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 | STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena związku między sposobem 
użytkowania kosmetyków a ich skażeniem mikro-
organizmami. Przeprowadzone badania czystości 
mikrobiologicznej preparatów stosowanych przez 
konsumenta pozwoliły potwierdzić obecność bak-
terii z rodziny Enterobacteriaceae, gronkowców oraz 
grzybów drożdżopodobnych w 10 na 12 testowanych 
preparatach. Największą liczbę bakterii stanowiły 
Gram-ujemne pałeczki. Najbardziej zanieczyszczo-
ne okazały się cienie do powiek, natomiast kosmety-
kiem, w którym nie stwierdzono zanieczyszczenia, 
był tonik do twarzy. Tak duże zanieczyszczenie ko-
smetyków drobnoustrojami może być spowodowa-
ne m.in. przez rodzaj surowca użytego do produkcji, 
niewłaściwym działaniem środka konserwującego, 
jak i przekroczonym terminem ważności.

Słowa kluczowe: użytkowanie kosmetyków, 
skażenia mikrobiologiczne, mikroflora skóry

 | ABSTRACT

The aim of the research is to assess the correlation be-

tween the way of using cosmetics and their contami-

nation by microorganisms. Conducted researches of 

microbiological purity of preparations used by consu-

mers confirmed presence of Enterobacteriaceae family 

bacteria, staphylococcus and yeast-like fungi in 10 out 

of 12 samples. The most common bacteria were Gram-

-negative bacilli. Eyeshadows turned out to be the most 

contaminated while no contamination was detected 

in face tonics. High microorganisms contamination of 

cosmetics might be caused by type of materials used 

in production, improper operation of preservatives or 

exceeded expiration date.
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Zanieczyszczenia 
mikrobiologiczne kosmetyków 
– badania wstępne
Microbiological contamination of cosmetics – preliminary study
 | WSTĘP

Rozwijający się bardzo szybko przemysł kosmetycz-
ny, chcąc sprostać wymaganiom stawianym przez 
konsumentów, przyciąga coraz liczniejszą rzeszę 
nowych przedsiębiorców, chociażby za sprawą 
kampanii reklamowych oraz nowych technologii. 
Wynikiem tego jest w ostatnich latach dwukrotny 
wzrost produkcji kosmetyków, zarówno do pielęgna-
cji włosów, jak i skóry [1]. Powszechność stosowania 
tych środków sprawia, że ich jakość ma istotne 
znaczenie dla zdrowia ludzi. Nieprawidłowe użyt-
kowanie kosmetyków przez konsumenta może być 
bowiem przyczyną poważnych skutków zdrowot-
nych takich jak: infekcji oczu, owrzodzenia rogówki, 
zapalenia skóry, zanokcicy czy zapalenia mieszka 
włosowego związanych. Są one związane z konta-
minacją produktów mikroorganizmami, których 
w dużej mierze nie jest on świadomy. Szczególnie 
niebezpieczne są skażenia mikrobiologiczne, które 
mogą pojawić się na każdym etapie wytwarzania 
produktów, jak również ich stosowania. Na uwagę 

zasługuje fakt, że istniejąca ustawa o kosmetykach 
narzuca obowiązek badania czystości mikrobiolo-
gicznej produktu pod kątem najczęściej występują-
cych patogenów, tj. bakterii Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa i grzybów Candida albicans. 
Jednak mimo stosowania się do tych zaleceń niejed-
nokrotnie dochodzi do skażenia produktów kosme-
tycznych drobnoustrojami na skutek braku świa-
domości ryzyka zanieczyszczeń, zarówno wśród 
konsumentów, jak i producentów [2, 3]. 

Kontaminację, związaną z użytkowaniem pre-
paratów kosmetycznych przez konsumenta, może 
wywołać wiele czynników. Do źródeł, które niosą 
największe ryzyko dla substancji chemicznych za-
wartych w kosmetykach, zaliczyć można: tempera-
turę, wilgotność, tlen i promieniowanie. Optymalną 
temperaturą dla zachowania prawidłowych właści-
wości produktów kosmetycznych jest temperatura 
pokojowa, przy wyższej mogą zachodzić w nich róż-
ne, niepożądane reakcje chemiczne. Nadmierna wil-
gotność rozkłada związki estrowe, które wykazują 
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dużą podatność na proces hydrolizy, co może doprowadzić do po-
jawienia się w preparatach alkoholi i kwasów, które z kolei mogą 
ulec dalszym rozkładom w procesie utleniania. Obniża to jakość 
preparatu i prowadzi do wytworzenia się szkodliwych produk-
tów. Z kolei działanie tlenu skutkuje pojawieniem się w prepara-
cie m.in. wolnych rodników tlenowych, które wchodząc w sze-
reg reakcji chemicznych, mogą doprowadzić do uszkodzeń skóry 
i DNA komórki, a w konsekwencji mogą zapoczątkować proces 
chorobowy [4]. Warto zauważyć, że w preparatach, które w swo-
im składzie nie mają wody lub jej zawartość jest nieduża, ryzyko 
namnażania się mikroorganizmów jest zdecydowanie mniejsze. 
W przypadku preparatów z wysoką zawartością wody jest nato-
miast odwrotnie. Dzieje się tak dlatego, że  w produkcji substancji 
pochodzenia organicznego, roślinnego i zwierzęcego tj. enzy-
mów i witamin, duży udział ma woda, która stanowi korzystne 
środowisko dla życia i rozwoju mikroorganizmów, w szczególno-
ści form przetrwalnych niektórych bakterii [3]. Na jakość kosme-
tyków ma również wpływ sposób ich użytkowania oraz kształt 
opakowania. Okazuje się bowiem, że produkty z pompką, tubki 
i aerozole wykazują mniejsze ryzyko bezpośredniego kontaktu 
z powietrzem, natomiast w przypadku słoiczków, czy jednora-
zowych saszetek, najczęściej zużywanych wielokrotnie, możli-
wość wniknięcia mikroorganizmów jest zdecydowanie większa. 
W chłodnym i suchym miejscu produkt dłużej utrzymuje swoją 
przydatność do użycia niż przechowywany w wilgotnych i na-
słonecznionych warunkach [5, 6]. 

Do czynników biologicznych, przyczyniających się najczę-
ściej do kontaminacji kosmetyków, zaliczyć można mikroflorę 
skóry człowieka. Głównym miejscem bytowania drobnoustro-
jów są szczeliny, zagłębienia w skórze, gruczoły potowe i łojowe, 
w których łatwo namnażają się i egzystują mikroorganizmy. Do 
najczęściej występujących mikroorganizmów, stanowiących 
florę stałą, jak i przejściową skóry, należą: ziarniaki Gram-do-
datnie (S. aureus, S.  epidermidis, Streptococcus sp., Micrococcus 

spp., pałeczki Gram-dodatnie (Propionibacterium spp.), pałeczki 
Gram-ujemne (P. aeruginosa, Escherichia coli) oraz grzyby droż-
dżopodobne (Candida albicans i inne) [7]. Skażenie mikrobiolo-
giczne kosmetyków wiąże się z bezpośrednim kontaktem skóry 
człowieka i wnikaniem drobnoustrojów do wnętrza preparatu, 
co przyczynia się do zmiany właściwości organoleptycznych 
produktu, przede wszystkim jego barwy, konsystencji oraz 
zapachu [4]. Największe zagrożenie stanowi S. aureus, Gram-

-dodatnia bakteria, należąca do fizjologicznej flory bakteryjnej 
skóry i błon śluzowych człowieka, która najczęściej kontaminu-
je kremy i balsamy, co może stanowić bardzo poważne zagroże-
nie dla zdrowia. Cechuje ją zróżnicowana patogenność, wyni-
kająca z wytwarzania przez nią toksyn oraz licznych enzymów. 
Zakażenie S. aureus może skutkować pojawieniem się zespołu 
wstrząsu toksycznego TSS (Toxic shock syndrome), zespołem 
oparzonej skóry noworodków, objawiającym się rozległymi pę-
cherzami, złuszczaniem naskórka, liszajem pęcherzykowym, 
wysypki rumieniowej. Może także wywołać zapalenie miesz-
ka włosowego i czyraczność. Inną, równie ważną bakterią, 

pałeczką Gram-ujemną, izolowaną bardzo często z cieni do po-
wiek i tuszów do rzęs, jest P. aeruginosa, wywołująca infekcje 
oka, owrzodzenie rogówki, jak i głębokie zakażenie rogówki. 
Grzyby drożdżopodobne, tj. C. albicans, mogą również wystę-
pować w kosmetykach i powodują najczęściej zanokcicę, zapa-
lenie mieszka włosowego czy czyraczność. Natomiast Gram-

-ujemne pałeczki E.coli mogą wywoływać zakażenia wtórne 
skóry po zabiegach operacyjnych i kosmetycznych [5, 7].

 | CEL PRACY

Celem pracy było zbadanie stosunku liczbowego pomiędzy 
poszczególnymi rodzajami drobnoustrojów: bakterii z rodziny 
Enterobacteriaceae (Gram-ujemne pałeczki), Gram-dodatnich 
ziarniaków oraz grzybów drożdżopodobnych, w zależności od 
rodzaju kosmetyku, daty ważności, występowania w składzie 
chemicznym konserwantów oraz sposobu użytkowania.

 | MATERIAŁY I METODY

Materiałem badawczym, wykorzystanym do analizy mikrobio-
logiczno- mikologicznej, były produkty kosmetyczne zarówno 
nieprzekroczonych, jak i przekroczonych terminach ważno-
ści, stosowane przez osobę badającą. W kierunku potencjal-
nych zanieczyszczeń przebadano: dwa cienie do powiek, dwie 
szminki, dwa szampony, dwa kremy do twarzy, dwa tusze do 
rzęs, jeden tonik do twarzy oraz jeden balsam do ciała. Licz-
bę żywych tlenowych i względnie beztlenowych drobno-
ustrojów mezofilnych określono za pomocą metody posiewu 
bezpośredniego, zwanego inaczej powierzchniowym. W tym 
celu wykonano szereg rozcieńczeń poszczególnych kosmety-
ków, następnie naniesiono je na szalki Petriego z odpowied-
nim podłożem, tj.: Chapmana, Sabourauda, MacConkeya i agar 
odżywczy. Następnie płytki inkubowano w odpowiednich 
warunkach temperaturowych i czasowych (tj. dla podłoża 
Sabourauda była to temperatura pokojowa, a dla pozostałych 
podłoży 37 °C), dobranych do optymalnego wzrostu badanych 
mikroorganizmów. Po zakończonej inkubacji zliczano wyrosłe 
kolonie [8]. Określenie przynależności rodzajowej bakterii prze-
prowadzono za pomocą barwienia metodą Grama, która ma na 
celu wyodrębnienie dwóch grup bakterii, mających odmienną 
budowę ściany komórkowej [8, 9]. Oceny czystości mikrobiolo-
gicznej kosmetyków dokonano na podstawie normy określonej 
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie określenia procedur pobierania próbek kosmetyków 
oraz procedur przeprowadzania badań laboratoryjnych [2].

 | WYNIKI

Użyta w doświadczeniu, łączna liczba kosmetyków przeba-
danych pod kątem czystości mikrobiologicznej wyniosła 12. 
Natomiast całkowita liczba próbek pobranych do badania 
w odpowiednich rozcieńczeniach, tj. 1 ml i 0,1 ml, wyniosła 54. 
W ocenie czystości mikrobiologicznej kosmetyków uwzględ-
nione zostało występowanie w ich składzie chemicznym kon-
serwantów, jak i termin ważności. 
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Łącznie stwierdzono wzrost drobnoustrojów w dziesięciu 

kosmetykach. W kremie 1 (KR1) i toniku 1 (TO1) nie odnoto-
wano obecności mikroorganizmów. Dominującą grupą bakterii 
wyizolowaną z kosmetyków były Gram-ujemne pałeczki, które 
wyrosły na podłożu MacConkeya oraz na agarze odżywczym. 
W ośmiu następujących kosmetykach: 
•	szampon 1 (SZ1) 352 × 10° CFU/ml, 
•	szampon 2 (SZ2) 1816 × 10° CFU/ml, 
•	balsam 1 (BA1) 1420 × 10° CFU/ml, 
•	krem 2 (KR2) 692 × 10° CFU/ml, 
•	cień 1 (CI1) 1224 × 10° CFU/ml, 
•	cień 2 (CI2) 3144 × 10° CFU/ml, 
•	szminka 1 (SM1) 904 × 10° CFU/ml, 
•	szminka 2 (SM2) 1100 × 10° CFU/ml 

stwierdzono występowanie pałeczek jelitowych z rodziny 
Enterobacteriacae. W pozostałych dwóch próbkach wykazano 
występowanie bakterii należących do grupy Gram-dodatnich 
ziarniaków, wyrosłych na podłożach: agar odżywczy oraz 
Chapmana. Kosmetyki, w których stwierdzono ich obecność, 
to: tusz do rzęs 1 (TU1) łączne stężenie z trzech podłoży 1120 × 0° 
CFU/ml i tusz do rzęs 2 (TU2) łączne stężenie z dwóch podłoży 
88  ×  0° CFU/ml (rys. 1). W szamponie 1 (SZ1), oprócz obecno-
ści Gram-ujemnych pałeczek, stwierdzono obecność grzybów 
drożdżopodobnych, rosnących na podłożu Sabourauda.

Rys. 1 Ogólna liczba wykrytych drobnoustrojów w testowanych kosmetykach (oryg.) 
Źródło: Opracowanie własne

Porównując otrzymane wyniki dotyczące ogólnej liczby po-
pulacji mikroorganizmów, dominującą grupę bakterii stanowiły 
Gram-ujemne pałeczki. Ich liczba była wielokrotnie większa od 
pozostałych grup drobnoustrojów. Gram-dodatnie ziarniaki po-
jawiły się tylko w tuszach do rzęs. Analiza każdego rodzaju ko-
smetyku pozwala zauważyć, że największa liczba bakterii zosta-
ła wykryta w cieniach do powiek i jest ona przeważająca (rys. 1).

 | DYSKUSJA

Poziom zanieczyszczenia kosmetyku zależny jest zarówno od 
jego rodzaju, jak i od przeznaczenia. Istotny jest fakt, że kosmetyki 
pielęgnacyjne, tj. szampony, kremy, toniki oraz balsamy, przecho-
wywane w warunkach sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów 
(łazienka), nie wykazały tak dużego wzrostu mikroorganizmów, jak 

kosmetyki stosowane do makijażu. Różnica ta ma prawdopodobnie 
związek ze sposobem aplikacji. W przypadku tuszów do rzęs, cie-
ni do powiek czy szminek kontakt ten jest bowiem zdecydowanie 
głębszy. W trakcie użytkowania tych produktów może dojść do 
kontaktu z błoną śluzową, jednak wydaje się to mało prawdopodob-
ne w przypadku cieni do powiek. Różnica może wynikać z faktu, że 
szampony, toniki i balsamy zazwyczaj używa się poprzez przechy-
lenie opakowania i wylanie pożądanej objętości płynu natomiast 
cienie do powiek, szminki i tusze do rzęs są używane wielokrotnie 
i po kontakcie ze skórą ponownie są chowane w opakowaniu.

Kosmetyki kolorowe zawierają dużą ilość bezwodnych produk-
tów w swoim składzie i tym samym ich termin ważności zdecydo-
wanie różni się od terminu produktów do pielęgnacji ciała. Poddane 
analizie kosmetyki (tonik – TO1 i krem – KR2), pomimo przekroczo-
nych terminów ważności oraz przechowywania ich w warunkach 
sprzyjających rozwojowi drobnoustrojów, nie wykazały obecności 
mikroorganizmów, co świadczy prawdopodobnie o zastosowaniu 
dużej ilości konserwantów hamujących ich rozwój.

Wyniki analizy wykazały, że na dwanaście kosmetyków, 
wykorzystanych do badania czystości mikrobiologicznej, tylko 
dwa były wolne od zanieczyszczeń. Dominującą grupą bakterii 
były Gram-ujemne pałeczki z rodziny Enterobacteriaceae, wy-
rosłe na podłożu MacConkeya i agarze odżywczym, których 
zanieczyszczenie objęło aż osiem preparatów.

Rezultaty własnych badań różnią się od większości wyników 
innych autorów. Badania wykazały, że dominującymi bakte-
riami były Gram-ujemne pałeczki, najprawdopodobniej E.coli. 
W pracy Onurdag i wsp. [10] były to drożdże z rodzaju Candida. 
Abu Shaqra i wsp. [11] stwierdzili obecność laseczek Bacillus spp., 
pałeczek niefermentujących Pseudomonas spp. i gronkowców 
koagulazo-ujemnych. Giacomel i wsp. [12] odnotowali natomiast 
występowanie S.aureus. Łatwo zauważyć, że wyniki innych au-
torów różnią się pod względem wykrytych, dominujących mi-
kroorganizmów. Wpływ na ten rozbieżności może mieć wiele 
czynników. Pierwszą przyczyną jest termin ważności, jaki miał 
kosmetyk w  momencie przeprowadzanego badania, i ma on 
prawdopodobnie największe znaczenie. Innym uzasadnieniem 
może być różna marka badanych kosmetyków, co za tym idzie 

– inny skład chemiczny produktu, a także jakość zastosowanej 
wody, która jest podstawą do powstania większości kosmetyków.

Przed wprowadzeniem kosmetyków na rynek poddawane są 
one całemu szeregowi badań fizykochemicznych, toksykologicz-
nych, dermatologicznych oraz mikrobiologicznych, określanych 
m.in. według norm, zwanych Dobrymi Praktykami Produkcji 
Kosmetyków GMPC (Good Manufacturing Practice of Cosmetics). 
Normy te regulują m.in. dopuszczalną liczbę występowania mi-
kroorganizmów w preparatach, która nie wywołuje zagrożeń 
zdrowotnych [13]. Jednak podczas nieumiejętnego użytkowania 
kosmetyków przez konsumenta zostają one niejednokrotnie ska-
żone, co wykazali autorzy artykułu. Na uwagę zasługuje fakt, że 
w badaniach własnych te normy zostały przekroczone w pięciu 
preparatach. Były to: tusz 1 (TU1), cień 1(CI1) i cień 2 (CI2), w kate-
gorii drugiej – szampon 2 (SZ2) i balsam 1 (BA1).
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