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Summary
Microbiological purity of cosmetics is a problem of today because of growing hygienic
requirements to these products. The demand for high hygienic purity from one side and
the limitation in the use of conservants to cosmetics from the other side stimulate the
research activity, the aim of which is to satisfy present requirements in this field. The
application of radiation decontamination (hygienisation) seems to be one of solutions.
In present report we present the results of the study on the effect of electron beam
irradiation on microbial contamination of selected cosmetics and some raw materials
used in cosmetic industry. Radiation doses applied were not higher than 6.0 kGy. The
level of microbial contamination in both unirradiated and irradiated samples was
determined by applying the standard microbiological methods. In addition, the quality
and usefulness of irradiated cosmetics ware examined by methods used in cosmetic
industry. The results obtained show conclusively that radiation treatment can be
succesfully used for the decontamination (hygienisation) of cosmetics and some of raw
materials used in their production, without changing the quality and the usefulness of the
product released.

1. Wstęp
W przemyśle kosmetycznym powszechnie stosowane są surowce pochodzenia

naturalnego takie jak: talk, żelatyna, agar-agar oraz zioła i wyciągi ziołowe. Użycie tych
surowców będących źródłem zanieczyszczeń mikrobiologicznych jest jednym z
powodów, że problem czystości mikrobiologicznej kosmetyków jest zagadnienim wciąż
aktualnym. Gotowe wyroby kosmetyczne stanowią bowiem dogodne środowisko do
rozwoju bakterii, grzybów i pleśni, co w konsekwencji może stworzyć zagrożenie dla
zdrowia użytkowników tych wyrobów. Z tych względów w praktyce produkcyjnej
stawiane są coraz wyższe wymagania mikrobiologiczne surowcom oraz gotowym
wyrobom kosmetycznym. W celu zapobiegania zmianom mikrobiologicznym w trakcie
przechowywania oraz użytkowania wyrobów w technologii produkcji kosmetyków
stosowane są środki konserwujące. Środki konserwujące są substancjami, które w
mniejszym lub większym stopniu działają na organizm ludzki, w związku z powyższym
ich zastosowanie zarówno jakościowe, jak i ilościowe musi być zgodne z
ustawodawstwem danego kraju. W Polsce instytucją powołaną do kontroli i oceny
kosmetyków oraz decydującą o dopuszczeniu wyrobów na rynek polski jest Państwowy
Zakład Higieny (Zakład Badania Żywności i Przedmiotów Użytku). Ogólne wytyczne
mające zastosowanie przy wprowadzaniu do obrotu wyrobów kosmetycznych zostały
ujęte w normie PN 93/C-77026 "Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. Wytyczne
ogólne wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych". Powyższa norma została
opracowana na podstawie Dyrektywy Rady Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej nr
76/768/EEC z 27 lipca 1976 r. W aneksie nr VI do w.w. Dyrektywy wyszczególniona
jest lista dopuszczonych konserwantów. Decyzją PZH wymienione w powyższym
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dokumencie środki konserwujące zostały dopuszczone do stosowania w wyrobach
kosmetycznych produkcji polskiej oraz pochodzących z importu.

W przemyśle kosmetycznym w ciągu dziesięcioleci jego istnienia jako czynniki
sterylizujące i higienizujące stosowane były para wodna, gorące powietrze, tlenek etylenu
oraz różne środki chemiczne. Każdy z tych sposobów może być stosowany tylko do
niektórych surowców i wyrobów. Ograniczenia wynikają ze specyfiki składu
chemicznego bądź stanu fizycznego surowca czy gotowych wyrobów np. niskiej
odporności termicznej, złej penetracji lub trudności w desorpcji czynnika sterylizującego,
a także możliwości powstawania szkodliwych produktów w reakcji ze składnikami
środowiska [1].

Ograniczenia ilościowe i jakościowe dotyczące stosowania konserwantów,
ograniczenia stosowania tlenku etylenu i innych środków chemicznych, oraz ograniczone
możliwości pozostałych metod higienizacji z jednej strony, zaś wysokie wymagania
mikrobiologiczne stawiane wyrobom kosmetycznym z drugiej strony są powodem że
producenci kosmetyków poszukują nowych metod rozwiązania tego problemu.

Pozytywne wieloletnie osiągnięcia w dziedzinie sterylizacji wyrobów i materiałów
medycznych oraz coraz powszechniejsze stosowanie promieniowania jonizującego do
higienizacji artykułów rolno-sp ożywczych wskazują na możliwość zastosowania tej
techniki do dekontaminacji (higienizacji) surowców i wyrobów kosmetycznych.

2. Wymagania mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne dla wyrobów kosmetycznych
Lista wyrobów kosmetycznych wg statystycznego wykazu wyrobów obejmuje niżej

wymienione grupy: środki do pielęgnacji jamy ustnej, środki do mycia włosów, kremy
kosmetyczne, środki do oczyszczania i zmywania skóry, oliwy zwykłe dla dzieci, oliwy
witaminizowane dla dzieci, płyny do pielęgnacji skóry, maseczki kosmetyczne do
twarzy, środki kosmetyczne do kąpieli, pudry kosmetyczne, kredki do warg, róże do
twarzy, środki do upiększania oprawy oczu, olejki do paznokci, środki do polerowania
paznokci, środki do ochrony paznokci, zasypki kosmetyczne, kremy do golenia.

Według przepisów obowiązujących w Polsce wymienione wcześniej grupy wyrobów
kosmetycznych muszą spełniać odpowiednie wymagania mikrobiologiczne, które
zawarte są w normie PN-85/C-77023 „Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne.
Wymagania mikrobiologiczne". Wymagania te dotyczą obecności drobnoustrojów
chorobotwórczych (Tabela 1) oraz dopuszczalnego stopnia zanieczyszczeń
drobnoustrojami niechorobotwórczymi (Tabela 2).

Tabela 1. Wymagania mikrobiologiczne dotyczące wszystkich wyrobów kosmetycznych
wymienionych w normie.
Rodzaj drobnoustrojów
Gronkowce chorobotwórcze
Pseudomonas aerusinosa
Escherichia coli i bakterie
z grupy coli
Laseczki beztlenowe
(Clostridium)
Salmonella

Wymagania
nieobecne w 0,1 g
nieobecne w 0,1 g

nieobecne w 0,1 g

nieobecne w 0,1 g
nieobecne w 25 g

Metody badań wg
PN-80/C-77022
PN-80/C-77022

PN-80/C-77022

PN-80/C-77022
PN-80/C-77022
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Tabela 2.Dopuszczalny stopień zanieczyszczenia
Rodzaj kosmetyków

1
a) Do upiększania oczu

b) Dla dzieci do stosowania do jamy ustnej
i pielęgnacji ciała:
pasty do zębów, zasypki, kremy, oliwki,
zmywacze, mleczka

c) Dla dzieci - inne: płyny do kąpieli,
szampony, środki kosmetyczne

d) Dla dorosłych do stosowania do jamy ustnej:
pasty do zębów, płyny do płukania i
odświeżania jamy ustnej itp.

e) Dla dorosłych do stosowania do pielęgnacji
twarzy i ciała:
kremy kosmetyczne, mleczka, zmywacze,
płyny odżywcze, kremy do golenia itp.

f) Dla dorosłych do stosowania do upiększania
twarzy: w postaci sypkiej, prasowanej, ciekłej
i stopów

g) Dla dorosłych do stosowania do pielęgnacji
i upiększania warg: kredki do warg,
błyszczek itp.

h) Dla dorosłych szampony i preparaty do
kąpieli

i) Dla dorosłych do stosowania: do pielęgnacji
nóg i paznokci (bez lakierów i emalii do
paznokci)

drobnoustrojami niechoroborwórczymi.
Dopuszczalny stopień zanieczyszczeń

w 1 g lub 1 ml
2

< 1000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 1000 bakterii
< 100 zarodników pleśni
< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
< 100 zaro dników pleśni
< 10000 bakterii
< 100 zarodników pleśni

< 10000 bakterii
^ 100 zarodników pleśni

Metody wykonania badań mikrobiologicznych podane są w normach:
PN-80/C-77022, PN-91/C-77025/01do/06. Inne wymagania dotyczące wyrobów
kosmetycznych specyficzne dla danego wyrobu np. badania fizyko-chemiczne, które
obejmują badania oranoleptyczne, oznaczenie odczynu pH, oznaczenie zawartości wody,
oznaczenie wskaźnika konsystencji, oznaczenie liczby kwasowej wydzielonych substancji
woskowo-tłuszczowych i inne, zawarte są we właściwych normach branżowych lub
zakładowych.

3. Ocena możliwości zastosowania obróbki radiacyjnej jako metody dekontaminacji/
higienizacji kosmetyków

Dotychczasowe, wieloletnie już stosowanie obróbki radiacyjnej w różnych
dziedzinach wykazało szereg pozytywnych cech tej techniki, które są istotne również z
punktu widzenia wykorzystania jej w przemyśle kosmetycznym.
- Obróbka radiacyjna jest metodą, "zimną", a więc można sterylizować / higjenizować
surowce i wyroby kosmetyczne wrażliwe na podwyższone temperatury. W nielicznych
tylko przypadkach sterylizacji w źródłach Co-60 wzrost temperatury może wymagać
chłodzenia określonych preparatów.
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- Nie powstają produkty gazowe wymagające usunięcia przed użyciem surowca lub
wyrobu można go więc wykorzystywać bezpośrednio po wysteryhzowaniu/higienizacji.
- Dzięki przenikliwości promieniowań wytwarzanych w urządzeniach radiacyjnych
procesowi higienizacji poddawane mogą być wyroby w opakowaniach końcowych, co
zapobiega zakażeniu wtórnemu.
- Po prawidłowym opracowaniu technologu napromieniowania danego wyrobu oraz
ustaleniu odpowiedniej dawki, jedynym parametrem wymagającym kontroli jest czas
napromieniowania.
-Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że w materiałach poddanych obróbce w
urządzeniach radiacyjnych nie powstaje promieniotwórczość wzbudzona, a więc są one
bezpieczne radiologicznie.

Rozważając możliwość niszczenia drobnoustrojów w kosmetykach metodą radiacyjną
należy pamiętać, iż likwiduje ona skażenie wstępne preparatu. Jest to bardzo ważny
efekt, gdyż w ten sposób konserwanty obecne w kompozycji mogą być chronione przed
zużyciem na ten cel. Pozwolić to może na stosowanie niższych stężeń konserwantów
oraz na przedłużenie okresu bezpiecznego użytkowania kosmetyków [2,3].

Rozpoczęte w latach sześćdziesiątych badania nad możliwością zastosowania techniki
radiacyjnej do sterylizacji kosmetyków ukierunkowane były na stosowanie dawek
promieniowania wymaganych w sterylizacji sprzętu medycznego (najniższa
dopuszczania dawka 25 kGy ). W wielu preparatach kosmetycznych zachodziły
wówczas zmiany fizyko-chemiczne ( zmiana barwy, zapachu, stabilności itp ), które
dyskwalifikowały te wyroby a więc i metodę sterylizacji. W latach siedemdziesiątych
obszerne badania obejmujące wpływ promieniowania jonizującego na jakość
mikrobilogiczną i właściwości fizyko-chemiczne kilkudziesięciu różnych rodzajów
kosmetyków wykonano w Zakładzie Chemii Radiacyjnej IB J. Stosowano dawki od
6,5 kGy do 60 kGy [4], Badania mikrobiologiczne testowanych metodą radiacyjną
kosmetyków prowadzone były przez dr.Czerniawskiego z Uniwersytetu Łódzkiego[5].
Wyniki tych prac wykazały, że najbardziej skażone spośród badanych wyrobów były
cienie do powiek (maksymalne skażenie 1x10 jednostek koloniotwórczych w 1 g
preparatu), które już po dawce 6,5 kGy były jałowe i ich stan podczas 12-tu miesięcy
przechowywania w opakowaniach fabrycznych nie uległ pogorszeniu. Zatem znaczne
obniżenia skażenia mikrobiologicznego preparatów a nawet uzyskanie stanu jałowego
jest możliwe przy zastosowaniu dawek znacznie niższych niż sterylizacyjne.

W ostatnim czasie zostały wykonane w Samodzielnej Pracowni Radiacyjnego
Utrwalania Płodów Rolnych - IChTJ badania obejmujące zastosowanie dawek
promieniowania e" w zakresie od 1,5 do 6,0 kGy do dekontaminacji (higienizacji)
mikrobiologicznej srowców oraz nowej generacji wyrobów kosmetycznych. Wyniki
badań przedstawiono w tabelach 3 i 4.
Tabela 3. Wpływ promieniowania e' na czystość mikrobiologiczną wybranych surowców
naturalnych.
L.p

1
2
3
4
5

Rodzaj produktu

Miel. skorupy orzecha wł.
Żelatyna
Talk
Agar - agar
Rumianek pospolity

Ilość
próbek

6
5
4
->
8

Ogólna ilość
drobnoust. w lg

15000 - 50000
4500 - 6000
1600 - 2500
220 - 1500

60000 - 150000

Dawka (kGy)
2,5
p.n.
z.n.
p.n.
p.n.
p.n.

3,0
p.n.
z.n.
p.n.
z.n.
p.n.

4,0
p.n.
z.n.
p.n.
z.n.
p.n.

5,0-6.0
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
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Tabela 4. Wpływ promieniowania e' na czystość mikrobiologiczną wyrobów
kosmetycznych.
L.p

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Rodzaj produktu

Tonik bezalkocholowy
Mleczko kosmetyczne
Peeling
Śmietanka migdałowa
Mleczko do opalania
Emulsja do opalania
Krem nawilżający z wit. A
Krem do cery wrażliwej
Krem do cery trądzikowej

Dość
próbek

8
12
16
7
4
5
15
10
20

Ogólna ilość
drobnoust. w lg

10000 - 60000
68000 - 500000
14400 - 120000
13600 - 80000

150000 - 300000
70000 - 110000
35000 - 240000
50000 - 90000

70000 - 140000

Dawka (kGy)
1,5

p.n.
p.n.
p.n.
p.n.
p.n.
z.n.
z.n.
p.n.
p.n.

2,0
z.n.
p.n.
z.n.
p.n.
p.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.

2,5
z.n.
p.n.
z.n.
p.n.
p.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.

3,0 - 6,0
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.
z.n.

p.n. - powyżej normy
z.n. - zgodne z normą (< 10000 bakterii w lg lub ml)

Zastosowanie dawki 5,0 kGy doprowadziło do dekontaminacji mikrobiologicznej
wszystkich badanych surowców do poziomu wymaganego normą PN-85/C-77023
(w praktyce produkcyjnej wymagania stawiane surowcom są takie same jak dla
wyrobów).Obniżenie poziomu zanieczyszczeń mikrobiologicznych gotowych wyrobów
uzyskano stosując dawki 1,5 - 3,0 kGy. Dla niektórych wyrobów przeprowadzono ocenę
organoleptyczną zamieszczoną w tabeli 5.
Tabela 5. Ocena organoleptyczna wyrobów kosmetycznych napromieniowanych
promieniowaniem e"

L.p

1

2

3

4

Nazwa wyrobu

Tonik
bezalkoholowy
Śmietanka
migdałowa
Krem nawilżający
z witaminą A
Krem nawilżający
dla cery wrażliwej

Dawka (kGy)
1,5 - 3,0

bar.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

zap
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

stab
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

4,0
bar.
lek.
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

zap
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
7m,

stab
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

5,0
bar.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

zap
lek.
zm,
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

stab
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

6,0
bar.
bez
zm.
bez
zm
bez
zm
bez
zm.

zap
lek.
zm,
bez
zm.
bez
zm.
bez
zm.

stab
bez
zm.
bez
zrn.
bez
ZJTI.

bez
zm.

Obserwacje przeprowadzono po 24 godzinach i po 5 dniach. Stabilność badano w temp.
pokojowej, -3°C i +30°C. (Skróty: bar. -barwa, zap. -zapach, stab, -stabilność).

W obszarze dawek l,5-6,0kGy nie stwierdzono zmian badanych cech
organoleptycznych testowanych wyrobów, poza zapachem toniku, który po
napromieniowaniu dawką 4-6 kGy uległ lekkiej zmianie.

W podsumowaniu przytoczonych prac należy stwierdzić, że metoda radiacyjna może
być stosowana jako jeden ze sposobów dekontaminacji mikrobiologicznej surowców
oraz wyrobów kosmetycznych. W celu prawidłowej oceny przydatności techniki
radiacyjnej do dekontaminacji (higienizacji) kosmetyków należy uwzględnić następujące
czynniki:
- rodzaj i poziom wstępnego skażenia mikrobiologicznego wyrobu,
- dopuszczalny poziom skażenia wymagany odpowiednimi przepisami,
- maksymalną dawkę promieniowania po której nie występują niekorzystne zmiany

wyrobu istotne z punktu widzenia przeznaczenia tego preparatu,
- rodzaj opakowania i ewentualny jego wpływ na produkt.
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4. Wnioski
Praktyczne zastosowanie techniki radiacyjnej w przemyśle kosmetycznym datuje się

od wielu lat np. we Francji, już w latach siedemdziesiątych w IX wydaniu Farmakopei
Francuskiej, w rozdziale dotyczącym napromieniowania jako metody wyjałowienia,
wymienia się także szereg kosmetyków, które można traktować tą metodą. Ostatnio
zastosowanie te] techniki w przemyśle kosmetyczno-farmaceutycznym obserwuje się w
Indonezji i Malezji. W Indonezji np. w 1993 roku napromieniowywano 10 m3/dobę
różnego rodzaju wyrobów kosmetycznych (maseczki, tusze do rzęs i inne) oraz
surowców (talk, skrobia, zioła) [7]. W Malezji higienizacji radiacyjnej poddawane są
szampony i kosmetyki ziołowe [8].
Na podstawie doniesień literaturowych i badań przeprowadzonych w ICHTJ można
stwierdzić, że metoda radiacyjna może być metodą z wyboru w zastosowaniu do
dekontaminacji (higienizacji) surowców i wyrobów kosmetycznych.
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