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PŘEDMLUVA 

 

Experimentální část práce jsem po dobu 6 měsíců realizovala na oddělení 

dermatologie ve společnosti  Asklepion – klinika a institut estetické medicíny v Praze. 

Proto zde o ní zmiňuji několik poznámek. 

Asklepion je dnes již sítí center estetické medicíny se všemi obory, které se estetické 

medicíny dotýkají. Jsou jimi dermatolologie, plastická chirurgie, stomatologie, anti-

aging medicína, cévní chirurgie, obezitologie, ORL, kosmetologie a další. 

Centrála Asklepionu v Praze je největším zařízením svého druhu v Evropě a má 

pobočky v Karlových Varech, Mariánských Lázních a Jáchymově. 

Asklepion ve spektru podobných klinik vyniká svým technickým zázemím, zejména 

co se týče laserového vybavení. 

Další předností Asklepionu je, že klientovi nabízí pohled na jeho problém či přání 

komplexně. Díky oborům, které jsou soustředěny pod jednou střechou, má možnost 

dávat problémy do souvislostí a řešit tak často nejen následek, ale především příčinu 

problému, což je důležitým přístupem v péči o lidské zdraví. Asklepionu totiž nejde 

jen o čistou krásu, ale o krásu podloženou zdravím a o možnost si tuto nově nabytou 

krásu i zdraví užít do dlouhého věku. Jeho cílem je pomoci klientům zbavit se obtíží, 

vyhnout se chorobám a prodloužit věk v patřičné kvalitě.  

Asklepion vychází důsledně z nejnovějších poznatků světové vědy. Jeho specialisté 

se podílejí na výzkumu, vyvíjejí nové postupy a technologie, přednášejí na 

nejvýznamnějších nadnárodních kongresech, učí na lékařských fakultách Univerzity 

Karlovy a pořádají školící akce pro lékaře v České republice i v zahraničí. Kromě 

jiného to znamená, že nabízí v Česku moderní a osvědčené postupy a že i v 

mezinárodním srovnání se řadí mezi nejlepší centra vůbec.  
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ABSTRAKT 

 

Práce shrnuje informace o základních funkcích kůže, její struktuře, stárnutí a 

rejuvenačních kosmetologických metodách. Podává přehled poznatků z oblasti 

instrumentálního ošetřování kůže pomocí intenzivního pulzního světla a frakčního 

CO2 laseru a objektivizaci kosmetických efektů pomocí přístrojové sebumetrie, 

frictometrie a visiometrického stanovení textury 

 

Experiment je zaměřen na hodnocení kosmetologických efektů přípravku Vichy 

Liftaktiv CxP a přípravku Vichy Neovadiol Gf, a dále intenzivního pulzního světla a 

frakčního CO2 laseru jako rejuvenačních metod ve vztahu k vybraným fyzikálním 

vlastnostem kůže, konkrétně obsahu kožních lipidů, kožní frikce a textury kůže. 

K provedení experimentu bylo vybráno 9 žen tří věkových kategorií. K hodnocení 

kvalitativních změn kůže byl použit Visia Imaging System (Canfield Imaging System) 

a CK Electronic Analysator (Courage-Khazaka). 

 

Výsledky byly získávány pomocí senzorických testů s odbornou kontrolou 

a instrumentálních měření s odborným hodnocením (Colipa 2008) sledovaných údajů 

v kontextu s dalšími informacemi o klientech. Byl proveden kvalifikovaný odhad 

pravděpodobného dopadu náhodných a systematických vlivů. Ilustrativní statistické 

vyhodnocení kožní frikce jako jedné vybrané veličiny napomohlo formulovat dílčí 

závěry směřované k využitelnosti výsledků a k plánování dostatečně zobecnitelných 

experimentů. 

Během studie byl pozorován různě velký pozitivní vliv všech rejuvenačních metod na 

hodnocené parametry. Dále byly nově shrnuty systematické a náhodné vlivy, které 

mohou kůži a výsledek rejuvenace negativně ovlivnit.  

Byl zjištěn nečekaně pozitivní vliv intenzivního pulzního světla na kožní frikci a 

pozitivní vliv zvolených krémů na hojení kůže po aplikaci frakčního CO2 laseru. 

Závěrem byl vypracován soubor doporučení pro práce podobného zaměření.  
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ABSTRACT 

 

The work summarizes information about the basic functions of the skin, its structure, 

aging and rejuvenation cosmetological methods. An overview of findings from the 

instrumental treatment of the skin using Intensive Pulse Light (IPL) and fractional 

CO2 laser and a short survey of objectification cosmetic effects using instruments for 

sebumetry, frictometry and visiometric texture determination. 

 

The experiment is focused on the evaluation of effects of cosmetics creams Liftaktiv 

CxP Vichy and Vichy Neovadiol Gf, and the use of IPL and fractional CO2 laser 

rejuvenation methods in relation to selected physical properties of the skin, 

specifically the content of skin lipids, skin friction and skin texture. 9 women of three 

age categories were chosen for the experiment. Visia Imaging System (Canfield 

Imaging System) and CK Electronic Analyser (Courage-Khazaka) were used for 

evaluation of qualitative changes of the skin.  

 

Results were obtained through sensory tests with expert control and instrumental 

measurements with expert evaluation (Colipa 2008) of the observed data in context 

with other information about clients. A qualified assessment of impact of the random 

and systematic effects was given. An illustrative statistical evaluation of skin friction 

as the one selected variables helped to formulate the partial conclusions regarding 

an experimental design and the applicability of the more widely generalized results. 

 

A large positive impact of all rejuvenation methods was observed at study.  

Furthermore, the systematic and random effects that can influence rejuvenation of 

the skin were newly summarized,. 

 

A positive effect of IPL on skin friction and a positive influence of selected creams on 

skin regeneration after use of fractional CO2 laser was surprisingly found. A set of 

recommendations for work similar field was formulated. 
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1. ÚVOD 

 

Kůže je lidský orgán mající v rámci lidského těla a jeho životaschopnosti nemalou 

roli. Vedle chronologického stárnutí, kterému podléhá podobně jako všechny tělesné 

struktury, je navíc jedním z orgánů vystavených přímému působení okolního 

prostředí. Tedy procesům, pro které se dnes používá souhrnný název fotoaging. 

Úkolem kůže je nejen mechanicky chránit vnitřní prostředí těla, ale zajišťuje mnoho 

dalších fyziologických a biologických funkcí, je součástí imunitního systému.  

 

Procesy spojené s rejuvenací jsou dnes široce studovanou oblastí. Péče o dobrou 

kvalitu kůže se staly důležitými přístupy nejen pokud jde o nároky na estetiku,  ale 

také o udržení celkového zdravotního stavu člověka. 

 

V tomto kontextu předkládaná diplomová práce představuje příspěvek k objektivizaci 

efektů aplikace topických kosmetických přípravků a vybraných novějších 

instrumentálních metod. 
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2. ZADÁNÍ PRÁCE 

 

1. Vyhledat a textově zpracovat informace o základních funkcích kůže, její 

struktuře, o stárnutí kůže a rejuvenačních kosmetologických metodách  

2. Seznámit se se strukturou otázek v anamnestických dotaznících používaných 

v kosmetologických institutech 

3. Vypracovat vlastní dotazník využitelný pro vlastní studii na klinickém pracovišti 

společnosti Asklepion  

4. Seznámit se s principy a praktickým ovládáním měřících přístrojů Visia 

Imaging System a Courage-Khazaka Electronic Analysator používaných 

k hodnocení textury, obsahu kožních lipidů a kožní frikce 

5. Navrhnout experimentální schéma a projednat ho s konzultantem-specialistou 

ze společnosti Asklepion a vedoucím diplomové práce v podobě 

5.1. Senzorických testů s odbornou kontrolou 

5.2. Instrumentálních měření s odborným hodnocením  

6. Vybrat pro testování dva krémy renomovaného výrobce rejuvenační kosmetiky  

7. Vyhledat a zorganizovat skupinu klientek, které se dobrovolně zaváží účastnit  

se studie po dobu nejméně 3 měsíců se 4 návštěvami kliniky 

8. Kontrolovat aplikační část studie: použití krémů, aplikace IPL a frakčního CO2 

laseru lékařem 

9. Realizovat měření a sběr dat v rámci experimentální části studie  

10. Zpracovat a vyhodnotit získané výsledky 

11. Vyhotovit prvopis diplomové práce 
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3. TEORETICKÁ ČÁST 

3.1. ANATOMIE KŮŽE1  

Kůže je rozsáhlý plošný orgán tvořící zevní povrch organismu a tím i bariéru 

organismu vůči zevnímu prostředí. Její stavba umožňuje její přizpůsobení se 

pohybům a tvarovým změnám těla. Představuje ochranu proti fyzikálním, chemickým 

a mikrobiologickým noxám z okolí. Účastní se termoregulace, látkové výměny, 

dýchání a v neposlední řadě má i exkreční funkci. Díky obsahu imunokompetentních 

buněk je součástí imunitního systému organismu. Kůže dospělého člověka dosahuje 

plochy až 2 m² (z toho na hlavu a krk připadá cca 11%). Tloušťka kůže je podle 

lokalizace různě silná, a to od 0,5 do 4mm.  Kůži tvoří 3 vrstvy – Epidermis 

(pokožka), Dermis (škára) a podkožní vazivová vrstva (Tela subcutanea). 

 

3.1.1. EPIDERMIS 

 

Epidermis je povrchová vrstva tvořená vrstevnatým dlaždicovitým epitelem. Ten 

postupně na povrchu rohovatí a ze spodních vrstev se obnovuje procesem 

novotvorby buněk. Základními buňkami této vrstvy kůže jsou keratinocyty. Ty tvoří 

jakousi základní strukturu s mechanickou funkcí. Ty se postupem zrání mění 

v rohovinu – kreatin. Kromě keratinocytů obsahuje i další buňky; melanocyty tvořící 

tmavohnědé a červené barvivo - melanin, Langerhansovy buňky účastnící se 

imunitních reakcí a Merkelovy senzitivní buňky spadající svojí funkcí pod nervový 

systém. Ke kůži jako orgánu patří i kožní deriváty. K rohovým derivátům Epidermis 

patří chlupy a nehty. Dalšími deriváty Epidermis jsou kožní žlázy, kde rozlišujeme 

mazové a potní žlázy. 

 

3.1.2. DERMIS 

 

Dermis, nejsilnější kožní vrstvu, tvoří vazivová tkáň, konkrétně fibroelastické 

kolagenní vazivo. Je to poddajná pružná a odolná vazivová vrstva. Skládá se ze 

dvou dílčích vrstev; Stratum papillare, které přiléhá k epidermis a vybíhá proti ní 
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v papily a Stratum reticulare, což je hlubší vrstva dávající kůži mechanickou pevnost. 

Po histologické stránce je vazivo Dermis složeno ze zvlněných kolagenních 

a elastických vláken. Vlákna jsou spojena ve snopce, které jsou vzájemně 

propletené, zkřížené a tvoří tak trojrozměrnou síť. Základní hmota Dermis obsahuje 

také velké množství vody, minerálních solí, krevních bílkovin, glukózu a hyaluronovou 

kyselinu.  Tato základní hmota podmiňuje turgor kůže a má význam pro transport 

výživných a rozpadových látek.2  

Vrchní vrstva – Stratum papillareae obsahuje kromě sítě vláken i větší množství 

vazivových buněk a je protkána i sítí kapilár. Druhou vrstvou Dermis, hlubší, je 

Stratum reticulare. To obsahuje méně buněk a husté svazky kolagenních fibril, méně 

pak fibril elastických. Vlnovité uspořádání kolagenních snopců dává kůži tažnost. 

Funkcí elastických fibril je navracet kůži po tahu do původního stavu. V Dermis jsou 

také buňky hladkého svalstva, nervová vlákna, leukocyty, lymfocyty a fibrocyty.2 

 

3.1.3. PODKOŽNÍ VAZIVO 

 

Nejhlubší součástí kůže je podkožní vazivo (Tela subcutanea) Obsahuje řídké pojivo, 

dále v této oblasti dochází k ukládání tuku v tukové polštáře, v mechanicky 

namáhaných oblastech se tvoří Bursae synoviales subcutanese - podkožní tíhové 

váčky. Ty jsou vyplněné tekutinou podobnou synoviální tekutině, která tlumí 

mechanické namáhání. V podkožním vazivu se také nachází tepny a nervová vlákna. 

Tato vrstva umožňuje pohyblivost kůže proti hlubším strukturám, tj. svalům, šlachám, 

kostem a kloubům. Chrání hlouběji uložené orgány jak proti mechanickému 

poškození, tak proti teplotním změnám.2(I)  

 

 

 

 

 

 

                                            
(I)

  kapitola Anatomie kůže čerpaná z předlohové literatury (1) byla upravena pro potřeby práce po 

stylistické stránce (obsah odborných informací je zachován). 
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Obr. 1: Stavba kůže; schéma 1 
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3.2. ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICKÉ A BIOLOGICKÉ FUNKCE KŮŽE 3 

 

3.2.1. BARIÉROVÁ FUNKCE 

 

Z obecně biologického hlediska je kožní povrch předurčen k tomu, aby látky ze 

zevního prostředí, působící na kůži, buď nepropustil, anebo propustil omezeně 

a selektivně podle jejich povahy, a to jen do úrovně bariéry.  

De facto jde obecně o omezení a zpomalení průniku do vitálních epidermálních 

vrstev a v podstatě o ochranu kůže jako orgánu – např. před porušením 

samoobnovovacích regulací na bazální membráně, před porušením průběhu 

keratinizačního procesu a ovlivněním mechanismů buněčné kožní imunity. 

Fyzikálně-chemické a funkční vlastnosti a schopnosti kožního povrchu a zvláště 

bariérové vrstvy jsou závislé na udržování optimálního množství zde vázané vody.  

Na obsahu vody v epidermálním povrchu je závislá bariérová funkce regulující průnik 

zevně působících látek obecně, jakož i kontinuita a plastičnost kožního povrchu, 

zajišťující mechanickou ochranu vůči zevním fyzikálním faktorům (tlak, tření, UV 

světlo...). 

 

Mechanismy podílející se na hydrataci kožního povrchu 

1) Trvale se obnovující povrchový ochranný film, představující třísložkovou 

emulzi povrchových lipidů hlavně z mazu, potu a detritu olupujících se buněk 

vrchních vrstev pokožky. 

2) Dále je zde vrstva nejpovrchnějších buněk rohové vrstvy (korneocytů), 

obsahujících ve svých povrchových membránách lipoidní látky (odlišné od lipidů 

mezibuněčných). Chemicky jde o omega-hydroxy-alkylceramidy, které spolu 

s proteiny buněčné stěny rohových buněk vytvářejí esterové vazby podmiňující velmi 

pevné spojení mezi jednotlivými keratinocyty povrchové rohoviny. 

3) Výzkumy prokazují ve struktuře rohové vrstvy přítomnost hyaluronanu 

sodného. Ten se v součinnosti s lipidy uplatňuje v hydrataci rohové vrstvy. 

4) Pro hydrataci jsou též důležité mezibuněčné prostory ve Stratum corneum, 

které obsahují látky aktivně vážící vodu, tzn. NHF (Natural Hydration Factors). Jde 
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o ureu, kyselinu alfa-pyrrolidinkarbonovou a kyselinu mléčnou. NHF dodávají 

keratinovým proteinům elasticitu. 

5) Dále jsou v mezibuněčných prostorách bariérové zóny lokalizované tzv. 

lipoidní dvojvrstvy, které jsou podstatou všech biologických membrán a které mají 

zásadní význam pro trvalejší vazbu vody v rohové vrstvě. Biochemicky jsou složené 

z ceramidů, cholesterolu a volných mastných kyselin. Spojením těchto lipidů 

s proteiny vznikají pevná spojení na povrchu korneocytů, což má význam pro 

pevnost a „neproniknutelnost“ kožního povrchu. 

 

Důsledky poruchy hydratace 

Poruchy hydratačních mechanismů vedou obecně k vývoji stavu „suché pokožky“, 

což ovlivňuje výrazným způsobem bariérovou funkci kožního povrchu a vytváří 

podmínky pro vývoj různých nežádoucích patologických projevů na kůži 

(např.senzibilizace). 

Příčinou vzniku „suché kůže“ může být vrozená porucha procesu rohovatění. Klinicky 

se jedná o ichtyotickou a atopickou pokožku. Další, tentokrát získanou příčinou může 

být stárnutí kůže či dlouhodobé působení povrchově aktivních látek – tenzidů 

a emulgátorů. 

Nežádoucí je nejen dehydratace kůže, ale i její nadměrná hydratace. Ta vede ke 

zbobtnání a k maceraci kožního povrchu. V důsledku toho pak dochází k vyplavení  

látek vážících vodu, k uzávěru potních žláz. Je také příčinou zvýšené propustnosti 

bariérové vrstvy pro zevně působící látky, to vede k poruše imunitních ochranných 

mechanismů se vznikem mikrobiálních a mykotických infekcí. Napravení takto 

porušené kůže trvá až několik týdnů. 

 

Změny bariérové funkce kůže v důsledku stárnutí 

Základní projevy 

a) Opožděná nebo neúplná regenerace povrchového ochranného filmu (omezení 

funkce mazových a potních žláz, mitogenní aktivity). 

b) Omezení autokrinních funkcí keratinocytů a fibroblastů. 

c) Omezení procesu trvalého obnovování epidermis – snížená proliferace buněk 

na bazální membráně. 
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d) Kumulace pozdních produktů glykace (AGE) v horních vrstvách epidermis – 

vliv na diferenciaci keratinocytů. 

 

Tab.1: Změny způsobené stárnutím kůže 

Morfologické a funkční změny Z toho vyplývající důsledky 

Poruchy struktury a funkce 
bariérových vrstev. 

Zvýšená místní reaktivita na iritační a 
alergogenní vlivy.  

Prodloužená doba regenerace po 
event. poškození. 

Prodloužení hojivosti. 

Omezení funkce senzorických 
zakončení. 

Zvýšená rizika působení chemických 
látek a fyzikálních faktorů (teplo, 
chlad aj.) 

 

Klinickým důsledkem stárnutí kůže v tomto ohledu je omezená snášenlivost dosud 

dobře tolerovaných zátěží (v rámci pracovních aktivit, v rámci zevní terapie, kde je 

zvýšené riziko senzibilizace a v rámci denní hygienické a kosmetické péče jako je 

odmašťování kůže apod.). 

 

3.2.2. FUNKCE IMUNOLOGICKÉ OCHRANY 

 

Druhou, pro člověka důležitou funkcí kůže je její funkce imunologické ochrany proti 

působení zevních vlivů mikrobiálních, chemických a fyzikálních.  

Jedná se o specifický typ buněčné imunity, založený na přítomnosti a funkční 

schopnosti T1 lymfocytů, dendritických Langerhansových buněk, keratinocytů 

a melanocytů.  

Klíčovou úlohu v detekci antigenní povahy látek pronikajících kožním povrchem 

a v navození mechanismu imunitní obrany mají Langerhansovy buňky. Paměťovou 

a výkonnou funkci ve vlastní imunitní obraně mají pro tyto účely determinované T1 

lymfocyty. 

Nemalý význam mají dále keratinocyty produkující imunomodulační mediátory typu 

cytokinů a eikosanoidů a konečně i melanocyty – speciálně při UV záření. 

  

Faktory a mechanismy ovlivňující imunologickou funkci kůže 

1) Porušená bariérová funkce epidermis 
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2) Psychický stres 

3) Chemicko-farmakologické vlivy  

(imunosupresivní léky, kortikoidy místní i celkové, deriváty ascomycinu) 

4) Působení UV záření  

Vlivem působení UV záření na kůži dochází k poruše procesu obnovování 

epidermis. Kůže se stává atrofickou a mění se její propustnost. Dále dochází 

k poruše autokrinní funkce keratinocytů, mění se pojivové struktury, což se 

týká zejména fibroblastů a může dojít k navození vývoje nádorových procesů. 

5) Stárnutí kůže 

Stárnutím kůže dochází ke snížení počtu Langerhansových buněk a T1 

lymfocytů, ke změnám v průběhu zánětlivé reakce, ke snížení počtu 

perivaskulárních mastocytů a zmenšení kapacity cévních pletení kůže. 

Důsledkem pak je zvýšená intenzita klinických projevů alergických, iritačních 

a infekčních (je ovlivňována dynamika imunologické odpovědi opožděného – 

ekzémového – typu a je zpomalen ústup vzniklých zánětlivých změn. 

 

3.2.3. FUNKCE OCHRANY PROTI VLIVU UV ZÁŘENÍ 

 

Také pro tento účel se v kůži vyvinuly ochranné mechanismy, které jsou schopny do 

určité míry ovlivnit důsledky nežádoucích účinků UV záření (projevy solárního 

zánětu, méně projevy imunosuprese). 

 

Struktury podílející se na omezení průniku UV záření do kůže 

1) Povrchové vrstvy Epidermis: 

a) nerovnost povrchového reliéfu pokožky – odraz paprsků 

b) povrchový ochranný kožní film a povrchová rohová vrstva (obsah 

kyseliny urokánové – metabolit histidinu) 

c) síla hmotnost a kompaktnost rohové vrstvy 

2) Stratum granulosum – optická bariéra pro průchod světla. Metabolicky aktivní 

vrstva v konečných fázích rohovatění. Uplatňuje se zejména v procesu zesílení 

a zpevnění rohové vrstvy po UV ozáření. 

3) Stratum spinosum – tvořená keratinocyty – je hlavní buněčnou složkou epidermis 
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4) Oblast bazální membrány obsahující melanocyty je hlavní složkou buněčné 

ochrany. 

 

5) Korium  

- papilární cévní pleteně – podílí se na vývoji solárního zánětu, zvýšenou 

mitotickou aktivitou na bazální membráně, na zesílení rohové vrstvy a na 

vzniku pozánětlivých pigmentací kůže. 

- pojivové struktury – fibroblasty 

 

Primární buněčnou strukturou v Epidermis postiženou účinkem UV záření jsou 

keratinocyty.  

Vlivem UV záření produkují keratinocyty mediátory typu cytokinů, které potlačují 

imunitní – klíčovou funkci Langerhansových buněk. Cytokiny, produkované 

keratinocyty (IL-1-alfa, IL-6, TNF-alfa), procházejí bazální membránou, působí na 

fibroblasty, žírné buňky a cévní endotelie. V Epidermis ovlivňují funkci 

Langerhansových buněk a melanocytů.  

Dalším faktorem vyvolávajícím epidermální imunosupresi je kyselina urokánová, 

která se po ozáření UV světlem transformuje z formy trans- na cis-urokánovou 

vykazující imunsupresivní účinky. Kyselina cis-urokánová inhibuje např. schopnost  

Langerhansových buněk prezentovat nádorové antigeny. 

 

Molekulární struktury absorbující UV záření 

DNA – hlavní UVB absorbující struktura v kůži – vznikající pyrimidindimery a jejich 

fotoprodukty se významně podílejí na vývoji kožní imunosuprese. UV světlo atakuje 

jak nukleární struktury (DNA), tak i molekuly v cytoplazmě a buněčných 

membránách.  

 

Poruchy a změny ochranných systémů proti vlivu UV záření 

Modulace imunitního systému v kůži vlivem UV záření – projevy imunosuprese, 

exacerbace infekčních dermatóz, vznik karcinomů kůže. 

Přirozená obranná reakce – zesílení rohové vrstvy – jako důsledek primárních 

projevů solárního zánětu. 
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Rizikové vrozené fototypy 1 a 2 „zrzaví atopici“ –  u nich je zvýšená citlivost na UV 

světlo a zvýšená citlivost na iritanty. 

Melanocyty jsou nejvýznamnější složkou chránící kůži před nežádoucím vlivem UV 

světla. Jsou embryonálně derivovány z neurální lišty a exprimují proto receptory pro 

nervový růstový faktor (NGF), který se stává po celý život biologicky ochranným 

faktorem zabraňujícím přežívání melanocytů exponovaných UV zářením tím, že 

zabraňují jejich apoptóze indukované UV zářením (zániku melanocytů). 

Keratinocyty  

- primární buněčná struktura exponovaná UV zářením, UVB záření moduluje 

syntézu a vylučování NGF z keratinocytů a chrání tím melanocyty před 

zánikem 

- produkují mediátory typu cytokinů a eikosanoidů s prozánětlivým 

a imunosupresivním účinkem 

- potlačují funkci Langerhansových buněk 

- působí změny v oblasti bazální membrány a v pojivu. 

Diskutabilní, avšak aktuální může být problematika zvýšeného průniku UV záření 

rohovou vrstvou, ovlivněnou denní aplikací povrchově aktivních látek 

(např. emulgátorů) na kůži v hygienických a kosmetických přípravcích. S tím souvisí 

i problematika přítomnosti emulgátorů v ochranných slunečních přípravcích, a tedy 

i úvahy o přednostech mechanických UV filtrů oproti filmům chemickým. 

Podle nejnovějších studií má UV záření i pozitivní vliv na funkčně poškozenou 

bariéru. V rámci studií o vlivu suberytémových dávek UVA + UVB na defektní bariéru 

u atopiků byl prokázán zvýšený obsah ceramidů a úprava hydratačních mechanismů 

s následnou úpravou stavu „suché kůže“.  

 

3.3. STÁRNUTÍ KŮŽE  

 

Kůži, stejně jako jiné tělesné orgány postihuje stárnutí. Děje se tak na mnoha 

úrovních vlivem jak vlastního stárnutí buněk, tak i vlivem vnějšího prostředí, kterému 

je kůže jakožto povrchový orgán vystavena.  Procesu stárnutí kůže je v poslední 

době věnována stále větší pozornost. Kůže je totiž orgánem, který lze brát jako 

modelový, protože je dobře viditelná a procesu vlastního stárnutí podléhají i ostatní 
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orgány. Lze ji tedy považovat jako odraz situace v organismu. Existuje také mnoho 

primárních či sekundárních onemocnění kůže, které je třeba v rámci zkvalitnění, 

prodloužení a udržení lidského zdraví efektivně řešit.  V neposlední  řadě se kůži 

věnuje pozornost z estetického hlediska.  

Stárnutí kůže, v odborné terminologii se uplatňuje  z angličtiny převzaté označení 

aging, má dvě  složky. První složkou je vlastní vnitřní stárnutí, postihující kůži jako 

všechny orgány postupem času. Jedná se o klinické, fyziologické a histologické 

změny vznikající s rostoucím věkem. Některé prameny uvádějí, že tento proces 

stárnutí začíná již hned po narození; jiné, že se tak začíná dít kolem 12 roku života 

a vrcholí v pozdních dekádách věku. Toto stárnutí je geneticky zakódováno a nedá 

se tedy výrazně ovlivnit. Dochází zejména ke ztrátám kolagenu, elastinu, snižuje se 

tvorba nových kožních buněk. Druhou, lépe ovlivnitelnou složkou stárnutí, jsou 

změny vyvolané UV zářením. Pro tuto složku stárnutí byl zaveden pojem 

fotoaging. 4,6 

Fotoaging zahrnuje makro i mikroskopické kožní změny působené slunečním 

zářením. Záření rozdělujeme podle vlnové délky do tří skupin: na UVC, UVB a UVA 

záření. 

UVC (100–290 nm) záření je téměř úplně absorbováno v ozónové vrstvě 

UVB (290–320 nm) záření tvoří asi 10 % radiace a postihuje hlavně povrchovou část  

Epidermis. Poškozuje zde DNA a způsobuje tak časté nežádoucí účinky na kůži jako 

jsou záněty, projevující se zarudnutím, otokem až tvorbou puchýřků. Jeho 

dlouhodobým působením dochází ke vzniku aktinických keratóz (v současné době 

hodnocených jako počínající spinaliom) a nepigmentových (basaliom a spinaliom) 

i pigmentových (melanom) kožních nádorů. 

UVA (320–400 nm) záření proniká hlouběji do kůže a je hlavním původcem stárnutí 

kůže. Poškozuje nejen Epidermis, ale zasahuje do Dermis, kde má vliv na kolagen, 

elastin i krevní cévy. 4,5 

Dosud nebyly objasněny všechny mechanismy škodlivého působení UV záření na 

kůži. Jedním ze známých je tvorba volných radikálů. Ty poškozují buněčné funkce 

a mění genetický materiál. Dále aktivují funkci proteolytických enzymů degradujících 

kolagen a další proteiny. Jejich aktivace je několikastupňová. Probíhá přes aktivaci 

cytokinů a receptorů pro růstové faktory na povrchu keratinocytů a dermálních buněk 

stimulujících tyroxin kinázové aktivity. Receptory pro epidermální růstový faktor, 
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TNF – α a IL – 1 jsou aktivovány okamžitě po expozici UV záření. Vzniká bludný 

kruh, kdy tyto proteolytické enzymy jsou ve větší míře produkovány při nahromadění 

elastinu, které nastává právě při degradaci kolagenních vláken vlivem UV záření. 

Inhibuje se syntéza kolagenu. Výsledkem celého procesu je vznik hlubokých 

vrásek.4,6 

 

 

 

  

 

 

Obr.2 Histologický vzhled 
Dermis poškozené slunečním 

zářením. Degenerace bazofilního 
kolagenu4 

 

 

UV záření také  poškozuje enzymy, které napravují poškozenou DNA a ovlivňují, 

respektive potlačují imunitní pochody v kůži; dochází ke změnám počtu, morfologie 

a fyziologie Langerhansových buněk, stimuluje se funkce prozánětlivých cytokinů, 

IL – 1, TNF – α, IL – 6, IL – 8 a dalších. To vše vede k tvorbě kožních zánětů, 

spálenin či nádorů.4,6 

Vlivem spoluúčasti vlastního stárnutí a fotoagingu  se postupně ztenčuje Epidermis, 

je snadno zranitelná, propustnost pokožky stoupá a v jednotlivých buňkách se 

snižuje obsah vody. Nerovnoměrné rozprostření melanocytů podmiňuje (způsobuje) 

barevné změny pokožky. Vlivem solární elastózy kůže získává žlutavé zbarvení. 

Výsledkem je ochablá, suchá kůže s různou hustotou vrásek a projevy hypo- či 

hyperpigmentace. Dochází k rozšiřování cévek – teleangiektáziím, tvorbě névů 

s krevní náplní a zhrubnutí kůže a kožního reliéfu.4,6 
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Obr. 3: Kůže s rozšířenými červenými 
žilkami (teleangiektázie), 

je dobře patrný rozdíl mezi oblastí, 
která podléhala převážně vlastnímu 

stárnutí  a oblastí ovlivněnou 
fotoagingem 4 

 

 

V Dermis dochází k úbytku kolagenních vláken, jejich fragmentaci, dezorganizaci 

síťového uspořádání. Pozvolně degenerují i elastická vlákna, v mezibuněčné hmotě 

klesá množství proteinů, zejména kyseliny hyaluronové. Dochází tak k tvorbě vrásek. 

Atrofuje také tuková tkáň, v důsledku čehož vznikají charakteristické propadliny 

v obličejové části a dochází ke ztrátám pevnosti kůže. Vznikají koloidní milia, 

degenerativní změny ve formě žlutých papulek a kožní novotvary. Ty mohou být 

nezhoubné, jako seborrhoické keratózy a fibromy nebo zhoubné, kam patří 

basaliomy, spinaliomy, melanomy a další změny. 

 

 

 

 

 

Obr.4: Blíže neidentifikované kožní 
novotvary 

vzniklé v rámci stárnutí kůže 
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Stárnutím jsou postižena i kožní adnexa. Nehty jsou matné, ztluštělé, rýhovaté, 

zpomaluje se jejich růst. Vlasy jsou tenké a postupně ztrácejí pigment, vypadávají. 

Může docházet ke vzniku nežádoucího ochlupení. Snižuje se produkce mazových 

žláz, dochází k jejich hyperplazii. Klesá činnost potních žláz.4,6,7 

K dalším vlivům, které působí na kůži negativně a mohou tak vést k předčasnému 

stárnutí, patří výrazy obličeje, gravitace, poloha ve spánku, kouření. Opakované 

pohyby svalů obličeje vedou k tvorbě mimických vrásek. Jak pleť stárne, ztrácí 

elasticitu a tím schopnost navracet rýhy vznikající v důsledku svalové práce zpět do 

původního stavu. Neustálé působení gravitace na organismus se projevuje více, 

nosní koutky, zdánlivě mizí vrchní ret a naopak spodní se stává výraznějším, dochází 

k typickému poklesu ústních koutků. K tvorbě vrásek přispívá i stálá poloha tváře na 

polštáři. Lze tedy říci, že člověk spící na zádech bude mít méně takto podmíněných 

vrásek. Vlivem kouření se v těle děje mnoho biochemických změn. Výzkumy ukazují, 

že člověk kouřící 10 cigaret denně po dobu 10 let má statisticky vyšší 

pravděpodobnost vzniku výrazně vrásčité a hrubé kůže než nekuřák. Studie z roku 

2002 prokázala výskyt vrásek viditelných pod mikroskopem už od 20. roku života. 

Dále je potvrzeno, že kuřáci získávají nezdravý nažloutlý odstín pleti. Příznaky 

stárnutí, které vznikají v důsledku kouření, se dají omezit či se jim dá úplně zamezit 

ukončením kouření.8,9 

 

  

 

 

Obr. 5: Klinický vzhled fotoagingu. 
Kožovitá, silně vrásčitá, nažloutlá 

pokožka 4 
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Ve studiích se často využívá klinická klasifikace fotoagingu podle Glogaua (Tab. 2.) 

Tab.2: Klasifikace fotoagingu (Glogau)6 

 Stupeň Věk Vrásky Popis fotoagingu 

I Mírný 28-
35 

Žádné 
vrásky 

Počínající fotoaging: mírné pigmentové 
změny, žádné keratózy, minimální vrásky. 

II Střední 35-
50 

Vrásky 
patrné v 
pohybu 

Počínající až střední fotoaging: viditelné 
hnědé skvrny, hmatatelné keratózy, které 
nejsou viditelné, drobné vrásky paralelní 
s úsměvem. 

III Pokročilý 50-
65 

Vrásky i 
v klidu 

Pokročilý fotoaging: viditelné pigmentace, 
viditelné kapiláry (teleangiektázie), viditelné 
keratózy. 

IV Těžký 60-
75 

Pouze 
vrásky 

Těžký fotoaging: žluto-šedá barva kůže, 
kožní prekancerózy až malignity, vrásky 
v celém rozsahu obličeje. 

 

 

2.4. REJUVENACE  

 

Cílem rejuvenace pleti je snížení množství poruch pigmentu, teleangiektázií 

a erytému, odstranění nebo změkčení vrásek, ovlivnění textury a navrácení kožního 

tonu. V užším slova smyslu se termín rejuvenace používá pouze pro procesy, které 

jsou schopny ovlivnit produkci kolagenu a jeho remodelaci, eventuálně jsou schopny 

zvýšit produkci elastických vláken a dalších proteinů, což se klinicky projevuje jako 

redukce vrásek, zvýšení kožního tonu a smrštění (vypnutí) tkáně. V současné době 

existuje mnoho postupů, které jsou schopny ovlivnit jednotlivé známky stárnutí.  

Zejména dermatologové mají v rukou celou škálu možností od botulotoxinu, přes 

výplňové materiály, ablační i neablační lasery, přístroje pracující na principu 

radiofrekvence, chemický peeling až po řadu topických přípravků. Přístup, který 

kombinuje tyto metody, se zdá být pro mnoho klientů ideální, protože je schopen 

ovlivnit statické i dynamické změny související se stárnutím. Díky tomu, můžeme 

terapii podřídit individuální potřebě daného člověka v závislosti na stupni 

a převažujících známkách fotoagingu.6 
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3.3.1. METODY REJUVENACE  

 

Topické přípravky s omlazujícím, vyživujícím a regeneračním efektem 

Kosmetické krémy jsou polotuhé přípravky tvořené vodnou a olejovou fází v podobě 

emulze typu v/o nebo o/v, případně s obsahem jednoho nebo více aktivních 

kosmetických agens, která jsou v emulzní soustavě rozpuštěna, emulgována nebo 

suspendována. 

Nedávné době byl termín krém v kosmetologii omezen na produkty, které jsou 

omyvatelné vodou, jsou kosmeticky a esteticky přijatelné a sestávají se z o/v emulze 

nebo vodné mikrokrystalické disperze mastných kyselin a alkoholů s dlouhým 

řetězcem. 

Hydrofilní krémy typu o/v jsou méně mastné, lze je lépe smýt vodou a bývají 

považovány za kosmeticky výhodnější, protože nevytvářejí lesklý povrch kůže. 

Hydrofobní krémy jsou naopak obtížněji omyvatelné vodou, avšak mnoho aktivních 

látek, které jsou součástí krémů, mají hydrofobní povahu, a proto se uvolňují 

snadněji z krémů typu v/o. Tyto krémy vykazují také vyšší hydratační vlastnosti, 

protože po nanesení na kůži vytváření mastnou bariéru, která snižuje ztráty vody 

ze Stratum corneum kůže. Hydratací kůže a doplněním lipidů se promocí krémů 

dosahuje emolientního, tedy  zvláčňujícího efektu. 

 

Příklady obsahových látek topických přípravků: 

1) prevence fotoagingu – sunscreeny (UV filtry), koenzym Q10, vitamíny 

(A,B,C,E), azulen, bisabolol  

2) korekce projevů stárnutí – ovocné kyseliny (alfa-, beta a polyhydroxykyseliny), 

retinoidy, koenzym Q10, vitamíny (A,B,C,E), alantoin, azulen, urea,  enzymy, 

proteiny, aminokyseliny2 

 

Chemický peeling – ovocné polyhydroxykyseliny6 

 

Augmentace měkkých tkání – kožní implantáty vstřebatelné (kolagen a kyselina 

hyaluronová), semipermanentní (s prodlouženým účinkem) a permanentní (gely nebo 

polymery mikrosfér ve vstřebatelném tekutém základu). Kožní implantáty lze dělit 

i dle charakteru odbourávání (biodegradabilní, nebiodegradabilní). Mezi 
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biodegradabilní produkty patří přípravky na bázi kyseliny hyaluronové, kolagenu nebo 

hydroxyapatitu vápenatého, který je rozpuštěn v polysacharidovém nosiči. 

Z biologicky nedegradabilních produktů jsou na trhu tyto preparáty dostupné na bázi 

silikonových polymerů, polymethylmetakrylátu a polyethylenových přípravků. 

Posledním typem dělení kožních implantátů je na syntetické a přirozené. Jediným 

zcela přirozeným implantátem s dlouhodobým efektem je implantace vlastního tuku.6 

 

Botulotoxin 

Botulotoxin je neurotoxin produkovaný bakterií Clostridium botulinum. Různé kmeny 

bakterie Clostridium botulinum produkují osm subtypů botulotoxinu, z nichž pouze 

sedm je schopno navodit svalovou paralýzu. Jednotlivé typy neurotoxinu (A-G) jsou 

antigenně odlišné polypeptidy s rozdílnými fyzikálními a klinickými vlastnostmi. 

Dosud nejvíce je prozkoumán i používán botulotoxin typu A. V současné době jsou 

registrovány botulotoxin typu A (BTX-A) a B (BTX-B). 6 

 

Rejuvenace pomocí laserů (ablačních a neablačních) a dalších 

instrumentálních nelaserových technologií 

 IPL (intenzivní pulzní světlo) 

 Q-switched Nd:YAG laser (Neodymium:Yttrium-Aluminum Granát Laser, 

1064 nm) 

 Diodový laser (980 nm) 

 Nd:YAG laser s dlouhým pulzem (Neodymium:Yttrium-Aluminum Granát 

Laser, 1064 nm) 

 Nd:YAG laser (Neodymium:Yttrium-Aluminum Granát Laser, 1320 nm) 

 Diodový laser (1450 nm) 

 Er:Glass laser (1540 nm) 

 Pulzní barvivový laser 

 KTP laser 

 Er:YAG laser (2940 nm) 

 Radiofrekvence 

 CO2 laser (10600nm) 

 Frakční lasery 

 YSGG (Yttrium-Skandium-Gallium Granát, 2790 nm)6 
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3.3.2. METODY REJUVENACE POUŽITÉ V PRÁCI 

 

V rámci vypracování zadaného úkolu jsme zvolili rejuvenaci pomocí IPL, frakčního 

CO2 laseru a aplikace omlazujících a regeneračních krémů.  

 

3.3.2.1. IPL  (Intenzivní pulzní světlo – Intensive Pulse Light) 

IPL je systém ze skupiny nelaserových zdrojů světla, emitující elektromagnetické 

(polychromatické) non-koherentní záření o vlnové délce 515 – 1200 nm. Jednotlivé 

vlnové délky, zejména ty kratší, je možno blokovat použitím filtrů, a tak zamezit 

nežádoucím účinkům a zajistit požadovanou fototermolýzu - tepelné poškození tkáně 

s příslušným efektem. Aplikují se pulzy o délce 2,4 – 8 ms, mezi nimiž jsou krátké 

pauzy, jejichž délku reguluje lékař. Ty zabraňují přehřátí pokožky (nad 70°C). 

Vysílané světelné pulsy pohlcují například pigment nebo červené krevní barvivo. 

Následná vysoká teplota pak v těchto hlubokých místech způsobí, že se ruší složky 

pigmentu, jizvy, žilky nebo chloupky. Tím se tak trvale odstraňují základy těchto 

problémů a už se neobnovují. IPL se tedy pro své působení na kožní melanin, 

hemoglobin a tkáňovou vodu využívá k rejuvenaci, kdy konkrétně zlepšuje všechny 

projevy fotoagingu - texturu pleti, nepravidelnou pigmentaci, dochází k postupnému 

zmenšení velikosti pórů, vyhlazení drobných vrásek, mírné redukci tmavých chloupků 

a teleangiektázií (cca u 90% klientů). Dále se IPL používá k léčbě akné (dochází 

k poškození mazových žláz, snížení jejich velikosti nebo činnosti, což má 

za následek zlepšení akné) a rozšířených červených žilek, k eliminaci pigmentových 

skvrn, depilaci, odstranění jizev a částečnému vymizení strií. Z histologického 

hlediska dochází k novotvorbě kolagenu I a III, elastinu, kolagenózy, v menší míře 

i prokolagenu v papilární a retikulární Dermis. Světelné pulzy jsou pohlcovány 

barvivy ve folikulech právě rostoucích chloupků, čímž dochází k jejich ničení. 

Rozšířené žilky reagují na světelné pulzy smrštěním díky reakci s hemoglobinem. 

Tím dochází k jejich vymizení.10,11 
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Obr. 6: Kůže před a po ošetření IPL10  

 

Další obrázky z téhož zdroje informací (8)  viz. Příloha 3 

 

Co se fotorejuvenace týče, dermatologové doporučují 3 až 6 ošetření v intervalech 3 

až 4 týdny. V této studii jsme ošetřili pleť pomocí IPL 3krát během 14 týdnů. 

 

Nežádoucí účinky 

Obecně platí, že nežádoucí účinky se objevují hlavně při ošetření citlivých míst, 

u klientů s tmavší barvou pleti a u rizikových klientů (akutně nemocní, 

predisponovaní jedinci, např. klienti se zhoršenou hojivostí kůže, klienti se sklonem 

k tvorbě keloidních jizev ...). Farmakoterapie může také výrazně ovlivnit účinky 

laserů, jako např. užívání antibiotik. 

Ojediněle (cca ve 2%) se v místech zvýšené pigmentace objevují krusty, které se 

obvykle hojí do 7 dní. Vznikají při použití nevhodné energie světla a vlnové délky, 

díky čemuž dochází k nadměrné epidermální absorpci. Krusty se po použití IPL 

objevují také v místech většího zakřivení na krku a v místech svalových zakřivení. 

Vzácněji po nich zůstávají hyperpigmentové skvrny, trvající do doby, než kůže 

zesvětlá a znovu se opálí (přes zimu), mohou ale přetrvat až 2 roky (tomu předchází 

epidermální deskvamace). Po aplikaci IPL platí všeobecné pravidlo, stejné jako po 

ošetření kůže laserovými zdroji, a to vyhýbat se slunění a kůži před slunečním 

zářením chránit přípravky s vysokým ochranným faktorem po dobu nejméně 14 dní.  
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Při nedodržení těchto zásad by mohlo dojít díky zvýšené citlivosti také k nežádoucím 

pigmentacím. 10,11,12 

Asi ve 4 procentech případů se může vyskytnout zčervenání (nevhodná délka 

impulzu, vysoká energie záření) přetrvávající delší dobu.11 Asi 10 minut po aplikaci 

přetrvává pálení se zmíněným zarudnutím přetrvávajícím 1 až 2 dny, případně i otok. 

Tyto nežádoucí účinky se řeší přikládáním chladivých obkladů po aplikaci 

a nanášením zklidňujících přípravků (např. Panthenolu). 

Podle citlivosti jedince doprovází jednotlivé pulzy různě intenzivní štiplavá bolest. 

Obecně lze říci, že klienti dobře snáší průměrně 150 pulzů za jedno sezení. Dle 

potřeby lze použít lokální anestetikum, např. 4% lidokain, s oblibou se používá EMLA 

krém. 

Nežádoucí účinky, stejně jako výsledky, jsou ovlivněny také momentálním stavem 

klienta, jak je zmíněno výše. Např. v období akutního virového nebo bakteriálního 

onemocnění či krátce po něm, při farmakoterapii antibiotiky, antivirotiky, reaguje kůže 

na IPL citlivěji. Projevem je pak vyšší zarudnutí, otok po aplikaci rejuvenační 

metody. Pleť je celkově v horším stavu. Dochází ke zvýraznění vrásek a nerovností 

pleti, rozšíření pórů, zhoršení textury.  Dále je IPL nevhodné použít u těhotných žen, 

epileptiků, diabetiků a hemofiliků.13 

Uvedená metoda je v dnešní době hojně využívána pro svou dobrou účinnost 

s minimem nežádoucích účinků a možnost okamžitého začlenění do běžného života 

ihned po zákroku. 

 

Fotodokumentace výsledků rejuvenace pomocí IPL a krému 1 v rámci této studie viz. 

Příloha 4. 

 

3.3.2.2. FRAKČNÍ CO2 LASER 

 

Frakční CO2 laser patří do skupiny frakčních ablačních laserů („obrušují“ povrch 

kůže). Pracuje na principu frakční termolýzy, která se stala revoluční metodou 

v oblasti estetické medicíny. Oproti svým předchůdcům, „nefrakčním ablačním“ 

laserům, má nejednu výhodu. Paprsek je zde rozštěpen do mnoha tenkých paprsků 

(na pokožce vzniká jakási mřížka – viz Obr. 7), jejíž tvar a velikost je volitelný podle 
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ošetřované oblasti. Ty pronikají hluboko do tkáně a způsobují zde sloupcovité 

termální poškození, Microscopic Thermal Zones (MTZ). 

 

Obr. 7: “Mřížka“ laseru (MTZ)15 

 

 

 

 

 

Mezi jednotlivými sloupci zůstávají oblasti nepoškozené tkáně se zásobou 

keratinocytů. Díky nepoškozené tkáni se ošetřené místo výrazně lépe hojí.  

 

 

Obr. 8: Frakční fototermolýza. Srovnání ablačního, neablačního a frakčního 
ošetření15 

 

 

 

V závislosti na použité vlnové délce, hustotě, délce expozice a absorpci ve tkáni 

působí imunostimulačně, tepelně, ionizačně, fotodynamicky a akusticky. 

V dermatologii se nejvíce užívá efektu termického. Dále je minimalizováno riziko 



 

25 

 

nežádoucích účinků, oproti zmíněným předchůdcům, jako přetrvávající erytém, 

bakteriální a virové infekce, vznik hyper či hypopigmentací, až jizev.  

Z histologického hlediska dochází díky vlivu tepla ke stažení kolagenních 

a elastinových vláken a k novotvorbě kolagenu, elastinu a dále keratinocytů. 

Na povrchu pak dochází k reepitelizaci. 

Většinou se ošetření frakčním CO2 laserem provádí jednou, pouze ve složitějších 

případech je nutné zákrok po 6 až 8 týdnech zopakovat.6,14,15,16 

 

Nežádoucí účinky 

Očekávaným důsledkem aplikace je zčervenání, které mizí většinou během 3 až 6 

dní a vznik krust mizících v průběhu 14 dní. Ve výjimečných případech u citlivých 

jedinců není vyloučena i doba rekonvalescence - až 3 měsíce. Proto je velice 

důležité vhodné nastavení laseru dle typu kůže klienta. Pro zklidnění pleti 

a zamezení nadměrným nežádoucím účinkům zčervenání a otoku se po aplikaci 

laseru používají chladivé obklady a zklidňující topické přípravky např. s obsahem 

panthenolu. 

Z dalších nežádoucích účinků to mohou být bakteriální, plísňové a  virové infekce 

během prvního týdne po operaci. Nejvíce se objevují zejména infekce herpetické. 

Jejich včasná diagnostika a zahájení léčby během pooperační péče je základem 

zvládnutí problému. V některých případech se antivirotika nasazují preventivně, 

počínaje dnem před operací na dobu až 7 dní. Z bakteriálních infekcí jde zejména 

o Staphylococcus aureus a Psedomanas aeruginosa. I zde je, zvláště pak u klientů 

se slabším imunitním systémem, vhodné zvolit preventivní podávání antibakteriálních 

léčiv. Plísňová infekce je způsobena nejčastěji Candida albicans. Zmíněné infekce 

jsou nebezpečím jak z hlediska samotných infekcí, tak poruchy hojení až vzniku jizev 

v jejich důsledku.  

U klientů s tmavší barvou pleti je zvýšené riziko vzniku hyperpigmentací. Proto je 

nutné přizpůsobit intenzitu a hustotu paprsků fototypu daného klienta. Dále pro toto 

riziko je nutné po dobu minimálně 2 týdnů před a po zákroku omezit pohyb na slunci. 

V této souvislosti se ke zvládnutí nežádoucích projevů také mohou použít peelingové 

látky, např. kyselina askorbová či retinoová, případně sunblock systémy. 

Hypopigmentace je méně pravděpodobnou komplikací. 
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Při použití nevhodné  energie a hustoty paprsků je možný nežádoucí vznik 

hypertrofických jizev, a to zejména v citlivých oblastech, jako jsou krk a periorbitální 

a mandibulární regiony. Riziko je zvýšeno u klientů s kontaktní dermatitidou 

a u klientů se sklonem k tvorbě keloidních jizev. K ošetření tohoto nežádoucího 

účinku se používá kortikoidních mastí, opichů a silikonových gelů. 

Dalšími nežádoucími účinky může být přechodný výsev akné, či vzácně se 

vyskytující vznik pomalu rostoucích zhoubných kožních nádorů, 

keratoacanthomatidy. Je tedy vhodné vyhnout se použití této metody u klientů 

s aktinickou keratózou v anamnéze. 

Pro poměrně vysokou bolestivost zákroku se používají lokální anestetika, např. se 

nanáší EMLA krém. 

Kontraindikací pro použití frakčního CO2 laseru je těhotenství, zánětlivé procesy 

v místě ošetření, čerstvě opálená pokožka a podezření na maligní kožní bujení.14,15,17 

Frakčního CO2 laseru se využívá nejen pro rejuvenaci  s dobrým vlivem zejména na 

jemnější vrásky a pigmentace, ale také v chirurgických oblastech k odstranění 

výrůstků (fibromů, znamének), dále k odstranění jizev po akné či neštovicích, na 

rozšířené póry, ale i k odstranění chrápání (hlasité dýchání způsobené vibracemi 

měkkého patra). Pokud jde o rejuvenaci, počáteční efekt je znatelný po týdnu, kdy 

klientky popisují hladší kůži a celkový efekt se dostavuje do 10 týdnů, kdy dochází ke 

zmnožení kolagenních a elastinových vláken. 

 

3.3.2.3. APLIKACE TOPICKÝCH PŘÍPRAVKŮ 

 

 V širokém spektru topických přípravků, využitelných pro účely regenerace 

a omlazení pleti, byly vybrány následující dva hydrokrémy:II Jejich kvalitativní složení 

je uvedeno v Příloze 5. 

 

 

 

 

                                            
II
  Informace o použitých krémech byly čerpány z propagačních materiálů Vichy a oficiálních webových 

stránek www.vichy.com 
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Vichy Liftactiv CxP  (krém 1) 

 

Liftactiv CxP je součástí řady přípravků péče obnovující strukturu pleti. Působí proti 

vráskám a ztrátě pevnosti. Díky obsahu látky s označením Peptide² a kombinaci 

glukosylovaného a fosforylovaného vitaminu C s postupným uvolňováním stimuluje 

činnost a obnovu fibroblastů. Tím vzrůstá produkce elastinových a kolagenových 

vláken, zlepšuje se elasticita pokožky a pleť se vypíná zevnitř (prokázáno v testech in 

vitro). Je určen ženám ve věku 40 – 50 let. Dermatologickou kontrolou byla klinicky 

prokázána jeho účinnost. Slibuje okamžité vyhlazení pleti s dlouhodobou účinností 

na obnovu struktury. Osahuje  termální vodu z Vichy - ta je obohacena o 17 

minerálních a 13 stopových prvků, díky nimž má zklidňující a posilující účinky, 

zklidňuje projevy štípání, svědění a pálení. Pozitivně stimuluje obranyschopnost 

pokožky a maximalizuje účinnost katalázy - enzymu, který chrání pleť před volnými 

radikály. Má příjemnou nemastnou texturu, která nelepí. Testován byl i na citlivé pleti. 

Je hypoalergenní a nekomendogenní. 

 

Tab.3: Charakteristika krému 1 dle www.vichyConsult.cz 

Biologický lifting – stimuluje buněčnou obnovu 

Typ pleti: 
Pro všechny typy pleti. 
 
Účinek: 
Intenzivní péče proti vráskám a ztrátě pevnosti s okamžitým rozjasňujícím účinkem. 
 
Výsledek: 
Rozjasnění pleti za 1min.* 
Zpevnění pleti +33% za 4h.** 
Redukce vrásek -18% za 1 měsíc.*** 
 
*Autoevaluace, 52 žen. **Klinický test, 40 žen. ***Klinický text, 39 žen. 

 

Vichy Neovadiol Gf  (krém 2) 

 

Neovadiol Gf je součástí přípravků řady péče, která rekonstituuje kožní tkáň 

a stimuluje růstové faktory v pokožce. Navrací obličeji jeho původní proporce, 

zpevňuje krk, vyplňuje tváře, opět rýsuje kontury obličeje. Je inovací v péči o pleť 

v období menopauzy, ideální pro ženy ve věku 50-60 let. Vichy tento produkt 

považuje za unikátní spojení nové generace. Osahuje látku s označením Protiec Gf, 

který stimuluje tvorbu růstových faktorů nezbytné k obnově struktur všech kožních 
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tkání a dále látku Pro-Xylane pro obnovení kompaktnosti a pružnosti pleti. Má texturu 

napomáhající okamžitě vyrovnávat nedostatek vody a lipidů v pleti, dodává jí 

hebkost. Byl testován pod dermatologickou kontrolou i na citlivé pleti, což dokazuje 

jeho hypoalergenní vlastnosti. Stejně jako Liftactiv CxP obsahuje termální vodu 

z Vichy a vykazuje tedy jí vyvolané účinky stejné jako u Liftactivu, je nekomedogenní. 

 

Tab. 4: Charakteristika krému 2 dle www.vichyConsult.cz 

Péče obnovující proporcionální strukturu obličeje a hutnost pleti 

 

Typ pleti: 
Normální až smíšená pleť, suchá až velmi suchá pleť 
 
Účinek: 
Stimuluje růstové faktory přirozeně zastoupené v kůži, pro rychlejší obnovu všech struktur 
kožní tkáně. 
 
Výsledek: 
Účinnost na 3 zónách obličeje: 
Vyrýsování kontur obličeje. Zpevnění krku. Vyplnění tváří. 

 

3.4. PŘÍSTROJE K HODNOCENÍ KOSMETOLOGICKÝCH 

PARAMETRŮ 

 

V práci byly k měření hodnot použity dva přístroje charakterizované v následujících 

odstavcích. 

3.4.1. VISIA IMAGING SYSTEM  

 

Visia Imaging je záznamový, analytický systém pomáhající určit strukturu pleti, počet 

vrásek, množství pórů a bakterií způsobujících akné, pigmentací, poškození 

sluncem, a stav pleti jako takový v rámci stárnutí. Detailní analýzou snímků 

pořízených přístrojem Visia Imaging stanoví lékař optimální individuální terapii pro 

okamžitou pomoc i dlouhodobou preventivní péči. Díky přístroji lze sledovat účinek již 

podstoupeného ošetření nebo vývoj stavu pokožky, pokud k žádné terapii nedojde. 

Přístroj Visia Imaging je složen z fotokabiny a softwaru ke zpracování dat. 

Fotokabina je ergonomicky uzpůsobena pro zafixování obličeje ve třech základních 

pozicích – frontální, poloprofil zprava a zleva a současně je speciálně navržena 

k získání fotografii za třech různých světelných podmínek: 
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Normální světlo: analyzuje pigmentace, póry, vrásky, texturu pleti 

Ultrafialové světlo: zjišťuje problémy, které nejsou viditelné při normálním světle, 

přítomnost Propionibacteruim acne, skvrny od ultrafialového záření 

Křižně polarizované světlo: zaměřuje se na červeně a hnědě zbarvené plochy 

(koncentrace melaninu), červené oblasti, žilky, záněty, rosacea, akné, stařecké 

skvrny, hyperpigmentace a melasma 

Vše trvá jen pár vteřin a klient, který má v kabině zavřené oči, vnímá vyšetření jako 

dva silné záblesky. Není potřeba žádné zvláštní přípravy, dokonce není nutné se ani 

odlíčit. 

Visia Imaging nabízí též simulaci stárnutí, při němž má klient možnost zjistit, jak se 

bude měnit stav jeho pleti v průběhu let. 18  

 

3.4.2. CK ELECTRONIC ANALYSATOR 

 

Použité zařízení firmy Courage-Khazaka představuje poslední vývojovou variantu 

multifunkčního  přístroje používaného k objektivizaci klinických diagnóz 

v dermatologii a při výzkumu a vývoji kosmetických a farmaceutických přípravků. 

Skládá se z vícekanálového adaptéru pro připojení sond snímajících různé fyzikální  

parametry stavu kůže. 

Pro účely této práce byla využit sebumetr k hodnocení obsahu kožních lipidů 

v sestavě označené Sebumeter SM 815. 

Princip měření je založen na fotometrii lipidických stop (vzorků) sejmutých 

z měřeného okrsku kůže pomocí proužku speciální pásky. Stanovení spočívá 

v měření transmise světla  procházejícího proužkem a snímaného za páskou pomocí 

fotobuňky. Obsah lipidů v exponované ploše proužku je inverzně vyjádřen 

v jednotkách transmitance v intervalu 0 až 350. 

Druhou veličinu představovala kožní frikce, jejíž hodnoty byly snímány pomocí 

frictometru v sestavě označované výrobcem jako Frictiometer FR 770. Sonda 

zařízení se skládá z motorku, rotačního podstavce frikční hlavice a vlastní, 

vyměnitelné teflonové frikční hlavice. Její pomocí se na kůži aplikuje konstantní 

točivý moment. Tento torzní moment je převáděn pomocí dynamometru na 

elektrickou veličinu, kterou software přístroje dále převádí na číselné údaje.19  
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3.5. HLAVNÍ POJMY STATSTICKÉHO HODNOCENÍ20 

 

Matematicko-statistické metody jsou vhodným nástrojem zkoumání a vyhodnocování 

experimentů v případech, kdy je nutné učinit objektivní závěr o celku sestávajícího 

z velkého množství jednotek, přičemž z důvodu hospodárnosti, efektivnosti, 

z technických, časových a nebo jiných důvodů je možné prozkoumat jen malou, 

vybranou část z tohoto velkého celku. Tato situace vzniká například v hromadné 

výrobě, destrukčních zkouškách, biologii, medicíně, klinických studiích na osobách 

apod. 

Náhodná veličina  

Většina pokusů a pozorování prováděných v biologii a medicíně má výsledek 

vyjádřitelný reálným číslem. Tato čísla vytvářejí hodnoty reálné náhodné veličiny. 

K základním charakteristikám náhodné veličiny řadíme průměr a rozptyl. Jak často 

určité hodnoty náhodné veličiny nastávají, je exaktně matematicky popsáno pomocí 

rozdělení pravděpodobnosti. V praxi se zpravidla setkáváme s náhodnými veličinami 

dvojího typu - diskrétními a spojitými.  

 

Náhodný výběr z konečného počtu základního souboru je skupina  hodnot náhodné 

veličiny vybraných nezávisle na sobě a zároveň tak, aby všechny hodnoty náhodné 

veličiny, které jsou k dispozici, měly stejnou možnost být do výběru pojaty 

 

Počet hodnot v náhodném výběru je rozsah náhodného výběru (značí se n). 

Náhodným výběrem, zejména z nekonečného základního souboru, se též rozumí 

skupina n nezávislých náhodných výsledků realizací experimentu za stejných 

podmínek.  

 

Rozsah náhodného výběru 

Pro řadu situací při hodnocení biologických souborů by bylo vhodné získat 100 až 

200 hodnot. V závislosti na řadě podmínek lze za akceptovatelné minimum 

považovat 50. Platí, že při poklesu počtu vzorků pod určitý minimální počet a při 

současné možnosti uplatnění náhodných i systematických vlivů nejsou výsledky 

reprezentativní. 
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Náhodné veličiny vykazují za jinak ustálených podmínek proměnlivost, variabilitu 

která je způsobena různými vlivy. Tyto vlivy se dělí na náhodné a systematické. 

 

Náhodné vlivy nevykazují bezprostředně zjevnou zákonitost. Jejich počet bývá 

značný, ale kolísání veličiny, na kterou působí bývá malé. Účinky náhodných vlivů 

na náhodnou veličinu je proto účelné sledovat nikoli jednotlivě, nýbrž souhrnně. 

Chování náhodné veličiny vystavené pouze náhodným vlivům vystihuje ustálený stav 

sledovaného procesu nebo jevu. 

 

Systematické vlivy, které mohou působit zároveň s náhodnými vlivy, mohou 

výrazně ovlivnit zjišťované hodnoty náhodné veličiny. Jejich přítomnost  uvádí proces 

do nežádoucího stavu. 

 

Histogram je grafickým vyjádřením proměnlivosti náhodné veličiny. Je 

nejjednodušším a nejúčinnějším nástrojem pro popis proměnlivosti náhodné veličiny. 

Je první zárukou správnosti výsledků. Po jeho sestrojení  je velmi rychle a účinně 

rozpoznatelné, zda parametry pozorování byly správně navrženy, výběr vzorků 

správně stanoven (například na vyloučení systematických vlivů) apod. 

 

Statistické přístupy a metody aktuálně doporučované k hodnocení výsledků v oblasti 

kosmetologie přináší evropská směrnice z roku 2008.21 
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4. EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

 

Aplikace rejuvenačních metod a měření vlastností kůže byla prováděna 

na dermatologickém oddělení společnosti Klinika a institut estetické medicíny 

Asklepion. 

Aplikaci topických krémů prováděly klientky samostatně doma. 

 

4.1. PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ 

 

Během studie byly použity dva měřící přístroje: Visia Imaging System a CK 

Electronics Analysator. Ošetření kůže bylo prováděno pomocí IPL a frakčního CO2 

laseru. 

 

4.1.1. VISIA IMAGING SYSTEM  

 

Toto zařízení je blíže popsáno v kapitole 2.4.1. 

Důležité technické parametry 22 

Měření vyžaduje dodržení teplotního rozmezí: 16°C až 28°C při 20  až 80 procentní 

relativní vlhkosti 

Zobrazení: 1024 x 768 pixelů při 24-bitové barevné škále 

 

Obrázek přístroje a práce s ním jsou uvedeny v Příloze 6 . Ukázka záznamu z Visia 

Imaging System je v Příloze 7.  

 

4.1.2. CK ELECTRONIC ANALYSATOR 

Toto zařízení je blíže popsáno v kapitole 2.4.2. 

Důležité technické parametry19 

Citlivost senzoru prostředí: teplota ± 0,9 °C; relativní vlhkost ± 2 %.  

Sebumetr: exponovaná plocha 46 mm2; přesnost ± 5 % 

Frictometr: průměr frikční hlavice 16 mm; přesnost ± 10 % 
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Přístroj a práce s ním je vyobrazena v Příloze 9, ukázka záznamu je taktéž 

v Příloze 9. 

 

4.1.3. IPL 

Ellipse  Flex (výrobce: Danish Dermatologic Development A/S, Hoersholm, Denmark) 

Toto zařízení je blíže popsáno v kapitole 2.3.2.1. 

 

Důležité technické parametry:23 

Vlnová délka: 400 – 950 nm; v experimentu byla použita vlnová délka: 530 – 750 nm 

Délka pulzu: 0,5 – 88,5 ms 

Energie: maximálně použitelná energie přístroje 26 J/cm2; v experimentu byla použita 

energie 7 J/cm2 

Velikost aplikátoru (spot size): 10 mm x 48 mm 

 

Fotografie zařízení a fotografie ošetřování pomocí IPL  jsou v Příloze 8. 

 

4.1.4. FRAKČNÍ CO2  LASER 

MiXto sx (výrobce: Lasering s.r.l., Modena, Italy) 

Toto zařízení je blíže popsáno v kapitole 2.3.2.2. 

 

Důležité technické parametry24 

Vlnová délka: 10,6 μm 

Velikost skenovacího obrazce: spot 300 μm , celkem 20 x 20 mm, krok po 2 mm 

Pokrytí plochy 5 – 40% (v experimentu 20%) 

SX index 1-8 (v experimentu 7);  

Poznámka: index SX značí dobu trvání pulzu (vztaženo na energii - čím vyšší číslo 

tím více se prohřívá tkáň) 

Výkon: 10 W 

 

Fotografie zařízení a fotografie ošetřování pomocí IPL  jsou v Příloze 8. 
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4.2. PRACOVNÍ POSTUP 

 

4.2.1. VÝBĚR KLIENTEK 

 

Kritériem pro výběr klientek byl zejména jejich věk. Celkem bylo osloveno 9 žen tří 

věkových kategorií.  

- 45+ …Alena, Aneta, Anna 

- 35+ …Barbora, Beáta, Berta 

- 25+ …Dana, Denisa, Diana 

 

4.2.2. PRŮBĚH NÁVŠTĚV KLINIKY 

 

Klientky byly jednotlivě zvány na kliniku. Při první návštěvě byly seznámeny 

s plánem studie, vyplnily úvodní dotazník (Příloha 10) a obdržely krémy zvolené pro 

každodenní péči, kterou klientky dle pokynů prováděly samostatně doma. 

Následující sled událostí byl stejný pro všechny čtyři návštěvy kliniky. Pomocí 

přístroje Visia Imaging byla vyhotovena a analyzována série fotografií. Poté proběhlo 

měření pomocí CK Electronics, a to sondou pro kožní frikci, pro množství kožních 

lipidů (sebum) a tonus kůže. Nakonec, po naměření potřebných údajů, klientky 

podstoupily ošetření pomocí IPL a frakčního CO2 laseru.   

 

4.2.3. OBLASTI OŠETŘOVÁNÍ A MĚŘENÍ 

 

Pro tuto studii bylo vybráno celkem 8 oblastí měření. Na 6 z nich byly aplikovány 

různé rejuvenační metody a jejich kombinace a 2 místa zůstala neošetřena pro lepší 

průkaznost účinnosti (popř.neúčinnosti) metod. 
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Tab. 5: Rozdělení rejuvenačních metod pro jednotlivé oblasti měření  

 IPL frakční CO2 
laser 

Vichy Liftactiv 
CxP 

Vichy 
Neovadiol Gf 

1.čelo X  X  

2.levý spánek X  X  

3.levé zápěstí   X  

4.levé předloktí  X X  

5.levá paže     

6.pravé zápěstí    X 

7.pravé předloktí  X  X 

8.pravá paže     

 

Obr .9: Oblasti měření a ošetření 1 

 

Obr. 10: Oblasti měření a ošetření 2 
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4.2.4. POSTUP PŘI VYHODNOCENÍ 

Pro vyhodnocení, v rámci této studie, byly zvoleny 3 měřené kožní parametry, a sice  

obsah kožních lipidů, kožní frikce a textura kůže. První dva zmíněné parametry byly 

měřeny na všech 8 místech, textura jen v oblasti obličeje (čelní pohled a pohledy 

z pravé a levé strany) 

 

Kožní lipidy 

Kožní lipidy jsou dvojího původu. Většina kožních lipidů je produktem mazových žláz. 

Asi 2 % lipidů jsou endogenního původu, pocházejí z rozpadu keratinocytů. Jedná se 

převážně o ceramidy, vyšší mastné kyseliny, cholesterol a cholesterol sulfát. 

Kožní lipidy se na hydrataci kůže podílejí různými mechanismy. Zamezují odpařování 

vody, samy váží tzv. strukturální vodu a ovlivňováním kožní struktury modifikují 

i rovnovážnou úroveň hydratace. 

Metoda poskytuje výsledky v podobě převrácených hodnot transmitance v intervalu 0 

až 350.  Při nulových hodnotách je tedy množství kožních lipidů nejmenší, se 

vzrůstajícími přístrojovými hodnotami se obsah lipidů zvyšuje. 

 

Kožní frikce 

Výsledné hodnoty poskytované přístrojem jako digitální výstup jsou kvantifikací 

komplexní  veličiny složené z fyzikálně definované frikce, viskoelastických vlastností 

kůže a geometrie mikroreliéfu kůže v místě aplikované sondy při torzní zátěži.  

Obsahuje v sobě také částečnou informaci o hloubkové textuře kůže. 

Torzní napětí v okamžiku ustáleného skluzu lze formálně vyjádřit ve fyzikálních 

jednotkách, které ovšem mají komplikovanou kvalitativní strukturu. Proto jsou obvykle 

uváděny jako bezrozměrné číslo. Tento způsob vyjádření je použit také v rámci této 

diplomové práce.  

 

Textura kůže, kožní reliéf 

Obecněji může být definována jako sensorická, zejména mechanická charakteristika 

kvality, konzistence, struktury, a povrchu materiálů, například tkanin, kůže a jiných 

tkání, topických krémů, potravin aj  

Textura je při daném konkrétním způsobu pomocí Visia Imaging System chápána 

jako povrchově snímaný projev vnitřní struktury. 
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Jednotkou je relativní (procentuální, poměrný) ukazatel kvality kůže, textury, 

v porovnání se všemi předchozími dosud naměřenými vzorky klientů výrobce 

zařízení (dle jeho studií). Hodnota 50 % odpovídá většině populace, pod hranicí 50% 

je na tom klient hůře než většina populace a nad touto hranicí je na tom lépe než 

většina populace téže věkové kategorie. 

 

Z hodnot získaných pomocí Visia Imaging System a CK Electronic Analysator byla 

vybrána potřebná data, zpracována do tabulek a grafů. 

 

Vyhodnocení bylo provedeno ve třech rovinách: 

 

Rovina A Vyhodnocení hodnot naměřených v rámci této studie v kontextu s dalšími 

informacemi o klientech a odhad pravděpodobného dopadu náhodných 

a systematických vlivů tak, jak to v daných podmínkách bylo možné. Vzhledem 

k malému počtu vzorků a víceméně jen operativnímu zjišťování možných příčin (na 

základě vyplnění úvodního dotazníku – viz. Příloha 10 a rozhovoru během každé 

návštěvy kliniky), budou mít vyvozené závěry spíše spekulativní charakter a podobu 

kvalifikovaného odhadu. 

 

Rovina B  Ilustrativní statistické vyhodnocení jedné vybrané veličiny 

 

Rovina C Využitelnost výsledků pro přípravu a naplánování experimentů, jejichž 

výsledky by již mohly být statisticky dostatečně zpracovatelné a zobecnitelné. 
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5. VÝSLEDKY A DISKUSE  

 

5.1. NAMĚŘENÉ ÚDAJE S INFORMACEMI O KLIENTKÁCH A 

ODHAD DOPADU NÁHODNÝCH A SYSTEMATICKÝCH VLIVŮ  

 

5.1.1. ALENA 

 

Kožní lipidy 

 

Tab. 6 : Hodnoty množství kožních lipidů klientky Aleny  

Alena čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 138 66 3 5 4 1 3 2 

2. 150 79 11 28 3 17 24 5 

3. 157 81 28 48 5 20 53 3 

4. 110 84 40 84 3 23 97 4 

 

 

 

 

Graf 1: Kožní lipidy u  klientky Aleny 
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Vliv krémů 

- Klientka trpí seborrhoickou dermatitidou v oblasti čela, spánků a ve vlasech, 

díky čemuž je v těchto místech snížen obsah kožních lipidů. Pravidelné 

používání krému sice nemělo dle očekávání na onemocnění vliv, ale kůže 

i přes onemocnění byla z tohoto hlediska v lepším stavu. 

- Klientka má díky svému zaměstnání (práce s keramickou hlínou a jinými 

výtvarnými potřebami, časté mytí rukou mýdlem bez následného pravidelného 

ošetření krémem) poměrně vysušenou pokožku na rukou. Pravděpodobně 

z toho důvodu i krém určený pro pokožku obličeje dokázal zvýšit obsah lipidů 

na rukou (kdyby klientka pečovala o pokožku rukou krémem pro ni určeným, 

bylo by možné po aplikaci krémů určených pro pokožku obličeje, očekávat 

i zhoršení tohoto parametru). 

- Není pozorován rozdíl v účinku dvou různých krémů.  

 

Vliv IPL 

- IPL nemá pravděpodobně na obsah lipidů v pokožce výraznější vliv. Při 

dlouhodobějším ošetřování a pozorování by byl očekávatelný efekt zlepšení. 

IPL by zvýšilo kvalitu kůže a účinek krému by se pak mohl projevit výrazněji. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Výrazněji stoupající křivka v oblasti pravého a levého předloktí poukazuje na 

synergické působení použitých krémů a frakčního CO2  laseru na žádoucí 

zvýšení obsahu lipidů. 

- V oblastech zápěstí, kde je aplikován jen krém, není efekt dle očekávání tak 

velký (díky současnému použití laseru v oblasti předloktí dochází totiž 

k lepšímu vstřebávání krému narušenou pokožkou + dochází zde ke zlepšení 

kožních parametrů) 

 

Neočekávané výsledky  

- Mezi třetím a čtvrtým měřením dochází k výraznějšímu poklesu křivky v oblasti 

čela. Může tomu tak být z důvodu prodělání bakteriálního onemocnění 

léčeného antibiotiky (Klacid 500mg 2x1 tbl. po dobu 7 dní). Bakteriální aj. 

onemocnění mají negativní vliv na stav pokožky, tedy i na obsah jejích lipidů 



 

40 

 

(dochází například ke zvýšené produkci potu, případně vysychání pokožky). 

Podávání antibiotik také kůži negativně ovlivňuje a zvyšuje riziko vzniku 

nežádoucích účinků po aplikaci IPL i frakčního CO2 laseru. 

- Druhou, v tomto případě méně pravděpodobnou, alternativou vysvětlení 

tohoto nečekaného vlivu může být chyba operátora (méně pravděpodobnou 

proto, že vliv infekčního onemocnění na stav pokožky a výsledek léčby je 

mnoha studiemi podložený)  

 

Frikce 

Tab. 7: Hodnoty kožní frikce  klientky Aleny  

Alena čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 116,2 254,8 41,2 34,8 32,4 29,6 22,0 48,2 

2. 186,4 350,8 125,4 147,8 41,4 120,2 135,0 55,4 

3. 363,2 383,2 122,8 151,6 40,4 108,8 160,0 71,8 

4. 322,2 299,4 146,4 224,6 34,6 178,8 178,2 49,4 

 

 

 

 

Graf 2: Kožní frikce u klientky Aleny 
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Vliv krémů 

- V důsledku seborrhoické dermatitidy může být i kožní frikce zhoršená oproti 

zdravé pleti.  Krémy tedy svou regenerační schopností tento parametr dle 

očekávání zlepšují, i když onemocnění jako takové nelepší.  

- Jak bylo řečeno, klientka má díky častému namáhání pokožky rukou 

zhoršenou její kvalitu v této oblasti. V průběhu aplikace krémů (obou -  

nezávisle na jejich druhu; rozdíl by se projevil pravděpodobně až po delší 

době užívání a na citlivější části těla než jsou ruce) má frikce zlepšující se 

tendenci. Je to pravděpodobně zejména díky regeneračním a vyživujícím 

vlastnostem krémů. Klientka o pokožku pravidelně nepečuje, tak je efekt ještě 

více viditelný, než by byl u pokožky pravidelně ošetřované vhodným krémem. 

 

Vliv IPL 

- IPL má v tomto případě na kožní frikci pozitivní vliv. Již po první aplikaci je 

patrný poměrně velký rozdíl oproti původnímu stavu. Dá se říci, že IPL tedy 

zvýšilo kvalitu kůže z tohoto hlediska a jeho účinek se vzájemně doplňuje 

s účinkem aplikovaného krému.  

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Výrazněji stoupající křivka v oblasti pravého a levého předloktí poukazuje na 

synergické působení použitých krémů a frakčního CO2  laseru na i žádoucí 

zlepšení tohoto kožního parametru. Díky současnému použití laseru a krému 

v oblasti předloktí dochází totiž k lepšímu vstřebávání krému nejdříve 

narušenou, později „kvalitnější“pokožkou. 

- V oblastech zápěstí, kde je aplikován jen krém, není efekt dle očekávání pak 

tak velký. 

 

Neočekávané výsledky 

- Mezi třetím a čtvrtým měřením dochází k výraznějšímu poklesu křivky v oblasti 

obličeje. Je to opět z důvodu prodělaného onemocnění a léčby antibiotiky 

(viz.výše). V období nemoci vlivem dehydratace, únavy, horečky aj. projevů 

má totiž kůže mimo jiné zhoršenou i frikci. 

- Není vyloučena i mnohem méně pravděpodobná chyba operátora. 
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Textura 

Tab. 8: Hodnoty textury kůže klientky Aleny  

Alena 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 76 88 90 84 

textura front 34 51 66 69 

textura right 76 84 89 80 

 

 

 

Graf 3: Textura kůže u klientky Aleny 
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Vliv krému a IPL 

- Křivka textury v obličejové části, kde jsme aplikovali Vichy Liftactiv CxP a IPL, 

má dle očekávání stoupající tendenci. 

- Lze tedy říci, že obě tyto rejuvenační metody použité současně mají význam 

v omlazování kůže této klientky a jejich spolupůsobení přináší pozitivní 

výsledky. 

- Mezi třetím a čtvrtým měřením dochází k poklesu křivek. Textura se zřejmě 

také zhoršuje z důvodu nemoci a léčby antibiotiky. 

 

Nežádoucí účinky 

- Nepočítáme-li očekávané zarudnutí po aplikaci IPL, které do 2 hodin zmizelo, 

neprojevovaly se na klientce žádné nežádoucí účinky (a to ani po léčbě 

antibiotiky, kdy by týden po vysazení bylo možné nežádoucí účinky po aplikaci 

Angína + ATB 
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IPL a frakčního CO2 laseru očekávat, i když ve snížené míře oproti situaci, kdy 

by se antibiotika užívala ještě v den aplikace těchto rejuvenačních metod). 

- Místa na rukou, která byla ozářena frakčním CO2 laserem se dobře hojila. 

Ihned po aplikaci byly na ošetřená místa preventivně přikládány chladivé 

obklady a dva dny klientka místa promazávala Panthenolem. 

- Krémy klientka většinou snášela dobře, přestože má citlivou pokožku se 

sklonem k alergickým projevům. Jen v období výsevu vyrážky 

a seborrhoických krust (cca 4x za celé období) se objevoval pocit pálení. 

V tomto období byla pleť ošetřována krémem s obsahem kortikoidů 

(Advantam cream) a aplikace Vichy krémů byla na den, maximálně dva, 

přerušena. 

 

Subjektivní popis výsledku klientkou 

- Klientka si ošetření velice pochvalovala. Pokožka se jevila hladší, jemnější, 

zdravější, lépe hydratovaná a rozzářená.  

- Pokožka rukou je také v lepším stavu, jemnější a lépe hydratovaná, 

v oblastech aplikace frakčního CO2 laseru je výsledný efekt mnohem 

výraznější, pokožka je zde naprosto hladká. 

- Co se testovaných krémů týče, více klientce vyhovoval Vichy Liftactiv CxP. Po 

aplikaci tohoto krému subjektivně popisuje „lepší stav pokožky“ v porovnání 

s místy ošetřovanými Vichy Neovadiolem Gf. Pochvaluje si i příjemnější 

texturu a parfemaci Vichy Liftactivu CxP. 

 

Celkový výsledek 

- U klientky došlo dle oblasti k většímu či menšímu zlepšení pokožky, a to 

z hlediska obsahu kožním lipidů, frikce a textury.  

- Léčbu dobře snášela.  
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5.1.2. ANETA 

 

Kožní lipidy 

Tab. 9: Hodnoty množství kožních lipidů klientky Anety  

Aneta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 101 40 2 0 6 2 0 5 

2. 114 73 1 5 8 0 1 4 

3. 115 79 2 0 2 6 0 2 

4. 110 84 3 0 3 4 0 0 

 

 

 

 

 

Graf 4: Kožní lipidy u klientky Anety 
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Vliv krémů 

- Z naměřených hodnot vyplývá, že u této klientky nemají námi zvolené krémy 

výraznější vliv na obsah lipidů v oblasti rukou. Vysvětlení je možné dvojí; klientka 

by pro svůj typ pokožky potřebovala krémy vhodné pro aplikaci na ruce a tělo 

(naše krémy jsou určené pro pokožku obličeje) a (nebo) krémy s vyšší hydratační 

schopností. Pak by bylo možné očekávat žádoucí zvýšení hodnot obsahu lipidů 

v této oblasti. 

změna používané kosmetiky + 
zvýšené působení slunečního 

záření 
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- Křivka zaznamenávající hladiny obsahu lipidů pokožky obličeje má stoupající 

tendenci. Předpokládáme, že je to výsledkem spolupůsobení aplikovaného 

krému a IPL. 

 

Vliv IPL  

- Vlivem IPL dochází ke zvýšení kvality pokožky.   

- Spolu s použitým krémem vede k žádoucímu zvýšení hodnot pro obsah kožních 

lipidů v pokožce. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- U této klientky se nepodařilo prokázat příznivý vliv frakčního CO2 laseru na 

měřený parametr, přestože by bylo očekávatelné alespoň zlepšené vstřebávání 

krémů a tím i zvýšení jeho hladiny. 

 

Neočekávané výsledky 

- Mírný pokles křivky pro lipidický obsah pokožky čela mezi třetím a čtvrtým 

měřením se může přikládat vnějším vlivům, které lze v tomto ročním období 

(květen/červen) očekávat. Jsou jimi např. zvýšená teplota ovzduší, vyšší intenzita 

slunečního záření, aj.. Tyto vlivy mají za následek dehydrataci organismu, tedy 

i pleti, což se mimo jiné projevuje i sníženým obsahem lipidů. Dalším možným 

důvodem může být špatná aplikace krému, únava, stres, změna pečující 

kosmetiky (čistícího mléka či pleťové vody…) případně dekorativní kosmetiky 

(make-up…). Není vyloučeno ani primární či sekundární onemocnění kůže. 

V tomto konkrétním případě klientka uvádí změnu používané pleťové vody a dále 

je pravděpodobný negativní vliv zvyšující se intenzity slunečního záření. Klientka 

má delší vlasy, tudíž postranní části obličeje jsou před slunečním zářením více 

chráněny oproti odhalené oblasti čela a také je možné, že i pečující kosmetiku 

více a pečlivěji nanáší na čelo, jak tomu u neodborné péče bývá. 

- V bodě 4 křivky čela není zcela vyloučena i chyba operátora. 
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Frikce 

Tab. 10: Hodnoty kožní frikce klientky Anety   

Aneta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 108,6 277,4 65,6 70,0 51,0 80,6 20,8 65,8 

2. 183,4 690,2 221,2 156,0 44,8 242,4 127,8 70,4 

3. 258,2 753,0 211,0 165,0 38,4 233,4 148,2 68,2 

4. 285,8 747,6 377,8 186,6 56,4 315,6 186,4 79,0 

 

 

Graf 5: Kožní frikce u klientky Anety 
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Vliv krému 

- Krémy, jak je z křivek patrné, mají na kožní frikci pozitivní vliv. 

- Oba krémy vykazují téměř stejný efekt. Rozhodující tedy je to, že oba mají jistou 

regenerační a hydratační aj. schopnost. 

 

Vliv IPL 

- V obou místech aplikace IPL došlo ke zvýšení frikce. Je tedy možné konstatovat, 

že IPL má z tohoto hlediska dobrý účinek.  

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Ani u tohoto parametru se nepodařilo prokázat příznivý vliv metody 

(očekávatelné by bylo zkvalitnění oblasti kůže nejen působením laseru, ale také 

zlepšenou absorpcí, tedy i účinkem, krému v ozářené oblasti). 
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Neočekávané výsledky   

- Zajímavé je, že frikce se v oblasti čela zlepšuje podobně jako v ostatních 

oblastech, zatímco v oblasti spánku je zlepšení o poznání výraznější. V ostatních 

případech (u jiných klientek) tomu tak není.  

- Není možné vyloučit ani chybu operátora během prvního měření frikce oblasti 

levého spánku (mohlo tak dojít k získání nižší hodnoty než byla skutečná) . 

 

Textura 

Tab. 11: Hodnoty textury kůže klientky Anety  

Aneta 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 88 94 97 96 

textura front 62 66 82 66 

textura right 89 92 98 99 

 

 

 

 

 

Graf 6: Textura kůže u klientky Anety 
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Vliv krému  a IPL 

- Spolupůsobením IPL a krému dochází k postupnému zlepšení textury pleti 

v místech aplikace. 

změna používané kosmetiky + 
zvýšené působení slunečního 

záření 
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- V oblasti čela mezi třetím a čtvrtým měřením opět dochází k poklesu křivky, jako 

tomu bylo u hodnot obsahu lipidů. Efekt je opět možné přičítat změně používané 

pleťové vody a zvýšené intenzitě slunečního záření. 

 

Nežádoucí účinky 

- Klientka léčbu dobře snášela a žádné nežádoucí účinky nebyly pozorovány.  

- Po aplikaci IPL se objevilo dle očekávání velice mírné zarudnutí, které zmizelo do 

10 min. 

- Oblasti ozářené frakčním CO2 laserem se dobře hojily (po aplikaci se preventivně 

přikládal chladivé obklady a den se ošetřená místa, také preventivně, 

promazávala Panthenolem). 

 

Subjektivní popis výsledku klientkou 

- Klientka byla s výsledkem ošetření spokojena.  

- Popisuje pleť jako lépe vyživenou a hladší. 

- Z krémů jí vyhovoval více Vichy Liftactiv CxP, a to z důvodu příjemnější textury 

a parfemace. 

 

Celkový výsledek 

- V průběhu léčby došlo ke zlepšení textury a frikce ve všech ošetřených 

oblastech.  

- Použité rejuvenační metody, zejména aplikace krémů a IPL, měli příznivý vliv na 

lipidický obsah  pokožky obličeje. Oproti tomu hodnoty tohoto parametru pokožky 

rukou se v průběhu měření neměnily. V péči o pokožku rukou a těla by bylo 

pravděpodobně účinnější, tedy i žádoucí zvolit krém s výhodnějšími vlastnostmi 

pro danou část těla.  

- Navzdory očekávání se neprojevil účinek frakčního CO2 laseru. 

- U žádného sledovaného parametru se neprojevilo používání dvou různých krémů 

jako rozdílné. 
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5.1.3. ANNA 

 

Kožní lipidy 

 

Tab. 12: Hodnoty množství kožních lipidů klientky Anny   

 

 

Graf 7: Kožní lipidy u klientky Anny 
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Vliv krémů 

- Díky spolupůsobení aplikovaného krému a IPL dochází ke zvýšení obsahu 

lipidů pokožky v obličejové části. 

- Samotné používání krému by pravděpodobně nepřineslo tak dobré výsledky, 

což je vyvozené z křivek rukou. V oblasti zápěstí dochází dokonce začátkem 

léčby k poklesu lipidického obsahu. Příčinou je nejspíše fakt, že klientka 

běžně o pokožku rukou pečuje, pravidelně, a námi aplikovaný krém 

nedosahuje pro tuto oblast tak dobrých výsledků.  

Anna čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 110 59 23 0 2 15 0 1 

2. 109 53 5 6 1 4 7 2 

3. 128 74 4 8 1 7 6 3 

4. 161 91 5 0 0 4 1 1 
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- V ostatních oblastech měření na rukou se stav pokožky z tohoto hlediska 

nemění, proto usuzujeme, že pro klientku je tento krém nevyhovující, 

nevykazuje dostatečnou vyživovací schopnost pro tento typ pokožky. 

 

Vliv IPL 

- Kombinací IPL a krému jsme došli k uspokojivým výsledkům tohoto měření. 

Kůže se zdá být lépe vyživená a hydratovaná. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- U této klientky se nepodařilo prokázat příznivý vliv této metody na obsah 

kožního mazu v pokožce. 

 

Neočekávané výsledky 

- Během měření nenastala situace, která by neočekávaně změnila výsledné 

křivky tohoto měřeného parametru. 

 

Frikce 

Tab.13: Hodnoty kožní frikce  klientky Anny  

Anna čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 183,2 384,0 29,8 24,6 22,1 41,4 40,2 32,2 

2. 298,8 425,2 88,2 40,2 25,8 72,8 35,2 28,4 

3. 356,2 413,2 91,0 56,0 34,8 82,2 58,0 34,8 

4. 349,0 410,2 120,0 76,6 36,6 123,6 81,8 30,6 
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Graf 8: Kožní frikce u klientky Anny 
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Vliv krémů 

- Z křivek je patrné, že použité krémy mají na kožní frikci určitý pozitivní vliv, a 

to ve všech oblastech, kde byl aplikován.  

- Na pokožce obličeje, kde za pozitivní výsledek pravděpodobně zodpovídá 

kombinace krému a IPL, je výrazné zlepšení frikce viditelné zejména v oblasti 

čela 

- V oblasti spánků byla kůže postižena sníženou frikcí před léčbou mnohem 

méně, tudíž léčba nemá v těchto oblastech tak velký efekt (vyšší efektivity 

rejuvenační metody dosahují u „starší“ a poškozenější pokožky). 

 

Vliv IPL 

- IPL má na kožní frikci zřejmě také pozitivní vliv.  Zejména v oblasti čela 

dochází k výraznému zvýšení frikce, jak je popsáno výše. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Ani na kožní frikci není prokazatelné zlepšení kvality kůže díky frakčnímu CO2 

laseru. 

 

 

 

Zvyšující se intenzita 
slunečního záření 
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Neočekávané výsledky 

- V oblasti obličeje a čela dochází k velmi mírným poklesům křivky. Vzhledem 

k ročnímu období usuzujeme, že příčinou může být zvýšená intenzita 

slunečního záření, čímž má pleť sníženou kvalitu (fotoaging).  

- Takovéto malé výkyvy může způsobovat i okamžitá kondice kůže v daný den. 

Zde se projevují známky stresu, únavy a vliv počasí-vítr, vlhkost, teplota…. 

 

Textura 

Tab. 14: Hodnoty textury kůže klientky Anny  

Anna 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 96 96 97 99 

textura front 83 85 75 91 

textura right 96 97 99 99 

 

 

Graf 9: Textura kůže u klientky Anny 
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Vliv krému a IPL 

- Tato klientka měla dobré hodnoty textury pleti i před naší léčbou, tudíž 

nedochází k příliš výrazném zlepšení textury. Ta má ale i přes to mírně 

stoupající celkovou tendenci. Lze tedy konstatovat, že i v tomto případě má 

aplikovaný krém v kombinaci s IPL dobrý účinek. 

Nevypozorovaný 
vliv 
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- Příčina poklesu křivky čela v bodě tři nebyla přes veškerou snahu 

vypozorována. Chyba operátora je zde také příčinou velice 

nepravděpodobnou. 

 

Nežádoucí účinky 

- Po aplikaci IPL se opět dostavilo očekávané zarudnutí pleti, které do čtyř 

hodin samovolně vymizelo. 

- Po ozáření zvolených míst frakčním CO2 laserem se jako u všech klientek 

přikládaly chladivé obklady a ozářená místa byla ošetřována jeden den 

Panthenolem. 

- Ani nanášení krémů nepřineslo žádné komplikace, přestože klientka má velmi 

citlivou pokožku a na velké množství přípravků je její pleť až alergická. Přesto 

preventivně krémy nanášela jen na nezbytně nutné oblasti. 

 

Subjektivní popis výsledku klientkou 

- Po ošetření se kůže zdá být hladší, jemnější a vypnutější. Je tedy s celkovým 

výsledkem spokojena. 

- Ze zvolených krémů také upřednostňuje Vichy Liftactiv CxP pro jeho 

příjemnější texturu a parfemaci. 

 

Celkový výsledek 

- Klientka léčbu snášela dobře.  

- Došlo k požadovanému zvýšení obsahu lipidů v pokožce obličeje. 

- Zdá se, že dobrých výsledků zvolená léčba dosáhla i z hlediska frikce 

pokožky, a to ve všech ošetřených oblastech. Intenzita zlepšení je různá podle 

aplikované rejuvenační metody. 

- Textura pleti, byť měla i před léčbou dobré hodnoty, se také zlepšila. 

- Oba krémy vykazují téměř stejné účinky.  
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5.1.4. BARBORA 

 

Kožní lipidy 

Tab. 15: Hodnoty množství kožních lipidů klientky Barbory  

Barbora čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 70 35 47 0 5 45 0 3 

2. 73 43 0 3 2 1 3 1 

3. 83 77 2 8 10 0 8 9 

4. 75 52 3 4 4 0 9 5 

 

 

 

Graf 10: Kožní lipidy u klientky Barbory 

Barbora - sebumetr
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Vliv krémů 

- Krémy, v péči o pokožku obličeje kombinované s IPL, přináší zvýšení hodnot pro 

obsah lipidů.  

- V oblasti rukou ke zlepšení nedochází. Naopak z klesající křivky zápěstí je 

pravděpodobné, že aplikovaný krém je pro výživu této pokožky nedostačující až 

Neobvyklá péče o 
pokožku 

změna krému  
(krém na ruce → pleťový krém) 
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nevhodný. (Před začátkem léčby klientka pravidelně používala dobře vyživující 

krém na ruce, o čemž vypovídá první naměřená hodnota.). 

 

Vliv IPL  

- Vlivem IPL dochází k postupnému zvýšení kvality pokožky a spolu s použitým 

krémem vede k žádoucímu zvýšení hodnot pro obsah lipidů. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- U klientky se nepodařilo prokázat očekávaný vliv frakčního CO2 laseru na 

měřený parametr (zlepšené vstřebávání krému v ozářené oblasti a zvýšení kvalty 

kůže, což by mělo za následek stoupající tendenci hodnot). 

 

Neočekávané výsledky 

- Příčinou zvýšení hodnot různě ošetřovaných míst při třetím měření je 

pravděpodobně zvýšená dvoudenní péče o celé tělo (zkoušení různých 

kosmetických přípravků; kromě pokožky na zápěstích), kterou klientka před tímto 

měřením v rámci svých aktivit podstoupila. 

 

Frikce 

Tab. 16: Hodnoty kožní frikce  klientky Barbory  

Barbora čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 11,0 85,0 98,6 69,0 168,2 83,8 94,2 170,4 

2. 337,6 707,8 60,2 69,2 159,2 67,4 82,6 195,8 

3. 314,4 555,6 82,6 84,8 195,8 87,2 102,4 169,6 

4. 261,8 427,4 93,2 61,0 174,6 67,2 116,4 171,6 
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Graf 11: Kožní frikce u klientky Barbory 

Barbora - frictometr
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Vliv krému 

- Podle trendu křivek mají krémy na frikci kůže pozitivní vliv jen v oblastech, kde se 

jejich aplikace kombinovala s ošetřením pomocí IPL. V těchto místech lze 

usuzovat, že mají podpůrný vliv.  

 

Vliv IPL 

- Aplikace IPL podle naměřených vykazuje výborný pozitivní efekt, do doby než je 

kůže vystavena podmínkám zhoršujícím její kvalitu  a podporujícím její stárnutí, 

fotoaging. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Příznivý vliv metody na kožní frikci se nepodařilo prokázat, přestože by to  

očekávané, stejně jako u některých v předchozím textu hodnocených klientek. 

 

Neočekávané výsledky  

 

- Díky zvýšenému pobytu klientky na slunci a zvýšené intenzitě slunečního záření 

v tomto ročním období dochází v rámci fotoagingu i ke zhoršení frikce 

v zasažených oblastech.  

 

 

Zvýšená intenzita 
slunečního záření a častý 

pobyt na slunci  
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Textura 

Tab. 17: Hodnoty textury kůže klientky Barbory  

Barbora 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 95 97 98 97 

textura front 92 94 93 94 

textura right 95 96 96 94 

 

Graf 12: Textura kůže u klientky Barbory 
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Vliv krému  a IPL 

- Klientka má z hlediska textury kvalitní a zdravou pleť. Proto použité rejuvenační 

metody víceméně nevykazují žádný efekt.  Mírné odchylky je možno přikládat 

denní kondici pleti (vliv stresu, únavy, počasí, pitného režimu…). 

 

Nežádoucí účinky 

- Klientka léčbu velice dobře snášela. 

- Zarudnutí po aplikaci IPL se objevilo zřídka a vždy do pár minut samovolně 

vymizelo. 

- Z preventivních důvodů byla dobře se hojící místa ošetřená frakčním CO2 

laserem ihned po provedení chlazena studenými obklady a den potírána 

Panthenolem.  
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Subjektivní popis výsledku klientkou 

- Klientka byla s výsledkem po první a druhé aplikaci rejuvenačních metod 

spokojena. Cca od druhé poloviny léčby (kdy trávila více času na slunci) se jí 

výsledný efekt zdál nulový. 

- S použitými krémy byla spokojená. 

 

Celkový výsledek 

- Nejlepších výsledků v námi hodnocených parametrech dosahuje u této klientky 

kombinace 2 použitých metod pro pokožku obličeje, a to IPL v kombinaci 

s krémem, kdy větší podíl na příznivém účinku pravděpodobně má IPL. 

- Nanášení krémů zvolených pro tuto studii nepřineslo na pokožce rukou žádný 

efekt, případně v určitých oblastech se objevil až efekt záporný. Tomu tak je 

u obsahu lipidů pokožky zápěstí, jak je popsáno výše.  

- Navzdory očekávání se už u třetí klientky v řadě neprojevil účinek frakčního CO2 

laseru. 

- V hodnocení textury bylo shledáno, že klientka má poměrně dobrou kvalitu kůže 

z tohoto hlediska, na které se námi použité rejuvenační metody prakticky 

neprojeví (dobrých výsledků dosahují u pleti z tohoto hlediska horší, tedy tam, 

„kde je co omlazovat“). 

- Rozdílný účinek dvou různých aplikovaných krémů nebyl prokázán. Oba v naší 

studii vykazují velice podobné efekty. 

 

5.1.5. BEÁTA 

 

Kožní lipidy 

Tab. 18: Hodnoty množství kožních lipidů klientky Beáty  

Beáta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 119 147 0 1 9 2 1 6 

2. 188 169 10 40 11 8 23 8 

3. 232 180 1 11 9 2 14 7 

4. 140 159 8 15 7 6 14 5 
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 Graf 13: Kožní lipidy u klientky Beáty  
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Vliv krémů 

- Krémy, v péči o pleť obličeje kombinované s IPL, přináší zvýšení hodnot pro 

obsah kožních lipidů. 

- Dobrých výsledků dosahují i v oblasti rukou v kombinaci s frakčním CO2 laserem. 

- Na kůži zápěstí nedochází k významnějším změnám. Proto krém můžeme 

z tohoto důvodu považovat za nevyhovující u této pacientky pro tuto oblast 

(v oblastech, kam je jeho aplikace výrobcem určena svůj účinek prokazuje). 

- Krémy se projevují přibližně stejně bez ohledu na jejich druh. 

 

Vliv IPL  

- Vzhledem k tomu, že pro místa ošetřená touto metodou vykazují křivky zvyšující 

se trend, hodnotíme IPL jako metodu k tomuto efektu přispívající. 

 

Nachlazení 

solárium 
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Vliv frakčního CO2 laseru 

- U klientky se projevil očekávaný vliv frakčního CO2 laseru na měřený parametr 

Po jeho aplikaci dochází ke zvýšení kvality kůže a  zlepšenému vstřebávání 

krému v ozářené oblasti, což by má za následek stoupající tendenci hodnot.  

 

Neočekávané výsledky  

- Při posledním měření dochází k výraznému poklesu křivek pro oblast čela 

a levého spánku. Za příčinu tohoto neočekávaného poklesu hodnot může být 

považován momentální stav klientky, kdy u ní začíná probíhat infekční 

onemocnění, pravděpodobně virového původu. Z toho důvodu je zhoršená 

celková kondice kůže, tedy i hodnoty lipidického obsahu ve zmíněných 

oblastech. 

- Neočekávaný průběh má i křivka zaznamenávající hodnoty obsahu lipidů 

pokožky zápěstí, tedy místa aplikace frakčního CO2 laseru a krémů. Po prvním 

ošetření je vidět zlepšení tohoto parametru, ale další vývoj nemá pokračující 

vzestupnou tendenci. Naopak hodnoty klesají na původní hladiny a drží se tam 

až do doby ukončení studie. Důvodem by mohl být zejména několikerý pobyt 

v soláriu, který klientka pro toto období uvedla. Proces zkvalitnění kůže se tedy 

zastavil, hodnoty obsahu lipidů této oblasti se vrátily k výchozímu stavu a po 

celou zbývající dobu studie, kdy přetrvával negativní vliv solária, tak zůstaly. 

(Zajímavostí je, že se negativní vliv solária neprojevil na pleti obličeje. Může tomu 

tak být z důvodu, že pokožka obličeje není k této změně tak vnímavá nebo není 

tak vnímavá k solárnímu záření jako takovému. Mnohdy solární zářivky mají 

i sníženou intenzitu záření pro obličejové partie. Přesnou příčinu ale pro případ 

naší studie neznáme.). 

- Z pohledu na křivky můžeme dále říci, že na změny reaguje kůže čela bouřlivěji 

než kůže ostatních oblastí. 

- Neočekávaný vývoj křivky čela, zejména v bodě 3 a 4 by mohl být způsoben 

i chybou operátora. 
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Frikce 

Tab. 19: Hodnoty kožní frikce  klientky Beáty  

Beáta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 140,8 129,2 82,2 51,2 72,2 41,0 63,0 69,4 

2. 170,0 153,8 96,6 112,4 75,4 62,6 142,0 71,2 

3. 242,4 183,6 87,8 98,2 68,8 70,8 130,2 70,4 

4. 279,2 241,0 108,2 102,0 78,4 83,8 128,8 63,2 

 

 

Graf 14: Kožní frikce u klientky Beáty 
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Vliv krému 

- Krémy mají na kožní frikci u klientky pozitivní vliv, zejména pak v kombinaci s IPL 

a s frakčním CO2 laserem.  V účinku jednotlivých druhů krémů není znatelný 

rozdíl. 

 

Vliv IPL 

- IPL má pozitivní vliv na kožní frikci, dochází k jejímu výraznému zlepšení 

v místech aplikace. 

 

solárium  
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Vliv frakčního CO2 laseru 

- U této klientky byl potvrzen očekávaný dobrý účinek metody. V ozářených 

oblastech dochází pravděpodobně ke zkvalitnění pokožky, tedy i zvýšení hodnot 

pro kožní frikci (alespoň do doby, než převládne negativní vliv solária). 

 

Neočekávané výsledky 

- Podobně jako u obsahu lipidů se i zde projevuje solárium jako faktor negativně 

ovlivňující kožní frikci a tím i výsledek studie. 

 

Textura 

Tab. 20: Hodnoty textury kůže klientky Beáty  

Beáta 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 97 96 96 98 

textura front 92 96 81 82 

textura right 96 97 95 94 

 

 

 

Graf 15: Textura kůže u klientky Beáty 
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Vliv krému  a IPL 

- klientka má počáteční hodnoty textury poměrně vysoké, ale i přesto je viditelná 

zvyšující se tendence v průběhu léčby (alespoň v místech, kde je prostor na to, 

solárium 
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nějaké hodnoty vylepšovat). Je tomu tak pouze do doby, kdy klientka začala 

navštěvovat solárium. Zhoršení kvality kůže můžeme tedy přikládat vlivu 

působení solária. K výraznému zhoršení textury dochází zejména z čelního 

pohledu, mírně i z pravé strany. Levá strana vykazuje i nadále stoupající hodnoty, 

pravděpodobně díky tomu, že v soláriu má klientka takovou polohu, ve které 

dochází k minimálnímu ozáření levé strany obličeje. (Tomu je tak u většiny 

horizontálních solárií, kdy přiklopení víka není úplné a vzniká tak podélná mezera 

mezi spodním a vrchním dílem zařízení. Na straně, kde jsou ohybové panty 

mezera není.). 

 

Nežádoucí účinky 

- Pravděpodobně vzhledem k tomu, že má klientka snědší kůži docházelo po 

aplikaci IPL k tvorbě spáleninek a krust (cca 1cm²) v lícních oblastech. Ty se pak 

přes stádia strupu za použití hojivé masti (Calcium Panthotenicum) a Panthenolu 

do 10 dnů vyhojily. Pro snížení rizika vzniku tohoto nežádoucího účinku je nutné 

snížit použitou energii IPL. A dále by klientka měla před zákrokem omezit pobyt 

na slunci a vyvarovat se návštěv solária po dobu minimálně 4 až 5 týdnů. 

- Běžně se objevující zarudnutí po použití IPL standartně mizelo do 20 min. 

- Na krémy reagovala klientka dobře bez jakýchkoli potíží. 

- Místa ozářená frakčním CO2 laserem se dobře hojila. Po aplikaci se použila 

stejná preventivní opatření jako u ostatních klientek (chladivé obklady 

a Panthenol). 

 

Subjektivní popis výsledku klientkou 

- S krémy byla klientka spokojená. 

- Po vymizení nežádoucího účinku IPL si pochvalovala i ošetření touto metodou. 

Pokožku popisuje jako jemnější a došlo i k mírné redukci nežádoucího ochlupení 

zejména nad horním rtem, což klientka hodnotí velmi kladně. 

 

Celkový výsledek 

- Je možné konstatovat, že ve všech hodnocených parametrech za normálních 

podmínek dochází vlivem všech použitých rejuvenačních metod k většímu či 

menšímu zlepšení.  
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- Místa na rukou ošetřená pouze krémem nevykazují známky zlepšení kvality 

kůže. 

- Oba krémy vykazují téměř stejný efekt. 

 

5.1.6. BERTA 

 

Kožní lipidy 

Tab. 21: Hodnoty množství kožních lipidů klientky Berty  

Berta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 33 40 0 0 1 0 0 2 

2. 74 94 1 1 5 0 2 3 

3. 45 53 3 7 3 1 6 2 

4. 26 28 3 6 2 2 7 0 

 

 

 

 

 

 

 Graf 16: Kožní lipidy u klientky Berty 
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Vliv krémů 

- Z křivek grafu lze předpokládat, že krémy mají na kožní lipidy, jejich obsah, určitý 

pozitivní vliv. Díky tomu, že výsledky jsou ovlivněny dvěma vyznačenými vlivy, 

není bohužel možné tento účinek přesněji definovat. 

- Na pokožce rukou dochází vlivem krémů také k mírnému zvýšení obsahu lipidů, 

více v oblastech, kde je jejich aplikace kombinována s další rejuvenační 

metodou, ozařováním frakčním CO2 laserem. 

- Nejsou pozorovány rozdílné výsledky s ohledem na různost použitých krémů. 

 

Vliv IPL  

- Podobně, jako je tomu u krémů, lze předpokládat, že IPL má na zlepšení 

pokožky z tohoto hlediska také pozitivní vliv. Díky okolnostem doprovázejícím 

léčbu, ale není možné definovat přesněji do jaké míry.  

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- V místech ozářených tímto laserem dochází v kombinaci s aplikováním krémů 

k výraznějšímu pozitivnímu efektu oproti místům, kde byl aplikován pouze krém. 

Lze tedy konstatovat, že předpokládaný účinek metody byl potvrzen. 

 

Neočekávané výsledky 

- Během druhého měření klientka uvádí, že menstruuje a má tedy, jako vždy při 

menstruaci, o mnoho „mastnější“ pleť než jindy. To je z grafu dobře čitelné a není 

díky tomu možné přesněji definovat výši účinku IPL a krému nanášenému na tyto 

partie (čelo, levý spánek). 

- Cca od poloviny studie klientka pobývá delší dobu na slunci, intenzita záření 

v průběhu měření také stoupá. Obojí může mít za následek zhoršující se stav 

pleti u této klientky. Pleť je namáhaná, méně vyživená a dehydratovaná. 
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Frikce 

 Tab. 22: Hodnoty kožní frikce  klientky Berty  

Berta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 121,8 236,6 9,0 19,8 38,2 9,6 12,4 39,2 

2. 223,4 383,2 54,6 55,2 28,2 30,2 33,6 36,8 

3. 207,0 360,6 90,0 164,4 39,6 90,8 141,2 35,6 

4. 222,2 397,8 96,0 93,0 32,4 73,0 75,0 40,4 

 

 

 Graf 17: Kožní frikce u klientky Berty 
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Vliv krému 

- U této klientky se nám potvrdilo, že krémy mohou mít na kožní frikci pozitivní vliv, 

zejména pak v kombinaci s IPL a s frakčním CO2 laserem.  

-  V místech, kde byl aplikován krém bez dalšího ošetření má křivka také 

vzestupnou tendenci, ale ne tak výraznou. 

- V účinku jednotlivých druhů krémů není významnější znatelný rozdíl (ale lze říci, 

že Vichy Liftactiv CxP má, dle vývoje křivek, v tomto případě lehce vyšší efekt. 

Ten může být vzhledem k tomu, že u jiné pacientky se neprojevil, i dílem 

náhody). 

 

Zvýšená intenzita 
slunečního záření 
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Vliv IPL 

- V místech aplikace IPL kožní frikce během studie stoupá, což potvrzuje jeho 

očekávanou  dobrou účinnost. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Z naměřených hodnot je dobře čitelný pozitivní účinek této metody. Křivky míst, 

kde je tato metoda použita stoupají více než křivky míst, kde dochází pouze 

k aplikaci krému (alespoň do doby, kdy i na ruce nezačne působit negativní vliv 

zvýšeného slunečního osvitu). 

 

Neočekávané výsledky 

- Jak již bylo řečeno, přibližně od poloviny studie klientka více pobývá na slunci 

a stoupající intenzita slunečního záření během tohoto období zanechává 

pokožku oslabenou. Nejdříve je nepříznivému vlivu vystavena pokožka obličeje, 

proto se na zhoršující se tendence projevují pravděpodobně dříve. Ruce, slunci 

vystavené déle, respektive jejich pokožka, reagují na tento vliv různě. Zatímco na 

oblasti zápěstí pokles hodnot nezaznamenáváme, na oblasti předloktí ano. Je to 

pravděpodobně z toho důvodu, že tato oblast byla efektivněji ošetřována, tudíž 

pleť tu měla vyšší kvalitu, kterou mohl nepříznivý vliv snáze ovlivnit. 

 

 

Textura 

Tab. 23: Hodnoty textury kůže klientky Berty  

Berta 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 98 97 98 99 

textura front 91 92 89 91 

textura right 99 98 99 99 
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Graf 18: Textura kůže u klientky Berty 
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Vliv krému  a IPL 

- Co se textury týče, má klientka kůži kvalitní, proto se efekt víceméně nemůže 

výrazněji projevit. Přesto je vidět mírně stoupající tendence, která pak z výše 

zmíněného negativního vnějšího vlivu mizí, křivka má potom dokonce klesající 

průběh. K této změně dochází pouze v oblasti čela, předpokládaným důvodem je 

to, že tato oblast je slunečnímu záření vystavena více. 

 

Nežádoucí účinky 

- Ani jedna metoda nepřinesla klientce žádné nežádoucí účinky. 

- Po IPL se objevilo tradičně zčervenání, které do 30 min samovolně vymizelo. 

- Místa ozářená se opět dobře hojila. Preventivně byly použity chladivé obklady 

a Panthenol. 

 

Subjektivní popis výsledku klientkou 

- Klientka byla s výsledkem spokojená, pleť popisuje jako hladší a příjemnější na 

dotek. Došlo i k mírné redukci pigmentací v obličeji, což také hodnotí kladně. 

 

Zvýšená intenzita 
slunečního záření 
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Celkový výsledek 

- Zvolená postupy léčby prokázaly dobrou účinnost a předpokládáme, že nebýt 

popisovaného vnějšího vlivu slunečního záření dosáhli bychom v omlazení 

pokožky klientky výraznějších výsledků. 

- Účinek krémů byl téměř stejný ( jako mírně lépe účinný se prokázal Vichy 

Liftactiv CxP) 

 

5.1.7. DANA 

 

Kožní lipidy 

Tab. 24: Hodnoty množství kožních lipidů klientky Dany  

Dana čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 96 109 0 2 1 0 0 0 

2. 116 108 3 4 5 4 7 1 

3. 121 119 18 19 2 13 17 4 

4. 91 96 8 2 1 0 3 3 

 

 

 

 

Graf 19: Kožní lipidy u klientky Dany 
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Vliv krémů 

- Bez ohledu na použitý krém, oba zde vykázaly účinek na zvýšení obsahu 

kožních lipidů.  

- Dobrá funkčnost se projevila na místech, kde se aplikovaly samostatně i na 

místech, kde se tato metoda rejuvenace kombinovala s dalšími (IPL a frakčním 

CO2 lasem). 

 

Vliv IPL  

- I IPL má na lipidický obsah kůže pravděpodobně taképozitivní vliv. Zdá se, že se 

vzájemně jeho účinek podporuje s účinkem krému. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- U klientky se neobjevil výraznější rozdíl mezi místy kde se frakční CO2 laser 

použil a místy jinak stejně ošetřenými, kde se tato metoda nepoužila. Pozitivní 

vliv na tento parametr se tedy nepodařilo v této studii prokázat. 

 

Neočekávané výsledky  

- Klientka uvádí, že od druhé poloviny května více pobývá venku. To spolu se 

stoupající intenzitou slunečního záření má negativní vliv na pokožku, v tomto 

případě na hodnoty obsahu lipidů. Ty se snižují na, někdy dokonce až pod, 

původní hodnoty. 

- Při prvním měření oblasti spánku je možná chyba operátora. 

 

Frikce 

Tab. 25: Hodnoty kožní frikce  klientky Dany  

Dana čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 150,0 310,2 86,4 48,0 73,6 47,0 50,0 90,2 

2. 311,8 614,4 93,2 94,2 86,2 56,8 76,4 85,4 

3. 371,4 644,0 88,2 187,4 75,4 65,6 123,8 81,4 

4. 460,2 595,0 51,4 140,4 84,2 27,2 116,2 90,4 
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 Graf 20: Kožní frikce u klientky Dany 
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Vliv krému 

- Dle křivek grafu se jeví, že krémy, v kombinaci s dalšími rejuvenačními postupy, 

prokazují podle lokalizace alespoň menší podíl na účinku. 

- V oblastech ošetřených jenom krémem nedochází ke zlepšení kožní frikce, 

dokonce pod vlivem zmíněného vnějšího vlivu křivka i této oblasti klesá. 

 

Vliv IPL 

- IPL má pravděpodobně výrazně pozitivní vliv na kožní frikci. Nejlepších výsledků 

jsme dosáhli první aplikací.  

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- V místech ošetřených kombinací krému a frakčního CO2 laseru, dochází 

ke zlepšení kožní frikce. Laser zde tedy nejspíše prokázal svůj pozitivní vliv na 

vlastnosti pokožky ve smyslu omlazení a regenerace.  

 

Zvýšený pobyt na slunci 
, zvýšená intenzita 
slunečního záření 
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Neočekávané výsledky  

- I u tohoto měřeného parametru se může negativně projevit vystavení pokožky 

agresivnějšímu slunečnímu záření. Zajímavostí je, že křivka čela nemá klesající 

tendenci jako křivky ostatních míst. Je tomu tak pravděpodobně z toho důvodu, 

že klientka používá kvalitní ochranné prostředky s vysokým faktorem (50+) 

Z hodnot je dobře viditelné, kde klientka tento topický ochranný prostředek 

použila a kde nikoli, nebo ve zmenšené míře (ruce a spánky byly chráněny 

nedostatečně, proto se na nich objevilo snížení kvality kůže). V oblasti spánku je 

možná i chyba operátora. 

 

Textura 

Tab. 26: Hodnoty textury kůže klientky Dany  

Dana 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 99 97 99 98 

textura front 96 91 94 88 

textura right 99 98 99 99 

 

 

 

 

Graf 21: Textura kůže u klientky Dany 
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Vliv krému  a IPL 

- Klientka má z hlediska textury kůži kvalitní, zřejmě proto se na ni neprojevují 

výraznější změny v průběhu studie.  Není tedy možné kvalitu použitých metod 

v účinku na texturu podrobněji hodnotit. 

- Oblast spánků a tváří má kvalitu vyšší a drobné výkyvy zde přikládáme 

aktuálnímu stavu kůže (kde se může  projevit např. únava, stres. – takový faktor 

na kůži pravděpodobně působil během druhého měření, kdy všechny tři křivky 

poklesly). 

- Na oblasti čela, kde je textura oproti předchozím oblastem mírně horší, se výkyvy 

objevují výrazněji. 

- Ošetření pleti prováděné v rámci naší studie neprojevilo znatelný efekt, ale je 

předpokládatelné, že alespoň zmírnilo zmíněné výkyvy kvality pleti. 

 

Nežádoucí účinky 

- Klientka, přestože má snědší pokožku, na všechny použité rejuvenační metody 

reagovala dobře. Krémy snášela bez obtíží. 

- Po aplikaci IPL běžně se objevující zarudnutí samovolně vymizelo do 20 minut. 

- Místa ošetřená frakčním CO2 laserem, při dodržení preventivních opatření 

(chlazení + Panthenol), se hojila dobře. Po první aplikaci se klientka neřídila 

doporučením a ihned po ozáření místa namazala Vichy krémy, což způsobilo 

poměrně velké podráždění. To vymizelo do 2 dnů, kdy se klientce podávalo 

H1 antihistaminikum a aplikoval se na postižené místo Panthenol. 

 

Subjektivní popis výsledku klientkou 

- S krémy a IPL byla klientka spokojená, pokožka se jí jevila hladší a vypnutější. 

K frakčnímu CO2 laseru po první popsané a odůvodněné reakci už důvěru zpět 

nezískala, přesto jsme metodu po vysvětlení příčin mohli dále používat.  

 

Celkový výsledek 

- Zdá se, že nejlepších výsledů u této klientky dosahují použité metody v ovlivnění 

frikce. 

- Obsah kožních lipidů je ovlivněn pak méně a vzhledem k tomu, že textura pleti 

dosahuje již před studií dobrých hodnot, projevy zlepšení na ní také pozorovány 
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nejsou (maximálně dochází ke zmenšení důsledků působení únavy, stresu 

a vnějších vlivů na kůži). 

 

 

5.1.8. DENISA 

 

Kožní lipidy 

Tab. 27: Hodnoty množství kožních lipidů klientky Denisy  

 

 

 

 

Graf 22: Kožní lipidy u klientky Denisy 
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Vliv krémů 

- U klientky, která jinak pravidelně o pokožku nepečuje je efekt zlepšení lipidového 

obsahu kůže dobře viditelný. 

- V kombinaci s IPL a frakčním CO2 laserem je dosaženo výraznějších výsledků. 

Denisa čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 24 29 2 2 3 0 0 0 

2. 26 24 7 5 2 4 6 1 

3. 31 33 5 15 6 3 15 2 

4. 37 38 0 9 4 0 8 0 

Změna v péči o 
pokožku 
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- Rozdílnost v účinku krémů se nepotvrdila. 

 

Vliv IPL  

- IPL, aplikované na pokožku obličeje v kombinaci s krémem přináší zvýšení 

kvality pokožky, konkrétně lipidického obsahu. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Kvalita pokožky míst, kde se laser aplikoval, se zvyšuje rychleji a do větší míry. 

Frakční CO2 laser lze tedy hodnotit jako metodu účinnou v oblasti rejuvenace. 

 

Neočekávané výsledky  

- Klientka uvádí, že v průběhu studie změnila značku pečující kosmetiky, 

konkrétně sprchového gelu a především přestala používat tělové mléko. Tato 

skutečnost se na pokožce mohla projevit sníženým obsahem lipidů. Křivka 

zápěstí klesá rychleji. Pravděpodobně z důvodu, že pokožka této oblasti je 

k podobným změnám více citlivá, namáhaná, má větší sklon ke ztrátám lipidů, 

tedy i hydratace. Námi aplikovaná péče (krém), nebyla pak zřejmě dostatečně 

schopná nežádoucímu efektu ztráty lipidů zabránit. Oproti tomu, křivky předloktí 

začínají klesat se zpožděním, což může být důkazem příznivého účinku 

frakčního CO2 laseru (dále pak pokožka této oblasti nemá tak velký sklon ke 

ztrátám lipidů, jako pokožka předloktí, kůže v této oblasti je silnější a odolnější). 

Pokožka zde tedy nepříznivému vlivu odolává déle. 

- V oblasti spánku při prvním měření je možná (až pravděpodobná) chyba 

operátora. 

 

Frikce 

Tab. 28: Hodnoty kožní frikce  klientky Denisy  

Denisa čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 314,2 202,4 37,6 18,0 138,6 15,0 19,0 112,4 

2. 418,2 290,2 70,4 35,4 130,2 35,8 51,6 98,2 

3. 433,2 310,4 89,6 194,4 127,2 123,0 224,8 94,2 

4. 478,6 360,6 184,8 315,4 140,6 166,6 300,8 114,4 
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 Graf 23: Kožní frikce u klientky Denisy 
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Vliv krému 

- Z naměřených hodnot je možné usuzovat, že krémy mají na kožní frikci klientky 

pozitivní vliv.  

- Rychleji, a do lepších hodnot, stoupají křivky oblastí, kde byla aplikace krému 

kombinovaná s další rejuvenační metodou, ale ani křivky oblastní, kde byl 

aplikován pouze krém nestoupají zanedbatelně. 

 

Vliv IPL 

- IPL dle křivek vykazuje výrazně pozitivní vliv na kožní frikci. Nejvýraznější pokrok 

nastal  po první aplikaci a i nadále si křivky udržely stoupající trend. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Jak již bylo naznačeno,  v tomto případě se podařilo prokázat dobrou účinnost 

metody na zlepšení kvality pokožky, tedy i frikce. 

 

Neočekávané výsledky 

- V rámci měření kožní frikce nebyly zaznamenány žádné neočekávané výsledky. 

- Negativní vliv změny v péči o tělo (viz.výše) se na kožní frikci během měření 

neprojevil, pravděpodobně zatím převládl pozitivní vliv námi aplikovaných 

přípravků a možné zhoršení by se projevilo až po delší době trvání této změny. 
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Textura 

Tab. 29: Hodnoty textury kůže klientky Denisy  

Denisa 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 99 99 99 99 

textura front 99 99 99 99 

textura right 97 99 97 98 

 

 

Graf 24: Textura kůže u klientky Denisy 
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Vliv krému  a IPL 

- Klientka má velice kvalitní pokožku z hlediska textury. Ta dosahuje téměř 

ideálních hodnot. Z toho důvodu kvalitu aplikované léčby nelze hodnotit. 

- Drobné výkyvy můžeme považovat za projevy momentálního stavu pokožky (vliv 

faktorů jako jsou únava, stres, určitý vliv může mít i aktuální počasí, zejména 

vlhkost, povětrnostní podmínky, teplota a dále pak pitný režim daného dne). 

 

Nežádoucí účinky 

- Klientka na veškerou léčbu reagovala bez problémů.  

- Zarudnutí po IPL samovolně vymizelo do 30 min. 

- Místa ozářená frakčním CO2 laserem se dobře hojila (jako vždy se preventivně 

podávaly chladivé obklady a místa se pomazávala Panthenolem). 
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Subjektivní popis výsledku klientkou 

- S veškerým ošetřením byla klientka spokojená. Pokožku popisuje jako jemnější, 

lépe hydratovanou a „hezčí“. 

 

Celkový výsledek 

- Ve všech měřených parametrech, kde byl prostor k vylepšování, podle křivek 

došlo k žádoucímu zvýšení hodnot.  

- Kvalita pokožky se zvýšila jak z hlediska obsahu lipidů, tak i frikce. Jak je 

komentováno výše, účinek na texturu nelze objektivně hodnotit. 

- Rozdílnost krémů se ani v tomto případě nepodařilo prokázat. 

 

5.1.9. DIANA 

 

Kožní lipidy 

Tab. 30: Hodnoty množství kožních lipidů klientky Diany  

Diana čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 19 10 0 0 0 1 0 1 

2. 81 84 14 26 1 12 15 2 

3. 100 99 31 82 4 39 75 4 

4. 266 161 26 88 3 26 89 0 

 

 

 

Graf 25: Kožní lipidy u klientky Diany 

Diana - sebumetr
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Vliv krémů 

- Aplikací zvolených krémů obsah lipidů stoupá ve všech oblastech, kde se 

měření provádělo.  

- Rozdílný účinek krémů nebyl zaznamenán, oba se projevily víceméně stejně. 

 

Vliv IPL  

- Po ozáření pokožky IPL dochází ke zlepšení její kvality, které je výraznější než 

v oblastech, kde se aplikoval pouze krém. 

- Lze tedy konstatovat, že zvolený krém a IPL mají navzájem se doplňující účinky. 

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Vzhledem k tomu, že křivka míst, která byla vystavena i působení frakčního CO2 

laseru stoupá rychleji, oproti křivce reprezentující oblast, kde se aplikoval pouze 

krém. Lze tedy konstatovat, že frakční CO2 laser má tedy možný podíl na zvýšení 

lipidů pokožky, tedy i kvality kůže. 

 

Neočekávané výsledky 

- Mezi třetím a čtvrtým měření stoupá křivka čela nečekaně strmě. 

Pravděpodobným důvodem je fakt, že klientka podstoupila mezi měřeními 

chirurgický zákrok v celkové anestezii a v souvislosti s ním vysadila dlouho 

užívanou antikoncepci. Vzhledem k tomu, že vedlejším a často vítaným účinkem 

antikoncepce je mimo jiné i snížení přebytečné „mastnosti“ pokožky a tím i akné, 

došlo po vysazení těchto farmak k efektu opačnému. Pokožka obličeje, 

především „T-zóny“, se stala díky nadbytečné produkci kožního mazu nechtěně 

mastnější a více aknózní. 

- V tom samém časovém úseku klesá obsah lipidů pokožky zápěstí. Příčinou by 

mohl být pobyt v nemocnici, kdy klientka neměla možnost tyto partie předepsaně 

opečovávat a v rámci hospitalizace byly na zápěstí aplikovány různé, zejména 

desinfekční, přípravky a zdravotnické prostředky a pomůcky (kanyly…). 
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Frikce 

Tab. 31: Hodnoty kožní frikce  klientky Diany  

Diana čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 254,4 541,2 33,3 10,0 79,8 9,0 9,0 70,2 

2. 242,8 500,8 81,8 66,2 85,8 11,6 69,8 90,4 

3. 237,4 478,8 123,0 109,4 69,6 62,8 119,0 74,8 

4. 309,2 604,0 190,2 178,4 85,8 151,4 148,0 84,8 

 

 

Graf 26: Kožní frikce u klientky Diany 
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Vliv krému 

- Krémy mají podle lokalizace různě pozitivní účinek.  

- Podle předpokladu vycházejícího z toho, že byly použity krémy určené k aplikaci 

na obličej a krk, by i v těchto místech měly mít účinek nejvýraznější. Ve 

skutečnosti se to zdá býti ale naopak. Účinek je zde pozvolný a objevuje se 

s výraznějším zpožděním, konkrétně až v poslední fázi studie. Na kožní frikci 

tedy u klientky krémy prokazují pozitivní vliv, ale v oblasti obličeje až po delší 

době používání. 

 

Vliv IPL 

- Vzhledem k tomu, že IPL se v rámci studie aplikuje na místa obličeje v kombinaci 

s krémem, platí podobný závěr jako u nich. Jen s tím rozdílem, že pozitivní vliv 

krému máme ještě doložený jeho dobrou účinností v místech, kde se aplikuje 
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samostatně. Přesto se můžeme domnívat, že IPL se na celkovém zlepšení frikce 

také podílí.  

 

Vliv frakčního CO2 laseru 

- Porovnáním naměřených hodnot bylo zjištěno, že se frikce kůže u klientky lepšila  

téměř stejně ve všech oblastech na rukou bez ohledu na to zda byla ozářena 

laserem či nikoliv.  

- Pozitivní vliv metody na kožní frikci se tedy prokázat na této klientce nepodařilo. 

 

Neočekávané výsledky 

- Jediným nečekaným výsledkem bylo zpoždění nástupu účinku rejuvenačních 

metod aplikovaných na pokožku obličeje. Předpokládáme, že příčina je v typu 

pokožky.  

 

Textura 

Tab. 32: Hodnoty textury kůže klientky Diany  

Diana 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 71 85 89 88 

textura front 30 56 62 63 

textura right 51 63 66 78 

 

 

Graf 27: Textura kůže u klientky Diany 
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Vliv krému  a IPL 

- Efekt použitých metod je na textuře pokožky dobře viditelný. Její kvalita se pod 

vlivem aplikace krému a IPL výrazně zlepšuje. 

 

Nežádoucí účinky 

- Na veškerou léčbu klientka reagovala dobře.  

- Zarudnutí po IPL samovolně vymizelo do 15 min. 

- Místa ozářená frakčním CO2 laserem se až na výjimku dobře hojila (jako vždy se 

preventivně podávaly chladivé obklady a místa se pomazávala Panthenolem). 

- Onou výjimkou je myšleno, že nedopatřením došlo k ozáření jednoho místa 

dvakrát v příliš krátkém čase po sobě, vznikla tedy spálenina, která se hojila 

poměrně dlouho, a dodnes je v tomto místě viditelná jizvička, která se postupně 

ztrácí. 

 

Subjektivní popis výsledku klientkou 

- Klientka je s léčbou spokojena, popisuje svoji pokožku ve všech ošetřovaných 

místech jako jemnější, hladší, příjemnější na dotek a lépe vyživenou. 

- Za velmi příznivý vliv v rámci rejuvenace klientka považuje snížení množství 

pigmentací v obličejové oblasti (viz Příloha 2). 

 

Celkový výsledek 

- Ve všech měřených parametrech došlo k postupnému zlepšení. Lze tedy léčbu 

hodnotit jako efektivní z hlediska zlepšení kvality kůže.  

 

5.2.  SOUHRN VÝSLEDKŮ ÚSEKU A 

 

Z jednotlivých kazuistik vyplývá, že se v zásadě prokázal účinek použitých 

rejuvenačních metod, tedy IPL, frakčního CO2 laseru a krémů jako takových. 

Oproti očekávání se nepodařilo prokázat rozdíl mezi použitými dvěma krémy, tedy 

rozdíl v účinku přípravku Vichy Liftactiv CxP a Vichy Neovadiol Gf. Pro prokázání 

jejich rozdílnosti by bylo vhodné zvolit delší dobu trvání studie a zvolit vhodnější 

porovnávací oblasti. Tím je myšleno to, že oba krémy jsou určeny pro pokožku 
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obličeje a krku. Tam je pak předpokládán jejich mnohem výraznější účinek, než 

v oblastech, na kterých jejich aplikace není zamýšlena. 

Na pokožce rukou se účinek projevit nemusí nebo nebude stejný, zatímco v oblasti 

obličeje a krku by se za stejných podmínek projevil. U pacientek, které před 

experimentem používaly vyhovující krém na ruce a tělo, dokonce vysazením této 

péče a nasazením péče naší dochází k poklesu křivky kožních lipidů, což lze 

pokládat za důkaz výše řečeného. 

Opomeneme-li negativní vnější vlivy (solárium, vystavení pokožky zvýšenému 

slunečnímu záření, změny v péči o kůži a v hygieně, změny v pravidelném užívání 

léků – např.antikoncepce, nemoc a její léčba aj.)  a možné chyby operátora tam, kde 

mají křivky neočekávaný průběh, můžeme konstatovat, že IPL během experimentu 

prokazovalo svůj příznivý účinek na kvalitu kůže.  

Ve všech 9ti případech se křivky závislostí hodnot v místech, kde se IPL aplikovalo 

zvyšovaly, a to alespoň do doby, než převládl účinek nějakého negativního vlivu. 

 

Za obzvláště přínosnou je pak považována nově zjištěná skutečnost, a to zlepšení 

frikce spolupůsobením IPL a krému. IPL je totiž neablační metodou – tedy „pouze“ 

akumuluje teplo ve tkáni a nezpůsobuje žádné „obrušování“ na rozdíl od frakčního 

CO2 laseru. I přes tento fakt má tak výrazný vliv na zlepšení kvality kůže, že dochází 

i ke zlepšení její frikce. 

 

Oproti tomu, u frakčního CO2 laseru se v rámci tohoto experimentu jeho jednoznačný 

pozitivní vliv na měřené parametry nepodařilo prokázat (poměr 5:4 ve prospěch 

pozitivního účinku). Z tabulek 37 až 40 vyplývá, že díky této metodě se kvalita kůže 

zlepšila zejména v oblasti obsahu kožních lipidů u všech věkových skupin. Kožní 

frikce se zlepšila u skupin 35+ a zejména 25+. Možným vysvětlením může být to, že 

metodu jsme na klientkách aplikovali z důvodu jejich co nejmenšího subjektivního 

omezení a z důvodu co nejméně komplikované aplikace pouze na malém úseku 

kůže, konkrétně 2,25 cm² (byl vyznačen, takže měření proběhlo ve stejném čtverci).  

Lze předpokládat, že při větší ošetřené ploše by se dalo dosáhnout lepších výsledků. 

Zejména při ošetření kůže obličeje, kam je jeho aplikace primárně určena, je 

indikován pro novotvorbu kolagenu a vyhlazení reliéfu. Ten je na rukou mnohem 
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hladší než na kůži obličeje, proto zde efekt nedosahuje takových výsledků, jak by 

tomu mohlo být v obličejových partiích.  

Z dosažených výsledků můžeme také usuzovat, že „mladší“, kvalitnější kůže na 

metodu reaguje lépe a stačí tedy méně ošetření. Pro projev dobrého účinku metody 

u „starší“ kůže by bylo pravděpodobně potřeba více aplikací laseru. Průměrné 

hodnoty pak značí zlepšení obsahu kožních lipidů mnohem výraznější než zlepšení 

kožní frikce touto metodou.  

Za pozitivní považujeme i ověření, že ani opakovaná aplikace na citlivou oblast 

předloktí neměla negativní dopad na měřené vlastnosti kůže. jako např. obsah lipidů. 

Také se podařil prokázat efekt zlepšeného hojení takto ošetřeného místa použitými 

krémy. Při současném použití těchto obou metod bylo dle vyjádření ošetřující lékařky 

dosaženo zlepšeného hojení oproti situaci, kdy se na ošetřená místa mezi 

jednotlivými měřeními a ošetřeními nic neaplikovalo, což podporuje tvrzení o 

regeneračních efektech krémů.  

 

5.3. STATISTICKÉ VYHODNOCENÍ VYBRANÉ VELIČINY 

 

Z dříve řečeného vyplývá, že rozsah náhodného výběru  9 osob je pro zadaný 

experiment z hlediska možného statistického zpracování výsledků a jejich zobecnění 

velmi malý, pravděpodobně až nedostatečný. 

Z tohoto důvodu tedy není smyslem následujícího statistického hodnocení  

závěrečná formulace obecných závěrů. Dílčí a předběžné statistické vyhodnocení dat 

mělo za cíl získání určitých zkušeností v tomto druhu hodnocení, získání lepšího 

pohledu na problematiku celé studie a případné následné optimalizace podmínek 

i rozsahu měření. 

Bylo předpokládáno, nikoli ověřováno, Gaussovo rozdělení měřených hodnot. Pro 

sestavení histogramů byly vybrány hodnoty frikce naměřené na kůži levého spánku 

pomocí frictometru. Pro prezentaci byl zvolen sloupcový graf absolutní četnosti 

měřených hodnot. Velikostní třída byla vybrána na úrovni hodnoty 50. Naměřené 

výsledky byly vyneseny do souboru histogramů kategorizovaných dle období měření. 

Dále byl zohledněn systematický vliv věku. Pro každou věkovou kategorii byly tedy 

sestaveny samostatné histogramy.  
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Z posouzení naměřených hodnot v souhrnném grafu na Obr. 11 je však zcela patrný 

dosti značný a obtížně vysvětlitelný rozptyl hodnot. Lze jej přisoudit silným náhodným 

vlivům, kterým by bylo účelné při dalších měřeních předejít a nebo alespoň podstatně 

omezit jejich vliv 

 
Obr. 11: Měření frikce v oblasti levého spánku dle věkových skupin 
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Obr. 12:  Výsledky měření frikce v oblasti čela, levého spánku a levé paže 
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Orientační statistické vyhodnocení bylo provedeno pouze na jedné veličině. Obr. 11 

prezentuje v tomto smyslu výsledky měření frictometrem a to samostatně jen 

v oblasti levého spánku se zohledněním věku.  
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Velmi analogické srovnání se zahrnutím dalších míst – čela a paže, ale již pro 

všechny věkové kategorie společně, je na Obr. 12. Z něj je zřejmé, že eliminace 

faktoru věku v tomto druhém případě histogramy zploštilo a roztáhlo do šířky. 

 

Náhled na výsledky znázorněné na Obr. 11 a Obr. 12 umožňuje učinit pouze 

předběžné závěry.  Tyto však lze využít k vytvoření optimalizovaného pokusného 

plánu. 

Jak již bylo dříve řečeno, počet vzorků potřebný ke statisticky významnému 

rozlišování mezi jednotlivými skupinami hodnot je příliš malý, než aby bylo možné 

formulovat všeobecnější závěry. Ale i tak je zcela zřetelně patrný systematický vliv 

věku i místa měření. To tedy potvrzuje správnost návrhu rozdělení zjišťovaných 

hodnot do samostatných kategorií. I pro další rozšířená měření bude proto vhodné 

toto členění opět využít. 

Z běžného pohledu do tabulek naměřených hodnot ostatních parametrů lze vyvodit, 

že by závěry byly analogické (proto již další histogramy nebyly sestavovány). 

 

5.4. VYUŽITELNOST VÝSLEDKŮ PRO OPTIMALIZACI POKUSNÉHO 

PLÁNU  

 

Samostatnou přidanou hodnotu této práce a experimentů v jejím rámci prováděných 

lze hledat především v těchto bodech: 

 

1. Zjištění oblasti, ve které se mohou pohybovat reálné hodnoty jednotlivých 

parametrů. 

2. Zjištění, jak velké a zda vůbec lze očekávat prokazatelné změny jednotlivých 

parametrů v průběhu léčby (vliv typu léčby): 

3. Zjištění, jaké hodnoty a z nich vycházející změny lze očekávat na různých 

místech těla (obličej, paže,,..) 

4. Potvrzení nebo vyvrácení míry působení některých systematických vlivů 

5. Ověření případného dopadu náhodných vlivů a formulace názoru na možnosti 

snížení jejich dopadu na výsledky experimentu.  
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5.4.1. ROZSAH ZJIŠTĚNÝCH HODNOT KOŽNÍCH LIPIDŮ A FRIKCE: 

 

Tabulky 33 až 36 znázorňují rozsah hodnot kožních lipidů a frikce naměřené 

v průběhu celého experimentu. 

 

Tab. 33: Hodnoty kožních lipidů a frikce - Skupina 45+ 

 minimum maximum 

kožní lipidy 0 161 

kožní frikce 20,8 753 

 

Tab. 34: Hodnoty kožních lipidů a frikce - Skupina 35+ 

 minimum maximum 

kožní lipidy 0 232 

kožní frikce 9 707,8 

 

Tab. 35: Hodnoty kožních lipidů a frikce - Skupina 25+ 

 Minimum maximum 

kožní lipidy 0 266 

kožní frikce 9 644 

 

Tab. 36: Hodnoty kožních lipidů a frikce -  průměr 

 minimum maximum 

kožní lipidy 0 266 

kožní frikce 9 753 

 

5.4.2. ZMĚNY KOŽNÍCH LIPIDŮ A FRIKCE. VLIV TYPU LÉČBY.  

Při pokusu bylo zjištěno, že změny hodnot při měření za daných experimentálních 

podmínek lze očekávat v rozsahu odpovídajícím hodnotám dle níže uvedených 

Tabulek 37 až 40.  
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Tab. 37: Změna obsahu kožních lipidů a frikce ve  skupině 45+ 

 ∆ obsahu kožních 
lipidů 

∆ kožní frikce 

Čelo 

Krém 1 + IPL 
10,7 183,0 

levý spánek 

krém 1 + IPL 
31,3 180,3 

levé zápěstí 

krém 1 
6,7 169,2 

levé předloktí 

krém 1 + CO2 
26,3 119,5 

pravá paže 

 
-2,0 7,3 

pravé zápěstí 

krém 2 
4,3 155,5 

pravé předloktí 

krém 2 + CO2 
31,7 121.1 

pravá paže 

 
-1,0 5,3 

 

Tab. 38: Změna obsahu kožních lipidů a frikce ve skupině 35+ 

 ∆ obsahu kožních 
lipidů 

∆ kožní frikce 

Čelo 

Krém 1 + IPL 
6,3 163,2 

levý spánek 

krém 1 + IPL 
5,7 205,1 

levé zápěstí 

krém 1 
-11,0 36,0 

levé předloktí 

krém 1 + CO2 
8,0 38,7 

pravá paže 

 
-0,7 2,3 

pravé zápěstí 

krém 2 
-13,0 30,0 

pravé předloktí 

krém 2 + CO2 
9,7 50,2 

pravá paže 

 
-0,3 -1,3 
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Tab. 39: Změna obsahu kožních lipidů a frikce ve skupině 25+ 

 ∆ obsahu kožních 
lipidů 

∆ kožní frikce 

Čelo 

Krém 1 + IPL 
85,0 176,5 

levý spánek 

krém 1 + IPL 
49,0 168,6 

levé zápěstí 

krém 1 
10,7 89,7 

levé předloktí 

krém 1 + CO2 
31,7 186,1 

pravá paže 

 
1,3 4,9 

pravé zápěstí 

krém 2 
8,3 91,4 

pravé předloktí 

krém 2 + CO2 
33,3 162,3 

pravá paže 

 
0,7 4,1 

 

Tab. 40: Změna obsahu kožních lipidů a frikce -  průměr skupin 

 ∆ obsahu kožních 
lipidů 

∆ kožní frikce 

Čelo 

Krém 1 + IPL 
34,0 174,2 

levý spánek 

krém 1 + IPL 
28,7 184,7 

levé zápěstí 

krém 1 
2,1 98,3 

levé předloktí 

krém 1 + CO2 
22,0 114,8 

pravá paže 

 
-0,5 4,8 

pravé zápěstí 

krém 2 
-0,1 92,3 

pravé předloktí 

krém 2 + CO2 
24,9 111,2 

pravá paže 

 
-0,2 2,7 
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K  hodnotám v předchozích tabulkách lze dodat, že nebylo možné provést poměrové 

posouzení hodnot měřených veličin, protože na rukou byly měřené hodnoty na 

pomezí rozlišovacích schopností přístroje (v oblasti nuly), a v obličeji byly naopak 

hodnoty na úrovni desítek až stovek jednotek. Z toho důvodu není prakticky účelné 

porovnávat relativní změny (při dělení číslem blízkým nule vznikají obrovská čísla). 

 

Vliv typu aplikované léčby pak vyplývá v podstatě ze všech tabulek a grafů 

uvedených ve práci. Pro dobrou názornost můžeme použít zejména tabulky a grafy 

z Příloh 11 až 16. V závislosti na použité metodě dochází k podobným posunům 

u všech hodnot u většiny klientek, pokud nebereme v potaz negativně působící vlivy 

díky nimž pak křivky mají neočekávaný průběh. 

 

5.4.3. POROVNÁNÍ HODNOT NA RŮZNÝCH OKRSCÍCH KŮŽE  

Následující Tabulky 41 až 44 dobře znázorňují fakt, že výsledek studie je ovlivněn 

testovaným místem na těle. Počáteční hodnoty parametrů jsou víceméně různé pro 

dvě oblasti – obličej a ruce. Nejlepší vypovídající hodnotu by tedy měla studie, kdy se 

jednotlivé metody testují a porovnávají v rámci jedné oblasti kůže (tedy v rámci 

obličeje nebo rukou), případně v jiných, stejným způsobem sjednocených oblastech 

(např.: záda, nohy,…). 

Z  toho vyplývá, že k porovnávání rozdílnosti výsledků při použitých rejuvenačních 

metodách se v tomto experimentu jeví jako nejvhodnější oblast kůže na rukou. Na 

této oblasti jsou vlivy použitých metod a jejich rozdílnost nejlépe demonstrovatelné. 

Kůže je zde interindividuálně nejméně rozdílná a výsledky tedy nejsou tolik zatíženy 

vlivem charakteru kůže.  

Naopak je nutné poznamenat, že změny hodnot měřené těchto okrscích jsou 

v absolutních číslech nejnižší, v některých případech na hranici citlivosti přístroje.  
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Tab. 41: Počáteční hodnoty kožních lipidů a frikce ve skupině 45+ 

 Počáteční 
hodnoty obsahu 
kožních lipidů 

Počáteční 
hodnoty kožní 
frikce 

Čelo 116,3 136 

levý spánek 55,0 305,4 

levé zápěstí 9,3 45,5 

levé předloktí 1,7 43,1 

pravá paže 4,0 35,2 

pravé zápěstí 6,0 50,5 

pravé předloktí 1,0 27,7 

pravá paže 2,7 48,7 

 

Tab. 42: Počáteční hodnoty kožních lipidů a frikce ve skupině 35+ 

 Počáteční 
hodnoty obsahu 
kožních lipidů 

Počáteční 
hodnoty kožní 
frikce 

Čelo 74,0 91,2 

levý spánek 74,0 150,3 

levé zápěstí 15,7 63,3 

levé předloktí 0,3 46,7 

pravá paže 2,3 92,9 

pravé zápěstí 15,7 44,8 

pravé předloktí 0,3 56,5 

pravá paže -0,3 93,0 

 

Tab. 43: Počáteční hodnoty kožních lipidů a frikce ve skupině 25+ 

 Počáteční 
hodnoty obsahu 
kožních lipidů 

Počáteční 
hodnoty kožní 
frikce 

Čelo 46,3 239,5 

levý spánek 49,3 351,3 

levé zápěstí 0,7 52,4 

levé předloktí 1,3 25,3 

pravá paže 1,3 97,3 

pravé zápěstí 0,3 23,7 

pravé předloktí 0,0 26,0 

pravá paže 0,3 90,9 
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Tab. 44: Počáteční hodnoty kožních lipidů a frikce – průměr skupin  

 Počáteční 
hodnoty obsahu 
kožních lipidů 

Počáteční 
hodnoty kožní 
frikce 

Čelo 78,9 192,8 

levý spánek 59,4 212,0 

levé zápěstí 8,6 53,7 

levé předloktí 1,1 38,4 

pravá paže 2,5 75,1 

pravé zápěstí 7,3 39,7 

pravé předloktí 0,5 36,8 

pravá paže 0,9 77,5 

 

Vliv charakteru vybraného místa kůže pro aplikaci rejuvanačních a měřících metod 

byl již zmíněn a je dobře patrný i na Obr. 12, u něhož je komentován v poněkud jiné 

souvislosti.   

 

5.4.4. SYSTEMATICKÉ VLIVY 

1. Posouzením absolutních hodnot měření parametru frikce na vymezené části – 

levého spánku  (viz. Obr. 11) lze zcela jednoznačně určit první systematický 

vliv, totiž věk osoby. 

2. Ze všech údajů prezentovaných na Grafech 1 až 27, Obr. 12 a Tabulek 41 až 

44 uvedených v kapitole 4.4.3 je jednoznačně zřejmý vliv lokalizace části 

kůže.  

3. Z naměřených hodnot a anamnézy jednotlivých klientů lze vyčíst systematické 

vlivy: 

 Dlouhodobý zdravotní stav 

 Trvalé či dlouhodobé užívání léků 

 Trvalé či dlouhodobé pobývání v nějakém charakteristickém prostředí 

 Návyky v oblasti péče o kůži 

 

Předem známé systematické vlivy se vyloučí vhodným výběrem osob zahrnutých do 

experimentu, nebo jejich důslednou kategorizací do skupin hodnocených separátně.  
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Podle vlivu 1. a 2. by měly být hodnoty sbírány a statisticky posuzovány samostatně, 

protože absolutní hodnoty parametrů jsou natolik rozdílné, že by jinak výsledky 

prakticky znehodnotily. 

Co se týká vlivů pod bodem 3 je variabilita tak široká, že by si každá z možných 

skupin zasloužila samostatné zkoumání.  

 

5.4.5. NÁHODNÉ VLIVY 

Posouzením rozptylu naměřených hodnot jednotlivých parametrů, osobních 

zkušeností z vlastního měření a rozhovorů s jednotlivými klienty lze odhadnout 

následující náhodné vlivy: 

1. Přesnost přístroje a metody, (vliv operátora) 

2. Způsob provedení měření (vliv operátora) 

3. Vliv kondice klienta  

 Momentální zdravotní stav (výkyv) 

 Aspekty působící v krátké době před měřením 

 Podmínky a chování osoby v delším časovém horizontu před měřením 

 Krátkodobé užívání léků a jiných preparátů 

 Strava  

 Aktuální podmínky v době měření, podmínky okolí 

 

Některé náhodné vlivy je možné v takovéto studii do určité míry potlačit řadou 

opatření, většinou technicko-ogranizačního charakteru, jako jsou: 

 dobrá teoretická i praktická příprava operátora snímajícího hodnoty 

 provedení většího počtu měření (5-10) jedné a téže hodnoty náhodné veličiny, 

eliminovat evidentní chyby operátora a zbytek zprůměrovat 

 sledování stálosti okolních podmínek (teplota, vlhkost,..),  

 zajištění aklimatizace osob před vlastním měřením,  

 poučení osob, co omezit a čemu se vyvarovat, aby výsledky měření nebyly 

zbytečně zkresleny (nadměrné dávky slunečního záření, solária,…),  

 provádění důsledné analýzy jednotlivých naměřených hodnot, především 

nezapadajících do očekávaného rozsahu; následně je nutné třeba i tyto 

hodnoty vyloučit z experimentu 
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Některé ze zmíněných opatření byla v rámci této studie uskutečněna, nikoli však 

v dokonalé míře. Chyby měření se mezi výsledky mohou objevovat častěji. 

Pokud jde o zmiňovaný nízký počet klientek ve skupině dobrovolníků je možné 

všeobecně poznamenat, že ani dostupné zahraniční studie nevyužívají výrazně větší 

skupiny (do 30 probandů). 

 

U každé osoby zahrnuté do experimentu by měl být při každém sezení vyplněn 

dotazník (checklist), který by postihl důležité aspekty z období 1 až 2 týdny před 

snímáním hodnot, aby při následném vyhodnocování výsledků bylo v případě potřeby 

možné najít vysvětlení i pro hodnoty, které se nějak vymykají z očekávaného rozsahu 

a bylo je možné třeba i vyloučit.. Návrh případného checklistu nebyl součástí této 

práce. 

 



 

96 

 

6. ZÁVĚRY  A DOPORUČENÍ 

Souhrnně řečeno, použité rejuvenační metody, konkrétně aplikace dvou 

kosmetických krémů, intenzivního pulzního světla (IPL) a frakčního CO2 laseru 

vykazovaly u zkoumaného souboru osob rozdílně vyjádřenou, avšak vesměs 

pozitivní účinnost. Výsledky získané měřením fyzikálních vlastností kůže 

instrumentálními metodami přesto nepřinášely jednoduše hodnotitelné, statisticky 

průkazné závěry. V některých případech byl totiž odečet a vyhodnocení výsledku 

zkomplikován negativními vnějšími vlivy, například použití solária, zvýšená intenzita 

slunečního záření, nemoc, změna přístupu k péči o kůži. 

 

Testované přípravky Vichy Liftactiv CxP (krém 1) a Vichy Novadiol Gf (krém 2) 

vykázaly v průběhu studie při všech typech měření  stejnou účinnost.  

Ukázalo se, že pro testování uvedených přípravků není vhodné vybírat okrsek na 

předloktí, zřejmě proto, že jsou určeny k aplikaci na obličej a exponované partie krku.  

Výsledky získané na rukou jsou obtížně interpretovatelné a porovnatelné s účinkem 

na kůži obličeje. 

 

Použití IPL během experimentu prokázalo příznivý účinek na všechny hodnocené 

parametry kvality kůže. Podmínkou ovšem je, že v pokusu neinterferuje nějaký 

negativní vnější vliv 

Za obzvláště přínosnou je pak považována nově zjištěná skutečnost, a to zlepšení 

frikce spolupůsobením IPL a krému. IPL je metodou, která akumuluje teplo ve tkáni 

a nezpůsobuje žádný ablační efekt.  

 

Nepodařilo se prokázat jednoznačně pozitivní vliv frakčního CO2 laseru se v rámci 

experimentu. Kvalita kůže se zlepšila v oblasti obsahu kožních lipidů u všech 

věkových skupin. Kožní frikce se pouze mírně zlepšila u skupiny 35+ 

k nejvýraznějšímu zlepšení došlo ve skupině 25+. Je nutné zmínit, že testovaným 

okrskem byla kůže na předloktí nikoli obličeje, na níž je aplikace přednostně určena.  

Při současném použití frakčního CO2 laseru a krému 1 i krému 2 bylo dle vyjádření 

ošetřující lékařky dosaženo zlepšeného hojení oproti situaci, kdy na ošetřená místa 

mezi jednotlivými měřeními nebyly krémy aplikovány.  



 

97 

 

Doporučení 

1) Pro lepší rozlišení efektů jednotlivých rejuvenačních metod  by bylo potřebné 

klientky kategorizovat nejen dle věku, ale také dle počátečního stavu a typu 

pokožky i jejich způsobu života (některé v rámci povolání více pobývají venku, 

což může mít na výsledky negativní dopad, používají desinfekci).  

2) Klientky by měly být vybrány tak, aby nebyly zatíženy projevy jakékoli kožní 

nemoci, jinak by pro ně měla být vyčleněna zvláštní skupina. 

3) V průběhu sledování by neměla být měněna farmakoterapie klientek, stejně 

tak by měly být zachovány původní hygienické a denní návyky (spánek, pitný 

režim, volnočasové aktivity atd.).  

4) Klientky by měly přísně dodržovat harmonogram domácí předepsané péče,  

vyhýbat se působení negativních vlivů (sluneční záření, solárium, sauna, 

bazén s chlorovanou vodou).  

5) V optimálním případě by klientky neměly během studie prodělat žádné 

onemocnění, případně by pro jejich hodnocení měly být vyčleněny zvláštní 

experimentální skupiny. 

6) Před každým měřením by měl průběžně být učiněn pohovor s každou 

klientkou a vyplněn průběžný dotazník zaměřený na změny, které se během 

sledovaného období udály a mohly by mít vliv na výsledek měření.  

7) Měření by mělo být prováděno přibližně ve stejnou denní dobu a po určitém 

čase aklimatizace po příchodu na kliniku. 

8) Pro aplikaci hodnocených metod je nutné vybírat takové okrsky kůže, pro které 

je daná metoda primárně určena, jinak jsou výsledky těžce interpretovatelné a 

hodnocení lze provádět pouze orientačně.  

9) Měla by být porovnávána místa povrchu kůže svými vlastnostmi sobě 

odpovídající. I v případě posuzování výsledků získaných na jedné osobě je 

nutné brát v úvahu intraindividuální variabilitu.  

10) Přínosné by bylo i studii provádět delší dobu na více klientech.  

11) Eliminovat chyby operátora (měřící osoby a přístrojů) důkladným zácvikem 

práce s měřícími přístroji a měření za maximálně standardizovaných 

podmínek 

12) Potřeba ošetření větší plochy kůže a možná také využití větší  energie (IPL, 

frakční CO2 laser)  
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7. SEZNAM ZKRATEK 

 

ATB Antibiotikum 

NGF Nervový růstový faktor 

DNA Deoxyribonukleová kyselina 

IL-1 (6,8...) Interleukin 1 (6, 8…) 

IPL Intenzivní pulzní světlo 

NHF Natural hydration factors 

MTZ Microscopic thermal zones 

AGE Produktů glykace 

TNF-alfa Tumor nekrotizující faktor alfa 

AHA Alfahydroxykyseliny 

BHA Betahydroxykyseliny 

PHA Polyhydroxykyseliny 

CK Electronic Courage+Khazaka Electronic 

Nd:YAG laser Neodymium:yttrium-aluminum granát laser 

YSGG Yttrium-skandium-gallium granát 

RF Radiofrekvence 
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PŘÍLOHY 
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Příloha 1: Stárnutí kůže 
 

 

Kůže s projevy stárnutí – nepravidelná pigmentace, teleangiekrázie, kožní 
novotvary, vrásky, pokleslé ústní koutky… 

 
 
 
 
 



 

2 
 

Kůže s projevy stárnut – nepravidelné pigmentace zejména v oblasti čela, vrásky, 
pokleslé ústní koutky 

 



 

3 
 

Příloha 2. Předpokládaný výsledek omlazení pleti neinvazivními metodami 
 

Pacientka Alena - dochází k drobné korekci vrásek, stažení pórů, redukci  
pigmentací a červených žilek. 
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Klientka Diana - dochází ke stahování pórů, korekci drobných vrásek a zjemnění 
pigmentace. 
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Příloha 3: Příklady kůže ošetřené IPL 
 

    

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
Kůže před a po ošetření IPL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kůže před a po ošetření IPL 

 



 

6 
 

Příloha 4: Reálný výsledek aplikací IPL a krému 1 z této studie 
 
Během terapie viditelně došlo ke stažení pórů a změkčení vrásek -klientka Alena 

 
 
3D zobrazení kůže před a po aplikacích IPL a krému 1 – klientka Alena 

 
 

 

 



 

7 
 

Zjemnění drobných vrásek a k mizení pigmentací během terapie -klientka Diana 
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3D zobrazení kůže před a po aplikacích IPL a krému 1 - klientka Diana 
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Příloha 5: Kvalitativní složení krémů  
 
Vichy Liftactiv CxP  

AQUA / WATER 

DIMETHICONE 

PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL / APRICOT KERNEL OIL 

GLYCERIN 

CYCLOHEXASILOXAN 

PENTAERYTHRITYL TETRAETHYLHEXANOAT 

POTASSIUM CETYL PHOSPHATE 

SILICA 

STEARIC ACID 

PALMITIC ACID 

PEG-100 STEARATE 

GLYCERYL STEARATE 

BIS-PEG-18 METHYL ETHER DIMETHYL SILANE 

STEARYL ALCOHOL 

CERA ALBA / BEESWAX 

METHYLSILANOL/SILICITE CROSSPOLYMER 

ASCORBYL GLYCOCIDE 

DIMETHICONOL 

ISOHEXADECANE 

TRIETHANOLAMIN 

METHYLPARABEN 

MAGNESIUM ADENOSINE 

POLOXAMER 338 

ETHYLPARABEN 

DISODIUM EDTA 

ACRYLATES COPOLYMER 

CAPRYLYL GLYCOL 

POLYSORBATE 80 

HYDROLYZED RICE PROTEIN 

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER 

PARFUM / FRAGRANCE 
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Vichy Neovadiol Gf 

AQUA / WATER 

DIMETHICONE 

PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL / APRICOT KERNEL OIL 

GLYCERIN 

ORYZA SATIVA BRAN OIL / RICE BRAN OIL 

ZEA MAYS STARCH / CORN STARCH 

PROPANEDIOL 

BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER / SHEA BUTTER 

STEARIC ACID 

PALMITIC ACID 

PEG-100 STEARATE 

GLYCERYL STEARATE 

PEG-20 STEARATE 

STEARYL ALCOHOL 

CERA ALBA / BEESWAX 

CI 42090 / BLUE 1 

SORBIC ACID 

DIMETHICONOL 

ISOHEXADECANE 

SODIUM COCOYL GLUTAMATE 

PHENOXYETHANOL 

VIGNA ACONITIFOLIA / VIGNA ACONITIFOLIA SEED EXTRACT 

CINNAMIC ACID 

TOCOPHERYL ACETATE 

DISODIUM EDTA 

PHLOROGLUCINOL TRIMETHYL ETHER 

CAPRYLYL GLYCOL 

HYDROXYPROPYL TETRAHYDROPYRANTRIOL 

HYDROLYZED SOY PROTEIN 

ACRYLAMIDE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE COPOLYMER 

POLYSORBATE 80 

PARFUM / FRAGRANCE 
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Příloha 6: Visia Imaging System 
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Příloha 7: Záznam z Visia Imaging System 
 
Textura: 

 
 

 

Všechny zaznamenávané parametry : 
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Příloha 8: IPL a frakční CO2 laser 
 
IPL 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

14 
 

Frakční CO2 laser 
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Příloha 9: CK Electronic Analysator 

 

 

 
 

Záznam měření Sebumetrem 

 
 

Záznam měření Frictometrem 
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Příloha 10: Dotazník studie vyplňovaný při první návštěvě kliniky 
 
Jméno  
 
Věk 
 
 

1. Pečujete o svoji pleť? 
- denně 
- nepravidelně 
- ne 

 
2. V rámci péče o pleť používám (uveďte prosím i název přípravku): 

- jeden krém 
- denní i noční krém 
- pleťovou vodu 
- peeling 
- mýdlo na čištění pleti 
- odličovadla 
-  ……………………………………………. 

 
3. Pečující kosmetiku si vybírám: 

- sama 
- s kosmetičkou 
- lékárníkem 
- dermatologem 

 
4. Líčíte se?  (celkový make-up)    
            -   denně 
            -    několikrát týdně 
            -    několikrát měsíčně 
            -    výjimečně 
            -    nikdy 
            -    používám jen: ………………………………………… 
 
5. Kouříte?  
         V případě, že ano, jak dlouho? 
 
6. Používáte při pobytu na sluníčku krémy s OF? 

 
7. Chodíte pravidelně na kosmetiku? 

 
8. Navštěvuji:      

                  -     Solárium (s ochrannými krémy/bez nich) 
- Saunu 
- Bazén s chlorovanou vodou 

 
9. Denně vypiji cca …………. l tekutin. 
10.   Denně spím průměrně………… hodin. 
11. Držíte diety? 

- pravidelně 
- občas 
- málokdy 
- v případě, že ano, jakou………………………………………………………… 
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12. Používáte nějaké doplňky stravy,či vitamíny ke zlepšení kvality kůže, pleti, vlasů, 
nehtů?  

                           Jaké? ………………………………………………. 
 
13. používáte tělový krém?     
               Jaký? ……………………………………………….. 
 
 
14. Trpíte nějakým celkovým nebo místním onemocněním, které se projevuje na kůži? 

(atopický ekzém, dermatitidy….)? Pokud ano, specifikujte kde, jak, s jakým lékařem 
to řešíte, jaké léčivé přípravky na to používáte…. 

   ………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………….. 
 
15. Kde bydlíte? (uveďte prosím název obce a doplňte z nabídnutého upřesnění). 
…………………………………………………………………………………………….. 

- ve městě                                                    -v bytě 
- na venkově                                                - v domku 

 
 

16. Povolání:……………………………………………. 
+ uveďte prosím případy,jsou-li takové, kdy je vaše kůže či pleť pravidelně vystavena 
náročným podmínkám (dlouhý pobyt v zimě venku, práce v laboratoři 
s chemikáliemi…): 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….. 

           
17. Byla jste už někdy ošetřena na klinice estetické medicíny? (laser, chemický 

peeling…). Uveďte prosím kdy, na jakých místech a jakým způsobem. 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………. 
 
18. Užíváte pravidelně nějaké léky? Jaké? (Včetně antikoncepce.) 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
 
Souhlasím s publikací údajů o mé osobě, které jsou uvedeny v tomto dotazníku, a 
případné fotodokumentace v diplomové práci studentky farmacie, Petry Kobrlové. 
 
                                                                      
 
 
 
                                                                                          ……………………………. 
                                                                                                            podpis 
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Příloha 11: Tabulky hodnot - kožní lipidy 
 
 

Alena čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 138 66 3 5 4 1 3 2 

2. 150 79 11 28 3 17 24 5 

3. 157 81 28 48 5 20 53 3 

4. 110 84 40 84 3 23 97 4 
 

 

Aneta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 101 40 2 0 6 2 0 5 

2. 114 73 1 5 8 0 1 4 

3. 115 79 2 0 2 6 0 2 

4. 110 84 3 0 3 4 0 0 
 

 

 

 

Barbora čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 70 35 47 0 5 45 0 3 

2. 73 43 0 3 2 1 3 1 

3. 83 77 2 8 10 0 8 9 

4. 75 52 3 4 4 0 9 5 
 

 

Beáta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 119 147 0 1 9 2 1 6 

2. 188 169 10 40 11 8 23 8 

3. 232 180 1 11 9 2 14 7 

4. 140 159 8 15 7 6 14 5 

 

 

Berta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 33 40 0 0 1 0 0 2 

2. 74 94 1 1 5 0 2 3 

3. 45 53 3 7 3 1 6 2 

4. 26 28 3 6 2 2 7 0 

Anna čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 110 59 23 0 2 15 0 1 

2. 109 53 5 6 1 4 7 2 

3. 128 74 4 8 1 7 6 3 

4. 161 91 5 0 0 4 1 1 
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Dana čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 96 109 0 2 1 0 0 0 

2. 116 108 3 4 5 4 7 1 

3. 121 119 18 19 2 13 17 4 

4. 91 96 8 2 1 0 3 3 
 

 

Denisa čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 24 29 2 2 3 0 0 0 

2. 26 24 7 5 2 4 6 1 

3. 31 33 5 15 6 3 15 2 

4. 37 38 0 9 4 0 8 0 

 
 

Diana čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 19 10 0 0 0 1 0 1 

2. 81 84 14 26 1 12 15 2 

3. 100 99 31 82 4 39 75 4 

4. 266 161 26 88 3 26 89 0 
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Příloha 12:  Grafy hodnot - kožní lipidy 
 

Alena - sebumetr

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1.měření (4.3.) 2.měření (1.4.) 3. měření (29.4.) 4.měření (10.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Aneta - sebumetr

0

20

40

60

80

100

120

140

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (10.5.) 4.měření (15.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Anna - sebumetr

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1.měření (29.3.) 2.měření (26.4.) 3.měření (24.5.) 4.měření (1.7.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže
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Barbora - sebumetr

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4) 3.měření (20.5.) 4.měření (14.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Beáta - sebumetr

0

50

100

150

200

250

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (10.5.) 4.měření (27.7.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Berta - sebumetr

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (20.5.) 4.měření (14.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže
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Dana - sebumetr

0

20

40

60

80

100

120

140

1.měření (29.3.) 2.měření (26.4.) 3.měření (24.5.) 4.měření (14.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Denisa - sebumetr

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (10.5.) 4.měření (15.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Diana - sebumetr

0

50

100

150

200

250

300

1.měření (4.3.) 2.měření (29.3.) 3.měření (10.5.) 4.měření (15.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

 



 

23 
 

Příloha 13: Tabulky hodnot - kožní frikce 
 
 

Alena čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 116,2 254,8 41,2 34,8 32,4 29,6 22,0 48,2 

2. 186,4 350,8 125,4 147,8 41,4 120,2 135,0 55,4 

3. 363,2 383,2 122,8 151,6 40,4 108,8 160,0 71,8 

4. 322,2 299,4 146,4 224,6 34,6 178,8 178,2 49,4 
 

 

Aneta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 108,6 277,4 65,6 70,0 51,0 80,6 20,8 65,8 

2. 183,4 690,2 221,2 156,0 44,8 242,4 127,8 70,4 

3. 258,2 753,0 211,0 165,0 38,4 233,4 148,2 68,2 

4. 285,8 747,6 377,8 186,6 56,4 315,6 186,4 79,0 
 

 

Anna čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 183,2 384,0 29,8 24,6 22,1 41,4 40,2 32,2 

2. 298,8 425,2 88,2 40,2 25,8 72,8 35,2 28,4 

3. 356,2 413,2 91,0 56,0 34,8 82,2 58,0 34,8 

4. 349,0 410,2 120,0 76,6 36,6 123,6 81,8 30,6 
 

 

Barbora čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 11,0 85,0 98,6 69,0 168,2 83,8 94,2 170,4 

2. 337,6 707,8 60,2 69,2 159,2 67,4 82,6 195,8 

3. 314,4 555,6 82,6 84,8 195,8 87,2 102,4 169,6 

4. 261,8 427,4 93,2 61,0 174,6 67,2 116,4 171,6 
 

 

Beáta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 140,8 129,2 82,2 51,2 72,2 41,0 63,0 69,4 

2. 170,0 153,8 96,6 112,4 75,4 62,6 142,0 71,2 

3. 242,4 183,6 87,8 98,2 68,8 70,8 130,2 70,4 

4. 279,2 241,0 108,2 102,0 78,4 83,8 128,8 63,2 

 

 

Berta čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 121,8 236,6 9,0 19,8 38,2 9,6 12,4 39,2 

2. 223,4 383,2 54,6 55,2 28,2 30,2 33,6 36,8 

3. 207,0 360,6 90,0 164,4 39,6 90,8 141,2 35,6 

4. 222,2 397,8 96,0 93,0 32,4 73,0 75,0 40,4 
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Dana čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 150,0 310,2 86,4 48,0 73,6 47,0 50,0 90,2 

2. 311,8 614,4 93,2 94,2 86,2 56,8 76,4 85,4 

3. 371,4 644,0 88,2 187,4 75,4 65,6 123,8 81,4 

4. 460,2 595,0 51,4 140,4 84,2 27,2 116,2 90,4 
 

 

Denisa čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 314,2 202,4 37,6 18,0 138,6 15,0 19,0 112,4 

2. 418,2 290,2 70,4 35,4 130,2 35,8 51,6 98,2 

3. 433,2 310,4 89,6 194,4 127,2 123,0 224,8 94,2 

4. 478,6 360,6 184,8 315,4 140,6 166,6 300,8 114,4 
 

 

Diana čelo levý 
spánek 

levé 
zápěstí 

levé 
předloktí 

levá 
paže 

pravé 
zápěstí 

pravé 
předloktí 

pravá 
paže 

1. 254,4 541,2 33,3 10,0 79,8 9,0 9,0 70,2 

2. 242,8 500,8 81,8 66,2 85,8 11,6 69,8 90,4 

3. 237,4 478,8 123,0 109,4 69,6 62,8 119,0 74,8 

4. 309,2 604,0 190,2 178,4 85,8 151,4 148,0 84,8 
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Příloha 14: Grafy hodnot - kožní frikce 
 
 

Alena - frictometr

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1.měření (4.3.) 2.měření (1.4.) 3.měření (29.4.) 4.měření (10.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Aneta - frictometr

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (10.5.) 4.měření (15.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Anna - frictometr

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1.měření (29.3.) 2.měření (26.4.) 3.měření (24.5.) 4.měření (1.7.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže
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Barbora - frictometr

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (20.5.) 4.měření (14.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Baáta - frictometr

0

50

100

150

200

250

300

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (10.5.) 4.měření (27.7.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

 

Berta - frictometr

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (20.5.) 4.měření (14.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže
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Dana - frictometr

0

100

200

300

400

500

600

700

1.měření (29.3.) 2.měření (26.4.) 3.měření (24.5.) 4.měření (14.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Denisa - frictometr

0

100

200

300

400

500

600

1.měření (15.3.) 2.měření (12.4.) 3.měření (10.5.) 4.měření (15.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže

 
 

 

Diana - frictometr

0

100

200

300

400

500

600

700

1.měření (15.3.) 2.měření (29.3.) 3.měření (10.5.) 4.měření (14.6.)

čelo

levý spánek

levé zápěstí

levé předloktí

levá paže

pravé zápěstí

pravé předloktí

pravá paže
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Příloha 15: Tabulky hodnot – textura  
 

 

Alena 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 76 88 90 84 

textura front 34 51 66 69 

textura right 76 84 89 80 

 

 

Aneta 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 88 94 97 96 

textura front 62 66 82 66 

textura right 89 92 98 99 

 

 

Anna 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 96 96 97 99 

textura front 83 85 75 91 

textura right 96 97 99 99 

 

 

Barbora 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 95 97 98 97 

textura front 92 94 93 94 

textura right 95 96 96 94 

 

 

Beáta 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 97 96 96 98 

textura front 92 96 81 82 

textura right 96 97 95 94 

 

 

Berta 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 98 97 98 99 

textura front 91 92 89 91 

textura right 99 98 99 99 
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Dana 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 99 97 99 98 

textura front 96 91 94 88 

textura right 99 98 99 99 

 

 

Denisa 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 99 99 99 99 

textura front 99 99 99 99 

textura right 97 99 97 98 

 

 

Diana 1. měření 2. měření 3. měření 4. měření 

textura left 71 85 89 88 

textura front 30 56 62 63 

textura right 51 63 66 78 
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Příloha 16: Grafy hodnot – textura  
 

Alena - texture

0

20

40

60

80

100

4.3. 1.4. 29.4. 10.6.

textura-left

texture-front

texture-right

 
 

 

Aneta - texture

0

20

40

60

80

100

120

15.3. 12.4. 10.5. 15.6.

texture-left

texture-front

texture-right

 
 

 

Anna - texture

40

50

60

70

80

90

100

29.3. 26.4. 24.5. 1.7.

texture-left

texture-front

texture-right
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Babora - texture

80

85

90

95

100

15.3. 12.4. 10.5. 15.6.

texture-left

texture-front

texture-right

 
 

 

Beáta - texture

60

65

70

75

80

85

90

95

100

15.3. 12.4. 10.5. 27.7.

texture-left

texture-front

texture-right

 
 

 

Berta - texture

80

85

90

95

100

15.3. 12.4. 20.5. 14.6.

texture-left

texture-front

texture-right
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Dana - texture

80

85

90

95

100

29.3. 26.4. 24.5. 14.6.

texture-left

texture-front

texture-right

 
 

 

Denisa - texture

80

85

90

95

100

15.3. 12.4. 10.5. 15.6.

texture-left

texture-front

texture-right

 
 

 

Diana - texture

0

20

40

60

80

100

4.3. 29.3. 10.5. 15.6.

texture-left

texture-front

texture-right
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