
82 

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 
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punktu widzenia trwałości, w tym wrażliwość na hydrolizę oraz utlenianie. 
Podatność połączeń estrowych na hydrolizę może prowadzić do pojawienia się w 
preparatach kosmetycznych alkoholi i kwasów, mogących z kolei ulegać dalszemu 
rozkładowi w wyniku procesu utleniania. Proces ten prześledzić można na 
przykładzie substancji powszechnie znanej, jaką jest alkohol etylowy. Pod 
wpływem działania tlenu związek ten ulega przemianom do aldehydu octowego, a 
następnie do kwasu octowego. Do substancji wrażliwych na działanie tlenu należą 
między innymi wielonienasycone kwasy tłuszczowe, kwasy i alkohole [184]. Jak 
wspomniano wcześniej estry w wodzie ulegają hydrolizie (dla estrów kwasów 
karboksylowych reakcja ta bywa nazywana zmydlaniem), hydroliza zachodzi z 
różną szybkością, zależną od budowy estru. Reakcja hydrolizy może być 
katalizowana zarówno przez kwasy, jak i zasady. Estry występują w roślinach i 
owocach w znacznych ilościach i w różnych kompozycjach, nadając im 
specyficzne zapachy. Estry charakteryzują się przyjemnym zapachem i są szeroko 
stosowane w przemyśle kosmetycznym i spożywczym, jako sztuczne esencje 
zapachowe. Przykładowe estry: 

• octan winylu - zapach bananowy, 
• octan oktylu - zapach pomarańczy, 
• ester izoamylowy kwasu octowego - zapach gruszek, 
• ester izoamylowy kwasu izowalerianowego - zapach jabłek, 
•  maślan etylu zapach ananasów, 
• mrówczan decylu- zapach pomarańczowy, 
• mrówczan benzylu - zapach jaśminu, 
• mrówczan etylu - zapach rumu. 

Do wyrobu perfum są używane substancje pochodzenia roślinnego, 
zwierzęcego i produkty pochodzenia syntetycznego. Przykładowo olejek jaśminu 
jest- najtrudniejszy do ekstrakcji oraz do podrobienia przez komponowanie estrów. 
Aby uzyskać kilogram ekstraktu, trzeba zerwać ok. 8 – 10 mln. kwiatów. W olejku 
jest około 200 składników, ale na charakterystyczny jego zapach mają wpływ 
głównie związki, które przedstawia Tabela 8: 
Tabela 8 Skład zapachu i procentowy udział estrów 

Substancja Na krzaku [%] Po zerwaniu [%] 

octan benzylu 60 40 

linalol 3,0 30 

indol 11 2,0 

alkohol benzylowy - 4,0 

cis-jasmon 3,0 - 

6-metylo-5-hepten-2-on 0,2 - 
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Największy wpływ na zapach mają cis-jasmon i cis-jasmonian metylu 
występujące zaledwie kilku procentach w olejku. Estry niższych kwasów i alkoholi 
zdolne są do rozpuszczania związków organicznych. Niektóre syntetycznie 
produkowane estry znalazły zastosowanie, jako rozpuszczalniki do lakierów oraz 
farb. Przykładem może być rozpuszczalnik "nitro" w skład, którego wchodzi 
głównie: octan propylu, octan butylu i octan pentylu. Octan butylu Rysunek 84 
stosowany jest, jako składnik bezacetonowych zmywaczy do paznokci. Niektóre 
estry na przykład estry kwasu salicylowego znalazły zastosowanie w przemyśle 
farmaceutycznym. Kwas salicylowy, czyli orto-hydroksybenzoesowy jest 
hydroksykwasem (zawierający jednocześnie grupę hydroksylową i karboksylową) 
Kwas salicylowy może tworzyć estry zarówno z kwasami jak i alkoholami. 
Głównym składnikiem aspiryny i polopiryny jest kwas acetylosalicylowy, który 
jest octanem kwasu salicylowego, o wzorze: 

OHO

O C

O

CH
3

 
Rysunek 77 Ester zwany kwasem acetylosalicylowym 

Jako domieszka do denaturatu stosowany jest ester Bitrex. 

6.13.1 Bitrex 

Bitrex jest to benzoesan denatonium, cechuje się bardzo gorzkim smakiem 
[185, 186]. Bitrex jest dodawany do różnych środków chemicznych w celu 
zniechęcenia ludzi do spożywania ich. Przykładami takich substancji mogą być: 
denaturat, metanol oraz wszelkie płyny stosowane w gospodarstwie domowym, 
zawierające toksyczne substancje (płyny do mycia szyb, odmrażacze zawierające 
glikole, ciekłe mydła, szampony) [187]. 
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Rysunek 78 Ester zwany – Bitrex 

Bitrex uznany został w Księdze Rekordów Guinnessa za najbardziej gorzką ze 
wszystkich znanych substancji. 



85 

6.13.2 Maślan butylu 

Maślan butylu jest organicznym związkiem chemicznym o sumarycznym 
wzorze (C3H7-COO-C4H9 - estrem kwasu masłowego i butanolu. Maślan butylu ma 
zapach kojarzący się z ananasem. 
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Rysunek 79 Maślan butylu 

Maślan butylu jest bezbarwną cieczą, nierozpuszczalną w wodzie, 
współczynnik załamania wynosi 1,406 w 293 K [188]. 

6.13.3 Maślan etylu 

Maślan etylu o nazwie systematycznej: butylan etylu, CH3CH2CH2COO-
CH2CH3) to organiczny związek chemiczny z grupy estrów. W temperaturze 
pokojowej jest bezbarwną cieczą, łatwo rozpuszczalną w polarnych 
rozpuszczalnikach organicznych. Ów ester etylowo-masłowy ma woń ananasów i 
wykorzystywany bywa do wyrobu owocowych dodatków zapachowych i 
sztucznego rumu. 
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Alkoholowy roztwór estru masłowego spotykany bywał pod nazwą "olejku 
ananasowego" lub "estru ananasowego". Podobnymi właściwościami użytkowymi i 
zapachem cechuje się ester amylo-masłowy C4H7O2C5H11, który również służył do 
wyrobu sztucznych soków owocowych [189]. 

6.13.4 Maślan sodowy 

Jakkolwiek zamieszczony w tym rozdziale - maślan sodowy nie jest estrem, 
lecz solą sodową kwasu masłowego sumarycznym wzorze CH3CH2CH2COO-Na. 
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Rysunek 81 Maślan sodowy 

Maślan sodowy jest głównym składnikiem leku Debutir, który polecany jest, 
jako suplement diety u pacjentów z chorobami jelit. Maślan sodowy działa 
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protekcyjnie, regenerująco i przeciwzapalnie. Kapsułka debutiru zawiera 500 mg 
mikrogranulatu maślanu sodu i trójglicerydu pochodzenia roślinnego, co 
odpowiada 150mg maślanu sodu. Maślan sodu odżywia florę bakteryjną błony 
śluzowej - zwiększa przepływ krwi przez błonę śluzową jelit - stymuluje motorykę 
przewodu pokarmowego - zwiększa wchłanianie sodu i wody w jelicie grubym - 
sprzyja prawidłowej perystaltyce jelit - wspomaga produkcję śluzu chroniącego 
ściany jelit - chroni przed przedostawaniem się bakterii i toksyn do organizmu z 
treści jelitowej DEBUTIR odżywia komórki nabłonka jelit i pomaga w utrzymaniu 
prawidłowej pracy przewodu pokarmowego. Wskazania: - zaburzenia czynności 
jelit (zespół jelita drażliwego), - choroby zapalne błony śluzowej żołądka i jelit 
(m.in. nieswoiste choroby zapalne jelit, biegunki różnego pochodzenia), - 
zaburzenia flory jelitowej, - niedobory krótkołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych, - po leczeniu przeciwnowotworowym (m.in. stanach zapalnych jelit 
po radioterapii), - zakażenia jelit i biegunka (m.in. po antybiotykoterapii) [190]. 

6.13.5 Mleczan etylu 

Mleczan etylu jest organicznym związkiem chemicznym z grupy estrów, 
inaczej ester etylowy kwasu mlekowego. Posiada łagodny, maślano-owocowy 
zapach. Jest mało szkodliwy dzięki temu stosowany jest, jako biodegradowalny 
rozpuszczalnik (mieszalny z wodą), dodatek do żywności i środków zapachowych 
[191]. 
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6.13.6 Mrówczan etylu 

Mrówczan etylu czyli metanian etylu, HCOOC2H5 to organiczny związek 
chemiczny z grupy estrów (ester kwasu mrówkowego metano karboksylowego i 
etanolu). Stwierdzono, że jest on aktywnym składnikiem zapachowym wielu 
naturalnych produktów roślinnych. Mrówczan etylu jest bezbarwną cieczą o 
zapachu cytryn, truskawek, rumu, rozpuszczalną w wodzie, eterach i w etanolu. pH 
jego roztworów wodnych wynosi około 4. Prężność jego par wynosi 256 hPa w 
193 K; 850 hPa w 323 K. Ester ten jest substancją łatwopalną. Jest stosowany, jako 
polepszacz smaku, składnik środków owadobójczych i grzybobójczych. Służy też 
do wyrobu rozpuszczalników w przemyśle obuwniczym i włókienniczym [192]. 
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6.13.7 Octan etylu 

Octan etylu jest związkiem organicznym z grupy estrów o sumarycznym 
wzorze C4H8O2. Inne wzory CH3COOC2H5, CH3CH2OC(O)CH3, AcOEt. Masa 
molowa 88,12 g/mol. Octan etylu (EA) jest przezroczystą, bezbarwną cieczą, o 
przyjemnym owocowym zapachu, określanym również, jako zapach eteropodobny. 
Octan etylu jest stosowany w przemyśle perfumeryjnym, jako środek zapachowy. 
Stosowany jest także, jako rozpuszczalnik farb, klejów, nitrocelulozy, tworzyw 
sztucznych, żywic winylowych, żywic estrowych, herbicydów, olejów, tłuszczów, 
lakierów. Także w syntezie organicznej i, jako dodatek aromatyzujący do 
żywności. Octan etylu można zaliczyć do substancji o małej toksyczności, 
niezależnie od drogi podania. Substancja wykazuje działanie drażniące na błony 
śluzowe górnych dróg oddechowych, oczy i skórę, działa depresyjnie na 
ośrodkowy układ nerwowy zwierząt, a w dużych dawkach może powodować 
śmierć z powodu niewydolności oddechowej. Głównym skutkiem działania octanu 
etylu u ludzi po narażeniu drogą inhalacyjną jest działanie drażniące na błony 
śluzowe [193]. 

6.13.8 Octan butylu 

Octan n-butylu (CH3COOC4H9) jest organicznym związkiem chemicznym. Jest 
to ester kwasu octowego i alkoholu n-butylowego stosowany dużą skalę, jako 
rozpuszczalnik organiczny. Posiada ostry, ale umiarkowanie przyjemny zapach 
kojarzący się z bananami. Ester ten jest szkodliwy dla zdrowia, podrażnia błony 
śluzowe. Stosowny jest, jako składnik bezacetonowych zmywaczy do paznokci. 

CH
3

O

O

CH
3
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Octan butylu znajduje zastosowanie w przemyśle włókienniczym, garbarstwie, 
wytwarzaniu klejów, produkcji tuszy i tonerów. Inne izomery octanu butylu to: 
octan izobutylu zaliczany do związków VOC stosowany, jako rozpuszczalnik w 
produkcji lakierów, emalii, atramentów, oraz octan tert-butylu i octan sec-butylu.  
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6.13.9 Parabeny 

Parabeny - estry kwasu p-hydroksybenzoesowego różniące się rodzajem grupy 
alkilowej (metylo, etylo, propylo, butylo, heptylo i benzyloparaben). Parabeny, 
głównie w piśmiennictwie francuskim, nazywane są nipaginami. Parabeny są 
ciałami stałymi, w powietrzu są stabilne i odporne na rozpad pod wpływem wody i 
roztworów kwasów. W środowisku kwaśnym są aktywne przeciwko drożdżom i 
pleśniom, działają grzybostatycznie. Są one natomiast mało skuteczne w stosunku 
do bakterii. Wraz ze wzrostem długości łańcucha grupy alkilowej wzrasta 
aktywność antyseptyczna parabenów a maleje ich rozpuszczalność w wodzie [194]. 
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Parabeny należą do tzw. składników przeciwdrobnoustrojowych (substancji 
konserwujących). Za stosowaniem parabenów w środkach używanych do 
pielęgnacji ciała przemawia fakt, że niszczą wiele ze szkodliwych dla człowieka 
grzybów, na przykład (Aspergillus niger) i bakterii, np. (Staphylococcus aureus czy 

Escherichia coli). Parabeny występują prawie we wszystkich kategoriach 
kosmetyków, przy czym stosuje się je w ponad 13 tysiącach produktów [195]. 
Według danych Amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (Food and Drug 
Administration – www.fda.gov) średnia dzienna ekspozycja na parabeny osoby 
ważącej 60 kg stanowi 76 mg, z czego 1 mg pochodzi z żywności, 50 mg z 
kosmetyków i środków higieny osobistej, a 25 mg z leków. Mimo, że parabeny nie 
są toksyczne w takich dawkach, w ostatnich latach zwrócono uwagę na ich 
działanie estrogenne, co może być przyczyną rozwoju guzów piersi. Badania 
prowadzone w 1998 roku [196] wykazały, że butyloparaben, wykazujący 
najsilniejsze działanie estrogenne wśród parabenów jest około 10000100000 mniej 
aktywny niż naturalny estradiol (jeden z estrogenów), dane te potwierdzały 
bezpieczeństwo stosowania tych związków, jednak dalsze badania przyniosły 
szereg wątpliwości. Kiedy w roku 2004 zbadano wycinki (próbki raka piersi 
pobrane od 20 pacjentek) [197] wykryto parabeny we wszystkich próbkach. 
Średnie stężenie wynosiło 20,6 nanograma na gram tkanki. Wykryto estry w 
niezmienionej formie, co oznacza, że parabeny przedostały się do wycinków przez 
skórę z pominięciem układu pokarmowego [197]. Innym ubocznym efektem 
działania substancji imitujących estrogeny jest ich wpływ na obniżenie płodności 
mężczyzn. Istnieją obawy, że parabeny mogą przyczyniać się do powstawania 
nowotworów także innych narządów. Niezależnie od wyników dalszych badań nad 
estrogennym działaniem parabenów, producenci powinni rozważyć ograniczenie 
użycia tych związków w kosmetykach, zwłaszcza w tych, które są stosowane w 
okolicach klatki piersiowej, jak dezodoranty i antyperspiranty. Pojawiły się 
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również informacje, że w ostatnich latach podczas badań nad keratynocytami skóry 
wystawienymi na działanie światła UV zauważono, że parabeny mogą nasilać stres 
oksydacyjny, produkcję tlenku azotu i peroksydację lipidów. Jest to szczególnie 
niepokojące, ponieważ parabeny są powszechnie używanymi środkami 
konserwującymi w produktach do pielęgnacji skóry. Parabeny mogą bezpośrednio 
zwiększać stopień uszkodzenia komórek skóry wywołany promieniowaniem 
słonecznym, stając się potencjalnym czynnikiem sprzyjającym powstawaniu 
nowotworów tego narządu. Z drugiej zaś strony żadna z powyższych informacji nie 
została potwierdzona przez Komitet Naukowy do spraw Konsumenckich działający 
w ramach UE oraz Amerykańską agencję FDA (ang. Food and Drug 
Administration) [198], które jednogłośnie uznały parabeny za jedne z najlepiej 
poznanych i najbezpieczniejszych substancji konserwujących dodawanych do 
kosmetyków, jednocześnie obalając wszystkie wcześniejsze badania na ten temat, 
zarzucając im nierzetelność. Z kolei Wikipedia podajem że parabeny, nipaginy - 
estry kwasu p-hydroksybenzoesowego o działaniu bakteriobójczym i 
grzybobójczym; stosowane, jako środki konserwujące leków i kosmetyków; mogą 
być przyczyną uczuleń. [199]. 

6.13.10 Estry woskowe 

Estry woskowe to związki chemiczne będące produktami reakcji kwasów 
tłuszczowych z alkoholami tłuszczowymi. Są to wysokiej klasy tłuszcze 
wykorzystywane w nowoczesnych kosmetykach. Stanowią znakomitą bazę, 
charakteryzują się tym, że są odporne na jełczenie. Są dobrze tolerowane przez 
skórę, mają właściwości natłuszczające oraz ochronne. Nie powodują zamykania 
się gruczołów łojowych, dzięki temu nadają się do stosowania dla każdego rodzaju 
skóry, także tłustej. 

6.13.11 Estry sorbitanu 

Estry sorbitanu są lipofilowymi niejonowymi środkami powierzchniowo 
czynnimi stosowanymi, jako emulgatory. Na rynku dostępna jest cała gama estrów 
sorbitanu nazywanych pochodnymi sorbitolu. Zalicza się do nich laurynian, 
palmitynian, stearynian sorbitanu, oraz bardzo popularny oleinian sorbitanu. Estry 
sorbitolu podstawiane tlenkiem etylenu znane też pod nazwą spany. Spany są 
bardzo mało toksyczne, bardzo dobrze tolerowane przez organizm. W przewodzie 
pokarmowym ulegają hydrolizie, a uwolnione kwasy tłuszczowe są bez trudu 
metabolizowane. LD50 po podaniu doustnym szczurom wynosi dla spanów 40,65 
g/kg, 



90 

O

OH

OH

O

OH

O

R

 
Rysunek 86 Ester sorbitanu 

i dla spanu 20 - 41,0 g/kg [200], spanu 60 - 31,0 g/kg [201] i spanów 80, 85 - 
powyżej 40,0 g/kg [202]. Wszystkie połączenia mają zdecydowanie lipofilowy 
charakter i niską wartość HLB [203] mieszczącą się w granicach 2,0-8,6 [204]. 

Powyższe estry mogą być stosowane, jako emulgatory W/O we wszystkich 
typach emulsji kosmetycznych. Estry te są wyjątkowo łagodne w działaniu na 
skórę, dzięki temu używane są w kremach do pielęgnacji niemowląt i preparatach 
hipoalergicznych dla dorosłych [205, 206, 207, 208].  

6.14 Aminy 

Aminy są organicznymi związkami chemicznymi zawierającymi w swojej 
budowie zasadowy azot z wolną parą elektronową tworzący grupę aminową – NH2. 
Zgodnie z teorią typów podstawienie kolejnych atomów wodoru w amoniaku daje 
R-NH2, R2NH, R3N. Alkiloaminy mają charakterystyczny zapach ryb. 
Metyloamina występuje w niewielkich ilościach w wielu roślinach, znajduje się 
także w produktach pirolizy drewna. Trimetyloamina wydziela się w trakcie 
rozkładu ryb i nadaje im bardzo nieprzyjemny zapach; jest też składnikiem 
odchodów ryb. Wszystkie metyloaminy są gazami dobrze rozpuszczalnymi w 
wodzie. Wyższe aminy alifatyczne są cieczami lub ciałami stałymi; ich 
rozpuszczalność w wodzie maleje ze wzrostem długości łańcuchów węglowych. 
Aminy aromatyczne są wysokowrzącymi cieczami lub ciałami stałymi o ostrym, 
charakterystycznym, zapachu. Aminy alifatyczne są bardziej zasadowe od 
amoniaku i ich zasadowość wzrasta wraz z rzędowością. Aminy aromatyczne są 
słabszymi zasadami od amoniaku, ich moc maleje ze wzrostem rzędowości. Z 
punktu widzenia biochemii najważniejszą reakcją amin jest reakcja z kwasami 
karboksylowymi prowadząca do powstania wiązań peptydowych patrz Rysunek 
190. Aminy są wykorzystywane, jako ligandy w kompleksach kationów różnych 
metali, a także do tworzenia adduktów z kwasami Lewisa. 

Popularne aminy: 
• anilina, 
• amfetamina, 
• dietyloamina, 
• EDTA, 
• etyloamina, 
• metyloamina, 


