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1. Úvod 

  
Kůže je největším orgánem lidského těla.  Celková 

plocha kůže u dospělého člověka je 1,52 m2, celková 
hmotnost je v průměru 1820 kg.  Hmotnost pokožky se 
pohybuje okolo 0,5 kg, hmotnost škáry okolo 3,5 kg, nej-
větší váhový podíl připadá na podkoží1. Uvedené údaje 
jsou modifikovány konkrétní výškou a hmotností daného 
jednotlivce, nicméně z jejich hodnot je zřejmé, že transder-
mální absorpcí může v pracovním i mimopracovním pro-
středí vstupovat do organismu významné množství che-
mických látek25. Obdobnou situaci můžeme nalézt též při 
dermální aplikaci léčiv, kdy vedle terapeuticky účinných 
látek vstupují do organismu i látky pomocné, často s nežá-
doucími účinky6.  

Kůži, jako jedné z možných cest vstupu látek do orga-
nismu, byla v minulosti věnována poměrně malá pozor-
nost. Zájem o její anatomii, fyziologii a chemické procesy 
v ní probíhající se začal zvyšovat teprve koncem sedmde-
sátých let, intenzivnější rozvoj přišel v letech devadesá-
tých. Hlavním podnětem rozvoje byly požadavky efektiv-

ního přenosu biologicky účinných látek do organismu pro 
kosmetické a farmakologické účely7. Paralelně narůstal 
zájem o mechanismy transdermálního přenosu škodlivých 
látek ze životního a pracovního prostředí. 

Předkládaný článek reaguje na rostoucí zájem o tran-
sdermální formu přenosu chemických látek a snaží se při-
blížit problematiku jejího testování in vitro pro účely hod-
nocení environmentálních a pracovních expozic. 

 
 

2. Struktura kůže   
 
Lidská kůže (dermis) se skládá z pokožky 

(epidermis), škáry (dermis) a podkoží (hypodermis)1. 
Pokožka je tvořena pěti vrstvami odlišných buněk 

a neobsahuje cévy (obr. 1).  
První vrstvou směrem k zevnímu prostředí je rohová 

vrstva. Je tvořena zhruba 20 vrstvami plochých bezjader-
ných buněk vyplněných keratinem. Mezi nimi se nachází 
mezibuněčná hmota, skládající se z 9 typů ceramidů (45 až 
50 % hmoty), cholesterolu (25 % hmoty), volných mast-
ných kyselin (1015 % hmoty) a dalších látek, z nichž 
nejdůležitější je cholesterol sulfát8. V dolní části je rohová 
vrstva kompaktní, v horní části dochází k odlupování roho-
vých buněk, jež se stávají součástí kyselého filmu na po-
vrchu kůže. Pod rohovou vrstvou se nachází vrstva buněk 
světlých, tvořená též plochými bezjadernými buňkami. 
Třetí v pořadí je vrstva zrnitá, skládající se z 12 vrstev 
plochých buněk, obsahujících plochá jádra a vyplněných 
zrny keratohyalinu, prekurzoru keratinu. Čtvrtou vrstvou 
je vrstva ostnitá, tvořená 48 vrstvami polygonálních bu-

TESTOVÁNÍ TRANSDERMÁLNÍ ABSORPCE CHEMICKÝCH LÁTEK IN VITRO  

Obr. 1. Schématické znázornění stavby pokožky 
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něk navzájem spojených buněčnými můstky. Tyto buňky 
obsahují jádra a veškeré buněčné organely. V prostoru 
mezi buňkami cirkuluje tkáňový mok. Poslední tzv. zá-
kladní vrstva je tvořena jednou vrstvou cylindrických bu-
něk umístěných na zvlněné bazální membráně oddělující 
pokožku od škáry.  Tyto buňky obsahují jádro a veškeré 
organely, mitoticky se dělí a slouží jako zásobárna pro 
postupně odrůstající a dozrávající buňky horních částí 
pokožky.  

Další typy buněk nacházející se v pokožce (např. 
pigmentové buňky, Langerhansovy buňky, Merkelovy 
buňky) nejsou z hlediska bariérových funkcí pokožky pod-
statné.  

Z pohledu vstupu chemických látek do organismu je 
důležitý rozdíl mezi charakterem hydrofóbní rohové vrstvy 
a charakterem ostatních vrstev pokožky, jež jsou hydrofil-
ní. Hlavní bariérou proti průniku látek z prostředí do orga-
nismu transdermální cestou je rohová vrstva. Hydrofilní 
spodní část pokožky a škára mohou být limitující pro vstup 
lipofilních látek, je-li rohová vrstva poškozena nebo změ-
něna nemocí7.  

Základem škáry je vazivová tkáň, tvořená vazivovými 
buňkami (zejména fibroblasty), vazivovými vlákny 
(kolagenními, elastickými, retikulárními) a mezibuněčnou 
hmotou. V této části kůže jsou krevní a lymfatické cévy, 
nervy a nervová zakončení, sekreční části mazových, pot-
ních a aromatických žláz, cibulky vlasových folikulů 
a buňky imunitního systému. Anatomicky se škára dělí na 
tři části – pod bazální membránou se nachází část papilární 
(obsahuje četné imunitní buňky a husté kapilární pleteně 
cév), pod ní je část subpapilární a část retikulární, která 
obsahuje větší cévní pleteně na přechodu mezi škárou 
a podkožím. 

Mezi škárou a podkožím není ostrá hranice. Podkoží 
je tvořeno opět vazivem, obsahuje různě velké množství 
tukových buněk, další cévní a nervové pleteně. Význam 
podkoží, jako bariéry z hlediska průniku chemických látek, 
je zanedbatelný. 

 
 

3. Transdermální absorpce 
 
Při dermální expozici mohou chemické látky pronikat 

do vnitřního prostředí organismu pěti různými cestami9: 
 transcelulární cestou – tj. přes těla buněk rohové vrst-

vy (korneocytů) a buněk zbývajících vrstev pokožky 
(keratinocytů), 

 intercelulární cestou – tj. mezibuněčnými prostory, 
 vlasovými folikuly, 
 mazovými žlázami, 
 vývody potních žláz. 

Většina látek prochází intercelulární cestou přenosu, 
menší množství látek prochází cestou transcelulární. Prů-
nik látek cestou vlasových folikulů a vývody potních 
a mazových žláz má okrajový význam s výjimkou expozic 
vlasaté části hlavy a stavů hypertrichózy7.  

Průnik látek kůží je obvykle považován za proces 
pasivní difuze. Někteří autoři se však domnívají, že při 

průniku látek do organismu se vedle pasivní difuze uplat-
ňuje do určité míry i vliv „nasávání“ látky, vyvolaný pod-
tlakem vznikajícím při odvádění tkáňové tekutiny a krve 
ze škáry. Z tohoto důvodu byla vyvinuta varianta experi-
mentálního testovaní absorpce látek na perfundovaném 
kousku kůže10 a s uvedeným jevem souvisí též zavádění 
mikrodialyzačních metod testování transdermální absorpce 
látek11,12. 

Průnik chemických látek kůží probíhá v několika 
stupních. Používané názvosloví se v označení jednotlivých 
stupňů liší. Diembeck a spol.13 dělí průnik chemických 
látek na adsorpci (látka se váže v rohové vrstvě a je 
s jejími odlupujícími se buňkami odstraněna, nedostává se 
tedy do hlubších struktur kůže a tudíž ani do systémové 
cirkulace) a absorpci (látka se dostává do hlubších struktur 
pokožky a do škáry; díky kontaktu mezibuněčného tkáňo-
vého moku a cév se dostává dál do organismu). 

Novější popis průniku látky do organismu používá 
OECD14  a následně i WHO7. Podle těchto institucí je der-
mální absorpce globální termín, popisující celou cestu 
přenosu látky z vnějšího povrchu kůže do krevních nebo 
lymfatických cév organismu. Absorpci proto dále rozdělují 
na penetraci (tj. vstup látky do rohové vrstvy), permeaci 
(tj. přestup látky do další, strukturně odlišné vrstvy kůže) 
a na resorpci (tj. vstup látky do kožních lymfatických nebo 
krevních cév).  

Obecně lze k testování přenosu chemických látek kůží 
použít následující metody: 
 pokus in vivo na člověku nebo zvířeti, 
 pokus in vitro na kůži lidské, zvířecí nebo uměle vy-

tvořené, 
 pokus in vitro na membráně (jiné než kůže), 
 modelování absorpce in silico. 

V testech na zvířatech bylo prokázáno, že absorpce 
látek přes kožní membránu in vitro bývá obvykle vyšší než 
absorpce in vivo15. 

Masivní používání zvířecích modelů a odpor ochrán-
ců zvířat vedly v Evropě v roce 2003 k přijetí směrnice 
Evropské unie16 zakazující od března 2009 používání zví-
řat pro testování akutních účinků kosmetických přípravků 
a od března 2013 též pro testování chronické toxicity, re-
produkční toxicity a toxikokinetiky kosmetických příprav-
ků. Uvedená směrnice významně ovlivnila a dále ještě 
ovlivní rozvoj metod testování látek na kůži in vitro. 

 
 

4. Absorpční membrána 
 
„Zlatým standardem“ pro testování transdermální 

absorpce chemických látek přes absorpční membránu in 
vitro je lidská kůže. Vzorky této kůže jsou získávány ob-
vykle z tkáňové banky a nebo od dárců živých, většinou 
pacientů při chirurgických operacích (zde je nezbytný 
informovaný souhlas dárce). Nejčastěji je používána kůže 
ze zad, břicha, hrudníku nebo boku. Transdermální absorp-
ce chemických látek je ovlivňována věkem dárce17,18 
a jeho pohlavím19, hydratací kůže20,21, místem odběru ků-
že22 a prostředím, při kterém je experiment prováděn 
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(teplota23, pH17 ). Akomeah a spol.24 srovnávali například 
rozdíly v průchodu látek přes vzorky lidské kůže odebrané 
z břicha 11 dárců různého věku a pohlaví. Testovány byly 
tři látky s odlišnou lipofilitou – kofein, methylparaben 
a butylparaben. Rozdíly v absorpci jednotlivých látek na 
témže vzorku kůže byly nižší než rozdíly v absorpci téže 
látky na vzorcích kůže od různých dárců.  

Alternativou k lidské kůži je kůže prasečí nebo opičí, 
které jsou lidské kůži velmi blízké svojí anatomií, fyziolo-
gií a chemickým složením. Vzhledem k dostupnosti se 
více používá kůže prasečí. Nejčastěji se odebírá ze zad, 
boků, nebo břicha, velmi vhodné je i použití kůže ušního 
boltce25,26, který je svojí anatomickou stavbou lidské kůži 
nejvíce podobný27. 

Kůže ostatních zvířat, používaných k laboratorním 
účelům (např. myš, potkan, morče, králík), jsou méně 
vhodné, neboť mají anatomicky i chemicky odlišnou stav-
bu od kůže lidské.  K hlavním rozdílům v charakteru kůže 
patří velké množství vlasových folikulů, vedoucích k vyšší 
kožní propustnosti v porovnání s kůží lidskou. Například 
propustnost potkaní kůže je v porovnání s kůží lidskou 
více než desetkrát vyšší15. Úroveň dermální propustnosti 
klesá v pořadí králík, potkan, prase a člověk28.  

Alternativou ke kůži přirozené je použití kůže uměle 
vytvořené. Jedná se například o modely Episkin, SkinEthic 
a EpiDerm29,30, u kterých je kůže vypěstována metodou in 
vitro z keratinocytů na vhodném podkladě. Bohužel umělá 
kůže zatím stále ještě nedosahuje vlastností a funkce kůže 
přirozené. Z tohoto důvodu není doporučována pro závě-
rečné testování látek pro humánní nebo veterinární použi-
tí31,32. Je ji však možno použít k orientačnímu testování 
látek. 

Lidskou nebo zvířecí kůži je možno použít v plné 
tloušťce 5001000 m. Takovéto vzorky kůže obsahují 
rohovou vrstvu, zbývající vrstvy pokožky a škáru. Lze též 
použít tzv. dermatomovanou kůži, která je dermatomem 
seříznuta na tloušťku 200500 m a obsahuje rohovou 
vrstvu, zbývající vrstvy pokožky a pouze horní část škáry. 
Další variantou je použití pouze pokožky, která je odděle-
na tepelně, chemicky nebo enzymaticky a má (nebo nemá) 
zachovalou bazální membránu. Poslední variantou je pou-
žití samotné rohové vrstvy, která se připravuje z pokožky 
po natrávení trypsinem7. Pro testování lipofilních látek je 
doporučováno použití dermatomované kůže nebo samotné 
pokožky, neboť hydrofilní škára v případě lipofilních látek 
představuje další bariéru průniku33. 

Pro testování je optimální použití kůže čerstvé (do 
2 dnů po odběru). Tato kůže má aktivní enzymatický sys-
tém (pomineme-li skutečnost, že k částečné autolýze do-
chází již od okamžiku odběru), a proto je možné ji použít 
nejen pro testování průniku látek kůží, ale i pro testování 
jejich dermálního metabolismu14. Životnost kožního vzor-
ku měřená jeho metabolickou aktivitou (úroveň přeměny 
glukosy na laktát), klesá s dobou skladování. Při skladová-
ní v chladu klesne během prvního dne přeměna zhruba na 
polovinu a do osmého dne zůstává přibližně stejná. Po 
osmém dni pokles aktivity pokračuje34.  

Další možností je použití zmrazené kůže13. Vzorky 

odebrané kůže se po ošetření zmrazí při 18 až 20 °C. 
Zmrazená kůže nemá zachovaný aktivní enzymatický sys-
tém a je mírně anatomicky poškozena krystalizací vody 
(bezvodá rohová vrstva je poškozena minimálně). Při srov-
nání s čerstvou kůží vykazuje vyšší úroveň ustáleného 
průtoku testované látky (steady state flux) a je zde i kratší 
doba do začátku pronikání testované látky do receptorové 
tekutiny (lag time)35. Nicméně pro testování průniku látek 
je tato kůže oficiálně doporučována a vzhledem 
k dlouhodobé použitelnosti (dle různých autorů je ji mož-
no použít v době do 1 roku skladování) je v pokusech vyu-
žívána nejčastěji7. Při interpretaci výsledků je však nutno 
brát v úvahu skutečnost, že se zvyšující se dobou sklado-
vání zmrazené kůže se zvyšuje její propustnost35. 

Jinou možností, popisovanou v literatuře, je použití 
kůže skladované po usušení. Takto ošetřená kůže je méně 
anatomicky poškozena než při zmrazení. Před použitím je 
ji však třeba opětovně hydratovat. Sušená kůže bývá 
k testování používána výjimečně36.  

Kůže určená k odběru nesmí být viditelně poškozena 
a nesmí být tetována. Povrchové čištění se provádí pouze 
omytím vodou a mýdlem bez použití dezinfekčních pro-
středků, což představuje určitý problém při operativním 
získávání kůže. V případě použití prasečí kůže nesmí být 
tato při porážce na jatkách spařena. Na odebrané kůži je 
nutno ostříhat všechny viditelné chlupy a odstranit podko-
ží. Zůstává zhruba 1 mm silná vrstva pokožky a škáry. Z ní 
je potom možno připravit jiné typy kožní penetrační mem-
brány (dermatomovanou kůži, samotnou pokožku nebo 
rohovou vrstvu). Vzorky se jednotlivě zabalí do hliníkové 
folie a uchovávají se v chladničce nebo se zamrazí13.  

Nedílnou součástí každého testování transdermální 
absorpce látek je testování integrity kůže14. Prvním kro-
kem je zraková kontrola stavu kůže před pokusem 
s následným vyřazením všech poškozených vzorků. Poté 
by měla být kůže upevněna mezi horní a dolní část difuzní 
komůrky (viz dále), receptorová část komůrky by měla být 
naplněna receptorovou tekutinou a na její hladině by kůže 
měla být ponechána 1030 minut k vyrovnání povrchu 
a hydrataci (uzavírají se malé otvory, např. vzduchové 
kanálky). Před aplikací testované látky je možno dále pro-
vádět kontrolu stavu kůže pomocí přístroje na měření tran-
sepidermální ztráty vody (TEWL)37,38, přístroje na měření 
elektrického odporu kůže (TER)3941 nebo provést pokus 
s průchodem referenční látky (např. triciované vody, kofei-
nu, sacharosy)40  přes absorpční membránu. Je však třeba 
mít vždy na paměti, že tímto krokem může dojít 
k poškození membrány a tím ke zvýšení absorpce následně 
aplikované testované látky.  

Integrita kůže může být měřena i v průběhu testování 
formou přidání referenční látky (např. triciované sacharo-
sy, 3H) k testované látce14. Stejnými metodami, použitými 
před provedením pokusu, může být integrita kůže zkontro-
lována i po ukončení pokusu. V tomto případě však může 
být absorpční membrána již poškozena vlivem testované 
látky, a proto se daný způsob kontroly volí pouze u látek 
působících na kůži krátkou dobu, řádově v minutách (př. 
barvy na vlasy)14.  
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Další „metoda“ je vázána na výsledky pokusů a spo-
čívá ve vyloučení výsledků, jejichž hodnoty se významně 
liší od ostatních hodnot, neboť i malé, zrakem nepostižitel-
né poškození kůže se projeví výrazným zvýšením propust-
nosti14.  

 
 

5. Difuzní komůrky 
 
Základním laboratorním zařízením pro testování tran-

sdermální absorpce chemických látek in vitro jsou difuzní 
komůrky. I když je při testování obecně možno akceptovat 
oba směry penetrace (horizontální i vertikální), v praxi 
jednoznačně převažuje využití směru vertikálního. 

Komůrky jsou zhotovovány z inertních materiálů 
(sklo, teflon) a skládají se ze dvou částí. Horní část je 
označována jako část „donorová“, spodní jako část 
„receptorová“. Absorpční membrána (kůže) se upevňuje 
mezi tyto dvě části, pokožkou směrem nahoru.  Na přesně 
stanovenou plochu pokožky (obvykle 0,35 cm2)14 je ná-
sledně aplikováno známé množství testované látky. Apli-
kovaná dávka může být dvojího typu. První typ dávky, tzv. 
„konečná dávka“ (finite dose) se používá pro studie imitu-
jící reálné použití testované látky. Dávka látky je apliková-
na v množství postačujícím k pokrytí kůže (obvykle 1 až 5 
mg cm2 nebo 10 l cm2) a kůže je ponechána bez okluze 
 může tedy dojít k odpaření určitého množství aplikované 
látky, jako je tomu v reálném životě. Při druhém typu dáv-
ky, tzv. „nekonečné dávce“ (infinite dose), je testovaná 
látka aplikována v nadbytku (obvykle >10 mg cm2 nebo 
>100 l cm2) a bývá použita okluze pro eliminaci odparu7. 

Komůrky se dělí na dva základní typy (viz obr. 2), ze 
kterých byla odvozena řada modifikací. Prvním typem je 
široce využívaná, relativně jednoduchá statická vertikální 
difuzní komůrka, tzv. Franzova komůrka42. Tekutina 

v receptorové části (obvykle o objemu 220 ml) musí být 
u tohoto typu komůrky neustále míchána a je periodicky 
manuálně odstraňována a analyzována. 

Druhým typem je průtoková vertikální difuzní komůr-
ka43. Tekutina je z receptorové části komůrky (obvykle 
o objemu 0,15 ml)14 odstraňována kontinuálně pomocí 
peristaltické pumpy (typický průtok činí 9 ml h1 u komůr-
ky o objemu 3 ml, tj. 3 výměny za hodinu, nebo 1,5 ml h1 
u komůrky o objemu 150300 l, tj. 510 výměn za hodi-
nu)14. Tento typ je doporučován jako vhodnější pro studi-
um metabolismu látek v kůži.  

I přes rozdílnost konstrukcí komůrek nenalezly srov-
návací studie, které porovnávaly testování na obou typech, 
významné rozdíly ve výsledcích44,45. 

Spodní část nádobky (tzv. receptorová část komůrky) 
je naplněna receptorovou tekutinou8. Tato tekutina nesmí 
poškozovat kůži a musí odpovídat chemickému charakteru 
testované látky. Při testování absorpce hydrofilních látek 
kůží skladovanou zmražením se jako receptorová tekutina 
používají roztoky solí nebo pufrované roztoky solí s pH 
okolo 7,4 (např. fyziologický roztok). Při testování absorp-
ce lipofilních látek bývá vhodné přidat k uvedeným rozto-
kům ještě sérový albumin nebo použít organická rozpouš-
tědla nepoškozující membránu (ethanol:voda 1:1, 6% po-
lyethylenglykol, 20% oleyl ether ve vodě). Při paralelním 
testování dermální absorpce a dermálního metabolismu (na 
čerstvé kůži) se jako receptorová tekutina používají média 
pro pěstování tkáňových kultur14 např. MEM (Eagle`s 
minimal essential medium), HHBSS (Hepes-buffered 
Hanks` balanced salt solution) a DMPBS (Dulbecco modi-
fied phosphate-buffered saline)46.  

Absorpční membrána (kůže) leží celou svojí spodní 
plochou na hladině receptorové tekutiny (nesmí zde být 
bublinky vzduchu). Někteří autoři47 upozorňují v této sou-
vislosti na jistá rizika, spojená s použitím kapaliny 

Obr. 2. Statická a průtoková difuzní komůrka 

statická vertikální difuzní komůrka průtoková vertikální difuzní komůrka 
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v receptorové části komůrky. Rizika spočívají ve zvýšené 
hydrataci kůže, jež má za následek její zvýšenou propust-
nost. Uvedení autoři proto doporučují kůži položit na vrst-
vu savého papíru, napuštěného vhodnou receptorovou 
tekutinou. Tento tzv. „saarbrückenský“ model je však za-
tím využíván jen omezeně48.  

 V průběhu absorpce látky přes kůži upevněnou 
v difuzní komůrce musí být tekutina v receptorové části 
komůrky po celou dobu pokusu míchána (statická komůr-
ka) nebo průběžně vyměňována (průtoková komůrka). 
Množství testované látky, prošlé do receptorové tekutiny 
před její výměnou, by mělo být z důvodu potlačení zpětné 
resorpce menší než 10 % aplikované dávky.  

Na povrchu kůže v difuzní komůrce je nutno udržovat 
teplotu 32 ± 1 °C (cit.7) (průměrná normální teplota po-
vrchu kůže člověka). Vlhkost okolního prostředí by se 
měla pohybovat v rozmezí 3070 % (cit.14).  

Doba trvání pokusu bývá různá. Pro základní experi-
mentální testování absorpce chemických látek je doporu-
čována doba 24 h. Akceptovatelná může být i doba 48 h, 
nicméně v tomto případě již mohou nastat obtíže se zacho-
váním integrity kůže. Pro testování látek určených k reál-
nému použití by doba testování měla imitovat dobu před-
pokládaného použití49. 

Vzhledem k interindividuálním rozdílům (mezi jedin-
ci téhož živočišného druhu) a intraindividuálním rozdílům 
(mezi částmi těla téhož jedince) v propustnosti kůže je 
doporučováno, aby v jednom experimentálním měření 
bylo použito minimálně 6 vzorků kůže odebrané ze stejné-
ho místa od 3 různých dárců50. 

 
 

6. Zpracování výsledků 
  
Po ukončení pokusu se aplikovaná dávka testované 

látky nachází na povrchu kůže, v rohové vrstvě, ve zbýva-
jících vrstvách pokožky, ve škáře a v receptorové tekutině. 
Rozsah analýz uvedených kompartmentů je dán požadav-
ky experimentu. Nejjednodušší varianta zahrnuje analýzu 
receptorové tekutiny. Množství látky adsorbované 
v rohové vrstvě se zjišťuje pomocí tzv. stripování7. Jednot-
livé vrstvy rohových buněk se odtrhávají z povrchu pokož-
ky pomocí nalepené adhezívní pásky (většinou se provádí 
20 stržení). Páska s přilepenými rohovými buňkami je 
následně analyzována. Analyzována je též zbývající po-
kožka a škára. Pokožka se od škáry odděluje tepelně, che-
micky nebo enzymaticky7. 

Instrumentální analýza jednotlivých vzorků je prová-
děna většinou pomocí vysokoúčinné kapalinové chromato-
grafie (HPLC)51, radiografie nebo scintigrafie (při použití 
značených testovaných látek). O typu analýzy rozhoduje 
charakter sledované látky14 a možnosti daného pracoviště. 

Při stanovení celkového profilu absorpce testované 
látky je nutno z analyzovaných vzorků (povrch kůže, části 
kůže, receptorová tekutina) získat dle OECD49 100 ± 10 %, 
dle SCCNFP50 100 ± 15 % aplikované dávky. 

Způsob prezentace výsledků záleží na charakteru 
a důvodu provedeného pokusu. Absorpci testované látky 

kůží je možno vyjadřovat v procentech (kolik procent 
z aplikované dávky prošlo do které oblasti), nebo jako 
poměr absorbované látky k aplikované dávce za určitou 
časovou jednotku. V případě aplikace „nekonečné dávky“ 
se stanovuje konstanta propustnosti dané látky14.  

 
 

7. Standardizace 
 
Koncem 90. let a zejména po roce 2000 vyvstala po-

třeba sjednotit metodiky používané na různých pracoviš-
tích zabývajících se průnikem látek kůží. Rozdílnost vý-
sledků získaných při provádění pokusů s absorpcí látek 
nejlépe dokumentuje publikace Chilcott a spol.45. 
Za použití stejného protokolu měřili autoři v kontrolované 
klinické studii v 18 laboratořích (9 ve Velké Británii, po 2 
v USA a Austrálii, po 1 v Japonsku, Portugalsku, Němec-
ku, Dánsku a Jihoafrické Republice) inter- a intra-
laboratorní rozdíly v průchodu methylparabenu  přes syn-
tetickou membránu. Syntetická membrána byla použita 
z důvodu vyloučení vlivu různých vzorků kůže na úroveň 
absorpce. Interlaboratorní rozdíly dosáhly hodnoty 35 % 
(rozdíl mezi nejnižším a nejvyšším průměrným průtokem 
byl čtyřnásobný), intralaboratorní rozdíly hodnoty 10 %. 
Dle autorů byly rozdíly způsobeny lidskými chybami, 
odlišnostmi v objemu receptorové části difuzní komůrky, 
ve velikosti aplikační plochy, v objemu vzorku a v použi-
tém typu difuzní komůrky. 

Prvním významným krokem ke sjednocení metodiky 
provádění transdermálních absorpcí byla práce Diembecka 
a spol.13, kde byl publikován dodnes používaný standardní 
protokol pro provádění transdermálních absorpcí s použi-
tím lidské, prasečí a potkaní kůže. Dalším významným 
krokem bylo přijetí několika směrnic OECD. Směrnice 
č. 28 (cit.14) stanovuje podmínky pro vedení absorpčních 
pokusů na kůži, Směrnice č. 427 (cit.52) stanovuje podmín-
ky pro in vivo metody testování kožní absorpce a Směrnice 
č. 428 (cit.49) upravuje testování kožní absorpce in vitro. 
Dalšími směrnicemi týkajícími se problematiky působení 
chemických látek na kůži jsou Směrnice č. 117 (Partition 
Coefficient /n-octanol/water/, High Performance Liquid 
Chromatography /HPLC/ Method51), Směrnice č. 430 (In 
Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistan-
ce Test /TER/)41 a Směrnice č. 431 (In Vitro Skin Corrosi-
on: Human Skin Model Test)53.  

V Evropě též reguluje provádění testů dermálních 
expozic chemických látek Evropská Unie.  Její Guidance 
Document on Dermal Absorption54 pojednává o testování 
dermální absorpce pesticidních látek používaných v země-
dělství. Problematikou dermálních absorpcí kosmetických 
prostředků se zabývá dokument Opinion on Basic Criteria 
for the In Vitro Assessment of Dermal Absorption of Cos-
metic Ingredients55, novelizovaný v roce 2006. Další ev-
ropskou organizací (zabývající se bezpečností kosmetic-
kých prostředků) je COLIPA (The European Cosmetic 
Toiletry and Perfumery Association), jejíž Guidelines for 
Percutaneous Absorption/Penetration56 vyšel již v roce 
1997. 
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V USA se problematikou testování průniku látek kůží 
zabývá United States Environmental Protection Agency 
(US EPA). V roce 2004 přijala dokument  In Vitro Dermal 
Absorption Rate Testing of Certain Chemicals of Interest 
to the Occupational Safety and Health Administrati-
on57  pojednávající o testování vybraných látek in vitro. 
Hodnocením rizik dermální penetrace se zabývá dokument 
Risk assessment guidance for Superfund, Vol. I: Human 
health evaluation manual58.  

Shrnutí a doporučení s celosvětovou působností 
v oblasti dermální absorpce přináší Environmnental Health 
Criteria 235 - Dermal Absorption7 přijatý Světovou zdra-
votnickou organizací (WHO) v roce 2006.  

 
 

8. Závěr 
 
Kůže, jako největší tělní orgán, hraje nezastupitelnou 

úlohu při obraně organismu před účinky chemických látek 
působících z vnějšího prostředí. V porovnání s ostatními 
majoritními cestami vstupu látek do organismu 
(inhalačními a perorálními) byla dermální cestě vstupu vě-
nována v minulosti jen okrajová pozornost. Důkazy 
o významu této expoziční cesty v pracovním i mimopracov-
ním prostředí podnítily v 70. letech minulého století rozvoj 
výzkumu zaměřeného na sledování a ovlivňování intenzity 
prostupu látek kůží, na mechanismy transdermálního přeno-
su a na metabolickou aktivitu kůže. Předkládaný článek 
přináší stručný přehled možností a pravidel laboratorního 
testování dermální formy přenosu chemických látek s cílem 
přispět k dalšímu rozvoji této oblasti výzkumu.  

 
 

Seznam zkratek 
 
COLIPA The European Cosmetic Toiletry and Perfu-

mery Association 
SCCNFP Scientific Committee on Cosmetic Products 

and Non-Food Product Intended for Consu-
mer 

OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci 
a rozvoj (Organisation for Economic Co-
operation and Development) 

WHO Světová zdravotnická organizace (World He-
alth Organization) 

TEWL transepidermální ztráta vody (Transepidermal 
Water Loss) 

TER elektrický odpor kůže (Transcutaneous Elect-
rical Resistence) 

US EPA United States Environmental Protection 
Agency 
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The review describes absorption membranes and dif-

fusion cells, experimental conditions as well as evaluation 
of the results used in the tests. Standardization of transder-
mal absorption protocols on international or interlabora-
tory levels is discussed. 


