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odczyn kwaśny. Jest to spowodowane jonizacją wodoru grupy karboksylowej. 
Kwasy karboksylowe są słabymi kwasami, stopień ich dysocjacji jest niewielki. 
Odpowiednie sole kwasów karboksylowych są w roztworach wodnych w 
znacznym stopniu zhydrolizowane. Kwasy karboksylowe R-COOH, w których 
grupa R jest rodnikiem alkilowym lub alkenylowym nazywane są kwasami 
tłuszczowymi. Nazwy tej używa się głównie w przypadku kwasów alifatycznych 
występujących w przyrodzie zawierajacych nasycone lub nienasycone łańcuchy 
proste. Estry tych kwasów wchodzą w skład tłuszczów, wosków, oraz olejów 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Najczęściej spotykanymi kwasami 
tłuszczowymi są kwas C15H31COOH palmitynowy, C17H35COOH stearynowy, 
C8H17CH=CHC7H14COOH oleinowy, C5H11CH=CHCH2CH=CHC7H14COOH 
linolowy. W tłuszczach występują związane, jako glicerydy czyli estry alkoholu 
trójwodorotlenowego – gliceryny. Niżej opisane zostaną wybrane istotne z punktu 
widzenia biochemii, chemii kosmetyków, chemii leków - kwasy.  

6.12.1 Kwas abscysynowy 

Kwas abscysynowy (ABA z ang. abscisic acid) jest fitohormonem nazywanym 
również dorminą. Kwas abscysynowy zawdzięcza swoją nazwę roli, jaką pełni w 
opadanie liści roślin. W ramach przygotowań do zimy, ABA jest produkowany w 
pąkach. Spowalnia on wzrost roślin i kieruje zawiązki do pąków w celu ochrony 
uśpionych pąków w czasie zimy. Jest to 15-węglowy ketohydroksy kwas należący 
do grupy seskwiterpenów – izoprenoidów [114]. Jest jedynym przedstawicielem tej 
klasy hormonów roślinnych, chociaż bezpośredni prekursor w biosyntezie kwasu 
abscysynowego – ksantoksyna [115] patrz Rysunek 51 także wykazuje niewielką 
aktywność biologiczną [116, 117]. Kwas abscysynowy jest syntetyzowany w 
komórkach zawierających plastydy, głównie w liściach, a także w owocach, 
korzeniach, nasionach i pąkach. W roślinie przemieszcza się głównie łykiem i w 
niewielkim stopniu drewnem. O istnieniu substancji warunkującej spoczynek 
nasion i pąków pędowych wiedziano wcześniej, jednak dopiero w roku 1963 
Frederick T. Addicott wyizolował z owoców bawełny substancję stymulującą 
tworzenie warstwy odcinającej i opadanie owoców [118, 119, 120]. Wyizolowany 
związek został nazwany kwasem abscysynowym, strukturę kwasu ustalili 
Milbororow i Wareing w roku 1966 [121, 122]. 
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Rysunek 50 Kwas abscysynowy 

Aktywność biologiczna kwasu abscycynowego: 
• hamuje wzrost pędów (koleoptyli), 
•  hamuje kiełkowanie nasion, 
•  indukuje stan spoczynku nasion, pąków, 
•  przyspiesza kwitnienie i zawiązywanie pąków kwiatowych, 
•  stymuluje starzenie organów roślinnych, 
•  indukuje zrzucanie liści, kwiatów i owoców (współdziałanie z etylenem  
 w tworzeniu warstwy odcinającej). 

Ksantoksyna 
Ksantoksyna jest bezpośrednim prekursorem biosyntezy kwasu abscysynowego 
patrz rozdział 6.12.1 strona 65 [123, 124].  

 
Rysunek 51 Ksantoksyna 

6.12.2 Kwas benzoesowy 

Kwas benzoesowy dodatek do żywności. (E210) to organiczny związek 
chemiczny, najprostszy aromatyczny kwas karboksylowy. Zbudowany jest z 
pierścienia benzenowego z podstawioną jedną grupą karboksylową. W czasie 
ogrzewania łatwo sublimuje (entalpia sublimacji ok. 90 kJ/mol) [125]. Stosowany, 
jako środek konserwujący, dopuszczalne dzienne spożycie wynosi 5 mg/kg ciała. 
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Rysunek 52 Kwas benzoesowy  

Kwas benzoesowy jest konserwantem kosmetyków naturalnych. Związek ten 
stosowany w zakresie pH 2 – 5,5 w stężeniach 0,2–0,4% jest aktywny wobec 
drożdży i pleśni, średnio aktywny w przypadku bakterii, w tym słabo aktywny w 
stosunku do rodzaju Pseudomonas [126]. Kwas benzoesowy zaliczany jest do 
układów odpornych zarówno na temperaturę, jak i działanie promieni UV. 
Charakteryzuje się ponadto niską toksycznością, nie drażni skóry, ani błon 
śluzowych. Ograniczeniem w stosowaniu kwasu benzoesowego może być jego 
słaba rozpuszczalność w wodzie, która wynosi 0,2%. Można ją jednak podwyższyć 
poprzez dodatek do receptury wybranych rozpuszczalników na przykład glikolu 
propylenowego. W naturze kwas benzoesowy występuje w korze czereśni i 
strączyńca, a także w malinach i anyżu [127]. 
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6.12.3 Kwas cynamonowy 

Kwas cynamonowy jest organicznym związkiem chemicznym - kwasem 
karboksylowym zawierającym pierścień benzenowy, w łańcuchu bocznym 
wiązanie podwójne i grupę karboksylową. Zatem jest to kwas beta-
fenyloakrylowy. Jest stosowany w kosmetyce i medycynie, jako środek o działaniu 
przeciwbakteryjnym przeciwgnilnie, stosowano go w medycynie przedwojennej, 
zanim wprowadzono sulfonamidy i antybiotyki, kwas cynamonowy pełnił funkcje 
chemioterapeutyku, czyli leku przeciwko mikroorganizmom chorobotwórczym 
[128]. 
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Rysunek 53 kwas cynamonowy 

Estry metylowe, etylowe i benzylowe kwasu cynamonowego wykorzystuje się 
w przemyśle perfumeryjnym. Kwas cynamonowy i jego pochodne zawierające 
ugrupowania estrowe, bądź karboksylowe są wykorzystywane, jako składniki 
substancji aromatycznych, perfum, wyrobu syntetycznego indygo i 
farmaceutyków. Kwas cynamonowy stosowany jest, jako filtr optyczny, 
dezaktywuje cząsteczki, które zostały wzbudzone przez światło w celu ochrony 
polimerów i substancji organicznych. W kosmetyce cynamoniany są używane, jako 
środki przeciwsłoneczne do ochrony skóry przeciw promieniowaniem UV-A i UV-
B. Kwas cynamonowy występuje w glistniku jaskółczym zielu [129] oraz balsamie 
peruwiańskim [130].  

6.12.4 Kwas cytrynowy 

Kwas cytrynowy (HOOC-CH2-C(OH)(COOH)-CH2-COOH) jest organicznym 
związkiem chemicznym z grupy hydroksykwasów karboksylowych. Zawiera 3 
grupy karboksylowe. Stosowany, jako dodatek do żywności o kodzie E330. Kwas 
cytrynowy tworzy krystaliczny monohydrat C6H8O7×H2O o gęstości 1,54 g/cm3 i 
masie molowej 210,14 g/mol, który oddaje wodę powyżej 408 K. Kwas cytrynowy 
wchodzi obok kwasu glukonowego i cytrynowego w skład miodu kształtując jego 
skład. Kwas cytrynowy występuje w niewielkich ilościach w większości 
organizmów żywych, gdyż spełnia ważną rolę w ich metabolizmie – jest ważnym 
produktem przejściowym w cyklu Krebsa (zwanym również cyklem kwasu 
cytrynowego). W większych ilościach występuje w niektórych owocach, np. w 
cytrynach, w których stanowi nawet do 8% suchej masy (co odpowiada 0,65% 
masy świeżej cytryny). W przemyśle kwas cytrynowy jest otrzymywany głównie 
przez fermentację cytrynową, na pożywce z oczyszczonego cukru lub hydrolizatu 
skrobi za pomocą kultur pleśni: kropidlaka czarnego Aspergillus niger [131] 
hodowanego na podłożu o początkowym pH 2,5 - 3,5. Kwas cytrynowy jest 
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używany, jako regulator kwasowości i przeciwutleniacz w produktach 
spożywczych, a także, jako środek myjący w procesie CIP [23].  
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Rysunek 54 Kwas cytrynowy 

Sole kwasu cytrynowego zwane cytrynianami są stosowane, jako leki przy 
niedoborze określonego metalu w organizmie. Kwas cytrynowy (2-
hydroksypropano-1,2,3-trikarboksylowy), występuje w owocach na przykład w 
cytrynach, ananasach [132, 133]. 

6.12.5 Kwas domoikowy 

Kwas domoikowy jest organicznym związkiem chemicznym o sumarycznym 
wzorze C15H21NO6. Związek ten jest minokwasem wytwarzanym przez morskie 
mięczaki i okrzemki. Jest neurotoksyną odpowiedzialną za występowanie objawów 
amnezyjnego zatrucia mięczakami, będącego formą zatrucia toksynami morskimi -
mięczakami [134]. 
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Rysunek 55 Kwas domoikowy 

Kwas domoikowy został izolowano w Japonii w 1958r. z krasnorostów 
(Chondria armata), W Japonii jest używany, jako środek przeciw robakom. 
Według [135] zatrucie kwasem domoikowym zostało po raz pierwszy opisane w 
1987 w Kanadzie. W przebiegu zatrucia hospitalizowano 105 osób z czego 3 
zmarły 

6.12.6 Kwas etakrynowy 

Kwas etakrynowy to wielofunkcyjny organiczny związek chemiczny należący 
do środków moczopędnych typu diuretyków pętlowych [136].  
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Rysunek 56 Kwas etakrynowy 

Kwas etakrynowy jest lekiem bardzo toksycznym. Może wywoływać 
nieodwracalne uszkodzenie słuchu. W przeciwieństwie do pozostałych 
stosowanych diuretyków pętlowych nie ma budowy sulfonamidowej i może być 
stosowany u chorych wykazujących nadwrażliwość na sulfonamidy. Kwas 
etakrynowy jest obecnie w lecznictwie stosowany bardzo rzadko [137]. 

6.12.7 Kwas felurowy 

Kwas ferulowy (kwas 4-hydroksy-5-metoksycynamonowy) jest organicznym 
związkiem chemicznym, pochodną kwasu cynamonowego. Rozpuszcza się w 
wodzie i etanolu. Wykazuje działanie żółciopędne i lipotropowe [138]. 
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Rysunek 57 Kwas felurowy 

Kwas ferulowy występuje naturalnie w wielu roślinach, głównie w liściach, 
nasionach i korze drzew iglastych, w ziarnach pszenicy, ryżu, kukurydzy i żyta. 
Kwas ferulowy, podobnie jak wiele innych fenoli jest przeciwutleniaczem i 
dezaktywuje rodniki, między innymi reaktywne formy tlenu, redukując stres 
oksydacyjny i tworzenie dimerów tymidynowych (powodujących uszkodzenia 
DNA i prowadząc do rozwoju chorób nowotworowych i przyspieszonego starzenia 
skóry). Badania na zwierzętach i in vitro wskazują, że kwas ferulowy może 
wykazywać bezpośrednią aktywność przeciw rakowi piersi i wątroby (kwas 
ferulowy może być czynnikiem pro-apoptycznym w komórkach rakowych, 
indukując ich samozniszczenie [139]. Wyniki przeprowadzonych badań 
laboratoryjnych sugerują, że kwas, ferulowy może działać także, jako substancja 
przeciwdziałająca rozwojowi nowotworu spowodowanego substancjami 
karcynogennymi, takimi jak benzopiren lub 1-tlenek 4-nitrochinoliny [140, 141]. 
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6.12.8 Kwas galusowy 

Kwas galusowy – 3,4,5 tri-hydoksybenzoesowy o wzorze C6H2(OH)3COOH 
substancja stała krystaliczna rozpuszczalna w wodzie kompleksuje jony żelaza III 
dając charakterystyczną ciemnogranatowa barwę. Występuje w wielu roślinach 
zarówno w stanie wolnym, jak również w postaci galotaniny. Izolowany z roślin 
rodzaju brezylka (Caesalpinia) [142] sumaka [143] oraz z galasów. Często 
występuje w postaci kwasu galusowo-taninowego. Kwas galusowy jest 
składnikiem liści herbaty. Roztwór chlorku żelaza(III) daje z herbatą reakcję 
charakterystyczną dla fenoli – charakterystyczne granatowo-fioletowe zabarwienie. 
Kwas galusowy otrzymywany jest z galasów przez ekstrakcję i wykorzystywany 
do wyrobu barwników i atramentów. Znane są "atramenty galusowe" zawierające 
oprócz niebieskiego barwnika (dla uwidocznienia pisma) także prawie bezbarwny 
galusan żelaza(II). Utleniany tlenem z powietrza przechodzi w czarny związek 
żelaza(III), uwidaczniając w ten sposób wcześniej naniesiony tekst. Galusan 
bizmutowy stosowany jest w medycynie i kosmetyce, jako środek ściągający i 
wysuszający wydzieliny. Estry kwasu galusowego stosowane są, jako 
przeciwutleniacze przeciwdziałające jełczeniu tłuszczów jadalnych [144]. 

OH

OHOH

C

OHO

  
Rysunek 58 Kwas galusowy 

6.12.9 Kwas glikolowy 

Kwas glikolowy jest najprostszym przedstawicielem α-hydroksy kwasów. W 
warunkach normalnych jest bezbarwnym, bezwonnym higroskopijnym ciałem 
stałym bardzo dobrze rozpuszczalnym w wodzie. Jest używany do produkcji 
preparatów ochronnych skóry. Hydroksykwasy należą do grupy eksfoliantów 
chemicznych, czyli środków złuszczających skórę. Dla celów kosmetycznych kwas 
glikolowy (hydroksyoctowy) otrzymywany jest z soku trzciny cukrowej [145]. 
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Rysunek 59 Kwas glikolowy 

6.12.10 Kwas glukonowy 

Kwas glukonowy jest organicznym związkiem chemicznym, pochodną 
glukozy, powstałą przez utlenienie jej grupy aldehydowej. Obok kwasu 
jabłkowego i cytrynowego wchodzi w skład miodu w zasadniczy sposób 
kształtując jego smak.  
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Rysunek 60 Kwas glukonowy 

W lecznictwie jest wykorzystywany do leczenia alergii, a jego sól wapniowa – 
glukonian wapnia stosowana jest w przypadkach niedoboru tego pierwiastka. 

6.12.11 Kwas ibotenowy 

Kwas ibotenowy jest organicznym związkiem chemicznym zaliczanym do 
alkaloidów o działaniu toksycznym i odurzającym. Występuje głównie w 
blaszkach i miąższu niektórych grzybów z rodzaju Amanita (np. muchomora 
plamistego lub czerwonego). W organizmie i pod wpływem temperatury ulega 
dekarboksylacji do muscymolu. Średniej wielkości świeży owocnik muchomora 
czerwonego (60–70g) zawiera do 70 mg kwasu ibotenowego. 
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Rysunek 61 Kwas ibotenowy 

6.12.12 Kwas jabłkowy 

Kwas jabłkowy (inaczej: kwas hydroksybursztynowy, kwas 
hydroksybutanodiowy, HOOC-CH2-CH(OH)-COOH) – organiczny związek 
chemiczny, hydroksykwas dikarboksylowy obecny m.in. w soku z jabłek. Kwas 
jabłkowy w temperaturze pokojowej jest białym, krystaliczny proszkiem. Posiada 2 
izomery optyczne: 

• kwas L-(-)-jabłkowy (z konfiguracją absolutną S) – temperatura 
topnienia 373 K, temperatura wrzenia 413 K; występuje w 
niedojrzałych owocach, np. jabłkach, jarzębinie, wiśniach, 
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• kwas D-(+)-jabłkowy (z konfiguracją absolutną R) – temperatura 
topnienia 373 K °C, temperatura wrzenia 413 K; - izomer nie 
występuje naturalnie. 

Mieszanina racemiczna powyższych form to kwas DL-jabłkowy – temp. 
topnienia 403-404 K, temp. wrzenia 413 K; – nie występuje naturalnie. Kwas 
jabłkowy jest produktem ubocznym metabolizmu cukrów, wchodzi obok kwasu 
glukonowego i cytrynowego w skład miodu. Stosowany jest w przemyśle 
spożywczym, w przemyśle farmaceutycznym. Forma zjonizowana (jabłczan) jest 
produktem pośrednim w cyklu Krebsa [146]. 
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Rysunek 62 Kwas jabłkowy 

6.12.13 Kwas kawowy 

Kwas kawowy (kwas 3,4-dihydroksycynamonowy) jest organicznym 
związkiem chemicznym z grupy hydroksykwasów. 
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Rysunek 63 Kwas kawowy 

Występuje w jemiole pospolitej (Viscum album), glistniku jaskółcze ziele 
(Chelidonium maius). Ma właściwości przeciwzapalne, żółciopędne, 
immunostymulacyjne, przeciwmiażdżycowe, antyagregacyjne, fungistatyczne 
(hamujące wzrost grzybów) i bakteriostatyczne [147]. 

6.12.14 Kwas klawulanowy 

Kwas klawulanowy jest organicznym związkiem chemicznym pochodzenia 
naturalnego zawierającym pierścień β-laktamowy o sumarycznym wzorze 
C8H9NO5. Należy do inhibitorów β-laktamaz, które mogą być podawane razem z 
antybiotykami β-laktamowymi, w celu uchronienia ich przed zniszczeniem przez 
bakteryjne β-laktamazy szczepów opornych na działanie antybiotyków [148]. 
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Rysunek 64 Kwas klawulanowy 

Najczęściej stosowany jest klawulanian potasu (sól potasowa) w połączeniu z 
amoksycykliną Rysunek 368 (Amoksiklav, Augmentin) lub tykarcyliną (Timentin) 
[149]. 

6.12.15 Kwas lizergowy 

Kwas lizergowy jest organicznym związkiem chemicznym zawierającym 
szkielet ergoliny, o sumarycznym wzorze C16H16N2O2. Używany do otrzymywania 
wielu alkaloidów ergolinowych występujących normalnie w przetrwalnikach 
buławinki czerwonej (15.9.1) (Claviceps purpurea) oraz w powoju hawajskim 
(Argyreia nervosa).  
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Rysunek 65 Kwas lizergowy 

Kwas lizergowy otrzymuje się zwykle poprzez hydrolizę jego amidów, ale 
może także zostać otrzymany w kompleksowej syntezie totalnej [150]. 

6.12.16 Kwas mewalonowy 

Kwas mewalonowy (kwas 3-metylo-3,5-dihydroksypentanowy) jest 
organicznym związkiem chemicznym z grupy hydroksykwasów. Odgrywa rolę w 
procesie biosyntezy cholesterolu. Kwas mewalonowy powstaje z kwasu 3-
hydroksy-3-metyloglutarowego. Kwas 3-metylo-3, 5-dihydroksypentanowy 
występuje w dwóch odmianach enancjomerycznych, biologicznie aktywny jest 
związek o konfiguracji R [151, 152]. Grupa leków obniżających poziom 
cholesterolu – kształtem cząsteczki przypominających substrat i prowadzących 
inhibicję enzymu to statyny. 
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Rysunek 66 Kwas mewalonowy 

6.12.17 Kwas migdałowy 

Kwas migdałowy to organiczny związek chemiczny, jest on aromatycznym 
hydroksykwasem karboksylowym. Kwas migdałowy jest związkiem chiralnym i 
posiada dwa enancjomery [153 ]. 
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Rysunek 67 Enancjomery kwasu migdałowego 

Kwas migdałowy stosowany był w dawnych czasach, jako medykament 
działający antybakteryjnie w przypadkach infekcji [154], jako antybiotyk 
stosowany doustnie. Stosowany był również, jako składnik środków ochrony 
skóry, zamiennik kwasu glikolowego. Jego wyższość w stosunku do kwasu 
glikolowego polega na działaniu antybakteryjnym. Według badań Fultona kwas 
migdałowy może byc stosowany w szerokiej gamie kremów -środków ochrony 
skóry [155]  

6.12.18 Kwas moczowy 

Kwas moczowy czyli 2,6,8-trioksypuryna jest organicznym związkiem 
chemicznym, pochodną puryny o wzorze sumarycznym C4N5H4O. Jest to kwas 
dwuprotonowy o pKa1 = 5,4 i pKa 2 = 10,3. Kwas moczowy tworzy białe kryształy 
trudno rozpuszczalne w wodzie. U zwierząt urykotelicznych (ptaki, większość 
gadów, niektóre owady i ślimaki lądowe) do 90% zbędnego azotu wydala się, jako 
kwas moczowy. Kwas moczowy występuje w małych ilościach we krwi ssaków, w 
wątrobie, w śledzionie i w moczu. Człowiek i małpy człekokształtne wytwarzają 
kwas moczowy, jako końcowy produkt metabolizmu zasad purynowych 
pochodzących z pokarmu, oraz z syntezy de novo [156] jak również z rozpadu 
endogennych kwasów nukleinowych.  
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Rysunek 68 Kwas moczowy 

Około 75% kwasu moczowego jest wydalane z moczem, 25% przechodzi do 
przewodu pokarmowego i jest rozkładane przez bakterie jelitowe. Stężenie kwasu 
moczowego we krwi osób zdrowych wynosi 150-475 µmol/l (25-80 mg/l). Z 
moczem wydala się średnio 500 mg kwasu moczowego w ciągu doby w postaci 
wolnej lub w formie soli (zależnie od pH moczu). Kwas moczowy jest trudno 
rozpuszczalny w wodzie i w środowisku kwaśnym odkłada się w stawach 
powodując dnę moczanową i w nerkach tworząc kamienie moczanowe. 
Podwyższenie stężenia kwasu moczowego we krwi określa się nazwą 
hiperurykemia. Badania wykazują, że u człowieka jest ono podwyższone w 
przypadku: dny moczanowej (arthritis ulica), ostrej niewydolności nerek, oraz 
podczas leczenia niektórymi diuretynami. Badania analityczne 65 próbek złogów z 
dróg moczowych 48 pacjentów wykazały, że kwas moczowy występował, jako 
główny składnik 22% kamieni, a był wykrywalny w 72% wszystkich złogów. 
[157]. Obniżenie stężenia kwasu moczowego w surowicy można osiągnąć za 
pomocą leczenia hipotensyjnego dzięki lepszemu wydalaniu nerkowemu [158]. 
Lekiem stosowanym w leczeniu stanów z podwyższonym stężeniem kwasu 
moczowego we krwi jest allopurinol związek zmniejszający wydzielanie ksantyn i 
kwasu moczowego [159]. 

6.12.19 Kwas mlekowy 

Opisany w rozdziale 6.5.2.2 kwas mlekowy (alfa-hydroksypropionowy) 
powstaje podczas fermentacji cukru mlekowego i innych cukrów, występuje w 
kwaśnym mleku, żurach, kiszonych warzywach i owocach oraz w miodzie. 
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Rysunek 69 Kwas mlekowy 

6.12.20 Kwas pirogronowy 

Kwas pirogronowy (wg. IUPAC: kwas 2-oksopropanowy), CH3COCOOH) jest 
organicznym związkiem chemicznym z grupy α-ketokwasów. Kwas pirogronowy 
jest końcowym produktem glikolizy; powstaje pośrednio z aldehydu 3-
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fosfoglicerynowego, który jest produktem metabolizmu węglowodanów i lipidów 
[160]. Sole tego kwasu pirogroniany są ważne z punktu widzenia biochemii i są 
wykorzystywane w organizmie do syntezy glukozy, jako podstawowy substrat w 
procesie glukoneogenezy [161, 162]. 
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Rysunek 70 Kwas pirogronowy, Anion pirogronianowy 

6.12.21 Kwas salicylowy 

Nazwa kwas salicylowy pochodzi z łaciny Salix – wierzba. Kwas salicylowy 
jest organicznym związkiem chemicznym z grupy aromatycznych 
hydroksykwasów karboksylowych beta-hydroksylowych (BHA). Zawiera jedną 
grupę hydroksylową i jedną grupę karboksylową przyłączone do pierścienia 
benzenowego w układzie orto (1,2-). 
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Rysunek 71 Kwas salicylowy 

Kwas salicylowy po raz pierwszy został otrzymany przez wyodrębnienie z kory 
wierzby (łac. salix, było to przyczyną nadania nazwy). Metoda syntezy chemicznej 
została wynaleziona przypadkowo przez niemieckiego chemika, Hermanna 
Kolbego. Według encyklopedii w 1859 roku (trzy lata po przypadkowym odkryciu 
przez Perkina moweiny) Kolbe rozpoczął poszukiwania sposobu taniej, chemicznej 
syntezy indyga (barwnika). Otrzymany ze smoły pogazowej fenol umieścił w 
zamkniętym naczyniu z dwutlenkiem węgla i mieszaninę tę ogrzewał. W wyniku 
tej reakcji, zamiast oczekiwanego granatowego barwnika otrzymał kwas 
salicylowy. Odkrycie Kolbego uważa się również za początek chemicznego 
przemysłu farmaceutycznego, gdyż kwas salicylowy był pierwszym lekiem 
wytwarzanym na skalę przemysłową na drodze syntezy chemicznej. Dziś reakcję 
otrzymywania kwasu salicylowego nazywa się reakcją Kolbego. Przebiega ona pod 
zwiększonym ciśnieniem w temperaturze 403 K. Kwas salicylowy występuje w 
postaci białego, krystalicznego proszku lub bezbarwnych igieł o gęstości 1,443 
g/cm³. Słabo rozpuszcza się w wodzie (w temperaturze 293 K – 0,18 g na 100 cm³ 
H2O, w 373 K – 7 g na 100 cm³; roztwór ma umiarkowanie kwaśny odczyn)/Kwas 
salicylowy bardzo dobrze rozpuszcza się w etanolu. Działa drażniąco na skórę i 
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oczy. W dużych ilościach może być toksyczny (dawka śmiertelna dla szczura 
wynosi ok. 1 g/kg masy ciała). Kwas salicylowy ma również zdolność do 
tworzenia wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych, co zwiększa jego 
lotność z parą wodną i łatwość sublimacji.  

Zastosowanie 

Najwięcej kwasu salicylowego zużywa się do produkcji kwasu 
acetylosalicylowego (aspiryny) i kwasu p-aminosalicylowego (PAS, lek 
przeciwgruźliczy). Kwasu salicylowego, jako wolnego związku używa się w 
medycynie, jako środka dezynfekującego (np. w postaci spirytusu salicylowego) i 
keratolicznego (np. w lekach na trądzik). Mieszanina kwasu mlekowego (10%) i 
kwasu salicylowego (90%) jest używana do wypalania brodawek. Istotne znaczenie 
w medycynie mają też sole kwasu salicylowego – salicylany. Kwas ten był 
używany dawniej, jako konserwant żywności, jednak ze względu na toksyczne 
działanie w większych stężeniach zastąpiony został obecnie przez benzoesan sodu i 
azotan potasu. Z jonami żelaza tworzy fioletowo zabarwiony kompleks, który 
można wykorzystać, jako atrament sympatyczny. 

6.12.22 Kwas szczawiowy 

Kwas szczawiowy (nazwa systematyczna: kwas etanodiowy, HOOC-COOH) – 
organiczny związek chemiczny, najprostszy kwas di-karboksylowy. Jest jednym z 
najwcześniej poznanych kwasów organicznych. Po raz pierwszy został otrzymany 
już w 1776 roku przez Karla Wilhelma Scheele'go. Kwas szczawiowy rozpuszcza 
się zarówno w wodzie jak i rozpuszczalnikach organicznych (etanol, eter di-
etylowy). Z roztworu wodnego krystalizuje w postaci di-hydratu (COOH)2×2H2O. 
Kwas szczawiowy jest jednym z najsilniejszych kwasów di-karboksylowych – jego 
stała dysocjacji Ka1 wynosi 0,035 a Ka2 – 0,000053. Jest to spowodowane 
wzajemnym efektem indukcyjnym dwóch grup karboksylowych. Kwas 
szczawiowy tworzy sole i estry jedno- i dwupodstawione – szczawiany. Wobec 
utleniaczy (np. nadmanganianu potasu) wykazuje właściwości redukujące. 
Otrzymuje się go poprzez ogrzewanie mrówczanu sodu do ok. 673 K, w wyniku 
czego powstaje szczawian sodu, który następnie przeprowadza się w kwas 
szczawiowy za pomocą rozcieńczonego kwasu siarkowego. Inne metody to 
przepuszczenie di-tlenku węgla nad sodem lub potasem metalicznym w temp. 
633 K, a także utlenienie glikolu etylowego lub utlenianie innych związków 
organicznych (np. cukrów) kwasem azotowym. Kwas szczawiowy można także 
otrzymać w reakcji acetylenu z nadmanganianem potasu. Światowa produkcja 
kwasu szczawiowego i jego estrów wynosi ok. 140 000 Mg rocznie. W przyrodzie 
występuje w niewielkich ilościach w moczu, w większych w postaci soli w 
wakuolach niektórych roślin, między inymi szczawiu, rabarbaru, szpinaku i 
buraków, również w herbacie i kakao. Europejczycy przyjmują z pożywieniem 
średnio 70-80 mg kwasu szczawiowego dziennie, wegetarianie ok. 400-600 mg. W 
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dużych stężeniach kwas szczawiowy działa drażniąco na skórę i błony śluzowe, ale 
nawet w ilościach spotykanych w żywności może być szkodliwy – z jonami 
wapnia tworzy trudno rozpuszczalny szczawian wapnia, który osadza się w postaci 
kamieni w nerkach. Spożywanie dużych ilości warzyw zawierających ten kwas 
może być przyczyną kamicy nerkowej, a także niedomiaru wapnia w organizmie. 
Powstaje w organizmach, jako metabolit kwasu glioksalowego oraz askorbinowego 
[163]. W organizmach nie ulega przemianom i jest wydalany z moczem [164]. 
Kwas szczawiowy jest stosowany do usuwania rdzy. Natomiast w elektrotechnice 
jest środkiem pomocniczym przy elektrolitycznej oksydacji glinu (Eloxal). W 
analizie miareczkowej jest substancją wzorcową do nastawiania miana roztworów 
utleniających. W pszczelarstwie jest stosowany do zwalczania roztocza Varrosa 

destructor [164]. 

6.12.23 Kwas szikimowy 

Kwas szikimowy jest organicznym związkiem chemicznym należącym do 
grupy hydroksykwasów karboksylowych. Kwas szikimowy uczestniczy w 
biosyntezie szeregu aromatycznych aminokwasów takich jak fenyloalanina, 
tryptofan i tyrozyna oraz fenoli i auksyn w roślinach. Występuje w wielu roślinach 
na przykład w badianie właściwym (Illicium verumHook) (anyż gwiaździsty) [165, 
166]. 

 
Rysunek 72 Kwas szikimowy 

6.12.24 Kwas taninowy 

Kwas taninowy (łac. acidum tannicum, ang. tannic acid) jest handlowym 
produktem zawierającym taninę – słaby kwas będący polifenolem [167], nazywany 
jest także kwasem garbnikowym lub gallotaniną. Z punktu widzenia chemii kwas 
taninowy nie jest kwasem [168]. Kwas taninowy jest organicznym związkiem 
chemicznym zaliczanym do tanin, jest związkiem polifenolowym [169]. Kwas ten 
zbudowany jest z glukozy i zazwyczaj 10 cząsteczek kwasu galusowego jest 
słabym kwasem o pKa =6. Wzór sumaryczny handlowego kwasu C76H52O46. Kwas 
taninowy wykazuje silne działanie ściągające. Zastosowany miejscowo na skórę i 
błony śluzowe denaturuje białka i w efekcie wytwarza błonę ochronną. Wykazuje 
działanie przeciwzapalne hamujące krwawienia (haemostypticum). Zmniejsza 
wrażliwość zakończeń czuciowych. Denaturuje także białka bakteryjne, dzięki 
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czemu działa odkażająco (antisepticum) [170]. Kwas taninowy stosowany jest, 
jako lek w formie maści, past, roztworów, zasypek oraz tabletek zawierających, 
jako substancję czynną taninum albuminatum (taninal) [171, 172]. Składnikiem 
czynnym preparatu Taninal są garbniki uwalniane w jelitach z połączeń 
białkowych. Taninal wykazuje działanie ściągające i bakteriostatyczne. Działanie 
przeciwbiegunkowe preparatu związane jest z tworzeniem trudno rozpuszczalnych 
kompleksów garbników z toksynami bakteryjnymi. Garbniki łączą się także z 
białkami komórek bakteryjnych i hamują rozwój flory bakteryjnej, która może być 
przyczyną biegunek. Kwas taninowy zaliczany jest do substancji drażniących [173, 
174]. Wzór kwasu taninowego przedstawia Rysunek 73.  
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Rysunek 73 Kwas taninowy 

6.12.25 Kwas pantoinowy 

Kwas pantoinowy jest a-hydroksykwasem o wzorze sumarycznym C6H12O4, 
który jest składnikiem związków biologicznie aktywnych.  
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Amid kwasu pantoinowego z β-alaniną daje kwas pantotenowy pantothenic 

acid (Witamina B5). Amid kwasu pantoinowego z kwasem γ-aminomasłowym 
Rysunek 167 GABA są prekursorami leku – kwasu hopanteninowego hopantenic 

acid stosowanego w postaci soli sodowej do wspomagania centralnego układu 
nerwoweego w wielu chorobach neurologicznych, psychiatrycznych i 
psychologicznych [175].  

6.12.26 Kwas winowy 

Kwas winowy, kwas 2,3-dihydroksybutanodiowy, inna nazwa 
(dihydroksybursztynowy), wzór sumaryczny C4H6O6. Jest organicznym 
hydroksykwasem di-karboksylowym zawierającym dwie grupy hydroksylowe 
Występuje w owocach, zwłaszcza winogronach i winie w stanie wolnym i w 
postaci soli [176]. Występuje w postaci trzech izomerów optycznych. Są to dwa 
enancjomery (+)-(R,R) (-)-(S,S) i forma mezo (R,S). Odmiana (+)-(R,R) skręca 
płaszczyznę światła spolaryzowanego w prawo, (-)-(S,S) w lewo, odmiana mezo, 
zwana również kwasem antywinowym, jest nieaktywna optycznie. Nieczynna 
optycznie jest też równomolowa mieszanina odmian (+)-(R,R) i (-)-(S,S), czyli 
racemat, zwany kwasem gronowym, posiadająca właściwości inne niż odmiana 
mezo (formy optycznie czynne są diastereoizomerami formy mezo). Podczas 
ogrzewania, ok. 438 K odmiany (+)-(R,R) i (-)-(S,S) przechodzą w odmianę mezo, 
a w około 448K tworzy się racemat. 
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Rysunek 75 Kwas winowy 
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6.12.27 Kwasy tłuszczowe omega-3 (ω-3) 

Kwasy tłuszczowe omega-3 (nazywane też kwasami tłuszczowymi n-3 lub ω-
3) to nienasycone kwasy tłuszczowe, których ostatnie wiązanie podwójne w 
łańcuchu węglowym znajduje się przy trzecim od końca atomie węgla, (trzecim 
atomie węgla licząc od grupy CH3). Do grupy kwasów ω-3 należą między innymi 
wielonienasycone kwasy, które pełnią ważną rolę w diecie człowieka takie jak: 

• kwas α-linolenowy (ALA) patrz Rysunek 230 rozdział 12.7.6 
Witaminy, 

• kwas dokozaheksaenowy (DHA), 
• kwas eikozapentaenowy (EPA). 

Wyniki wybranych badań sugerowały możliwe działanie przeciwnowotworowe 
kwasów tłuszczowych omega-3 (zwłaszcza w przypadku raka piersi, okrężnicy i 
prostaty) [177]. Jednak szeroko zakrojone badania przeprowadzone w wielu 
krajach na reprezentatywnych grupach badanych osób wykazały brak wpływu 
stosowania kwasów tłuszczowych omega-3 na choroby nowotworowe [178, 179]. 
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Pewien wpływ odnotowano w takich stanach chorobowych, jak zaburzenia 
rytmu serca oraz reumatoidalne zapalenie stawów [180]. W jednym z badań na 
grupie 32 pacjentów z młodzieńczym idiopatycznym zapaleniem stawów (MIZS) 
stwierdzono istotny spadek CRP po zastosowaniu suplementacji kwasów 
tłuszczowych omega-3. W innym badaniu, 23 dzieci chorych na MIZS podzielono 
losowo na dwie grupy. W pierwszej grupie zwiększono zawartość kwasów omega-
3 w diecie, a w drugiej nie. Po 5 miesiącach eksperymentu, średnia dzienna dawka 
ibuprofenu przyjmowanego przez dzieci w pierwszej grupie spadła z 28,4 mg/kg 
do 23,4 mg/kg, a w drugiej grupie średnia dawka ibuprofenu spadła z 23,7 mg/kg 
do 22,7 mg/kg [181]. Okazuje się, że istotna jest odpowiednia proporcja kwasów 
tłuszczowych omega-3 i omega-6 w diecie. Kwasy omega-6 (a zwłaszcza kwas 
arachidonowy) ułatwiają produkcję prostaglandyn, czyli hormonów prozapalnych. 
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Z kolei kwasy omega-3 działają hamująco na stan zapalny, gdyż w organizmie 
konkurują z kwasami omega-6, zmniejszając ich stężenie w tkankach oraz 
ograniczając ich reakcje z enzymami. Wyniki badań przeprowadzonych przez 
National Institutes of Health wykazują, że Amerykanie zwykle spożywają zbyt 
dużo kwasów omega-6 w porównaniu do kwasów omega-3. Proporcje tych dwóch 
typów kwasów są bardziej korzystne w diecie śródziemnomorskiej (stosunkowo 
ubogiej w kwasy omega-6) oraz w diecie Japończyków i Grenlandczyków (bogatej 
w kwasy omega-3). Znaczny nadmiar kwasów omega-3 może być szkodliwy, 
należy stosować umiarkowane dawki (szczególnie u osób cierpiących na cukrzycę i 
choroby krążenia). 

6.13 Estry 

Nazwa estry wywodzi się od niemieckiego Essigäther - octan etylu; Essig - 
ocet i Äther - eter. Estry są grupą organicznych związków chemicznych będących 
produktami kondensacji kwasów i alkoholi lub fenoli. Estry mogą tworzyć 
zarówno kwasy karboksylowe, jak i kwasy nieorganiczne [182]. Estry powstają w 
reakcji alkoholi z kwasami, chlorkami kwasowymi, bezwodnikami kwasowymi i 
innymi pochodnymi kwasów. Estry można też otrzymać z innych estrów w reakcji 
transestryfikacji, czyli wymiany reszty alkoholowej estru wyjściowego [183]. Estry 
niższych kwasów karboksylowych i alkoholi są cieczami trudno rozpuszczalnymi 
w wodzie, o intensywnym i dość przyjemnym zapachu, wszystkie z nich są 
toksyczne w większych dawkach. W miarę wzrostu długości łańcucha zmienia się 
ich stan skupienia od cieczy, przez gęste oleiste płyny, do ciał stałych. Estry 
wyższych kwasów są bezwonne i nierozpuszczalne w wodzie. Estry kwasów 
tłuszczowych i gliceryny nazywamy tłuszczami. Temperatury topnienia i wrzenia 
estrów są niższe niż odpowiednich kwasów karboksylowych. Przyczyną tej różnicy 
jest fakt, że cząsteczki estrów nie tworzą wiązań wodorowych między sobą. W 
wodzie rozpuszczają się jedynie estry o niskich masach molowych (dzięki 
tworzeniu wiązań wodorowych między –COO– a cząsteczkami wody). Estry są 
dobrymi rozpuszczalnikami dla związków organicznych. Związki o charakterze 
estrów są powszechnie stosowane w technologii produkcji kosmetyków. Do tej 
grupy zaliczyć można m.in. emulgatory estrowe, lecytyny oraz podłoża i 
rozpuszczalniki liofilowe. Rozpuszczalniki i podłoża o charakterze liofilowym, 
wykorzystywane przy wytwarzaniu kosmetyków i leków, stanowią bardzo często 
produkty naturalne, będące tłuszczami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego. Są 
one mieszaninami o złożonej budowie, a przy tym też cennym źródłem wielu 
substancji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, w tym 
witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Mieszanina estrów jest bardzo 
zróżnicowana pod względem chemicznym. Występują w niej m.in. takie kwasy 
tłuszczowe, jak palmitynowy, stearynowy, linolowy oraz glicerol i wyższe 
alkohole. Mieszaniny te posiadają jednak kilka wspólnych właściwości istotnych z 


