
21

Žurnalo tinklalapis: https://sm-hs.eu                                                 Adresas susirašinėti: Diana Barragan Ferrer, el.p. diana.barragan.ferrer@go.kauko.lt

SVEIKATOS MOKSLAI / 
HEALTH SCIENCES IN EASTERN EUROPE
ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online
2022, 32 tomas, Nr.7, p. 21-25    
DOI: https://doi.org/10.35988/sm-hs.2022.240 VISUOMENĖS SVEIKATA / PUBLIC HEALTH

Raktažodžiai: konservantai, kosmetika, žinios. 

Santrauka 
Žmogaus oda yra labiausiai išorinių aplinkos veiksnių 
veikiamas organas ir pirmoji organizmo gynybinė linija 
nuo išorinių cheminių ir mikrobinių grėsmių. Vartotojų 
saugumui užtikrinti, lokaliai ant odos naudojami kosme-
tikos produktai turi būti apsaugoti nuo užteršimo mikro-
organizmais. Dažnai konservantai, vartojami kosmetikoje 
antimikrobiniais tikslais, turi šalutinį poveikį vartotojui. 
Konservantų vartojimo saugumu abejoja vis didesnė var-
totojų dalis, todėl didėja susidomėjimas kosmetika, kurios 
sudėtyje nėra konservantų. Pastaraisiais metais dažniau 
kalbama apie kosmetikos komponentų naudingumą ir po-
veikį odai, tačiau neakcentuojamas pagalbinių medžiagų, 
tokių kaip konservantai, poveikis odai. Skatinama nau-
doti kuo daugiau skirtingų kosmetikos produktų, tačiau 
nutylima apie juose esančių komponentų galimą žalą, 
todėl svarbu išsiaiškinti, ar moterys žino apie kosme-
tikos produktuose esančių ribojamų medžiagų poveikį  
produktui ir kada jas būtina dėti į kosmetikos gaminius. 
Tyrimui atlikti buvo naudojama anketinė apklausa. Ty-
rimo rezultatai atskleidė, kad respondentams nepakanka 
žinių, kada būtina naudoti konservantus kosmetikos pro-
duktuose, o kada ne. Didžioji dalis respondentų mano, 
kad kosmetikos produktams, kuriuose nėra vandens ir 
yra nepalankios sąlygos mikroorganizmų dauginimuisi,  
būtinas konservantas. 

Įvadas 
Žmogaus oda yra labiausiai išorinių aplinkos veiksnių 

veikiamas organas ir  pirmoji organizmo gynybinė linija 
nuo išorinių cheminių ir mikrobinių grėsmių. Tai mikrobų 
buveinė, kuri  būdinga kiekvienam asmeniui ir skiriasi pri-
klausomai nuo kūno paviršiaus zonos [1].

Naujausi atradimai rodo ryšį tarp makiažo naudojimo ir 
odos mikrobiotos sudėties. Nors odos mikrobiomas yra stabi-

lus daugelį metų, mažai žinoma apie molekules, priklausan-
čias odos paviršiui ir kaip odos priežiūros priemonės veikia 
odos ekosistemą. Kai kurios grožio produktų sudedamosios 
dalys gali skatinti arba slopinti konkrečių bakterijų augimą: 
pavyzdžiui, drėkinamųjų medžiagų lipidai gali aprūpinti 
maistinėmis medžiagomis ir skatinti lipofilinių bakterijų 
(tokių kaip Staphylococcus ir Propioni) augimą. Siekiant 
suprasti laikiną odos mikrobiomo ir cheminių elementų va-
riaciją, būtina tirti, ar asmeniniai odos priežiūros įpročių 
pokyčiai gali turėti įtakos žmogaus odos ekosistemai ir pa-
veikti sveikatą. N. Halla ir kt. (2018) teigia, kad kosmetika, 
kaip ir bet koks kitas produktas, sudarytas iš organinių ir 
neorganinių junginių, reikalauja apsaugos nuo užteršimo 
mikroorganizmais ir vartotojų saugumo užtikrinimo. Tačiau 
dažnai konservantai, vartojami kosmetikoje antimikrobiniais 
tikslais, turi šalutinį poveikį vartotojui [2]. Lietuvos higienos 
instituto duomenimis (2020), 8,1 proc. suaugusių Lietuvos 
gyventojų 2020 m. sirgo odos ir poodžio ligomis, o dermatitu 
ir egzema net 67,7 proc. iš 1000 gyventojų [3]. 

A. Varvaresou ir kt. (2009) atlikto tyrimo rezultatai pa-
rodė, kad nors cheminiai konservantai apsaugo nuo mikrobų 
dauginimosi, jų vartojimo saugumu abejoja vis didesnė varto-
tojų dalis. Dėl šių priežasčių auga susidomėjimas kosmetika, 
kurios sudėtyje nėra konservantų arba natūralios sudėties 
kosmetika, kurios sudėtis nėra palanki mikroorganizmų au-
gimui. Šių produktų formulėse tradiciniai ir (arba) chemi-
niai konservantai pakeičiami kitais antimikrobinių savybių 
turinčiais kosmetikos ingredientais, kurie nėra įteisinti kaip 
konservantai [4]. 

T. Almeida ir kt. (2021) nurodo, kad vartotojų žinios apie 
taršos ir tvarumo problemas, su kuriomis susiduria pasaulis, 
sparčiai auga. Kartu didėja susirūpinimas dėl sveikatos prie-
žiūros ir gyvenimo būdo, kuris keičia vartotojų tendencijas ir 
skatina natūralių produktų paklausą, kurie, kaip tikimasi, bus 
veiksmingesni ir saugesni, ypač kosmetikos ir maisto sekto-
riuose [5]. Kosmetikos pramonė yra nuolat auganti ir viena 
inovatyviausių pramonės šakų, kurioje stebima ši pasaulinė 

MOTERŲ ŽINIOS APIE KONSERVANTŲ POVEIKĮ 
DEKORATYVINEI KOSMETIKAI 

Diana Barragan Ferrer, Aringa Mieliauskaitė, Ugnė Andrulytė
 Kauno kolegija, Medicinos fakultetas



22

tendencija. Kosmetikos gaminių poveikis 
aplinkai daugiausia susijęs su dideliu neat-
sinaujinančių biologiškai neskaidžių žaliavų 
naudojimu. Tokių žaliavų pavyzdys yra pla-
tus parabenų (kaip konservantų), silikonų 
(kaip drėkinamųjų medžiagų) įtraukimas 
į daugelį kosmetikos gaminių. Dauguma 
kosmetikos gaminių vartojami kasdien, to-
dėl šių ingredientų įtraukimas į kosmetikos 
gaminio formulę kelia didžiulį susirūpinimą 
dėl aplinkos taršos [5]. 

Tyrimo tikslas - atskleisti moterų žinias 
apie konservantų poveikį dekoratyvinei kos-
metikai.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimui atlikti buvo taikoma kiekybinė 

strategija - anketinė apklausa. Tyrime da-
lyvavo 167 respondentės. Buvo taikoma 
tikslinė atranka – apklausiamos tik 18-50 
metų moterys. Respondentės tyrime daly-
vavo savanoriškai. Joms buvo užtikrintas 
anonimiškumas ir konfidencialumas.  Pa-
aiškinta, kad gauti rezultatai bus naudojami 
apibendrinti. 

Tyrimo rezultatai
Apklausoje iš viso dalyvavo 167 mote-

rys. Aktyviausiai užpildė ir savo žiniomis 
apie konservantų poveikį dekoratyvinei kos-
metikai dalijosi 18-28 metų moterys, 44,9 
proc. (n=75). 33,5 proc. (n=56)  apklaus-
tųjų sudarė 29-39 metų moterys. Mažiau-
sia procentinė dalis, t. y. 21,6 proc. (n=36)  
respondenčių buvo 40-50 metų.Vertinant 
išsilavinimą nustatyta, kad daugiau kaip 
pusė tyrimo dalyvių 55 proc. (n=92) yra 
įgijusios aukštąjį išsilavinimą ir aukštąjį 
išsilavinimą su profesine kvalifikacija. 25,7 
proc. (n=43) apklausos dalyvių yra įgijusios 
vidurinį išsilavinimą, dvigubai mažiau 12 
proc. (n=20) turi profesinį išsilavinimą, 6,6 
proc. (n=11) tyrimo dalyvių turi pagrindinį 
išsilavinimą ir tik 0,6 proc. (n=1) apklausoje 
dalyvavusių moterų atsakė, kad jų išsilavi-
nimas yra žemesnis už pagrindinį. Norint 
išsiaiškinti, ar moterims svarbi kosmetikos 
produktų sudėtis, nustatyta, kad daugiau nei 

1 pav. Kosmetikos produktų sudėties svarba respondentėms N=167

2 pav. Respondenčių žinios kas yra konservantai (n=167)

3 pav. Medžiagos. turinčios  (neturinčios)  konservuojančių savybių (n=167)
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pusė apklausoje dalyvavusių moterų (61,1 
proc.) analizuoja kosmetikos produktų su-
dėtį prieš juos įsigydamos ir 44,9 proc. 
apklausos dalyvių svarbu, kad kosmetikos 
produkte nebūtų konservantų.

Tyrimo rezultatai atskleidė, kad di-
džioji dalis tyrimo dalyvių analizuoja 
kosmetikos produktų sudėtį prieš juos 
įsigyjant, mažiau nei pusei svarbu, kad 
įsigyjamo produkto sudėtyje nebūtų 
konservantų. Galima teigti, kad kosme-
tikos produktų sudėtis tyrimo dalyvėms 
yra svarbi, o konservantai, kaip vienas 
iš kosmetikos sudedamųjų komponentų,  
mažiau svarbus veiksnys  (1 pav.). 

Analizuojant respondenčių žinias apie 
konservantus nustatyta, kad 68,9 proc. ap-
klausos dalyvių  į klausimą „Ar žinote kas 
yra konservantai?“ atsakė teisingai, pasi-
rinkdamos atsakymo variantą „Medžia-
gos, kurios saugo gaminius nuo taršos mi-
kroorganizmais (pavyzdžiui, nuo bakterijų 
ir grybelių). Šios medžiagos gali prailginti 
kosmetikos gaminių galiojimo laiką“, o 
31,2 proc. apklaustųjų nežinojo, kas yra 
konservantai. Atsakymai į apklausos klau-
simus leidžia daryti išvadą, kad respon-
dentės  turi pakankamai žinių apie kon-
servantų sąvoką bei jų paskirtį  (2 pav.). 

Analizuojant respondenčių žinias at-
pažinti konkrečius kosmetikos konservan-
tus, paaiškėjo, kad geriausiai atpažįstami 
buvo metilo parabenas, etilo parabenas, 
butilo parabenas ir propilo parabenas. 
Sunkiau atpažįstamas (37,7 proc.) buvo 
plačiausiai EU naudojamas konservantas 
fenoksietanolis. Dalis dalyvių nežinojo, 
kad linalolis ir geraniolis nėra konservan-
tai. Tokie tyrimo duomenys atskleidžia, 
kad nors daugiau nei pusė apklausos daly-
vių analizuoja kosmetikos produktų sudėtį 
prieš juos įsigyjant, beveik dvi penktosios 
apklaustųjų (37,8 proc.) negeba atpažinti, 
kokios medžiagos, naudojamos kosmeti-
kos sudėtyje, priskiriamos konservantams. 

Analizuojant respondenčių nuomonę 
apie konservantus sausoje kosmetinėje 
pudroje, 53,3 proc. atsakiusiųjų mano, 

kad sausoje kosmetinėje pudroje yra reikalingi konservantai, o 46,7 proc.  
respondenčių mano, kad sausoje kosmetinėje pudroje konservantai nereikalingi. 
65 proc.  apklausos dalyvių mano, jog kosmetikos produktuose, kuriuose nėra 
vandens, konservantai reikalingi, o 35 proc.  apklaustųjų mano, kad tokiuose 
kosmetikos produktuose konservantai nereikalingi. Produktuose, kuriuose 
nėra vandens ir maistinių medžiagų, konservantų naudojimas nėra būtinas [4].

Analizuojant respondentų žinias apie konservantų funkciją kosmetikos pro-
duktuose, buvo galima pasirinkti kelis variantus. Analizuojant gautus duomenis 
nustatyta, kad daugiau nei trys ketvirtosios (76,6 proc.) atsakiusiųjų mano, 
kad konservantų funkcija kosmetikos produktuose yra „Prailginti kosmetikos 
produkto galiojimo terminą“. 47,9 proc. apklausos dalyvių žinojo, kad konser-
vantai apsaugo kosmetikos produktą nuo mikrobiologinio užterštumo ir 9 proc. 
apklausos dalyvių mano, kad konservantai pagerina  mikroorganizmų augimo 
sąlygas. Apklausos rezultatai parodė, kad tik 9 proc. respondenčių nežino 

4 pav. Respondentų nuomonė apie konservantų būtinumą kosmetikoje (n=167)

5 pav. Respondentų žinios apie konservantų funkcijas sausoje kosmetinėje pudroje 
(n=167)
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konservantų funkcijos sausoje kosmetinėje pudroje, nors kas 
yra konservantai nežinojo 31,2 proc. apklausos dalyvių. A. 
Panico ir kt. (2019) teigia, kad kosmetikos gaminiai susideda 
iš daugybės cheminių medžiagų, su kuriomis susiduriame 
kiekvieną dieną. Konservantai naudojami, siekiant užtikrinti 
kosmetikos gaminio vartojimo tinkamumą ilgą laiko periodą. 
Šios medžiagos apsaugo kosmetikos gaminį nuo užteršimo 
mikroorganizmais, esančiais ore, vandenyje, ant mūsų odos 
ir jų nekontroliuojamo poveikio produktui [6].

Atlikto tyrimo rezultatai atskleidė, jog 36,5 proc. (n=61) 
apklaustųjų žinojo, kad mikroorganizmų augimui būtinas 
sąlygas sudaro pakankamas drėgmės kiekis, optimalus pH 
ir maistinės medžiagos. 63,5 proc. (n=106) apklaustųjų ne-
žinojo, kokios sąlygos būtinos mikroorganizmų augimui. 
A. Panico ir kt. (2019) teigia, kad konservantų naudojimas 
svarbus tik tokiuose produktuose, kuriuose yra maistinių 
medžiagų ir palankios salygos mikroorganizmų daugini-
muisi [6].

Apibendrinus tyrimo rezultatus nustatyta, kad didžioji 
tyrimo dalyvių dalis (84,4 proc.) nors kartais analizuoja kos-
metikos produktų sudėtį prieš juos įsigyjant, tačiau beveik 
dvi penktosios apklaustųjų nežinojo, kas yra konservantai 
ir daugiau nei dvi penktosios apklausos dalyvių nežinojo, ar 
jų naudojamoje kosmetikoje yra konservantų. Tokie rezul-
tatai leidžia daryti prielaidą, kad žmonės, net ir išanalizavę 
produkto sudėtį, dėl savo žinių ribotumo dažnai nesupranta, 
iš kokių medžiagų tie produktai pagaminti. Gauti tyrimo re-
zultatai rodo, kad nors beveik pusei respondenčių svarbu, jog 

kosmetikoje nebūtų konservantų, tik 21,6 proc. atsakiusiųjų 
pažymėjo, kad vengia konservantų kosmetikoje. 65 proc. 
apklausos dalyvių mano, kad kosmetikos produktuose be 
vandens reikalingi konservantai  ir net 58,1 proc. apklaus-
tųjų mano, kad sausa kosmetinė pudra be konservantų yra 
saugi vartotojui. 

Išvados
1. Gauti tyrimo rezultatai rodo, kad beveik pusei respon-

denčių svarbu, jog kosmetikoje nebūtų konservantų, tačiau 
tik nedidelė dalis jų vengia, pirkdamos produktus. Respon-
dentėms nepakanka žinių, kada būtina naudoti konservantus 
kosmetikos produktuose, o kada ne. 

2. Didžioji dalis respondenčių mano, kad kosmetikos 
produktuose, kuriuose nėra vandens ir yra nepalankios sąly-
gos mikroorganizmų dauginimuisi, yra būtinas konservantas. 
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6 pav. Respondentų žinios apie sąlygas, būtinas mikroorganizmų augimui (n=167)
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WOMEN’S KNOWLEDGE REGARDING 
THE EFFECT OF PRESERVATIVES IN 

DECORATIVE COSMETICS
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Summary
The human skin is the organ most exposed to external envi-

ronmental factors and the body’s first line of defense against che-

mical and microbial threats. Cosmetic products are used to pro-
tect the skin, which, in turn, add preservatives with antimicrobial 
activity to ensure consumer safety. However, although the effect 
of cosmetic preservatives on the skin is positive, the use of preser-
vatives is controversial due to potential side effects, which leads 
to a growing interest in cosmetics that do not contain these additi-
ves. In parallel, the use of cosmetics is promoted, but the potential 
harm of their components is not advertised. Therefore, it is indis-
pensable to find out whether women are informed about the effects 
of some restricted substances in cosmetic products and when these 
substances must be added. A questionnaire survey was used to con-
duct our research. The results of the study revealed that the res-
pondents do not know enough about When it is necessary or not 
necessary to use preservatives in cosmetic products. Most of the 
respondents believed that preservatives are necessary in cosmetic 
products that do not contain water and have unfavorable conditions 
for the reproduction of microorganisms. 

Correspondence to: diana.barragan.ferrer@go.kauko.lt

Gauta 2022-10-17

KVIEČIAME PRENUMERUOTI  „SVEIKATOS MOKSLŲ“ ŽURNALĄ 2023 METAIS!

Žurnalas „Sveikatos mokslai“ (Index Copernicus, EBSCO host (Academic Search Complete), Gale 
(Academic OneFile), ProQuest (Ulrich's, Summon), Australia (ERA) 2012 Journal List (ERA ID 34962) 
skirtas visų specialybių gydytojams, slaugytojams ir kitiems specialistams, spausdina mokslinius 
straipsnius lietuvių, anglų kalbomis. Reikalavimai straipsniams atitinka mokslo leidiniams keliamus 
reikalavimus. Žurnalas spaudos kioskuose neparduodamas. Žurnalą, kuris leidžiamas kartą per 
du mėnesius, galima užsiprenumeruoti visuose Lietuvos pašto skyriuose ir internetu: 
www.prenumeruok.lt
Prenumeratos kaina nesikeičia: visiems metams – 36 EUR, šešiems mėnesiams – 18 EUR, ketu-
riems mėnesiams – 12 EUR, dviem mėnesiams – 6 EUR. (Kainos nurodytos be „Lietuvos pašto“ 
antkainio). Prenumeratos kodas: 5348.
Žurnalo autoriams straipsnių spausdinimas ir jų internetinė sklaida mokama.
                                                                                                                           
                                                                                                                              Redakcija


