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Úvod 
 

Lidská kůže je největším orgánem lidského těla. Tvo-
ří přirozenou bariéru mezi naším tělem a vnějším prostře-
dím, čímž chrání náš organismus před účinky různých 
patogenů. Povrch kůže je schopen vstřebávat a zadržovat 
vodu a v ní rozpuštěné látky, dýchací plyny i látky rozpuš-
těné v tucích1,2. Strukturu kůže můžeme rozdělit do tří 
vrstev. Jsou jimi pokožka (lat. epidermis), škára (lat. der-
mis) a podkoží (lat. subcutis). Pokožka je tvořena převážně 
buňkami korneocytů (95 %), které vznikly odumřením 
keratinocytů. Během tohoto procesu, nazývaného kornifi-
kace, dochází k nahrazení buněčné membrány keratinocytů 
ceramidy, což jsou látky lipidové povahy. Jejich struktura 
je složena z mastné kyseliny a sfingosinu3,4. Další kožní 
vrstvou je škára, která je k pokožce připojena bazální 
membránou tvořenou převážně kolagenem IV a glykopro-
teiny. Zaujímá především funkci ochrannou. Poslední vrst-
vu představuje podkoží s izolační a mechanickou funkcí2. 

Poslední dobou přibývá počet lidí s kožními nemoce-
mi. Mezi nejběžnější z nich patří akné, bradavice, lupenka 
nebo ekzémy. Kůži postiženou některou formou ekzému je 
nutno pořádně a pravidelně promašťovat. K tomuto účelu 
se používají buď masťové základy obohacené pouze 
o vitamíny, nebo masti s účinnou látkou např. na bázi kor-
tikoidů2. 

V této práci byl jako masťový základ použit krém 
Dermisoft firmy Aromaterapie Karel Hadek®. Jeho při-
bližné procentuální složení bylo osobně sděleno výrobcem. 
Krém obsahuje vedle vody (75 %) také různé nosné a vy-
živující látky (cetearyl alkohol 6 %, glycerol 3 %, včelí 
vosky 3 %, lecitin 2 %, panthenol 2 %, rostlinné éterické 
oleje 7 %). Cílem této práce bylo naměřit a vyhodnotit 
spektra atopického ekzému neošetřené a ošetřené kůže 
masťovým základem a dvěma ochrannými mastmi, inter-
pretovat rozdíly mezi spektry, sledovat změny ekzému 
v delším časovém období a identifikovat látky základové 
masti vstřebané do kůže. 

 
 

Experimentální část  
 
Měření spekter kůže a masťového základu  
Dermisoft 

 
Ke studiu ošetřené i neošetřené kůže bylo vybráno 

celkem pět míst z oblasti předloktí, a to jak na levé, tak na 
pravé ruce (obr. 1). Výběr těchto míst spočíval především 
v jednoduché manipulaci a přístupu k měřicímu ATR krys-
talu (ATR – zeslabený totální odraz). Pro měření byl pou-
žit infračervený spektrometr Nicolet FT-IR 6700 
s jednoodrazovým ATR nástavcem. Zdrojem záření byla 
globarová tyčinka, dělič paprsků byl na bázi KBr a byl 
použit DTGS (deuteriumtriglycinsulfatový) detektor. 
Spektra byla pořízena s rozlišením 4 cm–1 s akumulací 
128 skenů. Dané místo kůže bylo přiloženo na předem 
očištěný ZnSe krystal a následně bylo započato měření, při 
němž se dbalo na stabilní přítlak a rovněž na fixovanou 
oblast snímání daného místa ruky. Data suché kůže byla 
získána opakovaně v rozmezí 6 týdnů od září do října 
2012. Obdobně se přistupovalo i ke zkoumání částí rukou 
ošetřených masťovým základem. Na dané místo byl vždy 
nanesen tenký film základové masti a vzorek byl změřen 
stejným způsobem jako při měření neošetřené kůže. 
Všechna místa na levé i pravé ruce byla měřena v 30minu-
tových intervalech od okamžiku aplikace po dobu 2 hodin. 
Byly tak získány vždy série 5 spekter pro jednotlivé oblasti 
rukou. Experiment byl opakován pro každou ruku dvakrát 
v průběhu září 2012. 

Při získávání dat kůže ošetřené ochrannými masti 
byly nejprve připraveny vzorky 2 ochranných mastí. Masti 
se od základové liší přidáním geraniového a levandulové-
ho oleje v určitém poměru vůči masťovému základu. 
Mast 1 byla vytvořena smícháním 2 ml základové masti 
Dermisoft s 1 kapkou geraniového oleje a 1 kapkou levan-

STUDIUM KŮŽE POMOCÍ INFRAČERVENÉ SPEKTROMETRIE 

Obr. 1. Fotografie rukou s vyznačením míst, na kterých byla 
spektra naměřena 
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dulového oleje. Vzorek byl v podobě tenkého filmu nane-
sen na označené místo ruky. Spektra byla opět měřena 
v 30minutových intervalech od okamžiku nanesení po 
dobu 2 hodin. Měření byla prováděna dvakrát v průběhu 
září 2012. Mast 2 byla vytvořena smícháním 50 ml masťo-
vého základu Dermisoft se 6 kapkami geraniového 
a 6 kapkami levandulového oleje. Z vytvořeného vzorku 
masti byl aplikován tenký film na postižené místo ruky. 
Opět byla spektra měřena po 30 minutách od času nanese-
ní po dobu 2 hodin na všech vyznačených místech levé 
i pravé ruky. Experimenty byly prováděny dvakrát (v září 
a v říjnu 2012).  

K měření spekter základové masti byl použit spektro-
metr Nicolet FT-IR 6700 s jednoodrazovým ATR nástav-
cem. Byla získána spektra s rozlišením 4 cm–1 a akumulaci 
128 skenů. Vzorek masti byl nanesen kopistí jako velmi 
tenký film na krystal a měřen opakovaně po dobu 2 hodin, 
během nichž bylo sledováno vysychání masti.  

Spektra byla zpracovávána a vyhodnocována 
v programech Omnic 8.0 a TQ Analyst 8.0. Testovány 
byly předúpravy sady spekter pomocí multiplikativní ko-
rekce rozptylu dat (dále MSC) a korekce SNV (standard 
normal variate), což jsou metody, které mohou kompenzo-
vat vliv variability přítlaku kůže na měřicí krystal. Byla 
počítána průměrná spektra a záznamy směrodatných od-
chylek, spektra byla klasifikována metodou diskriminační 
analýzy (DA). 

 
 

Výsledky a diskuse 
 
Naměřená data neošetřené kůže, sesbíraná v průběhu 

6 týdnů, byla zprůměrována a k charakteristickým pásům 
výsledného spektra byly přiřazeny předpokládané látky 
obsažené v pokožce (obr. 2). Ve spektru se velmi zřetelně 
projevily pásy od amidových skupin (1646 a 1541 cm–1). 
Důvodem je vysoký obsah keratinu ve svrchní části po-
kožky. Také pásy valenčních vibrací -OH vazeb  (široká 

oblast 3600–3000 cm–1) jsou ve spektru dobře patrné, a to 
především díky obsahu vody v pokožce (ovšem pás defor-
mační vibrace H-O-H je překryt pásy amid I a II amido-
vých skupin), ale také kvůli obsahu aromatických hydro-
xysloučeniny (viz níže) a ceramidů. Výskyt aromatických 
hydroxysloučenin může být důsledkem obsahu polymerů 
kožních pigmentů melaninu (eumelaninu a feomelaninu)2. 
Dalšími funkčními skupinami jsou CH3- a –CH2- skupiny 
(charakteristické pásy 2922, 2852, a 1456 cm–1), čili sou-
části alifatických skeletů keratinu či ceramidů. 
V neposlední řadě se ve spektru vyskytují i pásy nenasyce-
ných esterů, jež jsou obsaženy v lipidové vrstvě (např. 
pásy 1744, 1242 a 1165 cm–1). 

Dalším úkolem bylo vyhodnotit dosud naměřená 
spektra suché i ošetřené kůže v programu TQ Analyst 
(Thermo Nicolet) metodou DA (jako nejvhodnější se uká-
zala přeúprava dat algoritmem MSC). Byly vytvořeny 
4 klasifikační třídy podle ošetření pokožky (suchá kůže, 
kůže po aplikaci masťového základu, kůže po aplikaci 
masti 1 a kůže po aplikaci masti 2) nezávisle na datu 
a oblasti měření. Z výsledné kalibrace bylo patrné, že se 
spektra suché kůže statisticky významně liší od spekter 
pokožky po aplikaci některé z mastí. Chyby v přiřazení 
tříd jednotlivých ošetřených kůží se mezi sebou pohybova-
ly mezi 20–30 %. Dále bylo ze všech získaných spekter 
pokožky po nanesení masťového základu v programu 
Omnic  vypočítáno průměrné spektrum a záznam směro-
datné odchylky. Stejný postup byl použit při generování 
průměrného spektra kůže ošetřené mastí 1 i mastí 2. Po-
rovnáním zprůměrovaných spekter byly patrné změny 
intenzit většiny pásů oproti suché kůži. U všech tří použi-
tých mastí byl patrný nárůst intenzity -OH skupin (okolo 
3300 cm–1). Tento efekt byl dán především vysokým obsa-
hem vody v masťovém základu. V oblasti okolo 1400 cm–1 
se objevilo několik pásů a také vzrostla výška pásu 
při 1041 cm–1, patrně díky obsahu cetearyl alkoholu, 
panthenolu a glycerolu. Společný rys všech mastí se obje-
vil také v oblasti valenčních vibrací alifatických skupin 

Obr. 2. Průměrné spektrum neošetřené kůže s označením charakteristických pásů 
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(3000–2800 cm–1), což bylo dáno obsahem již výše zmíně-
ných látek. Velmi nápadný byl i nárůst intenzity pásů cha-
rakteristických pro estery – R-CO-O-R´ (1744 cm–1, 
1242 cm–1 a 1165 cm–1). Lze jej vysvětlit především pří-
tomností včelích vosků. Důležitý efekt byl pozorován při 
srovnání jednotlivých spekter ošetřených kůží. Kůže po-
třená pouze masťovým základem měla ve všech pásech 
nejvyšší intenzity. Nejmenší rozdíly byly v oblastech na-
sycených alifatických skupin a esterů (1744 cm–1). Naopak 
největší změny patřily do oblasti -OH vibrací a vibrací 
amidových skupin a pásů nenasycených esterů při 
1242 cm–1 a 1165 cm–1. Vysvětlením může být fakt, že po 
přidání geraniového a levandulového oleje do základové 
masti došlo k mnohem lepšímu promaštění pokožky, a tím 
i k větší hydrataci a prostupu látek s obsahem amidových 
skupin (panthenol). Byly patrné i mírné odchylky ve spek-
trech kůže ošetřené mastí 1 a mastí 2. Celkově se tyto dvě 
masti liší jen v poměru přidaných olejů ku masťovému 
základu, což se projevilo změnou celkových intenzit 
v celém rozsahu spektra. Viditelné byly ale i drobné che-
mické rozdíly. Zarážející může být, že intenzita pásů ami-
dových skupin byla u masti 1 vyšší, než u masti 2. Navíc 
intenzita pásů amidových skupin po ošetření mastí 2 byla 
skoro srovnatelná s neošetřenou kůží v daných pásech. 
Pokožka se tak v prvním případě nepromastila natolik 
dobře, aby byla schopna propustit všechny amidové slou-
čeniny přítomné v masti. 

Při sledování změn atopického ekzému v průběhu 
6 týdnů experimentu byla všechna naměřená spektra neo-
šetřené kůže rozdělena do 4 tříd podle data pořízení a ná-
sledně byla v programu TQ Analyst (Thermo Nicolet) 
zpracována metodou DA (jako nejvhodnější se ukázala 
přeúprava dat algoritmem MSC). Výsledná kalibrace uká-
zala, že největší rozdíly v pokožce byly ve druhém období 
měření (tj. od 10. 9. 2012 do 12. 9. 2012), kdy nedošlo 

k chybné klasifikaci ani jediného spektra. Následně byla 
spektra jednotlivých tříd zprůměrována v programu Omnic 
a porovnána. Průměrné spektrum kůže z druhého období 
měření mělo v celém intervalu spektra nejvyšší intenzity. 
Je tedy patrné, že se v tomto období ekzém skutečně cho-
val jinak, respektive, že byl jeho stav pozorovatelně 
lepší než v ostatních obdobích – větší intenzita v oblasti 
,-nenasycených esterů poukazuje na lepší promaštění 
kůže a zvýšená intenzita v oblasti kolem 3300 cm–1 doka-
zuje dokonalejší hydrataci pokožky. Malé zlepšení nemoci 
bylo ukázáno i u spekter první a čtvrté třídy (tj. 3. 9. 2012 
– 6. 9. 2012 a 12. 10. 2012), které jsou v oblasti „otisku 
palce“ téměř totožné. Nejhorší stav odpovídal spektru třetí 
třídy, tj. 21. 9. 2012 – 24. 9. 2012. Výsledky jsou 
v souladu se subjektivními pocity – menší bolestivostí 
kůže v druhém období.  

Posledním bodem studia byla identifikace látek mas-
ťového základu vstřebaných pokožkou. Aby bylo možné 
co nejspolehlivěji popsat probíhající děje na pokožce, byla 
sledována spektra vysychání základové masti v průběhu 
2 hodin. Ve spektru byly i po 2 h vysoké intenzity -OH 
skupin pocházející z vody a -OH sloučenin obsažených 
v masti (cetearyl alkohol, glycerol, panthenol). Rovněž se 
zde vyskytly pásy aromatických a nenasycených látek 
(retinyl palmitát, -karoten, včelí vosky, éterické rostlinné 
oleje) a amidových sloučenin (panthenol, allantonin). Patr-
ný byl i příspěvek od nasycených alifatických skupin patří-
cí výše zmíněných organickým sloučeninám, a příspě-
vek ,-nenasycených esterů náležící především včelím 
voskům.  

K identifikaci vstřebaných látek pokožkou bylo nej-
prve potřeba vypočítat rozdílové spektrum mezi průměr-
ným spektrem kůže  ošetřené masťovým základem a prů-
měrným spektrem suché kůže. Odečtový faktor byl nasta-
ven tak, aby došlo k co největší eliminaci amidových pásů. 

Obr. 3. Rozdíl průměrného spektra kůže ošetřené základovou mastí a průměrného spektra suché kůže (b) ve srovnání se spektrem 
masťového základu po 2 hodinách vysychání (a) 
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Výsledné spektrum bylo porovnáno se spektrem základové 
masti po 2 hodinách vysychání a byly určeny možné látky, 
které se v různé míře vstřebaly do pokožky (obr. 3). Cha-
rakteristický pás vody okolo 3300 cm–1 vykazoval téměř 
nulovou intenzitu, z čehož plyne, že došlo k jejímu prostu-
pu pokožkou. Díky existenci bazální membrány, složené 
částečně z glykoproteinů, se téměř zcela vstřebaly látky 
rozpuštěné ve vodě (glycerol, cetearyl alkohol, panthenol, 
allantonin), a tím se dostaly z pokožky do nižších vrstev 
kožní tkáně. Rovněž se velmi dobře vstřebaly i látky obsa-
hující dvojné C=C vazby, mezi něž patří -karoten, retinyl 
palmitát a různé rostlinné éterické oleje. Naopak včelí 
vosky, jejichž hlavními složkami jsou estery a alifatické 
uhlovodíkové skelety, zůstaly na povrchu pokožky a vy-
tvořily tak ochrannou lipidovou vrstvu. 

 
 

Závěr 
 
Vyhodnocením průměrného spektra suché kůže byly 

k charakteristickým vibračním pásům přiřazeny předpo-
kládané látky obsažené v pokožce. Dále byly popsány 
rozdíly v průměrných spektrech suché i různě ošetřené 
kůže. Z analýzy vyplynulo, že se suchá kůže statisticky liší 
od ošetřených. Byly nalezeny i rozdíly ve spektrech jed-

notlivých kůží po aplikaci základové a dvou ochranných 
mastí. Dalším bodem bylo zkoumání změn ekzému během 
šesti týdnů. Výsledky experimentu ukazují, že se stav ne-
moci postupem času skutečně mění a že není vyloučené 
i kratší časové období, kdy dojde k zřetelnému zlepšení. 
Poslední částí práce bylo přiřazení látek obsažených 
v masťovém základu k jednotlivým charakteristickým 
pásům naměřeného spektra a sledování  interakce těchto 
látek s pokožkou. Závěrem byly určeny látky, které pene-
trovaly pokožkou a rovněž ty, které  zůstaly na povrchu 
kůže.  
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