaná osoba vkladá svoju tvár (viď obr. 13). Vďaka vykonanej snímke sa 

dajú analyzovať rozličné parametre a porovnávať účinky liečivých výrobkov a produktov. 

Pri analýze sa môžeme zamerať najmä na hodnotenie vrások, škvŕn, pigmentácií, 
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čiernych bodiek, pórov, žiliek a účinkov UV žiarenia na pokožku v priebehu zopár sekúnd 

(https://www.courage-khazaka.de, https://www.orlaneinstitut.cz). 

 

Obrázok 13 VisioFace® 1000 D 

 

Zdroj: Prevziate z: (https://www.courage-khazaka.de) 

 Ak vyšetrovaná osoba príde na analýzu parametrov svojej tváre, je nutné, aby 

nebola nalíčená. Osobu pri vyhodnocovaní ďalších fotografií je potrebné nasmerovať do 

rovnakej pozície, ako pri vytvorení prvej snímky. Môžeme vytvoriť až štyri snímky jednej 

osoby, ktoré je možne uložiť vedľa seba a samostatne analyzovať a porovnávať. Taktiež 

sa dajú dané snímky uložiť a analyzovať neskôr. VisioFace ovládame prostredníctvom 

softvéru Complete Skin Investigation (https://www.courage-khazaka.de, 

https://www.orlaneinstitut.cz). 

 Póry s zväčšením otvorom lokalizované na ľudskej koži (topografický znak) 

považujeme za pilosebaceózne folikuly. Ľudský pór je možné definovať ako otvor v tvare 

kruhu, ktorého rozmery dosahujú hodnoty aspoň 0,02 mm2. Tieto štruktúry nie sú pevné, 

ale dynamické. Predpokladá sa, že objem póru je tvorený vlasovým folikulom spolu 

s kožným mazom. Z tohto vyplýva, že veľkosť póru je ovplyvňovaná hrúbkou vlasu (Lee 

et al., 2016). 

 Hyperpigmentácia označuje miesto s nerovnomerne rozloženým pigmentom na 

povrchu kože. Výsledkom danej hyperpigmentácie sú škvrny, vďaka ktorým je ľudská 

koža nerovnomerne sfarbená. Tieto škvrny za fyziologických podmienok sa označujú ako 

slnečné alebo starecké škvrny, a môžu byť prítomné pri určitých ochoreniach kože 

(https://www.eucerin.sk). 

https://www.courage-khazaka.de/
https://www.orlaneinstitut.cz/
https://www.courage-khazaka.de/
https://www.orlaneinstitut.cz/
https://www.eucerin.sk/
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8. ZÁVER 

 Ľudská pokožka je považovaná za jedinečný orgán nášho tela, ktorý je vystavený 

pôsobeniu endogénnych a exogénnych faktorov neustále. Pre udržanie jej správnej 

fyziológie je dôležité poznať jej parametre, ako sú pH, hydratácia, TEWL a povrchový 

maz. Za fyziologických  podmienok má pokožka hodnotu pH v kyslom rozmedzí, čo nám 

napomáha pri deskvamácií, ochrane a zabráneniu nadmernému premnoženiu 

mikroorganizmov. Medzi vlastnosťami kože mužov a žien existujú badateľné rozdiely. 

 Hlavná funkcia hydratácie je, aby nebola pokožka vysušená a nestratila svoju 

pružnosť. K zabezpečeniu hydratácie sú používané rôzne kozmetické prípravky (séra, 

masky, pleťové vody a krémy). Používané kozmetické prípravky priťahujúce vlhkosť 

z vonkajšieho prostredia pomáhajú vytvárať akúsi bariéru medzi vonkajším prostredím 

a pokožkou. Dostatočná hydratácia je ukazovateľom dobrej a zdravej pokožky. 

 Transepidermálna strata vody je parameter, ktorý poukazuje na kvalitu bariérovej 

funkcie kože. Ak je koža bez prítomnosti patologických lézií, tak hodnota TEWL je 

nižšia, čiže môžeme tvrdiť, že bariérová funkcia je plnohodnotná. Nie len vlastnosti 

pokožky ako hydratácia, ale aj okolité prostredie, napr. so svojou vlhkosťou a teplotou 

má vplyv na TEWL.  

 Kožný maz považujeme za ďalší významný parameter hodnotenia kožného 

povrchu. Napomáha k pružnosti a hydratácii pokožky zadržiavaním vody. 

 Ľudská pokožka poskytuje prostredie vhodné pre koexistenciu mikrobiálnych 

druhov. Najvhodnejšie prostredie pre život mikroorganizmov je dobre hydratovaná koža 

s jej fyziologickou teplotou. Okrem základných parametrov ľudskej kože bolo hodnotené 

aj zastúpenie fyziologických mikroorganizmov ako sú P. acnes, S. epidermidis a M. 

species. Prvý spomenutý druh P. acnes svojou prítomnosťou prispieva k zachovaniu 

zdravej pokožky a znižuje rast patogénnych mikroorganizmov. Zo všetkých opísaných 

mikroorganizmov má S. epidermidis najväčšie zastúpenie na ľudskej koži. Posledným 

opísaným druhom mikroorganizmov bola M. species, ktorej vyššia početnosť je spájaná 

s miestami s vyššou produkciou kožného mazu, pričom táto produkcia sa často spája 

s mužským pohlavím.  

 Ľudská koža zostáva naďalej zaujímavým objektom mnohých štúdií, ktoré 

napomáhajú pochopiť jej jednotlivé úlohy pri ochrane pred vonkajšími vplyvmi.  
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 9. POUŽITÉ SKRATKY 

Skratka Význam skratky Slovenský význam 

SC Stratum Corneum Horná vrstva 

MO - Mikroorganizmy 

MK - Mastné kyseliny 

TAG - Triacylglyceroly 

AK - Aminokyseliny 

SG Stratum Granulosum Vrstva zrnitých buniek 

Napr - Napríklad 

AMP - Antimikrobiálne 

peptidy 

S Sthaphylococus Stafylokokous 

P Propionibacterium - 

PSM - Fenol rozpustné 

modulíny 

ITS - Interné transkripčné 

oblasti 

Tzv - Takzvaný 

Cq - Kvantifikačný faktor 

UV - Ultrafialové  

NMF Natural moisturizing factors Prirodzene zvlhčujúce 

faktory 

FFA Free fatty acids Voľné mastné kyseliny 

TEWL Transepidermal water loss Transepidermálna strata 

vody 

spp Species (pl.) Druhy 

rRNA - Ribozomálna 

ribonukleová kyselina 

MAL Malassezia - 

SSWL Skin surface water loss Strata vody kožou po 

oklúzii 
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qPCR Real-time polymerase chain 

reaction 

Kvantitatívna 

polymerázová reťazová 

reakcia 

DNA Deoxyribonucleic acid Deoxyribonukleová 

kyselina 

RNA Ribonucleic acid Ribonukleová kyselina 

PCR Polymerase chain reaction Polymerázová reťazová 

reakcia 

INCI International Nomenclature 

Cosmetic Ingredient 

Medzinárodné 

Názvoslovie pre Zloženie 

Kozmetických Prípravkov 

p - Štatistická významnosť 
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