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We dle obo wią zu ją cych prze pi sów
ich ilość w ko sme ty kach nie po win na
prze kra czać 0,4%, kie dy sto so wa ne są
in dy wi du al nie lub 0,8%, je że li sto su je się
mie sza ni nę kil ku róż nych pa ra be nów. 

Naj więk sze wąt pli wo ści co do bez -
pie czeń stwa pa ra be nów po ja wi ły się
w 2004 r., kie dy uka za ła się pra ca P.D.
Dar bre i wsp. w „Jo ur nal of Ap plied To -
xy co lo gy”, gdzie au to rzy za ob ser wo wa -
li, że we wszy st kich zba da nych przez
nich wy cin kach tka nek po bra nych z ra ka
pier si moż na by ło zi den ty fi ko wać śla do -
we ilo ści pa ra be nów. Związ ki te znaj do -
wa ły się w tkan ce pier si nie zmie nio ne,
co su ge ru je, że zna la zły się tam dro gą
ab sorp cji prze zskór nej.

Tym cza sem już wcze śniej zna ne
by ło estro gen ne dzia łe nie pa ra be nów,
które mo że mieć zwią zek z ob ni żo ną
płod no ścią męż czyzn. Na le ży jed nak
zwrócić uwa gę, że naj sil niej esto gen nie
dzia ła ją cy pa ra ben (bu ty lo pa ra ben)
dzia ła co naj mniej 10 000 ra zy sła biej
niż na tu ral nie wy stę pu ją cy w orga ni -
zmie estra diol. Po mi mo sto sun ko wo
nie wiel kie go dzia ła nia esto gen ne go,
w Da nii od 2011 ro ku obo wią zu je za -
kaz sto so wa nia bu ty lo pa ra be nu i pro -
py lo pa ra be nu w ko sme ty kach dla dzie -
ci po ni żej 3 r.ż.

Czy te środ ki ostroż no ści nie 
są na wy rost?

W 2011 ro ku Ko mi tet Na u ko wy ds.
Bez pie czeń stwa Kon su men tów (Scien ti -
fic Com mit tee on Con su mer Sa fe ty –
SCCS) – organ do rad czy Ko mi sji Eu ro pej -
skiej do bez pie czeń stwa skła dni ków ko -
sme ty ków stwier dził, że me ty lo pa ra ben
i ety lo pa ra ben są bez piecz ne w obe c nie
obo wią zu ją cym ma ksy mal nym stę że niu
0,4%, na to miast dla bu ty lo pa ra be nu
i pro py lo pa ra be nu ma ksy mal ne bez -
piecz ne stę że nie po win no zo stać ob ni -
żo ne do 0,19%. Co do bez pie czeń stwa
po zo sta łych pa ra be nów Ko mi tet nie
usto sun ko wał się, nie ma jąc do sta tecz nej
ilo ści da nych to ksy ko lo gicz nych.

W ma ju 2013 ro ku SCCS po now nie
roz pa try wał spra wę bez pie czeń stwa sto -
so wa nia bu ty lo pa ra be nu i pro py lo pa ra -
be nu w ko sme ty kach, w której pod trzy -
mał swo je do tych cza so we sta no wi sko.

Za gro że nie pły ną ce ze stro ny pa ra -
be nów wy ni ka z ich ogrom nej po pu lar -
no ści. Sto so wa ne są w sze ro kiej ga mie
ko sme ty ków i środ ków hi gie ny oso bi stej,
co prze kła da się na su ma rycz nie więk sze
na ra że nie na ich po ten cjal nie ne ga tyw ne
dzia ła nie. We dług da nych FDA (Fo od
and Drug Ad mi ni stra tion) śre dnia dzien -

Pa ra be ny, estry kwa su pa ra hy dro ksy ben zo e so we go na le żą do po wszech nie
stosowanych kon ser wan tów nie tyl ko w prze my śle ko sme tycz nym, ale rów nież
far ma ceu tycz nym i spożyw czym. Do naj po pu lar niej szych związ ków z tej gru py
na le żą: me ty lo-, ety lo-, pro py lo-, iso-pro py lo- i izo bu ty lo pa ra ben.
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na eks po zy cja na pa ra be ny dla czło wie ka
wa żą ce go 60 kg wy no si 76 mg, z cze go
50 mg po cho dzi z ko sme ty ków. 

Da ne ame ry kań skie wska zu ją rów -
nież, że ko bie ty są bar dziej na ra żo ne na
dzia ła nie pa ra be nów niż męż czy źni. 

Wo bec po wyż sze go sto so wa nie jed -
ne go ko sme ty ku nie sta no wi po waż ne go
za gro że nia ze stro ny pa ra be nów. Na to -
miast, bio rąc pod uwa gę, że ilość sto so -
wa nych ko sme ty ków czę sto jest wie le
więk sza, na le ży roz wa żyć po ten cjal ne
dzia ła nie nie po żą da ne pa ra be nów.

SCCS zwra ca rów nież uwa gę na za -
sto so wa nie pa ra be nów w ko sme ty kach
do pie lę gna cji skóry nie mow ląt. W opi nii
SCCS z 2011 sto so wa nie pa ra be nów
w ko sme ty kach dla dzie ci po ni żej 6 mie -
sią ca ży cia jest bez piecz ne z wy jąt kiem ko -
sme ty ków „pod pie lu cho wych”. Zwią za ne
jest to z więk szym ry zy kiem prze ni ka nia
skła dni ków ko sme ty ków, w tym pa ra be -
nów, przez podraż nio ną lub uszko dzo ną
skórę w tym ob sza rze, jak rów nież z nie -
doj rza łym me ta bo li zmem no wo rod ków. 

Waż nym aspek tem prze ma wia ją cym
za pa ra be na mi jest ich sła be prze ni ka nie
przez ba rie rę na skór ko wą – oko ło 4-6%.
Jed no cze śnie pa ra be ny nie ku mu lu ją się
w tkan kach. Po prze kro cze niu ba rie ry na -
skór ko wej i przedo sta niu się do ło ży ska
na czy nio we go są me ta bo li zo wa ne do
kwa su p-hy dro ksy ben zo e so we go, który
nie prze ja wia dzia ła nia estro gen ne go.

Czy po win ni śmy wo bec te go zre zy -
gno wać z ko sme ty ków kon ser wo wa -
nych pa ra be na mi? Wy da je się, że nie.
Oczy wi ście nie moż na igno ro wać da -
nych na u ko wych, które po twier dza ją ich
estro gen ne dzia ła nie, na to miast z dru giej
stro ny wy da je się, że pa ra be ny sta ły się
rów nież obiektem czar ne go PR-u. Udo -
wo dnio no estro ge no we dzia ła nie pa ra -
be nów – to zna czy moż li wość po bu dza -
nia re cep to ra estro ge no we go, jednak nie

ma jed no znacz nych do wo dów na u ko -
wych, czy mo że to mieć zwią zek np. ze
zmniej szo ną płod no ścią męż czyzn.

Po nad to na le ży za u wa żyć, że trud no
okre ślić kon kret ną al ter na ty wę dla pa ra -
be nów. In ne kon ser wan ty, np. kwas
sor bo wy, ole ki ete rycz ne, „uwal nia cze
for m al de hy du” po sia da ją sze reg ogra ni -
czeń, ta kich jak np. sła ba ak tyw ność fun -
gi sta tycz na, nie ak cep to wa ny za pach,
zbyt wy so kie pH.

Pod su mo wu jąc, pa ra be ny – we dług
obe cne go sta nu wie dzy – są sku tecz ny mi
i sto sun ko wo bez piecz ny mi kon ser wan -
ta mi i, je że li są sto so wa ne zgo dnie z wy -
tycz ny mi SCCS, nie sta no wią ry zy ka dla
ich użyt kow ni ków. Jed no cze śnie de ba ta
na ich te mat nie jest za mknię ta i być mo -
że ko lej ne da ne na u ko we do pro wa dzą
do ewen tu al nej we ry fi ka cji po glą du do ty -
czą ce go bez pie czeń stwa pa ra be nów.
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