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1. Wstęp 

W niniejszym opracowaniu zebrano materiały przeznaczone dla studentów do nauczania w ramach 
przedmiotu „Chemia kosmetyków” oraz „Chemia leków”. Książka jest przeznaczona dla studentów 
wybranych specjalności kierunków Technologia Chemiczna oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji. 
Zebrane materiały przedstawiają zarówno zagadnienia teoretyczne jak praktyczne aspekty związane z 
chemią teoretyczną i chemią stosowaną na poziomie inżynierskim jak i magisterskim. Zarówno 
chemia kosmetyków jak i chemia leków są nierozłącznie związane z: chemią życia. Podobnie jak 
zaawansowane laboratorium chemiczne z biologią, biochemią oraz kuchnią. Na ogół nikt nie sądzi, że 
kuchnia i laboratorium służą podobnym celom. Dlatego w celu poglądowego objaśnienia niektórych 
skomplikowanych zagadnień, zjawisk i nowych pojęć, odwołajmy się do przykładów wziętych z 
życia. Dobrym modelem doświadczenia chemicznego może być smażenie jaj, wytwarzanie majonezu, 
kompozycja domowego szamponu do włosów lub środka nawilżającego i konserwującego skórę 
sporządzonego na bazie żółtka jaj i oleju rycynowego [2] lub regenerującego włosy na bazie żółtka jaj, 
piwa i oleju rycynowego, czy żółtka jaj miodu i piwa. Materiał pochodzący z biologicznego źródła jest 
uwalniany ostrożnie z zewnętrznych osłon (skorupki), należy uważać przy tym, aby nie zniszczyć jego 
zorganizowanej struktury (przez rozerwanie żółtka). Żółtko - tą częściowo oczyszczoną substancję 
poddaje się następnie łagodnej obróbce chemicznej lub fizycznej. To, czy otrzymany produkt będzie 
nadawał się do użytku (śniadanie – regeneracja sił, regeneracja skóry lub włosów) zależy tylko od 
umiejętności wykonywania poszczególnych operacji, doświadczenia, bazy zgromadzonej wiedzy i 
umiejętnego jej wykorzystania. Podobnym spektakularnym przykładem może być maść recepturowa: 
cytuję „U Oli takie coś na brodzie wylazło jak miała 5 miesięcy, trochę pomagało smarowanie, ale 
całkiem zejść nie chciało. …Pediatra cały czas twierdziła, że to od śliny. Próbowałam wszystkich 
możliwych kremów i nic. I ostatecznie miesiąc temu wybrałam się do dermatologa. Najpierw 
sugerowała, że to alergia pokarmowa, ale dała się przekonać, że to raczej nie to (alergia pokarmowa 
przez 4 miesiące?) Dostałam receptę na robioną maść - deomycyna+gliceryna+maść cynkowa - i po 
tygodniu nie było śladu. Okazało się, że to było bakteryjne.” [3]. W zależności od sposobu podejścia 
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otrzymanie produktu finalnego, wybranego preparatu w kuchni, biochemii, preparatyce chemicznej, 
farmacji, recepturze aptecznej - uzależnione jest od zebranej i zastosowanej wiedzy teoretycznej oraz 
manualnych zdolności operatora. Chemią leków i kosmetyków zajmuje się lekka synteza organiczna. 
Lekka synteza organiczna obejmuje procesy prowadzone na niewielką, średnią lub niskotonażową 
skalę produkcyjną. Produkcję tą charakteryzuje szeroki asortyment a wyroby charakteryzują się 
głębokim stopniem przetworzenia surowców. W zakresie lekkiej syntezy organicznej otrzymuje się 
także barwniki syntetyczne, odczynniki chemiczne, farmaceutyki, środki zapachowe. W ocenie IMS 
(Institute for Health Care Informatics) [4] dla rynku farmaceutycznego, 17 rynków wschodzących, 
stanowiących obecnie 16% rynku światowego, wartych łącznie 123 mld USD, doprowadzi do 
przetasowania sił na globalnym rynku farmaceutycznym. Za trzy lata wschodzące rynki 
farmaceutyczne odpowiadać będą już za niemal połowę wzrostu rynku globalnego. W 2009 roku 
wartość ta wyniosła 37%. Największy wzrost spodziewany jest w Chinach, w których sektor 
farmaceutyczny powiększył się aż o 27% w 2009 roku. Prognoza zakłada wzrost rynku o 40 mld USD 
do 2013 r., co oznacza, że kraj ten pozostawia inne gospodarki wschodzące daleko za sobą. Drugą 
grupę wzrostowych rynków stanowią Brazylia, Rosja i Indie. Rynek farmaceutyczny każdego z nich 
wzrośnie o 5-15 mld USD do 2013 roku. Trzecia grupa wschodzących liderów wzrostu rynku 
farmaceutycznego obejmuje 13 państw m.in. Polskę, Argentynę, Egipt, Pakistan, z których każde ma 
PKB poniżej 2 bilionów USD, za to ich rynki farmaceutyczne powiększą się do 2013 roku o 1-5 mld 
USD każdy. Polska jest jednym z liderów tej grupy. Zwracają uwagę korzystne warunki ekonomiczne 
i demograficzne (m.in. zdrowy wzrost produktu krajowego, starzejące i bogacące się społeczeństwo), 
ale też zwiększający się dostęp do innowacyjnych terapii i deklaracje dalszej poprawy tego stanu. Nie 
bez znaczenia jest też powszechny dostęp do służby zdrowia i pakiet świadczeń gwarantowanych" - 
napisano w raporcie. Tylko w roku 2010 branża farmaceutyczna zasiliła budżet państwa kwotą około 1 
mld PLN w formie podatków i innych opłat (wg danych GUS), z czego 60% zapłaciły innowacyjne 
firmy farmaceutyczne [5]. Rozwija się też rynek pracy związany z usługami medycznymi. Lista 
najbardziej popularnych zawodów w roku 2012 według National Employment Record [6, 7] 
opublikowana przez ekonomistów z University of Michigan [8] na 6 stym miejscu wymienia zawód 
asystenta medycznego szacując według analizy rynku pracy, że zapotrzebowanie na asystentów 
medycznych wzrośnie o 33,9 procent w okresie 2008 – 2018. Materiał zebrany w niniejszej książce 
został opracowany i zebrany w ciągu wieloletniej kwerendy. Liczne źródła zostały dołączone w celu 
możliwości rozszerzenia studiów nad kolejnymi zagadnieniami. W wielu miejscach przynależności 
poszczególnych związków i indywiduów chemicznych przenikają się, ponieważ jak wspomniano w 
wielu miejscach zgodnie z hipotezą Paracelsusa dane indywiduum w zależności od dawki może być 
lekiem lub trucizną. Wiele kosmetyków stosowanych bez odpowiedniego przygotowania tylko „na 
wiarę” ilustrowaną w ulotce producenta może być tylko jak placebo obojętne a nierzadko szkodliwe 
dla użytkownika. Po krótkim wprowadzeniu do zagadnień chemicznych opisano przykładowe 
pochodne związków organicznych, następnie elementy chemii leków oraz chemii kosmetyków. Z 
uwagi na obszerność materiału z konieczności przedstawiono tylko wybrane elementy chenii lekowa 
oraz chemii kosmetyków odsyłając czytelnika do źródeł 

 
 

2. Wykaz skrótów i oznaczeń 

ACEI (ang. Angiotensin Converting Enzyme Inhibitors) - Inhibitory konwertazy angiotensyny to 
grupa leków stosowanych w terapii nadciśnienia tętniczego, niewydolności serca, choroby 
niedokrwiennej serca, nefropatii cukrzycowej i nadciśnieniowej oraz cukrzycy i zespołu 
metabolicznego, 

Aminokwasy egzogenne (ang. IAA - indispensable amino acids), nazywane też aminokwasami 
niezbędnymi - jest to grupa aminokwasów, które nie mogą być syntetyzowane w organizmie 
zwierzęcym i muszą być dostarczane w pożywieniu, w przeciwieństwie do aminokwasów 
endogennych,. 

ACTH – hormon adrenokortykotropowy, 
AMP - Adenozynomonofosforan (adenozyno-5'-monofosforan, AMP) – rybonukleotyd powstający 

w wyniku przyłączenia reszty fosforanowej do węgla 5' adenozyny, 
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Amyloid - kwasochłonne, nierozpuszczalne białko fibrylarne, mające charakterystyczny zielony 
kolor pod spolaryzowanym światłem i po zabarwieniu czerwienią Kongo [9], 

Antyhydrotyk – antyperspirant- substancja wiążąca wodę (pot), 
ATC Klasyfikacja anatomiczno – terapeutyczno- chemiczna [10], ATC (N06) - część klasyfikacji 

anatomiczno – terapeutyczno - chemicznej [11] 
ATP - Adenozyno-5'-trifosforan (ATP) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd adeninowy 

zbudowany z grupy trójfosforanowej przyłączonej w pozycji 5' cząsteczki adenozyny, tworząc 
bezwodnik kwasu fosforowego, 

ADP - Adenozyno-5'-difosforan (ADP) – organiczny związek chemiczny, nukleotyd złożony z 
rybozy, adeniny i dwóch grup fosforanowych; po przyłączeniu jednej grupy fosforanowej powstaje 
ATP, z utworzeniem wysokoenergetycznego wiązania bezwodnikowego. ADP powstaje z ATP w 
wyniku hydrolizy lubnprzeniesienia 1 reszty fosforowej z ATP na akceptor (Np. glukozę lub białko), 

IMS – ang. Institute for Healthcare Informatics, 
MIZS - młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, 
N – Ośrodkowy układ nerwowy, N 01 - Leki znieczulające, N 02 - Leki przeciwbólowe, N 03 - 

Leki przeciwdrgawkowe, N 04 - Leki stosowane w chorobie Parkinsona, N 05 - Leki psycholeptyczne, 
N 06 – Psychoanaleptyki, 

Cholinesteraza – enzym (EC 3.1.1.7), który odpowiada w organizmie za rozkładanie przekaźnika 
nerwowego układu przywspółczulnego (część autonomicznego układu nerwowego, który odpowiada 
za czynności niezależne od naszej woli), czyli acetylocholiny (Ach), 

CRP - Białko C-reaktywne, CRP (ang. C Reactive Protein) – białko należące do tzw. białek ostrej 
fazy. Wytwarzane głównie w wątrobie i komórkach tłuszczowych, a następnie wydzielane do krwi 
[12], 

Da - jednostka masy atomowej, unit (u, od ang. unit - 'jednostka'), także dalton (Da) – jednostka 
masy używana przez chemików, która w przybliżeniu jest równa masie atomu wodoru, ale ze 
względów praktycznych została zdefiniowana, jako 1/12 masy atomu węgla 12C [13], 

Dawka letalna – dawka śmiertelna, 
Floem - Łyko (łac. floem) – żywa tkanka roślinna niejednorodna, wchodząca w skład zespołu 

tkanek przewodzących, pełniących funkcję przewodzącą w roślinach naczyniowych. Łyko przewodzi 
produkty fotosyntezy, czyli związki organiczne, 

F&DA lub FAD - (ang. Food and Drug Administration) – Amerykańska Agencja do spraw 
Żywności i Leków [14],  

GABA - Kwas γ-aminomasłowy, 
Histony – zasadowe białka wchodzące w skład chromatyny, neutralizujące jej kwasowy charakter, 

o niewielkiej masie cząsteczkowej (poniżej 23 kDa). Charakteryzują się dużą zawartością 
aminokwasów zasadowych, zwłaszcza lizyny i argininy, co nadaje im właściwości polikationów. 
Histony wiążą się z polianionową helisą DNA, tworząc elektrycznie obojętne nukleoproteidy, 

HLB – ang HYDROPHILE / LIPOPHILE / BALANCE – równowaga hydrofilowo/lipofilowa 
[15], 

Hipotrombinemia – (diathesis haemorrhagica) skaza krwotoczna, 
HRAC – ang. Human Resources Association of Calgary (HRAC) is a registered not for profit 

organization for the advancement of the human resource management profession through a 1000+ 
membership base consisting of a variety of professionals engaged in a broad scope of human resource 
activities, 

IAA- patrz aminokwasy niezbędne, 
HTR – brunatna plamistość liści, 
IMP - Dehydrogenaza IMP − enzym z I klasy (oksydoreduktazy) o numerze EC 1.1.1.205 

uczestniczący w przemianach nukleotydów purynowych, 
FAO – (ang. The Food and Agriculture Organization), Organizacja Narodów Zjednoczonych do 

spraw Wyżywienia i Rolnictwa, 
IBS - Zespół jelita drażliwego (zespół jelita nadwrażliwego, łac. colon irritabile; ang. Irritable 

Bowel Syndrome, w skrócie IBS) jest przewlekłą idiopatyczną chorobą przewodu pokarmowego o 
charakterze czynnościowym charakteryzująca się bólami brzucha i zaburzeniami rytmu wypróżnień, 
nieuwarunkowana zmianami organicznymi lub biochemicznymi [16], 

IMP – patrz aminokwasy niezbędne, 
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IMS Institute for Healthcare Informatics – instytut ochrony zdrowia i Informatyki, 
INR - Międzynarodowy współczynnik znormalizowany (ang. International Normalized Ratio 

(INR)) – wystandaryzowany współczynnik czasu protrombinowego umożliwiający porównywalność 
wyników niezależnie od użytych odczynników [17], 

In vivo (łac. na żywym) – termin stosowany zazwyczaj przy opisywaniu badań biologicznych, 
odnosi się do zjawisk, które mają miejsce wewnątrz żywego organizmu - w żywym ustroju, 

i.m - intramuskular czyli domięśniowo (zalecenie dot. podawania leku), 
i.v. - intravenously czyli dożylnie (zalecenie dot. podawania leku), 
IUPAC – (ang. International Union of Pure and Applyied Chemistry), Międzynarodowa Unia 

Chemii Czystej i Stosowanej, 
Konfiguracja D i L – sposób określania i nazywania izomerów optycznych związków 

chemicznych poprzez analizę korelacyjną względem aldehydu glicerynowego, 
Kod genetyczny - Kod genetyczny – reguła, według której informacja genetyczna, zawarta w 

sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (DNA lub RNA), w komórkach wszystkich organizmów 
może ulegać „tłumaczeniu” na kolejność (sekwencję) aminokwasów w ich białkach w procesie 
biosyntezy białek (a konkretnie transkrypcji i translacji) [18]. 

KODON - (triplet) – jednostka w sekwencji DNA składająca się z trzech nukleotydów kodujących 
określony aminokwas [19], 

Mediator – patrz Neuroprzekaźnik, 
Merystem - Tkanka twórcza, merystem - tkanka roślinna, w której zachodzi intensywny proces 

podziału komórek, 
Miopatie (z starogr. μυσ - mięsień) [20] – grupa chorób w których dochodzi do uszkodzenia 

mięśni i w wyniku tego do osłabienia ich siły, 
Monopreparaty – leki zawierające w odróżnieniu od preparatów kombinowanych tylko jeden 

aktywny składnik [21], 
NADPH - Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy – organiczny związek chemiczny, nukleotyd 

pełniący istotną rolę w procesach oddychania komórkowego. Różne pochodne tego związku są 
akceptorami elektronów i protonów w procesach utleniania komórkowego. Pełnią też rolę koenzymów 
oksydoreduktaz [22].  

NIH –ang. US National Institutes of Health, narodowy instytut zdrowia USA, 
Neuroprzekaźnik – mediator - związek chemiczny, którego cząsteczki przenoszą sygnały 

pomiędzy neuronami (komórkami nerwowymi) poprzez synapsy, a także z komórek nerwowych do 
mięśniowych lub gruczołowych. Najbardziej rozpowszechnionymi neuroprzekaźnikami są: 
glutaminian, GABA, acetylocholina, noradrenalina, dopamina i serotonina. 

NLPZ - niesteroidowe leki przeciwzapalne. 
NNKT - Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe, (ang. EFA - Essential Fatty Acid), 
OGF – ( ang. Opioid Growth Factor OGF), opioidalny czynnik wzrostu, 
o.u.n – ośrodkowy układ nerwowy, 
P - współczynnik podziału wyrażony, jako stosunek stężenia w fazie oktanolowej do stężenia w 

fazie λλwodnej, (Co/Cw), 
Parenchyma - miękisz, tkanka miękiszowa, (gr. parénchyma – miąższ) – jednorodna tkanka 

roślinna, która wypełnia znaczną część organizmów roślin, 
per lektum – przysłówek (zalecenie dot. podawania leku lub wyk. badań),  
per os - przysłówek doustnie (zalecenie dot. podawania leku), 
PAS - Kwas p-aminosalicylowy, lek przeciwgruźliczy, 
Peptony - polipeptydy tworzące się podczas enzymatycznego rozpadu białek. Są głównym 

źródłem azotu organicznego w pożywce do hodowli bakterii. Zawierają liczne wolne aminokwasy i 
krótkie łańcuchy peptydowe, pewne witaminy i czasami węglowodany, 

PLP - Fosforan pirydoksalu – organiczny związek chemiczny, aktywna forma witaminy B6. W 
organizmie pełni funkcję koenzymu niezbędnego do działania enzymów odpowiedzialnych za 
metabolizm aminokwasów,  

ppm – części na milion (ang. part per milion) w proporcjach masowych (mg/kg) 
Proces CIP - CIP (Cleaning-in-Place = czyszczenie na miejscu) Jest to metoda, w wyniku której 

obiekt lub rurociąg zostaje całkowicie oczyszczony bez potrzeby rozmontowywania [23],  
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Promieniowanie UV-A jest mniej szkodliwe niż promieniowanie z pozostałych zakresów, ale 
uszkadza włókna kolagenowe w skórze, co przyspiesza procesy starzenia. Długoletnia ekspozycja na 
duże dawki promieniowania UV-A może powodować zaćmę (tzw. zaćma fotochemiczna), czyli 
zmętnienie soczewki. Nie dotyczy to promieniowania UV o innych częstotliwościach, ponieważ jest 
ono pochłaniane w całości przez rogówkę, 

Promieniowanie UV-B powoduje wytwarzanie witaminy D w skórze, przeciwdziałając w ten 
sposób powstawaniu krzywicy. Aby proces ten mógł zachodzić, potrzebna jest pewna minimalna 
dawka promieniowania. Promieniowanie w tym zakresie może powodować rumień skóry oraz objawy 
alergiczne, 

Punkt izoelektryczny, pI – wartość pH, przy której populacja cząsteczek posiadających grupy 
funkcyjne mogące przyjmować jednocześnie dodatni i ujemny ładunek elektryczny (np. aminokwasy) 
zawiera średnio tyle samo ładunków dodatnich co ujemnych, na skutek czego ładunek całkowity całej 
populacji wynosi zero, 

Receptory GABA − rodzaje receptorów błonowych wiążących kwas γ-aminomasłowy, 
sekrecja – wydzielanie substancji przez komórki 
s.c. -sub cutaneum czyli podskórnie (zalecenie dot. podawania leku), 
TNF-α - (ang. Tumor Necrosis Factor), czynnik martwicy guza, czynnik nekrozy nowotworów, 
U= unit – jednostka, MU= million units – milion jednostek 
VLCFA - ang. very long chains fatty alcohols, dugołańcuchowe alkohole tuszczowe, 
VOC - ang volatile organic compounds, grupa związków organicznych, wykazujących słabą 

rozpuszczalnośc w wodzie, wysoką lotność, wrzących zakresie: 323- 523 K (101,3 kPa),  
Wazodilatacja -medyczny termin określający rozkurcz mięśni gładkich, 
WHO - (ang. World Health Organization), Światowa Organizacja Zdrowia, jedna z organizacji 

działających w ramach ONZ, zajmująca się ochroną zdrowia, 
Wirion − pojedyncza, kompletna cząstka wirusowa, zdolna do przetrwania poza komórką i 

zakażenia jej. Składa się z nukleokapsydu złożonego z jednego z dwóch kwasów nukleinowych (DNA 
lub RNA) otoczonego kapsydem, 

ZZSK - Zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa 
.  
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3. Chemia i jej rozwój 

W wielu publikacjach prezentowany jest pogląd, że kolebką chemii są starożytne Chiny, skąd 
wiedza chemiczna miała dotrzeć do Egiptu, Grecji i Rzymu oraz innych krajów basenu Morza 
Śródziemnego. Istotne znaczenie dla rozwoju chemii miał rozwój metalurgii. - najwcześniej 
poznanymi metalami były: Au, Ag, Cu, Sn (można było je wytopić z rud, niektóre z nich występowały 
w stanie czystym (Au, Ag) samorodki platyny Pt, miedzi Cu oraz samorodki galeny Pb, [24, 25, 26]. 
W późniejszym czasie otrzymano Fe, Hg, Pb [27].Na przedmieściach Delhi, stolicy Indii, wśród ruin 
budowli Kutub Minar stoi żelazna kolumna ośmiometrowej wysokości. Stoi prawie od tysiąca 
sześciuset Iat (została zbudowana prawdopodobnie około 415 roku nowej ery przez króla 
Kumaraguptę I na część jego ojca Czandragupty II) i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 
pewien zaskakujący i trudny do wytłumaczenia fakt: ten żelazny słup jest w ogóle nie podatny na 
korozję, świadczy to o wiedzy chemicznej i umiejętnościach Hindusów już w 415 roku nowej ery [28]. 
Starożytni Hindusi byli ludźmi pod wieloma względami zacofanymi technicznie, ale ich wiedza 
metalurgiczna była zadziwiająco rozległa. 

Procesy chemiczne wykorzystywano do otrzymywania zapraw murarskich, farb mineralnych, 
ceramiki, garbowania skór. W starożytnym Rzymie w budownictwie stosowano beton (produkowany z 
popiołów wulkanicznych), produkowano substancje o działaniu podobnym do mydła, stosowano 
produkty spalania siarki, jako środka konserwującego. 

Koniec wieku XVIII oraz początek wieku XIX związany jest z działalnością wielu interesujących i 
bardzo wydajnych odkrywców: Michaił Wasiljewicz Łomonosow odkrywa zasadę zachowania 
materii. W 1774 roku Joseph Priestley odkrywa tlen. W roku 1766 Henry Cavendish opisuje wodór i 
ustala, ze produktem jego spalania jest woda. W latach 1772 -1794 Antoine Laurent de Lavoisier 
ustala teorię palenia się ciał. W 1779 Joseph Louis Proust - jego uczeń ogłasza prawo stosunków 
stałych. Poniżej przytoczę wybrane sylwetki uczonych. 

3.1 Joseph Louis Proust 

Joseph Louis Proust (urodzony 26 września 1754 w Angers, zmarł 5 maja 1826), był chemikiem 
francuskim. Studiował chemię następnie pracował u ojca, jako farmaceuta. Był uczniem G. F. 
Rouelle'go. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Paryżu w 1777 nauczał chemii w Segowii 
(Hiszpania), a następnie m.in. w Salamance i Madrycie. Od 1808 pracował we Francji i został 
członkiem Akademii Francuskiej. W 1793 Proust odkrył prawo stosunków stałych. Odkrycie to 
pomogło w sformułowaniu przez Daltona prawa stosunków wielokrotnych oraz teorii atomistycznej. 
Prawo stosunków stałych było przez wiele lat (1801-1808) kwestionowana przez jednego z 
najwybitniejszych ówczesnych chemików Claude’a Louisa Bertholleta. Berthollet twierdził błędnie, że 
skład związku chemicznego zależy od sposobu jego otrzymania, powołując się na zmienność składów 
roztworów i stopów. Proust potwierdził prawdziwości sformułowania swojego prawa poprzez 
oznaczanie składu wielu związków chemicznych. Badał różne produkty żywnościowe. W roku 1799 
Proust zademonstrował swoim uczniom w Madrycie, że cukier z winogron jest identyczny z cukrem 
występującym w miodzie. W 1802 wyodrębnił z soku winogron glukozę (cukier gronowy). 
Potwierdził istnienie różnych rodzajów cukrów. Odkrył leucynę patrz rozdział 9.7. Udowodnił, że 
metale mogą tworzyć z tlenem i siarką więcej niż jeden związek. Objaśnił również, że ługi są 
wodorotlenkami metali alkalicznych. Badał też materiały wybuchowe [29]. 

3.2 Jöns Jacob Berzelius 

Jöns Jacob Berzelius (urodzony 20 sierpnia 1779 w Väversunda, zmarł w dniu 7 sierpnia 1848 w 
Sztokholmie) znany szwedzki chemik, lekarz i mineralog. Wprowadził pojęcie izomerii oraz dzisiejsze 
symbole chemiczne, a także pierwszą systematykę związków chemicznych. Wprowadził także nazwę 
związki organiczne dla wszystkich substancji występujących w organizmach roślinnych i zwierzęcych. 
W owym czasie uważano, że związki te wytwarzane są w organizmie dzięki sile życiowej - vis vitalis. 
W roku Berzelius 1828 odkrył pierwiastek chemiczny Tor (Th, łac. thorium). Zaś w latach 1836-1839 
wraz z Liebigiem dowiódł, że fermentacja jest procesem enzymatycznym [30]. Dokonał wielu odkryć 
z zakresu chemii organicznej (wydzielił kwas mlekowy z mięsa w roku 1808, a w 1812 wydzielił 
kazeinę i fibrynę). Podał budowę wielu kwasów organicznych. Prowadził aktywne badania w obszarze 
chemii nieorganicznej - otrzymał kwasy antymonu i węglan litu w roku 1817, a następnie tetrachlorek 
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krzemu, kwas metafosforowy (1826), chlorek chromylu (1827). opisał cer, selen; otrzymał metaliczny 
cyrkon. W latach 1807-1832 był profesorem medycyny i farmacji w Sztokholmie. Od roku 1837 
zajmował miejsce nr. 5 w Akademii Szwedzkiej. Był autorem podręcznika fizyki, chemii i mineralogii 
w 8 tomach (1806-1818). Wyjaśnił ponadto zjawiska o fundamentalnym znaczeniu dla chemii: 
katalizę i alotropię. Do największych jego osiągnięć zalicza się opracowanie metody pomiaru mas 
atomowych [31]. 

3.3 Michael Faraday 

Michael Faraday (urodzony 22 września 1791, zmarł 25 sierpnia 1867) był fizykiem i chemikiem 
angielskim, jednym z najwybitniejszych uczonych XIX wieku. Był samoukiem i eksperymentatorem. 
Był asystentem H.B. Davy'ego następnie profesorem Instytutu Królewskiego i Uniwersytetu w 
Oksfordzie, członkiem Royal Society. Prace Faradaya dotyczące elektryczności miały wielkie 
znaczenie w rozwoju elektrotechniki. W 1831 r. odkrył zjawisko indukcji elektromagnetycznej, co 
przyczyniło się do powstania elektrodynamiki. W latach 1833-34 sformułował prawa elektrolizy i 
wprowadził nomenklaturę dotyczącą elektrolizy. Stworzył podstawy elektrochemii. Faraday odkrył 
również zjawisko samoindukcji, zbudował pierwszy model silnika elektrycznego. W 1845 r. 
stwierdził, że diamagnetyzm jest powszechną właściwością materii, odkryty zaś przez niego 
paramagnetyzm – właściwością szczególną niektórych jej rodzajów. Faraday wprowadził pojęcie linii 
sił pola magnetycznego i wysunął twierdzenie, że ładunki elektryczne działają na siebie za pomocą 
takiego pola. W 1848 r. odkrył zjawisko Faradaya polegające na skręcaniu płaszczyzny polaryzacji 
światła przez pole magnetyczne [32]. W 1825 roku w starych pojemnikach po acetylenie odkrył ciecz 
o charakterystycznym zapachu okazało się, że jest to benzen, wydzielił naftalen, heksachloroetan, 
koloidalne złoto. Był też twórcą prostej metody skraplania gazów [33]. 

Faraday prowadził prace nad stalami stopowymi i szkłem optycznym. Stwierdził katalityczne 
działanie światła na reakcje chlorowców z węglowodorami. Jednostka pojemności elektrycznej 
nazywana jest faradem. Odkrycia Faradaya z zakresu elektrodynamiki miały ogromne znaczenie z 
dwóch powodów. Po pierwsze, prawo Faradaya ma podstawowe znaczenie w teorii 
elektromagnetyzmu. Po drugie, indukcja elektromagnetyczna jest wykorzystana do wytwarzania prądu 
elektrycznego. Faraday zbudował pierwszą prądnicę. Nowoczesne generatory elektryczne stosowane 
obecnie są znacznie bardziej złożone, jednak ich działanie opiera się na zasadzie – indukcji 
elektromagnetycznej [34]. 

3.4 Friedrich Wöhler 

Friedrich Wöhler (urodzony 31 lipca 1800 w Eschersheim koło Frankfurtu nad Menem, zmarł 23 
września 1882 w Getyndze). W latach 1831-1836 był profesorem chemii na politechnice w Kassel, a 
w latach 1836-1882 profesorem chemii i medycyny na Uniwersytecie w Getyndze. Był członkiem 
Towarzystwa Królewskiego w Londynie (Royal Society) i Francuskiej Akademii Nauk. Friedrich 
Wöhler, jako pierwszy otrzymał w 1828 roku z substancji nieorganicznej związek organiczny – 
mocznik, w wyniku ogrzewania cyjanianu amonu - w procesie współcześnie nazywanym syntezą 
Wöhlera. Udowodnił możliwość powstawania związków organicznych bez udziału siły życiowej, co 
przyjmuje się za początek chemii organicznej. Friedrich Wöhler przeprowadził syntezę mocznika, 
będącego składnikiem moczu z wychodząc z cyjanianu amonu NH4OCN patrz Rysunek 6. Reakcja ta 
stanowiła punkt zwrotny w historii chemii organicznej i zapoczątkowała dalsze syntezy coraz bardziej 
skomplikowanych związków występujących w naturze. W roku 1827 otrzymał metaliczny glin 
(niektóre źródła twierdzą, że glin, jako pierwszy otrzymał Hans Christian Ørsted w 1825 roku), fosfor 
i beryl (1828). Zapoczątkował badania izomerii, odkrył karbid (węglik wapnia) i opracował metodę 
otrzymywania z niego acetylenu, otrzymał i opisał wiele związków organicznych. Udoskonalił też 
metodę otrzymywania glinu i przeprowadzał badania nad związkami krzemu, boru i tytanu [35]. 

3.5 Justus von Liebig 

Justus von Liebig (urodzony 12 maja 1803, zmarł 18 kwietnia 1873). Wykładał chemię na 
uniwersytetach w Gießen i Monachium. Wynalazł kostkę bulionową!!! Obecnie uniwersytet w Gießen 
nosi jego nazwisko. Był bardzo zaangażowany w badania dotyczące chemii organicznej. Nazywany 
jest "ojcem nawozu", gdyż udowodnił teorię o mineralnym odżywaniu się roślin, co stało się podstawą 
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do wytworzenia nowoczesnej chemii rolnej. W Pracy „O chemii w zastosowaniu do rolnictwa i 
fizjologii na podstawie analizy popiołów” roślinnych udowodnił, że rośliny zawierają liczne substancje 
mineralne, które są im potrzebne do rozwoju życia. Przede wszystkim ważne jest zaopatrzenie roślin 
w potas. Liebig jest również uważany za prekursora badań nad oddziaływaniem czynników 
środowiskowych na organizmy. Badając wpływ różnych pierwiastków na wzrost roślin, dostrzegł, że 
nawet niedobór tylko jednego z nich hamował wzrost i czynności życiowe. Sformułował prawo 
minimum – „ten czynnik, którego jest najmniej (jest w minimum) działa ograniczająco na dany 
organizm” [36, 37].  

3.6 Prace Döbereinera, Mendelejewa i Newlandsa 

Około 1817 roku Johann Wolfgang Döbereiner sformułował prawo triad. Zauważył on, że w kilku 
grupach zawierających po trzy pierwiastki, np.: wapń, stront, bar lub chlor, brom, jod, właściwości 
fizyczne i chemiczne są podobne i zmieniają się regularnie ze wzrostem masy atomowej. Dmitrij 
Iwanowicz Mendelejew i Lothar Meyer równolegle pracowali nad sformułowanie układu okresowego 
pierwiastków. Mendelejew jednak opublikował swój układ okresowy z pustymi miejscami oparty na 
prawie triad J. W. Doebereinera i prawie oktaw A. R. Newlandsa, jako pierwszy. 

3.7 Paracelsus 

Zwany Paracelsusem; Phillippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (urodzony 10 
listopada 1493 w Einsiedeln, Szwajcaria, zmarł 24 września 1541 w Salzburgu, Austria) – lekarz i 
przyrodnik, zwany ojcem medycyny nowożytnej. Paracelsus był pionierem stosowania chemikaliów i 
minerałów w medycynie. Stworzył również podwaliny ziołolecznictwa. Pierwiastek cynk został 
nazwany na cześć Paracelsusa (Zincum). Uważał, że medycyna powinna być ugruntowana w poznaniu 
Boga i natury. Do poznania rzeczy – a także chorób oraz terapii – niezbędne są, z jednej strony, 
dowody empiryczne, z drugiej zaś – i to według niego było znacznie ważniejsze – ujęcie spraw w 
całości: Człowieka można ująć jedynie z punktu widzenia makrokosmosu, człowiek nie może się 
poznać sam z siebie twierdził Paracelsus. Lekarz staje się doskonały dopiero wtedy, gdy zda sobie 
sprawę z tej zgodności (Opus Paramirum). Od 1526 roku profesor Uniwersytetu 
Bazylejskiego[38],[39], gdzie – wbrew obyczajom – nauczał nie po łacinie, lecz po niemiecku, 
krytykując bezwzględnie współczesne autorytety aptekarzy i rajców miejskich. Motto Paracelsusa 
brzmiało „Alterius non sit qui suus esse potest” - nie bądź niewolnikiem innego, jeśli możesz być 
panem samego siebie. Poglądy oraz skłonności polemiczne Paracelsusa spowodoway, że na początku 
1528 roku musiał opuścić Bazyleę. Po długiej wędrówce po Szwajcarii, południowych Niemczech i 
Austrii w 1541 roku trafił do Salzburga gdzie umarł w wieku 48 lat. Od 1752 roku jego szczątki 
spoczywają w przedsionku Kościoła św. Sebastiana [40],[41].  

4. Skład chemiczny organizmów 

Spośród ponad 100 znanych pierwiastków w procesach życiowych organizmów bierze udział 
około osiemdziesięciu. Najwięcej jet tlenu, wodoru, węgla, i azotu. Pierwiastki te bywają nazywane 
podstawowymi stanowiącymi główny budulec organizmu. Występują w organizmie wspólnie z 
innymi pierwiastkami, które identyfikowane na poziomie nie mniej niż jednej setnej procenta 
nazywamy makroelementami. W tej liczbie należy wymienić siarkę i fosfor wchodzące z 
pierwiastkami głównymi w skład związków organicznych oraz wapń, sód, potas i magnez. Pozostałe 
pierwiastki zaliczane są do mikroelementów. Występują w niewielkich ilościach i nazywane są 
pierwiastkami śladowymi patrz Rysunek 1 [42]. Obecnie znanych jest już kilkanaście 
mikroelementów niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania ustroju człowieka, a ich podaż może 
być regulowana. Ważne zadanie w tym względzie staje przed dietetykami oraz ziołolecznictwem. W 
roku 1970 Schwarz wykazał fizjologiczną niezbędność krzemu w organizmach ssaków [43]. Mimo 
tego, że krzem występuje w niewielkich śladowych ilościach w ustroju ludzkim pełni ważną funkcję 
zarówno, jako biologiczny czynnik sieciujący, jak też, jako istotny element tkanki łącznej. Niedobór 
krzemu w diecie wywołuje u szczurów zahamowanie wzrostu w 30-35% oraz zaburzenia w rozwoju 
kośćca i szkliwa. Dodatek krzemu w ilości 0,003% do paszy kurcząt przyspiesza ich wzrost o ok. 
35%. Zawartość krzemu w ustroju dorosłego człowieka w warunkach prawidłowych wynosi około 
0,01% masy, a największe stężenie w grasicy – 310 mg/100 g, nadnerczach - 250 mg/100 g, przysadce 
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mózgowej 81,4mg/100 g. Stwierdzono, że w procesie regeneracji złamanych kości występuje w strefie 
uszkodzonej niemal 50-krotny wzrost zawartości krzemu. Zawartość krzemu w ustroju ludzkim 
wyraźnie maleje z wiekiem, znajduje to odzwierciedlenie w zmianach jego zawartości w ścianie aorty 
(w przeliczeniu na mg SiO2 na kg tkanki): niemowlęta - 205, ludzie w wieku 10-20 lat - 160, 20-30 lat 
- 125 ludzie w wieku 40-50 lat - 86. 

------ składniki substancji organicznych

--- tlen

--- węgiel

--- wodór główne

--- azot

--- siarka

--- fosfor

------- główne jony metali

--- wapń

--- sód

--- potas

--- magnez

------ mikroelementy--Fe, F, Zn,  Si, I, Cu, Mn, Cr, Se, B, Mo, Ni, V, Sn, As, Co, Sr 
Rysunek 1 Makroelementy i mikroelementy 

Śladowe ilości kobaltu wystarczają do wyraźnych zmian chemoluminescencji limfocytów 
ludzkich. Również niewielkie dawki cynku powodują znaczne zwiększenie sygnału elektronowego 
rezonansu paramagnetycznego (EPR) komórek zawierających melaninę.  

Najwcześniej poznano rolę fizjologiczną żelaza, którego zastosowanie lecznicze, jako suplementu 
sięga starożytności. Żelazo zaliczane jest do mikroelementów niezbędnych dla organizmu człowieka. 
Pełni ono wiele funkcji metabolicznych. Jednym ze skutków jego niedoboru może być anemia. Wśród 
ludowych metod eliminacji niedoboru żelaza znane jest wykorzystywanie niektórych źródeł wód 
mineralnych oraz roślin kumulujących jony Fe - fasoli, grochu, orzechów laskowych, liści pokrzywy 
(Fol. Urticae), ziela piołunu (Herb. Absinthii) szpinaku, botwinie, szczawiu lub korzeni szczawiu 
(Rad. Hydrolapathi) [44] herbacie. W tych produktach żelazo występuje w postaci trudno 
rozpuszczalnych soli szczawianów, które w niewielkim stopniu wykorzystywane są na potrzeby 
fizjologiczne organizmu w porównaniu z produktami zwierzęcymi. Tabela 1 prezentuje zawartość 
żelaza w 100 g produktu. 
Tabela 1 Przykładowa zawartość żelaza w 100 g pożywienia 

Produkty mg żelaza w 100 g produktu 
podroby (wątroba, nerki),suche nasiona 

roślin strączkowych, natka pietruszki 
> 4 

pieczywo i inne produkty zbożowe 
mięso, drób, jaja 

1 - 4 

mleko i produkty mleczne, ziemniaki, ryby, 
owoce, ryż, warzywa 

< 1 

Przyswajalność żelaza można zwiększyć przez suplementację witaminy C. Zawartość żelaza u 
zdrowego człowieka wynosi średnio 8,59 μmol we krwi i około 23,3 μmol w surowicy. Pierwiastek 
ten występuje głównie w krwinkach czerwonych, a także w wątrobie, śledzionie i szpiku. Odgrywa on 
szczególną rolę fizjologiczną, stanowiąc składnik hemoglobiny, mioglobiny, cytochromów, enzymów 
flawoproteinowych, peroksydazy, katalazy. Dzienne zapotrzebowanie na żelazo wynosi u dorosłych 
kobiet 18 mg, u mężczyzn 10 mg, a u dzieci 15 mg [45]. Wbrew opinion Szpinak nie zawiera wiele 
żelaza zaledwie 2,7 mg/kg, szpinak jest cenny ze względu na zawartość sekretyny  [46, 47]. 
Wchłanianie żelaza odbywa się w dwunastnicy i w jelicie cienkim. Żelazo w wolnej postaci nie 
występuje we krwi, gdyż byłoby niebezpieczne dla zdrowia organizmu. Żelazo jest wiązane do postaci 
transferryny [48] i w ten sposób transportowane po organizmie, natomiast magazynowane jest w 
wątrobie w postaci ferrytyny [49] (łatwo dostępnej i nieszkodliwej formie żelaza). 

Żelazo z mięsa (hem żelaza) jest lepiej wchłanianie, niż żelazo z produktów roślinnych. 
Prawidłowa podaż miedzi (w ilości około 1 mg dziennie) zwiększa znacznie przyswajalność żelaza 
oraz racjonalne wykorzystywanie zapasów żelaza przy syntezie hemu. Synergizm ten ma znaczenie w 
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zapobieganiu hipochromii. W procesie erytropoezy stwierdza się współdziałanie żelaza z takimi 
mikroelementami, jak magnez, mangan, cynk i miedź.  

Już w XIX wieku stwierdzono, że jod I jest drugim z fizjologicznie niezbędnych mikroelementów. 
Stwierdzono, że niedobór jodu w środowisku naturalnym sprzyja niedoczynności tarczycy, której 
objawem może być wole endemiczne, a w skrajnych przypadkach kretynizm. Obecnie wiadomo, że 
jod kumuluje się w tarczycy, przede wszystkim w postaci tyreoglobuliny. Ponieważ głównym źródłem 
jodu są morza, tereny nadmorskie nie odczuwają jego niedoboru, natomiast tereny górskie, wykazują 
często niedobór jodu w glebie.  

Miedź - Cu stanowi kolejny mikroelement, którego fizjologiczne znaczenie odkryto na początku 
XX wieku. Miedź współdziała z żelazem w utrzymaniu homeostazy wewnątrzustrojowej. Miedź 
wchodzi w skład m.in. ceruloplazminy, oksydazy cytochromowej, oksydazy kwasu askorbowego i 
innych enzymów. Istnieją pewne dane doświadczalne wskazujące na przeciwnowotworowe działanie 
miedzi, jednak w przebiegu choroby białaczkowej czy ziarnicy złośliwej stwierdza się podwyższony 
poziom miedzi w surowicy. Zmniejszenie (za pomocą czynników chelatujących) zawartości miedzi w 
leceniu czerniaka melanosarcoma, zwiększa skuteczność radioterapii tego nowotworu. Przyswajalność 
miedzi zmniejsza wysoka zawartość cynku, molibdenu i siarki. Miedź wchodzi również w skład 
enzymów utleniających oraz witamin. Odgrywa ona istotną rolę -w prawidłowym rozwoju niektórych 
roślin m.in. traw, zbóż, konopi, pewnych gatunków warzyw i drzew owocowych. Miedź jest 
mikroelementem występującym w centrach aktywnych wielu enzymów. Znajduje się tam, ze względu 
na łatwość pobierania i oddawania elektronu w czasie zmiany stopnia utlenienia. Potrzebna jest do 
tworzenia się krwinek czerwonych, wchodzi w skład hemocyjaniny (patrz rozdział 13), wpływa 
pozytywnie na błonę otaczającą komórki nerwowe, bierze udział w przesyłaniu impulsów nerwowych. 
Wchodzi w skład dysmutazy ponadtlenkowej, enzymu o działaniu przeciwutleniającym, chroniącego 
błony komórkowe przed wolnymi rodnikami. Ponadto bierze udział w tworzeniu tkanki łącznej 
(wiązania krzyżowe w cząsteczkach kolagenu i elastyny katalizowane przez oksydazę lizylową) i 
syntezie prostaglandyn, związków zwanych hormonami miejscowymi, wpływających między innymi 
na czynność serca i ciśnienie tętnicze krwi. Minimalne dzienne spożycie miedzi wynosi 0,5 ppm. 
Genetycznie uwarunkowany defekt metabolizmu miedzi prowadzi do wystąpienia schorzenia 
zwyrodnienia wątrobowo-soczewkowego choroby Wilsona. Niedobór miedzi może stać się przyczyną 
niedokrwistości, ponieważ zbyt mała ilość tego pierwiastka powoduje gorsze wchłanianie żelaza i 
zmniejszenie liczby czerwonych krwinek. Dzienne zapotrzebowanie człowieka na miedź ocenia się na 
2-3 mg. Stosunkowo duże stężenie miedzi wykazują korzeń żeń-szenia, warzywa, orzechy, zwłaszcza 
laskowe. Owoce morza obok miedzi zawierają bardzo dużo cynku, który całkowicie blokuje 
wchłanianie miedzi.  

Mangan (Mn) uznano za mikroelement fizjologicznie niezbędny w 1931 roku w wyniku badań 
Kemmerera i Todda [50]. Jest on aktywatorem wielu enzymów utleniających, bierze udział w 
reakcjach dekarboksylacji, hydrolizy i prawdopodobnie w syntezie witaminy C. Obecność manganu 
jest niezbędna do leczenia awitaminozy przy podaży witaminy B1. Właściwa zawartość manganu w 
glebie wpływa na plony roślin uprawnych, szczególnie buraków, ziemniaków, grochu, owsa oraz 
niektórych traw - niedobór może zaburzać rozwój kości i narządów płciowych, co stwierdzono u 
zwierząt hodowlanych. Mangan działa antagonistycznie w odniesieniu do żelaza (uczestniczy w 
regulacji intensywności syntezy hemu) oraz w przeciwieństwie do miedzi zwiększa pobudliwość 
układu nerwowego. Zasobne w mangan są m.in. warzywa, orzechy oraz rośliny motylkowe.  

Cynk -Zn stosowany jest od 1934 r., jako mikroelement fizjologiczny. Wpływa on na aktywność 
dużej grupy enzymów, m.in. anhydrazy węglowej, dehydrogenazy, kinazy tymidynowej, odwrotnej 
transkryptazy. Deficyt cynku w diecie zaburza rozwój ośrodkowego układu nerwowego oraz gonad. 
Cynk przyspiesza regenerację trudno gojących się ran i wrzodów (maść cynkowa zinci oxidum ung), 
działa także korzystnie przy zmianach miażdżycowych. U ludzi zdrowych dzienne zapotrzebowanie 
na cynk wynosi 15-25 mg. Właściwa ilość cynku w ustroju jest niezbędna dla prawidłowej 
odporności, a także funkcji komórek nerwowych i płciowych, oraz dla przebiegu procesów 
chrząstnienia, kostnienia i keratynizacji. Przyswajalność cynku u ludzi zdrowych wynosi 20-40%. 
Obniża się ona między innnymi u alkoholików i chorych z marskością wątroby. Niski poziom cynku 
w surowicy krwi stwierdzono także w przebiegu białaczki, choroby Hodgkina oraz niektórych chorób 
nowotworowych [51]. 
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Selen - Se wywiera działanie biologiczne już w niezwykle małych stężeniach - 22 mg/l, chroni 
organizm przed martwicą wątroby, natomiast w większe stężenia ch jest toksyczny. Selen jest 
aktywatorem peroksydazy glutationu, wykazuje również synergizm z witaminą E. Niedobór selenu 
zmniejsza odporność erytrocytów na hemolizę, obniża też odporność i może wywołać dystrofię 
mięśni, charłactwo, niepłodność zwierząt. Właściwa podaż selenu w pożywieniu zwiększa odporność 
na promieniowanie jonizujące miko-toksyny oraz hamuje w pewnym stopniu rozwój chorób 
naczyniowo-sercowych. W okresie przedklinicznym może stanowić czynnik zapobiegający rozwojowi 
niektórych nowotworów. Selen występuje m.in. w jęczmieniu (ok. 0,5 mg/kg), kukurydzy i soi (do 1,5 
mg/kg), mączce rybnej (1-5 mg/kg).  

Fluor (F), podobnie jak selen, może być przy większych stężeniach czynnikiem patogennym, 
jednak w ilościach śladowych stanowi niezbędny składnik pożywienia. Jego optymalna podaż w diecie 
wynosi około 2,5 mg/kg, a prawidłowa zawartość w wodzie pitnej 2,5 mg/1. Fluor jest katalizatorem 
nieenzymatycznej oksydacji katecholamin i aktywatorem cytruliny oraz cyklazy adenylowej. Jest 
niezbędny do prawidłowego rozwoju kośćca i chroni przed próchnicą zębów. Nadmiar fluoru w 
ustroju prowadzi do odwapnienia kośćca, niedoboru magnezu (hipomagnezemii) w surowicy, 
odkładania soli wapniowych w nerkach, mięśniach i płucach.  

Molibden (Mo) jest zaliczany do fizjologicznych mikroelementów. Na obszarach z niedoborem 
molibdenu w glebie stwierdza się większe nasilenie próchnicy zębów, zrzeszotnienia kości, uszkodzeń 
stawów i zaburzeń w funkcjonowaniu gonad. Deficyt molibdenu w pożywieniu może sprzyjać zatruciu 
miedzią nawet przy prawidłowej jej zawartości w pożywieniu. Molibden jest aktywatorem oksydaz 
ksantynowej i aldehydowej, oraz reduktazy azotanowej, ma również wpływ (wraz z Cu, Fe, Zn, i Co) 
na wiązanie azotu atmosferycznego przez bakterie korzeniowe.  

Chrom (Cr) jest mikroelementem, którego dzienne zapotrzebowanie wynosi zaledwie 5-10 μg, 
natomiast większe dawki są toksyczne. Zawartość w pokarmie roślinnym sięga zwykle 20-50 μg/kg. 
Niedobór tego pierwiastka zaburza metabolizm węglowodanów, nadmiar zaś wydaje się zwiększać 
ryzyko raka płuc. Prawidłowa podaż chromu i cynku może być m.in. elementem profilaktyki 
przeciwcukrzycowej.  

Lit występuje w ustroju w ilościach śladowych, odgrywa ważną rolę w zapobieganiu i leczeniu 
depresji maniakalnej. Z uwagi na częstość tego schorzenia oraz jego pośredni związek z 
alkoholizmem, uzupełnienie podaży litu, m.in. poprzez rośliny lecznicze, może dać wymierne 
społecznie efekty profilaktyczne. Stwierdzono również korzystny wpływ litu na samopoczucie ciężko 
chorych na białaczkę i na zwiększanie liczby neutrofili w krwi obwodowej u chorych z leukopeniami 
oraz na wspomaganie przez lit ochronnego działania magnezu w zapobieganiu arteriosklerozie [52]. 
Niewiele jest możliwości uzupełnienia jego podaży, poza określonymi gatunkami roślin oraz 
niektórymi solami i wodami mineralnymi. Sole litu (np. węglan litu) są stosowane w psychiatrii, jako 
normotymiki. Przytoczone dane świadczą o wielkim znaczeniu fizjologicznym, profilaktycznym oraz 
leczniczym odpowiedniej podaży mikroelementów [53, 54, 55].  

Magnez –Mg odgrywa zasadniczą rolę w większości reakcji biochemicznych związanych z 
transportem fosforu, stanowi też czynnik stabilizujący strukturę kwasów nukleinowych. Jest 
aktywatorem ponad 100 enzymów. Uczestniczy m.in. w biosyntezach białek, DNA, cAMP i glikolizie. 
Jest także niezbędnym składnikiem chlorofilu, stąd szczególnie dużo magnezu zawierają rośliny 
zielone. Dzienne zapotrzebowanie na magnez wynosi 200-300 mg u osób dorosłych. Niedobór 
magnezu w glebie może wywołać jego deficyt w pożywieniu i sprzyjać występowaniu miażdżycy oraz 
niektórych schorzeń nowotworowych [56]. 

5. Pierwiastki w kosmetyce 

Pierwiastki w kosmetyce dzieli się na trzy podstawowe grupy – makrolelementy, mikroelementy, 
pierwiastki inne, natomiast cały szereg związków chemicznych powinien być wykluczony ze składu 
kosmetyków [57] dotyczy to również metali ciężkich, które działają toksycznie; zostały jednak 
wykryte w próbkach kosmetyków  [58, 59]. Makroelementy potrzebne organizmowi w dużych 
ilościach biorą udział w procesach metabolicznych (tlen), pełnią funkcję budulca kości, włosów, 
zębów, mięśni (C, Ca, P) oraz komponenta enzymów, białek, krwi oraz płynów ustrojowych (Cl, K, 
Na, S). Makrolelementy występują w pożywieniu, wodzie, powietrzu (O). Jak już wspomniano o 
pierwiastka w organiznie patrz Rysunek 1 są to Cl, P, Si, K, S, Na, O, Ca, C. Mikroelementy 
potrzebne są organizmowi w ilościach śladowych. Często pełnią funkcję katalizatora lub regulatora w 
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procesach przemiany materii oraz komponentu witamim na przykład (Co), płynów ustrojowych (Fe). 
Należą do nich B, Bi, Sn, Zn, F, I, Co, Mg, Mn, Cu, Mo, Se, V, Fe. Pierwiastki inne znajdują 
zastosowanie w kosmetyce w charakterze substancji barwnych Al., Au [60], antyperspirantów – Al., 
dezynfekujących Ag, odmładzających i konserwujących Au [61, 62]. Podobne działanie przypisuje się 
również niektórym makro- i mikroelementom w tym miedzi i węglowi w charakterze barwników. Z 
kolei chlor, jod i tlen zaliczane są do elementów dezynfekujących, krzem jest elementem 
opóźniającym starzenie [63, 64, 65, 66, 67].  

5.1 Pierwiastki i związki w produktach kosmetycznych - pudry 

Stosowanie pudrów kosmetycznych ma na celu zabezpieczenie skóry przed niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych, wchłonięcie nadmiaru wydzielanego potu, oraz tuszowanie 
drobnych skaz skóry lub nadanie jej "świeżego" wyglądu. Podstawowymi składnikami pudrów 
kosmetycznych są związki chemiczne pochodzenia naturalnego (polisacharydy, związki pochodzenia 
mineralnego), lub też syntetycznego. Składnik pudru, tworzący jego główną masę powinien w 
zależności od przeznaczenia preparatu charakteryzowac się odpowiednio dobranymi właściwościami 
chłonącymi, poślizgowymi, przyczepnymi, bądź kryjącymi i nie wywoływać przy tym podrażnień. 
Przykładowo podstawą pudrów kosmetycznych o właściwościach chłodzących może byc skrobia, albo 
stearynian cynku lub glinu, które chłonąc wodę, a następnie wolno ją odparowując, chłodzą. W skład 
pudrów wchodzą następujące substancje. 

5.1.1 Związki wapnia 

Do związków wapnia występujących w pudrach należą: węglan wapnia (kreda) CaCO3, węglan 
wapnia jest stosowany w pudrach ze względu na dobre właściwości kryjące, chłonące oraz 
przyczepność. Innymi często wykorzystywanymi związkami wapnia stosowanymi w produkcji 
pudrów są nierozpuszczalne w wodzie stearynian wapnia (C17H35COO)2Ca i palmitynian wapnia 
(C15H31COO)2Ca – spełniające rolę czynników matowiących i ułatwiających rozprowadzenie 
preparatu [68]. 

5.1.2 Związki cynku 

Z połączeń cynku występujących w składzie pudrów, należy przede wszystkim wymienic tlenek 
cynku ZnO. Z powodu silnych właściwości chłonących, działa na skórę wysuszająco, a ponadto ma 
dobre właściwości kryjące, wykazując podobnie jak inne związki cynku aktywnośc antyseptyczną. 
Wadą tlenku cynku może być pojawiające się działanie alergizujące. Tlenek cynku kosmetyce jest 
również stosowany, jako składnik preparatów do polerowania paznokci, maseczkach do twarzy, maści 
cynkowej, kremach i pomadkach. W skład pudrów wchodzą również takie związki Zn jak: undekanian 
cynku (C10H21COO)2Zn, mirystynian cynku (C13H27COO)2Zn, oraz laurynian cynku (C11H23COO)2Zn. 
Spośród związków naturalnych stosowanych do produkcji pudrów wykorzystywane są skrobia i 
fibroina jedwabiu patrz rozdział 10.6.1 [476]. 

6. Chemia organiczna 

Początkowo chemię organiczną określano, jako chemię związków węglowych. Istnieje szereg 
związków węgla takich, jak CO2, CaCO3, inne sole kwasu węglowego, potaż (K2CO3), soda (Na2CO3), 
marmur (krystaliczny kalcyt), które pod względem swych własności są bardzo zbliżone do typowych 
substancji nieorganicznych. Inna nazwa - chemia węglowodorów i ich pochodnych nie obejmowała 
szeregu związków zawierających tlen, azot fosfor. Ostatecznie przyjęto definicję - chemia związków 
węgla. Chemia organiczna i jej rozwój są głównymi czynnikami warunkującymi postęp w chemii 
leków. Wpływ chemii organicznej, nowych metod syntetycznych oraz nowych technologii 
wytwarzania uwidacznia się w roli jaką odgrywają naukowcy zajmujacy się chemią leków w rozwoju 
medycyny. Przejawia się to również w wielu kluczowych dziedzinach zajmujących się metabolizmem 
leków, toksykologią, testowaniem i modelowaniem leków. Dzięki rozwojowi chemii organicznej w 
powiązaniu z biochemią i modelowaniem związków chemicznych następuje nieustannie rozwój 
chemii leków i farmaceutyków oraz rozwój chemii kosmetyków. Więcej na temat chemii organicznej 
można znaleźć w literaturze źródłowej [69, 210].  
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6.1 Teoria typów 

Do podstawowych typów związków występujących w żywych organizmach zalicza się związki 
wedug następujących typów patrz Rysunek 2: 
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Rysunek 2. Typy związków w chemii organicznej 

6.2 Wzory i zasady ich wyprowadzania 

Obowiązujące zasady przy wyprowadzaniu wzorów związków organicznych: 
1. Teoria wartościowości 
2. Wiązania międzywęglowe 
3. Wiązania wielokrotne 

6.2.1 Wzory sumaryczne 

Wzory sumaryczne proste, w których podaje się prostą listę atomów wchodzących w skład danego 
związku wraz z ich krotnościami (np. C2H6O). Wzór taki jest nazywany wzorem empirycznym, 
ponieważ może być ustalony na podstawie tylko zbadanej doświadczalnie zawartości wagowej 
poszczególnych pierwiastków. Bardziej dokładne są wzory sumaryczne rozbudowane, uwzględniające 
elementy faktycznej struktury związku, które mogą mniej lub bardziej dokładnie "rozpisywać" 
strukturę związku na przykład C2H6O = CH3CH2OH = C2H5OH (etanol) lub CH3–O-CH3 (eter di-
metylowy). 

6.2.2 Wzory strukturalne 

Aby oddać „charakter” związków organicznych konieczne jest stosowanie obok wzorów 
sumarycznych CxHyOz wzorów strukturalnych. Wzory strukturalne, pokazują jak i jakimi wiązaniami 
są połączone wszystkie atomy w cząsteczce; podobnie jak wzory sumaryczne – spotyka się wzory 
strukturalne pełne (ze wszystkimi atomami i wiązaniami), oraz wzory strukturalne mniej lub bardziej 
"skompresowane", w których pewne grupy atomów zastępuje się ich skrótami; ponadto wzory te 
można rysować tak, aby dobrze oddawały faktyczny układ przestrzenny atomów i kąty wiązań 
chemicznych lub rysować je "płasko", ignorując faktyczny układ atomów w przestrzeni patrz Rysunek 
3.  
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Rysunek 3. Wzory strukturalne etanolu C2H6O 

6.3 Podział węglowodorów 

Węgiel wykazuje zdolność tworzenia wiązań pojedynczych i wielokrotnych pomiędzy kolejnymi 
atomami węgla tworząc w ten sposób szereg różnorodnych połączeń. Kolejne atomy węgla 
przyłączają atomy wodoru tworząc szeregi związków zwanych węglowodorami. Węglowodory 
zawierają w swojej strukturze atomy węgla i wodoru. Węgiel wykazuje właściwość tworzenia wielu 
połączeń w układzie czterowiązalnym. Węglowodory składają się z podstawowego szkieletu 
węglowego powiązanych z sobą atomów węgla i przyłączonych do tego szkieletu atomów wodoru. 
Ogólny podział węglowodorów przedstawia Rysunek 4. 
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------ węglowodory
------ cykliczne

-- izocykliczne ------  ' --- alicykliczne
--heterocykliczne  --- cykloparafiny

--- cykloolefiny
 --- aromaty

alifatyczne
nasycone alifatyczne
alkany --- ------- nienasycone

----- olefiny
----- acetyleny  

Rysunek 4. Ogólny podział węglowodorów 

Oprócz łańcuchów i pierścieni węglowodorowych wyróżnia się szereg pochodnych, zawierających 
w strukturze atomy innych pierwiastków. 

6.4 Pochodne węglowodorów 

Wyróżnia się następujące pochodne węglowodorów: 
 Chlorowcowe, 
 Tlenowe - Alkohole, Fenole, Aldehydy, Ketony, Kwasy, Etery, Estry, Bezwodniki 

kwasowe, Halogenki kwasowe, 
 Azotowe - Aminy, Nitrowe, Nitrozowe, Azowe, Dwuazowe, Dwuazoniowe, Nitryle, 

Cyjaniany, Izocyjaniany, Amidy, 
 Siarkowe - Tioetery, Tioalkohole, Sulfotlenki, Sulfony, Sulfokwasy, Sulfoniany, 

Sulfochlorki, Sulfamidy, 
 Fosforowe - fosfoniany lub fosfiny, kwasy fosforowe i ich estry, sole fosfoniowe i 

fosfiny, ylidy. 

6.5 Izomeria 

Izomerią nazywamy zjawisko istnienia różnic w budowie lub właściwościach cząsteczek o takim 
samym składzie atomowym. W zależności od różnic, jakie występują pomiędzy izomerami, wyróżnia 
się następujące rodzaje izomerii: 

 izomeria konfiguracyjna, czyli występowanie dwóch lub więcej cząsteczek o tej samej 
liczbie i rodzaju atomów, między którymi występują dokładnie te same wiązania 
chemiczne, różniących się mimo tego układem atomów w przestrzeni. Izomeria ta dzieli 
się dalej: 

 izomeria geometryczna, która wynika z faktu różnego układu atomów i podstawników 
przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych, 

 izomeria optyczna - ich istnienie jest związane z cechą związków chemicznych zwaną 
chiralnością. Izomery optyczne można podzielić z kolei na- enancjomery - które są 
swoimi własnymi odbiciami lustrzanymi i zawsze występują parami, 

 diastereoizomery - których natura powstawania wynika również z istnienia centrum 
chiralności, ale które nie są swoim odbiciami lustrzanymi, 

 izomeria konformacyjna - występowanie dwóch lub więcej cząsteczek o tej samej liczbie 
i rodzaju atomów, między którymi występują dokładnie te same wiązania chemiczne, 
różniących się mimo to układem atomów w przestrzeni. Izomery konformacyjne mogą 
przechodzić wzajemnie w siebie bez reakcji chemicznej - np. wskutek swobodnej rotacji 
wokół wiązania pojedynczego, lub wskutek tzw. "przekrętu" pierścienia, 

 izomeria konstytucyjna - występowanie dwóch lub więcej cząsteczek o tej samej liczbie 
tych samych atomów, między którymi występuje jednak inny układ "konstytucja 
cząsteczki" wiązań chemicznych [70]. 
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6.5.1 Izomeria strukturalna 

W celu objaśnienia charakteru związków organicznych istnieje konieczność wprowadzenia 
wzorów strukturalnych. W książce p.t. W zwierciadle Chemii Wacław Gołembowicz przytacza 
anegdotę dotyczącą sporu Liebiga z Wöhlerem. „Justus von Liebieg analizując silnie wybuchowa 
substancję zwaną piorunującym srebrem ustalił jej skład otrzymując wzór sumaryczny AgCNO, 
zdziwił się bardzo, kiedy przeczytał pracę Wöhlera o białej niewybuchowej substancji, której Fredrich 
Wöhler przypisał wzór AgCNO. Dopiero Jöns Jacob Berzelius pracodawca Wöhlera przeczytał obie 
prace i rozsądził młodych chemików przyznając im obu rację - „Należy pogodzić się z faktem, ze dwie 
różne substancje mają jednakowy skład” zjawisko to nazwał Berzelius izomerią [71]. 

6.5.1.1 Przykłady izomerii strukturalnej 

Izomeria strukturalna na przykładzie związku AgCNO, będącego przedmiotem sporu 
pomiędzy Liebigiem i Wöhlerem. 

Ag O C N  cyjanian srebra  
Ag N C O  izocyjanian srebra  

Ag
+

C N
+

O  
piorunian srebra  

Rysunek 5. Trzy różne izomery AgCN 

Z cyjanianu amonowego przez ogrzewanie - Friedrich Wöhler otrzymał w roku 1828 mocznik 
obalając teorię vis vitalia. Ta synteza uważana jest za początek chemii organicznej [72]. 

NH4 O C N
 

Rysunek 6 Cyjanian Amonowy 

6.5.1.2 Acetazon i aspiryna 

Izomery strukturalne: acetazon - acetyl benzenecarboperoxoat - benzozon oraz aspiryna kwas 2-
acet-oxybenzoesowy mają ten sam wzór sumaryczny C9H8O4. Podczas gdy aspiryna jest środkiem 
przeciwzapalnym, stosowanym w farmacji od wielu dziesięcioleci, z kolei acetazon zwany 
benzozonem [73] wywołuje niebezpieczne zapalenie naskórka [74]. 
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Rysunek 7. Acetazon i aspiryna 

6.5.2 Izomeria przestrzenna 

Izomeria optyczna i jej przyczyny. Izomeria optyczna jest rodzajem izomerii konfiguracyjnej, 
która polega na występowaniu związków chemicznych w dwóch postaciach wykazujących przeciwną 
aktywność optyczną. Pary takich izomerów nazywa się enancjomerami. Istnienie enancjomerów jest 
związane z cechą związków chemicznych zwaną chiralnością. Enancjomery danego związku stanowią 
swoje wzajemnie nienakładalne odbicia lustrzane [75].  
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Rysunek 8. Enancjomery aldehydu glicerynowego 

 
Rysunek 9. Enancjomery Thalidomidu [78] 

Czasami do izomerów optycznych zalicza się również diastereoizomery, które nie są jednak 
swoimi odbiciami lustrzanymi [76]. 

Można to przedstawić za pomocą rysunków i modeli przestrzennych tak, aby pokazać 
tetraedryczny układ grup dookoła asymetrycznego atomu węgla lub można 

 
Rysunek 10. Enancjomery 2-chlorobutanu 

odpowiednio zastosować tak zwane wzory rzutowe Fischera. Przedstawiony w ten sposób 
enancjomery 2 chlorobutanu przedstawia Rysunek 11. 

 
Rysunek 11. Enancjomery 2-chlorobutanu wzory rzutowe 

Umowa, na której opierają się te wzory, polega na tym, że wiązania asymetrycznego atomu węgla 
skierowane na wschód i zachód przyjmujemy za wystające ponad płaszczyznę papieru, a wiązania 
zwrócone w kierunku północnym i południowym za wychodzące pod płaszczyznę papieru. 

Niektóre cząsteczki chemiczne, mimo że posiadają taką samą liczbę tych samych atomów 
powiązanych tymi samymi wiązaniami chemicznymi, różnią się między sobą drobnymi szczegółami 
budowy przestrzennej. Zjawisko to jest nazywane izomerią optyczną - gdyż znaczna liczba takich 
izomerów, mimo że strukturalnie identyczna, skręca światło spolaryzowane w przeciwnych 
kierunkach, a także w niektórych przypadkach tworzy enancjomorficzne kryształy (mające się do 
siebie tak, jak wzajemne odbicia lustrzane). Badania laboratoryjne i kliniczne wykazały, że takie 
izomery wykazują często diametralnie różną aktywność biologiczną patrz fatalny w skutkach 
przypadek stosowania leku Thalidomidu Rysunek 9 zwanego Conterganem [77, 78]. Należy 
zauważyć, że każdy ze związków optycznie czynnych zbudowany jest według schematu Cabcd, to 
znaczy zawiera atom węgla, połączony z czterema różnymi podstawnikami. Jest to tzw. asymetryczny 
atom węgla (*C). Obecnie wiemy, że asymetryczny atom węgla nie jest warunkiem koniecznym 
izomerii optycznej, ponieważ również cząsteczki bez asymetrycznych atomów mogą mieć 
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nieidentyczne z sobą odbicia zwierciadlane. Warunki niezbędne do wystąpienia izomerii optycznej. są 
takie same, jak obowiązujące w świecie makroskopowym warunki geometryczne niezbędne do tego, 
aby obiekt i jego odbicia zwierciadlane nie były jednakowe. Tak jest w przypadku wszystkich 
obiektów asymetrycznych (pozbawionych wszelkich elementów symetrii) oraz dyssymetrycznych, 
czyli takich, w których jednymi elementami symetrii są obie osie symetrii. Obiekty zawierające środki 
lub płaszczyzny symetrii, albo oba te elementy razem, są symetryczne, a ich odbicia zwierciadlane są 
z nimi identyczne. Symetryczna budowa cząsteczek wyklucza wystąpienie izomerii optycznej. 

6.5.2.1 Kwas winowy 

Kwas winowy wyizolowano po raz pierwszy z wodorowinianu potasu KOOC(CHOH)2COOH 
(kwaśnego winianu potasu, tzw. winnego kamienia), który osadza się w kadziach i beczkach przy 
fermentacji wina. Kwas winowy występuje w postaci trzech izomerów optycznych: dwóch 
enancjomerów (+) (-) oraz formy mezo. Odmiana (+) skręca płaszczyznę światła spolaryzowanego w 
prawo, odmiana (-) w lewo, odmiana mezo, zwana również kwasem antywinowym, jest nieaktywna 
optycznie. Nieczynna optycznie jest też równomolowa mieszanina odmian (+) i (-), czyli racemat, 
zwany kwasem gronowym, posiadająca właściwości inne niż odmiana mezo (formy optycznie czynne 
są diastereoizomerami formy mezo). W temperaturze około 438K odmiany (+) i (-) przechodzą w 
odmianę mezo, a w temperaturze około 448K tworzy się racemat. 
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Rysunek 12. Kwas winowy 

Asymetryczna budowa cząsteczki związana z obecnością węgla asymetrycznego. Jego 
wartościowości są wysycone różnymi grupami funkcyjnymi. 

6.5.2.2 Kwas mlekowy 

Wydzielony przez Berceliusa (patrz rozdział 3.2), kwas 2-hydroksypropanowy o wzorze 
sumarycznym C3H6O3 lub C2H4OHCOOH jest organicznym hydroksykwasem, występującym w 
skwaśniałym mleku oraz powstającym w mięśniach w trakcie intensywnego wysiłku fizycznego, jako 
produkt procesu beztlenowej glikolizy. Atom węgla, do którego jest przyłączona grupa hydroksylowa 
jest atomem asymetrycznym, kwas mlekowy jest związkiem chiralnym i posiada dwa enancjomery l i 
d. W organizmie ludzkim występuje wyłącznie forma L(+) [79]. 
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Rysunek 13. Kwas mlekowy 

W stanie krystalicznym dwie odmiany tworzą racemat. Po stopieniu powstaje mieszanina 
racemiczna. W przypadku występowania asymetrycznych atomów węgla w cząsteczka obowiązuje 
następująca zasada. Ilość izomerów optycznych wynosi x=2n gdzie n-ilość węgli asymetrycznych. 

6.5.2.3 Rozdzielanie odmian  

Wyróżnia się następujące metody rozdzielania odmian 
1. Metoda chemiczna 
dl kwas + d zasady  d kwas * d zasady + l kwas + dzasady 
2. Metoda biologiczna 
Metoda biologiczna polega na usunięciu jednego z enancjomerów przy użyciu drobnoustrojów 

(bakterii, pleśni itp.). Pasteur (1858r) używając pleśni Penicillium glaucum wyodrębnił z 
rozcieńczonego roztworu (±) – winianu amonowego (-) – winian amonowy. Pleśń ta szybciej rozkłada 
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(+) – winian amonowy niż (-) – winian amonowy. Powyższa reakcja jest rzadko stosowana ze względu 
na utratę jednego z enancjomerów (spożycie przez drobnoustroje) oraz ze względu na trudność 
wyszukiwania odpowiednich drobnoustrojów, które atakowałyby tylko jeden z enancjomerów.  

3. Metoda chromatograficzna polega na chromatograficznym rozdziale racematów przy użyciu 
optycznie czynnych absorbentów. Racemat z asymetrycznym absorbentem tworzy adsorbant, który 
jest diastereoizomerem powstałym z enancjomerów i substratu wypełniającego kolumnę 
chromatograficzną. Tak powstałe adsorbanty (diastereoizomery) nie są trwałe w jednakowym stopniu 
(mają różne zawartości energii), wobec czego jeden z enancjomerów przechodzi przez kolumnę 
chromatograficzną szybciej niż drugi, co daje możliwość ich rozdziału. 

6.5.3 Druga przyczyna izomerii optycznej 

Druga przyczyna izomerii optycznej – to brak swobodnego obrotu  
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Rysunek 14. Ilustracja drugiej przyczyny izomerii optycznej 

6.5.4 Trzecia przyczyna izomerii 

Trzecią przyczyną może być wystąpienie odpowiedniego układu wiązań 
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penta-2,3-diene-2,4-diamine  
Rysunek 15. Trzecia przyczyna wystąpienia izomerii optycznej [80] 

6.5.5 Izomeria optyczna spiranowa 

Spirany – grupa związków organicznych, których cząsteczki zawierają dwa pierścienie o 
wspólnym atomie węgla i leżą w płaszczyznach do siebie prostopadłych. Podstawione pochodne 
spiranów mogą wykazywać chiralność. Przykładami mogą być: spiro[3.3]heptan, spiro[2.4]heptan, 
spirobihydantoina, spiropentan. Spirany mogą występować w postaci różnych izomerów. Jest to 
związane z mnogością kombinacji takiej samej liczby atomów węgla w gałęziach spiranu [81]. 

Spiro[4.5]decane  
 

Rysunek 16. Spiro [4.5] Dekan przykład izomerii spiranowej  [82] 

6.5.6 Izomeria geometryczna 

Izomeria geometryczna to izomeria trans-cis, izomeria E-Z (symbole pochodzą z języka 
niemieckiego, E entgegen = naprzeciw - po przeciwnych stronach płaszczyzny odniesienia, Z 
zusammen – razem. Jest to rodzaj izomerii konfiguracyjnej, która wynika z faktu różnego układu 
atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych. Izomery 
geometryczne w odróżnieniu od izomerów optycznych nie wykazują różnic w skręcalności światła, ale 
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mają zwykle różne temperatury topnienia i wrzenia, podobnie jak izomery konstytucyjne. W 
przeciwieństwie do izomerii konformacyjnej nie jest możliwe samorzutne przekształcenie z jednej 
formy w inną bez reakcji chemicznej. 

6.5.6.1 Izomeria etylenowa, jako przykład izomerii geometrycznej 

Izomeria geometryczna może występować w przypadku gdy w cząsteczce występują wiązania 
wielokrotne oraz dwie różne pary podstawników przy atomach połączonych tymi wiązaniami, w 
cząsteczce występują układy cykliczne lub oligocykliczne, zaś przy dwóch lub więcej atomach 
wchodzących w skład cyklu występują dwie różne pary podstawników. Rozróżnia się dwa rodzaje 
izomerów geometrycznych:  

izomery Z-E - zwane też izomerami cis-trans 
izomery aksjalno-ekwatorialne 
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Rysunek 17. Przykładowe izomery  

6.5.6.2 Izomeria pierścieniowa 
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Rysunek 18. Izomery cis= Z, trans=E 

6.6 Wiązania chemiczne 

Wiązanie chemiczne według klasycznej definicji to każde trwałe połączenie dwóch atomów. 
Wiązania chemiczne powstają na skutek uwspólnienia dwóch lub większej liczby elektronów 
pochodzących bądź z jednego, bądź z obu łączących się atomów lub przeskoku jednego lub większej 
liczby elektronów z jednego atomu na drugi i utworzenia w wyniku tego tzw. pary jonowej. Można 
wymienić: 

 wiązania atomowe, 
 wiązania wodorowe, 
 wiązania jonowe, 
 wiązania metaliczne, 
 wiązania spolaryzowane, 
 niespolaryzowane, 
 koordynacyjne σ, π, ππ. 
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Należy pamiętac o tym, że wiązanie jonowe powstaje między dwoma atomami, których wzajemna 
różnica elektroujemności jest bardzo duża (ΔEu≥1,7). Elektrony zamiast się uwspólnić "przeskakują" 
na stałe do jednego z atomów. W wyniku tego jeden z atomów ma nadmiar ładunku ujemnego i staje 
się ujemnie naładowanym jonem (anionem) a drugi ma nadmiar ładunku dodatniego i staje się 
kationem. Oba atomy tworzą parę jonową (+)(-), która pozostaje w związku na zasadzie przyciągania 
ładunków elektrostatycznych i może w sprzyjających warunkach ulegać dysocjacji elektrolitycznej. 
Na ogół, aby wiązanie się wytworzyło, różnica elektroujemności musi być większa lub równa 1,7 w 
skali Paulinga, jednak granica, przy której tworzy się wiązanie jonowe jest bardzo płynna, gdyż zależy 
ona od wielu różnych czynników. Na przykład we fluorowodorze różnica elektroujemności między 
fluorem a wodorem wynosi aż 1,8 a mimo to wiązanie F-H ma charakter kowalencyjny spolaryzowany 
[83]. 

 
Tabela 2. Elektroujemność wybranych pierwiastków (Pauling) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela 3. Polarność wiązań – efekt indukcyjny 
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K = 1,77*10-4  K = 1,75*10-5 K = 1,4*10-4 K = 5*10-2 K = 1,3*10-1 

Efekt indukcyjny dotyczy wiązań pojedynczych i maleje wraz z odległością od środka. Efekt 
indukcyjny to w chemii wpływ grup funkcyjnych i ogólnie wszelkich podstawników (w cząsteczkach 
związków organicznych) bardziej lub mniej elektroujemnych od wodoru na rozkład gęstości 
elektronowej w sąsiedztwie tego podstawnika lub nawet w całej cząsteczce na skutek nakładania się 
ich orbitali σ lub s z orbitalami s lub σ atomów, do których są one przyłączone. Efekty indukcyjne 
kilku podstawników są kumulowane. Efekt indukcyjny jest dobrze przenoszony przez układ 
pierścienia aromatycznego, szybko natomiast słabnie w łańcuchu węglowym o wiązaniach 
pojedynczych [84] patrz Rysunek 19. 

CH3 CH CH2 CH2 CH CH3

+ _

C C
+   -

+ K
+

przesunięcie dynamiczne                                      przesunięcie statyczne
 

Rysunek 19. Efekt mezomeryczny wiązań wielokrotnych  

Mezomeria albo rezonans to przesunięcie statyczne wiązań elektronów pod wpływem czynników 
w układzie zamkniętym. Efekt mezomeryczny zwany też efektem rezonansowym to zdolność grup 
funkcyjnych i wszelkich podstawników do zmniejszania lub zwiększania reaktywności związków 
chemicznych na skutek nakładania się ich orbitali π lub p z orbitalami p lub π atomów do których są 
one przyłączone [85, 86]. Zmniejszanie lub zwiększanie reaktywności związków, w których występuje 
efekt mezomeryczny jest związane z wpływem na gęstość elektronową występującą na atomie do 
którego jest przyłączona pojedynczym wiązaniem chemicznym dana grupa funkcyjna. Efekt ten jest 

Symbol Elektrouj. 

F 4.0 
O 3.5 
N 3.0 
C 2.5 
Cl 3.0 
H 2.1 
Na 0.9 
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też czasami obserwowany na atomach okolicznych. W formalnym zapisie mezomerię obrazuje się za 
pomocą struktur rezonansowych produktów przejściowych występujących w reakcjach chemicznych. 

Mezomerię układów sprzężonych przedstawia  
Rysunek 20. 
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Rysunek 20. Mezomeria układów sprzężonych 
Często obserwuje się osłabianie wiązań przy węglu α w stosunku do podwójnego wiązania. 

CH3 CH2 C
H

O
CH3 C C

H

H

H

O
_

 
Rysunek 21. Przemieszczanie się elektronów 

6.6.1 Wiązania chemiczne a hybrydyzacja 

Hybrydyzacją nazywamy tworzenie hipotetycznych mieszanych orbitali elektronów atomu w 
cząsteczce związku chemicznego (rodzaj „orbitali cząsteczkowych”) z pojedynczych „orbitali 
atomowych” przez liniową kombinację odpowiednich funkcji falowych [87]. Wynikiem obliczeń są 
„funkcje mieszane” opisujące prawdopodobne położenie poszczególnych elektronów walencyjnych w 
cząsteczce (orbitale zhybrydyzowane, hybrydy). Wyznaczenie hybryd orbitali elektronów 
walencyjnych pozwala określać możliwości tworzenia wiązań zlokalizowanych i wyznaczać kierunki 
wiązań -sigma w przestrzeni. Przykładową zależność między hybrydyzacją a długością wiązań 
przedstawia Rysunek 22. 

C C

1.54 A

C C

1.34 A

sp3 sp2  
Rysunek 22. Zależność między hybrydyzacją i długością wiązań 

Długość wiązań C-C dla poszczególnych hybryd Tabela 4. Z kolei zależności pomiędzy rzędem, 
energią i długością wiązania C-C przedstawia Tabela 5. 
Tabela 4. Długości wiązań węgiel – węgiel dla poszczególnych hybryd 

Hybrydyzacja : Długość wiązania 
sp3 
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Tabela 5. Zależności pomiędzy rzędem, energią i długością wiązania C-C 

Substancja Rząd wiazania Energia wiązania (kcal/mol) Długość wiązania Ao 
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Etan 1 83,6 1,54 

Grafit 1,33  1,42 

Benzen 1,5  1,39 

Eten 2 145 1,35 

Etyn 3 196,5 1,21 

6.7 Elektronowa teoria reakcji 

6.7.1 Rozszczepienie homolityczne 

A : B              A .  +  B .
 

6.7.2 Rozszczepienie heterolityczne 

A   +   B:+ -
A : B              

 
Kwasy: protonowe Lewisa i Broensteda: Broensted klasyfikuje związki na podstawie 

przłączania lub odszczepiania protonu. Kwas jest donorem protonu, zasada akceptorem protonu HA + 
B ⇌ A− + HB+. 

Lewis klasyfikuje związki na podstawie przłączania lub odszczepiania pary elektronowej. Kwas 
jest akceptorem pary elektronowej, zasada jest donorem pary elektronowej A + :B → A—B. 

6.7.3 Reakcje substytucji 

6.7.3.1 Substytucja nukleofilowa 

--
RX + Z

..
RZ + XNukleofilowa

 

6.7.3.2 Substytucja elektrofilowa 

++
Elektrofilowa RH + X RX + H

 

6.7.3.3 Elektrofilowa substytucja aromatyczna 

-- ++
ArH +  kat. X        X                ArHX        kat. X               ArX + HX + kat.

- +kat. + X2 kat. X X

  
Rysunek 23. Elektrofilowa substytucja aromatyczna 

 

6.7.4 Reakcje eliminacji 

6.7.4.1 Reakcje eliminacji Alkoholi 

Warunki – H2SO4 środki odwadniające P2O5, Al2O3, + 623K 
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Rysunek 24. Eliminacja - odwadnianie alkoholi 

6.7.4.2 Eliminacja chlorowcopochodnych 
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Rysunek 25. Eliminacja chlorowcopochodnych 

6.7.5 Reakcje przyłączania 

Charakterystyczne dla wiązań wielokrotnych Elekrofilowe 

C C

Cl  

C C

Cl Cl

Cl
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Cl
Cl+
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Rysunek 26. Reakcja przyłączania 

6.8 Węglowodory 

6.8.1 Węglowodory nasycone – Alkany - Parafiny 

Węglowodory są organicznymi związkami chemicznymi zawierające w swojej strukturze tylko 
atomy węgla i wodoru. Składają się z podstawowego szkieletu węglowego powiązanych ze sobą 
atomów węgla i przyłączonej niego proporcjonalnej ilości atomów wodoru wynikającej z ogólnego 
wzoru CnH2n+2.  

 
Rysunek 27. Łańcuch węglowy tridekanu 

Nazwa węglowodoru jest pochodną ilości atomów węgla w łańcuchu, końcówka nazwy- an. O 
nazwie decyduje najdłuższy łańcuch węglowy C1-C4 nazwy zwyczajowe - tradycyjne metan, etan 
propan butan, C5- pentan. Rysunek 27 przedstawia 13 węglowy łancuch węglowodoru –tridekanu. 
Węglowodory prostołańcuchowe (nierozgałęzione) nazywane są n-alkanami, węglowodory 
rozgałęzione – izo-alkanami. W nomenklaturze chemicznej rodnikiem nazywamy atom lub cząsteczkę 
posiadającą niesparowany elektron. W chemii organicznej używamy też nazwy rodnik dla części 
węglodorowej pozbawionej jednego atomu wodoru, czyli tak zwana reszta węglowodorowa 
alifatyczna – R, aromatyczna - Ar. Nazwy podstawników (rodników) węglowodorowych nazywanych 
rodnikami alkilowymi - oznaczenie R - o ogólnym wzorze CnH2n+1 tworzone są od nazw n – alkanów 
na przykład CH3 -metyl, C5H11 – pentyl. 

R CH
CH3

CH3
CH3

CH3

CH3

CH3

rodnik      -metyl       -izopropyl                     -tertbutyl  
Rysunek 28. Rodniki alkilowe 

Alkany tworzą szereg homologiczny, czyli zbiór związków organicznych o zbliżonej strukturze, 
które różnią się między sobą tylko liczbą grup metylenowych (-CH2-) w ich łańcuchach 
węglowodorowych. Poszczególne związki z tego zbioru są nazywane homologami. Wzory 
sumaryczne wszystkich związków tworzących jeden szereg homologiczny daje się zapisać w formie 
ogólnej, w której występuje zmienna określająca liczbę grup metylenowych. Ogólny wzór CnH2n+2 

można rozwinąć w sposób następujący CH3-(CH2)m-CH3. Temperatury wrzenia 14 pierwszych 
węglowodorów w funkcji liczby atomów węgla przedstawia Rysunek 29. 
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Rysunek 29. Temperatury wrzenia K pierwszych czternastu węglowodorów 

6.8.2 Stereochemia Etanu -Konformacja  

Różne układy atomów w obrębie cząsteczek, jakie mogą powstać wskutek obrotu dookoła wiązań 
bez zrywania wiązań chemicznych nazywamy konformacjami. Rysunek 30 przedstawia konformacje 
etanu C2H6 = CH3–CH3. 
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Rysunek 30. Konformacje etanu 

Aby utworzyć projekcję Newmana, należy spojrzeć na cząsteczkę wzdłuż wiązania s C-C. 
Projekcja Newmana umożliwia porównanie względnej energii konformerów. Rysunek 31 przedstawia 
konformacje butanu C4H10 = CH3–CH2–CH2–CH3. 
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Rysunek 31. Konformacje butanu 

6.8.3 Tworzenie nazw węglowodorów alifatycznych nasyconych 

Nazwy węglowodoróy alifatycznych alkanów tworzona jest na podstawie nazwy najdłuższego 
łańcucha, miejsca postawników przyjmują możliwe najmniejsze numery (tak aby suma miejsc 
podstawników dawała jak najniższy wynik) podstawniki wprowadzane są do nazwy alfabetycznie. 
Patrz przykład Rysunek 32. 

CCH3 CH CH2 CH3

CH3 CH2 CH3

CH3

3-Ethyl-2,2-dimethyl-pentane
1 2 3 4 5

 
Rysunek 32. Przykład tworzenia nazwy 
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6.8.4 Rzędowość atomów węgla 

Rzędowość atomów węgla to liczba określająca ile atomów węgla o hybrydyzacji sp³ jest 
przyłączonych do określonego atomu związku organicznego. Rzędowość tradycyjnie oznacza się 
liczbami rzymskimi patrz Rysunek 33. 

 
Rysunek 33 Rzędowość atomów węgla 

Rzędowość ma wyraźny wpływ na reaktywność związków organicznych. Trwałość rodników 
węglowodorowych wzrasta z ich rzędowością ma to istotny wpływ na mechanizm niektórych reakcji 
chemicznych. Na przykład reaktywność alkoholi i amin, jako nukleofili maleje wraz ze wzrostem 
rzędowości [88]. 

6.9 Alkohole 

Alkohole to związki organiczne zawierające jedną lub więcej grup hydroksylowych połączonych z 
atomem węgla w hybrydyzacji sp³. W języku potocznym przez alkohol rozumie się zazwyczaj alkohol 
etylowy (etanol), a napoje alkoholowe to napoje zawierające właśnie ten alkohol Najprostsze i 
najczęściej spotykane w życiu codziennym alkohole to związki zawierające jedną grupę hydroksylową 
w cząsteczce, pochodne alkanów o wzorze ogólnym CnH2n+1OH zwane monoalkoholami. Inna nazwa 
dla tej grupy związków brzmi alkanole przykładowo (C1 - metanol, C2 - etanol, C4 – butanol, C15 - 
pentadekanol). Związki organiczne, w których grupa hydroksylowa połączona jest z węglem w 
hybrydyzacji sp² to fenole (hydroksylowe pochodne benzenu i innych związków aromatycznych) lub 
enole (hydroksylowe pochodne alkenów). Ze względu na obecność silnie elektroujemnego atomu 
tlenu i związanego z nim atomu wodoru alkohole tworzą wiązania wodorowe, ulegając asocjacji w 
większe struktury. Niższe alkohole takie jak metanol, etanol i propanol mają niskie temperatury 
wrzenia i dużą lotność. Niższe alkohole doskonale rozpuszczają się w rozpuszczalnikach polarnych 
(np. w wodzie), natomiast wyższe lepiej rozpuszczają się w rozpuszczalnikach niepolarnych 
(przeważa część hydrofobowa). Obowiązuje w tym przypadku zasada podobne rozpuszcza się w 
podobnym. Rzędowość alkoholu wynika z rzędowości atomu węgla, z którym połączona jest grupa 
hydroksylowa. Spośród alkoholi największe znaczenie gospodarcze mają metanol i etanol. Nazwy 
alkoholi tworzy się poprzez dodanie końcówki -ol z odpowiednim lokantem do nazwy macierzystego 
związku wynikającej z budowy rodnika alkilowego. Dodanie alkoholu do olejku eterycznego zawsze 
skutkuje obniżeniem gęstości. Kiedy olejek eteryczny zawierający alkohol wkropli się do wody, 
krople nie pozostają jasne i przejrzyste, jak w przypadku czystych olejów, ale stają się matowe i nie 
przezroczyste. Długołańcuchowe alkohole alifatyczne zawierające od 8 do 22 atomów węgla w 
łańcuchu nazywamy alkoholami tłuszczowymi. Według encyklopedii alkohole te mogą zawierać 
nawet do 32 atomów węgla w łańcuchu i wiązania nasycone ora wiązania nienasycone [90], według 
Novecka alkohole tłuszczowe to alkohole o długości łańcucha C6 - C22 [89]. Alkohole tłuszczowe. 
Alkohole te wykorzystywane są w produkcji detergentów i surfaktantów. Wchodzą w skład 
kosmetyków, żywności i rozpuszczalników. Większość alkoholi tłuszczowych występuje w 
przyrodzie, wchodząc w skład wosków, które są estrami kwasów tłuszczowych i alkoholi 
tłuszczowych. Związki te są wytwarzane przez bakterie, roślin i zwierząt -, jako źródło energii, do 
izolacji cieplnej i w postaci wosków (u roślin i owadów). Pozyskiwane z surowców naturalnych 
alkohole tłuszczowe są dostępne od około 1900 roku. Pierwotnie były otrzymane w procesie rozkładu 
estrów woskowych za pomocą sodu w procesie redukcji Bouveault Blanc. W 1930 wprowadzono 
metody katalitycznego uwodornienienia, co pozwoliło na konwersję estrów kwasów tłuszczowych, ze 
zwykłego łoju, do alkoholi. W latach 1940 i 1950, petrochemia stała się ważnym źródłem substancji 
chemicznych i Karl Ziegler odkrył polimeryzację etylenu. Te dwie nowe zmiany otworzyły drogę do 

CH3
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CH3 CH2 CH2 CH3II

CH3 CH CH2 CH3

CH3

III

CH3 C CH2 CH3

CH3

CH3

;I

IV



36 

syntetycznych alkoholi tłuszczowych. Alkohole tłuszczowe stosowane są -, jako niejonowe środki 
powierzchniowo czynne - surfaktanty. Stosowane są również -, jako emulgatory i zagęszczacze w 
przemyśle kosmetycznym i spożywczym. Aktualny poziom produkcji alkoholi tłuszczowych szacuje 
się na 3,35 × 106 Mg/a [89]. Długołańcuchowe alkohole tłuszczowe (ang. VLCFA od very long chains 
fatty alcohols), uzyskane z wosków roślinnych i wosku pszczelego obniżają poziom cholesterolu w 
osoczu krwi u ludzi. Można je znaleźć w nieobrobionych ziarnach zbóż, wosku pszczelim, oraz 
żywności pochodzenia roślinnego [90]. 

6.9.1 Etanol - Spirytus 

Etanol - „Spiritus Vini” – duch wina, jego odkrycie przypisuje się alchemikowi arabskiemu 
Geberowi (XIV w.). Nazwę „alkohol” nadał spirytusowi Paracelsus w XVII wieku. Duży autorytet 
Paracelsusa przyczynił się do powszechnego przyjęcia tego terminu [91]. Nazewnictwo alkoholu 
etylowego zmieniało się w kolejnych farmakopeach. Farmakopea Polska II zawiera 3 monografie: -
 Spiritus 95o (synonimy: Alkohol 95o, Spirytus stężony, Spiritus concentratus, Spiritus fortior), - 
Spiritus (syn.: Alkohol 90o, Spiritus Vini rectificatus, Wyskok)-Spiritus 70 stopniowy. Farmakopea 
Polska III zawiera analogiczne nazewnictwo dla alkoholu etylowego. Na uwagę zasługuje fakt 
powszechnego stosowania w recepturze spirytusu 90o. Postępowanie to było podyktowane 
niedostatkiem na rynku spirytusu 95o, większość zakładów rektyfikacyjnych nie wytwarzała spirytusu 
o tak wysokim stężeniu. Farmakopea Polska IV zawiera już tylko jedną monografię – Aethanolum 95o 
(syn.: Spiritus Vini rectificatus). Farmakopea Polska V zmienia nazwę na Ethanolum 760 g/l (syn. 
Aethanolum 95o). Farmakopea Polska VI zamieszcza monografię – Ethanolum 96%, (syn.: Ethanolum 
760 g/l, Ethanolum 96o, Alkohol etylowy, Etanol 760 g/l, Spiritus Vini rectificatus). Nazwa chemiczna 
- etanol, C2H5OH. Zawartość etanolu w temp. 293 K nie powinna być mniejsza niż 95,1% (v/v) (92,6 
m/m) i większa niż 96,9% (v/v) (95,2% m/m). Etanol jest bezbarwną, przezroczystą, lotną, łatwopalną 
i higroskopijną cieczą o swoistym zapachu, mieszającą się z wodą i chlorkiem metylenu. 

6.9.2 Zastosowanie alkoholu etylowego 

Alkohol etylowy ze względu na właściwości odwadniające, rumieniące, hemostatyczne, 
ściągające, chłodzące, jest stosowany w preparatach leczących niektóre zaburzenia skórne. Można go 
stosować do znoszenia bólu chronicznego i spastycznego, jak również w zatruciach glikolem 
etylenowym lub alkoholem metylowym (podanie dożylne) [92]. W praktyce farmaceutycznej alkohol 
etylowy stosowany jest, jako rozpuszczalnik i środek konserwujący w preparatach farmaceutycznych. 
Roztwory zawierające alkohol o stężeniu poniżej 40o określa się, jako roztwory alkoholowe 
(Solutiones spirituosae), roztwory o wyższym stężeniu niż 40o to spirytusy lecznicze (Spirituosa 
medicata). Farmakopea Polska VI zawiera szczegółowe monografie spirytusów leczniczych, są to: 
spirytus kamforowy, spirytus mrówkowy, spirytus salicylowy, spirytus mydlany, spirytus mydlano-
kamforowy, krople anyżowe, spirytusowy roztwór jodu, spirytus gorczyczny. Ponadto Farmakopea 
Polska III zawiera monografie spirytusu lawendowego, spirytusu miętowego. Spirytusy te otrzymuje 
się przez rozpuszczenie olejków eterycznych w rozcieńczonym alkoholu. Zastosowanie do korekcji 
smaku oraz zapachu - obecnie już mało używane. Alkohol etylowy powszechnie jest stosowany, jako 
rozpuszczalnik dla preparatów roślinnych. Nalewki i wyciągi roślinne są stosowane, jako składniki do 
przyrządzania preparatów farmaceutycznych, natomiast alkoholatury stabilizowane częściej spotyka 
się, jako gotowe preparaty do sprzedaży odręcznej (Intractum Visci albi, Intractum Crataegi). Dzięki 
działaniu bakteriobójczemu etanolu 70o, wykorzystuje się go w charakterze środka odkażającego w 
recepturze aseptycznej do przygotowania miejsca pracy (loża z nawiewem laminarnym) oraz do 
dezynfekcji wstępnej pracownika (dezynfekcja rąk), czy też przygotowanie sprzętu do pracy [93]. 

6.9.3 Przygotowanie oraz nastawianie roztworów 

Stężenie procentowe etanolu można określać objętościowo (v/v), wagowo (m/m) lub 
wagowo/objętościowo (g/l). Powszechnie stosowany zapis objętościowy przy rozcieńczaniu alkoholu 
wodą wymaga uwagi z powodu kontrakcji, czyli zmniejszenia objętości powstałej mieszaniny. 
Mieszając 95 litrów alkoholu bezwodnego i 6,2 litra wody otrzymujemy 100 litrów roztworu 
alkoholowego. Kontrakcja przy mieszaniu wody z alkoholem w różnych stosunkach jest zmienna i 
obliczenie objętości otrzymanej mieszaniny jest niemożliwe. Można tylko empirycznie ustalić, jaką 
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objętość zajmie mieszanina. Dlatego wygodniej posługiwać się stężeniem wagowym alkoholu, które 
jest niezależne od kontrakcji. Korzystając z tabeli gęstości (d20) mieszanin etanolu z wodą [94], można 
odczytać procenty objętościowe i odpowiadające mu procenty wagowe. Dla przykładu, rozcieńczając 
etanol 96o do etanolu 70o możemy posłużyć się następującym równaniem: x =100 * % wagowy 
etanolu o niższym stężeniu słabszego/% wagowy etanolu o wyższym stężeniu silniejszego, gdzie x – 
to ilość gramów etanolu silniejszego, jaki trzeba użyć aby otrzymać 100 g etanolu słabszego. 

Jeżeli 96,03o – 93,89% wag., a70o – 62,40% wag. To: 
x = 100 * 62,40 / 93,89 = 66,46 g etanolu 96o i 33,54g wody do 100 g roztworu. Dla ułatwienia 

pracy można również skorzystać z poniższej tabeli, zawierającej części wagowe etanolu 96o i wody, 
którą należy zmieszać, aby otrzymać roztwory o zawartości od 30o do 90o etanolu w temp 293 K. 
Tabelę sporządzono w Arkuszu kalkulacyjnym na podstawie Farmakopei Polskiej. 
Tabela 6. Tabela rozcieńczeń etanolu 96o wodą 

Końcowe 
stężenie 
etanolu

Etanol 96
o

 [g]

Woda 
[g]

30
o 262 738

40
 o 355  645

50
 o 452 548

60
 o 555 445

70
 o 665 335

80
 o 783 217

90
 o 913 87

 
W przypadku, kiedy należy odmierzyć kroplami etanol bądź roztwory alkoholowe, należy zwrócić 

uwagę na masę pojedynczej kropli lub ilość kropli, jaka przypada na 1 gram etanolu. Przykładowe 
dane zawiera Tabela 7. 
Tabela 7. Ciężar kropli roztworów alkoholowych 

 Nazwa 
składnika

1 g 
zawiera 

ilość kropli

Masa 1 
kropli (mg)

Etanol 96
o 65 15

Ammonii 
anisatus 
spirytus

58 17

Iodi solutio 
spirituosa

55 18
 

Podczas przygotowywania preparatów z alkoholem należy zwrócić uwagę na niezgodności, które 
mogą wpłynąć na wygląd gotowego preparatu, jego trwałość lub aktywność poszczególnych 
składników. W mieszankach z enzymami (pepsyna) dochodzi do ich dezaktywacji. Obecność kwasu 
solnego potęguje działanie alkoholu (np. 52% stężenie alkoholu w obecności 0,66% kwasu solnego 
powoduje całkowitą dezaktywację pepsyny w przeciągu kilku godzin). Alkohol z białkami i śluzami 
roślinnymi tworzy osady. Substancje utleniające niszczą i utleniają alkohol [95]. Niejednokrotnie 
zdarza się, że lekarz wystawiając receptę na lek recepturowy, zapisuje alkohol etylowy bez podania 
jego stężenia. Wykonawca receptury postępując zgodnie z Farmakopeą Polską VI powinien 
zastosować etanol 96o, jeżeli monografia szczegółowe nie określa inaczej. Farmakopea zaleca 
stosować etanol do celów odkażających. Jego stężenie w przygotowywanym preparacie powinno być 
na poziomie 70% (v/v). Jeżeli alkohol jest zapisany wraz z innymi rozpuszczalnikami (np. woda, 
roztwór 3% kwasu borowego) wówczas stosujemy etanol 96o. W praktyce aptecznej często spotyka się 
następującą receptę: 

Rp.  
Detreomycini 3.0 
Spir. Vini ad 100.0 
M. f. sol  
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D.S. zewnętrznie 
W takim przypadku, alkohol etylowy stanowi podstawowy (jedyny) rozpuszczalnik w recepcie, a 

jego stężenie nie jest określone przez autora recepty. Farmaceuta powinien mieć na uwadze przede 
wszystkim dobro pacjenta. Pacjent stosując roztwór etanolowy 96% (v/v), mógłby poparzyć skórę 
twarzy, dlatego końcowe stężenie etanolu w przygotowanym preparacie należy przygotować na 
poziomie 70% (v/v).  

6.9.4 Alkohol benzylowy 

Fenylometanol czyli alkohol benzylowy o sumarycznym wzorze C6H5CH2OH to alkohol, o dużym 
znaczeniu ze względu na jego zastosowanie w przemyśle perfumeryjnym. Jego obecność została 
stwierdzona w olejkacha tuberozy, ylang-ylang, kwiatach jaśminu, kwiatach akacji (Acacia 
Farnesiana i Accacia Cavenia).  

 
Rysunek 34 Fenylometanol alkohol benzylowy 

Występuje również w niewielkich ilościach w olejku lauro wiśni. W postaci octanu występuje w 
olejach z ylang-ylang, hiacyntu, jaśminu i gardenii, jako benzoesan w olejkach tuberozy, ylang-ylang, 
balsamu peruwiańskiego. jak cynamonnian w oleju styrax, jako salicylan w oleju ylang-ylang, a jak 
fenylowy ester kwasu octowego w oleju neroli (oleju z kwiatów gorzkiej pomarańczy) [96]. 

6.9.5 Alkohol cetylowy 

Alkohol cetylowy zwany heksadekan-1-ol em, CH3(CH2)15OH jest organicznym związkiem 
chemicznym z grupy alkoholi alifatycznych stosowany, jako odczynnik chemiczny, szeroko 
stosowany również w przemyśle farmaceutycznym. W temperaturze pokojowej alkohol cetylowy jest 
woskowatym ciałem stałym. Nazwa cetyl wywodzi się od oleju parafinowego (łac. cetus) z którego po 
raz pierwszy został wyizolowany.  

CH3

H
O

 
Rysunek 35 Alkohol cetylowy 

Alkohol cetylowy używany jest w kosmetyce do stabilizacji i poprawy dyspersji składników 
szamponu oraz, jako emulgator w kremach. Również, jako smar do konserwacji połączeń gwintowych 
[97]. 

6.9.6 Alkohol cetostearylowy  

Alkohol cetostearylowy jest mieszaniną alkoholi tłuszczowych zawierającą głównie alcohol 
cetylowy i alcohol stearynowy. Stosowany jest, jako emulgator oraz stabilizator zawiesin. Stosowany 
jest także, jako środek powierzchniowo czynny wspomagający wytwarzanie piany w kosmety. 
Sosowany jest także, jako środek zwiększający lepkość kosmetyków zaiwrających wodę jak i 
kosmetyków niewodnych oeaz wypełniacz w emulsjah olej woda i woda olej. Stosowany jest również, 
jako środek poprawiający kondycję włosów w kosmetykach do włosów. 

6.9.7 Cytronelol 

Cytronelol, C10H20O jest organicznym związkem chemicznym należącym do grupy nienasyconych 
alkoholi alifatycznych. Zaliczany jest do terpenów. Jest to związek o intensywnym, przyjemnym 
zapachu, bardzo trudno krystalizuje. Posiada jedno centrum chiralności i dlatego występuje w formie 
dwóch enancjomerów. Intensywny zapachem charakteryzuje się tylko jeden z enancjomerów (z 
konfiguracją absolutną S (+) ).  

CH2 OH
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CH3

CH3

OH

CH3

 
Rysunek 36 Cytronelol 

Forma lewoskrętna nazywa się rodinolem [98, 99]. Przy małych stężeniach jego zapach kojarzy się 
z różami i melisą, a przy większych bardziej przypomina intensywny zapach cytrusowy. Citronelol 
występuje powszechnie w olejkach eterycznych wielu roślin między innymi niektórych gatunków 
róży, melisie, liściach cytryny, geranium i pomarańczy. Alkohol ten jest masowo stosowany w 
kompozycjach perfumeryjnych stosowanych w kosmetykach oraz, jako dodatek zapachowych do 
proszków do prania i innych środków czystości [100]. 

6.9.8 Di-cholro -benzylowy alkohol 

Alkohol di-chloro -benzylowy dokładnie (2,4-dichlorofenyl) – metanol jest organicznym 
związkiem chemicznym o sumarycznym wzorze C7H6Cl2O. Alkohol ten jest środkiem 
antyseptycznym dodawanym również do kosmetyków. Charakteryzuje się średnią siłą zabijania 
bakterii i wirusów w zakażeniach jamy ustnej i gardła. Jest składnikiem tabletek na ból gardła takich 
jak Strepsils.  

OH

Cl

Cl  
Rysunek 37 2,4-dichlorofenyl)-metanol 

Mikstura o niskim pH zawierająca (2,4-dichlorofenyl)-metanol (1,2 mg) i amylmetakrezol [101] 
(600μg) stosowana na ból gardła dezaktywowała wirusa RSV i SARS-CO, jednak była nieskuteczna 
przeciwko adenovirusowi i rhinovirusowi. Środek do czyszczenia zębów zawierający 10% benzoesanu 
sodu i 0,3% (2,4-dichlorofenyl)-metanolu wykazywał działanie antybakteryjne do 5–10 minut po 
szczotkowaniu zębów [102]. 

6.9.9 Dokosanol 

Dokosanol, znany takze pod nazwą alkohol behenylowy C22H45OH, jest alifatycznym alkoholem 
tłuszczowym używanym tradycyjnie, jako emulgator oraz zagęszczacz w kosmetyce, suplement diety. 
Ostatnio także po dopuszczeniu przez FDA, jako farmaceutyk. Abreva [103] stosowany, jako środek 
antywirusowy skracający okres trwania opryszczki przy zakażeniu herpes simplex virus.  

6.9.10 Alkohol fenylo etylowy 

Alkohol fenyloetylowy o sumarycznym wzorze C6H5CH2CH2OH1 stosowany jest do wytwarzania 
sztucznych olejków eterycznych. Pozyskiwany bywa z Pinii z Aleppo Pinus halepensi [104, 105] 
występującej w regionie morza Śródziemnego, pozyskiwany również z olejku z różanego (zwłaszcza z 
destylacji suszonych liści róży). 

CH2 CH2 OH

 
Rysunek 38 Fenylo etylowy alkohol 

Alkohol fenyloetylowy jest składnikiem górnej nuty standardowej mieszanki perfumeryjnej 
"Róża-Edu", kompozycji przeznaczonej do szkolenia perfumiarzy stypendystów UNIDO [106]. 
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6.9.11 Geraniol 

Geraniol jest organicznym związkiem chemicznym z grupy nienasyconych alkoholi terpenowych 
o wzorze sumarycznym C10H18O. Występuje w olejkach eterycznych.  

OH CH3

CH3H

H
H

CH3

H

H

H
 

Rysunek 39 Geraniol  

Geraniol ma przyjemny, intensywny zapach kojarzący się ze pelargoniami, stosuje się go w wielu 
kompozycjach zapachowych stosowanych w perfumach. Geraniol jest głównym składnikiem olejku 
różanego, pelargoniowego i cytrynowego. Jest izomerem geometrycznym nerolu (o konfiguracji trans 
- E) [107, 108]. 

6.9.12 Nerol 

Nerol jest monoterpenem występującym w wielu olejkach eterycznych, takich jak olejek 
pozyskiwany z trawy cytrynowej [109] czy olejek z chmielu. Pierwotnie był on izolowany z oleju 
neroli [110], stąd jego nazwa. Olej neroli pozyskiwany jest z kwiatów drzewa gorzkiej pomarańczy 
Citrus aurantium subsp. amara or Bigaradia. Ten bezbarwny płyn stosuje się w przemyśle 
perfumeryjnym. Podobnie jak geraniol, nerol ma słodki zapach różany, ale uważa się, go za zapach 
odświeżający [111]. 

CH3

CH3

H H

CH3H
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H

H  
Rysunek 40 Nerol 

Izomeryczny z nerolem jest geraniol, izomer geometryczny trans -E. Nerol łatwo traci wodę 
tworząc dipenten. Nerol można zsyntetyzować przez pirolizę, beta-pinenu przez produkt pośredni 
mircen [112]. Opcjonalnie przez działanie jodowodorem na geraniol. Chlorowodorowanie mircenu 
daje szereg izomerycznych chlorków, z których jeden ulega przemianie do octanu nerylu [113, 114].  

6.9.13 Alkohol izopropylowy 

Propan-2-ol (CH3)2CHOH jest alkoholem drugorzędowym stosowanym powszechnie, ponieważ 
jest tańszy od etanolu C2H5OH. Przykładowo zużycie izopropanolu w USA w roku 1990 tym wyniosło 
45 0000 Mg głównie, jako rozpuszczalnika ale również w przemyśle farmaceutycznym. Własności 
dezynfekujące, toksyczne i narkotyczne propan-2-olu są o wiele silniejsze od etanolu. Propan-2-ol 
stosowany jest z powodzeniem, jako rozpuszczalnik substancji zapachowych, żywic i olejków 
eterycznych, preparatów do włosów i płynów po goleniu [115]. Bardzo ważna w zastosowaniach 
kosmetycznych jest czystość izopropanolu, ponieważ jego izomer n-propanol wykazuje 
charakterystyczny zapach. 

6.10 Aldehydy 

Aldehydy są grupa związków organicznych stojących w szeregu utlenienia alkohole - aldehydy – 
kwasy w miejscu środkowym, dla przykładu metanol zawiera 50 % tlenu, metanal 53,3% tlenu, kwas 
metanokarboksylowy 69,6% tlenu. Wyróżniają się grupą aldehydową, czyli grupę karbonylową (C=O) 
połączoną z jednym (-CHO) lub w przypadku formaldehydu dwoma (CH2O) atomami wodoru. Proste 
aldehydy, będące pochodnymi alkanów i zawierające w cząsteczce jedną grupę aldehydową nazywane 
są alkanalami o wzorze ogólnym CnH2n+1CHO. 

Aldehydy alifatyczne 
Aldehyd - 2-metyloundekanal –intensywny zapach kadzidlano-pomarańczowy, aldehyd kaprylowy 

– zapach owocowy, aldehyd pelargonowy – aromat róży, występuje w olejku cytrusowym i różanym, 
aldehyd laurynowy – w składzie kompozycji zapachowych o woni tuberozy, gardenii i fiołka 
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Aldehydy aromatyczne 
Aldehyd benzoesowy – występuje w migdałach, zapach migdałowy, aldehyd ten nie jest 

toksyczny, aldehyd anyżowy – zapach anyżu, w kompozycjach o zapachu bzu czarnego i głogu, 
aldehyd cynamonowy – główny składnik olejku cynamonowego, istotny składnik perfum, gum do 
żucia, past do zębów, często powodujący uczulenia, cyklamal o zapachu fiołków alpejskich i konwalii, 
aldehyd fenylooctowy – składnik kompozycji zapachowych o woni róży, hiacyntu, gardenii i bzu 
czarnego, także kompozycji smakowych. Aldehyd kuminowy o zapachu kwiatowo-ziołowym, 
wyodrębniony z olejków eterycznych, otrzymywany syntetycznie. Wanilina – jeden ze składników 
aromatycznych wanilii, otrzymywana syntetycznie na dużą skalę opisana w paragrafie 28.1.4.  

Naturalne związki zapachowe otrzymywane syntetycznie to aldehydy: anyżowy, benzoesowy, 
cyklamal, cynamonowy, cytronellal, fenylo-octowy, geranial, kaprylowy, kuminowy, laurynowy, 2-
metyloun-dekanal, neral, pelargonowy, piperonal, wanilina. Dla wielu kobiet perfumy aldehydowe to 
(dla jednych ulubione - ukochane dla innych znienawidzone) Chanel No. 5. Jak głosi jedna z legend, 
ten skomponowany prawie 90 lat temu zapach powstał na skutek „przedawkowania” aldehydów w 
recepturze, dając pierwszy raz w historii miksturę tak intensywną i tak gładką. Jednak aldehydy 
występują w wielu kompozycjach, także takich, które absolutnie nie przypominają słynnej „piątki”. 
Czym właściwie są aldehydy z punktu widzenia chemii kosmetyków? Są to komponenty chemiczne, 
produkty utleniania alkoholi, nadające zapachowi charakterystyczne, ostre wykończenie. Można je 
pozyskiwać z naturalnych olejków (neroli, olejku różanego), jednak aldehydy stosowane w przemyśle 
perfumeryjnym są najczęściej pochodzenia syntetycznego. W zasadzie nie wprowadzają nic nowego 
do świata zapachów, ale pozwalają wiernie naśladować i utrwalać te spotykane w przyrodzie, nadają 
im intensywność i wpływają na sposób rozwoju całej kompozycji na skórze. Aldehydy pochodzenia 
naturalnego pojawiają się w perfumach najwyższej, jakości, osiągających proporcjonalnie wysokie 
ceny. Co ciekawe, związki te swoją obecność w przemyśle kosmetycznym celebrują dużo dłużej niż, 
jako składnik perfum [116].  

6.10.1 Aldehyd anyżowy 

Aldehyd anyżowy jest organicznym związkiem z grupy aldehydów aromatycznych o 
następujących nazwach: aldehyd 4-metoksybenzoesowy, aldehyd p-metoksybenzoesowy, p-
metoksybenzaldehyd, (C8H8O2). W warunkach standardowych jest cieczą o charakterystycznym 
zapachu anyżu. Wchodzi w skład olejku anyżowego stosowanego, jako stymulator. Pozyskiwany jest z 
biedrzeńca anyżu wraz z anetolem (ok. 85-90%), chawikolem, metylochawikolem oraz ketonem 
anyżowym [117]. 
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Rysunek 41 Aldehyd anyżowy 

Aldehyd anyżowy jest szeroko stosowany w przemyśle do doprawiania smaku i zapachu [118]. 
Aldehyd anyżowy jest związkiem pośrednim w syntezie innych związków ważnych w chemii 
farmaceutyków i kosmetyków, aldehyd ten ma zapach lukrecji. Zakwaszony roztwór aldehydu 
anyżowego w etanolu stosowany jest, jako wywoływacz plam w chromatografii cienkowarstwowej. 
Dając na płycie różne kolory, ułatwia rozróżnienie RF poszczególnych plam. Badania laboratoryjne 
wykazały działanie mutagenne aldehydu anyżowego [119]. 

6.10.2 Aldehyd benzoesowy 

Aldehyd benzoesowy, C6H5CHO to organiczny związek chemiczny, będący najprostszym 
aromatycznym aldehydem. Występuje w migdałach i ma zapach migdałowy. W odróżnieniu od 
nitrobenzenu i cyjanowodoru, które mają podobny zapach, nie jest toksyczny. 

O

CH3  
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Rysunek 42 Aldehyd benzoesowy 

Aldehyd benzoesowy stosowany jest do odstraszania pszczół z ramek w czasie zbierania miodu 
[120],także w przemyśle perfumeryjnym do wytwarzania olejków zapachowych, również w 
przyprawach i w produkcji barwników, oraz ważnych produktów pośrednich - kwasu migdałowego 
patrz rozdział 6.12.17 i cynamonowego patrz rozdział 6.12.3 [121]. Aldehyd benzoesowy jest 
produktem rozkładu amigdaliny patrz 12.8.10, jest również metabolitem wtórnym rozkładu 
nitrylozydów, czyli glikozydów cyjanogennych czeremchy amerykańskiej, {obok kwasu pruskiego 
HCN (cyjanowodór), i cukru (glukozy)} [122]. 

6.10.3 Cyklamal 

Cyklamal jest organicznym aromatycznym aldehydem o nazwie 2-metylo-3-(4-izo-
propylofenylo)propanal, jest związkiem stosowanym w perfumerii do wyrobu wód kwiatowych i 
kosmetyków o zapachu fiołków alpejskich i konwalii [123]. W przyrodzie nie występuje, 
pozyskiwany jest jedynie na drodze syntezy [124]. Obecność jego stwierdzono analitycznie (GC) w 
następujących wyrobach kosmetycznych - w stężeniach (MS): 

1. Green Tea – woda perfumowana - 0,83%, 
2. Green Tea Spiced – woda perfumowana - 0,50 %, 
3. Silver Leaf – woda toaletowa - 0,60%, 
4. The Vert – woda toaletowa (zakupiona w kraju) - 0,94, 
5. The Vert – woda toaletowa (zakupiona na terenie Francji) 20,21% [125]. 

CH3

CH3

CH3

OH

 
Rysunek 43 Cyklamal 

6.10.4 Aldehyd cynamonowy 

Aldehyd cynamonowy (cynamal) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkanali. Jest 
to nienasycony aldehyd, występujący w olejkach eterycznych, głównie w olejku cynamonowym. 
Produkt naturalny ma konfigurację trans. Otrzymuje się go głównie przez destylację z parą wodną z 
tego olejku. Szybko utlenia się do kwasu cynamonowego. Jest żółtą cieczą trudnorozpuszczalną w 
wodzie. Na drodze syntezy organicznej można go otrzymać w reakcji utleniania alkoholu 
cynamonowego oraz reakcji kondensacji aldolowej aldehydu benzoesowego z aldehydem octowym. 
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Rysunek 44 Aldehyd cynamonowy 

Aldehyd cynamonowy pomaga zapobiegać agregacji płytek krwi przez hamowanie uwalniania 
kwasu arachidonowego z błon płytek. Poprzez zapobieganie uwalnianiu kwasu arachidonowego z 
błon, aldehyd cynamonowy może być również pomocny w różnego rodzaju stanach zapalnych. 
Pozyskiwany z kory cynamonowca olejek cynamonowy zawiera 65-75% aldehydu cynamonowego, 
ok. 5% octanu cynamylu, eugenol i wykazuje właściwości antybakteryjne, przeciwgrzybiczne oraz 
zwiększa wydzielanie soku żołądkowego [126]. Ze względu na ten fakt kora cynamonowca znalazła 
zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, jako składnik niektórych preparatów złożonych, 
stosowanych w schorzeniach przewodu pokarmowego. Aldehyd cynamonowy stosowany jest, jako 
środek zapachowy przy komponowaniu zapachów orientalnych.[127]. W czystej formie wykazuje 
własności uczulające I może doprowadzać do reakcji alergicznych. W związku z jego wysokim 
potencjałem alergicznym wykorzystywany jest w medycynie obok innych substancji do wykonywania 
testów alergicznych. W roku 2004 odkryto działanie biobójcze aldehydu cynamonowego na larwy 
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komarów [128]. Często występuje, jako składnik leków przeciwbakteryjnych., jako składnik kremów i 
maści znalazł zastosowanie w zwalczaniu mięśniobóli, nerwobóli, działa także przeciwzapalnie, 
miejscowo, znieczulająco. Cynamon stanowi składnik tak zwanej maści tygrysiej [129, 130]. 

6.10.5 Aldehyd laurynowy 

Dodekanal, nazywany również aldehydem laurynowym lub aldehydem dodecylowym sumarycznie 
- C12H24O, jest organicznym związkiem o wzorze chemicznym C11H23CHO. Występuje w olejku 
jodłowym pozyskiwanym z dojrzałych szyszek jodły pospolitej [131]  
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Rysunek 45 Aldehyd laurynowy 

Dodekanal wykorzystywany jest, jako immunobiosensor [132], stosowany, jako składnik kremów, 
pianek suchych kosmetyków [133]. 

6.11 Ketony 

Ketony są pochodnymi węglowodorów o charakterystycznym ugrupowaniu R-(CO)-R, gdzie 
grupa CO jest grupą karbonylową. Niskocząsteczkowe ketony stosowane są, jako rozpuszczalniki, 
wyżejcząsteczkowe często o skomplikowanej budowie, jako substancje zapachowe. 

6.11.1 Fenchon 

Fenchon jest naturalnym organicznym związkiem o wzorze sumarycznym C10H16O zaliczanym, 
jako monoterpen do ketonów. Fenchon jest bezbarwną oleistą cieczą o strukturze i zapachu podobnym 
do kamfory. 
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Rysunek 46 Fenchon 

Fenchon wchodzi w skład olejków eterycznych żywotnika zachodniego opisanego w rozdziale 
15.4.3, oraz olejków eterycznych pozyskiwanych z kopru włoskiego. Fenchon stosowany jest, jako 
środek zapachowy do żywności oraz perfumerii. 

6.11.2 Jasmon 

Jasmon jest naturalnym organicznym związkiem chemicznym zaliczanym do ketonów - 
pozyskiwanym przez ekstrakcję z kwiatów jaśminu. Jest bezbarwną lub bladego żółtą cieczą mającą 
woń jaśminu. Jasmon może występować w dwóch izomerycznych formach różniących się geometrią 
wokół podwójnego wiązania łańcucha pentenylu: cis- Z jasmon i trans- E jasmon. Naturalny ekstrakt 
zawiera tylko formę cis, przy czym materiał syntetyczny jest często mieszaniną zawierającą obie 
formy z przewagą formy cis- Z. 
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Rysunek 47 Cis- Z Jasmon 

Występuje również w olejku gorzkich pomarańczy pozyskiwanym z kwiatów hiszpańskiego 
drzewa pomarańczy gorzkiej jasmon jest wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym do produkcji 
perfum i kosmetyków [134, 135, 136]. 

6.11.3 Karwon 

Karwon jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grupy terpenów, podgrupy 
monoterpenów zaliczany do monocyklicznych nienasyconych ketonów terpenowych. Jest to 
bezbarwna ciecz o temperaturze wrzenia 503 K. Posiada jedno centrum chiralności i występuje w 
dwóch odmianach enancjomerycznych różniących się zapachem: (S)-(+)-karwon ma zapach kminku, a 
(R)-(–)-karwon – mięty[137]. Karwon jest rozpowszechniony w przyrodzie. (S)-karwon wraz z (R)-
limonenem są głównymi składnikami olejku kminkowego, a (R)-karwon występuje w mięcie zielonej. 
(S)-Karwon otrzymuje się z olejku kminkowego przez ekstrakcję. Można też go otrzymać przez 
destylację z parą wodną suszonych nasion kminku [138]. 
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Rysunek 48 Karwon 

Karwon stosowany jest w medycynie (działa stymulująco na ośrodkowy układ nerwowy), a także 
do wyrobu perfum i lakierów, oraz, jako środek zapachowy. 

6.11.4 Keton difenylowy 

Benzofenon (difenyloketon, keton difenylowy) jest organicznym związkiem chemicznym, 
najprostszy ketonem aromatycznym, o wzorze (C6H5). Występuje, jako bezbarwne ciało stałe o 
temperaturze topnienia około 318 K. W małych ilościach powstaje w organizmie podczas 
metabolizmu niektórych benzodiazepin.  
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Rysunek 49 Keton difenylowy 

Praktycznie nie rozpuszcza się w wodzie, natomiast jest dobrze rozpuszczalny w 
rozpuszczalnikach organicznych. Stosowany jest do wyrobu leków, kosmetyków i środków 
owadobójczych. Pochodne benzofenonu bywają stosowane w filtrach przeciwsłonecznych. 
Benzofenon jest fotoinicjatorem, który znajduje powszechne zastosowanie do produkcji 
fotoutwardzalnych lakierów UV i nie jest trujący. Ta substancja chemiczna znajduje się nawet w 
niektórych kosmetykach, na przykład w mydłach zapachowych, kremach do opalania i 
przeciwsłonecznych, co jest tożsame z możliwością bezpośredniego kontaktu ze skórą. Podstawione 
pochodne benzofenonu takie jak oxybenzon i dioxybenzon stosowane są, jako filtry słoneczne. [139, 
140]. Stosowanie pochodnych benzofenonu, które strukturalnie przypominają fotosensybilizatory 
(substancje fotouczulające) zostało ostro skrytykowane przez Rakitina [141]. 

6.12 Kwasy 

W niniejszym rozdziale opisano przykładowe kwasy karboksylowe. Grupa karboksylowa –COOH 
nadaje kwasom karboksylowym w roztworach wodnych odczyn kwaśny. Jest to spowodowane 
jonizacją wodoru grupy karboksylowej. Kwasy karboksylowe są słabymi kwasami, stopień ich 
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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 [142]. Jest jedynym 
przedstawicielem tej klasy hormonów roślinnych, chociaż bezpośredni prekursor w biosyntezie kwasu 
abscysynowego – ksantoksyna [143] patrz Rysunek 51 także wykazuje niewielką aktywność 
biologiczną [144, 145]. 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 [146, 147, 148]. Wyizolowany związek został nazwany kwasem abscysynowym, strukturę 
kwasu ustalili Milbororow i Wareing w roku 1966 [149, 150]. 
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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 45 [151, 152].  
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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) [153]. 
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 [154]. 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 [155]. 

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 [156]. 
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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 [157] oraz balsamie peruwiańskim [158].  

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 
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cytrynową, na pożywce z oczyszczonego cukru lub hydrolizatu skrobi za pomocą kultur pleśni: 
kropidlaka czarnego Aspergillus niger [159] hodowanego na podłożu o początkowym pH 2,5 - 3,5. 
Kwas cytrynowy jest 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 [160, 161]. 

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 [162]. 
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Kwas domoikowy został izolowano w Japonii w 1958r. z krasnorostów (Chondria armata), W 
Japonii jest używany, jako środek przeciw robakom. Według [163] 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 [164].  
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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 [165]. 

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 [166]. 
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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 [167]. 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 [168, 169]. 

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) [170] sumaka [171] 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 [172]. 
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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 [173]. 
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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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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, 

 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 [174]. 
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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 [175]. 

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 
[176]. 
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Najczęściej stosowany jest klawulanian potasu (sól potasowa) w połączeniu z amoksycykliną 
Rysunek 371 (Amoksiklav, Augmentin) lub tykarcyliną (Timentin) [177]. 

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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Kwas lizergowy otrzymuje się zwykle poprzez hydrolizę jego amidów, ale może także zostać 
otrzymany w kompleksowej syntezie totalnej [178]. 

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 [179, 180]. 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 [181 ]. 
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Kwas migdałowy stosowany był w dawnych czasach, jako medykament działający antybakteryjnie 
w przypadkach infekcji [182], 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 [183]  

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 [184] jak 
również z rozpadu endogennych kwasów nukleinowych.  
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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. [185]. Obniżenie stężenia kwasu moczowego w surowicy 
można osiągnąć za pomocą leczenia hipotensyjnego dzięki lepszemu wydalaniu nerkowemu [186]. 
Lekiem stosowanym w leczeniu stanów z podwyższonym stężeniem kwasu moczowego we krwi jest 
allopurinol związek zmniejszający wydzielanie ksantyn i kwasu moczowego [187]. 
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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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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-fosfoglicerynowego, który jest produktem metabolizmu 
węglowodanów i lipidów [188]. Sole tego kwasu pirogroniany są ważne z punktu widzenia biochemii 
i są wykorzystywane w organizmie do syntezy glukozy, jako podstawowy substrat w procesie 
glukoneogenezy [189, 190]. 
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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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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 
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.  
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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 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 [191]. W organizmach nie ulega przemianom i 
jest wydalany z moczem [192]. 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 [192]. 

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) [193, 194]. 
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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 [195], nazywany jest także kwasem 
garbnikowym lub gallotaniną. Z punktu widzenia chemii kwas taninowy nie jest kwasem [196]. Kwas 
taninowy jest organicznym związkiem chemicznym zaliczanym do tanin, jest związkiem 
polifenolowym [197]. 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 czemu działa odkażająco (antisepticum) [198]. Kwas taninowy stosowany jest, jako 
lek w formie maści, past, roztworów, zasypek oraz tabletek zawierających, jako substancję czynną 
taninum albuminatum (taninal) [199, 200]. 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 [201, 202]. Wzór kwasu 
taninowego przedstawia Rysunek 73.  
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6.12.25 Kwas pantoinowy 

Kwas pantoinowy jest a-hydroksykwasem o wzorze sumarycznym C6H12O4, który jest składnikiem 
związków biologicznie aktywnych.  
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Rysunek 74 kwas pantoinowy 

Amid kwasu pantoinowego z β-alaniną daje kwas pantotenowy pantothenic acid (Witamina B5). 
Amid kwasu pantoinowego z kwasem -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 [203].  

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 [204]. 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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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 233 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) [205]. Jednak 
szeroko zakrojone badania przeprowadzone w wielu krajach na reprezentatywnych grupach badanych 
osób wykazały brak wpływu stosowania kwasów tłuszczowych omega-3 na choroby nowotworowe 
[206, 207]. 
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Rysunek 76 Wybrane kwasy omega-3 

Pewien wpływ odnotowano w takich stanach chorobowych, jak zaburzenia rytmu serca oraz 
reumatoidalne zapalenie stawów [208]. 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 [209]. 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. 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 
[210]. 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 [211]. 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 
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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 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 [212]. 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 - 

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: 
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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 [213, 214]. 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) [215]. 
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Rysunek 78 Ester zwany – Bitrex 

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

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. 

O

O

CH3 CH3 
Rysunek 79 Maślan butylu 

Maślan butylu jest bezbarwną cieczą, nierozpuszczalną w wodzie, współczynnik załamania 
wynosi 1,406 w 293 K [216]. 

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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Rysunek 80 Maślan etylu 

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 [217]. 

6.13.4 Maślan sodowy 

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

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 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) [218]. 

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 [219]. 
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Rysunek 82 Mleczan etylu 

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 [220]. 

OC CH3
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Rysunek 83 Mrówczan etylu 

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 [221]. 

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. 

 
Rysunek 84 Octan butylu 

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.  

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 [222]. 
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Rysunek 85 Parabeny 

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 [223]. 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 [224] wykazały, że 
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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) [225] 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 [225]. 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 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) [226], 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. [227]. 

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, 
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Rysunek 86 Ester sorbitanu 

i dla spanu 20 - 41,0 g/kg [228], spanu 60 - 31,0 g/kg [229] i spanów 80, 85 - powyżej 40,0 g/kg 
[230]. Wszystkie połączenia mają zdecydowanie lipofilowy charakter i niską wartość HLB [231] 
mieszczącą się w granicach 2,0-8,6 [232]. 

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 [233, 234, 235, 236].  
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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 192. 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, 
 TMEDA, 
 Trietyloamina, 
 kompleks witamin B, witamina A, E, K. 

Przykładowe zastosowania amin:  
 metyloamina CH3-NH2 - produkcja barwników, rozpuszczalników, zmywaczy, paliw 

środków farmaceutycznych, 
  diaminy od 2 do 6 atomów węgla w cząsteczce stosowane są do produkcji włókien 

sztucznych (heksametyleno-1,6-di-amina jest półproduktem w produkcji nylonu [237]), 
 Aminy III-rzędowe są stosowane, jako utwardzacze żywic syntetycznych mających 

zastosowanie, jako kleje (epidian), lakiery materiały izolacyjne, 
 Anilina - stosowana jest do produkcji barwników,, materiałów wybuchowych i tworzyw 

sztucznych, farmaceutyków. 
Aktywność biologiczna: Rozkład aminokwasów prowadzi do amin. Aminy pochodzące z 

rozkładu aminokwasów białkowych są substancjami powszechnie występującymi w naturze., jako tak 
zwane aminy biogenne tworzą się w wyniku dekarboksylacji aminokwasów. Często są to bardzo 
toksyczne substancje o silnym działaniu fizjologicznym. Należą do nich: agmatyna, putrescyna 
(powstaje z ornityny lub agmatyny), kadaweryna (z lizyny), tyramina (z tyrozyny), histamina (z 
histydyny) i tryptamina (z tryptofanu). Wiele neuroprzekaźników to aminy, w tym adrenalina, 
noradrenalina, dopamina, serotonina i histamina. Protonowane grupy aminowe (NH3

+) to najczęściej 
dodatnio naładowane reszty w białkach, zwłaszcza w aminokwasie lizynie. DNA jest anionowym 
polimerem jest zbudowany z różnych białek bogatych w aminy [238].  

Leki o działaniu narkotycznym -Oprócz aniliny wiele innych amin wykorzystywanych jest do 
wytwarzaniu leków.  

 Chlorfeniramina jest lekiem przeciwhistaminowym, który pomaga w leczeniu chorób 
alergicznych, przeziębień, kataru siennego, świądu skóry, ukąszeń i użądleń owadów. 

 Chlorpromazyna jest lekiem uspokajającym, niewywołującym senności. Jest stosowana w 
leczeniu stanów lękowych, podnieceniu, niepokoju, a nawet zaburzeń psychicznych patrz 
Rysunek 387, 

 Promazyna jest neuroleptycznym lekiuem psychotropowym z grupy alifatycznych 
pochodnych fenotiazyny antypsychotyczne patrz Rysunek 388. Stosowana w psychiatrii 
w leczeniu psychoz wykazuje działanie, 

 Efedryna i fenyloefryna, jako chlorowodorki amin, są używane, jako środki obkurczające, 
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 Amfetamina, metamfetamina i metylokatynon są aminami będącymi psychostymultorami, 
z tego powodu są to subbstancje kontrolowane przez Międzynarodowy urząd kontroli 
narkotyków w USA DEA (ang. Drug Enforcement Administration)[239,240], 

 Amitryptylina, imipramina, klomipramina i lofepramine są trzeciorzędowymi aminami 
stosowanymi, jako trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, 

 Nortryptylina, dezypramina i amoxapinea są drugorzędowymi aminami, 
trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi [241]. 

Trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne zastępowane są w praktyce klinicznej w większości 
części świata przez nowsze leki przeciwdepresyjne, takie jak selektywne inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz wychwytu serotoniny i noradrenaliny (inhibitory wychwytu 
zwrotnego SNRI), które mają mniej działań ubocznch, lecz nadal są stosowane czasem dla 
określonych wskazań. 

6.14.1 Pirolidyna 

Pirolidyna jest organicznym, nasyconym związkiem heterocyklicznym o wzorze sumarycznym 
(CH2)4NH [242] jest uwodornioną pochodną pirolu. 

N H

 
Rysunek 87 Pirolidyna 

Pirolidyna atrukturalnie oparta jest na pierścieniu cyklopentanu zawiera w pierścieniu jeden 
heteroatom azotu. Jest aminą drugorzędową o zasadowości porównywalnej z tri-etyloaminą. Jst 
bezbarwną cieczą o ostrym zapachu zbliżonym do zapachu amoniaku. Pochodnymi pirolidyny są 
między innymi aminokwasy prolina patrz rozdział 9.10 i hydroksyprolina patrz rozdział 9.11 [243]. 

6.14.2 Piperydyna 

Piperydyna jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze cząsteczkowym (CH2)5NH 
sumarycznie C5H11N. Piperydyna jest bezbarwną dymiącą cieczą o zapachu opisywanym, jako 
pieprzo-podobny – amonowy. Nazwa pochodzi od nazwy rodzaju Piper, która jest łacińskim 
odpowiednikieme słowa pieprz. Piperydyna jest szeroko stosowanym budulcem i chemicznym 
odczynnikiem w syntezie związków organicznych, w tym leków [244, 245]. 
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Rysunek 88 Piperydyna 

Piperydyna stosowana jest, jako rozpuszczalnik i, jako zasada (akceptor kationów). Podobnie jest 
w przypadku niektórych pochodnych na przykład N-formylopiperydyna jest polarny 
rozpuszczalnikiem aprotonowym wykazującym lepszą rozpuszczalność w porównaniu z innymi 
rozpuszczalnikami amidowymi. 2,2,6,6-tetrametylopiperydyna jest stereospecyficznym 
rozpuszczalnikiem o charakterze zasadowym, użytecznym ze względu na niską nukleofolowość i 
wysoką rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych. 

Lista leków piperydynowych: Szkielet piperydyny i jej pochodnych są wszechobecne w syntezie 
chemikaliów niskotonażowych i leków. Struktura piperydyny występuje w wielu farmaceutykach. 

 SRI (ang. Selective Serotonin Reuptake Inhibitors) Selektywne inhibitory wychwytu 
zwrotnego serotoniny -paroxetina, 

 Analeptyki (Stymulanty) – methylphenidate, 
 SERM (ang. Selective Estrogen Receptor Modulators) - Selektywne modulatory receptora 

estrogenowego - raloxifene, 
 Leki rozszerzające naczynia – minoxidil, 
 Neuroleptyki (leki przeciwpsychotyczne) – risperidone, thioridazine, haloperidol, 

droperidol, mesoridazine, 
  Opioidy - petydyna (meperydyna), loperamid, 
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6.14.3 Prodigiozyna 

Prodigiozyna jest chemicznym związkiem organicznym z grupy heterocyklicznych amin 
aromatycznych o wzorze: C20H25N3O. Struktura cząsteczki zawiera trzy pierścienie pirolowe. 

N

N
H

N
H

O
CH3

CH3

CH3  
Rysunek 89 Prodigiozyna 

Prodigiozyna jest czerwonym pigmentem produkowany przez wiele szczepów bakterii Serratia 
marcescens, oraz innych Gram-ujemnych, takich jak gamma proteobacteria Vibrio psychroerythrus i 
Hahella chejuensis [662]. Występuje cała rodzina związków nazywana "prodiginines", wytwarzanych 
przez niektóre Gram ujemne proteobacteria gamma, jak i wybrane Gram dodatnie Actinobacteria 
(Streptomyces coelicolor). Nazwa "prodigiosin" pochodzi od "zdumiewający" (coś wspaniałego) 
[246]. Dokładniej (za Williamsem i [660]) opisano prodigiozynę w rozdziale 13.4. 

6.15 Amidy 

Amidy są pochodnymie kwasów karboksylowych, w których zamiast grupy hydroksylowej w 
funkcji karboksylowej znajduje się reszta amoniaku lub aminy. Amidy są rozpowszechnione w 
przyrodzie. Są pochodnymi kwasów (zarówno organicznych jak i nieorganicznych). Amidami są też 
polimery nazywane poliamidami. Szczególnym przypadkiem poliamidów są peptydy i białka. Grupa 
hydroksylowa bywa zastąpiona resztami -NH2, -NHR lub -NR2, gdzie R może być alkilem lub arylem. 
Monoacylowe pochodne amoniaku -amidy, które zawierają grupę -NH2 nazywają się amidami 
niepodstawionymi, lub potocznie „pierwszorzędowymi”, ale ten sposób nazewnictwa nie jest 
zalecany. Amidy z grupami -NHR i -NR2 to odpowiednio amidy monopodstawione i dipodstawione 
(lub „drugorzędowe” i „trzeciorzędowe”). 
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Rysunek 90 Amidy 

W amidach podstawionych, w wyniku zahamowania swobodnego obrotu wokół wiązania C-N 
obserwuje się izomerię (cis/trans) Z/E. Zjawisko to występuje w peptydach i białkach, szczególnie 
często w miejscu zajmowanym przez resztę proliny (patrz rozdział 9.10). Amidy, jako peptydy i białka 
należą do bardzo rozpowszechnionych związków naturalnych. W biochemii amidy są to głównie 
pochodne aminokwasów, czyli białka i peptydy – związki, w których wiązanie amidowe, zwane 
wiązaniem peptydowym (patrz Rysunek 189, Rysunek 192) zostało utworzone przez grupę aminową 
jednego aminokwasu z grupą karboksylową drugiego aminokwasu. W skład białek może wchodzić od 
100 do wielu tysięcy reszt aminokwasów, w peptydach od 2-100. Amidami są dwa kodowane 
aminokwasy – asparagina patrz rozdział 9.3 i glutamina patrz rozdział 9.5. Amidy znalazły 
zastosowanie między innymi w lecznictwie, jako sulfonamidy patrz rozdział 21.3, w przemyśle 
tworzyw sztucznych, jako plastyfikatory, rozpuszczalniki, środki zwilżające, w produkcji lakierów i 
materiałów wybuchowych, do impregnacji tkanin nieprzemakalnych (amidy kwasu stearynowego). W 
antybiotykach -laktamowych oprócz ugrupowania laktamowego występuje również zwykłe 
ugrupowanie amidowe. Popularne aminocukry, do których należą glukozoamina i galaktozoamina 
występują w postaci N-acetylowanej, tzn. są amidami. N-Acetyloglukozoamina jest składnikiem ścian 
komórkowych bakterii, a razem z N-acetylogalaktozoaminą wchodzą w skład markerów grup krwi, 
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ponadto chityna (patrz rozdzial 10.2) to poli-N-acetyloglukozoamina. Ugrupowanie amidowe często 
występuje w lekach na przykład w środkach miejscowo znieczulających – lidokainie patrz rozdział 
21.19.2. Za amidy też można uznać pochodne kwasu barbiturowego, na przykład luminal czy lek 
moczopędny wprowadzony do leczenia w 1953 roku– acetazolamidyd [247, 248].  

6.16 Terpeny 

Terpeny stanowią największą klasę wtórnych metabolitów roślin. Obejmuje ona około 30 000 
zdefiniowanych związków, wśród których poznanych jest ponad 400 monoterpenów [249]. 
Monoterpeny i ich utlenione analogi zwane terpenoidami, charakteryzują się właściwościami 
smakowo-zapachowymi oraz zróżnicowaną aktywnością biologiczną. Terpeny powstają na drodze 
metabolizmu kwasu mewalonowego. Terpeny są składnikami olejków eterycznych, żywic [250]. 
Pochodne karotenów, sterydy, witaminy z grupy E i K oraz kauczuk wywodzą się od izopentenolu 
Rysunek 91 nienasyconej pięciowęglowej jednostki powstającej w roślinach poprzez kwas 
mewalonowy patrz Rysunek 66 rozdział 6.12.16. 
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Rysunek 91. Izopentenol - E-3-metyl-but-en-1-ol 

Badania nad biochemią roślin wykazały, że mono i di terpeny wywodzą się od pirofosforanu 
izopentenylu (IPP). Z IPP patrz Rysunek 92, oraz pirofosforanu dimetyloallilu (DMAPP) patrz 
Rysunek 93. Monoterpeny uczestniczą także w biosyntezie wyższych terpenów, żywic i innych 
związków o różnych funkcjach biologicznych, takich jak: plastochinony, ubichinony, karotenoidy, 
terole, fitoaleksyny, saponiny, a także regulatorów wzrostu roślin patrz rozdział 8 i hormonów 
roślinnych (gibereliny, kwas abscysynowy) rozdział 6.12.1 strona 45 [251]. Wiadomo ogólnie z kursu 
chemii, że substancje terpenowe stanowią wielką grupę typowych składników roślinnych 
zbudowanych z jednostek C5 z ewentualnymi dalszymi modyfikacjami a ich różnorodność jest 
olbrzymia. 
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Rysunek 92. Pirofosforan izopentenylu (IPP) 
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Rysunek 93. Pirofosforan di-metyloallilu (DMAPP) 

Terpeny dzieli się w zależności od liczny skondensowanych jednostek C5 na: 
 hemiterpeny   - jedna jednostka C5 
 monoterpeny   - dwie jednostki C5 
 półtoraterpeny   - trzy jednostki C5  
 di terpeny   - cztery jednostki C5 
 triterpeny    - sześć jednostek C5 
 tetra terpeny  - osiem jednostek C5 
 politerpeny   -powyżej 8 jednostek C5 

6.16.1 Monoterpeny cykliczne 

Obok najprostszych monoterpenów liniowych niecyklicznych, których obecność stwierdzono 
przede wszystkim w olejkach kwiatowych i owocowych, spotykane są dość powszechnie 
Monoterpeny cykliczne. Występowanie ich jest bardziej zróżnicowane, ponieważ stanowią zarówno 
składniki olejków eterycznych, żywic jak i ekstraktów roślinnych. Monoterpeny cykliczne można 
podzielić na : 
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 jednopierścieniowe o budowie typowej, 
 jednopierścieniowe o budowie nietypowej, 
 dwupierścieniowe, 
 pochodne epoksydowe i nadtlenki, 
 związki o charakterze irydoidów. 

Mechanizm cyklizacji monoterpenów nie został dotychczas wyjaśniony,  
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Rysunek 94. Indukowana przez światło przemiana cytralu 

zakłada się, że istnieje system enzymów o charakterze redukcyjnym, które katalizują tego typu 
przemiany współpracując z NADPH. Znane też są przypadki cyklizacji przez światło na przykład 
przekształcenie cytralu w fotocytral A zachodzące w roślinach wyższych patrz Rysunek 94. 

Podobnie jak monoterpeny liniowe otwarte, również monoterpeny cykliczne występują na różnych 
poziomach utlenienia. Biogenerycznie najbliżej cyklizacji znajdują się alkohole takie jak karweol, 
izolowany z kminku zwyczajnego (Carium carvi) [252], izomeryczny z nim mentol wyodrębniony z 
olejku miętowego (Mentha L) [253] oraz Tymol wyizolowany z macierzanki (Thymus vulgaris) [254]. 
Tymol zawiera typowy pierścień aromatyczny, w naturze występują jego liczne pochodne takie jak 
paratymohydrochinon występujący w licznych rodzajach rodziny złożonych astrowatych (compositae) 
takich jak ziele Świętego Jana czy oman (Inula). Wzory wymienionych pochodnych przedstawiają 
Rysunek 95 - Rysunek 97. Utlenianie alkoholi prowadzi do powstawania aldehydów lub ketonów.  
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Rysunek 95. Przedstawiciele typowych monoterpenów cyklicznych terpinen, karweol, tymol 
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Rysunek 96. Przedstawiciele typowych monoterpenów cyklicznych p-tymohydrochinon, felandral, 

karwon 

Do aldehydów należy fenandral do ketonów między innymi karwon, menton i tymochinon [255]. 
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Rysunek 97. Przedstawiciele monoterpenów tymochinon, limonen, menton 

Eugenol 
Zaliczany do terpenów eugenol - 2-metoksy-4-propyleno-fenol jest 4-allilową pochodną 

gwajakolu 2-metoksy-fenolu. Utleniając eugenol można otrzymać wanilinę, co jest jedną z 
podstawowych metod jej otrzymywania w przemyśle. 
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Rysunek 98 Eugenol 

Eugenol jest związkiem zapachowym, będącym podstawowym składnikiem olejku z goździków, 
występuje też w cynamonie. Jest to bezbarwna, oleista ciecz o przyjemnym ostrym zapachu 
kojarzącym się z goździkami. Posiada także właściwości antyseptyczne (odkażające) i znieczulające, 
dzięki czemu jest wykorzystywany w dentystyce do odkażania kanałów zębowych oraz w mieszaninie 
z tlenkiem cynku, jako cement dentystyczny. Jest także stosowany, jako plastyfikator niektórych 
tworzyw sztucznych. Eugenol wykazuje słabe działanie toksyczne i działa pobudzająco – jego 
nadużywanie prowadzić może do konwulsji, uszkodzeń wątroby, utraty przytomności, drżączki i 
palpitacji serca. Stężenia stosowane w dentystyce i przemyśle perfumeryjnym są jednak wielokrotnie 
niższe od jego progu toksyczności. 

Izoeugenol 
Izoeugenol podstawiony propenylem gwajakol. Poprawna nazwa - 2-metoksy-4-E-propenylo-

fenol. Występuje w olejku zapachowym pozyskiwanym z Jagodlinu wonnego, Ylang-ylang (Cananga 
odorata) występującej w Azji południowo-wschodniej, niekiedy uprawianej essential oils of może być 
syntezowany z eugenolu. Występuje, jako cis (Z) lub trans (E) izomer. Trans (E) izoeugenol jest 
krystalicznym ciałem stałym podczas gdy cis (Z) izoeugenol jest cieczą [256]. 
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Rysunek 99 Izoeugenol 

Kantarydyna 
Kantarydyna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy terpenów jest to policykliczny 

bezwodnik kwasu dikarboksylowego zawierający mostek tlenowy. Kantarydyna wydzielana jest w 
chwilach zagrożenia przez chrząszcze z rodziny olejowatych (majkowatych). Kantarydyna jest 
nieszkodliwa dla zwierząt żywiących się tymi chrząszczami, a nawet działa wabiąco na owady 
kantarydynofilne (m.in. Anthicidae). Żółte krople płynu zawierającego kantarydynę wydzielane są 
przez pory znajdujące się głównie u nasady odnóży samców chrząszczy [257]. Według informacji z 
Uniwersytetu Bayeruth kantarydyna może wykazywać działanie antynowotworowe [258]. 
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Rysunek 100 Kantarydyna 

W medycynie ludowej wykorzystywano kantarydynę w mikroskopijnych dawkach, jako środek 
pobudzający, np. do sporządzania "napojów miłosnych" i afrodyzjaków, w tym także "hiszpańskiej 
muchy". Działanie tego związku pobudza zakończenia nerwowe i błony śluzowe układu moczowo-
płciowego; powoduje jednak często powikłania, m.in. zapalenia dróg moczowych i przewodu 
pokarmowego oraz bolesne erekcje. Dawka śmiertelna kantarydyny wynosi dla człowieka od 10 do 30 
mg, a w czasach Medyceuszy ze sproszkowanych chrząszczy sporządzano truciznę. Czystą 
kantarydynę otrzymał po raz pierwszy Pierre Jean Robiquet w roku 1810, odkrywca kodeiny [259]. 
Kantarydyna w rozcieńczeniu bywa używana do usuwania tatuaży i brodawek. 

Tujon 
Tujon jest organicznym związkiem chemicznym, z grupy związków terpenowych. Występuje w 

olejku eterycznym m.in. piołunu (Artemisia absinthium), bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris), 
wrotycza pospolitego (Tanacetum vulgare), szałwii lekarskiej (Salvia officinalis), żywotnika 
zachodniego (Thuja occidentalis), a także w napoju alkoholowym z domieszką wyciągu z piołunu – 
absyncie i gorzkiej ziołowej wódce zwanej piołunówką.  
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Rysunek 101 Tujon 

Tujon jest łatwo rozpuszczalny w alkoholach i eterze dietylowym. Nie rozpuszcza się w wodzie. 
Tujon stosowany w większych dawkach wołuje wzmożoną czynność kory mózgowej z objawiającą się 
niepokojem ruchowym i dużą drażliwością. W zatruciach pojawiają się stany podniecenia i psychozy. 
Spośród narządów zmianom zwyrodnieniowym ulega przede wszystkim układ nerwowy. Działanie 
farmakologiczne związane jest prawdopodobnie z interakcjami z receptorem GABA patrz rozdział 9.6. 

Zatrucia tujonem były dość częstym zjawiskiem, zwłaszcza we Francji, gdzie używano w dużej 
ilości napoje zawierające olejek eteryczny, składnik piołunu (absyntu, wermutu). Olejek koloru 
zielonego, zawierający domieszkę substancji o wybitnie gorzkim smaku, służył do wyrobu absyntu, 
spożywanego zwykle z wodą sodową. Ze względu na plagę nałogowego picia absyntu występującą 
pod koniec XIX i na początku XX wieku, w większość krajów europejskich oraz w USA zabroniono 
po I wojnie światowej jego sprzedaży i produkcji. Aktualnie, w większości krajów Unii Europejskiej 
absynt jest legalny, pod warunkiem, że stężenie tujonu nie przekracza w nim 10 mg/l. W USA obrót 
absyntem był zakazany do roku 2006. Po tym terminie został dopuszczony do sprzedaży. Nazwa 
pochodzi od łacińskiej nazwy żywotnika zachodniego – Thuja [260].  

Najbardziej rozpowszechnionymi w przyrodzie monoterpenami są R-(+)-limonen i -pinen. Na 
skalę przemysłową, R(+)-limonen w ilości około 73 000 Mg rocznie produkowany jest metodą 
ekstrakcji ze skórek owoców cytrusowych. Natomiast -pinen otrzymywany jest głównie z 
terpentyny, będącej produktem ubocznym po przerobie pulpy celulozowej drzew iglastych z oleju 
talowego. Niski koszt surowców do produkcji tych monoterpenów powoduje, że są one substratami 
tanimi i powszechnie dostępnymi. Szereg związków o właściwościach zapachowych lub znaczeniu 
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medycznym, ma zbliżony do nich szkielet węglowy, sprzyja to otrzymywaniu wartościowych 
terpenoidów w prostych jedno-, dwuetapowych reakcjach utleniania omawianych prekursorów. 
Roczne zużycie monoterpenów przez człowieka wynosi 2800 Mg. Wynika ono z dużego 
zapotrzebowania i szerokiego ich zastosowania w przemyśle perfumeryjno-kosmetycznym, 
spożywczym, farmaceutycznym i medycznym. W samym przemyśle perfumeryjno-kosmetycznym i 
spożywczym do produkcji różnych artykułów wykorzystuje się rocznie 30 000 Mg -i -pinenu [261]. 
Monoterpeny dostępne są w szerokiej gamie produktów począwszy od odczynników chemicznych, 
poprzez olejki eteryczne [262], aż po preparaty farmakologiczne. Przykładowo zużycie 26 estrów 
terpenoidów wynosi w USA około 2100 kg a w Europie 12 600 kg rocznie [263]. 

6.17 Garbniki 

Zasadniczo garbniki są substancjami wykorzystywanymi do garbowania skór. Garbowanie 
stosowane jest w celu zabezpieczenia przed procesami gnilnymi skóry surowej, tak zwanej golizny i 
wzrostu odporności termicznej skóry. Działanie garbujące przejawia się w wiązaniu się garbników z 
białkiem występującym w skórze (kolagenem) [264, 265] i tworzeniem nierozpuszczalnych 
kompleksów. Białko jest neutralizowane lub usuwane ze skóry. Ze względu na pochodzenie garbniki 
dzielimy na: 

 organiczne,  
 roślinne, 
 zwierzęce (tłuszcze zwierzęce, na przykład tran), 
 mineralne (takie jak ałuny, chromiany), 
 syntetyczne. 

Szczegółowe informacje na temat garbowania można znaleźć w odpowiednich podręcznikach 
[266, 267]. 

Z punktu widzenia chemii kosmetyków garbniki należą do czynników przeciwpotnych 
pochodzenia naturalnego. Są to często związki będące bezazotowymi połączeniami o masie 
cząsteczkowej 500 – 3000. Garbniki dzieli się często na dwie grupy: 

 niehydrolizujące pochodne flawonowe, protokatechiny, 
 garbniki hydrolizujące – taniny. 

Według Malinki autora książki Zarys chemii kosmetyków - chemia garbników jest złożona i 
niejednolita [271]. 

6.17.1 Taniny 

Taniny zbudowane są z estrów cukrów (zwykle glukozy) z jedną lub kilkoma cząsteczkami kwasu 
3,4,5, - trihydroksybenzoesowego (kwasu galusowego) patrz rozdział 6.12.8 lub estrów glukozy i 
kwasu m-digalusowego. 

 
Rysunek 102 Kwas m-digalusowy 

Zatem do tanin zaliczamy grupę organicznych związków chemicznych zbudowanych z wielu 
cząsteczek kwasu galusowego i D-glukozy. Taniny to żółty bezpostaciowy proszek pozyskiwany z 
herbaty, kory drzew oraz z. galasów (cecidium) powstających na liściach, na których rozwijają się 
roślinożerni przedstawiciele galasówkowatych (Cynipidae) [268]. Taniny zaliczane do grupy 
związków zwanych garbnikami stosowane są do: 

 wyprawiania skór zwierzęcych, 
 produkcji barwników, 
 zapraw w farbiarstwie, 
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 jako środek ściągający i przeciwzapalny w medycynie, 
 czernienia stali oraz stabilizacji cieczy do obróbki skrawaniem [269]. 
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Rysunek 103 Korilagina tanina z grupy galotanin 

Taniny są także wskaźnikami pH, na przykład zakwaszenie herbaty sokiem z cytryny (spadek 
wskaźnika pH) powoduje rozjaśnienie roztworu. Taniny działają na białka w ten sposób, że grupy 
hydroksylowe tworzą wiele wiązań wodorowych z białkami. W kosmetyce tanina jest stosowana w 
preparatch przeciw nadmiernemu poceniu się i w preparatach po oparzeniach słonecznych i 
odmrożeniach, ponieważ wykazuje właściwości przeciwzapalne. Tanina tworzy powłoki ochronne na 
powierzchni skóry. Przykładem tanin może być garbnik taninowy - korilagina ester metylowy kwasu 
galusowego (patrz Rysunek 103) pozyskiwany z ekstraktu drzewa divi-divi. Divi-divi Caesalpinia 
Coriaria jest drzewem lub dużym krzewem należącym do strączkowatych, pochodzi z Karaibów, 
Meksyku, Ameryki Środkowej i północy Ameryki Południowej). 

6.17.2 Związki glinu 

Według Molskiego glin nie powinien być stosowany w kosmetyce, ponieważ tworzy trwałe 
związki z fosfolipidami obecnymi w tkance nerwowej oraz blokuje aktywność enzymów biorących w 
przewodzeniu bodźców nerwowych [270]. Może to powodować zaniki pamięci i obniżenie sprawności 
intelektualnej. W mózgach chorych na chorobę Alzheimera stwierdzono obecnośc glinu w złogach 
amyloidu [270]. Z kolei na stronie 67 pozycji [270] w dziale poświęconym zasadom nieorganicznym 
stosowanych w kosmetyce Molski opisuje wodorotlenek glinu, jako antyhydtrotyk. Malinka podaje, że 
sole glinu mają podstawowe znaczenie w grupie kosmetycznych antyhydrotyków i adstrigentów. Sole 
glinu powodują ścinanie się białka w kanałach gruczołów potowych oraz wytrącanie się tam substancji 
o budowie glinowo-mukopolisacharydowej. Powoduje to zwężenie ujścia gruczołów potowych i 
zmniejszenie sekrecji potu. Jednocześnei sole glinu hamują rozwój drobnoustrojów. Kationy glinu 
powodują koagulację białka i jego odpęcznienie. Odpęcznione białko jest nieużyteczne, jako pożywka 
dla bakterii [271]. Dzięki swojej amfoterycznej naturze w środowisku wodnym sole glinu ulegają 
hydrolizie, powstałe roztwory reagują kwasowo wiążąc zasadowe składniki rozkładu wydzieliny potu 
(amoniak, aminy) neutralizują w ten sposób zapachy. Związki glinu opisuje Malinka w opracowaniu 
[271]. Ciekawym przykładem zasadowych soli glinu o właściwościach antyhydrotycznych i 
deodorujących jest alantoinian chlorohydroksyglinowy patrz Rysunek 104. 

 
Rysunek 104 Alantoinian chlorohydroksyglinowy 
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7. Chemiczne środki ochrony roślin i zwierząt 

Termin chemiczne środki ochrony roślin obejmuje substancje lub ich mieszaniny oraz żywe 
organizmy, przeznaczone do ochrony roślin uprawnych przed organizmami szkodliwymi, niszczenia 
niepożądanych roślin, regulowania wzrostu, rozwoju i innych procesów biologicznych w roślinach 
uprawnych (z wyjątkiem nawozów) oraz do poprawy właściwości lub skuteczności działania tych 
substancji (adiuwanty) [272]. Rozdział ten przedstawia budowę chemiczną nagminnie dziś 
stosowanych środków ochrony roślin. Według danych ministerstwa rolnictwa z 2012 roku, rynek 
środków ochrony roślin w Polsce szacowany jest na około 2 mld zł rocznie. Rolnicy używają ok. 60 
tysięcy ton środków ochrony roślin na areał 17 564 775 ha w ciągu roku. Rocznie na hektar upraw 
przypada około 3,40 kg środków ochrony roślin. Według danych z 2006 roku zużycie środków 
ochrony roślin w Polsce wyniosło 1,86 kg/ha [273]. Pewna część pozostaje w roślinach w postaci 
metabolitów i włączana jest do łańcucha pokarmowego. Przykładowa Tabela 9 na stronie 84 
przedstawia poziom pozostałości w żywności biocydu stosowanego do zabezpieczenia owoców oraz, 
jako środek ochrony roślin.  

7.1 Insektycydy 

Insektycydy, środki owadobójcze (łac. insecta – owady, caedo – zabijam) – substancje z grupy 
pestycydów używane do zwalczania szkodników w uprawach rolnych, lasach, w magazynach z 
żywnością, a także w mieszkaniach. Zależnie od składu chemicznego insektycydy zabijają owady lub 
jedynie ograniczają ich rozród, co również wpływa na ilość owadów [274]. 

7.1.1 TEPP 

TEPP (PN) jest organicznym związkiem fosforoorganicznym, insektycydem otrzymanym w 1850 
przez Moschnina. Znany jest również, jako Tetron i Nifos. TEPP jest bezbarwną, higroskopijną, 
wysokowrzącą cieczą o przyjemnym zapachu. Rozpuszcza się w wodzie i związkach organicznych. W 
podwyższonych temperaturach rozkłada się. Hydrolizuje w roztworze wodnym z utworzeniem 
nietoksycznych produktów. Półokres hydrolizy w trmperaturze 298 K wynosi ok. 7 godzin. TEPP 
wykazuje silne działanie toksyczne względem ludzi i zwierząt. LD50 dla myszy przez układ 
pokarmowy wynosi 7 mg/kg [275]. 
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Rysunek 105 TEPP 

 
Nazwa TEPP wywodzi się od angielskiej nazwy Tetraethyl pyrophosphate – pirofosforan 

tetraetylu [276] 

7.1.2 Diazinon 

Diazinon – organiczny związek chemiczny, triester kwasu tiofosforowego. Inhibitor 
cholinoesterazy, środek insektobójczy. Stosowany, jako składnik preparatów do zwalczania pcheł. 
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Rysunek 106 Diazinon 

7.1.3 Paration 

Paration - Parathion, Synonim: E 605, jest estrem kwasu Thiofosdforowego inna znana nazwa to 
Thiophos [277]. Zwany potocznie „trucizną teściowej” ponieważ został użyty, jako trucizna w wielu 
morderstwach [278, 279, 280]. 
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Rysunek 107 Paration 

7.1.4 Disulfoton 

Disulfoton jest selektywnym insektycydem i środkiem zwalczającym roztocza o szczególnej 
altywności przeciwko insektom ssącym. Stosowany jest w uprawach bawełny, tytoniu buraków 
cukrowych, kukurydzy, pszenicy, orzeszków ziemnych, ziemniaków przeciwko mszycom, 
wciorniastkom, pająkom i roztoczom. W czasie pożaru w zakładach chemicznych w Schweizerhalle 
1986 r. niedaleko Bazylei [281] doszło do wycieku disulfotonu i innych chemikaliów – z tego powodu 
zniszczeniu uległa cała populacja węgorzy w Renie. W Karlsruhe, w odległości około 400 km w dół 
rzeki, zmierzono stężenie Disulfotonu utrzymujące się na poziomie - 25 μg/l [282, 283]. 
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Rysunek 108 Disulfoton 

7.1.5  Demeton 

Demeton jest fosforodisulfidowym insektycydem o wzorze sumarycznym C8H19O3PS2 [284]. 
CH3 O

P
S S

CH3

O

CH3

O

 
Rysunek 109 Demeton 

7.1.6 Malation 

Malation jest estrem kwasu ditiofosforowego, który wiąże sie nieodwracalnie z cholinesterazą. 
malation rozpada sie do malaoxonu [285], który jest 60-razy bardziej toksyczny. Malation stosowany 
jest jeszcze w niektórych krajach do zwalczania wszy, pcheł i świerzbu niszczy zarówno jaja (ovozid) 
jak i żywe wszy (pedikulozid). Według źródeł duńskich niektóre wszy wykazywały odpornośc na 
malation i permetrynę. Zarówno w Niemczech jak i w Szwajcarii Malation został wycofany z rynku. 
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Rysunek 110 Malation 

7.1.6.1 Protoat 

Protoat jest bezbarwnym krystalicznym ciałem stałym o zapachu kamfory. Produkt techniczny jest 
półpłynny o kolorze bursztynowym przechodzącym w żółty. Prothoat stosowany jest, jako insektycyd 
i środek zwalczający roztocza. Związki organotiofosforowe, w obecności reduktorów takich jak 
wodorki rozkładają się wydzielając toksyczny fosforowodór 286]. 
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Rysunek 111 Protoat 

7.1.7 Dichlorfos 

Dichlorfos jest insektycydem z grupy estrów kwasu fosforowego wprowadzonym do obrotu w 
1951 roku. Dichlorfos jest lepką cieczą bezbarną do żółto brązowej. Charakteryzuje się aromatycznym 
zapachem i jest palny. Produkcja światowa dichlorfosu wynosiła w roku 1984 około 4220 Mg z czego 
około 300 Mg wyprodukowano w Zachodniej Europie.[287]., jako środek kontaktowy przeciw 
insektom w rolnictwie stosowany był w Niemczech do końca 2006 roku. W litopadzie 2006 dyrektywa 
EU-Richtlinie 2006/92/EG wprowadziła zakaz stosowania Dichlorfosu oraz oznaczyła nds w środkach 
żywności na poziomoe 0. W związku z tym w roku 2007 zabroniono stosowania w Niemczech i 
Austrii środków ochrony roślin zawierających dichlorfos [288] W Szwajcarii możliwe jest stosowanie 
praparatów zawierających dichlorfos przeciwko mszycom, gąsienicom, przędziorkom, mączlikom i 
wciornastkom. Dichlorfos jest szczególnie trują cy dla zwierząt, ptaków ryb i pszczół. Testy 
przeprowadzone na organizmach żywych wykazały mutagenne działanie dichlorfosu. Narażone na 
długotrwałe działanie wysokichdawek dichlorfosu myszy i szczury zapadały na choroby 
nowotworowe. Tendencja do bioakumulacji jest niska, ponieważ, jako ester dichlorfos energicznie 
hydrolizuje szczególnie w środowisku zasadowym. W związku z tym ulega szybkiemu rozkładowi w 
glebie i wodzie [289]. 
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Rysunek 112 Dichlorfos 

7.1.8 Naled 

Naled jest związkiem chemicznym z grupy organicznych estrów kwasu fosforowego stosowanym, 
jako insektycyd. Naled jest bezbarnym ciałem stałym o słabowyczuwalnym zapachu, który topi się w 
niskich temperaturach. Stosowany jest w formie spraju lub w postaci roztworów wodnych. Naled 
zarejestrowany do użytku w roku 1959 pod nazwą handlową Dibrom był stosowany w USA w ilości 
500 Mg rocznie. Jego działanie toksyczne spowodowane jest hamowaniem aktywności 
cholinoesterazy. Naled ma krótki okres półtrwania ulega biodegradacji w ciągu jednego dnia. Pod 
działaniem promieni słonecznych w obecności wilgoci ulega rozpadowi do dichlorfosu [290]. 
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Rysunek 113 Naled 

7.1.9 Tetrachlorwinfos 

Tetrachlorwinfos to aromatyczno alifatyczny dimetylo fosforan o wzorze sumarycznym 
C10H9Cl4O4P. Aktywny organofosforowy akarycyd należący do insektycydów zwalczający wszystkie 
stadia rozwoju przędziorków. W USA stosowaany pod nazwą “stirofos”, dopuszczony do obrotu przez 
japońskie ministerstwo rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa podd nazwą “CVMP” [291]. 
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Rysunek 114 Tetrachlorwinfos 

7.1.10 Oxydemeton-metylu 

Oxydemeton methylu jest związkiem chemicznym z grupy estrów kwasu tiofosforowego i 
sulfotlenków.  
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Rysunek 115 Oksydemeton metylu 

Oksydemeton metylu jest inhibitorem cholinesterazy, działa, jako środek owadobójczy 
wprowadzony na rynek przez Bayer AG w 1960 roku. 

7.1.11 Nikotyna 

Nikotyna (ATC: N 07 BA 01) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkaloidów 
pirydynowych zawarty w liściach tytoniu. Zbudowana jest z dwóch pierścieni heterocyklicznych, 
pirydyny i pirolidyny [292], której atom węgla w pozycji 2 stanowi centrum chiralne (naturalnie 
występująca nikotyna jest enancjomerem o konfiguracji S). W formie czystej jest wysokowrzącą, 
bezbarwną i bezwonną cieczą, szybko utleniającą się na powietrzu do brunatnego kwasu 
nikotynowego. Łatwo rozpuszcza się w wodzie i można ją dość prosto wyodrębnić z liści tytoniu 
poprzez ekstrakcję wodną i destylację próżniową. Śladowe ilości nikotyny znajdują się też w 
pomidorach, bakłażanach i papryce. 
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Według encyklopedii nikotyna jest dość silną neurotoksyną, przewyższającą toksycznością wiele 
nielegalnych narkotyków. Stosuje się ją m.in. w mieszankach z innymi związkami, jako środek 
owadobójczy. Dawka LD50 to około 1–1,5 mg/kg masy ciała. Zmierzona zawartość nikotyny w 
tytoniu papierosowym jest rzędu 1–2% suchej masy, natomiast w dymie papierosowym rzędu 1 
mg/papieros. Nikotyna nie jest natomiast substancją mutagenną ani rakotwórczą, choć niektóre 
badania wskazują, że może ona hamować apoptozę czyli naturalny proces zaprogramowanej śmierci 
komórki w organizmie wielokomórkowym [293]. 
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7.1.12 Kwas Borowy 

Kwas borowy (potocznie kwas borny) – nieorganiczny związek chemiczny, słaby kwas o wzorze 
H3BO3 (można go też przedstawić, jako B(OH)3). W przyrodzie występuje, jako niezwykle rzadki 
minerał sassolin [294]. Sole kwasu borowego nazywane są boranami (ortoboranani). 

Kwas borowy jest stosowany, jako nawóz, środek do impregnacji drewna, łagodny środek 
dezynfekujący i insektycyd. Jest wykorzystywany również, jako konserwant (E284). Kwas borowy 
został po raz pierwszy wyizolowany z boraksu przez Wilhelma Homberga (1652-1715), stąd znany 
był później, jako sal sedativum Hombergi ("sól uspokajająca Homberga"). Obecność kwasu borowego 
lub jego soli stwierdzono w soli morskiej i roślinach (szczególnie w owocach). 
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Rysunek 117 Kwas borowy 

 
Właściwości chemiczne i fizyczne H3BO3. Kwas borowy jest nietrwały termicznie, w 

temperaturze powyżej 403 K oddaje część wody i przechodzi w kwas metaborowy: 
 

H3BO3 ⇌ HBO2 + H2O 
 
Jest bardzo słabym kwasem (pKa = 9,24). W roztworach wodnych nie ulega dysocjacji, lecz jest 

akceptorem jonów wodorotlenowych (czyli kwasem Lewisa, a nie kwasem Brønsteda): 
 

B(OH)3 + H2O ⇌ B(OH)4− + H+ 
 
Stosunkowo słabo rozpuszcza się w wodzie (w temp. 293K ok. 5 g na 100 cm³ wody). Podobnie 

jak inne związki boru, barwi płomień na kolor zielony. 
Zastosowania 
Kwas borowy jest związkiem dostępnym, niedrogim i stosunkowo mało toksycznym, przez co 

znalazł zastosowanie, jako "zielony" katalizator szeregu reakcji chemicznych (patrz: zielona chemia) 
[295]. W obecności 10% kwasu borowego aminy w roztworach wodnych ulegają addycji do 
aktywnych związków nienasyconych (reakcja aza-Michaela) z wydajnościami 70 - 95% [296]. 

7.2 Herbicydy 

Herbicydy (łac. herba - trawa, caedo - zabijać) to grupa związków chemicznych należących do 
służących do selektywnego lub nieselektywnego zwalczania chwastów w uprawach [297]. Ich 
stosowanie może stanowić uzupełnienie mechanicznych zabiegów pielęgnacyjnych. Pierwszym 
powszechnie stosowanym herbicydem był kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy zwany w skrócie 2,4-D 
[298, 299, 300, 301, 302]. 

2,4-D, to herbicyd z grupą fenoksyoctową zwalczający chwasty dwuliścienne w w uprawach traw i 
zbóż. Obeznie głównie stosowanyw mieszaninie z innymi herbicydami, które umożliwiają 
rozszerzenie spektrum działania. Jest najczęściej stosowanym na świecie herbicydem, trzecim 
najczęściej stosowane w Stanach Zjednoczonych. Jest to przykład syntetycznej auksyny (hormon 
roślinny).  
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Rysunek 118 Kwas 2,4-D 

7.2.1 Aminopyralid 

Aminopiralid jest herbicydem zwalczającym chwasty dwuliścienne z grupy pochodnych pirydyny, 
używany do zwalczania w użytkach zielonych. Znany ze swojej zdolności do przetrwania w 
kompoście [303]. 
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Rysunek 119 Aminopyralid 

7.2.2 Atrazyna 

Atrazyna, 2-chloro-4-(ethylamino)-6-(isopropylamino)-s-triazine jest cyklicznym związkiem 
organicznym z pierścieniem triazynowym, herbicydem o szerokim spektrum dialania, stosowanym w 
sorgo i kukurydzy do zwalczania chwastów i traw. Stosowane jest w dużej skali w uprawie kukurydzy 
w USA ze względu na niski koszt. 
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Rysunek 120 Atrazyna 

Stosowanie atrazyny stało się kontrowersyjna ze względu na powszechne skażenie wody pitnej w 
rejonie upraw dużych plantacji kukurydzy i sorgo. W artykułach prasowych przypisuje się atrazynie 
nasilenie się ilości wad wrodzonych i problemów menstruacyjnych przy spożywanych przez ludzi 
wody zawierającej ślady atrazyny nawet w stężeniach poniżej norm państwowych [304]. Mimo że 
stosowanie atrazyny zostało zakazane w Unii Europejskiej [305], atrazyna jest nadal jednym z 
najczęściej stosowanych w świecie herbicydów. [306]. 

7.2.3 Clopyralid 

Clopyralid czyli kwas 3,6-dichloro-2-piryidynokarboksylowy jest organicznym związkiem 
heterocyklicznym, pochodną pirydyny – selektywnym herbicydem zwalczającym chwasty 
dwuliścienne, zwłaszcza na pastwiskach, terenach zadawnionych [307].  
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Jest to herbicyd znany ze swojej zdolności do przetrwania w kompoście. Clopyralid jest 
przykładem syntetycznej auksyny [308]. 

7.2.4 Dicamba 

Dicamba czyli kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy jest organicznym związkiem 
aromatycznym, chlorową pochodną eterową kwasu benzoesowego. Stosowana, jako środek 
chwastobójczy.  
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Dikamba, jest herbicydem stosowanym powschodowo zwalczającym chwasty dwuliścienne. Jego 
działanie jest zależne od aktywności gleby, stosowany jest do pielęgnacji muraw i ochrony zasiewów 
kukurydzy. Jest to kolejny przykład syntetycznej auksyny patrz rozdział 8.1Auksyny [308]. 

7.2.5 Glifosat 

Glifosat inaczej (N-(fosfonometylo)glicyna) to organiczny związek chemiczny z grupy 
fosfonianów (ściślej: α-aminofosfonianów) o wzorze C3H8NO5P. Glifosat jest aktywnym składnikiem 
niektórych nieselektywnych herbicydów. Hamuje działanie bardzo ważnego dla roślin enzymu syntazy 
EPSPS (syntaza 5-enolopirogroniano-szikimowo-3-fosforanowa), który jest kluczowym enzymem na 
szlaku metabolicznym kwasu szikimowego, związanego z biosyntezą aromatycznych aminokwasów 
(fenyloalaniny, tyrozyny i tryptofanu). Glifosat został wprowadzony do obrotu rynkowego w 1974 
roku, jako składnik herbicydu Roundup; stosowany jest w postaci soli amonowej (CAS: 40465-66-5) 
lub izopropyloamoniowej (CAS: 38641-94-0). Preparaty Roundup oprócz glifosatu, jako czynnika 
aktywnego biologicznie, zawierają substancje ułatwiające jego przenikanie przez błony komórkowe 
[309]. 
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7.2.6 Rondoup 

Roundup to nieselektywny herbicyd zawierający substancję czynną glifosat, produkowany przez 
koncern Monsanto. Rondoup zwalcza niemal wszystkie rośliny wnikając w tkanke i przechodząc do 
systemu korzeniowego, dlatego może być stosowany przed założeniem plantacji roślin, wschodem 
uprawianej rośliny lub tuż przed zbiorem. Stosowany jest też w nieużytkach i w sadach w celu 
zwalczenia uciążliwych chwastów. Uzyskał szczególne znaczenie po opracowaniu roślin uprawnych 
modyfikowanych genetycznie, odpornych na działanie glifosatu. Umożliwia to opryski upraw tym 
środkiem w celu selektywnego niszczenia chwastów. Nasiona zmodyfikowane genetycznie, odporne 
na Roundup noszą oznaczenie Roundup Ready. W USA, 80% powierzchni upraw kukurydzy zajmuje 
kukurydza Roundup Ready. Tę cechę posiada w USA 93% nasion soi [310]. 
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7.2.7 Linuron 

Linuron jest nieselektywnym herbicydem do selektywnego zwalczania chwastów w marchwi, 
kolendrze, pasternaku, zbożach, cebuli, ziemniakach, soi, kukurydzy. Działa hamując przebieg 
procesu fotosyntezy, [311, 312, 313]. 
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Rysunek 125 Linuron 

7.2.8 Metachlor 

Metachlor jest przedwschodowym herbicydem stosowanym do niszczenia chwastów 
jednorocznych w uprawach kukurydzy i sorgo. Jest to związek chemiczny o nazwie chemicznej (RS)-
2-Chloro-N-(2-ethyl-6-methyl-phenyl)-N-(1-methoxypropan-2-yl)acetamide, którego wzór 
przedstawia Rysunek 126. Metolachlor jest związkiem organicznym pochodną aniliny w dużej skali 
powszechnie stosowany, jako herbicyd. Jest bardzo skutecznym środkiem zwalczającym chwasty 
jednoroczne, ale jego stosowanie wzbudza wiele kontrowersji [314]. 
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Rysunek 126 Metachlor 

7.2.9 Paraquat 

Paraquat jest nazwą handlową związku chemicznego N,N′-dimethyl-4,4′-bipyridinium dichloride, 
jednego herbicydów stosowanego w największej ilości na świecie. Paraquat, jest nieselektywnym 
herbicyden kontaktowym używany do niszczenia z powietrza plantacji konopi Cannabis sativa i 
plantacji koki Erythroxylum coca Lam. Jest wysoko toksyczny dla ludzi,może wpływac na rozwój 
choroby Parkinsona [315, 316]. 

 
Rysunek 127 Paraquat 

 

7.2.10 Nitrofen 

Nitrofen jest herbicyden stosowanym w rolnictwie przez długi czas. Został opracowany w USA w 
roku 1964 w USA, jako herbicyd I był szeroko stosowany w świecie między innymi w NRD pod 
nazwą trizilin, TOK i trazalex. Wykrycie latem 2002 roku w jajach i drobiu ślady nitrofenun było 
przyczyną skandalu nitrofenowego. 

 
Rysunek 128 Nitrofen 

Nitrofen koliduje z układem hormonalnym. Jest podobnie zbudowany jak hormon tarczycy 
(tyroksyna też jest eterem [317]) i jest uważany za genotoksyczny (mutagenny). Badania nitrofenu w 
doświadczeniach na zwierzętach wykazały jego działanie rakotwórcze i teratogenne. Ponieważ 
nitrofen nie jest metabolizowany przez organizm, gromadzi się w tkance tłuszczowej zwierząt 
żywionych paszą ze śladami nitrofenu. U kur niosek, może przejść do jaj. Skandal nitrofenowy - Po 
raz pierwszy zauważono wzrost zawartości Nitrofenu w listopadzie 2001 roku w producenta żywności 
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dla niemowląt, którego laboratorium wykazało przekroczenie wartości dopuszczalnych (nds). 
Producent starał się przekonać swoich dostawców, aby zaradzić tej sytuacji, ale to nie powiodło się. 
Ponieważ stosowanie nitrofenu było w UE zakazane od wielu lat, nie wykonywano rutynowych badań 
na jego zawartość. W czerwcu 2002 roku Komisja Europejska zareagowała na problem nitrofenu w 
żywności. Niemiecki związek rolników oszacował szkody pośrednie i bezpośrednie wynikłe z powodu 
skandalu nitrofenowego na sumę 500 000 Euro. Jak się okazało przyczyną zanieczyszczenia ziarna 
nitrofenu była następująca. W magazynach, które w przeszłości były wykorzystywane do składowania 
nitrofenu składowano ziarno paszowe. W ten sposób ziarno użyte, jako pasza dla drobiu zostało 
skażone nitrofenem a ślady nitrofenu wykryto w żywności 318]!!!!. 

7.2.11 Pendimetalina 

Pendimetalina jest herbicydem stosowanym w uprawach rocznych traw i niektórych chwastów 
dwuliściennych. Hamuje podział komórek i wydłużenie komórek (kontrola długości źdźbła).  

 
Rysunek 129 Pendimetalina 

 
Pendimelatina zgodnie klasyfikacją HRAC jest zatwierdzone w Europie, do stosowania dla 

poszczególnych upraw, w tym zbóżach (pszenica, jęczmień, żyto, pszenżyto), kukurydzy, soi, ryżu, 
ziemniakach, roślinach strączkowewych, owocach, warzywach, orzechach, a także na trawniki i 
rośliny ozdobne [319]. 

7.2.12 Prometryna 

Prometryna jest organicznym związkiem o wzorze sumarycznym C10H19N5S, należącym do 
algicydów związkiem z grupy triazyn stosowany do zwalczania chwastów, stosowane do walki z 
zakwitami w zbiornikach i ciekach oraz do zwalczania chwastów lądowych. [320] 
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7.2.13 Picloram  

Pikloram, jest heterocyklicznym, organicznym związkiem chemicznym pochodną pirydyny, 
chlorowaną pochodną kwasu pikolinowego. Stosowany, jako herbicyd układowy używany głównie do 
kontrolowania niepożądanych drzew na pastwiskach i krawędzi pola. Jest to kolejny przykład 
syntetycznej auksyny. 
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Rysunek 131 Picloram 

Pikloram sprzedawany jest pod nazwą handlową Tordon i Grazon [321]. Działa również na wiele 
chwastów dwuliściennych oraz traw, ale większość z nich jest odporna na jego działanie. Po 
wchłonięciu przez liście, łodygi czy korzenie, pikloram jest transportowany w całej roślinie. Podczas 
wojny w Wietnamie, mieszaninę pikloram i 2,4-D stosowano, jako biały czynnik (ang. Agent white) 
rozpylono na rośliny, które przeżyły oprysk czynnika pomarańczowego (2,4,5-T i 2,4-D) (ang. Agent 
orange) [322, 323, 324, 325]. Mieszankę niszcząca totalnie roślinność nazywano. Super-orange była to 
mieszanka czynnika pomarańczowego i pikloramu. 

7.2.14 Chloran sodowy 

Chloran sodowy jest związkiem chemicznym o wzorze NaClO3. W stanie czystym jest białym 
krystalicznym proszkiem, który łatwo rozpuszcza się w wodzie. Jest higroskopijny. Rozkłada powyżej 
523 K uwolniając tlenu – przechodzi w chlorek sodu. We wrześniu 2009 r. sprzedaż hurtowa chloranu 
sodu, jako środek chwastobójczy zaostała zakazana we wszystkich krajach UE [326], dopuszczając 
jego używanie i przechowywanie aż do maja 2010 roku. Chloran sodu jest herbicidem 
nieselektywnym hamującym fitototoksycznym dla wszystkich zielonych części roślin, jest szkodliwy 
również dla roślin w przypadku absorpcji przez korzenie [327]. 

7.2.15 Trichlopyr 

Trichlopyr jest związkiem organicznym, pochodną pirydyny - kwasem 3,5,6-trichloro-2-
pyrydynyloxyoctowym jest herbicydem z grupy totalnych defoliantów. Niszczy chwasty dwuliścienne 
pozostawiając trawy oraz rośliny iglaste.  
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Trichlopyr jest niezwykle skuteczny przy kontroli roślin drzewiastych i jest używany do 
utrzymania poboczy dróg i defoliacji obszarów zalesionych. Jest sprzedawany pod nazwa handlową 
Garlon. Używany jest również do zwalczania chwastów dwuliściennych, zwłaszcza bluszczu 
kurdybanka (Glechoma hederacea), przeciwko któremu jest niezwykle skuteczny [328, 329]. 

7.3 Fungicydy 

Fungicydy są stosowane głównie w rolnictwie, jako pestycydy. Ponadto, są wykorzystywane do 
zwalczania szkodliwych grzybów (np. pleśni) w drewnie,jako komponenty gzrybobójcze do farb, 
tkanin, ścian oraz w produktach spożywczych. W przypadku fungicydów, które są stosowane w 
medycynie, powszechnie stosowane jest określenie - środki przeciwgrzybicze - biocydy. W 
przeciwieństwie do środków grzybobójczych stosowanych w rolnictwie biocydy są używane, jako 
środki dezynfekujące. W tej dziedzinie obserwuje się wyraźnie rozróżnienie między mocą 
grzybobójczą i sporobójczą . Unieszkodliwienie zarodników pleśni wymaga znacznie bardziej 
agresywnych chemikaliów i wyższych czasów ekspozycji niż micelli i komórek sporów [330]. Grzyby 
nie zawierają chlorofilu nie syntetyzują węglowodanów z di-tlenku węgla i wody. Żyją w tkankach 
innych organizmów i czerpią pokarm z organizmu gospodarza. Zarodniki grzybów są rozproszone w 
powietrzu i w glebie. Jeśli wystapią korzystne warunki środowiskowe, następuje szybki rozwój 
nowych strzępków. Od połowy 1980 roku dostępne są biobójcze środki lecznicze niszczące pasożyty i 
grzyby. Leczniczymi środkami grzybobójcymi można zatrzymać infekcję we wczesnym stadium 
rozwoju. Pasożytujące grzyby można również zwalczyć pomyślne działając środkami 
grzybobójczymi, nawet w fazie widocznej i rozległej infekcji [331, 332]. 

Środki kontaktowe Do grupy środków o działeniu kontaktowym należą: 
÷ Siarka elementarna aktywna wobec różnych gatunków pleśni stosowana w zbożach, 

warzywach, winie, owocach. Siarka zwilża i wnika do komórek grzybów i zakłóca łańcuch 
oddechowy w mitochondriach, 
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÷ Guazatyna patrz Rysunek 133 -stosowana w bejcach przeciwko septoriozie plew pszenicy 
Septoria nodorum i pleśni śniegowej [333, 334], 

÷ Chlorotalonil: patrz Chlorotalonil zwalczający septoriozę, chwościka buraczanego 
(Cercospora beticola), ramularię (Ramularia beticola). Stosowanie chlorotalonilu ma istotne 
znaczenie wobec opornych szczepów Septoria, 

÷ Iprodion: patrz Rysunek 135 zwalczającyRysunek 1 septoriozę, HTR zgniliznę twardzikową, 
czerń krzyżowych oraz szarą pleśń.w rzepaku, 

÷ Anilazyna: patrz Rysunek 136 zwalczająca septoriozę i HTR, obecnie niedozwolony do 
stosowania, wcześniej stosowana, jako aktywny składnik preparatu Dyrene [335, 336]. 

7.3.1 Guazatyna 

Guazatyna organiczny związek chemiczny, pochodna azotowa węglowodoru C18 o wzorze 
sumarycznym C18H41N7 stosowana, jako grzybobójczy środek o działaniu kontaktowym. Nazwy 
handlowe: Belcut; Decotine; Murbenine; Panolil; Panoli [337]. 
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Rysunek 133 Guazatyna 

 

7.3.2 Chlorotalonil 

Chlorotalonil, jest aromatycznym nitrylem podstawionym chlorem o wzorze sumarycznym 
C8Cl4N2, jest to nazwa zwyczajowa fungicydu z grupy węglowodorów aromatycznych; 
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Rysunek 134 Chlorotalonil 

Chlorotalonil odznacza się szerokim zakresem działania, zarówno w zwalczaniu mączniaka 
prawdziwego, jak i trudniejszego do zwalczenia mączniaka rzekomego, plamistości liści, antraknozy 
oraz rdzy zbożowej [338, 339]. 

7.3.3 Iprodion 

Iprodion jest związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym C13H15N3O3 z grupy amidów 
kwasów karbolsylowych, dicarboximidów oraz imidazoli stosowanym, jako fungicyd oraz nematycyd 
(środek przeciw pasożytom skóry [340, 341]) w środkach ochrony roślin. 
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Rysunek 135 Iprodion 

Iprodion został dopuszczony Unii Europejskiej od 2004 roku, do stosowania, jako pestycyd [342]. 
Na przykład używany jest zaprawiania nasion warzyw i przeciwko grzybom rodzaju Alternaria oraz 
przeciw pleśni w rzepaku. Szczegółowe zasady stosowania w Szwajcarii, Austrii i Niemczech, 
preparatów zawierających tę substancję opisane są w odrębnych przepisach [343].  
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7.3.4 Anilazyna 

Anilazyna jest związkiem organicznym heterocyklicznym z grupy triazyn o wzorze sumarycznym 
C9H5Cl3N4 tą nazwę nosi substancja czynna środka ochrony roślin. Związek ten jest bezbarwną 
substancja stałą, stosowaną, jako środek grzybobójczy. 
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Rysunek 136 Anilazyna 

Anilazyna służy, jako kontaktowy środek grzybobójczy. Wykorzystywany w szerokim spektrum 
zakażęń liści i owoców (w przypadku zarażenia Septoria spp. Alternari, Colletotrichum coffeanum, 
Leptosphaeria nodorum oraz Pyrenophora teres) w różnorodnych uprawach [344]. 

Azole Największa i najbardziej rozbudowana grupa fungicydów (oprócz fungicydów 
strobilurynowych [345]). Podzielona w zależności od właściwości oddziaływania na podgrupy 
benzimidazoli, triazoli i imidazoli. 

Benzimidazole ("BCM") Wykazują działania na metabolizm grzybów: zahamowanie podziału 
komórek (mitoza) niszczenie gzrybów. Wykazują punktowe działanie na przemioanę materii w 
metabolizmie grzyba, w związku z tym istnieje duże ryzyko uodpornienia sie gzrybów. Grupa ta 
obejmuje związki z danego efektu przeciw łamliwości źdźbła i pleśni śniegowej. Benzimidazole 
wykazują lecznicze działanie, natomiast nie zapobiegają występowaniu choroby. Do substancji 
czynnych zalicza się między inymi karbendazym, tiofanat. 

7.3.5 Karbendazym 

Karbendazym jest organicznym związkiem z grupy benzimidazoli dokładnie karbaminianów 
benzimidazolu o wzorze sumarycznym C9H9N3O2 popularnym fungicydem, który jest stosowany do 
zwalczania grzybów w uprawie owoców i warzyw.  

N

N
N

H

O

O CH3

H

 
Rysunek 137 Karbrndazym 

W Niemczech i Austrii, karbrndazym stosowany jest, jako środek biobójczy głównie w produkcji 
zbóż, w Szwajcarii został zatwierdzony, jako środek ochronny przed różnymi chorobami grzybowymi 
w uprawach owoców, warzyw i roślin ozdobnych [346] Jest również stosowany, jako dodatek do 
szczeliw silikonowych jak inhibitor o działaniu przeciwgrzybicznym. 

7.3.6 Tiofanat metylowy 

Tiofanat metylowy jest organicznym związkiem chemicznym z grupy pochodneych benzimidazolu 
i karbaminianów o wzorze sumarycznym C12H14N4O4S2.  
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Rysunek 138 Tiofanat metylu 

Tiofanat metylowy jest palnym jasnobrązowym ciałem stałym o słabym charakterystycznym 
zapachu di-tlenku siarki. Tiofanat metylu jest praktycznie nierozpuszczalne w wodzie [347]. Tionafat 
metylowy jest odporny na działanie światła, ale ulega rozkładowi w roztworach alkalicznych i 
kwaśnych. Tiofanat metylu jest używany, jako składnik czynny w pestycydach. Jest to środek 
przeciwgrzybiczy zatwierdzony do stosowania w Niemczech od 2009 ze wskazaniem zwalczania 
fuzariozy w pszenicy i pszenżycie. Działanie tiofanatu polega na hamowaniu podziału komórek β-
tubulin przez karbendazym - produkt degradacji tiofanatu [348]. Tiofanat metylu zosta zatwierdzony 
do stosowania od 1972 w Niemczech a od 1974 roku został przyjęty do stosowania w NRD. Natomiast 
w roku 2005 w Niemczech wprowadzono pestycyd Cercobin FL zawierający tiofanat metylu, jako 
środek przeciwdziałający grzybiczemu gniciu owoców ziarnkowych. W Unii Europejskiej 
zatwierdzono stosowanie tiofanatu, jako aktywnego składnika w fungicydach w marcu 2006 [349]. W 
krajach niemieckojęzycznych zostały zatwierdzone pestycydy zawierające tiofanat w Niemczech i 
Szwajcarii, bez Austrii. [350] 

Triazole. Wszystkie triazole są rozprowadzane w roślinach wykazując działanie potrójne - 
zapobiegawcze (ochronne), lecznicze i wstrzymujące rozwój chorób grzybowych. Należą one do 
podgrupy fungicydów SBI (inhibitorów biosyntezy steroli). Ta podgrupa jest zaliczana do fungicydów 
DMI (inhibitory demetylazy) [351, 352, 353]. Hamują one rozwój enzymu C14-demetylazy - 
następuje demetylacja w przemianie lanosterolu prowadzącej do syntezy ergosterolu grzybów [354]. 
Ergosterol w grzybach pełni taką samą funkcję jak cholesterol w organizmach zwierzęcych i fitosterol 
w błonach komórkowych roślin. Do triazoli należą następujące składniki aktywne: propikonazol (np. 
Desmel) flusilazol (Capitan), metkonazol (Caramba), epoksykonazol (Opus), fluchinkonazol 
(flamenco), tebukonazol (Folicur, stosowany w zaprawach), protiokonazolu (prolina), difenokonazol 
(Spyrale) cyprokonazol (promień), triadimenol (Bayfidan), flusilazol (Capitan), Bromuconacol 
(granit), myklobutanil.  

7.3.7 Propikonazol 

Propikonazol jest organicznym związkiem chemicznym z grupy triazoli o sumarycznym wzorze 
C30H50O. Jest jasną, żółtawą, lepką cieczą, o słabym zapachu. Stanowi mieszaninę czterech 
stereoizomerów służy, jako środek grzybobójczy. [355] 
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Rysunek 139 Propikonazol 

Propikonazol stosowany jest, jako środek grzybobójczy. Na przykład, jako środek konserwujący 
drewno, jako środek grzybobójczy w uprawach kukurydzy, orzeszków ziemnych, migdałów, prosa, 
owsa, moreli, brzoskwiń, nektarynek, śliwek, jako środek zabezpieczający suszone śliwki [356].  

Imidazole są środkamii o działaniu systemowym należą przykładowe związki prochloraz (Mirage) 
oraz imazalil (ochrona jęczmienia, owoców cytrusowych). 

7.3.8 Prochloraz 

Prochloraz jest organicznym związkiem z grupy imidazoli o sumarycznym wzorze C15H16Cl3N3O2. 
Prochloraz służy, jako środek grzybobójczy,  
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Rysunek 140 Prochloraz 

stosowany w monoterapii przeciwgrzybowej lub w połączeniu z innymi środkami do zaprawiania 
ziarna zbóż i innych nasion, w leczeniu zakażeń grzybiczych roślin uprawnych, takich jak rzepak, 
buraki cukrowe, warzywa, ryż i kawa. jak również do ochrony owoców cytrusowych podczas 
magazynowania i transportu. Produkowany w dużej skali - w 1995 roku, w Niemczech zostało 
sprzedane około 1316 Mg tego związku. [357]. Prochloraz hamuje biosyntezę ergosterolu [358], takie 
działanie wykazują także jego sole manganu (CAS 69192-23-0 lub 75747-77-2), połączenia z 
chlorkiem miedzi (156065-03 -1), oraz jego sól cynkowa (137001-93-5). Prochloraz atwierdzono do 
stosowania w Unii Europejskiej w styczniu 2012 roku [359] 

7.3.9 Imazalil 

Imazalil jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym C14H14Cl2N2O, jest 
stosowany, jako substancja aktywna środków ochrony roślin (fungicydów) oraz środków 
wykorzystywanych do pozbiorczego zabezpieczania owoców.  
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Imazazil stosowany jest także w weterynarii, jako środek przeciwgrzybiczny do stosowania 
miejscowego[360, 361]. Imazalil hamuje biosyntezę ergosterolu, osłabiając błony komórkowe 
grzybów. W ten sposób wykazuje istotne działanie ochronne i leczniczych wobec wielu patogenów 
grzybowych. 

Z punktu widzenia zdrowotności istotnym jest poziom zawartości środków ochrony roślin w 
produktach żywnościowych. W tabeli 8 przedstawiono wyniki pomiarów pozostałości biocydu w 
żywności [362]. 
Tabela 9 pozostałości Imazalilu w żywności 

żywność średnio g/kg maksymalnie g/kg Rok przepr testu 
pomarańcze 90,9 790 2005 
grapefruity 23,3 510 2006 

banny 4,3 150 2007 
sok pomaranczowy 2,7 230 2006 

brzoskwinie 0,3 70 2008 
całe brzoskwinie 0,2 44 2000 

arbuz 0,08 16 2006 
ziarno pszenicy 0,07 47 2006 
słodka papryka 0,03 16 2004 
 
Morfoliny Stosowane również w lecznictwie pochodne morfoliny (patrz rozdział 0 i 21.20.4) 

stanowią kolejną grupę fungicydów SBI (inhibitory biosyntezy steroli). Hamują dwóch enzymów 
zaangażowanych w konstrukcji ściany komórkowej (reduktazy i izomerazy). Powstałe w ten sposób 
uszkodzenia w ścianie komórkowej prowadzą do szybkiego odwadniania grzybów, zwłaszcza w 
przypadku mączniaka obserwuje się silne działanie tego typu. W przypadku stosowania pochodnych 
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morfoliny ryzyko uodpornienia się grzybów jest bardzo niskie, nie zaobserwowano takich 
przypadków. przykładowe składniki aktywne to fenpropidyna i fenpropimorf [363]. 

Strobiluriny - Strobiluriny odkładają się w warstwie woskowej, docierając translaminarnych 
mitochondriów w metabolizmie energetycznym (łańcuch oddechowy) grzybów. Blokują one tam tylko 
jeden enzym i dlatego są bardzo narażone odporność (monogeniczną odporność na pleśń i septoriozę). 
Do strobiluryn zalicza się takie składniki aktywne jak pikoksystrobina, azoksystrobina, kresoksymu 
metylowego, pyraklostrobiny, fluoxastraobin, trifloxistrobin, dimoksystrobina [364]. 

Chinoliny - Pochodne hinoliny odkładają się podobnie jak strobiluryny w warstwie woskowej i 
wykazują rozkład translaminarny. Nie mają one leczniczego efektu, ale mają stosunkowo stosunkowo 
długi czas działania ochronnego. Przykładowa ubstancja czynna: chinoksyfen [365]. 

Anilino pirydyny - Pochodne anilino-pirymidyny działają w sposób podobny do strobiluryn 
odkładając się w warstwie woskowej następnie przemieszczaja się translaminarnie w całym ustroju 
chronionych roślin. Blokują przemianę materii grzybów hamują metabolizm aminokwasu metioniny 
(patrz rozdział 9.9), hamując w ten sposób przenikanie do liści i rozrostu tkanki grzybni. Przykładową 
substancją czynną jest cyprodinil [366]. 

7.3.10 Ciprodinil 

Cyprodinil jest organicznym związkiem chemicznym z grupy pochodnych anilino pirydynowych o 
wzorze sumarycznym C14H15N3 
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Ciprodinil stosowany jest, jako substancja czynna w środku ochrony roślin o działaniu 

grzybobójczym [367]. Biocyd ten ma działanie systemowe i działa poprzez hamowanie rozwoju i 
wydłużenia rurek i strzępków grzybni [368]. 

Najnowsze badania W ramach systematycznie prowadzonych badań nad przyjaznymi dla 
środowiska środkami grzybobójczymi stwierdzono, ze istnieją grzyby, które wytwarzają toksyny 
zabójcze dla innych rodzajów innymi grzybów. W 1977 roku Steglich i T. Anke wyizolowali dwa 
ważne składniki [369]. Te nowe związki są nazywane naturalnymi strobilurinami. Laboratoria 
badawcze BASF i Zenca (Syngenta) poświęciły wiele sił na zbadanie tych składników w odniesieniu 
do ich stosowania w ochronie roślin. Naturalne strobiluryny okazały się bardzo niestabilne. Pod 
działaniem powietrza i światła, składniki aktywne szybko tracą moc, jako biocydy. W 1996 r. 
Stwierdzono, że azoksystrobina zastosowana, jako aktywny składnik charakteryzuje się dobrą 
odpornością na działanie środowiska i wysoką aktywnością przeciwgrzybiczą w związku z tym została 
wprowadzona do obrotu [370]. Ten środek grzybobójczy jest stosowany do zwalczania septoriozy i 
rdzy i jest używany w ochronie w ziarna, owoców i warzyw. Z kolei BASF wprowadził w tym samym 
roku azoksystrobinę pzreciwko pleśni zbożowej, owoców ziarnkowych i winorośli. Z kolei w 2003 
roku firma BASF wprowadziła do obrotu inny nowy środek, dimoksystrobinę. Z przeglądu 
wiadomości wynika, ze w 2006 roku Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznał, 
że substancja ta ma negatywny wpływ na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne. Dlatego może być 
stosowana przy zachowaniu wyjątkowej ostrożności jedynie, jako środek grzybobójczy. W roku 2005 
Komisja Europejska przyjęła nową dyrektywę (2006/75/WE), która dodaje dimoksystrobinę do listy 
zakazanych substancji czynnych. [371]. 

8. Regulatory wzrostu roślin 

Substancje wzrostowe, czyli regulatory wzrostu roślin są badane z coraz większą intensywnością. 
Substancje wzrostowe powodują szybkie wydłużenie łodygi roślin. Zwiększenie wzrostu, 



86 

stymulowanie kwitnienia i zwiększenie liczby zalążków. Z przeglądu literatury wynika, że w ostatnich 
latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie wszystkimi substancjami wykazującymi aktywność 
regulatorów wzrostu i rozwoju roślin. Ma to związek z intensyfikacją badań w tej dziedzinie, a w 
konsekwencji z odkryciem nieznanych dotąd związków. Regulatory wzrostu i rozwoju roślin są 
substancjami organicznymi, których niewielkie ilości modyfikują funkcje fizjologiczne zachodzące w 
roślinie [372]. Ta modyfikacja różnych reakcji rośliny, polega na wspomaganiu, bądź hamowaniu 
procesów wzrostu i rozwoju, takich jak np. kiełkowanie, tworzenie korzeni, zawiązywanie owoców, 
starzenie się roślin [373].W uprawie roślin rzadko stosuje się naturalne hormony roślinne – najczęściej 
wykorzystuje się ich syntetyczne odpowiedniki. Odkrycie, w latach 40-tych i 50-tych ubiegłego wieku 
fitohormonów i mechanizmów ich działania, stanowiło przełom w hodowli roślin. W każdej roślinie 
istnieje 5 kluczowych hormonów wzrostowych o wzajemnym oddziaływaniu [374]. Hormony roślinne 
działają na zasadzie równowagi, co oznacza, iż wszelkie zakłócenia w biosyntezie jednego z nich 
natychmiast aktywują lub dezaktywują funkcjonowanie innego fitohormonu. Do podstawowych 
fitohormonów zalicza się auksyny [375], cytokininy, gibereliny, kwas abscysynowy [376] oraz etylen 
[377]. Za najbardziej obiecujące uważane są regulatory wzrostu stosowane do regulacji wzrostu zbóż, 
traw pastewnych, drzew i wybranych upraw ogrodniczych [378].  

8.1 Auksyny 

Auksyny to jedna z grup hormonów roślinnych. Głównym zadaniem tych hormonów jest 
stymulowanie wzrostu roślin. Ponadto auksyny wpływają na wzrost owoców (między innymi 
stymulują wytwarzanie owoców partenokarpicznych, czyli owoców bez nasion [379]) oraz odgrywają 
istotną rolę w regulacji fototropizmu i geotropizmu [380]. Auksyny naturalne 

 kwas indolilo-3-octowy (IAA) 
 kwas indolilo-3-masłowy (IBA) 
 kwas fenylooctowy (PAA) 
 indoliloacetonitryl (IAN) 
 kwas 3-indolilopirogronowy (IPA) 

8.1.1 Kwas indolilooctowy 

Kwas indolilo-3-octowy, IAA (ang. indoleacetic acid) jest organicznym związkiem chemicznym 
będącym hormonem roślinnym z grupy naturalnych auksyn. Reguluje wzrost i rozwój roślin. Struktura 
IAA jest podobna do aminokwasu tryptofanu, z którego jest syntetyzowany przez rośliny [381]. 
Fitohormon IAA jest syntetyzowany w merystemie wierzchołkowym pędu, liściach i nasionach. 
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8.1.2 Kwas indolilomasłowy 

Kwas indolilomasłowy (IBA, z ang. indole-3-butyric acid) jest organicznym związkiem 
chemicznym, indolową pochodną kwasu masłowego. Należy do fitohormonów z grupy auksyn [382]. 
Stosowany, jako ukorzeniacz sadzonek i środek stymulujący proces wzrostu roślin. IBA nie jest 
rozpuszczalny w wodzie, natomiast rozpuszcza się w 75% alkoholu. Działanie ukorzeniające 
wykazuje roztwór o stężeniu od 10 000 do 50 000 ppm. IBA stosowany jest również w postaci soli 
sodowej, która jest rozpuszczalna w wodzie. Pierwotnie uważano, że źródłem kwasu 
indolilomasłowego jest jedynie synteza, jednak stwierdzono, że związek ten można z powodzeniem 
izolować z liści i nasion kukurydzy i innych gatunków, na przykład wierzby białej Salix alba L. [383, 
384] 
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8.1.3 Indolilo acetonitryl 

Indolilo acetonitryl jest organicznym związkiem chemicznym, nitrylem kwasu 
acetyloindolilowego wo wzorze sumarycznym C10H8N2. Został wyodrębniony z kapusty brukselki w 
roku 1952 przez Jonesa okazał się bardzo aktywny w testach biologicznych [385]. 
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8.1.4 Kwas indolilopirogronowy 

Kwas indolilopirogronowy jest organicznym związkiem chemicznym należącym do keto-kwasów 
o wzorze sumarycznym C11H9NO3. Kwas indolilopirogronowy zaliczany jest do auksyn – roślinnych 
hormonów wzrostu, występuje w algach morskich [386] wprowadzany jest do preparatów 
biostymulujących [387]. 
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Auksyny tworzą się przede wszystkim w pąkach wierzchołkowych oraz w najmłodszych liściach i 
tam zwykle jest ich najwyższe stężenie. W kierunku od wierzchołka do podstawy rośliny, transport 
auksyn jest bardzo szybki – prawdopodobnie jest to transport aktywny wymaga, bowiem obecności 
cukrów i tlenu - energii uwalnianej w procesie oddychania. Z kolei w kierunku przeciwnym czyli od 
podstawy łodygi do jej wierzchołka zachodzi wolno, zgodnie z prawami dyfuzji. Syntetyczne 
regulatory wzrostu o właściwościach zbliżonych do auksyn to: 

 kwas naftylo-1-octowy (NAA) 
 kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D) 
 kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (2,4,5-T) 
 kwas 2-metoksy-3,6-dichlorobenzoesowy (dicamba) 
 kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy (picloran, tordon) 

8.1.5 Kwas naftylooctowy 

Kwas 1-naftylooctowy, nazywany kwase naftylo-1-octowym lub kwasem α-naftylooctowym 
(NAA ang. 1-naphthaleneacetic acid) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy regulatorów 
wzrostu i rozwoju roślin. Kwas ten jest syntetyczną auksyną stosowaną, jako ukorzeniacz sadzonek 
roślin. Kwas ten jest składnikiem czynnym preparatu Pomonit 505 SL stosowanego do poprawiania 
wielkości i wybarwienia jabłek oraz redukcji zawiązywania owoców jabłoni. Ukorzeniacze w proszku 
stymulujące wytwarzanie korzeniu w sadzonkach również zawierają kwas naftylooctowy. Kwas 
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naftylooctowy zwany hormonem NAA nie występuje naturalnie. W Stanach Zjednoczonych, w 
ramach ustawy federalnej o produktach zawierające środki owadobójcze, i gryzoniobójczy (FIFRA 
[388]) produkty zawierające NAA wymagają rejestracji z Agencji Ochrony Środowiska (EPA) i 
traktowane są tak jak pestycydy [389]. 
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Rysunek 147 Kwas naftylooctowy 

Kwas 2,4-D opisano w rozdziale 7.2. 

8.1.6 Kwas trichlorofenoksyoctowy 

Kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy (2,4,5-T) jest organicznym związkiem chemicznym, 
syntetyczną auksyną [390] stosowanym, jako fitotoksyczny bojowy środek trujący. Był on 
etatowym środkiem trującym armii USA niszczącym dżunglę, stosowanym w wojnie 
wietnamskiej, składnikiem „czynnika pomarańczowego” - "mordercą buszu" [391, 392]. 
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Rysunek 148 Kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy 

Kwas 2-metoksy-3,6-dichlorobenzoesowy opisano w rozdziale 7.2.4 

8.1.7 Kwas amino trichloropikolinowy 

Kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze 
sumarycznym C6H3Cl3N2O2. Jest pochodną kwasu pikolinowego, należy do grupy herbicydów 
opartych na strukturze pirydyny. Jest jednym z najskuteczniejszych fitotoksycznych bojowych 
środków trujących stosowanych pod nazwami pikloram, tordon. Tordon jest białym proszkiem, 
rozpuszczalnym w wodzie, nierozpuszczalnym w olejach. Niszczy rośliny dwuliścienne, natomiast 
większość traw jest na niego niewrażliwa. Działa, jako "naśladownik auksyn" [393]. Wnika w 
glebę na głębokość 60-120 cm. Zachowuje aktywność nawet przez 2 lata. Działa przez układ 
korzeniowy, dobrze wnika przez części zielone roślin. Stosowany w ilościach rzędu kilku 
kilogramów na hektar jest mało toksyczny dla ludzi. 
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Rysunek 149 Kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy 

Tordon był stosowany przez armię USA podczas wojny w Wietnamie, jako składnik „mieszanki 
białej” [394]. 

Pierwszą odkrytą auksyną by kwas indolilooctowy (IAA) patrz Rysunek 150. Kwas ten jest 
syntezowany w merystemie wierzchołkowym pędu, młodych liściach, zarodku oraz w małych 
ilościach w korzeniu.  
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Rysunek 150 Prawdopodobna synteza kwas indolilooctowego IAA 

Transport IAA przez parenchymę ma unikalny charakter. Jest on wolny (5-20 mm/h) i kierunkowy 
(polarny), jednak nie jest zależny od grawitacji. Ponadto IAA przemieszcza się szybko i 
bezkierunkowo poprzez floem (5-20 cm/h). 
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Rysunek 151 Kwas fenylooctowy 

8.2 Cytokininy 

Cytokininy to grupa regulatorów wzrostu i rozwoju roślin wśród których znajdują się hormony 
roślinne oraz substancje o działaniu podobnym do hormonów roślinnych jednak nie występujące 
naturalnie w roślinach [395]. Znanymi cytokininami są: 

 Zeatyna – 6-(γ-hydroksymetylo, γ-metyloalliloamino)puryna 
 Kinetyna – N-6-furfuryladenina (Kin) 
 6-benzyloaminopuryna (BAP) 
 2-izopentyloadenina (2iP) 
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Rysunek 152 Zeatyna 

8.3 Kinetyna 

Kinetyna należy do cytokinin, klasy hormonów roślinnych, które wspomagają podział komórek. 
Kinetyna pierwotnie izolowana została z hydrolizatu DNA ikry śledzia, Nadano jej nazwę kinetyna ze 
względu na zdolność do wywołania podziału komórek, pod warunkiem, że auksyny był obecne w 
środowisku. Kinetyna jest często stosowana w hodowli tkanek roślinnych do indukowania 
powstawania zawiązków. Pojawiły się też kosmetyki z kinetyką patrz rozdział 8.3.1. 

N N
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Rysunek 153 Kinetyna 

8.3.1 Kosmetyki z kinetyną 

Kinetyna to nowy składnik w kosmetyce. Co pewien czas w dziedzinie kosmetyki pojawia się 
nowy, niespotykany wcześniej składnik [396]. Najczęściej jest to substancja, która ma opóźnić proces 
starzenia się skóry oraz wspomóc w pewnym stopniu naprawę niekorzystnych zmian jakie już 
nastąpiły w skórze. Obawa przed zmarszczkami to jeden z głównych powodów troskliwej pielęgnacji i 
poszukiwania przez kobiety coraz to nowszych specyfików z nadzieją, że może zadziałają lepiej. 
Naukowcy intensywnie pracują, szukając wciąż nowych rozwiązań spełniających oczekiwania 
klientów. Jedne nowości okazują się rewelacją, inne odchodzą w zapomnienie, gdyż nie dały 
oczekiwanych rezultatów. Faktem jest, że naukowcom nie udało się znaleźć "cudownego środka" 
pozwalającego całkowicie uniknąć procesu starzenia się, jak dotąd pojawianie się zmarszczek to 
naturalny proces zapisany w genach. Jednym z nowych składników o działaniu opóźniającym 
starzenie się skóry, który pojawił się w zeszłym roku jest kinetyna patrz Rysunek 153 Kinetyna. Czy 
okaże się ona związkiem hamującym starzenie i spełnią się w praktyce wszystkie informacje 
podawane przez naukowców przekonamy się z czasem. Aktualne wyniki doświadczeń laboratoryjnych 
prowadzonych nad kinetyną zapowiadają się obiecująco. Kinetyna (6-furfuryloadenina) jest jak 
wspomniano wyżej naturalnym, roślinnym hormonem wzrostu, który jest odpowiedzialny za podziały 
komórek.  

W świecie roślin cytokininy zapobiegają starzeniu się liści. W przypadku większości roślin 
najniżej rosnące na łodydze liście szybko żółkną i opadają, w tym samym czasie bliżej wierzchołka 
łodygi rozwijają się młode, zielone listki. Wykazano, że jeśli dolnym liściom zaaplikuje się dawkę 
kinetyny, wówczas dłużej achowują zieloną barwę i nie opadają. Podobnie jest z odciętymi od łodygi 
liśćmi, wiadomo, że wkrótce liście te pomarszczyłyby się i zżółkły, jednak jeśli zanurzy się je w 
roztworze zawierającym kinetynę pozostają one nadal zielone. 

Zastanawiano się jak to się ma w stosunku do ludzkich komórek skóry? Okazało się, że kinetyna 
jest zdolna do opóźnienia starzenia się ludzkich komórek skóry zwanych fibroblastami. Fibroblasty to 
komórki występujące w warstwie skóry właściwej (głębsza warstwa pod naskórkiem), są one 
odpowiedzialne za produkcję kolagenu i elastyny. Kolagen i elastyna to dwa białka, które nadają 
skórze elastyczność, jędrność i odpowiednie napięcie. Z wiekiem w wyniku procesu starzenia ilość 
fibroblastów obniża się, komórki, bowiem wolniej się dzielą, zmienia się ich wygląd. Na podstawie 
samego wyglądu można odróżnić od siebie młodszą i starszą komórkę skóry. W 80 - letniej skórze w 
porównaniu ze skórą noworodka ilość fibroblastów spada o 50 %. Efektem zmniejszenia się liczby 
fibroblastów jest zmniejszona ilość włókien kolagenu i elastyny, powoduje to utratę jędrności i 
elastyczności skóry oraz pojawienie się zmarszczek. 

Naukowo dowiedziono, że kinetyna zawarta w kremach i aplikowana na skórę ma zdolność do 
opóźniania i zapobiegania niekorzystnym zmianom spowodowanym starzeniem się skóry. Z tego 
wynika, że ma ona zdolność do przedłużania życia fibroblastów. Poza tym kinetyna regeneruje 
starzenie skóry spowodowane nadmierną ekspozycją słoneczną. Jest także "zmiataczem wolnym 
rodników”, czyli efektywnym antyoksydantem. Z racji swej budowy chemicznej wykazuje powiązania 
z DNA (materiałem genetycznym każdej komórki). Jej korzystne działanie na materiał genetyczny 
polega na stymulacji mechanizmów naprawczych DNA Mechanizmy te pomagają usuwać szkody 
wyrzącone działaniem wolnych rodników. Dzięki temu kinetyna przyczynia się do przedłużania życia 
komórek. Kosmetyki oparte na kinetynie pomagają wygładzić skórę, poprawić jej koloryt, zmniejszyć 
zmarszczki powierzchniowe. Kinetyna działa bezpiecznie, gdyż, mimo, że stymuluje komórki do 
podziału to jednak nie jest możliwe, aby mogła nadmiernie przyspieszyć tempo podziałów, co by 
mogło doprowadzić do zmian nowotworowych. Tak, więc z jednej strony działa efektywnie, a z 
drugiej na bezpiecznym poziomie. Naukowcy podkreślają także, iż kinetyna posiada jeszcze jedną 
zaletę, a mianowicie w odróżnieniu od kwasów AHA czy retinoidów jakim jest choćby kwas retinowy 
nie powoduje efektów ubocznych w postaci pieczenia czy podrażnienia skóry. Kosmetyki z kinetyną 
nadają się także dla cery wrażliwej. W internecie i periodykach popularnonaukowych publikowne są 
wyniki otrzymane na podstawie doświadczeń przeprowadzonych głównie w laboratoriach na 
wyizolowanych komórkach skóry, a nie bezpośrednio na skórze. Być może z czasem okaze się, że 
kinetyna rzeczywiście działa odmładzająco na skórę. Kinetyna jest kolejną substancją o działaniu 
anty-wolnorodnikowym, czyli weszła do grona antyutleniaczy takich jak witaminy C, E, koenzym 
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Q10, flawonoidy, beta-karoten. Badania nad kinetyną są nadal prowadzone, gdyż naukowcy starają się 
sprawdzić, czy będzie można wykorzystać cenne właściwości kinetyny w zastosowaniu 
wewnętrznym, czyli w postaci suplementów branych doustnie. Może okazać się ona pomocna, jako 
składnik zapobiegający zmianom nowotworowym, chorobie Alzheimer'a lub innym schorzeniom. 
Kosmetyki z kinetyną są przeznaczone dla cer bardziej dojrzałych. Nie należy po nie sięgać przed 30 
rokiem życia, zaś regularnie można zacząć stosować w w wieku 35-40 lat [397, 398]. 

8.4 Gibereliny 

Gibereliny, są zaliczane często do regulatorów wzrostu i rozwoju roślin, jednakże nazwa 
gibereliny nie jest równoznaczna z hormonem roślinnym. Jest to wspólna nazwa dla związków o 
określonej budowie chemicznej, będących zarówno właściwymi fitohormonami, jak i produktami ich 
przemian. Gibereliny należące do fitohormonów regulują wzrost i dojrzewanie roślin. Najbardziej 
rozpowszechnioną gibereliną jest kwas giberelinowy (GA3)[399, 400]. Kwas giberelinowy wydzielany 
jest z produktów fermentacji prowadzonej za pomocą grzyba Gibberella fujikuroi [401]. Kwas 
giberelinowy ma zdolność wpływania na wydłużanie się komórek. W roku 1926 badacze japońscy 
zaobserwowali, ze rośliny ryżu zainfekowane gibereliną mają nienormalnie wydłużone łodygi [402]. 
Uważa się, że powstające z pożywki Fusarium moniliforme syn - gibereliny sa promotorami 
mykotoksyn typu deoxylivalenol [403] oddziaływujących toksycznie na ludzi i zwierzęta [404, 405]. 
Do roku 2000 znanych było ponad 100 związków określanych wspólną nazwą gibereliny.  
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Rysunek 154 Giberelina 452D 

 
Kwas giberelinowy (GA3) jest wielofunkcyjnym, wielopierścieniowym organicznym związkiem 

chemicznym. Kwas ten wykazuje aktywność biologiczną hormonu roślinnego. Wyniki badań 
analitycznych nie wykazałąy, że nie stwierdzono w badaniach jego wytwarzania w tkankach 
roślinnych. Kwas giberelinowy został wyizolowany przez japońskich badaczy T. Yabutę i T. Sumiki 
w 1938, jako uboczny metabolit grzybowego patogenu roślinnego Gibberella fujikuroi powodującego 
nadmierny wzrost roślin ryżu. Produkt okazał się mieszaniną trzech związków, a w 2003 znanych było 
już 130 kwasów giberelinowych [406], określanych nazwą "gibereliny" [407, 400]. 
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Rysunek 155 Kwas giberelinowy GA 3 [408, 400] 

Substancje wzrostowe otrzymuje się metodami mikrobiologicznymi z produktów działalności 
życiowej grzybów Fusarium [409]. W dietetyce Fusarium oxysporum wydzielające specyficzny, 
przyjemny zapach przypominający brzoskwinie lub woń kwiatów wykorzystywane są do 
suplementów diety dla sportowców o wysokiej zawartości mikroelementów. 

9. Aminokwasy 

Aminokwasy są organicznymi związkami chemicznymi zawierającymi kwasową grupę 
karboksylową -COOH oraz zasadową grupę aminową -NH2 patrz Rysunek 156. Ogólnie dowolną 
grupę kwasową, np. sulfonową -SO3H oraz zasadową grupę aminową -NH2 [410]. Aminokwasy są 
amfolitami [411]. Należy zauważyć, że nietrwały karbamid HOCONH2 zawierający w 
strukturze grupę karboksylową i grupę aminową (patrz Rysunek 157) nie jest aminokwasem, 
lecz amidem kwasu węglowego. Wszystkie aminokwasy zawierają, co najmniej dwa atomy 
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węgla. W ten sposób atom węgla, do którego podstawiona jest grupa aminowa decyduje, do 
jakiej klasy aminokwasów należy związek. 
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Rysunek 156 Aminokwas – związek zawierający jednocześnie grupę aminową oraz karboksylową 
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Rysunek 157 Amid kwasu węglowego 

Znanych jest ponad 300 aminokwasów występujących naturalnie. W skład białek wszystkich 
organizmów żywych wchodzi głównie 20 podstawowych aminokwasów kwasami biogennych, które 
łącząc się ze sobą wiązaniem peptydowym wchodzą w skład białek. Aminokwasy są podstawowymi 
jednostkami budulcowymi peptydów i białek [412]. 
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Rysunek 158 Najprostszy aminokwas – Glicyna 

a-Aminokwasy nazwa ta dotyczy L-α-aminokwasów, w których grupa aminowa znajduje się przy 
drugim atomie węgla, licząc łącznie z atomem węgla grupy karboksylowej. Liczenie rozpoczyna się 
zawsze od atomu węgla grupy karboksylowej. Według IUPAC α-aminokwas jest 2-amino kwasem. 
Najprostszym przedstawicielem proteinogennych α-aminokwasów jest glicyna (Rysunek 158) kwas 
amino octowy. Ten aminokwas odkryty w 2009 roku w komecie [413]!!!. Proteinogenne aminokwasy 
obok kwasów nukleinowych są budulcem białek wszystkich istot żyjących na ziemi. 

β-Aminokwasy: grupa aminowa der β-aminokwasów przyłączona jest do trzeciego atomu 
węgla. Według IUPAC 3-Aminokwasy. Najprostszym przedstawicielem jest β-alanina 
NH2(CH2)COOH.  

γ-Aminokwasy w tych aminokwasach grupa aminowa przyłączona jest do czwartego atomu węgla 
licząc od węgla grupy karboksylowej. Zgodnie z nomenklaturą IUPAC-są to 4-aminokwasy. 
Najprostszym przedstawicielem jest kwas -aminomasłowy, kwas 4-amino-masłowy, GABA [414]. 

Aminokwasy zazwyczaj są rozpuszczalne w wodzie i w warunkach fizjologicznego pH są 
zjonizowane Wartość pH, w której aminokwas istnieje w roztworze głównie w formie jonu 
obojnaczego, a stężenia formy anionowej i kationowej są sobie równe określa się, jako punkt 
izoelektryczny – pI. Dla aminokwasów obojętnych (zwierających jedną grupę aminową i jedną grupę 
karboksylową) pI wynosi 5 – 6, Dla aminokwasów zasadowych (zwierających więcej grup 
zasadowych niż kwasowych) pI wynosi ok. 10. Dla aminokwasów kwasowych (zawierających więcej 
grup kwasowych niż zasadowych) pI wynosi ok. 3. Zmiany właściwości aminokwasu na przykładzie 
glicyny ilustruje Rysunek 159 oraz Rysunek 160. 
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Rysunek 159 Zmiana pH glicyny w czasie miareczkowania roztworem NaON 

 
Rysunek 160 Zmiana właściwości glicyny następujca wraz ze zmianą środowiska 

Obecność w aminokwasach grupy karboksylowej i grupy aminowej powoduje, że są one 
zwiazkami amfoterycznymi. W roztworach wodnych występuja głównie w formie jonów. W 
zależnosci od pH środowiska jony te mogą mieć charakter kwasowy bądź zasadowy:  

NH3
+-CH2-COOH  NH2CH2-COO- NH2-CH2-COO-  

 
Rysunek 161 Zmiany stanu jonizacji aminokwasów w zależności od pH 

Aminokwasy są składnikami budulcowymi peptydów i białek (aminokwasy proteinogenne). 
Niektóre aminokwasy wchodzą w skład lipidów, seryna występuje w fosfolipidach, a glicyna w solach 
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żółciowych. Glutaminian, asparaginian oraz glicyna odgrywają role neuroprzekaźników. Wszystkie 
aminokwasy za wyjątkiem lizyny i leucyny, mogą być metabolitami pośrednimi szlaku 
glukoneogenezy (aminokwasy glukogenne), służą do biosyntezy glukozy.  

9.1 Alanina 

Alanina (Ala) jest prostym endogennym α-aminokwasem, należy do dwudziestu standardowych 
aminokwasów białkowych. Za jej pojawienie się w łańcuchu polipeptydowym odpowiada obecność 
kodonów GCU, GCC, GCA lub GCG w łańcuchu mRNA [415]. Łańcuch boczny alaniny stanowi 
grupa metylowa. Ponieważ przy atomie węgla α występują cztery różne podstawniki (patrz rozdział 
6.5). Alaninę zalicza się do grupy aminokwasów optycznie czynnych. Alanina jest aminokwasem 
alifatycznym niepolarnym. Alanina stanowi średnio około 7,8% reszt aminokwasowych 
występujących w białkach. 
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Rysunek 162 Alanina 

Produktem przemian zasad pirymidynowych jest izomer konstytucyjny β-alanina. β-alanina i kwas 
pantoinowy [416] reagują do kwasu pantotenowego patrz rozdział 12.8.4, - składnika Koenzymu A 
patrz Rysunek 181 [417]. 

9.2 Arginina 

Arginina (Arg) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy aminokwasów kodowanych 
przez DNA. Jest to kwas 2-amino-5-guanidynowalerianowy. Grupa guanidynowa występująca w 
cząsteczce jest przyczyną jej zasadowego charakteru [418, 419]. Arginina w organizmach żywych 
uczestniczy w przenoszeniu azotu w mocznikowym cyklu Krebsa oraz w syntezie kreatyniny. 
Arginina bywa zaliczana do aminokwasów endogennych. Jest też określana jak "względnie 
egzogenna". Poziom jej biosyntezy jest zależny od spożywania wystarczających ilości jej naturalnych 
prekursorów – proliny i kwasu glutaminowego [420]. Wraz z wiekiem zdolność syntezy argininy 
maleje, niski poziom argininy prowadzi do zachwiania równowagi wewnętrznej organizmu. Właściwa 
suplementacja diety pozwala na wzrost poziomu aminokwasu [421, 422] oraz przywrócenie 
równowagi. Arginina naturalnie występuje w białkach jąder komórkowych i komórek rozrodczych, w 
histonach [423]) stanowiąc około 80% białka protaminy. 
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Rysunek 163 Arginina 

9.3 Asparaginowy kwas 

Kwas asparaginowy (skrót: Asp oznaczaj "kwas asparaginowy lub asparagina" jest organicznym 
związkiem chemicznym z grupy aminokwasów białkowych o charakterze kwasowym. Anion 
karboksylowy tego kwasu (forma anionowa jest formą przeważającą w warunkach fizjologicznych) to 
asparaginian [424]. Kwas asparaginowy chodzi w skład miodu.  
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Rysunek 164 Asparginowy kwas 

Uczestniczy w syntezie puryn i pirymidyn oraz mocznika i AMP z IMP. Jest produktem 
pośrednim w cyklu Krebsa. Zapotrzebowanie na niego jest w całości pokrywane przez syntezę w 
organizmie, zatem jest to aminokwas endogenny [425]. 
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9.4 Cysteina 

Cysteina (skrót: Cys) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy endogennych 
aminokwasów kodowanych, związkiem amfoterycznym o sumarycznym wzorze C3H7NO2S, Cysteina 
wchodzi w skład wielu białek. Wraz z homocysteiną i metioniną tworzy grupę aminokwasów 
siarkowych (cysteina jest najprostszym z nich). 
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Rysunek 165 Cysteina 

Cysteina występuje głównie w białkach zbóż oraz kukurydzy, czerwonej papryce, czosnku, cebuli, 
brokułach, brukselce, owsie, granoli, kiełkach pszenicy, kiełkującej soczewicy. Źródła zwierzęce - 
mięso wieprzowe, wędliny, kurczak, indyk, kaczka, mielonka, jajka, mleko, białko serwatki, ser, 
jogurt. Dowiedziono, że w produktach żywnościowych cysteina i metionina mogą się utleniać do 
sulfoksydu i sulfonu metioniny [426] oraz do kwasu cysteinowego (3-sulfoalaniny). L-cysteina została 
po raz pierwszy wyizolowana z kamieni nerkowych, stąd jej nazwa wywodząca się od greckiego 
(κύστις küstis, bańka, pęcherz). Cysteina znajduje zastosowanie w produktach kosmetycznych. W 
japońskich zakładach fryzjerskich w przygotowaniu do trwałej ondulacji włosów wykorzystuje się 
cysteinę do podstawiania wiązań dwusiarczkowych w keratynie, w miejsce stosowanego w Europie 
kwasu tioglikolowego (środka o intensywnym ostrym niezbyt przyjemnym zapachu) [427]. Cysteina 
jest aminokwasem niezbędnym dla owiec, szczególnie owiec hodowanych na wełnę, owce pobieraja 
ten aminokwas z trawy. W czasie suszy, owce dużo wolniej porastają wełną, jednak owce 
transgeniczne porastają wełną nawet w czasie suszy [428]. Cysteina została zaproponowana, jako 
środek zapobiegawczy lub antidotum na niektóre z negatywnych skutków spożywania alkoholu, w 
tym uszkodzenia wątroby oraz „kaca”. Cysteina niweluje trujące działanie aldehydu octowego, który 
jest głównym produktem ubocznym metabolizmu alkoholu i jest odpowiedzialny za większość 
negatywnych następstw i długotrwałej niedyspozycji związanej ze sporadycznym używaniem 
alkoholu. Cysteina wspiera organizm wspomagając metabolizm, aldehydu octowego do stosunkowo 
nieszkodliwego kwasu octowego. W badaniach na szczurach, zwierzęta doświadczalne otrzymały 
dawki aldehydu octowego na poziomie LD50 (ilość, która zwykle zabija połowę wszystkich zwierząt). 
Badane szczury, które otrzymały cysteinę przeżywały eksperyment w 80%, przy równoległym 
podawaniu cysteiny i tiaminy, wszystkie zwierzęta przeżyły [429] Są to jedynie wyniki badań 
laboratoryjnych. Nie znaleziono jeszcze bezpośrednich dowodów na pozytywne lub negatywne 
działanie podobnej kuracji u ludzi, którzy spożywają alkohol w rozsądnych ilościach [427]. 

9.5 Glutamina 

Glutamina jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym C5H10N2O3, w 
skrócie Gln lub Q jest jednym z 20 aminokwasów, kodowanych przez standardowy kod genetyczny. 
Należy do grupy aminokwasów polarnych, może tworzyć wiązania wodorowe, które są podstawą do 
powstawania wyższych form organizacji aminokwasów do cząsteczek białkowych. Występuje w dużej 
ilości w organizmie, w szczególności w mięśniach i jelitach. 
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Rysunek 166 Glutamina 

Glutamina nie jest uznawana, jako aminokwas niezbędny (egzogenny), ale może stać się 
warunkowo niezbędnym w pewnych sytuacjach, w przypadku intensywnego treningu sportowego lub 
zaburzeń żołądkowo-jelitowych. Wprowadzenie do bocznego łańcucha kwasu glutaminowego grupy 
aminowej w miejsce grupy hydroksylowej prowadzi do powstania amidu kwasu glutaminowego. Jej 
kodony to CAA i CAG. W ludzkiej krwi, glutamina najobficiej występującym aminokwasem, w 
stężeniu około 500-900 mol/l [430]. Glutamina jest najobficiej występującym naturalnie w 
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organizmie, aminokwasem. Jest jednym z kilku aminokwasów, które mogą bezpośrednio przekraczają 
barierę krew-mózg [431] podobnie jak leucyna. W organizmie, znajduje się w kwiobiegu, a także jest 
przechowywana w mięśniach szkieletowych. Staje się warunkowo niezbędnym (wymaga, 
suplementacji z pożywieniem) w stanach choroby lub urazu [432]. 

9.6 Kwas aminomasłowy 

Kwas γ-aminomasłowy (GABA) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy 
aminokwasów. Pełni funkcję głównego neuroprzekaźnika o działaniu hamującym w całym układzie 
nerwowym.  
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Rysunek 167 Kwas -aminomasłowy 

Odkryto trzy receptory GABA (podtypu A, B i C). Receptory GABA typu A, są obecne niemal w 
każdej komórce nerwowej. 

9.7 Leucyna 

Leucyna (skróty: Leu, L) jest organiczny związkiem chemicznym –aminokwasem. Leucyna jest 
kodowanym aminokwasem alifatycznym, o rozgałęzionym łańcuchu bocznym, obojętnym 
elektrycznie. Została odkryta przez francuskiego chemika L. J. Prousta. Występuje we wszystkich 
białkach w albuminach i ciałach występujących w osoczu krwi. 
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Rysunek 168 Leucyna 

Leucyna należy do grupy aminokwasów egzogennych, organizm ludzki nie wytwarza jej. Ma 
postać białego proszku, jest rozpuszczalna w wodzie, jej temperatura topnienia wynosi 610 K. 
Otrzymywana jest przez hydrolizę białek lub syntetycznie z kwasu pirogronowego. Izomerem leucyny 
jest izoleucyna. Oba izomery mają zastosowanie w medycynie. L-Leucyna stosowana jest, jako 
dodatek do żywności o oznaczeniu E641, jako wzmacniacz smaku [433], jest aminokwasem 
przekraczającym barierę krew/mózg. 

9.8 Lizyna 

Lizyna (skrót Lys lub K) jest organicznym związkiem chemicznym –aminokwasem należącym do 
20 aminokwasów białkowych, najbardziej rozpowszechnionych na Ziemi.  
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Rysunek 169 Lizyna 

Należy też do grupy aminokwasów niezbędnych (liczącej 8 - 10 substancji), które nie mogą być 
syntetyzowane w organizmie człowieka i muszą być dostarczane z dietą. Jest to jeden z 10 
aminokwasów istotnych dla człowieka [434]. 

9.9 Metionina 

Metionina (skróty: Met, M) jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym 
C5H11NO2S. Jest to aminokwas kodowany, obojętny elektrycznie. Obok cysteiny jest jednym z dwóch 
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aminokwasów zawierających siarkę. Występuje w dużych ilościach w kazeinie mlekowej, białku jaj 
[435]. Naturalnie występująca metionina ma zazwyczaj konfigurację L [436]. 
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Rysunek 170 Metionina 

Metionina zaliczana jest do aminokwasów niezbędnych dla człowieka (nie może być 
syntetyzowany w organizmie człowieka i musi być dostarczany z pożywieniem) patrz aminokwasy 
egzogenne [437]. Uczestniczy w wielu reakcjach metylacji (SAM - S-adenozylometionina), a także w 
reakcjach metabolicznych, dostarczając grupy siarkowej. Nie tworzy mostków siarczkowych -S-S-, 
ponieważ nie posiada grup tiolowych -SH. Metionina jest jednym z dwóch (obok tryptofanu patrz 
rozdział 9.16) aminokwasów posiadających tylko jeden kodon – kodowana jest przez tryplet AUG. 
Należy do znaczących kodonów, ponieważ jest odczytywany przez rybosom, jako miejsce startu 
translacji – w efekcie, metionina jest wbudowywana w koniec aminowy - N-koniec, jako pierwszy 
aminokwas wszystkich białek w organizmach jednokomórkowych Prokaryota i Archaea [438]. 
Metionina jest również prekursorem biosyntezy fitohormonu - etylenu, w okresie dojrzewania 
owoców oraz w reakcji roślin na stres. 

9.10 Prolina 

Prolina (Pro) należy do grupy α-aminokwasów, zawierających w swej strukturze pięcioczłonowy 
pierścień pirolidynowy. Punkt izoelektryczny: 6,30. Prolina ma słodki smak, jest pochodną pirolidyny 
patrz rozdział 6.14.1. Prolina jest składnikiem wielu białek, wpływającym w znacznym stopniu na ich 
strukturę trzeciorzędową. Struktura helisy alfa jest niemal pozbawiona proliny. Aminokwas ten obok 
pochodnej hydroksyproliny jest głównym składnikiem struktury helisy kolagenu. Przekształcenie 
proliny w hydroksyprolinę jest katalizowane przez hydroksylazę prolinową w obecności koenzymu – 
witaminy C. Zaburzenia tego procesu wskutek niedoboru witaminy C mogą prowadzić do szkorbutu 
[439]. 
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Rysunek 171 Prolina 

9.11 Hydroksyprolina 

Hydroksyprolina (Hyp, Pro(OH)) dokładnie L-4- hydroksyprolina jest organicznym związkiem 
chemicznym o sumarycznym wzorze C5H9NO3,  aminokwasem występującym w kolagenie, 
występującym w dużych ilościach w żelatynie. 
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Rysunek 172 Hydroksyprolina 

Hydroksyprolina jest zmodyfikowaną w procesie hydroksylacji proliną, jest aminokwasem, 
wykorzystywanym w profilaktyce i redukcji rozstępów. Jest prekursorem syntezy kolagenu III oraz 
wspomaga odbudowę włókien elastyny. Zapobiega powstawaniu rozstępów i skutecznie likwiduje już 
istniejące. Stymulując proces lipolizy, wspomaga usuwanie toksyn. Lekko rozjaśnia naskórek [440]. 
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9.12 Selenocysteina 

Selenocysteina (Sec) jest aminokwasem naturalnie występujący w licznych białkach. Znajduje się 
w tRNA w katalitycznej części niektórych enzymów. Reszta selenocysteinowa powstaje przez 
modyfikację seryny związanej z cząsteczką tRNA. [441]. 
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Rysunek 173 Selenocysteina (Sec) 

9.13 Seryna 

Seryna (Ser) jest kwasem α-amino-β-hydroksypropionowym. Seryna jest aminokwasem 
kodowanym, endogennym, wchodzi w skład takich białek jak kazeina w mleku czy fibroina jedwabiu. 
Jest obojętna elektrycznie. Niezbędna w diecie człowieka. Seryna pełni ważną funkcję w trawieniu 
białek, jako składnik proteaz serynowych [442, 443]. 
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Rysunek 174 Seryna (Scr) 

9.14 Tauryna 

Tauryna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy aminokwasów, kwasem 2-
aminoetanosulfonowym o sumarycznym wzorze C2H7NO3S. W przeciwieństwie do aminokwasów 
biogennych tauryna w miejsce grupy karboksylowej, zawiera grupę sulfonową. Tauryna jest głównym 
składnikiem żółci, znajduje się w jelicie grubym i stanowi około 0,1% całkowitej masy ciała 
człowieka. Tauryna jest β-aminokwasem (grupa aminowa i sulfonowa są rozdzielone 2 atomami 
węgla) i nie zawiera atomów asymetrycznych, a więc nie ma izomerów L i D. 
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Rysunek 175 Tauryna 

Związek ten jest produktem końcowym degradacji aminokwasu siarkowego, cysteiny patrz 
rozdział 9.4. Wyjątkowo wysokie stężenie tauryny występuje w rozwijającym się mózgu i drastycznie 
spada zaraz po zakończeniu procesu rozwoju. Tauryna odgrywa istotną rolę wsprzęganiu kwasów 
żółciowych, działa antyoksydacyjnie, osmoregulująco, stabilizuje błonę komórkową i bierze udział w 
modulowaniu poziomu wapnia [444]. Tauryna stymuluje przepływ wapnia przez błonę komórkową 
jak również ułatwia przepływ sodu i potasu przez błonę komórkową.  Jest bardzo ważna dla układu 
krążenia, oraz rozwoju i funkcji mięśni szkieletowych, siatkówki i centralnego układu nerwowego. 

Tauryna syntetyczna jest składnikiem dostępnych na rynku napojów energetyzujących, mleka 
modyfikowanego w proszku dla dzieci, karmy dla zwierząt (tauryna jest dla kotów aminokwasem 
niezbędnym do wchłaniania tłuszczów). Tauryna jest kotu do życia niezbędna. Jej niedobór skutkuje 
poważnym schorzeniem serca (kardiomiopatia), które szczególnie u starych zwierząt może 
doprowadzić do przerostu i niewydolności mięśnia sercowego (tauryna stanowi aż50% wolnych 
aminokwasów w mięśniu sercowym). Tauryny kot potrzebuje również do wytworzenia kwasów 
żółciowych. Jak mawiał znajomy „lekarz nieludzki” (R.I.P) sporo tauryny zawiera świeża wołowina 
natomiast największe stężenie tauryny jest w mięsie… myszy. To dlatego koty tak je 
lubią(charakterystyczny zapach). Stężenie tauryny w organizmie gryzoni jest bardzo wysokie i np. w 
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tuszkach mysich wynosi około 0,7%, podczas gdy w mięsie drobiowym lub wołowym tylko nieco 
ponad 0,1% [445] patrz Tabela 10.  
Tabela 10 . Średnia zawartość tauryny w niektórych surowych produktach 

pochodzenia zwierzęcego (wg różnych autorów) [415]  

Produkt Zawartość taurynyw mg/100 g produktu 

Mięso wołowe 44 

Wątroba 18 

Mięso drobiowe 34 

Proszek jajeczny 6 

Dorsz 31 

Tuńczyk 68 

Mleko krowie 1 

Mleko kozie 7 

Mleko kotki 36 

Mleko kobiece 4,2 

 
Tauryna wchodzi w skład odżywek dla sportowców zawierających również kofeinę, 

glukuronolakton i inne substancje. Od roku 2007 wprowadzono taurynę do wielu kosmetyków takich 
jak szampony, żele pod prysznic. [446]. 

9.15 Treonina 

Treonina (nazwa skrótowa Thr lub T, kwas α-amino-β-hydroksymasłowy) jest obojętnym 
elektrycznie hydroksyaminokwasem kodowanym o sumarycznym wzorze C4H9NO3 [447], 
składnikiem wielu białek. Należy do egzogennych niezbędnych aminokwasów. Treonina jest 
aminokwasem optycznie czynnym posiadającym drugi asymetryczny atom węgla obok węgla α.  
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Rysunek 176 Treonina 

Aminokwas występuje naturalnie w aktywnej postaci L, Występuje w jajach, mleku, żelatynie oraz 
w wielu proteinach [449]. Produkty o dużej zawartości treoniny to twaróg, drób, ryby, mięso, 
soczewica, i ziarno sezamowe [448, 449]. 

9.16 Tryptofan 

Tryptofan (Trp) jest obojętnym elektrycznie aminokwasem, z podstawnikiem w łańcuchu 
bocznym zawierającym szkielet indolu. 
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Rysunek 177 Tryptofan 

Tryptofan wchodzi w skład miodu, w skład białek - mleka [450], białka krwi, należy do 
aminokwasów egzogennych - niezbędnych (nie może być syntetyzowany w organizmie człowieka i 
musi być dostarczany z pożywieniem). Zdolność do jego syntezy mają niektóre rośliny i bakterie. 
Dzięki przemianom tryptofanu powstają inne istotne związki, między innymi tryptaminy. Do 
najbardziej znanych tryptamin naturalnych należą: serotonina i melatonina [451]. Przemiany 
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tryptofanu są źródłem istotnych związków, tryptaminy, serotoniny i roślinnych hormonów wzrostu. 
Tryptofan podnosi odporność człowieka, bierze udział w produkcji kwasu solnego w żołądku, ponadto 
jest nośnikiem cynku. Łagodzi migrenę i zawroty głowy. Zawiaduje snem, uczestniczy w procesie 
krzepnięcia krwi, pracy mózgu i czynnościach układu immunologicznego. Wspomaga budowę białek 
ustrojowych i trawienie. Wytwarza przeciwciała, kontroluje skurcze mięśni (w tym mięśnia 
sercowego), obniża poziom tłuszczu we krwi. Głównymi źródłami tryptofanu są: mleko, żółty i biały 
ser, mięso, ryby, indyk, banany, suszone daktyle, orzeszki ziemne i inne produkty bogate w białko, 
czekolada, soja.  

9.17 Tryptamina 

Tryptamina to aminowy organiczny związek chemiczny powszechnie występujący w organizmach 
żywych. In vivo jest ona syntetyzowana z tryptofanu, powstaje, jako etap pośredni wytwarzania indolu 
oraz wielu alkaloidów [452, 453]. 
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Rysunek 178 Tryptamina  

Swoje doświadczenia z badań nad tryptaminami opisał farmakolog, syntetyk i badacz leków, 
znany z prowadzenia kampanii na rzecz legalizacji wybranych substancji psychoaktywnych - 
Alexander Shulgin w książce TiHKAL - Tryptamines i Have Known and Loved: The Continuation. 
[454]. 

9.18 Tyrozyna 

Tyrozyna jest organicznym związkiem chemicznym. Jest to hydroksylowa pochodna 
fenyloalaniny. Jednym z 20 podstawowych aminokwasów białkowych wchodzących w skład 
większości białek. Tyrozynę nazwano od greckiego tyros - ser. Tyrozyna zawiera hydrofilowy boczny 
łańcuch 4-hydroksyfenylometylowy i. spełnia ważne biologiczne zadania, jako wewnątrzkomórkowy 
przekaźnik, jest prekursorem ważnych hormonów i biologicznie czynnych substancji (tyroksyna, 
trójjodotyronina, adrenalina, noradrenalina oraz dopamina). 
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Rysunek 179 Tyrozyna 

Tyrozyna jest aminokwasem endogennym, organizmy większości zwierząt oraz organizm ludzki 
są w stanie go syntetyzować pod warunkiem dostatecznego zaopatrzenia w fenyloalaninę, od której 
tyrozyna różni się tylko jedną grupą hydroksylową [455]. 

9.19 Walina 

Walina (Val, V) - organiczny związek chemiczny, aminokwas egzogenny, kodowany przez 
kodony GUU, GUC, GUA oraz GUG. Wchodzi w skład miodu. Jest aminokwasem niepolarnym o 
alifatycznym, rozgałęzionym łańcuchu bocznym -CH-(CH3)2 [456, 457]. 
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Rysunek 180 Walina 

Podobnie jak leucyna i izoleucyna, walina jest aminokwasem rozgałęzionym. Jej nazwa wywodzi 
się od Valeriana officinalis kozłka lekarskiego [458] zawierającego również liczne biologicznie 
czynne substancje estry kwasu izowalerianowego, kwas walerenowy, waleranon, walerenal.  

10. Związki wielkocząsteczkowe 

Własności licznych substancji nieorganicznych i niezliczonej ilości substancji organicznych zależą 
od składu chemicznego i ich budowy. Istotną rolę odgrywa wielkość cząsteczki substancji. Oprócz 
polimerów syntetycznych istnieje duża grupa związków polimerowych występujących w przyrodzie 
naturalnie. Stanowią one substancje wytwarzane przez organizmy żywe lub też są ich składnikami 
budulcowymi. Rozważmy charakterystyki niektórych polimerów występujących w przyrodzie.  

Węglowodany są to związki, o ogólnym, sumarycznym wzorze Cn(H2O)n. Są to związki, w 
których na jeden atom węgla przypada jedna cząsteczka wody. Ponieważ atom węgla ma masę 
12j.m.a. a cząsteczka wody 18j.m.a. można z pewnym przybliżeniem przyjąć, że węglowodany 
zawierają węgiel i wodę w proporcji 2:3. Inaczej mówiąc to pochodne węglowodorów gdzie przy 
jednym atomie węgla dwa atomy wodoru zostały zastąpione jednym atomem tlenu =O, przy 
pozostałych atomach węgla natomiast jeden wodór –H zamieniony jest na grupę –OH. Najbardziej 
elementarnym cukrem w organizmie jest glukoza, która składa się z 6 atomów węgla. Jej wzór można 
więc zapisać, jako: CH2OH – CHOH – CHOH – CHOH – CHOH – CHO. Jej wzór sumaryczny 
natomiast to C6H12O6. Prawie wszystkie węglowodany z pożywienia zostają rozłożone lub 
przemienione do cząsteczki glukozy. Innym ważnym cukrem prostym jest fruktoza występująca w 
dużych ilościach w owocach. Połączenie 1 cząsteczki glukozy i fruktozy daje sacharozę, czyli cukier 
trzcinowy. Cukry proste (monosacharydy) są węglowodanami, w których strukturze występuje od 3 do 
7 atomów węgla. Celuloza, nazywana inaczej błonnikiem jest biopolimerem, polisacharydem - cukrem 
zbudowanym z wielu (powyżej 1000) pierścieni glukozy (C6H12O6). Pojedyncze jednostki glukozowe 
są połączone wiązaniami  - glikozydowymi i tworzą długi, nie rozgałęziony łańcuch polimeru. 
Celuloza jest białą masą o strukturze włóknistej, nierozpuszczalną w wodzie. Jest odporna na działanie 
większości czynników chemicznych. Naturalnie występuje w tkankach roślinnych, spełniając funkcję 
budulcowe. Otrzymuje się ją między innymi z włókien drewna, bawełny, słomy, konopi, lnu lub juty 
poprzez oddzielenie od innych składników. Wykonuje się to działając na nie na przykład tlenkiem 
siarki (IV) i wodorosiarczanem (IV) wapnia. Celulozę wykorzystuje się w przemyśle do produkcji 
papieru, tkanin oraz tworzyw sztucznych. Stanowi również bazę do wytwarzania farb, lakierów, 
klejów, bawełny strzelniczej i fibry. Jest stosowana w kosmetyce do zagęszczania kremów i innych 
wyrobów oraz w farmaceutyce do powlekania kapsułek i tabletek. Z kolei skrobia, która jest często 
potocznie nazywana krochmalem jest podobnie jak celuloza polisacharydem. Zbudowana jest z wielu, 
- powyżej 300, pierścieni glukozowych, które są połączone wiązaniami  - glikozydowymi. Skrobia 
składa się dwóch rodzajów łańcuchów polimerów: amylozy i amylopektyny. Stanowi biały, 
amorficzny proszek, który nie rozpuszcza się w zimnej wodzie oraz rozpuszczalnikach organicznych 
Naturalną funkcją skrobi jest magazynowanie glukozy, która stanowi materiał zapasowy roślin. 
Występuje w ziarnach zbóż, bulwach (np. ziemniak, batat, maniok), owocach, a także w łodygach i 
pniach roślin drzewiastych (np. sagowiec). Jest wykorzystywany w przemyśle spożywczym, do 
otrzymywania cukru, w przemyśle kosmetycznym, włókienniczym i farmaceutycznym. Ponadto 
stanowi substrat w produkcji klejów [459, 460]. Z kolei Koenzym A powstaje, jako magazyn energii 
w procesach fotosyntezy oraz procesach oddychania komórkowego. 

10.1 Koenzym A 

Koenzym A (w skrócie CoA, czasem CoASH w celu uwidocznienia niepodstawionej grupy 
tiolowej -SH) jest organicznym związkiem chemicznym powstającym w organizmie z 
adenozynotrifosforanu, pantotenianu oraz β-merkaptoetyloaminy. CoA służy, jako przenośnik grup 
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acylowych. Cząsteczkę koenzymu A związaną z resztą acylową nazywa się acylokoenzymem A 
(acylo-CoA). Najważniejszym z takich połączeń jest acetylokoenzym A (acetyl-CoA) [461,462]. 
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Rysunek 181 Struktura koenzymu A: 

Acetylo koenzym zawiera merkaptoetyloaminę, kwas pantotenowy połączone z ATP. Adenozyno-
5'-trifosforan (ATP) jest organicznym związkiem chemicznym, nukleotydem adeninowym zbudowany 
z grupy trójfosforanowej przyłączonej w pozycji 5' do cząsteczki adenozyny, tworząc bezwodnik 
kwasu fosforowego. Odgrywa on ważną rolę w biologii komórki, jako wielofunkcyjny koenzym i 
molekularna jednostka w wewnątrzkomórkowym transporcie energii. Stanowi nośnik energii 
chemicznej używanej w metabolizmie komórki. Powstaje, jako magazyn energii w procesach 
fotosyntezy i oddychania komórkowego. Zużywają go liczne enzymy, a zgromadzona w nim energia 
służy do przeprowadzania różnorodnych procesów, jak biosyntezy, ruchu i podziału komórki. Tworzy 
się z adenozyno-5'-difosforanu, a przekazując swą energię dalej powraca do formy ADP lub 
adenozyno-5'-monofosforanu (AMP). Cykl ten zachodzi bezustannie w organizmach żywych. Według 
Törnroth-Horsefielda człowiek każdego dnia przekształca ilość ATP porównywalną z masą swego 
ciała [463]. Strukturę ATP Adenozynotrifosforanu przedstawia Rysunek 182. 
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Rysunek 182 ATP 

10.2 Chityna 

Chityna (C8H13O5N)n (gr. chiton χιτώνα - wierzchnia szata) jest polisacharydem glukozy (β-
glukozy). Jest związkiem organicznym, z którego są zbudowane szkielety zewnętrzne stawonogów. 
Chityna jest wytwarzana przez hypodermę, czyli nabłonkowy oskórek. Substancje bardzo zbliżone do 
chityny występują również u ramienionogów, mszywiołów i mięczaków, a ponadto w ścianach 
komórkowych grzybów, wodorostów i bakterii. 
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Rysunek 183 Chityna 

 
Chityna została odkryta w 1811 roku przez francuskiego naukowca Henriego Braconnota, 

profesora historii naturalnej, dyrektora ogrodu botanicznego oraz członka Akademii Nauk w Nancy 
we Francji, który wyizolował ja z grzybów [464]. W 1823 roku Odier odkrył ten sam zwiazek 
chemiczny w naskórku owadów i nazwał go „chityna”, od greckiego „powłoka” lub „otoczka”. Odier 
nie ukrywał zdziwienia, że grzyby i owady zawieraja ten sam związek chemiczny - „niezwykłym jest 
odnaleźć w strukturze owadów ten sam składnik, co tworzy strukture roslin” - stwierdził [471]. 
Chemicznie chityna ma podobną strukturę do celulozy. Zamiast merów glukozydowych posiada mery 
acetyloglukozoaminowe (dokładnie N-acetylo-D-glukozo-2-aminowe). Tak jak w celulozie, tworzą 
one długie łańcuchy polimerowe poprzez wiązania β-1,4-glikozydowe. Wymiana części atomów tlenu 
na atomy azotu w strukturze chityny w stosunku do struktury celulozy powoduje, że w chitynie 
występują dużo silniejsze międzycząsteczkowe wiązania wodorowe, co skutkuje większą 
wytrzymałością mechaniczną chityny w stosunku do celulozy [465, 466]. 

10.3 Heparyna 

Heparyna (gr. hépar ‘wątroba’) jest sulfonowanym mukopolisacharydem, czynnikiem 
przeciwdziałającym powstawaniu zakrzepów podczas normalnego obiegu krwi. Wydzielana jest 
między innymi przez granulocyty zasadochłonne wątroby. Heparynę stosuje się dożylnie dla obniżenia 
krzepliwości krwi i rozbicia zakrzepów tętniczych. Heparyna jest polisacharydem wytwarzanym przez 
komórki tuczne wątroby, płuc, ścian naczyń krwionośnych i tkanki łącznej. Jest naturalnym 
czynnikiem przeciwkrzepliwym (patrz rozdział 25) stale występującym we krwi [467]. Jest to 
polisacharyd zbudowany z około 80 reszt monosacharydów, pochodnych glukozy i kwasu 
glukuronowego, połączonych w nierozgałęziony łańcuch. Cząsteczka ma ładunek ujemny. 
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Rysunek 184 Fragment cząsteczki heparyny 

Heparyna jest stosowana, jako lek przeciwzakrzepowy (patrz rozdział 25) zapobiegając tworzeniu 
się skrzeplin, standardowo stosowany u chorych poddawanych zabiegom chirurgicznym i 
unieruchomionym z powodu choroby, w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej, ostrych zespołach 
wieńcowych. Gdy heparyna spełni już swoją rolę, często konieczne jest jej usunięcie z krwiobiegu 
pacjenta. W tym celu rutynowo stosuje się protaminę - białko wiążące się z heparyną i hamujące jej 
działanie. Podanie protaminy obarczone jest jednak istotnym ryzykiem wystąpienia poważnych 
działań niepożądanych, takich jak reakcje alergiczne (dochodzi do nich u ponad 10 procent 
pacjentów), zaburzenia oddychania, nadciśnienie płucne, obrzęki, trombocytopenia i 
granulocytopenia. W laboratorium chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego opracowano bezpieczny 
sposób unieczynnienia heparyny. 
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Rysunek 185 Mniejszy fragment cząsteczki heparyny 

Zespół pod kierunkiem Krzysztofa Szczubiałki z Zakładu Chemii Fizycznej Wydziału Chemii UJ 
zsyntetyzował nowy, (bazujący na substancjach pochodzenia naturalnego), materiał polimerowy 
nadający się do szybkiej neutralizacji i usuwania heparyny z krwiobiegu. Otrzymany przez zespół 
polimer, będący pochodną chitozanu, czyli związku uzyskiwanego z pancerzy skorupiaków (patrz 
rozdział 10.4), może być przygotowany zarówno w postaci preparatu rozpuszczalnego w wodzie, jak i 
mikrogranulek o średnicy 3-4 mikronów. Mikrogranulki usieciowane są genypiną, czyli 
nietoksycznym związkiem, pozyskiwanym z owoców gardenii jaśminowatej patrz rozdział 24.2. 
Wprowadzenie roztworu polimeru do osocza zawierającego heparynę prowadzi do kompleksowania 
heparyny, a tym samym do jej neutralizacji. Działanie to jest analogiczne do tego, które wykazuje 
siarczan protaminy. Wydaje się, że syntetyzowany prez pracowników UJ materiał mógłby być 
stosowany, jako preparat podawany dożylnie, działający równie efektywnie jak siarczan protaminy, 
ale pozbawiony jej istotnych wad. Ponadto wykazano, że agregaty powstałe w wyniku 
kompleksowania heparyny i nowego polimeru są dużo mniejsze niż te, które z heparyną tworzy 
protamina, co powinno być dodatkową korzyścią w warunkach terapeutycznych [468]. 

10.4 Chizotan 

Chitozan jest substancją organiczną, polisacharydem, pochodną chityny. Chizotan produkowany 
jest w procesie chemicznej deacetylizacji chityny. Chityna pozyskiwana jest głównie z pancerzy 
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skorupiaków morskich, takich jak homary czy kraby. Pancerze tych skorupiaków zawieraja od 20 do 
40% chityny. Chityna oraz chitozan są ważnymi naturalnymi polimerami, a geneza ich stosowania 
sięga początków XIX wieku. Chitozan jest polisacharydem, a polisacharyd jest polimerem, czyli 
molekułą składajacą sie z połączonych ze soba mniejszych molekuł. W przypadku chitozanu, składa 
się on z D-glukozamin (cukrów) liniowo połaczonych ze sobą [469]. 
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Rysunek 186 Chitozan 

Mikrokrystaliczny chitozan charakteryzuje się: 
 wysoką wartością wskaźnika wtórnego pęcznienia, 
 zdolnością do tworzenia błon polimerowych bezpośrednio z zawiesiny, 
 wysoką adhezyjnością, 
 kontrolowaną bioaktywnością, a zwłaszcza działaniem antybakteryjnym, 
 biozgodnością i nietoksycznością, 
 wysoką stabilnością w postaci zawiesiny, 
 dobrą mieszalnością z szeregiem substancji, w tym polimerami, 
 dużą reaktywnością chemiczną, 
 dużą pojemnością sorpcyjną oraz zdolnościami chelatującymi [470, 471]. 

10.5 Hirudyna 

Hirudyna (hirudynina) – białko o działaniu przeciwkrzepliwym, należące do bezpośrednich 
inhibitorów trombiny. Wytwarzana jest przez gruczoły gardzieli pijawek żywiących się krwią [472]. 
Rekombinowana hirudyna (lepirudyna, r-hirudyna) jest stosowana, jako lek w prewencji żylnej 
choroby zakrzepowo-zatorowej. Hirudyna jest polipeptydem składającym się z 65 reszt 
aminokwasowych. Wiąże się stereospecyficznie do trombiny, tworząc nierozerwalny kompleks. 
Trombina może być z niego uwolniona jedynie przez syntetyczny inhibitor trombiny, benzamidynę.  

 
Rysunek 187 Hirudyna 

Hirudyna uniemożliwia przekształcenie protrombiny w trombinę, co powoduje efekt zmniejszenia 
krzepliwości krwi. Jest to proces umożliwiający pijawkom odżywianie się. Podczas ssania hirudyna 
zapobiega powstawaniu skrzepu na rance, co pozwala pijawce wyssać dużą ilość krwi przez 
powierzchowne nacięcie skóry ofiary. Równocześnie hirudyna konserwuje połkniętą krew w 
przewodzie pokarmowym pijawki, dzięki czemu ciało najedzonej pijawki nie traci gibkości [473] 
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Rysunek 188 Przystawianie pijawek [474]. 

10.6 Białka 

W roku 1938 G. J . Mulder użył po raz pierwszy terminu proteina – białko, oraz przeprowadził 
pierwsze systematyczne badanie białek. Wszystkie białka są związkami wielkocząsteczkowymi 
złożonymi z reszt około 20 rodzajów  aminokwasów. Białka powstają, jako wynik połączenia ze 
sobą aminokwasów wiązaniem peptydowym -CO-NH-. 
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Rysunek 189 Ilustracja powstawania wiązania peptydowego przez eliminację H2O 

Powstanie jednego wiązania peptydowego -CO-NH- w wyniku kondensacji dwóch aminokwasów 
z wydzieleniem jednej cząsteczki wody przedstawia Rysunek 190. 
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Rysunek 190 Synteza peptydu 

 
Bardziej obrazowo przedstawiono możliwości syntezy peptydów przedstawia ogólny schemat 

patrz Rysunek 191. 

A B A-A A-B

B-B B-A
 

Rysunek 191 Ogólny schemat syntezy peptydów 

Oraz schemat szczegółowy patrz Rysunek 192. 
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Rysunek 192 Przykład syntezy peptydów 

Należy zauważyć, że wszystkie białka są polipeptydami jednak nie każdy polipeptyd jest białkiem.  

10.6.1 Fibroina 

Fibroina jest białkiem z grupy białek fibrylarnych. Stanowi główny składnik budulcowy 
naturalnych włókien jedwabiu oraz pajęczyny. Fibroinę tworzą łańcuchy zbudowane w przeważającej 
części z aminokwasów - alaniny, glicyny, seryny i tyrozyny. 
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Rysunek 193 Przykładowy fragment łańcucha – Fibroiny -Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala 

Włókna jedwabiu zbudowane są z białka i przypominają ludzkie włosy zarówno pod względem 
fizycznym, jak i struktury chemicznej. Pod względem chemicznym (rodzaje białek wchodzących w 
jego skład a także poziom pH) jedwab jest bardzo zbliżony do naskórka skóry naturalnej. Włókna 
jedwabiu są bardzo mocne - szwy z jedwabiu są używane w chirurgii do szczególnie wrażliwych i 
narażonych na infekcje miejsc. Nici jedwabne skręcone są z bardzo długich włókien (nawet około 900 
m). Dzięki temu, nie ma możliwości, by pod wpływem zmian wilgoci czy temperatury, końcówki 
włókien wykręcały się czy odchodziły od materiału drażniąc skórę. [475, 476] 

10.7 Nukleozydy 

Nukleozydy są organicznymi związkami chemicznymi, glikozoaminami zbudowanymi z zasady 
azotowej połączonej wiązaniem β-N-glikozydowym z pentozami (rybozą, deoksyrybozą lub 
rybitolem). W zależności od rodzaju zasady azotowej wyróżnia się: 

nukleozydy purynowe: 
 adenozyna, 
 guanozyna, 
 inozyna, 
 ksantozyna. 

nukleozydy pirymidynowe: 
 cytydyna, 
 urydyna (RNA), 
 tymidyna (DNA), 
 2'-deoksyurydyna, 
 5-metylocytydyna, 
 5-metylourydyna. 

nukleozydy nikotynamidowe: 
 mononukleozyd nikotynamidowy (NMN+). 
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nukleozydy flawinowe: 
 flawinomononukleozyd, który tworzy z AMP dinukleotyd flawinoadeninowy (FAD). 

Jeśli w skład nukleozydu wchodzi cukier deoksyryboza, nazwy odpowiednich nukleozydów 
należy poprzedzić przedrostkiem deoksy, na przykład: 

 deoksyadenozyna, 
 deoksyguanozyna, 
 deoksycytydyna. 

Przykładem nuklezydu może być guanozyna [477, 478] Rysunek 194 i tymidyna . 

10.7.1 Guanozyna 

Guanozyna jest nukleozydem zawierającym zasadę azotową guaninę połączoną wiązaniem N-
glikozydowym przez atom N9 z cukrem rybozą w postaci β-D-rybofuranozy. Jest prekursorem dla 
nukleotydów, jak GMP, GDP, GTP powstających przez fosforylowanie atomu C5' rybozy. Cząsteczkę 
o podobnej budowie ma acyklowir, antywirusowy lek używany również w kuracji AIDS [479]. 
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 Rysunek 194 Guanozyna 

10.7.2 Tymidyna 

Tymidyna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy nukleozydów pirymidynowych, 
zbudowany z azotowej zasady pirymidynowej tyminy oraz pięciowęglowego cukru prostego (pentozy) 
– deoksyrybozy połączonych wiązaniem N-glikozydowym o sumarycznym wzorze C10H14N2O5. W 
literaturze angielskiej nazywana jest też deoksytymidyną. Jest jednym z czterech nukleozydów, z 
których zbudowane jest DNA. 

 
Rysunek 195 Tymidyna 

Tymidyna jest krystalicznym ciałem stałym o masie cząsteczkowej 242.229 U, i temperaturze 
topnienia 468 K. Stabilność deoksytymidyny w standardowej temperaturze i ciśnieniu jest bardzo 
wysoka [480]. W książce niebezpieczne właściwości materiałów - tymidyna jest wymieniona, jako 
związek teratogenny [481]. Z kolei pochodna tymidyny, w której grupa hydroksylowa w pozycji 3' 
zastąpiona jest grupą azydową. - Azydotymidyna (nazwy handlowe: Retrovir, Zidowudyna lub 
Zydowudyna); nazwa chemiczna: 3'-azydo-3'-deoksytymidyna) stosowana, jako lek o działaniu anty-
HIV [482]. 

10.8 Nukleotydy 

Nukleotydy są organicznymi związkami chemicznymi należącymi do grupy estrów 
fosforanowych, są to estry nukleozydów i kwasu ortofosforowego(V). Nukleotydy są podstawowymi 
składnikami strukturalnymi kwasów nukleinowych (DNA i RNA). Nukleotydy odgrywają znaczącą 
rolę w metabolizmie i przekazywaniu sygnałów w komórce. ATP (adenozynotrifosforan) i GTP 
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(guanozynotrifosforan) oraz stanowią główne źródło energii chemicznej wykorzystywanej do 
przeprowadzania reakcji chemicznych zachodzących w organizmie. Ponadto cykliczny 
adenozynomonofosforan oraz cykliczny guanozynomonofosforan uczestniczą w szlakach 
sygnalizacyjnych oraz stanowią kofaktory enzymów. Przykładami takich kofaktorów są: NAD+, 
FMN, FAD oraz koenzym A patrz Rysunek 181. Nukleotydy zbudowane są z reszty cukrowej – 
pentozy (w DNA jest to deoksyryboza, zaś w RNA – ryboza), co najmniej jednej reszty fosforanowej i 
zasady azotowej: purynowej, pirymidynowej lub flawinowej (niewystępującej w kwasach 
nukleinowych) [483].  

 
Rysunek 196 Nukleotydy cząsteczki składowe kwasów nukleinowych [484] 

Kwasy nukleinowe są biopolimerami zbudowanymi z nukleotydów połączonych wiązaniami 3'-5' 
diestrowymi. W naturze występują dwa typy kwasów nukleinowych: DNA i RNA jednakże obecnie 
istnieje także kilka syntetycznych analogów kwasów nukleinowych. W kwasach nukleinowych, poza 
nukleotydami z pięcioma podstawowymi zasadami heterocyklicznymi kwasów nukleinowych (A, C, 
G, T, U), występują także (szczególnie często w tRNA) nukleotydy zawierające modyfikowane 
nukleozydy, np. pseudourydyna lub inozyna [485]. Przykładowe nukleotydy to: 

 Adenina, 
 Guanina, 
 Cytozyna, 
 Tymina, 
 Uracyl. 

10.8.1 Adenina 

Adenina (gr. ἀδήν aden – gruczoł), 6-aminopuryna jest organicznym związkiem chemicznym z 
grupy puryn. Jest to jedna z pięciu zasad azotowych, wchodzących w skład podstawowych 
nukleotydów kwasów nukleinowych (DNA i RNA). W podwójnej spirali DNA adenina tworzy parę 
komplementarną z tyminą lub uracylem za pomocą dwóch wiązań wodorowych.  
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Rysunek 197 Adenina 

Adenina połączona z rybozą wiązaniem N-glikozydowym tworzy nukleozyd adenozynę, która 
fosforylowana jest w pozycji 5' do nukleotydów: adenozynomonofosforanu (AMP), 
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adenozynodifosforanu (ADP) i adenozynotrifosforanu (ATP). Znany jest także cykliczny 3',5'-
adenozynomonofosforan (cAMP). Połączenie adeniny z deoksyrybozą to deoksyadenozyna. Do 
innych związków adeniny pełniących istotne funkcje biologiczne należą S-adenozylometionina (SAM) 
oraz dinukleotydy: nikotynoamidoadeninowy (NAD) i flawinoadeninowy (FAD) [486]. 

10.8.2 Uracyl 

Uracyl (z łac. urina = mocz i acetum = ocet) jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze 
sumarycznym C4H4N2O2. Jest to płaski, nienasycony związek, który ma zdolność do absorbowania 
światła Jest to jedna z pirymidynowych zasad azotowych wchodzących w skład nukleotydów RNA. 
Uracyl w połączeniu z rybozą tworzy nukleozyd urydynę. Reszta uracylu tworzy komplementarną 
parę z resztą adeniny w RNA. Uracyl jest powszechne naturalnie występującą pochodną pirymidyny. 
Odkryty w 1900, był izolowany przez hydrolizę drożdży, jego obecność stwierdzono u bydła w 
grasicy i śledzionie, w spermie śledzia i kiełkach pszenicy. Pochodne uracylu (na przykład 5-
fluorouracyl) stosowane są, jako leki w onkologii w leczeniu raka jelita grubego i raka piersi [487, 
488, 489]. Badania izotopowe przedstawione w 2008, na podstawie 12C/13C wykazały obecność 
uracylu w meteorycie Murchisona [490]. Badania wykluczyły ziemskie pochodzenie cząsteczek [491]. 
W 2012 analiza danych z misji Cassini orbitującej w układzie Saturna wykazały, że powierzchnia 
Tytana może zawierać uracyl. [492] 
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Rysunek 198 Uracyl 

 
 

Rysunek 199 5-fluorouracyl lek antynowotworowy 

10.9 Kwasy nukleinowe 

Kwasy nukleinowe są organicznymi związkami chemicznymi, biopolimerami zbudowanymi z 
nukleotydów. Kwasy nukleinowe są bardzo długimi, nitkowatymi polimerami. Kwasy nukleinowe 
magazynują informację genetyczną. Do opisu długość części stosowane są w jednostki (kbp kilo-tys 
par zasad), lub nawet MBP milion par zasad. Zostały odkryte w roku 1869 przez Johanna Friedricha 
Mieschera. Znane są dwa podstawowe typy naturalnych kwasów nukleinowych: kwasy 
deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA). Komórki wszystkich organizmów na Ziemi 
zawierają zarówno DNA i RNA, kwas nukleinowy znajduje się także w wirionach wirusów, co jest 
podstawą ich podziału na wirusy RNA i wirusy DNA. Monomer kwasu nukleinowego - nukleotyd - 
składa się z nukleozydu czyli cząsteczki pentozy (dla RNA rybozy, dla DNA deoksyrybozy) do której 
przyłączona jest, przy pierwszym atomie węgla, wiązaniem N-glikozydowym (patrz Rysunek 456) 
zasada azotowa (purynowa lub pirymidynowa) oraz z reszty fosforanowej, przyłączonej do trzeciego 
oraz piątego atomu węgla dwóch sąsiednich pentoz polimeru. Czyli między nukleotydami występuje 
wiązanie fosfodiestrowe. Zasadami są adenina, guanina, cytozyna oraz uracyl (w RNA) lub tymina (w 
DNA) [493]. Kwasy nukleinowe przechowują informację genetyczną organizmu oraz pośredniczą w 
produkcji białek zgodnie z zasadami kodu genetycznego. Mogą też pełnić funkcję enzymów. 
Określane są wtedy nazwą rybozymy. Cząsteczki kwasu rybonukleinowego pełnią kluczowe role w 
funkcjonowaniu komórki. Odpowiadają między innnymi za regulację ekspresji genów (miRNA), a 
także wchodzą w skład aparatu translacyjnego (rRNA tworzące rybosom oraz tRNA dobudowujące 
kolejne aminokwasy do syntezowanego łańcucha peptydowego) [494]. Spośród innych funkcji 
realizowanych przez RNA można wymienić regulację splicingu przez snRNA oraz ochronę komórek 
płciowych przed retrotranspozonami przez piRNA [495]. W komórkach bakteryjnych, a także w 
niektórych organizmach eukariotycznych, ważną rolę spełniają ryboprzełączniki, regulujące ekspresję 
genów. W odróżnieniu jednak od eukariotycznych miRNA, ryboprzełącznik wchodzi w skład tej 
samej cząsteczki mRNA, co białko, którego ekspresję reguluje, a sama regulacja następuje poprzez 
zmianę konformacji nici mRNA (w odróżnieniu od dużo bardziej złożonego mechanizmu działania 
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białkowo-rybonukleinowego kompleksu RISC, w skład którego wchodzi miRNA) [496]. Na świecie 
jest ponad sześć miliardów ludzi a każdy człowiek ma inny kod DNA oraz niepowtarzalny układ linii 
papilarnych [497]. Na stronie YouScript (patrz Rysunek 200) polecane jest sprawdzenie, 
przetestowanie osobistego DNA w celu ułatwienia rozmowy z lekarzem oraz podjęcia właściwego 
leczenia. 

 . 
Rysunek 200. Sprawdź, czy twoje DNA nie jest zagrożone [498,499] 

Fragment DNA przedstawia Rysunek 202, Fragment Helisy bez komplementarnych zasad 
Rysunek 201, fragment Helisy Rysunek 203Rysunek 203. 

 
 

 
Rysunek 201 Fragment helisy DNA bez komplementarnych zasad 

DNA jest cząsteczką zbudowaną z dwóch spiralnie skręconych nici (struktura ta zwana jest 
Helisą). Każda z nici to nić węglowodanowa oraz szereg przytwierdzonych do niej komplementarnych 
zasad azotowych (nukleotydów). Istnieją cztery rodzaje zasad występujących w cząsteczkach DNA: 
adenina - A, cytozyna - C, guanina - G oraz tymina - T. 
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Rysunek 202 Fragment DNA według [500] 

Zasady te są parami komplementarne, czyli do siebie pasujące: A z T oraz C z G. Oznacza to, iż 
zasada A z jednej nici łączy się tylko z zasadą T w drugiej nici. Analogicznie dla zasad C i G. Dlatego 
nici, z których zbudowane jest DNA również są komplementarne – do ich połączenia może dojść 
jedynie wówczas, gdy komplementarne są poszczególne pary zasad w obu niciach. Przykład dwóch 
nici komplementarnych: 

AACGCGTACGTACAAGTGTCCGAATGGCCAATG 
TTGCGCATGCATGTTCACAGGCTTACCGGTTAC  

Wygląd cząsteczki w przestrzeni przedstawia Rysunek 203. 

 
Rysunek 203 Fragment Helisy DNA 

Dwie nici węglowodanowe są spiralnie skręcone, a przytwierdzone do nich zasady są parami 
komplementarne, co sprawia, że nici do siebie pasują. 

Kwasy rybonukleinowe, RNA są organicznymi związkami chemicznymi z grupy kwasów 
nukleinowych, zbudowanych z rybonukleotydów połączonych wiązaniami fosfodiestrowymi.  

 



113 

N

NH

OH

O
O

O

O

OH

O

P

H

O
CH2O

O

OH

O

O

P
- N

N

N

N

NH2

H

O
O

O

OH

O

P N

NH

N

N

O

H

NH2

O
O

O

OH

O

P

H

N

N

NH2

O

H H

OH

H H

OH

H

OH

H

 
Rysunek 204 Fragment RNA 

Z chemicznego punktu widzenia RNA są polimerami kondensacyjnymi rybonukleotydów. 
Wśród kwasów rybonukleinowych wyróżnia się m.in.: 
• informacyjne lub matrycowe RNA (mRNA), 
• rybosomalne RNA (rRNA), 
• transferowe RNA (tRNA), 
• heterogenne jądrowe RNA (hnRNA lub pre-mRNA) – głównie produkty transkrypcji DNA i 

przetwarzania surowego transkryptu do mRNA, 
• antysensowne RNA albo interferencyjne RNA (siRNA i miRNA) – produkowane w celu 

precyzyjnej regulacji ekspresji genów kodujących białka (za pomocą mechanizmu wspólnego lub 
bardzo zbliżonego do systemu zwalczania wirusów RNA), 

• małe cytoplazmatyczne RNA (scRNA) – odpowiedzialne za rozpoznawanie sygnału w 
komórce, 

• małe jądrowe RNA (snRNA) – pełniące funkcje enzymatyczne przy wycinaniu intronów z 
transkryptów, 

• małe jąderkowe RNA (snoRNA) – biorące udział w modyfikacji chemicznej pre-mRNA. 
RNA jest zazwyczaj jednoniciowy; postać dwuniciowa, analogiczna do dwuniciowego DNA, 

występuje głównie, jako materiał genetyczny niektórych wirusów i wiroidów (porównaj też 
Retrowirusy, gdzie genom retrowirusa zawiera dwie identyczne kopie jednoniciowego RNA [501]). 
Jednak w wypadku cząsteczek jednoniciowych, szczególnie pełniących funkcje enzymatyczne, lub 
współdziałających w tych funkcjach (np. rRNA, tRNA) tworzenie fragmentów dwuniciowych przez 
parowanie różnych odcinków tej samej nici decyduje o strukturze całej cząsteczki. 
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Rysunek 205 Schemat pojedynczej nici RNA

Ułożenie zasad azotowych w RNA nie jest dowolne. Ich kolejność jest lustrzanym odbiciem 
kolejności ułożenia zasad azotowych w matrycowej nici DNA, a takie same (zamieniając tyminę na 
uracyl) w nici kodującej. 

W przypadku wirusów RNA zawieraj
polarności nici. Nić o dodatniej polarności to taka, która może pełnić funkcję mRNA, zaś nić o 
ujemnej polaryzacji to taka, która jest komplementarna do mRNA [

Przykładowy układ reszt aminokwasowy

Rysunek 206 Układ reszt aminokwasowych w peptydzie

Oraz zamieszczony w sieci przez Schickora [

Rysunek 207 Analiza sekwencji aminokwasów na przykładzie jadu kobry

10.10 Peptydy i białka 

Z punktu widzenia budowy chemicznej peptydy
się w wyniku hydrolizy na aminokwasy.
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Rysunek 208 Hydroliza peptydu na aminokwasy

Wiązanie peptydowe -CO-NH
schematy Rysunek 191 oraz Rysunek 

 
nczej nici RNA 

Ułożenie zasad azotowych w RNA nie jest dowolne. Ich kolejność jest lustrzanym odbiciem 
kolejności ułożenia zasad azotowych w matrycowej nici DNA, a takie same (zamieniając tyminę na 

W przypadku wirusów RNA zawierających pojedynczą nić kwasu nukleinowego można mówić o 
polarności nici. Nić o dodatniej polarności to taka, która może pełnić funkcję mRNA, zaś nić o 
ujemnej polaryzacji to taka, która jest komplementarna do mRNA [502, 503]. 

szt aminokwasowych w peptydzie [504] przedstawia Rysunek 

Układ reszt aminokwasowych w peptydzie 

Oraz zamieszczony w sieci przez Schickora [505] fragment toksyny jadu. 

Analiza sekwencji aminokwasów na przykładzie jadu kobry 

Z punktu widzenia budowy chemicznej peptydy są amidami kwasowymi. Peptydy mogą rozpadać 
się w wyniku hydrolizy na aminokwasy. 
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NH- przedstawia Rysunek 189, syntezę Rysunek 190
Rysunek 192. 

Ułożenie zasad azotowych w RNA nie jest dowolne. Ich kolejność jest lustrzanym odbiciem 
kolejności ułożenia zasad azotowych w matrycowej nici DNA, a takie same (zamieniając tyminę na 

ących pojedynczą nić kwasu nukleinowego można mówić o 
polarności nici. Nić o dodatniej polarności to taka, która może pełnić funkcję mRNA, zaś nić o 

Rysunek 206. 
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Hydroliza ta prowadzi do stanu równowagi, z przesunięciem w prawo to znaczy w kierunku 
rozkładu peptydu [506]. 

Znana jest spora liczba naturalnych oligopeptydów i polipeptydów o mniejszej cząsteczce. 
Niektóre oligopeptydy stanowią niejako „odpady” należą do nich peptydy powstające przy aktywacji 
proenzymów, przy dojrzewaniu kolagenu [264] lub przy przejściu fibrynogenu w fibrynę Rysunek 
210, patrz także Rysunek 193. Większość peptydów spełnia ważne funkcje fizjologiczne. Szczególnie 
istotne znaczenie mają peptydy o działaniu hormonalnym. Obok typowych hormonów znany jest 
szereg substancji hormonopodobnych takich jak kinina, angiotensyna, bradykinina. Istotną rolę 
odgrywają peptydy wydzielane w ośrodkowym układzie nerwowym endorfina i enkefalina. Endorfiny 
są grupą hormonów peptydowych, wywołują doskonałe samopoczucie i zadowolenie z siebie oraz 
wywołujące wszelkie inne stany euforyczne (tzw. hormony szczęścia). Według encyklopedii niektóre 
bodźce, powodujące wydzielanie endorfin, to: 

 - poczucie zagrożenia (zjawisko analgezji spowodowanej stresem), 
 - śmiech a nawet myślenie o śmiechu, 
 - wysiłek fizyczny, (chociaż niektórzy naukowcy twierdzą, iż to udział w rywalizacji 

sportowej ma na to znaczący wpływ); przypuszcza się, że przedłużony intensywny 
wysiłek powoduje wzmożone wydzielanie endorfin, objawiające się euforią biegacza 

 - niedotlenienie - Na tej drodze istnieje hipoteza działania euforyzującego alkoholu na 
organizm poprzez zwiększone powinowactwo tej substancji do tlenu (patrz również: 
euforia biegacza), 

 - niektóre (głównie pikantne) przyprawy, np. papryka chili (u szczurów), 
 - w niektórych przypadkach akupunktura, 
 - czekolada, 
 - efekt placebo, 
 - orgazm, 
  -zakochanie, 

10.10.1 Met-enkefalina 

Met-enkefalina jest endogennym opioidowym peptydem działającym, jako neuroprzekaźnik, który 
naturalnie występuje w wielu tkankach ludzkich oraz zwierzęcych. Często nazywana jest opioidowym 
czynnikiem wzrostu (OGF). Jednym z głównych miejsc występowania jest segment II rogu 
grzbietowego rdzenia kręgowego, a także ośrodkowy układ nerwowy. Met-enkefalina powstaje z 
prekursora – proenkefaliny A, która jest kodowana przez gen PPE. Gen ten koduje białko składające 
się z 267 aminokwasów, w tym sześciu sekwencji met-enkefaliny oraz jedną sekwencję leu-
enkefaliny, heptapeptydu Met-enkefalina-Arg6-Phe7 i oktapeptydu met-kefalina-Arg6-Phe7-Leu8. 
Enkefaliny zostają uwolnione z proenkefaliny poprzez działanie proteazy, nie pochodzą natomiast z β-
endorfin, których pro hormonem jest proopiomelanokortyna [507]. Oprócz roli neuroprzekaźnika met-
enkefalina posiada także aktywność cytokin (patrz rozdział 8.2), do których zazwyczaj nie jest 
zaliczana z powodu swoich niewielkich rozmiarów. Wpływa on na komórkę poprzez oddziaływanie z 
receptorem nazwanym Zeta (ζ), ponieważ uważano, że jest kolejnym receptorem opioidowym. Jednak 
po zsekwencjonowaniu został nazwany receptorem opioidowego czynnika wzrostu (OGFr). Receptory 
OGF zidentyfikowano w wielu prawidłowych oraz nowotworowych komórkach i tkankach, które nie 
wykazywały żadnej homologi do klasycznych receptorów opioidowych. OGF reguluje powielanie się 
komórek oraz organizację tkanek w okresie rozwoju, nowotworzenia, odnowy komórkowej, gojenia 
ran i angiogenezy. Wiele ludzkich rakowych linii komórkowych jest inhibowanych przez OGF in 
vitro. Potwierdzono hamujący OGF na wzrost raka trzustki,hepatoblastomy, raka piersi, raka jajników, 
raka płuc [508].  
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Rysunek 209 Met-Enkefalina 
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Rysunek 210 Przemiana fibrynogenu w fibrynę 

11. Tłuszcze 

Tłuszcze to zwyczajowa nazwa grupy lipidów, estrów glicerolu i kwasów tłuszczowych. Są to 
połączenia di - estrów, głównie tri - estrów gliceroli. Reszty kwasowe występujące w cząsteczkach 
tłuszczów zawierają zazwyczaj od 12 do 18 atomów węgla. Tłuszcze należą do podstawowych 
bezazotowych substancji pochodzenia naturalnego: roślinnego lub zwierzęcego. 
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Rysunek 211 Ogólny wzór tłuszczu 

Większość tłuszczów nie ma zapachu, jest dobrze rozpuszczalna w rozpuszczalnikach 
niepolarnych: heksan, benzen, toluen, eter etylowy. Natomiast nierozpuszczalna w rozpuszczalnikach 
polarnych oraz wodzie. Tłuszcze mogą tworzyć z wodą emulsje dyspersyjne, koloidy, które można 
stabilizować emulgatorami (białka, mydła). Nie rozpuszczają się wcale lub bardzo trudno w alkoholu 
etylowym, wyjątkiem jest olej rycynowy. Wszystkie tłuszcze są lżejsze od wody, ich odczyn jest 
obojętny. Stan skupienia tłuszczy zależy od tego, jakie reszty kwasowe tworzą cząsteczkę. Tłuszcze 
stałe zawierają nasycone reszty kwasowe o długich łańcuchach węglowych, natomiast tłuszcze ciekłe 
zawierają nienasycone reszty kwasowe lub reszty kwasowe o krótkich łańcuchach węglowych. Kwasy 
nienasycone występujące w naturalnych tłuszczach są izomerami cis. Większość tłuszczów to estry 
mieszane, zawierające w cząsteczce różne reszty kwasowe. Tłuszcze naturalne zawsze są 
mieszaninami różnych estrów glicerolu. W temperaturze pokojowej tłuszcze zwierzęce są zazwyczaj 
ciałami stałymi (wyjątkiem jest tran), tłuszcze roślinne są cieczami (wyjątki to np. masło kakaowe i 
olej kokosowy). Ulegają jełczeniu hydrolitycznemu (wilgoć, lipazy) lub utleniającemu (tlen, światło). 

12. Witaminy 

Według Aleksandry Niedźwiedzki od kilkunastu lat na świecie toczy się walka o rynek 
naturalnych suplementów [509]. Wdług Niedźwiedzki, koncernom farmaceutycznym udało się 
ograniczyć dostęp do witamin mieszkańcom U E za sprawą Kodeksu Żywnościowego, którego 
regulacje zaczęły obowiązywać w tym roku [510]. Badania, które miały wykazać szkodliwość 
witamin i na których oparto całą kampanię, są - jak twierdzi wielu badaczy - naukową manipulacją. 
Organizm, aby funkcjonować poprawnie powinien być zaopatrywany wraz z pożywieniem 
proporcjonalną ilość składników energotwórczych oraz witamin. Wartości energetyczne niektórych 
składników pożywienia przedstawia Rysunek 212. Przy przykładowej masie ciała 69 kg, (wartość 
energetyczna PPM = 4,19 kJ/kg/h) dzienne zapotrzebowanie na energię wynosi 6117,4 kJ. 
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Rysunek 212 Wartości energetyczne wybranych składników pożywienia 

Witaminy są związkami chemicznymi niezbędnymi do przebiegu procesów biochemicznych 
zachodzących w organizmie. Są to stosunkowo proste połączenia organiczne o określonych 
strukturach, już w niewielkim stężeniu w organizmie wykazują wyjątkowo wysoką aktywność 
biologiczną. Funkcja biologiczna witamin została określona przed poznaniem ich struktury 
chemicznej. Początkowo witaminom w celu identyfikacji przypisywano litery alfabetu pomimo 
określenia struktury nadal używa się identyfikacji za pomocą liter alfabetu [511]. Na przykład 
witamina C przed poznaniem jej budowy chemicznej była nazywana czynnikiem przeciwgnilcowym. 
Niedobór lub brak witamin powoduje zaburzenie prawidłowego funkcjonowania. Witaminy nie mogą 
być wytwarzane przez organizm, muszą być dostarczane z pożywieniem. Występują, jako naturalne 
składniki pożywienia, nie są natomiast źródłem energii oraz materiałem budulcowym [512]. Organizm 
człowieka nie ma zdolności biosyntezy witamin, właściwość biosyntezy witamin wykazują rośliny i 
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drobnoustroje. Twórcą nauki o witaminach jest Kazimierz Funk [513] doktorant Stanisława 
Kostaneckiego [514] słynnego polskiego chemika, który wsławił się współudziałem w określeniu 
struktury kurkuminy Rysunek 213 [515]. 

 
Rysunek 213 Kurkumina [515] 

Kazimierz Funk utworzył nazwę "witamina" (łac. vita – życie, tiamina – substancja), którą 
wprowadził w 1912 roku. Podczas badań nad chorobą beri-beri Kazimierz Funk wykrył i wyodrębnił 
w 1911 w otrębach ryżowych substancję, której brak wywołuje tę chorobę. Odkrytą substancję 
(tiaminę - Rysunek 238) nazwał witaminą [516], tworząc podstawy nauki o witaminach [517]. Zatem 
witaminy to substancje organiczne katalizujące rozmaite przemiany metaboliczne w żywych 
organizmach, zbliżone w swych właściwościach do enzymów i do hormonów. Pochodzą głównie z 
pożywienia, niektóre tworzone są w samym ustroju przez bakterie przebywające w przewodzie 
pokarmowym. Podsumowując witaminy dzielimy na rozpuszczalne w tłuszczach A, D, E, F, K oraz 
witaminy rozpuszczalne w wodzie B1, B2, B6, B12, kwas foliowy [518], kwas pantotenowy, kwas 
nikotynowy, witamina C witamina H. Część substancji traktowanych, jako witaminy (cholina, 
inozytol, karnityna, kwas liponowy, kwas orotowy [519], kwas pangamowy [520]), które mogą być 
syntezowana przez organizm człowieka, ilustrują poniższe rysunki: Rysunek 214 - Rysunek 219. 
Według nowych teorii klasyfikowanie ich, jako witamin jest nieuprawnione. Znaczenie i funkcje w/w 
związków opisuje Różański [521] oraz encyklopedie. 

12.1 Cholina 

Cholina to (sól 2-hydroksyetylotrimetyloamoniowa) - organiczny związek chemiczny, jest to 
czwartorzędowa sól (najczęściej chlorek) amoniowa [522]. 
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Rysunek 214 Cholina 

Cholina jest przekształcana w betainę w wątrobie i nerkach w dwuetapowym procesie 
enzymatycznym. W pierwszym etapie reszta alkoholowa choliny utleniana jest do aldehydu przez 
mitochondrialną oksydazę cholinową (dehydrogenazę cholinową). Aldehyd betainowy utleniany jest 
następnie do betainy w mitochondriach lub cytoplazmie przez dehydrogenazę aldehydu betainowego. 

12.2 Inozytol 

Inozytol (najczęściej spotykaną w przyrodzie formą występowania jest myo-inozytol) jest to 
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu – czyli cyklicznego sześciowęglowego alkoholu 
polihydroksylowego zawierającego sześć grup hydroksylowych (zwanego też cukrolem) [523]. 
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Rysunek 215 Cukrol 

12.3 Karnityna 

Karnityna, L-karnityna, β-hydroksy-γ-trimetyloaminomaślan, (CH3)3N
+-CH2-CH(OH)-CH2-COO- 

– jest organicznym związkiem chemicznym, który jest syntetyzowany w wątrobie, nerkach i mózgu z 
aminokwasów lizyny i metioniny. Karnityna pełni rolę w transporcie kwasów tłuszczowych z cytozolu 
do mitochondriów. Dość obficie występuje w mięśniach [524]. Z chemicznego punktu widzenia L-
karnityna jest lewoskrętnym stereoizomerem karnityny. Istnieje również odmiana prawoskrętna 
(zwana D-karnityną). Pod względem zawartości pierwiastków i występujących wiązań chemicznych 
są tożsame związki. Różnią się jedynie budową przestrzenną. D-karnityna jest odbiciem lustrzanym L-
karnityny. Ta drobna różnica powoduje jednak, że forma D nie wykazuje jakiejkolwiek aktywności 
biologicznej. 525]. 
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Rysunek 216 Karnityna 

 

12.4 Kwas liponowy 

Kwas liponowy (jego nazwa systematyczna brzmi - kwas 6,8-ditiooktanowy lub skrótowo: 
tiooktanowy) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy kwasów karboksylowych. Jest to 
ośmiowęglowy, nasycony kwas tłuszczowy, w którym atomy węgla 6, 7 i 8 wraz z dwoma atomami 
siarki tworzą pierścień ditiolowy [526]. 
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Rysunek 217 Kwas limonowy 

12.5 Kwas orotowy 

Kwas orotowy (jego nazwa systematyczna to - kwas 2,6-diokso-1,2,3,6-tetrahydro-4-
pirymidynowy lub kwas 6-uracylokarboksylowy) jest to organiczny związek chemiczny, będący 
pochodną uracylu, uczestniczy w metabolizmie kwasu foliowego i witaminy B12. Powstaje i jest 
niezbędny przy przemianach pirymidyn, np. w trakcie syntezy nukleotydów [527]. 
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Rysunek 218 Kwas orotowy 

12.6 Kwas pangamowy 

Kwas pangamowy, witamina B15 − organiczny związek chemiczny zaliczany dawniej do grupy 
witamin, pochodna kwasu glukonowego. Bierze udział w procesach transmetylacji w reakcjach 
oddychania komórkowego oraz zwiększa wydzielanie kortykosterydów. Dawniej uważano, że w 
strukturze kwasu pangamowego atom azotu podstawiony jest dwiema grupami izo-propylowymi a nie 
metylowymi [528]. 



120 

O
OH

O OH OH

O

N

OH OH

 
Rysunek 219 Kwas pangamowy 

 
Inne witaminy (P, S, U) nie są niezbędnymi elementami funkcjonowania organizmu. Witamina P 

grupa organicznych związków chemicznych o strukturze glikozydów flawonoidowych, zaliczanie ich 
do witamin jest nieuprawnione [529]. S-metylotionina czyli witamina U nie jest zaliczana do witamin 
[530, 531]. 

12.7 Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach  

12.7.1 Witamina A 

Witamina A to grupa organicznych związków chemicznych (retinoidów, z których najważniejszy 
jest retinol), pełniących w organizmie funkcję niezbędnego składnika pokarmowego, rozpuszczalnej w 
tłuszczach witaminy. Witamina A czyli akseroftol, alkohol diterpenowy jest substancją oleistą, 
rozpuszczalną w tłuszczach, nazywana jest często witaminą młodości. W pokarmie znajduje się 
prowitamina A karoten, przekształcany w organizmie w witaminę. Witamina A stosowana jest w 
postaci kremów odżywczych i regenerujących, mleczek, toników, maseczek, żelów. Beta-karoten 
patrz Rysunek 220 zwany prowitaminą A, lub bezpieczną odmianą karotenu [532, 533], jest 
najważniejszym prekursorem witaminy A w diecie.  

 
Rysunek 220 Prowitamina A –  karoten 

Witamina A- jest przedstawicielem grupy związków o strukturze diterpenowej, wykazujących 
różnorodną aktywność biologiczną, określaną, jako aktywność witaminy A. Retinol to nienasycony 
alkohol diterpenowy z pierścieniem -jononu. Wytwarzany jest w organizmie z retinalu i kwasu 
retinowego oraz ze związków karotenoidowych, przede wszystkim , , - karotenu i kryptoksantyny 
mających w swojej strukturze pierścień -jononu. Z tych związków po przekształceniu w wątrobie 
pod wpływem enzymu karotenazy powstaje witamina A, patrz Rysunek 221 przypominająca połówkę 
cząsteczki  karotenu.  
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Rysunek 221 Witamina A retinol 

 
Jak wcześniej zaznaczono witamina A (C20H29OH) należy do grupy witamin rozpuszczalnych w 

tłuszczach. Pod względem chemicznym retinol jest zaliczany do alkoholi di-terpenowych z pięcioma 
sprzężonymi wiązaniami podwójnymi. Witamina A nie zapewnia żywym organizmom ani energii ani 
budulca, jest natomiast niezbędna do prawidłowego przebiegu procesów życiowych. W świecie 
roślinnym występuje w postaci prowitaminy witaminy A pod nazwą -karotenu. Właściwości 
witaminy ma również dehydroretinol zwany witaminą A2, który różni się od witaminy A tym, że w 
pierścieniu cykloheksanowym ma dodatkowe wiązanie nienasycone. Witamina A2 wykazuje około 
50% aktywności witaminy A1. Obecnie zaleca się wyrażanie aktywności za pomocą równoważnika 
retinolu. 
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Rysunek 222 Witamina A2  

Witaminę A zawierają: wątroba, tran, ryby spore ilości prowitaminy A zawiera marchew i 
papryka, liście brokułu, słodkie ziemniaki (wilec ziemniaczany), jarmuż, szpinak, dynia, kapusta 
warzywna pastewna. W pożywieniu pochodzenia zwierzęcego, podstawową formą w jakiej występuje 
witamina A jest ester – palmitynian retinolu patrz Rysunek 223, który w jelicie cienkim ulega 
deestryfikacji do alkoholu – retinolu patrz Rysunek 221.  
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Rysunek 223 Palmitynian retinolu 

Czysta forma witaminy A jest bardzo nietrwała, dlatego w kosmetykach naśladując naturę stosuje 
się ją w postaci estrów: palmitynianu oraz octanu patrz Rysunek 224, które są odporne na działanie 
powietrza i światła. Preparaty z witaminą A stosuje się w kosmetykach przeznaczonych do starzejącej 
się, suchej skóry z upośledzoną funkcją gruczołów łojowych i z zachwianą równowagą wodno- 
tłuszczową. 
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Rysunek 224 Octan retinolu 

Inne ważne pochodne związane z aktywnością witaminy A to: retinal (aldehyd) Rysunek 225 i 
kwas retinowy (tretynoina) patrz Rysunek 226. 

 
Rysunek 225 Retinal 

 

 
Rysunek 226 Tretynoina [534] 

Witamina A występuje w produktach pochodzenia zwierzęcego. Najbardziej obfitym źródłem 
witaminy A jest tran wielorybi lub tłuszcz zwierząt morskich oraz wątróbki zwierzęce patrz Tabela 11. 
Tabela 11. Zawartość witaminy A w produktach  

Zawartość w 100 [g] lub [ml] produktu  [µg] 
Tran 18000 
Wątróbka drobiowa 9700 
Wątroba wołowa  7280 
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Wątroba wieprzowa 3090 
Olej z wątroby dorsza  1800 
Masło śmietankowe  887 
Żółtko jaj  770 
Śmietana18%  150 

Tran dodatkowo dostarcza maksymalną dawkę witaminy D. Wątroba niedźwiedzia polarnego 
zawiera śmiertelną dla człowieka ilość witaminy A (w 500g produktu 9 000 000 IU wit. A) [535]. 
Dobrym źródłem fizjologicznie czynnych karotenów są przede wszystkim żółte i zielone owoce oraz 
warzywa. 

Przykłady występowania karotenoidów w roślinach: 
 zielone części: w liściach i łodygach (wraz z chlorofilem w chromatoforach, w formie 

bezpostaciowej lub krystalicznej), 
 nie zielone blaszki liści (liście etiolowane – przede wszystkim ksantofile), 
 liście jesienne – po rozłożeniu chlorofilu pozostają karotenoidy, dając piękne 

zabarwienie, 
 kwiaty, u rodzin jednoliściennych i dwuliściennych, 
 owoce i ziarna, 
 korzenie następujących roślin: marchew zwyczajna -Daucus carota, burak zwyczajny -

Beta vulgaris, kapusta polna -Brassica rapa, batat -Ipomoea batatas, pietruszka -
Petroselinum crispum), pasternak zwyczajny - Pastinaca sativa [536, 537]. 

Zawartość karotenów w wybranych produktach przedstawia Tabela 12. 
Tabela 12. Zawartość karotenów w produktach 

Zawartość w 100 [g] lub [ml] produktu [µg] 
Marchew 1650 

Natka pietruszki 990 
Szpinak 707 
Dynia 472 
Mango 300 
Morele 231 

Koperek 209 
Sałata 144 

Pomidor 123 
Witaminy A w organizmie człowieka spełniają wiele ważnych funkcji. Poznano ich udział w 

procesie widzenia, przy niedoborze witaminy A najczęściej występuje tak zwana. kurza ślepota. 
Później może nastąpić zrogowacenie nabłonka gałki ocznej (kseroftalmia – wysychanie spojówki, 
rogówki a nawet całego oka). Innym objawem niedoboru witaminy A jest zahamowanie wzrostu. Zbyt 
duże spożycie witaminy A jest szkodliwe (drażliwość, powiększenie wątroby i śledziony, nudności, 
bóle głowy, krwawienie z dziąseł, zażółcenie skóry), organizm człowieka toleruje dawki około 100-
krotnie większe od dziennego zapotrzebowania. Dzienne zapotrzebowanie dorosłego człowieka na 
witaminę A wyrażone w µg retinolu wynosi 1000.  

Rola jaką odgrywa witamima A: 
 jest niezbędna do prawidłowego wzrostu i rozwoju nabłonka, 
 podwyższa odporność błon śluzowych (np. na zakażenia), 
 odgrywa ważną rolę w adaptowaniu wzroku do widzenia przy słabym oświetleniu, 
 eliminuje nadmierną suchość skóry, zaburzenia rogowacenia oraz chorób włosów i 

paznokci związanych z ich nieprawidłowym i zwolnionym wzrostem, 
 wygładza zmarszczki, przywraca skórze elastyczność i rozjaśnia przebarwienia, 

Niedobór lub nadmiar witaminy A powoduje: 
 nadmierne i nieprawidłowe rogowacenie naskórka, wyraźnie widoczne w okolicy 

mieszków włosowych, 
 - zanikanie gruczołów łojowych i potowych, wobec czego skóra staje się sucha i szorstka, 
 niedowidzeniem o zmierzchu (tzw. kurza ślepota), pieczeniem spojówek oczu na skutek 

ich wysychania i rogowacenia, a w cięższych stanach rozmiękaniem rogówki i jej 
owrzodzeniam, 
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 wypadaniem włosów, 
 uszkodzenia wątroby, bóle głowy, osłabienie, biegunki, zaburzenia miesiączkowania, 

wysypkę, bóle kostno-stawowe. 
Źródło witaminy A: 

 roślinne: marchew, jarmuż, pomidory, papryka, morele, pomarańcze, dynia, 
 zwierzęce: żółtko jaj, tran rybi, wątroba, mleko masło, ser. 

Dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę A wynosi ok. 1-2,5 mg. 

12.7.2 Witamina D3 

Witamina D3 (ATC: A 11 CC 05) należy do rozpuszczalnych w tłuszczach steroidowych 
organicznych związków chemicznych, które wywierają wielostronne działanie fizjologiczne, istotne 
przede wszystkim w gospodarce wapniowo-fosforanowej oraz utrzymywaniu prawidłowej struktury i 
funkcji kośćca. Odkrycie witaminy D wiąże się z badaniami nad krzywicą. Okazuje się, że już w 
XVIII wieku rybacy mieszkający w pasie nadmorskim spożywali tran, który następnie został 
powszechnie uznany, jako lek przeciw krzywicy. Dopiero w połowie XX wieku (1924) powiązano roli 
światła i diety w etiologii krzywicy. W 1931 w wyniku naświetlania ergosterolu wyodrębniono czystą 
krystaliczną witaminę D2. W sześć lat później otrzymano witaminę D3 przez naświetlanie 7-
dehydrosterolu. Następnie wyjaśniono, że naturalna witamina powstaje w skórze człowieka pod 
wpływem promieniowania słonecznego. Związki te należą do grupy steroidów i są pochodnymi tych 
steroli, które w pierścieniu B (Rysunek 227 Przemiany struktur prowitamin i witamin D) mają układ 
dwóch sprzężonych wiązań podwójnych. Podstawowe znacznie mają dwie formy witaminy D, 
różniące się budową łańcucha bocznego: 

 ergokalcyferol (Rysunek 228 Witamina D2), naturalnie występujący w organizmach 
roślinnych/drożdżach,  

 cholekalcyferol (witamina D3 Rysunek 229), naturalnie występujący w organizmach 
zwierzęcych. 

Witaminy D w organizmie człowieka tradycyjnie zalicza się do witamin, jednak spełniają one rolę 
prohormonów, ponieważ w wyniku przekształceń metabolicznych powstaje aktywna biologicznie 
postać – 1α,2,5-dihydroksycholekalcyferol. 
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Rysunek 227 Przemiany struktur prowitamin i witamin D  

W farmakoterapii witamina D znajduje zastosowanie przede wszystkim w profilaktyce i leczeniu 
krzywicy, osteomalacji i osteoporozy. Witamina D jest odporna na działanie podwyższonej 
temperatury i nie zmienia się czasie długotrwałego przechowywania. Jest również trwała w 
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środowisku zasadowym, natomiast jest wrażliwa na działanie kwasów. Pod wpływem silnego 
promieniowania UV ulega zniszczeniu. Roztwory tłuszczy stabilizują witaminę D, w środowisku 
beztłuszczowym w obecności tlenu witamina D ulega autooksydacji. Witamina D stymuluje zdolność 
do regeneracji wątroby. Źródła pokarmowe -Najwięcej cholekalcyferolu zawiera mięso niektórych 
ryb (łosoś, dorsz, tuńczyk, śledź, makrela, sardynki, węgorz i inne) oraz tran. Ważnymi źródłami 
cholekalcyferolu są: wątroba, ser, żółtko jaj i niektóre grzyby. W celu zapobieżenia ewentualnym 
niedoborom witaminy D, niektóre produkty spożywcze są w nią wzbogacane. W USA: mleko i jogurt, 
płatki śniadaniowe, sok pomarańczowy oraz margarynę. W krajach europejskich są to: margaryna i 
płatki śniadaniowe. W Polsce obligatoryjnie margaryny wzbogaca się w witaminy A i D. 

12.7.3 Witamina D2 
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Rysunek 228 Witamina D2 ergokalcyferol 
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Rysunek 229 Witamina D3 cholekalcyferol 

12.7.4 Witamina E 

Witamina E (ATC: A 11 HA 03) – grupa organicznych związków chemicznych, w skład której 
wchodzą tokoferole i tokotrienole. Ich wspólną cechą jest dwupierścieniowy szkielet 6-chromanolu 
oraz łańcuch boczny zbudowany z 3 jednostek izoprenowych. Stosowana, jako dodatek do żywności o 
numerze E306 (ponadto syntetyczne tokoferole noszą numery E307-309). Zaliczana jest do witamin 
rozpuszczalnych w tłuszczach, jest głównym przeciwutleniaczem występującym w komórkach. Dla 
człowieka najistotniejszą rolę pełni α-tokoferol 



125 

O

OH

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3CH3

CH3

H H

 
Rysunek 230 Witamina E 

Witamina E [538] nazywana jest witaminą młodości, wykazuje się zdolnością usuwania 
endogennych rodników spowalniając proces starzenia organizmu. Najbogatszym źródłem tej witaminy 
są oleje ekstrahowane z kiełkujących ziaren pszenicy i kukurydzy Występuje również w olejach 
roślinnych (sojowym, kukurydzianych, słonecznikowym, z orzechów), migdałach, margarynie, jajach, 
marchewkach, orzechach, mące pełnoziarnistej, mleku, brukselce i innych zielono listnych 
warzywach, witamina ta wytwarzana jest również syntetycznie [539, 540]. Witamina E jest głównym 
antyoksydantem, który chroni komórki przed utleniaczami. Bierze udział w dostarczaniu składników 
odżywczych do komórek. Wzmacnia ścianę naczyń krwionośnych oraz chroni czerwone krwinki 
przed przedwczesnym rozpadem. Wykorzystywana jest też do leczenia męskiej bezpłodności, 
zaburzeń mięśniowych, miażdżycy oraz chorób serca. Dym tytoniowy sprzyja degradacji witaminy E. 
Zapotrzebowanie człowieka wynosi 8–13 mg na dobę. W kosmetyce stosowany jest również octan 
tokoferolu nierozpuszczalny w wodzie gęsty olej mieszający się z etanolem. 
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Rysunek 231 Octan tokoferolu 

Witamina E, jako rozpuszczalny w tłuszczach, antyutleniacz, stosowana jest do każdego rodzaju 
cery. Rola witaminy E w organiźmie: 

 odgrywa pewną rolę w przenoszeniu elektronów w utlenianiu biologicznym, 
 wpływa na stan narządów płciowych (rozwój macicy, jajników), 
 ma znaczenie w leczeniu trądziku pospolitego, 
 unieszkodliwia trucizny wchłaniane ze środowiska, 
 usprawnia przepływ krwi, 
 wzmacnia tkankę łączną, 
 bierze udział w wytwarzaniu krwinek czerwonych, 
 zwalcza wolne rodniki, 
 hamuje procesy starzenia skóry, 
 nawilża, zmiękcza, wygładza naskórek, 
 poprawia kondycję i elastyczność skóry. 

Niedobór witaminy E powoduje: 
 postępujące osłabienie, 
 paraliż mięśni, 
 zaburzenia płodności, obumieranie płodów, 
 skóra staje się mniej elastyczna, mniej sprężysta, mniej świeża, osłabiona. 

Źródło witaminy E: 
- roślinne: zielone warzywa liściaste, orzechy, ojej z kiełków pszenicy, 
- zwierzęce: wątroba, jaja, 
Dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę E wynosi 10-30 mg. 

12.7.5 Witamina F  

Niektóre źródła za witaminę (F) przyjmują także nienasycone kwasy tłuszczowe [541], nie jest to 
jednak powszechnie zaakceptowany pogląd [542]. Według Malinki witaminą F nazywamy kwasy 
tłuszczowe egzogenne NNKT – czyli Niezbędne Nienasycone Kwasy Tłuszczowe, (ang. EFA - 
Essential Fatty Acid) nazywane też kwasami niezbędnymi. Ta grupa kwasów tłuszczowych nie może 
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być syntetyzowana w organizmie i musi być dostarczana w pożywieniu, w przeciwieństwie do 
kwasów endogennych. Żywienie pokarmami ubogimi w niezbędne kwasy tłuszczowe może 
doprowadzić do zaburzeń chorobowych. Do nienasyconych kwasów tłuszczowych zaliczamy też 
grupę wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które zawierają więcej niż jedno wiązanie 
podwójne węgiel-węgiel w łańcuchu węglowodorowym oraz grupę karboksylową. Kwasy te są 
niezbędnym elementem diety człowieka (stanowią grupę tak zwanych witamin F), ponieważ są 
potrzebne do tworzenia ważnych związków, np. prostaglandyn, których prekursorem jest kwas 
arachidonowy Rysunek 235. Ważniejszymi niezbędnymi dla człowieka nienasyconymi kwasami 
tłuszczowymi są: 

 kwas linolowy Rysunek 232,  
 kwas linolenowy Rysunek 233,  
 kwas arachidonowy Rysunek 235. 

Z tych kwasów tłuszczowych organizm ludzki może zsyntezować inne potrzebne mu kwasy 
tłuszczowe. NNKT pod nazwą witamina F (nazwa międzynarodowa: Vitaminum F). NNKT są 
polecane, jako suplement diety przez dermatologów. Nienasycone kwasy tłuszczowe występują w 
lipidach skóry i w tkance podskórnej, ich niedobór prowadzi do zaburzeń procesu keratynizacji, 
nadmiernego złuszczania się oraz wzrostu przepuszczalności naskórka. Skóra staje się pomarszczona, 
wysuszona a paznokcie i włosy łamliwe. Zewnętrznie wymienione objawy usuwa stosowanie 
witaminy F szczególnie korzystnie działa kwas linolowy. 

12.7.5.1 Kwas linolowy 

Kwas linolowy (z łac. linum – len, oleum – olej), LA, kwas cis–9,12-oktadekadienowy – 
organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych kwasów tłuszczowych typu omega-6 o wzorze 
półstrukturalnym CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7COOH. 

Kwas linolowy zaliczany jest do egzogennych kwasów tłuszczowych tzn. jest niezbędnym 
składnikiem diety, gdyż nie jest syntezowany przez organizm (należy do grupy witamin F). Niedobór 
kwasu linolowego spotyka się rzadko. Może on wystąpić u dzieci karmionych mlekiem 
odtłuszczonym oraz u chorych, u których stosuje się żywienie pozaustrojowe pozbawione tłuszczów. 
Występuje w postaci estru z gliceryną w tłuszczach roślinnych (głównie w olejach słonecznikowym – 
71% i lnianym), a także w mniejszych ilościach w tłuszczach zwierzęcych. Jest używany w przemyśle 
m.in. do produkcji mydeł i farb olejnych [543]. 
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Rysunek 232 Kwas linolowy 

12.7.5.1.1 Kwas α-linolenowy 

Kwas α-linolenowy (z łac. linum – len, oleum – olej), (ALA) – wielonienasycony kwas 
tłuszczowy typu ω-3. Kwas α-linolenowy jest niezbędnym składnikiem diety [544], gdyż nie jest 
syntezowany przez organizm (należy do grupy witamin F). Przedmiotem dyskusji jest, czy kwas α-
linolenowy jest rzeczywiście kwasem niezbędnym (egzogennym) u człowieka. Kwas α-linolenowy 
występuje w postaci estru z gliceryną w niewielkich ilościach w tłuszczach roślinnych (głównie w 
oleju lnianym) i zwierzęcych. Jest używany w przemyśle do produkcji lakierów i farb olejnych [545]. 
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Rysunek 233 Kwas  - linolenowy 

 

12.7.5.2 Kwas γ-linolenowy 

Kwas gamma-linolenowy (kwas γ-linolenowy, GLA, nazwa systematyczna: kwas (Z,Z,Z)-6,9,12-
oktadekatrienowy) jest prekursorem prostaglandyny PGE1 – hormonalnie czynnej pochodnej kwasu 



127 

arachidonowego, obdarzonej licznymi funkcjami biologicznymi. Należy do grupy nienasyconych 
kwasów tłuszczowych typu omega-6 [546]. 
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Rysunek 234 Kwas  linolenowy 

12.7.5.3 Kwas arachidonowy 

Kwas arachidonowy (AA) jest organicznym związkiem chemicznym, wielonienasycony kwas 
tłuszczowy ω-6, odpowiednik występującego w orzeszkach ziemnych nasyconego kwasu 
arachidowego. Kwas arachidonowy jest ważnym składnikiem pokarmu człowieka. Może powstawać 
w tkankach większości ssaków (z wyjątkiem rodziny kotów [547]) z kwasu linolowego. Koty powinny 
dostawać kwas arachidonowy wraz z niacyną. Kwas arachidonowy wchodzi w skład fosfolipidów błon 
komórkowych, jest wykorzystywany również, jako prekursor do syntezy eikozanoidów (prostanoidów 
i leukotrienów), ważnych biologicznie związków. Z kwasu arachidonowego powstają prostaglandyny, 
które między innymi regulują kurczliwość naczyń krwionośnych i uczestniczą w reakcjach zapalnych, 
oraz leukotrieny, biorące udział w reakcjach zapalnych i alergicznych. Pewne enzymy komórkowe np. 
fosfolipaza A2 potrafią odszczepiać cząsteczkę kwasu arachidonowego od fosfolipidu błonowego. 
Następnie kwas arachidonowy może zostać przekształcony przez inne enzymy (cyklooksygenazy, 
lipooksygenazę) do aktywnych biologicznie związków [548, 549]. Istnieją leki, które hamują 
produkcję tych związków z kwasu arachidonowego i w ten sposób działają przeciwzapalnie i 
przeciwgorączkowo. Takim lekiem jest np. aspiryna. Z kolei metyloprednizolon nie dopuszcza do 
uwalniania kwasu arachidonowego, a w konsekwencji do syntezy mediatorów zapalenia.  
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Rysunek 235 Kwas arachidonowy 

Czasami do witamin zaliczane są też kwas liponowy (rzekoma witamina N) patrz Rysunek 217 
oraz seria związków oznaczanych, jako witaminy B z indeksem wyższym niż 12, np. kwas orotowy 
(B13) Rysunek 218, kwas pangamowy (B15) Rysunek 219 i amigdalinę (B17) patrz Rysunek 257 – 
nie jest to jednak powszechnie przyjęty pogląd. 

12.7.6 Witamina K  

Według licznych wiadomości popularnonaukowych [550] oraz danych literaturowych i 
encyklopedycznych w roku 1929 duński naukowiec Carl Peter Henrik Dam zauważył podskórne i 
śródskórne wybroczyny krwawe u kurcząt hodowanych na sztucznej diecie. W pięć lat później badacz 
ten wraz z Schouheyderem doszedł do wniosku, że wywołane objawy u kurcząt są chorobą na skutek 
niedoboru czynnika nazwanego witaminą K potrzebnego do utrzymania normalnego poziomu 
protrombiny. W 1939 Carl Peter Henrik Dam, Peter Karer [551, 552] i współpracownicy wyodrębnili 
czystą witaminę K z liści Lucerny (wit. K1). Wkrótce później Herman James Almgnist, Edward 
Adelbert Doisy [553], dokonali syntezy witaminy K [554, 555]. Następnie udało się wykazać, że 
pewne drobnoustroje mogą syntetyzować czynnik przeciwkrwotoczny (wit. K2). Mianem witaminy K 
określamy grupę związków nierozpuszczalnych w wodzie, ale rozpuszczalnych w tłuszczach. Do 
grupy tej należą: witamina K1 (filochinon), witamina K2 (menachinon), witamina K3 (menadion), 
Witaminę K1 pozyskuje się z pożywienia, K2 jest produkowana przez bakterie jelitowe, natomiast 
witamina K3 jest syntetyzowana, tzn. produkowana sztucznie. Witamina K jest koenzymem syntezy 
protombiny w wątrobie, czyli białka osocza krwi, które bierze udział w procesie krzepnięcia krwi. 
Witamina K uszczelnia sródbłonki naczyń krwionośnych, zapobiega krwawieniom wewnętrznym oraz 
krwotokom, jest czynnikiem zmniejszającym nadmierne, obfite krwawienia miesiączkowe. 
Uczestniczy w formowaniu tkanki kostnej, wpływa na przemiany metaboliczne kwasów 
nukleinowych. Witamina K posiada właściwości przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze, wykazuje 
również działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe. 
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Rysunek 237 Witamina K3 menadion 

U człowieka źródłem witaminy K jest flora bakteryjna jelit, skąd przy obecności kwasów 
żółciowych jest wchłaniana do krwi i wychwytywana w wątrobie. Witaminy K w organizmie - jest 
niezbędna do syntezy protrombiny w wątrobie. 

Niedobór witaminy K powoduje: 
 opóźnienie krzepnięcia krwi; 
 skaza krwotoczna z krwawieniami w różnych narządach i tkankach. 

Źródło witaminy K: 
 roślinne: zielone warzywa liściaste (kapusta, szpinak), kalafior, soja, 
 zwierzęce: wątroba. 

Dzienne zapotrzebowanie witaminy K wynosi 1 mg. 

12.8 Witaminy rozpuszczalne w wodzie 

12.8.1 Witamina B 

Witaminy B - grupa rozpuszczalnych w wodzie witamin ważnych dla metabolizmu komórek 
wyodrębniona przez Kazimierza Funka z otrębów ryżowych. Dzięki jego badaniom wykryto obecność 
tej witaminy w rozmaitych pokarmach, w drożdżach, mleku i mózgu wołowym 

Witamina B1 (tiamina) 

 
Rysunek 238 Tiamina  

Witamina B1 nazywana również aneuryną jest organicznym, heterocykliczny związkiem 
chemicznym, złożonym z pierścienia tiazolowego i pierścienia pirymidynowego połączonych 
mostkiem metylenowym [556]. Jest syntezowana w przewodzie pokarmowym człowieka przez 
bakterie. Formą aktywną – biologicznie czynną jest kokarboksylaza, czyli pirofosforan tiaminy. 
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Rysunek 239 Kokarboksylaza 

Źródła witaminy B1 to tkanki aktywne metabolicznie (wątroba, serce), a także produkty zbożowe 
grubego przemiału, mięso, wędliny (szczególnie wieprzowina), rośliny strączkowe – groch, fasola 
oraz drożdże, orzechy, słonecznik, ryby, owoce i warzywa. Tiamina jest zgromadzona głównie w 
warstwie zewnętrznej ziaren zbóż, dlatego też procesy technologiczne polegające na łuskaniu i 
polerowaniu zmniejszają zawartość witaminy B1 w mące [557].  

Rola witaminy B1: 
 regulacja gospodarki węglowodanowej, wodnej i białkowej, 
 eliminacja stanów zapalnych nerwów przy stosowaniu witaminy, jako lek w dużych 

dawkach. 
Niedobór witaminy B1 może wystąpić w przebiegu długotrwałych chorób: biegunek, chorób 

gorączkowych, chorób wątroby, przy nadczynności gruczołu tarczycowego, w alkoholizmie lub też 
przy jednostronnym odżywianiu. 

 Niedobór witaminy B1 powoduje: 
 powstawanie zapaleń i innych nieprawidłowości skórnych, 
 powoduje nadmierną produkcję łoju, 
 zapalenie nerwów, 
 powstawanie stanów zapalnych w kącikach ust oraz wargach, 
 występowanie choroby beri-beri (cechuje się ona głównie dolegliwościami 

neurastenicznymi, zaburzeniami czucia, osłabieniem mięśni kończyn dolnych, 
uogólnionymi obrzękami i przesiękami do jam ciała). 

Źródło witaminy B1: 
 roślinne: ziarna zbóż, orzechy, żółtko jaj, nasiona roślin strączkowych,  
 zwierzęce: mięso wieprzowe, wątroba, produkty mleczne. 

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę B1 wynosi ok. 2 mg [558]. 

12.8.2 Witamina B2 (ryboflawina) 

Witamina B2 (Barwnik spożywczy - E101[559], ryboflawina, łac. riboflavinum) jest organicznym 
związkiem chemicznym zbudowanym z reszty rybitolu [560] patrz Rysunek 240, 
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Rysunek 240 Rybitol 

którego grupa hydroksylowa w pozycji 1 zastąpiona jest flawiną Rysunek 241.  
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Rysunek 241 Flawina 

Ryboflawina Witamina B2 organizmie człowieka pełni funkcję witaminy, której niedobór może 
powodować zaburzenia w funkcjonowaniu układu nerwowego oraz stany zapalne błon śluzowych. 
Ryboflawina jest zaliczana do witamin z grupy B, gdyż jest prekursorem dwóch ważnych koenzymów 
i jest rozpuszczalna w wodzie. Jest degradowana przez promieniowanie UV. Dzienne zapotrzebowanie 
na witaminę B2 wynosi około 1,5 mg [561]. Ryboflawina może brać udział w przenoszeniu atomu 
wodoru, dzięki strukturze izoalloksazyny, która jest odwracalnym układem oksydoredukcyjnym, 
Akceptorami dwóch atomów wodoru są atomy azotu izoalloksazyny z położenia 1 i 5. 
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Rysunek 242 Ryboflawina [562] 

Witamina B2 ma postać żółtopomarańczowego proszku lub igiełkowatych kryształków o słabym 
zapachu i gorzkim smaku. Topnieje w temperaturze 565K. Rozpuszcza się w wodzie, alkoholu, eterze, 
chloroformie. Ulega utlenianiu w zwykłych warunkach jest wrażliwa na światło, odporna na wysokie 
temperatury. Ryboflawinę otrzymuje się syntetycznie lub przez fermentację ustrojową. Jest stosowana 
w lecznictwie oraz, jako dodatek do żywności [563].Witaminę B2 otrzymuje się biosyntetycznie w 
procesie fermentacji oraz syntetycznie z 3,4-dimetyloaniliny i D-rybozy, które poddane kondensacji, a 
następnie uwodornieniu przechodzą w N-(dimetylofenylo)-rybaminę. Otrzymany produkt 
przeprowadza się w związek diazowy, który po redukcji kondensuje z alloksanem dając ryboflawinę. 
Ryboflawina podana doustnie dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, a jej okres półtrwania 
jest bardzo krótki. Jest stosowana w leczeniu objawów hipowitaminozy, takich jak stany zapalne błon 
śluzowych jamy ustnej, języka i skóry oraz w chorobach układu nerwowego i zaburzeniach 
wchłaniania jelitowego. Z ogólnej liczby około 70 bilionów komórek, egzystujących w organizmie 
nieprzerwanie dzień w dzień, wszystkie korzystają z witaminy B2, życie w pełnej ruchu komórce 
podtrzymywane jest każdego dnia za pomocą molekuł ryboflawiny. Ryboflawina stanowi ważny 
składnik dwóch enzymów, które przede wszystkim umożliwiają wytwarzanie energii z 
węglowodanów i tłuszczu [564]. Podsumowując witamina B2: 

 odgrywa ważną rolę w biochemicznych przemianach w siatkówce oka, 
 bierze udział w przemianie glukozy i aminokwasów w procesach utleniania 

komórkowego, 
 wpływa na prawidłową funkcję i wygląd skóry, 
 stosowana jest w leczeniu niektórych typów niedokrwistości, 
 bierze udział w procesach rogowacenia. 

Niedobór witaminy B2 powoduje: 
 wypadanie włosów, 
 niektóre postacie zapalenia skóry i błon śluzowych, 
 zmiany łojotokowe w fałdzie nosowo-policzkowym na twarzy, 
 stany zapalne warg z licznymi pęknięciami, z łuszczeniem i skłonnością do krwawień; 

(niekiedy sprawa chorobowa ogranicza się do kącików ust, powodując powstawanie 
głębokich, niegojących się zmian typu zajadów), 

 niedokrwistość, 
 zahamowanie wzrostu, 
 zmiany w obrębie rogówki. 

Źródło witaminy B2: 
 roślinne: warzywa liściaste zielone, pieczywo z mąki razowej, 
 zwierzęce: wątroba; mleko, jaja, ser, serce. 

12.8.3 Witamina B3  

Kolejne nazwy tej witaminy to niacyna, inaczej Witamina PP, kwas nikotynowy, amid kwasu 
nikotynowego. (witamina B3; ATC: A 11 HA 01, C 10 AD 02) jest to wspólna nazwa na określenie 
dwóch związków: kwasu nikotynowego (niacyny, czyli kwasu 3-pirydylokarboksylowego, pochodnej 
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pirydyny) i amidu kwasu nikotynowego (nikotynamidu). Niacyna jest znana również, jako czynnik 
przeciwpelagryczny, stąd niekiedy nazywa się ją również witaminą PP. Witamina B3 może być, w 
przeciwieństwie do innych witamin z grupy B, produkowana w organizmie z podstawowego 
aminokwasu, tryptofanu. Są to jednak niewielkie ilości i jej najważniejszym źródłem powinno być 
pożywienie. Należy również pamiętać, że tryptofan należy do aminokwasów egzogennych, czyli 
takich, które nie mogą być syntetyzowane w organizmie, lecz muszą zostać dostarczone w pożywieniu 
[565]. 
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Rysunek 243 Witamina B3 - kwas nikotynowy oraz amid kwasu nikotynowego 

Oprócz suplementów diety zawierających kwas nikotynowy (witaminę PP), który według 
niepotwierdzonych informacji pobudza popęd seksualny.  

Rola: 
 bierze udział w procesach utleniania komórkowego (dotlenia skórę), 
 bierze udział w przemianie węglowodanów, tłuszczów i białek, 
 wpływa na przemianę wodną w skórze, 
 rozszerza i uelastycznia naczynka krwionośne i przeciwdziała powstawaniu pajączków, 
 ma działanie światłochronne, 
 stymuluje mikrocyrkulację i procesy rewitalizacji, 
 wpływa na prawidłowy wygląd i zdrowie skóry, reguluje wilgotność i złuszczanie skóry, 

eliminuje stany zapalne skóry. 
Niedobór witaminy PP powoduje: 

 pelagrę, objawiającą się zmianami pęcherzowymi na skórze (w miejscach, na które działa 
światło słoneczne), 

 zapalenie skóry, 
 otępienie umysłowe (degeneracja komórek mózgu), 
 zaczerwienienie języka, 
 wymioty i biegunki, 
 wystąpienie zmian typu uczulenia na światło. 

Źródło witaminy PP: 
 roślinne: pełnoziarnisty chleb, orzeszki ziemne, nasiona, 
 zwierzęce: mleko, jaja, drób, wątroba. 

Zapotrzebowanie dzienne witaminy PP wynosi 15-35 mg. 
W kosmetyce stosowane są również wybrane estry kwasu nikotynowego patrz Rysunek 244. 
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Rysunek 244 Estry kwasu nikotynowego nikotyniany: – metylu, - benzylu, -cykloheksylu, - 

tetrahydrofurfurylu  

Nikotyniany poprawiają ukrwienie skóry oraz wywołują uczucie ciepła. 

12.8.4 Witamina B5a kwas pantotenowy  

Kwas pantotenowy jest organicznym związkiem chemicznym, szeroko rozpowszechniony w 
świecie roślinnym i zwierzęcym (przedrostek pan oznacza "wszystko", "wszech-", zatem pantotenowy 
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to inaczej "wszechobecny") [566]. Kwas ten jest niezbędny dla każdej żywej komórki, ale w stanie 
wolnym rzadko występuje w przyrodzie. Z punktu widzenia chemii kwas pantotenowy jest amidem 
kwasu pantoinowego i β-alaniny. Według niektórych źródeł w rzeczywistości witamina B5 to 
mieszanina następujących związków chemicznych: 

 kwasu pantotenowego, 
 panteiny (pochodnej kwasu pantotenowego), 
 pantenolu (należącego do grupy alkoholi, nie występującego w przyrodzie, ale aktywnego 

biologicznie w stosunku do ludzi i zwierząt), 
 koenzymu A (aktywnej biologicznie formy kwasu pantotenowego). 
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Rysunek 245 Kwas pantotenowy [567] 

 
Kwas pantotenowy jest niezbędny do odbudowy Koenzymu A, który to odgrywa główną rolę w 

przemianie materii (np. W cyklu kwasu cytrynowego zwanego cyklem Krebsa). Bierze udział w 
odbudowie węglowodanów, tłuszczy, aminokawasów i syntezie Cholesterolu, który jest z kolei 
wykorzystywane w tworzeniu hormonów sterydowych. W literaturze niemieckiej znaleziono preparat 
Calcium-D-pantothenat (pantotenian wapnia) patrz Rysunek 246 reklamowany, jako Vitamin B5, 
ZVG-Nummer: 40290, CAS-Nummer: 137-08-6, EG-Nummer: 205-278-9 [568]. 
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Rysunek 246 Pantotenian wapnia 

Czysty kwas pantotenowy jest bardzo nietrwały w wodnych roztworach, dlatego w kosmetyce 
stosuje się wyłącznie stabilną pochodną wiaminy B5 - Pantenol. D-Pantenol nazywany jest pro-
witaminą B5, gdyż wykazuje taką samą aktywność biologiczną jak kwas pantotenowy. Pantenol łatwo 
penetruje do głębszych warstw skóry oraz we włókno włosa i płytkę paznokcia, gdzie ulega 
przekształceniu w kwas pantotenowy [569]. 
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Rysunek 247 Panthenol 

Powyżej wspomniano, że kwas pantotenowy jest nieodzowny do odbudowy Koenzymu A, który 
odgrywa główną rolę w przemianie materii. Kluczem do zrozumienia procesów chemicznych 
zachodzących w żywym organizmie, ich specyfiki i selektywności, jest zrozumienie roli enzymów. 
Enzymy są to biokatalizatory, regulujące szybkość poszczególnych procesów w organizmie. Są to 
substancje, w których zazwyczaj możemy wyróżnić część białkową (apoenzym) i grupę prostetyczną, 
czyli element niebędący układem peptydowym (koenzym). Upraszczając powyższe można uznać, że 
część białkowa, dzięki swojej przestrzennej strukturze, umożliwia jednym, a uniemożliwia innym 
cząsteczkom, takie zbliżenie do umieszczonego we wgłębieniu struktury cząsteczki białka koenzymu, 
że koenzym może utworzyć z daną cząsteczką kompleks aktywny lub związek przejściowy i ułatwić 
jej przejście w formę produktu ("zamek" i pasujący do niego „klucz”). Ponadto, grupy funkcyjne 
aminokwasów tworzących łańcuch polipeptydowy białka są w stanie "przytrzymać" tak długo 
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reagującą cząsteczkę, by wydajność reakcji (jej szybkość) była odpowiednia dla danego procesu 
życiowego. Rozumując w ten sposób dalej zakłada się, że kształt części białkowej, oraz występowanie 
w niszy reakcyjnej ugrupowań hydrofilowych, warunkuje sekwencja aminokwasów łańcuchów 
polipeptydowych. Struktura cząsteczki białka determinuje możliwość tworzenia związków 
przejściowych z substratami i działanie katalityczne. Determinacja ta jest tak silna, że enzymy, które 
katalizują reakcje ze związkami o konfiguracji L są zupełnie nieaktywne w przypadku identycznych 
związków, ale o konfiguracji D.  

Reakcja nie zachodzi, jeśli kształt cząsteczki i niszy z koenzymem („klucz” i "zamek") nie pasują 
do siebie. Na tej selektywności działania enzymu oparta jest cała biochemia, jest to najistotniejszy 
czynnik, który odróżnia je od "zwykłych" organicznych i nieorganicznych katalizatorów [570]. 
Organizm, aby żyć musi być zaopatrywany w energię, potrzebną np. do poruszania się, utrzymywania 
temperatury ciała itp. Energia ta jest dostarczana głównie pod postacią energii chemicznej cząsteczek 
pożywienia - głównie węglowodanów. Węglowodany powstając w roślinie pod wpływem fotosyntezy, 
tzn. łączenia się ditlenku węgla i wody przy katalitycznym udziale chlorofilu, są cząsteczkami o 
dużym potencjale energetycznym. Zamieniając się w organizmie na dwutlenek węgla i wodę, 
wyzwalają tę energię, która legła u podstaw ich syntezy. Przemiana spożywanych węglowodanów 
(głównie skrobi) w zwierzęcy cukier zapasowy - glikogen, oraz przemiana policukrów w końcowy 
ditlenek węgla i wodę przebiega przez szereg pośrednich reakcji, w których stopniowo, "na raty" 
uwalniana jest energia wewnętrzna cząsteczek polisacharydów. Każda z tych reakcji jest katalizowana 
specyficznym enzymem. Jak Podaje Młyniec - koza, co jest wyjątkiem wśród ssaków, wyposażona 
jest przez naturę w enzym pozwalający trawić celulozę - innymi słowy kozę można karmić papierem. 
Większość ssaków, w tym i człowiek celulozy nie trawi, natomiast ich układy enzymatyczne radzą 
sobie ze skrobią czy glikogenem [571]. W procesie utleniania polisacharydów, w końcowych etapach 
procesu, gdzie dochodzi do rozbicia cząsteczek glukozy, bierze udział koenzym A o strukturze 
podobnej do ADP. Koenzym A (w skrócie CoA, czasem CoASH w celu uwypuklenia niepodstawionej 
grupy SH patrz Rysunek 248) jest organicznym związkiem chemicznym powstający w organizmie z 
adenozynotrifosforanu, pantotenianu oraz β-merkaptoetyloaminy służącej, jako przenośnik grup 
acylowych. Cząsteczkę koenzymu A związaną z resztą acylową nazywa się acylokoenzymem A 
(acylo-CoA). Najważniejszym z takich połączeń jest acetylokoenzym A (acetyl-CoA) [572] 
(przedstawiony wcześniej patrz Rysunek 181). 
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Rysunek 248 Koenzym A 

Rola kwasu pantotenowego w organizmie: 
 - uczestniczy w metabolicznych przemianach białek, tłuszczów, cukrów 
 uczestniczy w przenoszeniu energii, 
 uczestniczy w skórnej przemianie materii, 
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 wpływa na wzrost i kolor włosów, 
 utrzymuje jędrność i elastyczność skóry, 
 ułatwia zwalczanie stanów zapalnych, 
 nawilża i zmiękcza naskórek, pobudza jego regenerację. 

Niedobór kwasu pantenowego powoduje: 
 niewydolność nadnerczy, 
 zapalenie błony śluzowej jelit, 
 zapalenia skóry, 
 zakłócenia wzrostu włosów, 
 przedwczesną siwiznę. 

Źródło kwasu pantenowego: 
 roślinne: warzywa, orzeszki ziemne, 
 zwierzęce: nerki, wątroba, jaja. 

Dzienne zapotrzebowanie kwasu pantenowego wynosi 5-10 mg. 

12.8.5 Witamina B6 (pirydoksyna, pirydoksal) 

Jako witamina B6 (ATC: A 11 HA 02) przyjmowana jest grupa trzech organicznych związków 
chemicznych, pochodnych pirydyny: pirydoksyny, pirydoksalu i pirydoksaminy., jako witamina z 
grupy B, rozpuszcza się w wodzie i jest prekursorem ważnych koenzymów, które kontrolują przebieg 
wielu kluczowych reakcji biochemicznych [573, 574].  
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Rysunek 249 Witamina B6 aktywna forma - fosforan pirydoksalu[573] 

Fosforan pirydoksalu jest koenzymem reakcji enzymatycznych, oraz aktywną formą witaminy B6. 
W organizmie pełni funkcję koenzymu niezbędnego do działania enzymów odpowiedzialnych za 
metabolizm aminokwasów (aminotransferaz i dekarboksylaz) [575]. Podczas transaminacji jest 
przekształcany w fosforan pirydoksaminy [576] 
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Rysunek 250 Fosforan pirydoksaminy 

Rola jaką odgrywa witamina B6: 
 bierze udział w procesach syntez komórkowych układu krwiotwórczego, układu 

nerwowego i skóry, 
 poprawia strukturę powierzchni skóry, 
 pomaga utrzymać ładny owal twarzy (kontury), 
 wspomaga pielęgnację skóry tłustej i mieszanej, 
 działa łagodząco na skórę. 

Niedobór witaminy B6 powoduje: 
 zmiany na odsłoniętej skórze kończyn, 
 zapalenie warg, języka i spojówek, 
 niedokrwistość niedobarwliwą, 
 zmiany w ośrodkowym układzie nerwowym (drgawki). 

Źródło witaminy B6: 
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 roślinne: kiełki pszenicy, pieczywo razowe, orzeszki ziemne, kukurydza, 
 zwierzęce: mięso, wątroba, nerki. 

Dzienne zapotrzebowanie na witaminę B6 wynosi ok. 2 mg. 

12.8.6 Witamina B7 

Witamina B7, nazywana witaminą H (biotyna) Biotyna zwana witaminą H, zwana też witaminą 
B7 jest organicznym związkiem chemicznym o budowie heterocyklicznej występujący w organizmach 
zwierzęcych i roślinnych. Witamina B7 jest koenzymem kilku różnych enzymów. Jest niezbędnym 
składnikiem enzymów czyli karboksylaz biotynozależnych. Uczestniczy w przenoszeniu grupy 
karboksylanowej (-COO-) z anionu wodorowęglanu na różne związki organiczne, zależnie od rodzaju 
danej karboksylazy. Zaliczana jest do witamin rozpuszczalnych w wodzie. Składa się z pierścieni: 
tiofenowego i imidazolidynowego z podstawionym bocznym łańcuchem zakończonym grupą 
karboksylową [577, 578]. 

 
Rysunek 251 Witamina B7  

Rola biotyny w organizmie: 
 wykazuje działanie antyłojotokowe,  
 przyczynia się do wytwarzania keratyny, czyli najważniejszego budulca skóry, włosów i 

paznokci,  
 likwiduje i zwalcza zmarszczki,  
 nawilża skórę, usuwa worki pod oczami, zmniejsza pory, usuwa przebarwienia skóry,  
 służy do pielęgnacji skóry suchej, zwiotczałej, przedwcześnie starzejącej się. 

 

12.8.7 Witamina B8 

Witamina B8, inozytol nie jest klasyfikowana, jako witamina, gdyż jest syntetyzowana przez 
organizm. Inozytol jest wytwarzany w organizmie przy udziale enzymu o nazwie cytaza [579]. Buduje 
fosfatydyloinozytol (glicerofosfolipid), który jest prekursorem ważnych drugorzędowych 
przekaźników (IP3 i DAG) hormonów takich jak GnRH i TSH oraz wchodzi w skład spermy (100 g 
spermy zawiera 53 mg inozytolu). Przypuszcza się, że brak inozytolu może być przyczyną 
niepłodności. Inozytol (najczęściej spotykaną w przyrodzie formą występowania jest myo-inozytol) to 
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu, czyli cyklicznego sześciowęglowego alkoholu 
polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol). 

 
Rysunek 252 Witamina B8, (inozytol) [580] 

12.8.8 Witamina B9 

Witamina B9, kwas foliowy. Nazwy tej witaminy to - Kwas foliowy (folacyna, witamina B9, 
witamina M, witamina B11) – traktowana, jako witamina z grupy B [518]. Występuje w żywności w 
postaci folianów, dlatego często termin witamina B9 utożsamia się z całą grupą związków (ustalono, 
że może istnieć teoretycznie ok. 150 rozmaitych form kwasu foliowego; w przyrodzie jest ich nieco 
mniej, bo około 20 rodzajów). Nazwa kwasu pochodzi od łacińskiego słowa folium - liść[581]. 
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Rysunek 253 Kwas foliowy  

Kwas foliowy reguluje wzrost i funkcjonowanie komórek; wpływa dodatnio na system nerwowy i 
mózg. Wywiera istotny wpływ na dobre samopoczucie psychiczne. Zapobiega uszkodzeniom tak 
zwanej cewy nerwowej u rozwijającego się w łonie matki dziecka, ma pozytywny wpływ na wagę i 
rozwój noworodków; bierze udział w zachowaniu materiału genetycznego, w przekazywaniu cech 
dziedzicznych komórek, reguluje ich podział; usprawnia funkcjonowanie układu pokarmowego, 
uczestniczy w tworzeniu soku żołądkowego, zapewnia sprawne działanie wątroby, żołądka i jelit; jest 
czynnikiem antyanemicznym, pobudza procesy krwiotwórcze, czyli powstawanie czerwonych 
krwinek; chroni organizm przed nowotworami szczególnie rakiem macicy [582]. 

Rola kwasu foliowego: 
 działanie krwiotwórcze - stosowany w niektórych typach niedokrwistości (niedokrwistość 

złośliwa), 
 stosowana w leczeniu biegunki tłuszczowej, 
 udział w transporcie reszt jednowęglowych, 
 udział w wytwarzaniu krwinek czerwonych i DNA. 

Niedobór kwasu foliowego powoduje: 
 zahamowanie syntezy kwasów nukleinowych, wzrostu tkanek i organizmu, 
 wypadanie włosów, 
 powstawanie ognisk martwicy w mięśniach, 

Źródło kwasu foliowego: 
 roślinne: ciemnozielone warzywa liściaste, warzywa strączkowe, pełne zboża, 
 zwierzęce: wątroba, 

Dzienne zapotrzebowanie człowieka na kwas foliowy wynosi 180-200 mcg. 
Kwas dihydrofoliowy Kwas dihydrofoliowy jest produktem pośrednim przemiany kwasu 

foliowego. Kwas foliowy łączy się podczas tych przemian z enzymem dehydrogenazą 
tetrahydrofolianową umożliwiając syntezę kwasu tetrahydrofoliowego (THFA), niezbędnego w 
dalszym procesie syntezy zasad purynowych, składników RNA i DNA. 
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Rysunek 254 Kwas dihydrofoliowy 

 

12.8.9 Witamina B12 

Witamina B12 (nazwy chemiczne: cyjanokobalamina, kobalamina) – jest złożonym organicznym 
związkiem chemicznym zawierający kobalt, jako atom centralny. W organizmach żywych pełni rolę 
regulatora produkcji erytrocytów (czerwonych ciałek krwi). Witamina B12 produkowana jest przez 
bakterie żyjące w układzie pokarmowym zwierząt. U człowieka powstaje w symbiozie z bakteriami 
układu pokarmowego w jelicie grubym. Witamina B12 występuje wyłącznie w produktach 
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pochodzenia zwierzęcego, takich jak wątroba, nerki i serce, a także w chudym mięsie, rybach, 
skorupiakach, serach i jajach. Wbrew wcześniejszym poglądom, glony nie zawierają witaminy B12, 
tylko jej analog strukturalny, który w przypadku człowieka jest nieprzyswajalny i może utrudniać 
wchłanianie właściwej witaminy. Niedobór witaminy powoduje niedokrwistość. Witamina B12 
zaliczana jest do witamin z grupy B, tj. rozpuszczalnych w wodzie prekursorów koenzymów. 
Witamina B12 jest bardzo ważnym koenzymem w reakcjach metylacji w organizmie. Koenzymy 
kobalaminowe są prawdopodobnie najbardziej skomplikowanymi koenzymami. Najważniejszym 
koenzymem tego typu jest adenozylokobalamina patrz Rysunek 256 [583, 584] 
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Rysunek 255 Witamina B12 z podstawnikiem CN cyjanokobaltamina  
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Rola witaminy B12: 
 bierze udział w syntezie aminokwasów i kwasów nukleinowych w organizmie,  
 pobudza wzrost komórek i przyczynia się do tworzenia i dojrzewania erytrocytów, a także 

leukocytów, 
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 pełni funkcje w przemianie kwasów organicznych, np. bursztynowego i 
metylojabłkowego koenzymu, 

 zwalcza uczucie zmęczenia, 
 działa antystresowo, 
 zwalcza leukopenię. 

Niedobór witaminy B12 powoduje: 
 niedokrwistość i anemię złośliwą, 
 niedokrwistości toksyczne, 
 zapalenia wielonerwowe, 
 schorzenia wątroby, 
 zmiany chorobowe w skórze (łojotok, zajady). 

Źródło witaminy B12: 
- zwierzęce: wątroba, nerki, wołowina, cielęcina, drób, mleko, sery, jaja, 
Dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę B12 wynosi ok. 5 mg. Może prowokacyjne ale 

wielce prawdopodobne stwierdzenie znalazłęm w sieci. Zamiweszczam je tu w całości: Człowiek 
pozyskiwał ją przez tysiące lat jedząc zabrudzoną żywność, owady oraz pijąc brudną wodę (litr 
pokrywa 100% zapotrzebowania). Ostatnie lata przyniosły prawdziwą rewolucję w tej dziedzinie. 
Pozbyliśmy się co prawda większości pasożytów oraz sporej liczby śmiertelnych chorób, ale niestety - 
coś za coś. Pozbawiliśmy się głównego źródła Witaminy B12. Co więcej, nasza dieta przepełniona 
tłuszczami i nadmiarem białka sprawia, że coraz trudniej nam ją przyswajać - w efekcie wg niektórych 
badań nawet ponad 80% populacji cierpi na mniejsze lub większe niedobory witaminy B12. Niektórzy 
ludzie cierpią na choroby które całkowicie uniemożliwiają jej wchłanianie w formie naturalnej i muszą 
brać suplementy [585]. 

12.8.10 Witamina B17 

Amigdalina (z łac. amygdalum – migdał) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy 
glikozydów jest nitrozydem występującym w nasionach migdałowca zwyczajnego (Amygdalus 
communis), pigwy pospolitej (Cydonia oblonga), czeremchy (Padus) i niektórych drzew owocowych 
takich jak morele, wiśnie, śliwy, brzoskwinie [586, 587, 588, 589]. Występuje w pestkach tych 
owoców nadając im specyficzny gorzki smak i aromat. W organizmie rozkłada się na glukozę, 
aldehyd benzoesowy i cyjanowodór. Amigdalinę po raz pierwszy wyodrębnili z gorzkich migdałów w 
1830 roku Pierre-Jean Robiquet [590] odkrywca asparaginy oraz AF-Boutron Charlard [591]. 
Amigdalinę badali także Justus von Liebig i Friedrich Wöhler. W niektórych źródłach określana jest, 
jako witamina B17, nie jest jednak powszechnie klasyfikowana, jako witamina. 
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Rysunek 257 Amigdalina 

W latach dwudziestych ubiegłego wieku amerykański biochemik Ernst T. Krebs junior [592] 
ogłosił, że Laetrile półsyntetyczna pochodna amigdaliny. witaminy B17, sprzedawana pod nazwą 
handlową Laetrile, jest skutecznym lekiem na raka. Systematyczne badania naukowe dowiodły jednak 
brak jakiegokolwiek działania antynowotworowego amigdaliny [593], natomiast jej stosowanie bez 
nadzoru lekarskiego może prowadzić do poważnych zatruć cyjanowodorem, np. w wyniku interakcji z 
witaminą C [594, 595]. Analizy Laetrile wykazały, że preparat ten nie spełnia wymogów określonych 
w dokumentacji patentowej zgłoszonej pzez Krebsa i zawiera najczęściej d-amigdalinę [596]. W 
źródłach niemedycznych preparaty z amigdaliną w dalszym ciągu opisywane są, jako skuteczne środki 
przeciwrakowe. Laetrile z założenia nie miał być amigdaliną naturalną, ani też prunazyną, oryginalny 
preparat różni się od nich budową. Amigdalina naturalna jest beta-gencjobiozydem nitrylu kwasu D(-
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)-migdałowego = D(-)mendelonitrile-gentiobioside. Z kolei prunazyna (prunasin) patrz Rysunek 258 
jest glukozydem nitrylu kwasu D(-)-migdałoweg). Według Różańskiego amigdalina, jako lek (wraz z 
dawkami) została opisana przez dra Fr. Oesterlena w “Handbuch der Heilmittellehre” w 1861 r., sporo 
miejsca poświęcono jej w “Hagers Handbuch der Pharmazeutischen Praxis” w 1938 r. [597, 598]. 
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Rysunek 258 Prunazyna  

12.8.11 Witamina C 

Kwas askorbinowy (witamina C) – organiczny związek chemiczny, pochodna glukozy o wzorze 
sumarycznym C6H8O6. W warunkach standardowych jest białym, krystalicznym ciałem stałym. 
Dobrze rozpuszcza się w wodzie, roztwór ma odczyn kwaśny. 
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Rysunek 259 Witamina C kwas L-askorbinowy  

Rola witaminy C: 
 wzmaga odporność organizmu; 
 bierze udział w utrzymaniu prawidłowego stanu tkanki łącznej, m.in. włosowatych 

naczyń krwionośnych, 
 ułatwia wchłanianie żelaza, 
 odgrywa dużą rolę w utlenianiu komórkowym, 
 uszczelnia naczynia krwionośne, 
 bierze udział w wytwarzaniu kolagenu, 
 uczestniczy w oddychaniu komórkowym, 
 chroni skórę przed infekcjami i przebarwieniami. 

Niedobór witaminy C powoduje: 
 szkorbut, 
 bladość skóry i błon śluzowych, 
 zaburzenia odporności, 
 choroby tkanki łącznej, 
 występowanie wzdęć i biegunki, 
 pieczenie pęcherza, 
 podrażnienia śluzówki jamy ustnej i jelit, 
 uszkadzenia szkliwa w zębach. 

Źródła witaminy C: 
 roślinne: owoce cytrusowe, jagody, czarna porzeczka, pomidory, ziemniaki, 
 zwierzęce: wątroba wołowa, watroba wieprzowa, dorsz, pstrąg mleko. 

Dzienne zapotrzebowanie człowieka na witaminę C wynosi 75-100 mg [599]. 
Witamina M patrz kwas foliowy Rysunek 253. 
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12.8.12 S-metylometionina zwana Witaminą U 

S-metylometionina Witamina U jest pochodną metioniny o wzorze [(CH3)3S(CH2)2CHNH3CO2]
+. 

Kation ten pośredniczy w wielu biosyntetycznych przemianach z sulfonową grupą funkcyjną. 
Naturalne pochodne S-metylmetioniny są biosytezowane z L-metioniny która uprzednio ulega 
konwesrji do S-adenosylmetioniny.  
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Rysunek 260 Witamina U - S-metylometionina [600, 601] 

Przypadkowo, Garnett Cheney przeprowadził w 1950 roku serię badań, które dowiodły, że 
stosowanie S-metylometioniny prowadzi do leczenia wrzodów trawiennych. S-metylmethionina 
została wprowadzone do obrotu, jako znana medycynie witamina U w celu leczeniu układu 
pokarmowego. S-metylmethionina występuje w wielu roślinach, w tym kapuście i pszenicy oraz w 
jęczmieniu i uwalniana jest podczas procesu słodowania [602]. 

13. Barwniki 

Według encyklopedii barwniki to substancje barwiące, czyli substancje nadające barwę innej 
substancji pozbawionej barwy (przezroczystej, białej lub szarej), lub też zmieniające barwę substancji 
posiadającej już jakąś barwę. Można je podzielić na pigmenty, laki i barwniki. Pigmenty są 
nierozpuszczalnymi kryształami wymagającymi procesu dyspersji w celu ich użycia do barwienia 
substancji. Barwniki są substancjami rozpuszczalnymi. Barwniki są łatwe w użyciu jednak ich 
odporności na zmiany są mniejsze od pigmentów. Barwniki są transparentne, natomiast pigmenty 
dzieli się na kryjące i transparentne. Barwnik – jest substancją przepuszczającą światło i zabarwiającą 
sobą ośrodek, w którym jest rozpuszczona lub stopiona. Może również reagować z tym ośrodkiem. W 
odróżnieniu od pigmentów, wśród barwników występuje wiele substancji organicznych stosowanych 
jako leki: gencjana, piochtanina rywanol, prontosil, akrydyna. Wiele roślin zawiera naturalne barwniki 
mające właściwości wskaźników pH. Niektóre nazywane są nawet roślinami wskaźnikowymi, 
pozwalającymi na określenie kwasowości gleby. Kwiaty niezapominajki na podłożu kwaśnym mają 
wyraźnie różowy odcień w odróżnieniu od niebieskich kwiatów rosnących na podłożu alkalicznym 
(dotyczy to jednak tylko tych roślin, które kwitną po raz pierwszy; niezapominajka jest rośliną 
wieloletnią). Najpopularniejszym wskaźnikiem pH pochodzenia naturalnego jest lakmus. Jest to 
niebieski barwnik otrzymywany z porostów Rocecella i Lecanora występujących na wybrzeżu Morza 
Śródziemnego i Atlantyku. Nazwa „lakmus” pochodzi od holenderskiego słowa lacmoes (od moes = 
"papka, pulpa"). Roztwór lakmusu w środowisku zasadowym barwi się na niebiesko, zaś w obecności 
kwasów na czerwono. Zakres zmiany barwy przypada na pH ok. 5-8. Innymi barwnikami mającymi 
właściwości wskaźników są barwniki antocyjanowe (antocyjany patrz rozdział 13.2.6) oraz 
betalainowe (betalainy). Barwniki fotosyntetyczne (asymilacyjne) są to barwne związki chemiczne 
odgrywające kluczową rolę w procesie fotosyntezy. Wyróżnia się trzy główne grupy barwników 
fotosyntetycznych: chlorofile, karotenoidy i fikobiliny. Wyróżnia się też barwniki oddechowe. Są to 
substancje białkowe występujące u zwierząt, których funkcją jest transport tlenu. Są one rozpuszczone 
w płynie celomy, hemolimfie lub zlokalizowane są w wyspecjalizowanych komórkach. I tak u 
prymitywnych form bezkręgowców, u których aparat krążenia jest jeszcze słabo rozwinięty, na 
przykład u wstężnic, barwniki oddechowe stanowią głównie magazyn tlenu lub służą do jego 
transportu do ukrytych części ciała, np. zakopanych w piaszczystym dnie. Natomiast u pijawek i 
skąposzczetów występuje hemoglobina (czerwona), u wieloszczetów dodatkowo chlorokruoryna 
(zielona) i hemoerytryna (różowa) – barwniki te zawierają żelazo. Chlorokruorynę spotykamy także u 
niektórych rozgwiazd, które mają jedynie grupę prostetyczną tego białka. Hemoerytrynę także u 
sikwiaków oraz niektórych niezmogowców i ramienionogów. Barwnikiem rozpuszczonym w celomie 
mięczaków jest hemocyjanina (barwnik zawierający miedź) - w postaci utlenionej niebieskawy. 
Niektóre ślimaki i małże mogą zawierać także hemoglobinę. Spośród stawonogów u pajęczaków i 
skorupiaków barwnikiem oddechowym jest hemocyjanina. Dla zwierząt kręgowych 
charakterystycznym barwnikiem jest hemoglobina zawierająca żelazo, która występuje w 
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erytrocytach. Hemoglobina występuje także u niektórych szkarłupni, mięczaków, stawonogów, 
pierścienic, nicieni, płazińców, a nawet pierwotniaków (Paramecium, Tetryhymena), grzybów 
(drożdże) i w brodawkach korzeniowych roślin strączkowych (koniczyna, lucerna) [603]. 

Masy cząsteczkowe barwników oddechowych: 
hemocyjanina 300 kDa - 9 MDa, 
hemoerytryna 108 kDa, 
chlorokruoryna 2 750 kDa, 
hemoglobina 17 kDa - 3 MDa, 
Hemocyjanina jest barwnikiem krwi, metaloproteiną (podobną w budowie chemicznej do 

hemoglobiny), cząsteczka hemocyjaniny zamiast atomu żelaza zawiera atom miedzi. Jak wspomniano 
wcześniej hemocyjanina jest szeroko rozpowszechniona u bezkręgowców, a zwłaszcza u mięczaków i 
stawonogów. Występuje, jako oddechowy pigment wszystkich głowonogów Cephalopoda [604]. 
Hemocyjanina znajduje się w stanie rozpuszczonym w hemolimfie, a nie w komórkach krwi. 
Cząsteczki hemocyjaniny nie zawierają grupy porfirynowej. Zamiast tego zawierają miedź, dlatego jej 
połączenie z tlenem w procesie utlenienia objawia się intensywną, niebieską barwą (oksycyjanina). 
Wolna, odtleniona postać hemocyjaniny jest bezbarwna [605, 606]. 
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Rysunek 261 Centrum aktywne hemocyjaniny 

Próbę opisania dokładnej struktury hemocyjaniny ślimaka winniczka Helix pomatia traktując ją 
papainą podjął Philippi [607]. Z kolei budowę barwników oddechowych i protein oddechowych w tym 
hemocyjaniny stawonogów, pająka Eurypelma californicum, hemocyjaninę skorpiona Pandinus 
imperator, mięczaków, opisuje Nillius [608]. 

13.1 Barwniki, jako leki 

Zestawienia encyklopedyczne wyróżniają szereg barwników stosowanych, jako leki i antyseptyki, 

13.1.1 Gencjana 

Gencjana (łac. Pyoctaninum coeruleum FP III, Methylrosanilinum chloratum, Violetum 
Gentianae), fiolet gencjanowy, fiolet gencjany, fiolet goryczki) jest 0,5 - 2% wodnym lub 
spirytusowym roztworem fioletu gencjanowego, mieszaniny związków: fioletu metylowego i fioletu 
krystalicznego. 
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Rysunek 262 Fiolet krystaliczny 

Niekiedy dla fioletu gencjanowego stosuje się synonimy: fiolet krystaliczny i fiolet metylowy, co 
jest potocznie przyjęte, jest to jednak błędne określenie w ścisłym znaczeniu. Fiolet gencjanowy 
stosowany jest do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i powierzchownych ran [609, 610, 611]. 

13.1.2 Rywanol 

Rywanol (Riwanol) jest organicznym związkiem chemicznym należącym do grupy barwników 
akrydynowych o wzorze sumarycznym C15H15N3O·C3H6O3 lub C15H15N3O·C3H6O3·H2O. Tworzy 
pomarańczowo-żółte kryształki o specyficznym zapachu. 

N
+

O CH3

NH2

NH2

H

OH
O

-

O

CH3

 
Rysunek 263 Rywanol 

Rywanol stosuje się do odkażania w stężeniu 0, 1% (roztwór wodny) do leczenia zainfekowanych 
ran i ropnych zapaleń skóry, takich jak ropnie, czyraki lub liszaje. Rywanol barwi wszystko na żółto, 
powstałe plamy są trudne do usunięcia. Świeże plamy Rywanolu można usunąć wypłukując 
rozpuszczalnikami alkoholowymi na przykład izopropanolem. Ze skóry schodzi w ciągu tygodnia 
wraz z naskórkiem. Uważa się, że zarówno akrydyna jak i mleczan akrydyny działają na RNA 
cytoplazmy membrany bakterii. Wiązanie mleczanu akrydyny z DNA lub RNA bakterii hamuje 
syntezę białek bakterii. Mleczan etakrydyny jest środkiem antybakteryjnym aktywnym zwłaszcza 
wobec gronkowców, paciorkowców i E. coli. Wykazując aktywność przeciw grzybom, 
pierwotniakom, amebom takim jak, Trichomonas kokcydiami Anaplasma [612, 613]. 

13.1.3 Prontosil 

Prontosil (Sulfamidochrysoidinum, 2',4'-diaminoazobenzeno-4-sulfonamid) jest czerwonym 
barwnikiem azowym, będącym jednocześnie pro-lekiem należącym do grupy sulfonamidów. Po raz 
pierwszy zsyntetyzowano został w 1934 roku przez Mietzscha i Klarera w laboratoriach Bayer 
Wuppertal-Elberfeld [614]. Również w 1934 roku niemiecki patolog Gerhard Domagk (laureat 
nagrody Nobla z medycyny w 1939 roku) odkrył przeciwbakteryjne działanie sulfonamidów Prontosil 
był jednym z pierwszych skutecznych leków bakteriobójczych [615]. 
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Rysunek 264 Prontosil 

13.1.4 Akrydyna 

Akrydyna (dibenzopirydyna, benzochinolina, azantracen) – heterocykliczny wielopierścieniowy 
związek organiczny o szkielecie węglowym antracenu, zawierający azot o wzorze sumarycznym 
C13H9N.  

N  
Rysunek 265 Akrydyna 

Akrydyna krystalizuje w postaci bezbarwnych igieł o temperaturze topnienia 379-383 K. Sole 
wykazują w roztworze niebieską fluorescencję [616]. Jest to związek trójpierścieniowy występujący w 
smole pogazowej. Używany jest do produkcji barwników (np. oranżu akrydyny) i leków (np. 
rywanolu mleczan etakrydyny oraz chlorek akrydyny Acriflaviniumchlorid) oraz w analizie 
chemicznej i, jako wskaźnik fluorescencyjny. Sama akrydyna jest szkodliwa, wywołuje podrażnienia 
błon śluzowych i egzemy. Akrydyna i jego homologi są związkami bardzo stabilnymi o charakterze 
słabo zasadowym. [617, 618]. 

13.2 Karotenoidy 

Karotenoidy – grupa organicznych związków chemicznych, węglowodory nienasycone o 
szczególnej budowie, żółte, czerwone, pomarańczowe i różowe barwniki roślinne, występujące w 
chloroplastach i chromatoforach. Karotenoidy należą do naturalnych przeciwutleniaczy. Karotenoidy 
należą do prekursorów witaminy A patrz rozdział 12.7.1 i są głównym dietetycznym źródłem tej 
witaminy u człowieka. W przewodzie pokarmowym powstaje retinal patrz Rysunek 225, który 
następnie jest przekształcany do retinolu Rysunek 221. Jedną z funkcji karotenoidów jest 
zabezpieczanie przed reaktywnymi formami tlenu powstających podczas fotosyntezy (aktywność 
przeciwutleniająca). 

13.2.1 Budowa karotenoidów 

Karotenoidy zbudowane są z jednostek izoprenowych, zawierających pięć atomów węgla, należą 
do 40-węglowych terpenoidów, czyli tetraterpenów. Karotenoidowy szkielet węglowy C40 budowany 
jest przez kolejne dodawanie jednostek C5 patrz Rysunek 220. Z chemicznego punktu widzenia, 
charakterystyczną cechą karotenoidów jest występowanie dwóch pierścieni cykloheksylowych 
połączonych długim łańcuchem węglowym, w którym występuje układ szeregu sprzężonych wiązań 
podwójnych węgiel-węgiel. Są to mieszane cykliczno-liniowe poli-eny. Jak dotąd zidentyfikowano i 
opisano około 800 karotenoidów. 

13.2.2 Funkcje karotenoidów 

Karotenoidy pełnią pomocniczą rolę w procesie fotosyntezy, ponieważ absorbują część widma 
promieniowania świetlnego (niebieskie, fioletowe) następnie przekazują energię stanu wzbudzonego 
na cząsteczkę chlorofilu. Pełnią również funkcję ochronną przed procesami fotooksydacji, na które 
narażone są głównie nienasycone kwasy tłuszczowe lipidów chloroplastowych. W liściach, barwa 
karotenoidów jest maskowana przez zieloną barwę barwników chlorofilowych, uwidocznia się dopiero 
jesienią, kiedy chlorofile są degradowane przez enzymy [619]. Przykładem karotenoidu jest β-karoten. 
Karotenoidy nadają również barwę innym częściom rośliny, np. korzeniowi marchewki. Karotenoidy 
występują w komórce w zdecydowanie mniejszych stężeniach niż chlorofile. Nie rozpuszczają się w 
wodzie. Ich cechą jest fotolabilność – ulegają przemianom w obecności światła. Ponadto spełniają 
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ważną rolę ochronną przed uszkodzeniem fotosystemu spowodowanym nadmiarem docierającej 
energii świetlnej, pochłaniając ją i powodując jej rozproszenie lub przekierowują na inne procesy 
fizjologiczne w komórce.  

13.2.3 Ksantofile 

Ksantofile są grupą organicznych związków chemicznych, barwników roślinnych należących do 
karotenoidów, są to tlenowe pochodne karotenów. Ksantofile są pomocniczymi barwnikami 
fotosyntezy. Pełnią także funkcję przeciwutleniaczy chroniących komórki szczegółnie chloroplasty 
przed szkodliwym działaniem reaktywnych form tlenu. Występujące w nich sprzężonym wiązania 
podwójne powodują żółtą, pomarańczową lub czerwoną barwę kwiatów, owoców i żółtek jaj (patrz 
Rysunek 266 luteina). Do częściej występujących barwników należą fukoksantyna i wiolaksantyna 
oraz zeaksantyna (nadająca barwę kukurydzy). Niektóre ksantofile stosowane są, jako barwniki 
spożywcze [620]: 

 E161a – flawoksantyna, 
 E161b – luteina, 
 E161c – kryptoksantyna, 
 E161d – rubiksantyna, 
 E161e – wiolaksantyna, 
 E161f – rodoksantyna, 
 E161g – kantaksantyna, 
 E161h – zeaksantyna, 
 E161i – cytranaksantyna, 
 E161j – astaksantyna. 

13.2.3.1 Luteina 

Luteina (E161b) jest organicznym związkiem chemicznym. Jest to żółty barwnik roślinny 
należący do ksantofili (podgrupa karotenoidów) będący alkoholową pochodną α-karotenu. W lecie 
maskowana przez chlorofil, widoczna jest w naturze głównie jesienią, gdy nadaje liściom żółty kolor. 
Występuje również w żółtku jaja kurzego oraz komórkach tłuszczowych. Do zastosowań 
przemysłowych otrzymuje się ją z traw [621] 
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Rysunek 266 Luteina 

Obecność luteiny jest istotna dla prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku, gdyż chroni go 
przed uszkodzeniami powodowanymi przez wolne rodniki. W przemyśle spożywczym używa się 
luteiny, jako barwnika do zup i napojów alkoholowych, ciast i przetworów. Luteina jest również 
składnikiem niektórych pasz dla zwierząt [622, 623] 

13.2.4 Alkanina 

Alkanina jest pochodną nafto chinonu - naturalnym, czerwonym barwnikiem, otrzymywanym z 
korzeni alkanny barwierskiej (Alkanna tinctoria) oraz farbownika lekarskiego (Anchusa officinalis). 
Alkaniny używano, jako barwnik zaprawowy, obecnie przemyśle kosmetycznym, w mikroskopii, 
analizie chemicznej. 
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Rysunek 267 Alkanina 

13.2.5 Fuksyna 

Fuksyna jest czerwonym barwnikiem organicznym z grupy barwników trójfenylometylowych 
(trytylowych) [624, 625] o zielonym, metalicznym połysku. 

 
Rysunek 268 Grupa trifenylometylow (trytrylowa) 

Nazwa fuksyny wywodzi sie prawdopodobnie od koloru kwiatów roślin rodzaju fuksja. Fuksyna 
została otrzymana, jako jeden z pierwszych barwników syntetycznych w roku 1858 przez polskiego 
chemika Jakuba Natansona. Fuksyna stosowana jest do wyrobu farb i atramentów oraz do barwienia 
papieru i włókien naturalnych (wełny, bawełny, jedwabiu). Fuksyna jest mało odporna na działanie 
światła. Roztwór fuksyny w lodowatym kwasie octowym wykorzystywany jest w chemii analitycznej 
do wykrywania azotynów, roztwór w rozcieńczonym kwasie solnym do wykrywania bromianów, 
natomiast roztwór w formie odbarwionej wodorosiarczynem sodu lub di-tlenkiem siarki stosowany 
jest do wykrywania bromków i aldehydów. Fuksyna stosowana jest również, jako barwnik w 
mikrobiologii. W barwieniu metodą Grama w celu odróżnienia bakterii gramdodatnich od bakterii 
gram ujemnych ponieważ barwi bakterie gramujemne na różowo. Chlorowodorek rozalininy patrz 
Rysunek 269 Rozanilina - stosowany jest do określania stężenia SO2 w atmosferze [626, 627]. 
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Rysunek 269 Rozanilina 

Fuksyna jest otrzymywana przez utlenienie mieszaniny aniliny i toluidyny za pomocą 
nitrobenzenu i stanowi mieszaninę chlorowodorków pararozaniliny (triaminotrytylu bez 
podstawników metylowych), rozaniliny (z jednym pierścieniem toluidynowym) i wyższych 
homologów zawierających 2 lub 3 pierścienie toluidynowe. Pochodna sześciometylowa to fiolet 
krystaliczny [628] patrz także barwniki trifenylometanowe [629]. 

13.2.6 Antocyjany 

Antocyjany, antocyjaniny są grupą organicznych związków chemicznych należącą do klasy 
flawonoidów, będących glikozydami, w których barwnymi aglikonami są antocyjanidyny, zazwyczaj 
cyjanidyna, pelargonidyna lub delfinidyna. Antocyjany występują we wszystkich tkankach rośliny 
wyższych, w tym, liści, łodyg, korzeni, kwiatów i owoców [630]. 
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Rysunek 270 Kation flawoliowy – macierzysta struktura antocyjanidyn 

Antocyjany to rozpuszczalne w wodzie naturalne barwniki, których barwa zależy od pH 
środowiska i obecności jonów metali. Znalazły one powszechne zastosowanie, jako barwniki w 
farmacji i przemyśle spożywczym, gdzie oznaczane są, jako E 163. Istnieją jednak pewne 
ograniczenia w zastosowaniu antocyjanów w produkcji żywności. W niektórych przypadkach 
rozpuszczalność w wodzie jest czynnikiem ograniczającym zastosowanie antocyjanów. Okazuje się, 
że na barwę antocyjanów mają wpływ: pH środowiska, temperatura, dostęp tlenu, działanie światła 
nadfioletowego. Antocyjany w zależności od pH soku komórkowego mogą przyjmować barwę od 
czerwonej po fioletową. Uważa się, że pełnią w organizmie funkcje ochronne. Naturalnie związki te 
występują w soku komórkowym roślin (głównie w kwiatach i owocach) w postaci granulek o różnej 
wielkości [631]. Dużą zawartością antocyjanów odznaczają się między innymi maliny, czarne 
porzeczki, bez czarny, jeżyny, aronia, czerwona kapusta, winogrona, bakłażany. Do celów 
spożywczych otrzymuje się antocyjany poprzez ekstrakcję liści czerwonej kapusty lub skórek 
winogron [632].  

13.2.6.1 Cyjanidyna 

Cyjanidyna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy antocyjanów, będącymi 
barwnikami roślinnymi. W naturze występuje między innymi w czerwonych owocach roślin takich 
jak: głóg, bez, jagody. Może występować także w jabłkach, śliwkach, czerwonej kapuście i czerwonej 
cebuli. Największe jej stężenie osiąga w skórce. Ma charakterystyczną pomarańczowo-czerwoną 
barwę, która może zmieniać się wraz z pH: roztwory o pH < 3 przybierają barwę czerwoną, fioletową 
przy pH = 7–8, i niebieską przy pH > 11. Cyjanidyna i jej glikozydy mają wiele prozdrowotnych 
właściwości takich jak działanie przeciwnowotworowe, ochronne naczyń krwionośnych, 
przeciwzapalne, zapobiegające otyłości i cukrzycy [633]. 
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Rysunek 271 Cyjanidyna 

13.2.6.2 Pelargonina 

Pelargonina jest jednym z roślinnych barwników antocyjaninowych, należących do glikozydów, 
występuje w kwiatach pelargonii, dalii, bławatka [634]. 
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Rysunek 272 Pelargonina 
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13.2.7 Delfinidyna  

Delfinidyna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy polifenoli. Występuje naturalnie w 
owocach takich jak: winogrona, czarne jagody, czarny bez, żurawina i płatkach kwiatów (bratki, 
kosaćce), nadając im niebieski kolor [635]. 
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Rysunek 273 Delfinidyna 

13.2.7.1 Sambucyjanina 

Sambicyjanina jest organicznym związkiem chemicznym z grupy antocyjanów występujący w 
czarnym bzie (Sambucus nigra) [636]. 
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Rysunek 274 Sambucyjanina 

13.2.8 Barwniki żółciowe 

Barwniki żółciowe są produktami przemiany hemoglobiny. Na przykład bilirubina 
pomarańczowoczerwony barwnik żółciowy ssaków jest produktem przemiany hemu (pochodzącego 
głównie z erytrocytów niszczonych w śledzionie- 80-90%; 10-20% bilirubiny dostarcza przemiana 
enzymów zawierających hem np. katalaza, cytochromy) [637]. W warunkach prawidłowych 
erytrocyty ulegają destrukcji po ok. 100-120 dniach w układzie siateczkowo- śródbłonkowym. Po tym 
okresie erytrocyty ulegają rozkładowi. Przy udziale O2 i NADPH+H+ zachodzi rozerwanie pierścienia 
hemu. Grupa hemowa w hemoglobinie jest najpierw hydroksylowana przez oksygenazę hemową przy 
metinowym atomie węgla C-5, [638] między pierścieniami A i B. Następnie odszczepiany jest 
monotlenek węgla i powstaje zielony barwnik choleglobina zwana też werdoglobiną Rysunek 275 
[639]. 
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Rysunek 275 Choleglobina 

Werdoglobina rozpada się na globinę (część białkową), biliwerdynę powstałą z hemu i jon żelaza. 
Biliwerdyna jeat organicznym związkiem chemicznym, zbudowanym z dwóch pierścieni pirolowych i 
dwóch pirolidonowych połączonych mostkami metinowymi =CH-, Jak wspomiano wcześniej jest 
produktem rozpadu pierścienia porfirynowego hemu. Jest to hydrofobowy barwnik o kolorze 
zielononiebieskim. Tworzy się ona w organizmie człowieka, jako produkt katabolizmu hemu 
występującego między innymi w hemoglobinie. Reduktaza biliwerdyny przekształca biliwerdynę w 
bilirubinę. Biliwerdyna jest też przyczyną zielononiebieskiego zabarwienia ości belony Belone belone 
[640]. 
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Rysunek 276 Biliwerdyna 

Biliwerdyna jest niebieskozielonym barwnikiem (pigmentem) żółciowym. Biliwerdyna redukuje 
się pod wpływem reduktazy biliwerdyny i powstaje pomarańczowożółta bilirubina, która dyfunduje do 
krwi. 
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Rysunek 277 Bilirubina 

Bilirubina jest związkiem trudnorozpuszczalnym i transportowana jest do wątroby w połączeniu z 
albuminami. Jedna cząsteczka albuminy łączy się z dwiema cząsteczkami bilirubiny. W warunkach 
prawidłowych we krwi występuje tylko bilirubina wolna (przedwątrobowa, pośrednia), która jest 
połączona z albuminą i ten kompleks nie ulega przesączaniu kłębkowemu. Bilirubina jest 
wychwytywana przez wątrobę, przy czym główna jej część wiąże się z kwasem UDP- glukuronowym 
na glukoronid bilirubiny, który jest najważniejszym barwnikiem żółciowym. W jelicie następują 
dalsze przemiany barwników żółciowych. Grupy winylowe ulegają redukcji do grup etylenowych, 
powstaje mezabilirubina, a następnie urobilinogen.  
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Rysunek 278 Urobilinogen 

W wyniku odwodnienia powstają takie barwniki jak pomarańczowożółta urobilina Rysunek 279 i 
złotożółta sterkobilina Rysunek 280, w których dwa środkowe pierścienie tworzą sprzężony układ 
wiązań podwójnych i stanowią grupę chromoforową. Część barwników żółciowych ulega resorpcji w 
jelicie i wraz z krwią krążenia wrotnego jest doprowadzana do wątroby. 
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Rysunek 279 Urobilina  
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Rysunek 280 Sterkobilina 

Większa część barwników jest wydalana przez jelito. Sterkobilina i urobilina oraz ich polimery są 
barwnikami kału, powstają przeważnie w wyniku działania flory bakteryjnej jelit. Barwniki żółciowe 
występują często w świecie zwierzęcym w skorupkach jaj ptasich w skrzydłach i kutikuli owadów 
oraz w glonach morskich, gdzie są związane z końcową grupą karboksylową łańcucha peptydowego. 
Można je również spotkać w świecie roślin. Fikobiliny chromofory występujące u sinic oraz w 
chloroplastach glaukocystofitów, krasnorostów i kryptomonad. Fikobiliny, jako jedyne barwniki 
fotosyntetyczne powiązane są z białkami rozpuszczalnymi w wodzie (fikobiloproteinami), które 
przekazują energię pochłoniętych fotonów na cząsteczki chlorofili. Na przykład chromofor niebieski 
fikocyjanobilina Rysunek 281 oraz chromofor czerwony fikoerytrobilina Rysunek 282. 
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Rysunek 281 Fikocyjanobilina 
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Rysunek 282 Fikoerytrobilina 

Fikobiliny szczególnie wydajnie absorbują światło czerwone, pomarańczowe, żółte i zielone, czyli 
w zakresie długości fali częściowo nieabsorbowanym przez chlorofile. Organizmy żyjące w wodach 
płytkich posiadają zazwyczaj fikolibiny absorbujące światło żółte i czerwone, natomiast żyjące w 
wodach głębszych – światło zielone [641]. Natomiast fitochrom chromoproteina morfogenetyczny 
czynnik roślin wyższych zawiera, jako grupę prostetyczną barwnik o strukturze zbliżonej do 
biliwerdyny Rysunek 276. 
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13.3 Biomedyczne zastosowanie barwników 

Barwnikiem jest substancją wykazująca zdolność nadawania barwy, bądź substancja 
odpowiedzialna za obserwowaną barwę obiektów pochodzenia naturalnego lub wytworzonych przez 
człowieka. Od zarania dziejów stosowano kolorowe pigmenty mineralne oraz barwniki naturalne. 
Większość z nich wykazywała określone działanie biologiczne. Wiele z nich do dziś stosowane jest w 
charakterze leków. Wyciąg z kłączy (Rhizoma Rubiae tinctorum) marzanny barwierskiej (Rubia 
tinctorum L.) zawierający kwas ruberytrynowy i alizarynę stosowany był pomocniczo w leczeniu 
kamicy żółciowejj i kamicy nerkowej. Janowiec barwierski (Genista tinctoria L.) zalecany jest w 
leczeniu zaburzeń ciśnienia tętniczego, jako środek moczopędny i lekko przeczyszczający, nasercowy, 
poprawiający przemianę materii. Odwar stosuje się w schorzeniach nerek, kamicy moczowej i stanach 
zapalnych nerek. Opracowywanie kolejnych barwników syntetycznych związane było z 
zainteresowaniem chemików syntetyków leczniczym dzialaniem naturalnych specyfików. Podobnie 
było z chininą, którą nie znając jej struktury próbował zsyntezoac młody uczeń Augusta Hoffmana 
William Henry Perkin. W rok 1856 w wyniku nieudanej próby otrzymania chininy poprzez utlenianie 
aniliny dwuchromianem potasu otrzymał ciemny osad produktu utlenienia toluidyny, który po 
przemyciu alkoholem zmienił barwę na fioletowwo niebieskawo opalizujący osad - moweinę [642, 
643]. Pierwsze wzmianki o zastosowaniu barwników dotyczą zastosowania przez Hansa Christiana 
Grama w roku 1884 fioletu krystalicznego [644] do identyfikacji preparatów zawierających bakterie 
[645, 646]. Fiolet krystaliczny Rysunek 286 stosowany jest, jako składnik mieszaniny barwiącej 
zawierającej: fiolet krystaliczny, safraninę i jod. Bakterie gram dodatnie zabarwiają się na kolor 
purpurowo błękitny; bakterie gram ujemne na kolor brunatno czerwony. Pod koniec XIX wieku Paul 
Ehrlich zaobserwował selektywne powinowactwo niektórych barwników do bakterii. Rozpoczął 
wtedy poszukiwania i badania takich substancji, które ulagałyby absorpcji przez określone organizmy 
w toksycznych dla nich ilościach. W rezultacie tych badań wyleczył w roku 1891 dwóch pacjentów 
chorych na malarię z pomocą zasadowego barwnika błękitu metylenowego. Był to pierwszy 
udokumentowany przypadek zastosowania syntetycznej substancji chemicznej w leczeniu choroby 
pochodzenia bakteryjnego. Erhlich był twórcą terminu chemioterapia [647, 648]. Błękit metylenowy 
jest organicznym związkiem chemicznym, barwnikiem tiazynowym, o wzorze C16H18ClN3S> Jest to 
chlorek 3,7-bis(dimetyloamino)feno-5-tioazynowy. Wykazuje właściwości polarne, rozpuszcza się w 
wodzie rozpadając na dodatni jon szkieletu organicznego i ujemny jon chlorkowy Cl−. 
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Rysunek 283 Błękit metylenowy 

Błękit metylenowy jest używany, jako wskaźnik w chemii. W roztworach mocno kwaśnych barwi 
się na zielono. W roztworach lekko kwasowych, obojętnych i zasadowych przyjmuje barwę od 
błękitnej do granatowej. Znajduje zastosowanie, jako barwnik w biologii. Badania naukowe wykazały, 
że pochodne barwników akrydynowych po wbudowaniu w łańcuchy białek bakterii hamują ich 
rozwój. Stosuje się wiele pochodnych barwników akrydynowych, jako środki antyseptyczne 
(proflawina Rysunek 284, rivanol) oraz, jako środki przeciwnowotworowe (DACA [649], Amsakryna 
[650]). 

N NH2NH2  
Rysunek 284 Proflawina - 3,6- diamina akrydyny 

Amsakryna Rysunek 285 jest najbardziej aktywna w fazie G2 cyklu komórkowego, wiąże się z 
DNA, podobnie jak antybiotyki antracyklinowe. Stosuje się ją w białaczce szpikowej i 
limfoblastycznej. Wykazuje działanie niepożądane, takie jak karwio- i neurotoksyczność [651]. 
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Rysunek 285 Amsakryna 

Rysunek 286 przedstawia fiolet krystaliczny (Methylrosanilini chloridum); chlorek heksametylo-
p-rozaniliny będący organicznym związkiem chemicznym z grupy barwników trifenylometanowych 
(zwanych także barwnikami anilinowymi) [652]. 
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Rysunek 286 Fiolet krystaliczny 

Z kolei oparty na fiolecie krystalicznym fiolet gencjanowy (Pyoctaninum coeruleum), podobnie 
jak zieleń brylantowa – (Viride nitens) znalazł zastosowanie w lecznictwie, jako środek antyseptyczny 
do odkażania ran, błon śluzowych i skóry w roztworach wodnych i spirytusowych [653]. Dawniej 
stosowany był doustnie, jako środek przeciw robakom. Natomiast w kryminalistyce, fiolet gencjanowy 
był wykorzystany do wywoływania odcisków palców [654]. 
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Rysunek 287 Zieleń S Brylantowa (Viride nitens) 

Zielen brylantowa dawniej często stosowana, jako środek antyseptyczny do dezynfekcji skóry i 
ran, w roztworach wodnych i spirytusowych o stężeniu 1–2%, rzadziej, jako maść i w innych 
postaciach leku recepturowego [655]. 

13.4 Bakterie barwiące 

W tym miejscu autor chciałby przytoczyć doniesienia literaturowe o bakteriach barwiących. 
Okazuje się, że istnieją również bakterie charakteryzujące się wytwarzaniem barwników. Agnieszka 
Paszczela w „doliniebiotechnologicznej UJ” [656] zamieściła opracowanie „Bakteria krwawej hostii”: 
cytuję ”Serratia marcescens, znana także, jako pałeczka krwawa, jest bakterią Gram-ujemna z rodziny 
Enterobacteriaceae. Bakteria ta wchodzi w skład flory komensalnej przewodu pokarmowego 
człowieka. Początkowo uważano ją za bakterię całkowicie nieszkodliwą dla zdrowia. Armia 
amerykańska przeprowadziła nawet w latach pięćdziesiątych XIX wieku eksperyment, który miał na 
celu określenie biegu wiatrów, mogących przenosić broń biologiczną. Balony z Serratia marcescens 
pękły nad San Francisco, wywołując w następstwie drastyczny wzrost zachorowań na zapalenie płuc i 
infekcje dróg moczowych (operacja Sea-Spray [657]). Bakteria może wywoływać infekcje 
oportunistyczne. Czasami występuje, jako czynnik etiologiczny zapalenia płuc i posocznic u 
pacjentów poddawanych chemioterapii. Powoduje ponadto zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, 
infekcje ran i biegunki u dzieci. Bakteria ma tendencje do kolonizowania układu oddechowego i dróg 
moczowych (UTI). Bakteria jest istotnym źródłem zakażeń szpitalnych, co częściowo związane jest z 
jej dużą opornością na dezynfekcję. Infekcje wywołane przez tą bakterię są trudne do leczenia ze 
względu na oporność na wiele antybiotyków takich jak ampicylina, cefalosporyny I i II generacji. 
Odnotowano także oporność niektórych szczepów na aminoglikozydy i fluorochinolony [658, 659]. Po 
długim okresie bytowania może ona być trudna do eradykacji (można użyć 3% nadtlenku wodoru lub 
5% roztworu wybielacza). Ważnym elementem eradykacji jest utrzymywanie miejsc kolonizacji 
wolnych od wilgoci. Bakteria Serratia marcescens może przetrwać w bardzo ekstremalnych 
warunkach: rośnie w środkach odkażających i podwójnie destylowanej wodzie [660]. Serratia 
marcescens odcisnęła swój ślad w historii. Kombinacja zdolności wytwarzania czerwonego pigmentu 
zwanego prodigiozyną oraz wzrostu na skrobi zawartej w chlebie mogła być przyczyną pojawiania się 
na hostii substancji przypominającej krew. Dzięki temu prawdopodobnie, możliwe stało się 
zaobserwowanie przynajmniej niektórych przypadków cudów eucharystycznych [661]”.  
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Rysunek 288 Prodigiozyna pigment wytwarzany przez Serratia marcescens 

Według Williamsa produkcja prodigiozyny (C20H25N3O) jest jednak dość złożonym procesem. 
Bakteria Serratia marcescens może produkować szereg wyraźnych kolorystycznie pigmentów, 
począwszy od czerwonego, poprzez biały, aż po różowy. Niektóre szczepy nie wytwarzają jednak 
barwnika. Po raz pierwszy dogłębnej analizy biosyntezy prodigiozyny dokonał dr R.P.Williams. Na 
produkcję pigmentu wpływa temperatura, substancje odżywcze, jony oraz światło UV. W 
temperaturze poniżej 300 K większość szczepów Serratia marcescens rośnie, jako czerwone kolonie, 
natomiast powyżej 301 K, gdy dochodzi do zatrzymania produkcji pigmentu, rośnie, jako białe 
kolonie. Do uzyskania krwawo-czerwonego koloru kolonii niezbędne jest utrzymanie odpowiednich 
warunków hodowli: podłoże powinno posiadać niską zawartość glukozy i fosforanów, a także 
odpowiednie aminokwasy (z peptonu i glicerolu), przy czym najlepsze efekty uzyskuje się w starszych 
hodowlach (>1 tygodnia). Dzieje się tak, dlatego, że prodigiozyna jest metabolitem wtórnym, 
uzyskanym z kilku aminokwasów, które mogą kumulować się w komórce w wyniku metabolizmu 
pierwotnego (niezbędna jest prolina, metionina, histydyna i alanina). W proces biosyntezy 
prodigiozyny zaangażowanych jest przynajmniej 10 różnych enzymów [662]. W odpowiednich 
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warunkach (ciepło, wilgotno) czerwone kolonie Serratia marcescens upodabniają się do kropel krwi 
poprzez uzyskanie osobliwego śluzowatego wyglądu [661]. 

14. Surowce naturalne  

Surowce takie, jak miód, mleko czy cukier wykorzystywane były do zabiegów kosmetycznych od 
prawieków. Kosmetyczne bogactwo spiżarni i przydomowego ogródka sprawdza się doskonale od 
wielu lat w codziennej pielęgnacji skóry i włosów. Obecnie liczne jadalne komponenty pochodzenia 
spożywczego można spotkać coraz częściej w dostępnych preparatach kosmetycznych. Oprócz mleka, 
miodu i cukru szeroko wykorzystywane są owoce, oleje, nabiał, drożdże., jako produkty o dużej 
wartości biologicznej, znajdujące zastosowanie w kosmetyce, uznaje się czekoladę, kawę i herbatę. 
Wysoką aktywnością kosmetyczną charakteryzują się także wybrane wina i piwa oraz takie produkty 
jak kawior czy trufle. W preparatach kosmetycznych pojawiają się również wanilia, rozgrzewający 
cynamon, imbir, orzechy, syrop klonowy, wybrane grzyby (patrz rozdział 21.25 Statyny). Wybrane 
produkty są także bardzo dobrymi nośnikami innych, cennych kosmetycznie substancji. Na przykład 
masło kakaowe w preparatach kosmetycznych coraz częściej stosuje się w połączeniu z lanoliną, gdyż 
wspólnie wykazują działanie synergistyczne – masło kakaowe znosi lepkość lanoliny, natomiast 
lanolina ułatwia przenikanie masła kakaowego do tkanki. Ponadto, w celu poprawy efektu 
kosmetycznego, do masy czekoladowej można wprowadzać współdziałające z nią synergicznie 
substancje, takie jak kofeina, algi, owoce jałowca lub miód. Takie unikalne kompozycje, oparte na 
powszechnie dostępnych surowcach kosmetycznych trafły zarówno do gabinetów kosmetycznych, do 
salonów SPA, jak i do gotowych kosmetyków. Preparaty na bazie surowców spożywczych zwykle 
przyjemnie pachną. Niewątpliwie ich olbrzymią zaletą jest to, że, jako produkty spożywcze mogą być 
stosowane również wewnętrznie, dostarczając konsumentom niezbędnych składników odżywczych, 
witamin i mikroelementów. Zawarte w nich substancje mogą usprawniać działanie układu nerwowego. 
Surowce dotychczas spotykane w produktach spożywczych w zawrotnym tempie podbijają rynek 
kosmetyczny, wytyczając nowy, proekologiczny trend w kosmetyce i kosmetologii. Świadomość 
ekologiczna odbiorców kosmetyków jest coraz większa, w związku z tym, poszukiwane są aktywne i 
skuteczne kosmetyki naturalne. Surowce naturalne będące źródłem licznych substancji biologicznie 
czynnych są pożądanym źródłem do wytwarzania kosmetyków. Surowce naturalne będące źródłem 
licznych substancji biologicznie czynnych są pożądanym źródłem do wytwarzania kosmetyków. 
Znany od wieków bursztyn, czosnek, drożdże, glony (algi), herbata zielona, kasztanowiec, kawa, 
konopie, len, palma sabalowa Sabal glabra (Mill.) Sarg, pochrzyn z Afryki Zachodniej Dioscorea L, 
pomidor, miód, pyłek, propolis i inne produkty wytwarzane, przez pszczoły, ryż dziki, topinambur 
Helianthus tuberosus L., soja są cennym źródłem składników aktywnych wykorzystywanych do 
komponowania kosmetyków [663]. 

14.1 Bursztyn 

Burstyn nazywany w staroniemieckim płonącym kamieniem w łacinie elektron lub Glaesum, 
greckiego elektron ἤλεκτρον, z fenickiego, "głęboki zapach" jest ogólnie stosowaną, znaną od 
tysiącleci bałtycką skamieniałą żywicą nazywaną żółtym klejnotem – amber lub succinum. Bursztyn 
bałtycki, jako jedyny wśród żywic kopalnych zawiera dużo (od 3-8%) kwasu bursztynowego patrz 
Rysunek 289, najwięcej w zewnętrznej warstwie; wyjątek stanowi bardzo rzadko znajdowany w 
okolicach Gdańska gedanit. Sprawdzianem pozwalającym na identyfikację bursztynu jest 
spektroskopia absorpcyjna w podczerwieni. Wyznacznikiem diagnostycznym jest charakterystyczny i 
wyraźny odcinek krzywej zwany ramieniem bałtyckim, który tworzy się w przedziale pasm 1200-1260 
cm-1. W medycynie ludowej dym bursztynowych kadzidełek zabija zarazki, a noszone na szyi korale 
zapobiegają bólom gardła i głowy oraz wzmacniają tarczycę. Ogrzane grudki bursztynu stosowało się 
do wyciągania z oczu ciał obcych (muszek, pyłków). Utłuczony proszek zażywano jak tabakę, co 
miało oczyścić zatoki i pomóc w pozbyciu się kataru. Współczesna litoterapia stosuje bursztyn, jako 
nalewkę w leczeniu chorób tarczycy, gardła, przy chrypce i reumatyzmie [664]. Olej bursztynowy: 
powstaje podczas suchej destylacji bursztynu naturalnego ma charakterystyczny zapach bursztynu. 
Olej bursztynowy stosowano dawniej na oparzenia, w leczeniu ran i, jako olej do masażu. 
Bursztynowy nierozpuszczalny w wodzie proszek, stosowano zarówno zewnętrznie jak i wewnętrznie, 
jako zawiesinę w oleju, składnik maści i kremów. Stwierdzono, że stosowane, jako środek 
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dezynfekcyjny na alergie i trądzik maści „bursztynowe” są zwykle dobrze tolerowane. Do użytku 
wewnętrznego bursztynowy proszek miesza się z olejem jadalnym lub miodem. Nalewki i tynktury z 
bursztynu „bursztynowy trunek” sporządza się przez macerowanie bursztynu w wódce lub alkoholu, 
Bursztyn uwalnia w czasie macerowania łatwiej rozpuszczalne składniki, substancje żywiczne i olejki 
przechodzą do alkoholu. Tak sporządzony trunek leczy dolegliwości żołądkowe i jelitowe. Nalewka 
bursztynowa stosowana jest również zewnętrznie na bóle reumatyczne lub skręcenia – kompresy 
[665]. 
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Rysunek 289 Kwas bursztynowy 

Kolejny składnik bursztynu to kwasy żywiczne. Kwasy żywiczne występują w kalafonii, oleju 
talowym, żywicach kopalnych, w starych pniach sosnowych,. Kwas abietynowy jest głównym 
składnikiem kwasów żywicznych. Prawie wszystkie kwasy żywiczne mają ten sam podstawowy 
szkielet: trzy skondensowany pierścienie ogólny wzór empiryczny C19H29COOH. Kwasy żywiczne są 
lepkie, żółtawe o konsystencji gumy, nierozpuszczalne w wodzie. Wykorzystywane były od wieków 
do produkcji mydła i wielu różnych zastosowań e chemii środków pomocniczych, obecnie są 
zastępowane coraz częściej syntetycznymi kwasami, takimi jak kwas 2-etyloheksanowy lub kwasami 
naftenowymi pozyskiwanymi z produktów destylacji ropopy naftowej [666]. Kwas abietynowy (łac. 
abies ~etis = "jodła") jest organicznym związkiem chemicznym należący do grupy kwasów 
żywicznych występujący naturalnie w żywicach drzew sosnowych (głównie jodły).Jest otrzymywany 
z kalafonii przez ekstrakcję, gotowanie i destylację z parą wodną oraz rekrystalizacje soli sodowej z 
roztworu diamyloaminy [667, 668]. 
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Rysunek 290 Kwas abietynowy 

Kwas abietynowy jest stabilizatorem oraz środkiem usztywniającym stosowanym do produkcji 
kosmetyków takich jak mydła oraz niektóre środki do mycia twarzy. Kwas lewopimarowyjest kwasem 
karboksylowym, z grupy kwasów żywicznych. Można go otrzymać przez odwodnienie kwasu 
abietynowego. Występuje często w kalafonii. Jest rozpuszczalny w alkoholu, acetonie i eterze. 
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Rysunek 291 Kwas lewopimarowy 

14.2 Miód 

Miód pszczeli jest jednym produktów naturalnych wykorzystywanych przez człowieka od bardzo 
dawnych czasów. Jego właściwości znane są ludzkości od ponad 4 tysięcy lat. Początkowo wiedza o 
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możliwościach jego stosowania oparta była jedynie na obserwacjach przekazywanych kolejnym 
pokoleniom. Rozwój nauk przyrodniczych pozwolił wyodrębnić poszczególne jego składniki, poznać 
ich budowę oraz działanie, pozwoliło to na wyjaśnienie specyficznych właściwości różnych rodzajów 
miodu. Naturalny miód wytwarzany jest z nektarów kwiatowych lub spadzi (substancji wydalanej 
przez mszyce żerujące na drzewach). Do wytworzenia 1 litra miodu potrzeba 5 litrów surowców. Pod 
wpływem reakcji wywołanych przez enzymy zawarte w ślinie gruczołów gardzielowych pszczoły i jej 
soku żołądkowym, poprzez wielokrotne wchłanianie i zwracanie, nektar przekształca się w cukry – 
glukozę i lewulozę, oraz wzbogaca się w enzymy. W tym czasie poddawany jest kilku przemianom 
biochemicznym, rozkładowi sacharozy do glukozy i fruktozy oraz zagęszczeniu zmniejszającemu 
zawartość wody z 75% do około 20%. Tak wytworzony miód trafia do komór plastra, a robotnice 
pszczele zasklepiają napełnione komórki woskiem wydzielanym przez gruczoły znajdujące się na ich 
odwłoku. Można wyróżnić trzy typy miodu: nektarowy, spadziowy i mieszany. Odmiany miodu zależą 
od rodzaju roślin stanowiących pożytek – dostarczających nektar, wyróżnia się miód rzepakowy, 
akacjowy, lipowy, gryczany, wrzosowy, wielokwiatowy. W poszczególnych rodzajach miodu wykryto 
ponad 300 składników należących do różnych grup związków. Najliczniejszą grupę stanowią 
węglowodany (ok. 77%), a wśród nich głównie dobrze przyswajalne cukry proste – glukoza i fruktoza 
(odpowiednio 30% i 38%). Z dwucukrów redukujących najczęściej spotyka się maltozę (do 5,4%), a z 
trój- cukrów melecytozę, występującą wyłącznie w miodach spadziowych (do 28%). Sacharozy, 
dwucukru nieredukującego, jest średnio ok. 1,3%, – najwięcej jest jej w miodzie akacjowym (do 
7,7%). Drugim pod względem ilości składnikiem jest woda, stanowiąca do 20% objętości. W miodach 
wielokwiatowym i spadziowym jest jej 13 – 15%. Następna ważna grupa to kwasy organiczne (0,05-
1,2%), które w zasadniczy sposób kształtują smak miodu. W największej ilości występują kwasy: 
glukonowy Rysunek 60, jabłkowy Rysunek 62 i cytrynowy Rysunek 54. Z innych kwasów należy 
wymienić: mlekowy, bursztynowy, winowy, szczawiowy, masłowy, propionowy, mrówkowy, octowy, 
benzoesowy i pirogronowy opisane w rozdziale 6.12. Kolejną grupę ważnych składników miodu 
tworzą wchodzące w skład wydzieliny gruczołów gardzielowych pszczół białka (0,5%). Są to głównie 
albuminy i globuliny, enzymy oraz związki o charakterze hormonalnym. Miód zawiera inwertazę – 
powodującą rozpad sacharozy do glukozy i fruktozy, amylazy – prowadzące przemiany skrobi do 
maltozy, oraz oksydazę glukozy, utożsamianą z inhibiną, a powodującą utlenienie glukozy do kwasu 
glukonowego. W reakcji tej powstaje nadtlenek wodoru – związek o silnych właściwościach 
przeciwdrobnoustrojowych, oraz lizozym, wykazujący także silne działanie antybiotyczne. Ze 
związków o charakterze hormonalnym występuje w miodzie neurohormon, acetylocholina, w ilości 
około 5 mikrogramów w 1 gramie. Miód zawiera niewielkie ilości aminokwasów (0, 03%), wśród 
których dominuje prolina. Poszczególne odmiany miodu różnią się zarówno rodzajem, jak i ilością 
zawartych w nich biopierwiastków (0,3%). Występują tu głównie potas, fosfor, magnez i wapń. Mniej 
jest żelaza, siarki, miedzi, fuoru, cynku i manganu. Ważnymi biopierwiastkami są też kobalt, 
molibden, chrom i jod. Niektóre z nich (mangan, cynk, miedź i kobalt) stymulują produkcję 
przeciwciał podwyższających zdolność organizmu do samoobrony podczas ataku drobnoustrojów. 
Substancje nazywane domieszkami to pozostałe, różnorodne składniki miodu obecne w ilości do 1%. 
Zaliczany jest do nich pyłek kwiatowy (ok. 3000 ziaren w 1 g miodu), mleczko pszczele (ok. 1 
mikrogram na 1 g miodu) oraz związki fawonoidowe, reprezentowane przez kemferol, kwercetynę, 
apigeninę i hespertynę/ Miód może zawierać również antocyjany i katechiny. Z miodu wyodrębniono 
także kilkadziesiąt substancji odpowiedzialnych za jego aromat. Są to terpeny, składniki olejków 
eterycznych pochodzących z nektaru, takie jak: tymol, cyneol, α- i β-pineny, bisabolol, farnezol. 
Dodatkowo występują w miodzie związki polifenolowe, garbniki i woski. Związkom tym przypisuje 
się działanie antyseptyczne i antybiotyczne. Szczególnie silną aktywność antybiotyczną wykazują 
miody spadziowe z drzew iglastych, miód gryczany i lipowy. Zawartość witamin w miodzie jest 
niewielka i zależy głównie od ilości obecnego w nim pyłku kwiatowego oraz mleczka pszczelego. 
Zazwyczaj występują tu witaminy z grupy B (B1, B2, B3, B5, B6 i B10). Analiza miodu wykazała też 
obecność witamin rozpuszczalne w tłuszczach, głównie witamina A. Natomiast witaminy C jest 
niewiele, najwięcej znajduje się jej w miodzie gryczanym. Niepożądanymi domieszkami miodu są 
ślady substancji toksycznych, charakterystycznych dla nektaru bielunia patrz rozdział 15.7.2, 
pokrzyku patrz rozdział 15.7.1, czy naparstnicy patrz rozdział 15.5.1. Doniesienia o zatruciach nimi są 
jednak niezmiernie rzadkie. Miód należy do wypróbowanych środków kosmetycznych. Różnorodność 
cukrów prostych, kwasów owocowych, związków azotowych i biopierwiastków jest powodem tego, 
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że miód pszczeli charakteryzuje się wysoką wartością odżywczą oraz wzbogaca skórę w liczne 
substancje biologicznie aktywne. Miód ziała odkażająco, immunostymulująco i detoksykująco. Na 
drodze osmozy powoduje wzmożenie przepływu krwi w skórze, polepszając jej odżywienie i 
nawilżenie. Dzięki temu miód przyspiesza metabolizm komórkowy i procesy regeneracyjne. Po 
zastosowanu miodu napięcie skóry zwiększa się, wzrasta elastyczność skóry, zmarszczki ulegają 
wygładzeniu, a cera nabiera przyjemnego kolorytu. Kwasy owocowe pomagają usunąć złuszczony 
naskórek, a kwasy tłuszczowe i sole mineralne hamują rogowacenie skóry, łagodzą podrażnienia oraz 
działają wygładzająco. Przy usuwaniu podrażnień, wspomagająco działają obecne w miodzie związki 
antyseptyczne. Dzięki właściwościom higroskopijnym miód wchłania produkty przemiany materii 
wydzielane przez skórę. Zapobiega też powstawaniu wyprysków i przebarwień. Jego działanie 
oczyszczające i ujędrniające jest szczególnie cenne w przypadku pielęgnacji skóry źle ukrwionej lub 
skóry o rozszerzonych porach. Korzystny wpływ na różne typy skóry powoduje, że używa się miodu 
do sporządzania maseczek, mleczek, toników i kremów stosowanych do jej pielęgnacji, natomiast jego 
właściwości odprężające i rozluźniające pozwalają wykorzystać miód, jako cenny składnik płynów do 
kąpieli oraz do masażu kosmetycznego. Miód pszczeli dodany do szamponu wpływa na wzmocnienie, 
polepszenie połysku i odbudowę włosów. Ze względu na duże powinowactwo do keratyny uważany 
jest on za środek przywracający zdrowy wygląd włosom uszkodzonym. Zaobserwwowano też 
przeciwłupieżowe działanie miodu. W maściach przeciw piegom wykorzystuje się rozjaśniające 
działanie miodu na skórę [669]. Naturalny miód jest dobrym kosmetykiem do zastosowania na 
spierzchnięte usta. Jest on zdecydowanie lepszy od gliceryny z olejem mineralnym i sztucznym 
aromatem, działającej tylko powierzchniowo i tymczasowo. Miód należy do substancji, które 
wspierają siły witalne człowieka w sposób charakterystyczny dla specyfików pochodzących z 
naturalnych źródeł, co jest bardziej przyjazne dla organizmu, oraz nieporównywalnie skuteczniejsze 
od działania specyfików syntetycznych. Scukrzony miód można stosować do peelingu, który usuwa 
złuszczony naskórek i zaopatruje tkanki w glukozę dzięki szybkiemu przenikaniu przez skórę. 
Ostatnio coraz częściej stosuje się zabieg cukrowej depilacji, który na Bliskim Wschodzie i w Afryce 
jest wykorzystywany od lat i należy do popularnych czynności kosmetycznych. Pasta cukrowa, 
składająca się zwykle z cukru wydzielonego z miodu oraz z soku z cytryny, czasem z dodatkiem 
różnych ziół, nakładana jest na skórę tak jak wosk. Działanie jej jednak jest mniej drażniące, bo nie 
przykleja się tak mocno do ciała jak wosk, może być stosowana np. u osób cierpiących na żylaki 
[670]. Poprzez usuwanie nawet najkrótszych włosków pozostawia idealnie gładką skórę. Pewnym 
zagrożeniem podczas korzystania z zabiegów kosmetycznych lub samych kosmetyków z miodem 
pszczelim jest możliwość wystąpienia uczuleń. Osoby uczulone na białko pszczele, nie mogą 
stosować miodu żadnego typu, osoby uczulone na pyłki kwiatowe, powinny unikać określonych 
odmian miodów. Największe znaczenie kosmetyczne mają: miód narboński (rozmarynowy) i 
prowansalski (lawendowy). Nie mniej cenne są też miody: akacjowy, bławatkowy, koniczynowy, 
lipowy, rzepakowy, gryczany, wrzosowy, spadziowy i ziołowy górski. Wiele korzystnych 
kosmetycznie cech miodu sprawia, że był on, jest i nadal może być stosowany w prostych, możliwych 
do wykonania nawet w domu, lecz bardzo efektywnych zabiegach mających na celu zachowanie 
piękna i urody [671]. W znaczący sposób wspomagają go w tym inne, naturalne produkty codziennego 
użytku, takie jak mleko i jego przetwory, żółtko jaja, oliwa z oliwek, soki z cytryny, pomarańczy i 
cebuli, mąka ziemniaczana lub owsiana, herbata i napary z ziół. Każdy z nich wnosi ze sobą do takiej 
kompozycji charakterystyczne dla siebie, a pożyteczne dla pielęgnacji całego ciała właściwości. Miód 
w celach kosmetycznych stosowały już kobiety czasów starożytnych. Słyną- ca z urody Poppea, żona 
Nerona, nakładała na twarz maseczkę z miodu zmieszanego z mlekiem oślic [672]. Później używała 
tego „kosmetyku” również słynąca z piękności Pani du Barry, przyjaciółka króla Francji Ludwika XV 
[673]. Znane z pięknych dłoni Japonki stosują do dziś krem do rąk zawierający miód, olejek z 
migdałów i żółtka jaj [674]. Chinki natomiast przygotowują krem do twarzy ucierając z miodem 
rozgniecione na miazgę pestki pomarańczy. Kreolki nacierają się płynem z wyciągów z korzeni 
zmieszanych z miodem, by uzyskać piękny koloryt skóry, a Egipcjanki żują cukierki z miodu i 
korzeni, żeby mieć przyjemny oddech. Według Majewskiej żony niektórych pszczelarzy smarują 
twarz i szyję miodem prosto z plastrów, zmywając go po kwadransie. Zabieg ten ma pozwolić na 
uzyskanie długotrwałego efektu zdrowej, gładkiej, lekko rozjaśnionej i dobrze zregenerowanej skóry. 
Przemysł kosmetyczny, oferuje szereg zaawansowanych technologicznie preparatów i zabiegów 
poprawiających wygląd i samopoczucie, przygotowanych na bazie miodu, często z dodatkiem mleka 
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lub innych środków „kosmetyczno-spożywczych”/ Terapia miodem ułatwia oddychanie, wzmacnia 
pracę serca i rewitalizuje (ożywia, uelastycznia) arterie (tętnice) oraz żyły. Mieszanka miodu z 
cynamonem łagodzi dolegliwości po gryzieniach owadów - ból jest łagodzony po 1-2 minutach. 
Codzienne długotrwałe zaźywanie wodnego roztworu miodu z cynamonem wspomaga artretyzm 
(reumatyzm), regularnie leczy nawet przewlekłe bóle reumatyczne. W przeprowadzonych niedawno 
badaniach na Uniwersytecie w Kopenhadze wykazano, że u 73 z 200 leczonych mieszanką miodu (1 
łyżka stołowa) i cynamonu (pół łyżeczki) pacjentów po tygodniu ustąpił ból, natomiast w ciągu 
miesiąca większość osób mających problemy z chodzeniem lub poruszaniem stawami mogło 
wykonywać te czynności bez odczuwania bólu [675, 676, 677].  

14.3 Czosnek 

Świeże ząbki czosnku zawierają około 60-65% wody, 32% węglowodanów (w tym inulinę zwaną 
naturalnym prebiotykiem [678] patrz rozdział 14.3.3) i 5,6–6,45% białka. Spośród witamin w 
największej ilości obecna jest witamina C. Świeże, obrane już ząbki czosnku zawierają do 31 mg 
witaminy C/100 g produktu. Czosnek dostarcza również nieco witamin z grup B (zwłaszcza witaminy 
B1). Wśród składników mineralnych duża jest zawartość potasu, żelaza, magnezu i fosforu. Wyróżnia 
się także dużą zawartością siarki. Ząbki czosnku zawierają olejek lotny z alliiną i enzymem allinazą, 
który po roztarciu czosnku zamienia allinę w allicynę (sulfotlenek dwusiarczku allilu – związek o 
charakterystycznym zapachu i bakteriobójczych właściwościach) i kwas pirogronowy patrz Rysunek 
70. Poza tym olejek zawiera salicynę, fitosterole, kwas spirogenowy, amoniak oraz szereg dwu- i 
trójsiarczków alkilowych i metylowych o przykrym zapachu (także o właściwościach 
antybiotycznych). Zawartość olejku w cebulkach czosnku waha się według różnych źródeł od 0,005% 
do 0,4% i silnie zależy od warunków ekologicznych. Czosnek powoduje zatrucia, (w tym także 
śmiertelne) kotów i psów. W określonych warunkach działa szkodliwie na zdrowie ludzkie. Jedzenie 
czosnku nie jest wskazane przy kaszlu zabarwionym krwią, w przypadku gorączki towarzyszącej 
zapaleniu płuc. Czosnek nie powinien być podawany chorym na zaawansowane zapalenie nerek. Nie 
powinien być stosowany w ostrych zapaleniach żołądka i jelit (może zaostrzyć chorobę). W dużych 
dawkach czosnek i jego preparaty są niebezpieczne, zwłaszcza dla dzieci [679]. 

14.3.1 Allilina 

Alliina to siarkoorganicznym związkiem chemicznym z grupy tioaminokwasów o sumarycznym 
wzorze C6H11NO3S. Jest to sulfotlenek S-alkilocysteiny (allilowa pochodna cysteiny, czyli aminokwas 
zawierający siarkę [680]).Związek ten w temperaturze pokojowej tworzy bezbarwne bezwonne 
kryształy niewykazujące właściwości abiotycznych, uznawany jest za prekursora zapachu i smaku 
czosnku. Podczas rozdrabniania czosnku następuje uaktywnienie obecnego w świeżym czosnku 
enzymu allinazy, alliina ulega hydrolizie, dając allicynę Rysunek 293, kwas pirogronowy Rysunek 70 
i amoniak. 
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14.3.2 Allicyna 

Allicyna jest organicznym związkiem chemicznym o sumarycznym wzorze C6H10OS2. Jest 
fitoncydem o działaniu bakteriobójczym i charakterystycznym zapachu [681].  
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Rysunek 293 Allicyna 

Allicyna powstaje, (jako mieszanina racemiczna) po uszkodzeniu tkanki cebuli, czosnku i 
niektórych innych roślin, jako produkt przekształcenia alliiny pod wpływem enzymu alliinazy poprzez 
pośredni kwas allilosulfenowy: [682, 683]. 
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Rysunek 294 Synteza allicyny wg. [684] 

 
Allicyna wytwarzana jest w efekcie obronnego mechanizmu czosnku na atak szkodników. Kiedy 

czosnek jest atakowany lub uszkodzony wytwarza allicynę w raekcji enzymatycznej Enzym alliinaza, 
przetwarza alliinę do allicyny, która jest toksyczna dla insektów i mikroorganizmów [684, 685]. 

14.3.3 Inulina 

Inulina (łac. inulinum) jest polisacharydrm zbudowanym z około 30–35 cząsteczek monocukrów 
połączonych wiązaniami β-2,1-glikozydowymi w nierozgałęziony łańcuch polimeru. Łańcuch ten 
zbudowany z reszt β-D-fruktofuranozy, zawiera jedną terminalnie umieszczoną cząsteczkę D-glukozy 
(na końcu redukującym) oraz drugą, w środku łańcucha, połączoną wiązaniem 1,3-glikozydowym. 
Masa cząsteczkowa inuliny to około 5000 Da. Inulina należy do fruktanów, jak wspomniano 
wcześniej przy opisie czosnku jest prebiotykiem [686]. 
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Rysunek 295 Inulina 

Substancja ta stymuluje namnażanie dobrych bakterii flory jelitowej. Inulina jest właśnie tym, co 
nazywamy prebiotykiem. Stosowana jest, jako dodatek do probiotyków i prebiotyków, pod nazwą 
frukto-oligosacharydu. Wiele różnych roślin zawiera inulinę (czosnek, szparag, por, słonecznik 
bulwiasty). W dużej ilości pozyskuje się inulinę z cykorii [687]. 

14.4 Balsam peruwiański 

Balsam peruwiański (łac. Balsamum peruvianum) jest lekiem naturalnym. Jest to sok wyciekający 
z uszkodzonej kory drzewa woniawiec balsamowy - (Myroxylon balsamum) rosnącego w Ameryce 
Srodkowej [688]. Monografia surowca farmaceutycznego znajduje się w Farmakopei Polskiej IV. 
Balsam jest stosowany miejscowo, per se lub, jako roztwór wodny lub etanolowy w wielu chorobach 
skóry, szczególnie w leczeniu oparzeń, odmrożeń i ran. Wykazuje działanie antyseptyczne i 
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przeciwzapalne. W skład balsamu peruwiańskiego wchodzi kwas cynamonowy patrz rozdział 6.12.3, 
oraz jego związki - cynameina (co najmniej 50%), kwas benzoesowy, seskwiterpeny, farnezol i 
wanilina. Balsam Peruwiański jest stosowany w testach płatkowych, jako jeden ze wskaźników alergii 
na kosmetyki. Dzięki wielu uczulającym składnikom daje odczyny krzyżowe z wieloma różnymi 
produktami pochodzenia roślinnego i na tym polega jego duża wartość diagnostyczna [689]. 

14.5 Kardamon 

Kardamon pochodzi z Indii (Wybrzeże Malabarskie, stąd kardamon malabarski). Kardamon jest 
rośliną leczniczą i przyprawową stosowaną w starożytności w Indii, Grecji i Rzymie. Jest to roślina 
wieloletnia, dorastająca do 4 m wys., wykształcająca rozległe i silne, zgrubiałe kłącza, należąca do 
rodziny Zingiberaceae, czyli imbirowatych. Liście są lancetowate, do 70 cm długości i 8 cm szer., u 
nasady pochwiaste, zbiegające się w nibyłodygę. Kwiaty grzebieciste, zebrane w grona, po 3-6 lub 8-
12, zielonkawobiałe, z wargą fioletową lub niebieską, często czerwonawo żyłkowane. Kielich 
trójząbkowy, pręcików 3. Owoc ma postać trójkomorowej torebki. Nasiona ułożone w komorach 
rzędowo, po 4-8, 2-4 mm, z aromatyczną osnówką, czerwonobrunatne, o silnym aromacie i smaku 
przy rozgnieceniu (korzenno-palące). Owoce są zbierane przed dojrzeniem. W handlu dostępne są 
wysuszone torebki kardamonu w całości lub zmielone. 

Kardamon należy do przypraw korzennych, dlatego jest dodawany do wyrobów cukierniczych 
(czekolady, pierniki, herbatniki), marynat, drobiu, salami, , jako przyprawa do herbaty i kawy, 
likierów. W użyciu jest także olejek kardamonowy Oleum Cardamomi. 

Owoc kardamonu – Fructus Cardamomi może zawierać nawet 8% olejku eterycznego, przeciętnie 
3-4%. Wszystko zależy od odmiany z jakiej pochodzą owoce (varium minuscula jest zasobniejsza w 
olejek), sposobu suszenia i wybielania surowca (suszarnie, słońce), sposobu pakowania. Zmielone 
owoce kardamonu szybko tracą właściwości lecznicze, dlatego należy je rozdrabniać tuż prze 
użyciem. 

W XIX wieku oficjalna dawka lecznicza zmielonych nasion kardamonu wynosiła 300-600 mg 2-3 
razy dziennie jako środek poprawiający trawienie. 

Olejek eteryczny kardamonowy zasobny jest w cineol, limonen, terpineol, sabinen i borneol. 
Owoc zawiera do 10% tłuszczu, 20-40% skrobi oraz sole mineralne (wapń) i gingerol. 

Nalewka, wyciąg wodny, olejek kardamonowy niewątpliwie pobudzają wydzielanie soków 
trawiennych, rozkurczają mięśnie gładkie, wzmagają wydzielanie mleka, wpływają żółciopędnie, 
wiatropędnie, moczopędnie, napotnie i antyseptycznie. Olejek wcierany w skórę rozgrzewa i 
znieczula, hamuje świąd. Może być zastosowany do masażu przeciwreumatycznego oraz przy 
przeziębieniach i grypie. Wyciągi z kardamonu poprawiają krążenie krwi, wzmagają akcję serca, 
usprawniają krążenie mózgowe i mają właściwości przeciwbólowe. Kardamon stosowany jest w 
leczeniu astmy, bólu głowy, zaburzeń trawienia, nieżytu układu oddechowego i kaszlu. Napar 
kardamonowy na mleku i z miodem polecam w leczeniu przeziębienia i grypy. Napar kardamonowy 
na mleku z miodem doskonale wzmacnia fizycznie i psychicznie, dlatego warto go wypróbować przy 
wyczerpaniu i osłabieniu w przebiegu chorób zakaźnych oraz po większym wysiłku. W przeziębieniu 
warto wcierać w stopy, klatkę piersiową i plecy olejek kardamonowy. Rozszerzając tchawicę i 
oskrzela ułatwia oddychanie. Kardamon  pomocny jest również przy katarze, bowiem ułatwia 
usuwanie zalegającego śluzu w jamie nosowej. 

 
Przykładowa receptura w XIX wieku: 
Rp. 
Cortex Cinnamomi (kora cynamonowca, cynamon) 
Fructus cardamomi (owoc kardamonu) 
Rhizoma zingiberis ana (po) 10,0 (kłacze imbiru) 
M.f. pulv. (zmielić na proszek). 
S. Trzy razy dziennie na końcu noża przy katarze kiszek i nudnościach. Podaną mieszankę można 

zaparzać (surowce wymieszać w równych częściach) i stosować przy zaburzeniach trawienia i 
nudnościach oraz wymiotach. Działa przeciwwymiotnie i odkażająco na układ pokarmowy. 

Nalewka kardamonowa: 1:3 lub 1:5 – 3 razy dziennie po 5 ml doustnie; zewnętrznie do 
przemywania opryszczki, pleśniawek i wcierania we włosy przy łupieżu i łysieniu. Nalewką 1:3 (na 
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alkoholu 40-60%) można wymieszać z miodem w proporcji 1:1 i stosować jako syrop wzmacniający 
serce, poprawiający samopoczucie i jako syrop przy kaszlu i przeziębieniu. 

Napar kardamonowy: 1 łyżeczkę kardamonu rozdrobnionego (pognieconego) zalać 1 szklankę 
wrzącej wody lub mleka, odstawić na 30 minut, osłodzić miodem. Pić 2-3 razy dziennie po 1 szklance. 
Można podawać dzieciom. 

Olejek kardamonowy: 4-5 kropli 3 razy dziennie w mleku z miodem lub na miodzie [690].  

14.6 Kurkuma 

Kurkuma –lub  ostryż – Curcuma. Kłącze ostryżu (kurkumy) – Rhizoma Curcumae pozyskiwane 
jest z dwóch gatunków: ostryżu barwierskiego – Curcuma longa L. i ostryżu jawajskiego – Curcuma 
xantorrhiza Roxb., z rodziny imbirowatych Zingiberaceae. 

Kurkuma jest popularną przyprawą, w Polsce mało jednak rozpowszechnioną, rzadko dodawaną z 
osobna, najczęściej występująca w mieszankach przyprawowych. Surowiec zawiera kurkuminoidy – 
ok. 2% (w wśród nich kurkumina, monodemetoksykurkumina, didemetoksykurkumina), kwas 
ferulowy i olejek eteryczny 3-5% (bisabolen, gwajan, zingiberen, ksantorizal, kurkumen, turmeron). 

Kurkumina– curcumin patrz Rysunek 213 jest dimerem kwasu ferulowego o żółtej barwie i dużej 
aktywności biologicznej. Kurkumina przenika z jelit do krwi w 65% po podaniu doustnym. Jest 
wydalana z ustroju w połączeniu z kwasem glukuronowym. 

Kurkumina wykazuje silne działanie żółciopędne i żółciotwórcze, rozkurczowe i przeciwzapalnie. 
Wyciągi z kurkumy przywracają prawidłową kurczliwość pęcherzyka żółciowego, pobudzają 
wydzielanie śliny, soku żołądkowego, jelitowego i trzustkowego. Wydatnie poprawiają proces 
trawienia i wchłaniania składników pokarmowych. Ułatwia rozpuszczenie i usunięcie złogów 
żółciowych z układu żółciowego. Składniki terpenowe i ferulowe kurkumy odkażają drogi żółciowe. 
Liczne badania udowodniły również właściwości przeciwbakteryjne, hepatoprotekcyjne (ochraniające 
miąższ wątroby), przeciwmiażdżycowe, antywirusowe i antynowotworowe. Kurkumina zmniejsza 
ryzyko wystąpienia raka skóry i jelit. Hamuje syntezę prostaglandyn i jest inhibitorem 
lipooksygenazy. Stanowi naturalny czynnik hipolipolidyczny. Powstrzymuje rozwój następujących 
mikroorganizmów (bakterie i grzyby): Corynebacterium diphtheriae, beta-hemolytic streptococci, 
Microoccus pyogenous var aureus, Staphylococcus aureus, Mycobacterium tuberculosis, Vibrio 
cholerae, Salmonella typhi, Clostridium perfringens (w stężeniu 0,05%), Klebsiella aerogenes, 
Sclerotium solfsii, Fusarium moniliforme, Helminthosporium sacchari, Physalospora tucumanesis, 
Aspergillus niger.    Curcuminum i inne kurkuminoidy hamują wzrost bakterii i grzybów S. aureus, S. 
paratyphi, Trichophyton gypseum i Mycobacterium tuberculosis, w koncentracji 1 do 20,000. 

Preparaty kurkumowe są stosowane w leczeniu niewydolności wątroby, kamicy żółciowej, 
wirusowego zapalenia wątroby, stanów zapalnych i zatruć wątroby, żółtaczki i zaburzeń wydzielania 
soków trawiennych. Dawki przetworów z kurkuminy są następujące: odwar – Decoctum Rhiz. 
Curcumae 25:500 – w ciągu dnia wypić całą porcję; sproszkowane kłącze – Pulvis Rhiz. Curcumae – 
3 razy dz. po 1 g; nalewka na alkoholu przynajmniej 70% – Tinctura Curcumae 1:5 – doustnie 5 ml 3 
razy dziennie po rozmieszaniu z wodą. Polskim preparatem kurkumowym jest Solaren – płyn, który 
można zażywać doustnie w dawce 3-5 ml w 100 ml wody, nawet kilka razy dziennie przy 
zaburzeniach czynności wątroby, zaburzeniach trawienia, biegunkach i kamicy żółciowej. Ponadto 
polecam Solaren w leczeniu przewlekłych chorób skóry, układu żółciowego, moczowego i przy 
zaburzeniach przemiany materii (otyłość, samozatrucia metaboliczne, cukrzyca) [691]. Problemem 
jest znikoma przyswajalność kurkuminy z kurkumy spożywanej doustnie oraz fakt, że jest szybko 
metabolizowana i usuwana z organizmu. Przyswajalność kurkuminy można nieznacznie zwiększyć 
poprzez jednoczesne zażywanie tranu albo oleju kokosowego, piperyny oraz kwercetyny, a także 
produktów zasadowych. Duże ilości kwercetyny występują w zielonych częściach lubczyku oraz w 
odwarze z kwiatostanu kocanki (polecana jest właśnie kocanka, kwercetyna jest lepiej przyswajalna w 
tej postaci). Należy natomiast unikać łączenia kurkumy z potrawami zakwaszającymi, jak np. ocet, 
owoce i soki bogate w kwasy owocowe, musztarda [692]. 

14.7 Imbir lekarski 

Imbir Zingiber officinale Rosc. jest rośliną wieloletnią dorastającą do 1 m wysokości; kłącza 
bulwiaste, rozgałęzione, płaskawe; liście lancetowate, siedzące, o nasadzie pochewkowatej, 
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obejmujące łodygę. Roślina posiada pędy płonne (asymilujące) i pędy kwiatowe (płodne). Pędy 
kwiatowe są krótsze od płonnych i posiadają łuski. Kwiaty grzbieciste, zebrane w kwiatostany 
kłosokształtne. Korona powcinan trzykrotnie. Płatki korony żółte. Dwa pręciki zrosnięte w fioletową 
warżkę. Jeden pręcik płodny. Słupek 1. Owocem jest torebka.  Rośnie na wyspach Oceanu 
Spokojnego, w Azji, Indiach i w Ameryce Południowej. W lecznictwie wykorzystuje się kłącze imbiru 
- Rhizoma Zingiberis, które jest wykazane we wszystkich farmakopeach. 

W Polsce kłącze imbiru jest dostępne w marketach (świeże), w sklepach zielarskich i 
spożywczych (sproszkowane suche).  Świeże kłacza należy wysuszyć w lekko ogranym piekarniku w 
temp. do 45 stopni C. Suche kłacze najlepiej rozdrobić w maszynce do mięsa. Kłącze zawiera olejek 
eteryczny (1,5-3%) z alkoholem - zingiberol C15H25OH, cineolem, węglowodorem cyklicznym - 
giberenem, ponadto citreolem, borneolem, citralem, cineolem i kamfenem. W kłączu jest także 
związek fenolowy – gingerol w ilości do 1,5%. Gingerol nadaje ostry smak surowcowi.  

14.7.1 Działanie lecznicze imbiru 

Imbir jest silnym odkażalnikiem i antyseptykiem, pobudza wydzielanie soków trawiennych i żółci, 
zapobiega zastojom żółci, przyśpiesza procesy detoksykacji w wątrobie, poprawia krążenie skórne, 
mózgowe, wieńcowe i w kończynach. Przenika do potu i łoju działając odkażająco na gruczoły 
łojowe, ekrynowe i apokrynowe. Imbir działa silnie przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo, 
przeciwpierwotniakowo, przeciwwirusowo, przeciwroztoczowo, przeciwzapalnie, przeciwłojotokowo 
i pojędrniająco na skórę oraz błony śluzowe. Wcierany w skórę działa rozgrzewająco, 
przeciwwysiękowo i przeciwbólowo. Pomocny jest w leczeniu chorób skóry troficznych (związanych 
z zaburzeniami odżywczymi skóry), chorób  wirusowych, grzybiczych i bakteryjnych. Warto wcierać 
go w skórę przy przeziębieniach, zmarznięciu, zimnicy kończyn, blednicy i reumatyzmie. Jest 
skuteczny w leczeniu trądzików, zwłaszcza po połączeniu z olejem dziurawcowym, olejem 
arnikowym, krwawnikowym, wrotyczowym, tatarakowym, nagietkowym, arcydzięglowym, 
kolendrowym, kminkowym i rozmarynowym. Zapobiega wypadaniu włosów, łupieżowi, wspomaga 
leczenie łuszczycy (psoriasis). Znakomity do leczenia stanów zapalnych i ropnych skóry owłosionej. 
Ponadto może być stosowany do leczenia skaleczeń, otarć, obrzęków (po urazie mechanicznym), 
wyprysków i owrzodzeń w obrębie narządów płciowych. 

Imbir pobudza ukrwienie narządów plciowych przez co wzmaga erekcję u mężczyzn, zwiększa 
percepcję (odbiór i analizowanie) wrażeń seksualnych u kobiet i mężczyzn. 

14.7.2 Zastosowanie i dawkowanie imbiru 

Tinctura Zingiberis – 3 razy dz. po 5 ml przed jedzeniem. 
Pulvis Zingiberis – pół łyżeczki proszku na miodzie. 
Extractum Zingiberis fluidum – 300 mg 3 razy dziennie. 
Extractum Zingiberis olejowy – Oleum Zingiberis: pół szkl proszku imbirowego lub świeżego 

mielonego kłącza (dostępny w marketach) zwilżyć wódką 40% lub spirytusem, potem zalać 250 ml 
ciepłego oleju winogronowego, arachidowego lub oliwy. Odstawić na 5 dni; przefiltrować. Zażywać 2 
razy dz. po 1 łyżce. Stosować zewnętrznie do wcierania w skórę i we włosy. 

Ekstractum Zingiberis glicerolowo-alkoholowy: pół szkl. sproszkowanego lub świeżego 
mielonego kłącza zalać roztworem glicerolowo-alkoholowym (250 ml); wytrawić 7 dni; przefiltrować. 
Zażywać 2-3 razy dz. po 1 łyżeczce (5 ml). Roztwór alkoholowo-glicerolowy sporządza się 
następująco: do  50 ml glicerolu wlać 200 ml wódki; wymieszać starannie. 

Odwar z korzenia – Decoctum Zingiberis – 1 łyżka proszku imbirowego na szklankę wody; 
gotować 5 minut; odstawić na 30 minut; przecedzić; uzupełnić brakująca ilość wody (wodą 
uzupełniającą przepłukać masę roślinną odcedzoną. Pić 3 razy dz. po 30-50 ml. Do nosa dawkować 3-
6 razy dziennie za pomocą spryskiwacza w nieżycie i stanach zapalnych zamiast kropli. 

Spiritus Zingiberis - spirytus imbirowy: 2 łyżki sproszkowanego imbiru zalać 200 ml spirytusu  
salicylowego lub 200 ml spirytusu czystego. Wytrwaiać 7 dni w szczelnym słoju. Przefiltrować. 
Stosować do wcierania w obolale i opuchnięte nogi, w bolące stawy, ponadto wcierać przy 
mięśniobólach i nerwobólach. Opryszczki, ropnie, owrzodzenia, liszaje smarować 4 razy dziennie. 

Fizjologiczny wyciąg wodny z imbiru: 2 łyżki sproszkowanego lub świeżego rozdrobnionego 
imbiru zalać 220 ml soli fizjologicznej (dostępna w aptekach bez recepty), zagotować, odstawić na 30 
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minut; przecedzić. Wprowadzać do nosa i stosować do plukania jamy nosowej, gardla, uszu oraz 
narzadów plciowych przy zakażeniach i stanach zapalnych (kilkarazy dziennie). Ponadto do lewatyw 
przy świądzie odbytu. 

W leczeniu trądzików preparaty imbiru należy stosować na skórę oraz zażywać doustnie. 
Wskazania Troficzne (na tle metabolicznym) choroby skóry i włosów, przewlekle stany zapalne 

zatok obocznych nosa i uszu (plukanki, krople), zawroty głowy, szum w uszach, częste omdlenia, 
skąpe i nieregularne krwawienia miesiączkowe, żółte upławy (imbir doustnie i irygacje z odwaru), 
niemoc płciowa, problemy z zajściem w ciążę, zaburzenia trawienia i wchłaniania pokarmu, 
skapomocz, obrzęki, miażdżyca, sinica kończyn, blednica, zaburzenia koncentracji, osłabienie 
mięśniowe, zastoje żółci i kamica żółciowa, nieżyt oskrzeli i tchawicy, kaszel, przeziębienie, choroby 
zakaźne, wirusowe i bakteryjne zakażenia wątroby, nudności, wymioty, choroba lokomocyjna, 
zaparcia. 

Preparaty imbirowe handlowe Avioplant (Phytopharm Klęka) - kaps. 300 mg - 1-2 kaps. 4 razy 
dz., w razie nudności co 4 godziny 1 kaps. 

Lokomotiv (Aflopa) - kaps. 300 mg. 
Zinaxin (Eurovita) - kaps. 255 mg. 
Rp. Spirytus imbirowo-kamforowy przeciwreumatyczny, przeciwłojotokowy 
i przeciwtrądzikowy. 
Spiritus imbirowy - 50 ml 
Spiritus mrówczany - 25 ml 
Spiritus kamforowy - 25 ml 
Skladniki wymieszać. Skórę przmemywać 2-3 razy dziennie. Przy mięśnio-, nerwo- i stawobólach 

wcierać 4 razy dziennie. Do pędzlowania opryszczki i pleśniawek. 
Rp. Tonik imbirowo-salicylowo-cytrynowy przeciwtrądzikowy i wybielający. 
Spiritus imbirowy na spirytusie salicylowym - 50 ml 
Sok z cytryny - 15 ml 
Sok z ogórka świeżego 15 ml 
Spiritus kamforowy - 15 ml 
Olejek miętowy lub majerankowy - 2 krople 
Olejek wlać do spirytusu, wymieszać, następnie dodać kolejne skladniki, wymieszać. Skórę z 

ropniami i plamami potrądzikowymi przemywać 2 razy dz. Likwiduje łojotokowe zapalenie skóry. 
Dziala przeciwzapalnie, przeciwłojotokowo, odkażajaco, wybielająco; poprawia ukrwienie skóry. 

Rp. Mieszanka przeciwzapalna, żółciotwórcza, żołciopędna, przeciwwirusowa, przeciwbakteryjna, 
odtruwająca, lipotropowa, pobudzająca regenerację tkanki łącznej i nabłonkowej i ochraniająca 
miąższ wątroby. 

Kłącze imbiru lub proszek imbirowy - 2 części 
Korzeń omanu - 0,5 cz. 
Korzeń lub ziele mniszka - 1 cz. 
Ziele rzepiku - 1 cz. 
Ziele lebiodki - 0,5 cz. 
Korzeń arcydzięgla - 0,5 cz. 
Kłącze tataraku - 1 cz. 
Nasiona wiesiołka - 0,5 cz. 
Ziele lub liść melisy - 1 cz. 
Zioła wymieszać. 1 łyżkę mieszanki zalać 1 szkl. wody, zagotować i odsatwić na 20 minut pod 

przykryciem. Przecedzić. Pić 2 razy dz. po 1 szklance przez minimum 30 dni [693]. 

15. Chemia toksyn roślinnych 

Rośliny toksyczne to rośliny mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkiego zostały 
uznane za toksyczne. Należy jednak wyraźnie sprecyzować, jakie czynniki decydują o tym, że 
niektóre gatunki roślin uważane są za trujące, a inne tylko za szkodliwe. Najogólniej można przyjąć, 
że roślina toksyczna to taka, która zawiera substancje mogące po spożyciu lub nawet po zetknięciu się 
z nią przez człowieka wywołać wyraźne objawy zatrucia. Może to być cała roślina, lub też tylko 
poszczególne jej części (organy). Szczegółowe analizy fotochemiczne pozwalają z reguły na ustalenie, 
jakie związki zawarte w tkankach rośliny mogą wywołać objawy zatrucia. Okazuje się, że flora 
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krajowa obejmuje ok. 2300 gatunków roślin wyższych, czyli roślin o budowie tkankowej. Spośród 
nich za rośliny szkodliwe uznanych zostało ok. 200 gatunków. W tej liczbie znalazły się gatunki 
mogące wywołać rzeczywiste objawy zatruć zagrażające życiu, lecz także takie, który przypisuje się 
szkodliwe wpływy najczęściej niegroźne na przykład w postaci alergicznych, skórnych odczynów 
uczuleniowych. W tym miejscu należy przypomnieć hipotezę progową - Hipotezę Paracelsusa „tylko 
dawka czyni truciznę” [694]. Rośliny uważane w Polsce za toksyczne podzielono na dwie grupy. 

1. Rośliny trujące o wyraźne negatywnym działaniu mogącym spowodować nawet zatrucia 
śmiertelne. 

2. Rośliny szkodliwe mogące wywołać objawy niekorzystne dla zdrowia, lecz bezpośrednio 
niezagrażające życiu. 

Takie rozróżnienie pozwala na łatwiejsze wydzielenie roślin o znacznej toksyczności spośród ok. 
200 gatunków uznanych przez niektórych autorów za trujące. Liczba ich przekracza 50. Pozostałe ok. 
150 należy uznać za szkodliwe. Stwierdzone w roślinach substancje o silnym działaniu trującym są 
podstawą do pogrupowania omawianych gatunków. Wyróżniono: oleje, olejki eteryczne, glikozydy, 
saponiny, alkaloidy, tosalbuminy oraz inne związki chemiczne o zróżnicowanej budowie, czasem 
bliżej niezbadane [695, 696, 697]. 

15.1 Biogeneza roślinnych substancji toksycznych 

W łańcuchu żywieniowym istot żywych na świecie, pierwsze ogniwo stanowią rośliny. Jest to 
możliwe dzięki zdolności asymilowania przez rośliny związków nieorganicznych i przetwarzania 
produktów asymilacji w różnorodne związki chemiczne o skomplikowanej budowie chemicznej. W 
procesach biosyntezy zachodzących w roślinach wyróżnia się dwie grupy asymilatów. Pierwszą 
podstawową grupę stanowią: węglowodany, białka i tłuszcze. Wszystkie inne substancje wytwarzane 
przez rośliny zaliczane są do produktów wtórnej przemiany materii. Do tej grupy zaliczyć należy 
zaliczyć także substancje wyżej wymienione, wykazujące działanie toksyczne. Biosynteza 
poszczególnych związków stanowi cechę genetyczna każdego gatunku rośliny. Przemiana materii 
zachodzącą w tkankach rośliny kierują zespoły enzymatyczne sterowane przez kod genetyczny. 
Powstające substancje gromadzone są bądź w całej roślinie, bądź tylko w poszczególnych jej 
organach. Niektóre z substancji maja właściwości toksyczne. Budowa chemiczne tych związków jest 
bardzo zróżnicowana. Stwierdzono przy tym, ze występowanie związków chemicznych o podobnej 
budowie zwykle wiąże się z pokrewieństwem systematycznym gatunków roślinnych. Naukę 
zajmująca się wyjaśnieniem powiązań pokrewieństwa systematycznego roślin z podobieństwem 
związków chemicznych przez nie biosyntezowanych nazywa się chemotatoksonomią. Wiele z tych 
związków jest obdarzonych właściwościami oddziaływania na organizmy żywe, w tym na człowieka i 
na zwierzęta. Zgodnie z Hipotezą Paracelsusa patrz rozdział 23.1. to oddziaływanie może mieć 
charakter leczniczy, ale także toksyczny. Istnieje jednak kilka czynników, które mają znaczny wpływ 
na toksyczność roślin. Czynniki te należy zawsze brać pod uwagę przy rozpatrywaniu trującego 
działania roślin, zwłaszcza przy ustaleniu źródła zatruć i podejmowaniu sposobów kuracji. Przy 
kontaktach z trującymi gatunkami roślin należy liczyć się z następującymi faktami: 

1. Substancje trujące mogą być gromadzone w całej roślinie w jednakowych ilościach lub też 
skoncentrowane są w niektórych jej organach w ilościach wyraźnie trujących. 

2. Zawartość procentowa związków toksycznych w tkankach roślin trujących może ulegać 
znacznym wahaniom. Pod wpływem takich czynników jak faza rozwojowa rośliny oraz warunki 
klimatyczne i edaficzne, w jakich rośliny rosną. 

Należy także zwracać uwagę na sposoby, jakie stosuje się przy zbiorze surowców z roślin i 
warunki przechowywania gotowych surowców. Powyższe warunki mogą spowodować, że rośliny lub 
surowce trujące utracą znaczne ilości substancji aktywnych i zagrożenie zatruciami zmniejszy się lub 
nawet zniknie. Są to zagadnienia często bardzo skomplikowane, ale zawsze zależy zwracać na nie 
uwagę.  

15.2 Podział substancji toksycznych na grupy 

15.3 Oleje roślinne 

Oleje są podstawowymi bezazotowymi substancjami naturalnymi pochodzenia roślinnego. Oprócz 
związków o budowie prostej stanowiących połączenia estrowe glicerolu z kwasami tłuszczowymi 
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znane są oleje o bardziej skomplikowanej budowie chemicznej. Do takich związków należy olej 
krotonowy. 

Olej krotonowy (Crotonis oleum) patrz rozdział 23.1.25 otrzymywany jest z nasion rośliny o 
nazwie krocień przeczyszczający (Croton tiglinum)z rodziny Wilczomlecznych (Euphorbiacede) 
[698]. Silnie trujące nasiona zawierają ok. 50% bardzo silnie przeczyszczającego oleju [699]. Dawniej 
znane były w lecznictwie pod nazwami Grana Tiglii lub Grana Moluccana. Liście i drewno oraz 
makuch z nasion po wytłoczeniu oleju są toksyczne i mogą wywoływać zmiany nowotworowe. 
Bardzo silne przeczyszczające działanie powodują estry trójcyklicznego alkoholu – forbolu Rysunek 
436. Nawet kilka kropli oleju krotonowego podane doustnie może wywołać stany zapalne przewodu 
pokarmowego i silne krwawe biegunki. Olej wcierany w skórę wywołuje podrażnienia. Diestry 
forbolu są silnie rakotwórcze. Bywają stosowane w pracach doświadczalnych do wywoływania 
nowotworów u zwierząt. Krocień przeczyszczający rośnie dziko w Azji. Gatunki krocienia uprawiane 
w Polsce w doniczkach i traktowane, jako rośliny ozdobne mogą u niektórych osób wywoływać stany 
zapalne skóry, przy dotykaniu roślin podczas ich pielęgnacji. Inne dostępne w Polsce oleje 
otrzymywane z roślin zwykle z nasion lub owoców, nie mają właściwości toksycznych [700].  

15.4 Olejki eteryczne 

Olejki eteryczne są biosytentynowane przez rośliny, charakteryzują się tym, że są silnie 
pachnącymi substancjami lotnymi. Stanowią one mieszaninę związków chemicznych o zróżnicowanej 
budowie, najczęściej z jedną lub kilkoma substancjami głównymi. Są to substancje płynne, łatwo 
rozpuszczalne w tłuszczach i organicznych rozpuszczalnikach, łatwo ulatniające się przez parowanie i 
są optycznie czynne. Destylacja z parą wodną jest powszechnie stosowaną metodą otrzymywania 
olejków. Zwykle są lżejsze od wody i nie rozpuszczają się w niej. Z punktu widzenia chemii olejki 
eteryczne należy zaliczyć do wieloskładnikowych mieszanin zawierających terpeny, węglowodory, 
alkohole, aldehydy, ketony, estry i etery. Dotychczas poznano ponad 500 związków chemicznych 
występujących w olejkach. Nie wyjaśniono jednak całkowicie roli, jaką odgrywają olejki w roślinach. 
Wytwarzane są one w cytoplazmie komórek, a następnie rozdzielane do zbiorników, którymi mogą 
być włoski gruczołowe, przewody olejkowe lub przestrzenie między komórkowe. Zawartość olejku w 
materiale roślinnym uwarunkowana jest genetycznie i wynosi od 0,01% do kilkunastu procent. 
Niektóre rodziny botaniczne obejmują liczne gatunki olejków na przykład: Złożone, Baldaszkowate, 
Wargowe. Zależnie od składników chemicznych zawartych w olejku olejki mogą spływać na 
organizm ludzki w różnorodny sposób. Znaczenie może mieć w tym przypadku także indywidualna 
wrażliwość. Olejki dość łatwo wchłaniają się przez skórę. Mogą także dostawać się przez płuca i 
przewodu pokarmowego. Wydalanie wchłoniętych olejków odbywa się przez płuca i nerki, a tylko 
niewielkie ilości usuwane są z kałem. Stwierdzono, że olejki mogą przechodzić również do mleka. 
Większość znanych olejków wykorzystywana jest w lecznictwie, kosmetyce i przemyśle spożywczym. 
Niektóre gatunki roślin zawierają olejki działające toksycznie na organizm ludzki. Można wymienić 
przede wszystkim takie rośliny jak: należące do nagozalążkowych – jałowiec sawina, jałowiec 
zwyczajny i tuja – żywotnik zachodni zaliczany do rodziny Cyprysowatych, sosna zwyczajna z 
rodziny Sosnowatych oraz rośliny okryto zalążkowe z następujących roślin: Rutowate – ruta 
zwyczajna, Wrzosowate – bagno zwyczajne, Wargowe – mięta polej, mięta pieprzowa, szałwia 
lekarska, Złożone – wrotycz pospolity. Należy zaznaczyć, ze nie wszystkie olejki wymienionych 
wyżej roślin maja działanie silne i wyraźnie toksyczne. Szczególnie szkodliwe są olejki zawierające w 
znacznych ilościach takie związki jak: tujon patrz Rysunek 101, oraz eugenol patrz Rysunek 98, 
limonen czy felandren, gdyż uszkadzają narządy miąższowe - wątrobę, nerki i śledzionę. Toksyczne 
działanie roślin olejkowych czy samych olejków eterycznych może objawić się w przypadkach 
świadomego używania ich, jako środków poronnych. Przykładem może być tu długotrwałe 
niekontrolowane picie herbatek ziołowych zawierających w swym składzie surowce olejkowe np. 
liście mięty. Olejki mogą osłabić aktywność enzymów trawiennych, co powoduje objawy dyspepsji i 
braku łaknienia 

15.4.1 Jałowiec sawina (Juniperus sabina L.) i olejek sawinowy 

Głównymi czynnikami sprawiającymi, że cała roślina i olejek z niej otrzymywany mogą być 
toksyczne, są składnik olejku: alkohol terpenowy – sabinol terpen – sabinen oraz składnik surowca – 



166 

podofilotoksyna. Zawartość olejku w roślinie wynosi 1,0-5,0%. Jego składniki powodują silne 
podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, a przy wydalaniu także nerek. Olejek wchłania 
się bardzo łatwo nawet przez nieuszkodzoną skórę. Kilka kropli olejku sawinowego stanowi dawkę 
trującą. Dawką trującą, wywołującą drgawki i porażenie ośrodkowego układu nerwowego. jest ok. 10g 
surowca (szczytów pędów) lub 0,2-1,0g olejku. 
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Rysunek 296 Podofilotoksyna 

 
Przypadki zatruć występują zwykle na skutek stosowania per os nalewek lub naparów ze szczytów 

pędów jałowca sawiny (Sabinae summitetas), jako środka poronnego. Możliwe są także objawy zatruć 
przy użyciu zewnętrznym olejku lub sproszkowanego surowca z jałowca sawiny. Występują wówczas 
silne uszkodzenia skóry, pęcherza, oraz miejscowe nekrozy. Użycie per os powoduje wymioty, 
bolesne skurcze jelit, krwawe biegunki, a także bolesne skurcze pęcherz moczowego, skąpomocz, 
krwawienia z układu moczowego. Przekrwienie w obrębie miednicy mniejszej, krwawienie macicy i 
jej skurcze powodują poronienia. Z reguły dawki śmiertelne wywołują początkowo takie same 
objawy. Ciężkie objawy zatrucia mogą występować już po kilkunastu godzinach, chociaż mogą 
ujawnić się dopiero po paru dniach. Śmierć poprzedzona drgawkami i utratą przytomności następuje 
na skutek porażenia oddechu. 

Jałowiec sawina jest krzewem iglastym, zimozielonym, płożącym się po podłożu. Może osiągnąć 
wysokość do 1,5 m. W stanie dzikim rośnie tylko w Pieninach, ale w Polsce często bywa sadzony w 
parkach, ogrodach i na cmentarzach. Krzew ten ma liście łuskowate ułożone dachówkowato, 
przylegające do gałązek. Rośliny kwitną wiosna. Owocem są kuliste szyszko jagody, barwy czarnej, 
dojrzewające przez 2 lata. Wszystkie części rośliny zawierają olejek i są trujące. 

15.4.2 Jałowiec zwyczajny (Juniperus communis L.) i olejek jałowcowy 

O wiele mniej toksycznym od poprzednio omawianego jest olejek jałowca zwyczajnego i sama 
roślina jałowca. Głównymi składnikami olejku uzyskiwanego przez szyszkojagód są: terpeny - alfa-
pinen i kamfen oraz kadinen seskwiterpen. Działają one, jako środki wzmagające diurezę a tylko w 
dużych dawkach mogą wywoływać objawy toksyczne.  

Olejek jałowcowy podany doustnie, a także wchłonięty przez skórę jak również zjedzenie większej 
ilości szyszkojagód mogą wywołać zaburzenia narządów układu moczowego i zaburzenia 
czynnościowe. Objawiają się parciem na mocz, krwiomoczem, białkomoczem i dolegliwościami w 
okolicach nerek. Mocz pachnie fiołkami. Ponadto może wystąpić przyśpieszenie akcji serca, a także 
biegunka. W zetknięciu się ze skórą olejek jałowcowy może wywoływać zaczerwienienie, oraz stany 
zapalne. Stwierdzono, że olejek z niedojrzałych owoców jałowca jest o wiele bardziej toksyczny niż z 
owoców w pełni dojrzałych. 

Jałowiec pospolity jest krzewem spotykanym na terenie całego kraju. Osiąga wysokość do 3 m. 
Krzewy kwitną wiosną, kwiaty są rozdzielno płciowe. Szyszkojagody dojrzewają w ciągu 2 lat. Na 
roślinach żeńskich występują, równocześnie owoce zielone, dojrzewające i w pełni dojrzałe. Powoduje 
to łatwe zanieczyszczenie surowca zielarskiego. 

15.4.3 Tuja – żywotnik zachodni (Thuja occidentalis L.) i olejek tujowy 

Olejek tujowy, jako główny składnik zawiera keton terpenowy – tujon oraz wiele związków 
terpenowych takich jak pinen, kamfen. Działanie toksyczne tego zespołu składników olejku polega na 
tym, ze działają one przede wszystkim miejscowo drażniąco po zetknięciu ze skórą i błoną śluzową. 
Tylko bardzo duże dawki olejku tujowego mogą wywołać poronienia i ciężkie uszkodzenia narządów 
miąższowych, co może prowadzić do śmierci. Oprócz olejku spotykane są przypadki stosowania 
naparów i odwarów ze szczytów pędów tui. Używa się ich per os lub do płukanek macicy w celach 
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poronnych. Te zabiegi mogą kończyć się śmiercią na skutek zatrucia składnikami olejku. Po użyciu 
olejku w dużych dawkach występują drgawki i sztywnienie rąk. Dłuższe działanie powoduje 
degeneracje wątroby i nerek. Występują krwawienia narządów ukladu pokarmowych i moczowego. W 
k0ńcowej fazie występują śpiączka i utrata przytomności. Tylko natychmiastowe leczenie po zażyciu 
olejku lub naparów ze szczytów pędów może dać pozytywny efekt. 

Żywotnik zachodni jest krzewem lub nawet drzewem zimozielnym, sadzony, jako element 
ozdobny lub w formie żywopłotów w parkach i ogrodach. Cała roślina pachnie charakterystycznie – 
żywicowato. Liście skupione są na gałązkach płasko. Są one ciemnozielone. Rośliny kwitną wiosną, i 
maja znaczne ilości pyłku mogącego powodować katar sienny. 

15.4.4 Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris L.) i olejek sosnowy 

Występujący we wszystkich częściach tych pospolitych w kraju drzew olejek jest środkiem 
stosunkowo łagodnym, gdyż głównym jego składnikiem jest alfa-pinen. Olejek ten używany jest, jako 
składnik leków wykrztuśnych. Stosowany zewnętrznie wywołuje przekrwienia. Może on wywoływać 
stany zapalne skóry, często także na tle uczuleniowym. Dłuższe miejscowe zabiegi polegające na 
wcieraniu olejku sosnowego lub terpentyny w skórę mogą wywoływać owrzodzenia, a nawet 
martwice tkanek podskórnych. 

Sosna jest powszechnie znanym drzewem naszych lasów. Otrzymuje się z niej surowiec zielarski – 
pączki sosny. Natomiast przez żywicowanie pni otrzymuje się terpentynę i żywicę. W maju występuje 
masowe pylenie sosny, która jest rośliną wiatropylną. U osób wrażliwych pyłek może w tym czasie 
występować katar sienny. Na dermatozy wywołane składnikami olejku narożne są osoby zatrudnione 
w lasach przy zbiorze surowca i żywicowaniu. 

15.4.5 Ruta zwyczajna (Ruta graveolens L.) i olejek z ziela ruty 

Surowiec zielarski: liść (Folium Rutae), ziele (Herba Rutae). Zawiera: olejek eteryczny do 0,36% 
(metylo-n-nonyloketon do 90% i metylo-n-heptyloketon do 10%, nieznaczne ilości pinenu, limonenu i 
cymenu), furanokumaryny do 0,1% (m.in. psoralen, bergapten, ksantotoksyna, izoimperatoryna i 
rutamaryna), flawonoidy do 2,2% (m.in. rutyna i kwercetyna), alkaloidy (skimianina, graweolina, 
arboryna i rutamina), kumaryna, umbeliferon, kwasy organiczne, witamina C, sole mineralne. 

Zwartość olejku w zielu wynosi 0,2 – 0,5%. Szczególnie toksyczne są ketonowe składniki olejku, 
gdyż działają drażniąco w zetknięciu się ze skórą lub błoną śluzową. Wywołują one skurcze mięśni 
macicy prowadzące do poronień. W dużych dawkach mogą wywołać nawet nekrozę. W zielu ruty 
oprócz olejku stwierdzono wiele związków furokumarynowych uczulających skórę na promienie 
słoneczne, powodujących trudno gojące się oparzenia. Ruta stanowi zagrożenia dla ludzi pracujących 
na plantacjach ruty, przy zabiegach pielęgnacyjnych i zbiorze ziela, zwłaszcza w dni słoneczne, a 
także w przypadkach stosowania jej, jako środka poronnego. Leczenie podrażnień skory polega na 
stosowaniu tych samych środków, co przy oparzeniach. Ruta zwyczajna jest półkrzewem uprawianym 
wyłącznie na plantacjach zielarskich i rzadko w ogródkach. Krzewy osiągają wysokość do 1m. 
Trójdzielne liście ruty są barwy sinozielonej. Kwiaty żółtawozielone zakwitają w czerwcu. Owocem 
jest sucha torebka. Cała roślina ma silny charakterystyczny zapach. Wiele osób jest uczulona na rutę. 

15.4.6 Bagno zwyczajne (Ledum Palustre L.) i olejek z ziela bagna 

Olejek eteryczny występuje we wszystkich nadziemnych częściach roślinnych w ilości nawet do 
2%. Bagno zwyczajne ma bardzo silny charakterystyczny zapach i gorzki smak. Podstawowym 
toksycznym składnikiem olejku jest ledol – alkohol, stosunkowo łatwo krystalizujący [701].  
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Rysunek 297 Ledol 

Olejek eteryczny podany zewnętrznie działa drażniąco na skórę i błony śluzowe, a per os 
wywołuje wymioty i nieżyt przewodu pokarmowego. Zresorbowany oddziałuje na organizm 
pobudzająco, a następnie poraża układ ośrodkowy. W skrajnych przypadkach wywołuje śpiączkę i 
porażenie oddechu. Zatrucia mogą wystąpić przy stosowaniu ziela bagna lub olejku w celach 
poronnych. Lekkie zatrucia spowodowane są stosowaniem ziela, jako środka przeciw molom. 

Bagno zwyczajne jest pół krzewem rosnącym do 1m wysokim. Liście na rdzawo owłosionych, 
młodych pędach są skórzaste, ciemnozielone, na brzegach podwinięte. Kwiaty zebrane w szczytowym 
kwiatostanie maja barwę białą. Bagno występuje w zespołach leśnych o podmokłym złożu oraz na 
torfowiskach w całej Polsce. W zielarstwie surowcem jest ziele lub liście bagna – obecnie stosowane 
bardzo rzadko. 

15.4.7 Mięta polej (Mentha pulegium L.) i olejek mięty polej 

W nadziemnych częściach mięty polej występuje olejek eteryczny w ilości ok. 1%. Głównym jego 
składnikiem (80%) jest pulegon – płynny keton patrz Rysunek 298. Ma on charakterystyczny zapach 
zbliżony do zapachu wina [702]. Drugim składnikiem mięty polej jest menton patrz Rysunek 97 (ok. 
10%) następnie kilka mniej ważnych związków.  
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Rysunek 298 Pulegon 

Pulegon jest związkiem toksycznym mogącym powodować zatrucia. Podany do wewnątrz i 
zresorbowany wywołuje przekrwienia błon śluzowych zarówno przewodu pokarmowego jak i dróg 
moczowych oraz narządów płciowych. W dużych dawkach powoduje stany zapalne tych narządów, 
(co może prowadzić u kobiet do poronień). 

Olejek poraża również centralny ośrodek oddechowy, co zazwyczaj kończy się śmiercią. Zatrucia 
olejkiem mięty polej przez picie naparów z ziela tej rośliny są zwykle rzadkie. Mogą to być 
pomyłkowe zamiany z zielem mięty pieprzowej lub w celach poronnych. Kilka gramów olejku mięty 
polej podane doustnie wywołuje ślinotok, osłabienie akcji serca i zapaść. Dawki ponad 10g u kobiet 
ciężarnych powoduje poronienie. 

Mięta polej jest byliną, występuje w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, Azorach, 
Maderze, większości obszaru Europy (bez Skandynawii) oraz w Azji Zachodniej, na Kaukazie i w 
Turkmenistanie., jako gatunek zawleczony rozprzestrzenił się także w Australii, Nowej Zelandii, w 
Ameryce Północnej i Południowej oraz na niektórych wyspach Pacyfiku (Hawaje). W Polsce raczej 
rzadki, występuje w południowej części niżu; dochodzi do lini Warszawa - Poznań (południowe 
okolice Poznania i Warszawy). Rośnie nad brzegami wód, na terenach podmokłych,. Osiąga wysokość 
ok. 30cm. Ulistnione pędy zakończone są kwiatostanem złożonym z niby – okółków kwiatowych. 
Kwiaty są niepozorne, barwy białaworóżowej. Rośliny kwitną od lipca do jesieni. Ziele mięty polej 
stosowane jest w medycynie ludowej [703]. 

15.4.8 Szałwia lekarska (Salvia officinalis L.) i olejek szałwiowy 

Wszystkie organy nadziemne szałwi lekarskiej zawierają olejek eteryczny w ilości 1 – 2%. 
Składnikiem dominującym w olejku jest tujon (ok. 50%) oraz wiele innych substancji takich jak pinen, 
cyneol, borneol, kamfora. Związkiem mogącym wywołać zatrucie jest tujon. Dość powszechne 
stosowanie w ziołolecznictwie liści ziela i olejku szałwiowego stwarza możliwości zatruć. Olejek z 
szałwii może wywołać ataki epilepsji, gdyż tujon działa na o.u.n. Nadmierne zażycie naparów z 
surowca (15 – 20g) powoduje suchość w jamie ustnej, uczucie gorąca przyśpieszenie akcji serca 
zaparcia i lekką senność. Cięższe zatrucia olejkiem i surowcami szałwi najczęściej są bardzo rzadkie. 
Wynikają one z prób stosowania jej, jako środka leczniczego. Szałwia lekarska jest pół krzewem 
pochodzącym z Europy Południowej osiąga do 1 m wysokości. Cała roślina jest szaro owłosiona i ma 
charakterystyczny zapach. Rośliny zakwitają w czerwcu, owocują we wrześniu. Na surowiec zielarski 
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zbiera się liście lub ziele. W Polsce szałwia uprawiana jest na plantacjach zielarskich i ogródkach 
przydomowych. 

15.4.9 Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) i olejek wrotyczowy 

Surowcem jest ziele wrotycza oraz koszyczki- kwiatostany. W zielu wrotycza, a zwłaszcza w 
kwiatostanach -koszyczkach) występuje olejek eteryczny w ilościach od 0,3 – 1,5%. Głównym 
składnikiem olejku jest tujon (nawet do 70%), a oprócz niego kamfora i kilka związków o charakterze 
terpenów. W zielarstwie mają zastosowanie koszyczki wrotycza. A w medycynie ludowej także ziela. 
Zatrucia mogą być spowodowane zbyt dużą dawką zastosowana per os, jako środek poronny. Lub tez 
po nieumiejętnym leczeniu dzieci naparami stosowanymi, jako środek zwalczający pasożyty przewodu 
pokarmowego. Wrotycz pospolity jest byliną osiągającą do półtora metra wysokości rosnącą w całej 
Polsce. Tworzy w miejscach występowania okazałe kępy. Kwitnie od lipca do końca wegetacji. 
Kwiatostany – koszyczki maja barwę żółtą i kształty okrągłych wypukłych guziczków. Rośliny mają 
silny charakterystyczny zapach. Dawkami wywołującymi zatrucia mogą być kilku gramowe ilości 
surowca, dawką śmiertelną jest 15 g surowca, zatrucia są sporadyczne, głównie przy stosowaniu 
wrotycza, jako środka poronnego. 

15.5 Niebezpieczne Glikozydy 

Opisane w rozdziale 23.4 glikozydy są substancjami wytwarzanymi przez rośliny, a zawierające w 
budowie chemicznej cukry powiązane z innymi związkami organicznymi, biosyntetyzowanymi w 
tkankach. Część nie cukrową związku nazywa się aglikonem. Wiązanie aglikonu z cukrami nazywa 
się procesem detoksykacji substancji szkodliwych dla tkanek rośliny. Powyższy biochemiczny 
mechanizm pozwala na neutralizowanie szkodliwych produktów przemiany materii. Glikozydy są 
łatwo rozpuszczalne w wodzie i soku komórkowym i mogą być transportowe do różnych organów. 
Powszechność występowania glikozydów może świadczyć o tym, że powstają one, jako jedna z 
podstawowych substancji biosyntetyzowanych w procesach życiowych wielu gatunków roślin. W 
zależności od chemicznego charakteru aglikonu. Glikozydy zaliczane są do następujących grup: 
glikozydy fenolowe, glikozydy nasercowe, glikozydy saponinowe, antraglikozydy, glikozydy 
kumarynowe, gliozydy flawonoidowe, glikozydy antocyjanowe, glikoalkaloidy, glikozydy 
irydoidowe, glikozydy sterolowe, glikozydy gorczyczne, glikozydy cyjanogenne. Tylko niektóre 
grupy zawierają substancje toksyczne. Stwierdzono je w kilku niżej podanych gatunkach roślin. 

15.5.1 Naparstnica purpurowa (Digitalis purpurea L.) i jej glikozydy 

W całej nadziemnej części, rośliny, ale głównie w liściach, występują związki kardenolidowe 
zaliczone do purporeaglikozydów A i B oraz glikogitalotoksyny. Obecnie zidentyfikowano w tym 
gatunku kilkadziesiąt (ok. 60) związków glikozydowych. Najważniejsze i najsilniej działające są 
aglikony: digitoksygeniny, gitoksygeniny i gitaloksygeniny [704, 705]. Oprócz purpureaglikozydów 
naparstnica purpurowa zawiera także sapaninę – digitaninę. Kompleks związków występujących w 
naparstnicy purpurowej działa toksycznie głównie na serce. Purpureaglikozydy działają na mięsień 
sercowy, w którym się kumulują. Saponiny wpływają na szybsze wchłanianie się tych związków z 
przewodu pokarmowego. Zatrucia powodują zmianę rytmu serca, ale także uszkadzają wzrok i 
wywołują stany niepokoju i wymioty. Trudne do przewidzenia są zwykle następstwa zatruć 
glikozydami naparstnicy purpurowej. Zatrucia mogą prowadzić do śmierci przez wywołanie migotania 
przedsionkowego i komorowego. Zatrucia samą rośliną prawie nie występują. Natomiast może je 
spowodować przedawkowanie preparatów z naparstnicy, jako następstwo kumulowanie się dawek. 
Obecnie naparstnica purpurowa została prawie całkowicie wyeliminowana z lecznictwa przez czyste 
glikozydy otrzymywane z naparstnicy wełnistej. Naparstnica purpurowa jest rośliną dwuletnią 
występującą w Polsce bardzo rzadko. Z tych względów została objęta ochrona. Można ja znaleźć tylko 
w lasach na zachodzie kraju. Często jest jednak uprawiana, jako roślina ozdobna gdyż drugi rok po 
wegetacji wytwarza ulistniony pęd kwiatostanowy z licznymi okazałymi kwiatami barwy od 
purpurowej do białej. Dawniej bardzo cennym surowcem były liście stosowane w chorobach serca. 
Zbierano je z różyczek liściowych w pierwszym roku wegetacji, a także z łodyg w okresie kwitnienia. 
Znane są przypadki bardzo rzadkich zatruć preparatami naparstnicy purporowej u sportowców 
(doping), u poborowych chcących uniknąć służby wojskowej lub u dzieci bawiących się lekami. 
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15.5.2 Naparstnica wełnista (Digitalis lanata Ehrh.) i jej glikozydy  

We wszystkich nadziemnych częściach naparstnicy wełnistej występują glikozydy kardenolidowe. 
Najważniejsze z nich są nanatozydy (A, B, C). Zawartość ich sumy wynosi w zależności od wielu 
czynników zewnętrznych i wewnętrznych 0,1 – 0,01% w suchym surowcu. 

Działanie lanatozydów na serce jest silniejsze niż purpureaglikozydów i różni się także tym, że nie 
kumulują się one w mięśniu sercowy, przez co są bezpieczniejsze w stosowaniu. W lecznictwie 
stosowane są wyłącznie, jako czysto wylizywane związki, najczęściej w formie wstrzyknięć. 
Możliwości zatruć są, więc bardzo ograniczone i mogą występować w przypadkach występowania 
przedawkowani bądź pomyłkowego użycia preparatów naparstnicowych. Objawy zatruć są zbliżone 
do zatruć naparstnica purpurową. Naparstnica wełnista jest roślina pochodzącą z Bałkanów, 
zaaklimatyzowaną w Polsce i można ją spotkać wyłącznie na plantacjach zielarskich lub ogrodach 
botanicznych. Jest to roślina dwuletnia. W pierwszym roku po wysiewie nasion rozwija ona różyczki 
liści przyziemnych a w drugim ulistniony pęd zakończony kwiatostanem. Rośliny zakwitają w 
czerwcu i sukcesywnie kwitną do września. Liście na surowiec zbiera się w pierwszym i drugim roku 
wegetacji. Przemysł zielarski wykorzystuje je do otrzymywania czystych lanatozydów i innych 
przetworów (np. nalewek). 

15.5.3 Konwalia majowa – lanuszka (Convallaria maialis L.) i jej glikozydy 

W zielu i w samych kwiatostanach, a także w owocach konwalii obecne są glikozydy nasercowe. 
Ilość ich w surowcach wynosi 0,2 – 0,4%. Głównym związkiem w kompleksie ponad 20 glikozydów 
jest konwalatoksyna. W roślinach występują również saponiny steroidowi o właściwościach 
hemolitycznych. W lecznictwie używa się wyizolowanej czystej konwalatoksyny lub przetworów z 
surowca. Działanie przetworów i preparatów z konwalii polega na poprawianiu funkcjonowaniu serca 
w lżejszych chorobach. Możliwości zatruć, to głównie przedawkowanie leków zawierających 
glikozydy z konwalii, ale również zatrucia u dzieci po zjedzeniu czerwonych powabnych owoców 
konwalii (na przełomie lata i jesienie). Zdarzają się przypadki zatruć w wyniku ssania kwiatów 
konwalii. Objawami zatrucia mogą być nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy i zaburzenia 
akcji serca. Śmierć następuje po zapaści. Zatrucia są rzadkie. Konwalia majowa jest bylina 
występującą w całej Polsce w lasach i zaroślach oraz jest uprawiana, jako roślina ozdobna. Osiąga 
wysokość do 30 cm. Zakwita w maju. Kwiaty konwalii są białe, pachnące, zebrane są w groniastym 
bezlistnym kwiatostanie. Liście owalne, zielone, o równoległym unerwieniu, marnieją na zimę. W 
końcu sierpnia zaczynają dojrzewać owoce konwalii - czerwone jagody. 

15.5.4 Miłek wiosenny (Adonis vernalis L.) i jego glikozydy 

W zielu miłka wiosennego stwierdzono liczne glikozydy kardenolidowe typu strofantusa. 
Głównymi związkami są - adynoidotoksyna i cymaryna. Glikozydy miłka z przewodu pokarmowego 
resorbują się wolno. W lecznictwie stosowane są głównie przetwory z ziela miłka wiosennego w 
postaci nalewki i naparów. Zatrucia możliwe są prawie wyłącznie w przypadku przedawkowania 
przetworów z ziela miłka. Leki stosuje się per os w przypadkach lekkich dolegliwości serca. 
Przedawkowanie objawia się nudnościami, wymiotami i biegunką. Miłek wiosenny jest bylina dość 
rzadko występującą w Polsce na wapiennych glebach. Rośliny tworzą kępy. Osiągają wysokość do 30 
cm. Kwitną od kwietnia do maja. Kwiaty są okazałe, barwy intensywnie żółtej. Owocami są zielone, a 
po dojrzeniu szarozielone orzeszki zebrane na szczycie pędów. Surowiec zielarski zbiera się w okresie 
kwitnienia roślin. Miłek wiosenny w Polsce jest po ochroną i w stanie naturalnym nie wolno go 
zbierać. Surowiec pochodzi z importu lub niewielkich upraw zielarskich. 

15.5.5 Płochowiec pospolity – oleander (Nerium oleander L.) i jego glikozydy 

W całej roślinie płochowca występują, glikozydy kardenolidowe w ilości ok. 0,5%. Głównym 
glikozydem w zespole tych związków jest oleandryna patrz 23.4.3 Rysunek 461. Toksyczne działanie 
może spowodować nadmierne zażycie przetworów z liści, kwiatów lub owoców płochowca. Oleandra 
zresorbowana z przewodu pokarmowego dość szybko zwalnia rytm serca. Przedawkowana wywołuje 
nudności, wymioty, bóle głowy, kolki i biegunkę. Śmierć następuje w wyniku porażenia akcji serca. 
Zatrucia jednak są u nas wyjątkowo rzadkie. Mogą występować na skutek przedawkowania 
preparatów zawierających glikozydy oleandra lub przez zużycie lub zjedzenie kwiatów i owoców 
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przez dzieci. Oleander jest krzewem ozdobnym osiągającym wysokość do 2 m. Liście ma 
zimozielone, skórzaste, o kształtach lancetowatych. Kwiaty są okazałe, pachnące, barwy od białej do 
czerwonej. Kwitnie w miesiącach letnich. Owocem są zielone pałeczkowate torebki. W Polsce może 
być uprawiany wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych, a tylko na lato przenoszony bywa na 
zewnątrz. W Południowej Europie gdzie rośnie pospolicie zatrucia są częstsze. 

15.5.6 Kruszyna pospolita (Franbula alnus L.) i jej antraglikozydy 

W świeżej korze i owocach kruszyny pospolitej występują pochodne antracenów w formie 
zredukowanej – andronów i antranoli. Te po utlenieniu przechodzą one w antrachinony. Głównymi 
związkami kory i owoców kruszyny po wysuszeniu w ponad 373K są glikozydy antrachinonowe – 
glukofrangulina i frangulina, zawierające, jako aglikony franguloemodyny. Zatrucia mogą powodować 
świeża kora i niedojrzałe owoce kruszyny pospolitej. Działają one drażniąco na błony śluzowe 
przewodu pokarmowego (żołądek, jelita). Wywołują wymioty, kolkę, biegunkę i krwawe wybroczyny. 
U kobiet ciężarnych mogą spowodować poronienie, a po zresorbowaniu większej ilości uszkodzenie 
nerek. Kora kruszyny jest surowcem farmakopealnym. Przygotowanie surowca polega na 
długotrwałym leżakowaniu kory lub wysuszeniu świeżej w ponad 373K taki surowiec działa tylko 
przeczyszczająco. Spożycie niedojrzałych owoców przez dzieci także wywołuje silne zatrucie. 
Przypadki takie są jednak bardzo rzadkie. Podobne działania toksyczne mogą wywoływać kora i 
owoce pokrewnego kruszynie gatunku – szakłaka pospolitego (Rhamnus cathartica L.). Oba gatunki 
są krzewami osiągającymi czasem wysokość do 3 m. Rosną na wilgotnych terenach leśnych. Kruszyna 
pospolita ma charakterystycznie biało nakrapiana korę. Kwitnie w maju, wytwarzając niepozorne 
zielonożółte kwiaty. Owocuje od sierpnia do końca wegetacji. Owoce najpierw zielone później 
nabierają barwy czerwonej, a w pełni dojrzałe stają się czarne. Z kolei szakłak ma na gałązkach kolce i 
czarne okrągłe owoce. 

15.5.7 Mydlnica lekarska (Soponaria officinalis L.) i jej glikozydy saponinowe 

W korzeniach i kłączach mydlnicy lekarskiej występują saponiny w ilości ok. 5%. Związki te 
charakteryzują się właściwymi hemolitycznymi oraz tym, ze w roztworach wodnych zmniejszają 
napięcie powierzchniowe powodując pienienie się. Saponiny z przewodu pokarmowego wchłaniają się 
słabo i głównymi objawami toksycznymi po ich zażyciu są podrażnienia błony śluzowej i jelit. 
Powoduje to zwykle biegunkę i bule brzuch. W takich przypadkach należy podać środki osłaniające. 
Mydlnica lekarska jest byliną powszechnie występującą w Polsce oraz rzadko spotykana w uprawach 
zielarskich. Surowcem są korzenie mydlnicy. Roślina ma okazałe różowe kwiaty. Dorasta do ok. 50 
cm. 

15.5.8 Kąkol polny (Agrostemma githago L.) i glikozydy saponinowe 

W całej roślinie kąkola występuje triterpenowa saponina z aglikonem gipsogeniną. Najwięcej 
saponin stwierdzono w nasionach kąkolu (do ok. 10%). One tez najczęściej są, a właściwie bywały 
przyczyną zatruć. Stanowiły domieszkę do zboża i mąki wywołując zatrucia. Pieczywo np. z 
domieszką 2 – 4% nasion kąkolu ma właściwości trujące. Obecnie takie zagrożenie praktycznie nie 
istnieje. Kąkol jest rocznym chwastem rosnącym na polach. Z powodu nagminnego stosowania 
herbicydów obecnie rzadko występuje w uprawach. Jest to roślina do 1m wysoka z owłosiona łodyga 
z dużymi kwiatami barwy fioletowej. Kwitnie w czerwcu i lipcu, a owoce – torebki ukryte w kielichu 
– dojrzewają pod koniec lata. Nasiona liczne barwy czarnej na [powierzchni mają w szeregach 
ustawione haczykowate wyrostki. Te nasiona mogą być zjadane w czasie zabaw przez dzieci. 
Zdradzają się też przypadki wcierania soku z rośliny lub roztartych nasion w celu wywołania 
przekrwień i zapalenia spojówek w celu symulacji chorób. 

W Polsce występuje wiele innych roślin zawierające związki saponinowe, jednak nie stwarzają 
one zagrożenia toksykologicznego. Do takich gatunków można zaliczyć kasztanowiec, bluszcz 
pospolity, ozdobne cyklameny oraz gipsówkę - łyszczec wiechowaty. 

15.6 Alkaloidy pochodne pirydyny i piperydyny 

Z analizy literatury wynika, że związki o charakterze alkaloidów stanowią najbogatszą grupę 
biosyntetyzowaną przez rośliny, a mającą znaczenie w lecznictwie i toksykologii. Obecnie' znanych 
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jest kilka tysięcy alkaloidów wyizolowanych z roślin. Wszystkie alkaloidy zawierają w swych 
cząsteczkach azot i z reguły mają charakter zasadowy. Wiele z nich obdarzonych jest silnym 
działaniem na organizm ludzki. Cechę tę wykorzystuje się w lecznictwie, ale także stanowi ona o 
toksycznym działaniu tych związków. Bardzo łatwo jest przekroczyć dawki lecznicze alkaloidu i stać 
się one mogą dawkami toksycznymi lub śmiertelnymi. Ta ogromna grupa związków podzielona, 
została na podgrupy z uwzględnieniem przede wszystkim ich budowy chemicznej. Należą do nich: 

 Alkaloidy pochodne pirydyny i piperydyny, 
 Alkaloidy pochodne tropanu, 
 Alkaloidy indolowi, 
 Alkaloidy pochodne puryny, 
 Alkaloidy steroidowe, 
 Alkaloidy o różnej budowie chemicznej. 

Biosynteza alkaloidów w roślinach jest uwarunkowana genetycznie. Prekursorami alkaloidów w 
tkankach roślinnych są aminokwasy. Ciągle niewiele wiadomo, jaką rolę odgrywają alkaloidy w 
roślinach, nie wyklucza się roli ochronnej przed insektami. Można je znaleźć we wszystkich częściach 
roślin bądź zlokalizowane są tylko w określonych organach [706]. Alkaloidy, jako zasady trudno 
rozpuszczają się w wodzie, a łatwo w rozpuszczalnikach organicznych. Natomiast ich połączenia z 
kwasami dobrze rozpuszczają się w wodzie. Często są one optycznie czynne. Częściej są lewoskrętne i 
te formy bywają aktywniejsze fizjologicznie niż racematy czy formy prawoskrętne. Alkaloidy mają 
duży zakres działania, jeśli chodzi o ich aktywność biologiczną. Najbogatsze w związki typu 
alkaloidów są rośliny z klasy Dwuliściennych (Dicoyledones), chociaż stwierdzono je także w 
grzybach i roślinach z klasy Jednoliściennych (Monocotyledones). W niniejszym rozdziale omówiono 
tylko te gatunki roślin, które mogą stanowić poważne zagrożenie toksykologiczne w warunkach 
krajowych. Podział na podrozdziały zgodny jest z typem chemicznym grup związków alkaloidowych. 
Zaliczane ze względu na budowę chemiczną do tej grupy, najważniejsze z punktu widzenia 
toksykologicznego, są następujące związki stwierdzone w roślinach: nikotyna, lobelina, koniina i 
sparteina. 

15.6.1 Tytoń szlachetny i tytoń bakun (Nicotniana tabacum L., N. rustica L.) oraz nikotyna, jako 
główny ich składnik 

Związkiem odpowiedzialnym za toksyczność tytoniu oraz działanie na organizm ludzki jest 
alkaloid nikotyna patrz Rysunek 116, opisana w rozdziale 7.1.11. Nikotyna występuje w dwu 
gatunkach tytoniu (tytoń szlachetny i tytoń bakun — machorka) pochodzących z Ameryki, a obecnie 
uprawianych na całym świecie w bardzo wielu odmianach hodowlanych. Są to rośliny roczne 
osiągające wysokość ok. 2 m. Łodygi ich są mięsiste i silnie ogruczolone. Liście są duże eliptyczne 
lub łopatko watę zmniejszające się u ku górze łodygi i zmieniające kształty na lancetowate. Kwiaty 
mają okazałe, wonne, barwy żółtawozielonej. Cale rośliny mają charakterystyczny silny zapach. 
Owocem jest sucha torebka z licznymi nasionami. W całej roślinie oprócz nasion występują liczne 
alkaloidy, z których najważniejszym jest nikotyna. Biosynteza alkaloidów odbywa się głównie w 
korzeniach. Następnie alkaloidy zostają przetransportowane do innych części rośliny. Przez przemysł 
tytoniowy wykorzystywane są wyłącznie liście. Po zbiorze poddawane są one licznym zabiegom w 
celu uzyskania surowca do produkcji papierosów, cygar, a nawet tabaki. 

15.6.2 Stroiczka rozdęta (Lobelia inflanta L.) i obecna w niej lobelina 

Za działanie i efekty toksykologiczne stroiczki rozdętej odpowiedzialny jest zespół alkaloidów 
występujących w zielu stroiczki (Lobeiiae herbd), zwłaszcza lobelina [707].  
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Rysunek 299 Lobelina 

Stroiczka rozdęta jest rośliną rosnącą na rozgałęzionej łodydze osiągającej wysokość do 50 cm. 
Liście ma niewielkie, jajowatolancetowane. Kwiaty umieszczone są w kątach liści. Mają barwę 
jasnoniebieską i są zrosłopłatkowe. W kraju stroiczkę rozdętą można spotkać wyłącznie w rzadkich 
uprawach zielarskich lub w uprawach nielegalnych prowadzonych w celu produkcji środka 
dopingującego. Zatrucia samym surowcem nie występują, a jedynie mogą zdarzyć się 
przedawkowania przetworów z ziela stroiczki. 

15.6.3 Szczwół plamisty (Conicum Maculatum L.) i jego alkaloidy 

Głównymi alkaloidami odpowiedzialnymi za toksyczne działanie szczwółu plamistego są: 
konhydryna, koniceina i koniina. Ta ostatnia jest silnym jadem działającym podobnie do nikotyny 
głównie na zwoje rdzenia przedłużonego patrz Rysunek 425 rozdział 23.1.14. Dawka śmiertelna 
koniiny dla człowieka wynosi 0,5 – 1,0 g – poraża ona ośrodek oddechowy. Koniina jest cieczą o 
zapachu myszy. Łatwo wchłania się przez skórę i błonę śluzową. Alkaloid ten stwierdzono we 
wszystkich częściach rośliny w ilościach 0,2 -1,0%. Zatrucia mogą nastąpić po spożyciu rośliny w 
celach samobójczych lub przez pomylenie liści szczwołu z liśćmi roślin warzywnych, takich jak 
pietruszka czy seler, owoców z owocami kopru lub anyżu, korzenia z korzeniem chrzanu lub 
pietruszki. Dawka śmiertelna szczwołu wynosi 6 – 10 g. Objawy zatrucia może spowodować nawet 
wąchanie roślin. Istnieje duża możliwość zatruć tą rośliną, gdyż jest ona rozpowszechniona w całej 
Polsce. Jest to pospolity chwast miejsc ruderalnych, zarośli i ogrodów. Szczwół plamisty jest rośliną 
dwuletnią. W pierwszym roku wegetacji tworzy jedynie różyczkę przyziemnych liści, a w drugim 
ulistnioną łodygę, nawet do 2,5 m wysoką, pustą w środku, na powierzchni z czerwonawymi plamami. 
Liście dolne i łodygowe są 2-4-krotnie pierzasto podzielone, do ok. 50cm długie. Kwiaty drobne, białe 
zebrane są w baldachowaty kwiatostan. Owocem jest typowa dla roślin baldaszkowatych podwójna 
rozłupnia, do 3,5 mm długa. 

15.6.4 Żarnowiec miotlasty (Sarolhammis scoparuts Wimm.) i jego alkaloidy 

Występujące w zielu żarnowca alkaloidy chinolizydynowe, zaliczane do pochodnych pirydyny, 
stanowią główne związki stanowiące zagrożenie toksykologiczne. Są to: sparteina, cytyzyna, tupanina 
i inne mniej znaczące. Ziele żarnowca (Spartii scopahi herb.) zawiera 0,3-1,5% zespołu alkaloidów, 
wśród których dominuje sparteina. Najwięcej alkaloidów zawierają nasiona. Sparteina jest trucizną 
ośrodkowego układu nerwowego. W małych dawkach pobudza, a w dużych poraża ośrodek 
oddechowy. Dawka śmiertelna sparteiny wynosi 0,2 g. Zatrucia zielem i nasionami żarnowca bywają 
bardzo rzadkie. Objawiają się ślinotokiem, biegunką, biciem serca, trudnościami w oddychaniu. W 
silnych zatruciach po tych objawach następuje utrata przytomności. U kobiet ciężarnych zatrucie 
żarnowcem może spowodować poronienie. Ziele żarnowca jest trujące dla owiec. Żarnowiec miotlasty 
jest krzewem do 1,5 m wysokim. Rośnie w lasach i zaroślach. Jego górne pędy nie drewnieją, są 
zimozielone. Listki na nich wyrastające są trójdzielne. Kwiaty motylkowate, barwy intensywnie żółtej 
są ok. 2,5 cm długie. Owocem jest spłaszczony strąk, owłosiony na brzegach. Nasiona barwy 
żółtobrązowej są nerkowate, do 4 mm długie. Roślina rośnie w całej Polsce w lasach, zaroślach i na 
zboczach. Czasem podsiewana jest, jako zimowa karma dla dzikich zwierząt. 

15.6.5 Złotokap pospolity (Laburnum vulgcire Med.) i jego alkaloidy 

W całej roślinie stwierdzono występowanie zespołu alkaloidów, w którym dominują cytyzyna i 
metylo cytyzyna. Ilość ich wynosi 0,2% w kwiatach, 3,0% w nasionach. Zielone owoce i nasiona 
stwarzają największe zagrożenie toksykologiczne, zwłaszcza dla dzieci, które bawiąc się mogą je 
zjadać, podobnie jak to często robią zjadając nieszkodliwe kwiaty i owoce karagany czy innych roślin 
motylkowych. Zjedzenie przez dziecko nawet kilku nasion może wywołać objawy zatrucia. Cytyzyna 
po zresorbowaniu się z przewodu pokarmowego wywołuje najpierw pobudzenie ośrodków 
wymiotnego i oddechowego, a następnie ich porażenie. Może wywoływać też drgawki. Działanie 
cytyzyny zbliżone jest do działania nikotyny. Dawki śmiertelne powodują porażenie oddechu. 
Zwierzęta mogą zjadać zielone części złotokapu bez żadnej szkody dla zdrowia (np. kozy). Alkaloidy 
jednak przechodzą do mleka, które może być szkodliwe. Zatrucia mogą powodować także preparaty 
zawierające cytyzynę. Złotokap pospolity jest ozdobnym krzewem osiągającym nawet kilka metrów 
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wysokości. Jest on sadzony w ogrodach i parkach. Ma liście potrójnie złożone. Kwiaty typowo 
motylkowate barwy złocistożółtej zebrane są w gęste, zwisające grona. Krzewy kwitną w maju. 
Owoce – strąki dojrzewają w jesieni. Najczęstsze zagrożenie to właśnie kwiaty, zielone owoce i 
dojrzałe nasiona złotokapu. Nasiona nie wypadają zwykle z owoców i mogą w nich tkwić nawet do 
wiosny.  

15.7 Alkaloidy pochodne tropanu 

Grupa pochodnych tropanu jest bardzo ważną grupą alkaloidów zarówno ze względu na leczenie, 
jak i toksykologię. Należą tu, bowiem takie związki, jak: atropina patrz Rysunek 412 rozdział 23.1.2, 
będąca racematem hioscyjaminy, skopolamina, apoatropina i bel1adonina. Występują one głównie w 
gatunkach z rodziny Psiankowatych (Solanaceae). 

15.7.1 Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.) i jego alkaloidy 

W całej roślinie wilczej jagody stwierdzono alkaloidy tropanowe w ilości do 0,9% w suchych 
liściach, do 1,5% w korzeniu, do 0,7% w owocach i do 0,8% w nasionach. W zespole alkaloidów 
głównym składnikiem w świeżych organach jest L-hioscyjamina, a w wysuszonych atropina. W 
lecznictwie stosowano liście (Belladonnae folium), nalewki i wyciągi. Dawki śmiertelne tego 
alkaloidu wahają się bardzo znacznie i zależą od wielu czynników. U dzieci może być już groźna 
dawka 10 mg, a u dorosłych dopiero ponad 1g. Działanie surowców i przetworów z pokrzyku 
związane jest z działaniem atropiny. Występują tu działanie pobudzające układ ośrodkowy, natomiast 
porażające układ przywspółczulny. Objawy działania atropiny są następujące: zahamowanie 
wydzielania potu, śluzu i soków żołądkowych, rozszerzenie źrenicy oka. Przez porażenie nerwu 
błędnego atropina wywołuje przyśpieszenie akcji serca, zmniejszenie napięcia mięśni gładkich, 
pęcherzyka żółciowego, pęcherza i jelit. Duże dawki wywołują halucynacje. Drugi ważny alkaloid 
pokrzyku to skopolamina. Skopo1aina działa depresyjnie na czynności wegetatywne oraz 
psychomotoryczne mózgu. Zatrucia pokrzykiem – to głównie pomyłkowe zjedzenie przez dzieci, a 
nawet dorosłych efektownie wyglądających jagód – podobnych do czarnych czereśni. Dawka 
śmiertelna to do 4 owoców u dzieci i nawet do 20 u dorosłych. Przyczyną zatrucia mogą być także: 
korzeń pokrzyku użyty w celach samobójczych lub leki zawierające surowce z pokrzyku (Belladonnae 
radix lub folium). Wiele zwierząt odpornych jest na alkaloidy pokrzyku i mogą one zjadać tę roślinę. 
Wyżej wymienione alkaloidy kumulują się wtedy w ich mięsie lub przechodzą do mleka. 
Zastosowanie właściwego leczenia po zatruciach pokrzykiem daje zwykle dobre wyniki. Pokrzyk 
wilcza jagoda jest byliną. W stanie naturalnym można ją spotkać wyłącznie na południu Polski, w 
lasach i zaroślach oraz bardzo rzadko w zielarskich uprawach lub ogródkach i ogrodach botanicznych. 
Ma silnie rozrośnięty korzeń, z którego corocznie wiosną wyrastają nadziemne, ulistnione pędy 
wysokości ok. 1 m. Liście o kształtach jajowatych do 25 cm długie umieszczone są w węzłach 
naprzeciwległe. Rośliny kwitną od czerwca do września. Kwiaty mają brudno-fioletową barwę z 
zewnątrz. W środku zrośniętej dzwonkowate korony widoczne jest żółtawe zabarwienie. Kwiaty 
ustawione są na pędach pojedynczo. Owoc – lśniąca, czarna jagoda umieszczony jest na rozpostartym 
kielichu. Po dojrzeniu jagoda opada. Średnica jagód dochodzi do 2 cm. Jagody dojrzewają od lipca do 
końca wegetacji. W zimie nadziemne części rośliny marnieją. 

15.7.2 Bieluń dziędzierzawa (Datura stramonium L.) i jego alkaloidy 

W całej roślinie bielunia stwierdzono alkaloidy tropanowe, z których głównymi są L-hioscyjamina 
i skopolamina (podobnie jak w pokrzyku wilczej jagodzie). Surowce wysuszone zawierają głównie 
atropinę powstającą na skutek racemizacji hioscyjaminy. Zawartość alkaloidów 0,2-0,5% w zależności 
od wielu czynników zewnętrznych działających na rośliny, ale zależy ona także od pochodzenia i 
odmiany rośliny, czyli od czynników genetycznych. Działanie alkaloidów bielunia jest identyczne jak 
pokrzyku. Zatrucia mogą być wywołane przez przedawkowanie surowca, jaki stanowią liście bielunia 
dziędzierzawy (Stramonii folium), a także na skutek zjedzenia nasion w celu wywołania stanu 
oszołomienia lub halucynacji. Stosowane one bywają przez młodzież i dzieci, jako łatwo dostępny, 
tani środek narkotyczny; 1 gram nasion zawiera do 4 mg alkaloidów. Preparaty stosowane w 
dychawicy oskrzelowej w postaci papierosów zawierających liście bielunia dziędzierzawy także mogą 
być przyczyną zatruć. Palone lub prażone liście lub całe rośliny i wdychane wyziewy oraz dym 
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bywają stosowane do odurzania się przez młodocianych narkomanów. Bieluń dziędzierzawa jest 
rocznym chwastem ogrodów, przychaci, miejsc ruderalnych, oraz pól w całej Polsce. Rośliny w 
zależności od warunków rozwoju osiągają wysokość 20 – 200 cm. Słabo rozwinięte egzemplarze są 
bogate w alkaloidy, natomiast bardzo bujne rośliny mogą zawierać ich niewiele, 

Pędy bielunia są widlasto rozgałęzione. Liście, dość duże, mają barwę ciemnozieloną. Kwiaty 
wyrastają pojedynczo w widlastych rozgałęzieniach łodyg. Są okazałe, zrosłopłatkowe, barwy białej 
lub fioletowej. Rośliny kwitną od czerwca do końca wegetacji. Cała roślina ma charakterystyczny, 
nieprzyjemny zapach. Owoce mniej lub bardziej kolczaste zbliżone są wyglądem do owoców 
kasztanowca.  
Po zawiązaniu się są one zielone, a dojrzewając stają się suche o zabarwieniu szaro brązowym. Pękają 
na szczycie czterema klapami wysypując liczne nasiona. Nasiona mają kształty nerkowate, długość ok. 
3 mm, barwę czarną. Powierzchnia nasion jest chropowata. Nasiona wypadają z owoców stopniowo i 
mogą pozostawać w nich do wiosny. Stanowią, więc zagrożenie toksykologiczne nie tylko 
bezpośrednio po dojrzeniu. Zjedzone mogą drażnić żołądek i powodować wymioty. O wiele silniej 
działają po rozdrobnieniu niż w całości. 

Innym gatunkiem bielunia, mogącym stanowić zagrożenie toksykologiczne, jest bieluń indiański 
(Datura innoxia Mili.). Został on zaaklimatyzowany i wprowadzony do upraw zielarskich, gdyż, jako 
główny alkaloid zawiera w zielu i liściach skopolaminę otrzymywaną do produkcji preparatów 
leczniczych. Występujące w surowcach inne alkaloidy, głównie atropina, uzyskiwane są, jako 
produkty uboczne. Gatunek ten ma podobne działanie do innych roślin zawierających alkaloidy 
tropanowe, z tym, że w tym przypadku silniej ujawnia się działanie skopolaminy. Wielkoareałowe 
plantacje bielunia indiańskiego stwarzają także możliwości skażenia alkaloidami miodu okolicznych 
pasiek. Pszczoły, bowiem razem z nektarem kwiatów przenoszą do uli zawarte w nich substancje 
toksyczne. 

15.7.3 Lulek czarny (Hyoscyamus niger L.) i jego alkaloidy 

Trzecim gatunkiem rodzimym zawierającym we wszystkich organach alkaloidy tropanowe jest 
lulek czarny. W świeżych roślinach głównym alkaloidem jest L-hioscyjamina, są w suchym surowcu 
atropina i skopolamina. Lulek jest rocznym lub dwuletnim chwastem rosnącym w ogrodach, na 
przychaciach, w miejscach ruderalnych, oraz na polach. Rośliny osiągają wysokość 10-80 cm. Gęsto 
ulistnione łodygi są gałęziste i lepkie w dotyku. Jajowate liście mają brzegi zatokowo wrębne i barwę 
żółtozieloną. Kwiaty 5-krotne, zrosłopłatkowe, o koronie lejkowatej, brudnożółtej z siecią fioletowych 
żyłek, wyrastają z kątów liści. Kielich zrośnięty w rurkę ma pięć ząbków na szczycie i obejmuje po 
dojrzeniu owoc – suchą torebkę. Otwiera się ona okrągłym wieczkiem. Liczne, drobne, okrągławe 
nasiona mają średnicę około 1,5 mm, barwę jasnobrązową i siateczkowatą powierzchnię. Zatrucia 
lulkiem mogą zdarzyć się przez pomylenie nasion lulka z nasionami maku lub kaszą, a także w czasie 
zabaw dzieci lub przez młodzież w celach odurzania się. Przy zatruciach nasionami lulka dominuje 
działanie skopolaminy. Mogą również wystąpić objawy zatrucia na skutek pomylenia korzenia lulka z 
korzeniami skorzonery lub pasternaku. Rzadziej spotyka się stosowanie lulka w celach samobójczych. 
U niektórych osób lulek czarny może wywoływać po zetknięciu się z rośliną skórne wypryski i 
piekącą pokrzywkę. 
Leczenie w zatruciach lulkiem podobne jest do kuracji w zatruciach atropiną i skopolaminą. 

15.7.4 Kokainowiec pospolity 

Jest to krzew, czasem niewielkie drzewko, z rodziny Erythroxylaceae, występujący w Peru i 
Boliwii, obecnie uprawiany w różnych krajach wilgotnego klimatu tropikalnego. Do celów 
farmaceutycznych zbiera się liście i suszy w warunkach naturalnych. Surowcem jest liść kokainowca - 
Folium Coca. Pełnowartościowego surowca dostarcza również Krasnodrzew - Erythroxylon novo-
granatense Hieron [708, 709]. Świeże liście kokainowca były od wieków i są nadal ulubioną używką 
ludności niektórych krajów Ameryki Południowej. Liście kokainowca zawierają alkaloidy pochodne 
tropanu, z których najważniejsza jest kokaina patrz Rysunek 426 rozdział 23.1.15. Inne składniki nie 
mają większego znaczenia. Kokaina działa miejscowo znieczulająco i bywa stosowana do znieczuleń 
powierzchniowych w okulistyce i laryngologii. Jednakże wywołuje też stany euforii oraz uzależnienie 
psychiczne prowadzące do narkomanii kokainowej. Dlatego stosowanie jej objęte jest w skali 
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międzynarodowej surowymi przepisami o środkach odurzających. Apteki w Polsce prowadzą tylko 
jeden preparat z kokainowca - Cocainum hydrochloricum - chlorowodorek kokainy, stosowany w 
roztworach, jako środek znieczulający powierzchniowo w okulistyce i laryngologii.  

15.8 Alkaloidy izochinolinowe 

Wśród alkaloidów izochinolinowych wyróżnia się kilka grup różniących się budową chemiczną. 
W tym rozdziale omówione zostaną tylko rośliny zawierające alkaloidy typu morfinanu [710] i 
benzofenantrydyny. Związki pochodne morfinanu występują w roślinach o działaniu narkotycznym 
zaliczanych do rodzaju mak (Papaver). W tej grupie głównym alkaloidem jest morfina. 
Niżej opisano jedynie rodzime gatunki zawierające tego typu alkaloidy oraz występujące zagrożenie 
toksykologiczne otrzymywanymi z nich surowcami. Przedstawicielem roślin zawierających, jako 
główne alkaloidy pochodne bezofenantrydyny (chelidoninę, sangwinaryne. i pokrewne) jest glistnik 
jaskółcze ziele.  

15.8.1 Mak lekarski (Papaver somniferum L.) i jego alkaloidy 

W soku mlecznym obecnym we wszystkich organach maku (poza nasionami) występuje ponad 40 
różnych związków alkaloidowych, z których najważniejsze to: morfina, kodeina, narkotyna i 
papaweryna. W stanie czystym otrzymuje się te związki z opium (zestalonego, suchego soku 
mlecznego wyciekającego z naciętych makówek) lub tzw. słomy makowej (z suchych, dojrzałych 
makówek z łodygami po usunięciu nasion). Mak lekarski jest rośliną jednoroczną uprawianą 
powszechnie, jako gatunek służący do produkcji oleju z nasion oraz wykorzystywaną do 
otrzymywania alkaloidów dla przemysłu farmaceutycznego i niestety ogromnego handlu narkotykami. 
Usiłowania międzynarodowe, mające na celu wyeliminowanie upraw maku i ograniczenie zakresu 
narkomanii, ciągle nie dają efektów ze względu na ogromne dochody, jakie płyną z handlu 
narkotykami. Mak lekarski obejmuje wiele odmian hodowlanych o bardzo zmiennej zawartości 
alkaloidów. Hodowcy dysponują też odmianami prawie bezalkaloidowymi, które mają być 
wprowadzane do upraw rolniczych, bez obawy, że zostaną wykorzystane w celach produkcji 
narkotyków opartych na alkaloidach maku. 

15.8.2 Mak polny (Papaver rhoeas L.) 

W gatunkach maków rosnących w Polsce dziko, jako chwasty pól, stwierdzono występowanie 
alkaloidów w soku mlecznym. Głównym alkaloidem w maku polnym jest readyna, a w maku 
wątpliwym aporeina. Oba te związki są związkami trującymi w większych dawkach, wywołującymi 
drgawki i śpiączkę. Może się to zdarzyć w przypadku zjedzenia przez dzieci większych ilości 
czerwonych płatków korony kwiatowej lub u krów pasących się na zachwaszczonym makiem 
pastwisku. Oba gatunki maków rosną pospolicie w całym kraju. Są to rośliny osiągające wysokości od 
10 cm do ponad 50 cm. Mają łodygi szczeciniasto owłosione. Kwitną od czerwca do końca wegetacji. 
Kwiaty z okazałymi płatkami korony barwy od pomarańczowej do intensywnie czerwonej nadają 
miejscom ich występowania powabny wygląd. Zatrucia tymi gatunkami są niezwykle rzadkie. 

15.8.3 Glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium majus L.) i jego alkaloidy 

Glistnik jaskółcze ziele zawiera we wszystkich organach pomarańczowy sok mleczny i 
rozpuszczony w nim zespół alkaloidów (ponad 20 związków alkaloidowch 3 typów). Alkaloidami 
głównymi, pochodnymi benzofenantrydyny są: chelidonina Rysunek 300, choleretyna, sangwinaryna 
Rysunek 419 i inne. Zawartość sumy alkaloidów w zielu dochodzi do 0,3%, a w korzeniu do 3,0%. Ta 
lecznicza roślina jest z tych względów zaliczana do gatunków toksycznych, gdyż niewłaściwie 
zastosowana może powodować objawy zatruć. Surowcami zielarskimi są ziele (Chelidonii herba) i 
korzeń (Chelidonii radix) służące do sporządzania mieszanek ziołowych, przetworów oraz preparatów 
farmaceutycznych. Działanie lecznicze tych specyfików jest zwykle złożone. Głównie zaznacza się 
działanie spazmolityczne w obrębie przewodu pokarmowego i oddechowego, a także działanie 
żółciopędne i lekko uspokajające. Dodatkowo alkaloidy glistnika wykazują toksyczne działanie na 
układ nerwowy i ośrodek oddechowy. 
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Przypadki zatruć mogą się zdarzyć u dzieci bawiących się tą pospolitą rośliną lub też mogą być 
wywołane przedawkowaniem leków zawierających alkaloidy glistnika. Najczęstszymi objawami 
toksycznego działania są: zaburzenia występujące w przewodzie pokarmowym, pieczenie w jamie 
ustnej, ból żołądka, wymioty, biegunka, parcie na mocz, krwiomocz. W cięższych przypadkach 
występują zawroty głowy i śpiączka. Zatrucia rośliną są bardzo rzadkie, gdyż ma ona nieprzyjemny, 
gorzki smak, a leki zawierają zwykle mały procent alkaloidów. Dodatkowo należy zaznaczyć, że sok 
mleczny glistnika stosowany zewnętrznie może powodować stany zapalne. Glistnik jaskółcze ziele 
jest byliną rosnącą w całej Polsce zarówno w stanie dzikim (lasy, zarośla), jak i na terenach 
zagospodarowanych (parki, ogrody, przychacia). Ma silnie rozwinięty system organów podziemnych 
(kłącza i korzenie) oraz liczne rozgałęzione, ulistnione pędy do 120 cm wysokie. Liście są dość duże, 
pierzastosieczne, na stronie spodniej sinozielone. Rośliny kwitną od wczesnej wiosny do jesieni. 
Kwiaty wyrastają na szczytach pędów i zebrane są w baldachokształtne kwiatostany. Kielich opada po 
rozwinięciu kwiatu. Cztery płatki korony mają barwę złocistą. Owocem jest podłużna torebka z 
czarnymi nasionami. Wszystkie organy rośliny, oprócz nasion, zawierają sok mleczny i zawarte w nim 
alkaloidy. Według Różańskiego [711] glistnik jest stosowany, jako silny środek żółciopędny, 
żółciotwórczy i hepatoprotekcyjny (ochraniający miąższ wątroby, antyhepatotoksyczny – 
zapobiegający uszkodzeniu wątroby). Szybko znosi kolkę żółciową, żołądkową i jelitową. Nalewka i 
intrakt glistnikowy mogą znosić również kolkę nerkową. Alkaloidy glistnika rozszerzają drogi 
oddechowe i naczynia wieńcowe, ułatwiają oddychanie. Sparteina i inne alkaloidy zawarte w glistniku 
mają wpływ przeciwarytmiczny, zapobiegają migotaniu przedsionków i komór, znoszą częstoskurcz 
napadowy. Chelidonina, sangwinaryna, berberyna Rysunek 414 i chelerytryna hamują wzrost i rozwój 
chorobotwórczych pierwotniaków, grzybów, bakterii i wirusów. Ponadto mają właściwości 
cytotoksyczne i antymitotyczne, przez co należą do substancji przeciwnowotworowych. Berberyna i 
chelidonina dodatkowo dają efekt przeciwbiegunkowy. Równocześnie jednak alkaloidy te wywołują 
skurcze macicy, dlatego nie wolno podawać preparatów glistnika kobietom ciężarnym. 

Kwas kawowy (patrz rozdział 6.12.13 Rysunek 63) i ferulowy (rozdział 6.12.7 Rysunek 57 Kwas 
felurowy) zawarte w glistniku mają właściwości przeciwzapalne, ochronne na miąższ wątroby, 
immunostymulujące, przeciwmiażdżycowe, antyagregacyjne (zapobiegające zlepianiu się krwinek), 
fungistatyczne (hamujące wzrost grzybów) i bakteriostatyczne. 

Wyciągi wodne i wodno-alkoholowe zastosowane zewnętrznie (wcieranie, okłady) działają 
przeciwzapalnie i znieczulająco, co może być wykorzystane w zwalczaniu bólu reumatycznego i 
artretycznego. 

Preparaty glistnika są zalecane w leczeniu kamicy żółciowej i moczowej, stanów bólowych 
pooperacyjnych po usunięciu pęcherzyka żółciowego, żółtaczki, wirusowego zapalenia wątroby, 
stanów zapalnych układu moczowo-płciowego, puchliny wodnej, schorzeń śledziony i trzustki. 
Glistnik likwiduje bolesne miesiączki, równocześnie jednak pobudza miesiączkowanie, co objawia się 
bardziej obfitymi krwawieniami menstruacyjnymi. 

Zewnętrznie intrakt świeży sok z glistnika może być wykorzystany do leczenia opryszki, gruźlicy 
skóry, kłykcin, brodawek, trudno gojących się ran, hemoroidów, świerzbu, nużycy oraz do usuwania 
piegów lub plam na skórze. Glistnik przeciwdziała zastojom żółci i wytrącaniu się złogów w układzie 
żółciowym. Wodno-alkoholowe wyciągi z glistnika znakomicie radzą sobie z infekcjami dróg 
płciowych. Według Różańskiego istnieją doniesienia o przeciwalergicznym i przeciwświądowym 
działaniu glistnika po zastosowaniu zewnętrznym i wewnętrznym. Napar z glistnika podnosi stężenie 
hemoglobiny we krwi, poprawia krążenie wieńcowe, mózgowe i obwodowe (w kończynach), 
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zwłaszcza przy stanach skurczowych naczyń i skokach ciśnienia krwi. Glistnika nie wolno jednak 
stosować przy jaskrze. 

Według Różańskiego Aminiew wykorzystywał glistnik do leczenia polipowatości jelita grubego i 
żołądka. W tym celu sporządzał macerat ze świeżego, roztartego ziela (50 g na 500 ml wody o 
temperaturze 310K). Po 3-5 godzinach macerat należy przefiltrować i podać doodbytniczo po 
uprzednim zastosowaniu lewatywy oczyszczającej jelito. Lewatywę z maceratu glistnikowego należy 
podawać co 2 dni, 3-4- krotnie. W przypadku polipowatości żołądka podawano pacjentom doustnie 
30-50 g świeżego roztartego ziela po uprzednim rozprowadzeniu w niewielkiej ilości lekko 
zalkalizowanej wody [711]. 

15.9 Alkaloidy indolowe 

Związki pochodne indolu, niekiedy w formach zredukowanych mające charakter alkaloidów, 
występują w roślinach niezbyt często. Zainteresowanie tą grupą substancji ograniczono do alkaloidów 
sporyszu, z którym możemy spotkać się w Polsce i który może być przyczyną zatruć. 

15.9.1 Buławinka czerwona — sporysz (Claviceps purpurea Tul.) i jej alkaloidy 

W przetrwalnikach grzyba buławinki czerwonej stwierdzono ponad 30 związków o charakterze 
alkaloidów. Jedynie pochodne kwasu lizergowego mają znaczenie terapeutyczne, ale mogą też działać, 
jako trucizny. Grzyb ten, jako surowiec zielarski był dawniej znany pod nazwą sporyszu (Secale 
cnnuitum). Obecnie zastąpiony został przez czyste alkaloidy produkowane przy użyciu metod 
biotechnologicznych. Głównymi alkaloidami sporyszu są: ergometryna – pochodna kwasu d-
lizergowego patrz Rysunek 65 i alkaloidy pochodne ergopepiydyny: ergotamina, ergotoksyna, 
ergokryptyna i ergokornina. Działanie tych związków polega na wywoływaniu skurczów mięśni 
macicy oraz mięśni gładkich naczyń krwionośnych. Długotrwałe działanie alkaloidów sporyszu 
wywołuje degenerację naczyń krwionośnych, zwłaszcza w kończynach, oraz objawy zgorzeli. 
Dawniej powodem takich objawów było zanieczyszczenie ziarna zbóż sporyszem. Obecnie zagrożenie 
takie nie występuje. Zatrucia alkaloidami sporyszu mogą zdarzyć się prawie wyłącznie w przypadkach 
przedawkowania lekami zawierającymi te związki. Zatrucia przetrwalnikami sporyszu lub 
przetworami z nich otrzymanymi mogą wystąpić, gdy stosuje się je w celach poronnych. Zawartość 
sumy alkaloidów w przetrwalnikach sporyszu wynosi od 0,2 nawet do 1,0% w szczepach 
hodowlanych. Objawy zatruć po zjedzeniu przetrwalników lub zażyciu przetworów sporyszowych to 
ból brzucha, pragnienie, kolki, wymioty i biegunka. Następnie występują: oszołomienie, ból głowy i 
stany niepokoju. Obserwuje się także słabe, szybkie tętno i podniesienie ciśnienia na skutek zwężenia 
się naczyń. Występuje również sinica kończyn oraz krwawienia macicy prowadzące u ciężarnych 
kobiet do poronień. Sporysz w stanie naturalnym pasożytuje na trawach. Porażając ziarniaki grzybnią 
wytwarza rożkowate przetrwalniki w okresie dojrzewania zbóż. Dawniej ten surowiec dość 
powszechnie występujący, zwłaszcza na życie, zbierali zielarze. Uprawiano go też dla przemysłu 
zielarskiego na plantacjach żyta zakażanych zarodnikami sporyszu produkowanymi masowo w 
saprofitycznych kulturach w laboratoriach. Obecnie wyodrębnione szczepy sporyszu biosyntetyzują 
określone alkaloidy w oparciu o metody biotechnologiczne. Izolowane z podłoża alkaloidy w czystej 
formie używa przemysł farmaceutyczny. Zagrożenie zatruciami jest, więc o wiele mniejsze niż 
dawniej. 

15.9.2 Kulczyba wronie oko (Strychnos nur vonuca L.) i jej alkaloidy 

Kulczyba wronie oko i inne gatunki tego rodzaju zaliczane do rodziny Połatowatych 
(Logamaceae) nie rosną ani w Polsce, ani nawet w Europie. Są to drzewa rejonów o klimacie 
tropikalnym, zawierające jedne z najsilniej działających alkaloidów – strychninę i brucynę. Zawartość 
tych związków w nasionach (Stryhni semen) dochodzi do 4%. Są one jak i inne części roślin, bardzo 
trujące. Rośliny zawierające te substancje są u nas zupełnie nieznane i same nie stanowią zagrożenia 
[712]. 

15.10 Alkaloidy pochodne puryn 

Interesującymi alkaloidami tej grupy chemicznej są: teobromina, teofilina i kofeina. Spotykane są 
sporadycznie w postaci zarodków kola., jako używki występują w postaci herbaty, kawy, kakao, 
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powszechnie dostępnych w sklepach spożywczych. Działanie i zagrożenie toksykologiczne stwarza 
głównie kofeina. Rośliny, w których te związki występują, nie rosną w Polsce. Są one uprawiane na 
szeroką skalę w rejonach o klimacie ciepłym lub gorącym i stanowią podstawę masowej produkcji 
używek eksportowanych na cały świat. Są to: kawa arabska (Coffea arabica L.) – surowcem są 
nasiona, herbata (Thea chinensis L.) – surowcem są liście i kwiaty, kakaowiec właściwy (Theobroma 
cacao) – surowcem są owoce, kola zaostrzona [713] (Cola acuminata R. Br.) – surowcem są zarodki z 
nasion. 

15.11 Alkaloidy steroidowe 

Do grupy alkaloidów sterydowych zaliczane są alkaloidy, w których zasadniczy szkielet budowy 
związku chemicznego pochodzi od cyklopentanoperhydrofenantrenu. Niektórzy autorzy zaliczają tę 
grupę do pseudoalkaloidów [714]. Często związane są one z cukrami i wtedy nazywane są 
glikoalkanoidami. Z toksykologicznego punktu widzenia ważnymi są tylko związki występujące w 
ciemiężycach (Vratrumn) - silnie toksyczne alkaloidy sterolowe – protoweratryna, germeryna, 
germina, rubijerwina, izorubijerwina (do 1,5%) oraz gorzki glikozyd – weratramaryna, kwasy 
organiczne (weratrynowy i chelidonowy). [715] oraz glikoalkaloidy psianek (Solanum) [716]. 

15.11.1 Ziemniak (Solanum tuberosum I.) i jego glikoalkaloidy 

W czasie badań w całej roślinie stwierdzono występowanie glikoalka1oidu – solaniny. Największe 
jego ilości znajdują się w owocach (do 1,0%) – zwłaszcza niedojrzałych, a także w kwiatach i zielu 
0.1-0,4% [716]. W bulwach – potocznie określanych ziemniakami – praktycznie glikoalkaloidy nie 
występują, Jednak w ziemniakach, na których wyrastają kiełki, zawartość solaniny wzrasta nawet do 
5,0%. Solanina wykazuje zdolności hemolityczne oraz początkowo działa pobudzająco na ośrodkowy 
układ nerwowy. Następnie działa porażająco, upośledzając ośrodek oddechu. Duże dawki solaniny 
mogą spowodować stan śpiączki i śmierć. Dawkę 0,3g uznaje się za toksyczną dla człowieka. Zatrucia 
ziemniakami u ludzi mogą wystąpić w przypadku zjedzenia niedojrzałych owoców ziemniaka, 
zwłaszcza przez dzieci w okresie jesieni, lub leż sporządzenia potraw z kiełkujących ziemniaków. 
Najczęściej są to zaburzenia przewodu pokarmowego (mdłości, wymioty, kolka, biegunka, ból 
głowy). Przypadki cięższe są rzadkością. Ziemniaki, jako podstawowe pożywienie są powszechnie 
znane. W Polsce uprawiane są liczne odmiany, jako rośliny roczne. Zagrożenie zatruciem bulwami z 
wyrastającymi kiełkami występuje wiosną (kwiecień – maj), natomiast owocami od sierpnia do 
października. 

15.11.2 Psianka czarna (Solanum nigrum L.) i jej glikoalkaloidy 

W roślinie psianki czarnej występują solasonina i solamargina – glikoalkaloidy o budowie 
steroidowej. Najwięcej tych związków występując, podobnie jak u ziemniaka, w niedojrzałych 
owocach (nawet do 6,0%). W innych częściach roślin znajduje się ich znacznie mniej, niekiedy tylko 
śladowe ilości. Psianka czarna praktycznie stanowi agrożenie toksykologiczne tylko dla dzieci, które 
bawiąc się ładnie wyglądającymi owocami mogą je zjadać. Objawy po zjedzeniu większych ilości 
owoców zbliżone są do zatruć ziemniakami. 

Psianka czarna jest pospolitym chwastem rocznym spotykanym w ogrodach, na przychaciach i 
stanowiskach ruderalnych [717]. Rośliny osiągają wysokość do 1 m. Łodygi ich są silnie rozgałęzione, 
gęsto ulistnione. Ciemnozielone liście mają kształty trójkątne i zatokowoząbkowane brzegi. Kwiaty 
pojawiają się na roślinach w czerwcu i sukcesywnie rozwijają się aż, do końca wegetacji na coraz 
wyższych rozgałęzieniach. Są one zrośnięte, barwy białawej. Owoce zielone, niedojrzałe, a więc 
najbardziej toksyczne pojawiają się już w lipcu i zawiązują się stopniowo, aż do mrozów. Dojrzałe 
owoce mają barwę czarną. Są to jagody o średnicy do 1,0 cm z licznymi drobnymi nasionami [718]. 

15.11.3 Psianka słodkogórz (Solanum dulcamara L.) i jej glikoalkaloidy 

Cała roślina zawiera zespół glikoalkaloidów i saponiny steroidowe. Głównym glikoalkaloidem jest 
soladulcyna. Zawartość tych związków nie przekracza 1% i jest zmienna. Zależy także od 
chemotypów, jakie stwierdzono w obrębie tego gatunku. Potencjalne zagrożenie toksykologiczne jest 
bardzo małe, gdyż najbardziej trujące ziele trudne jest do pomylenia z roślinami użytkowymi. Dojrzałe 
czerwone owoce, najbardziej kuszące dzieci do zjedzenia, są minimalnie toksyczne. Objawy zatruć 
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spowodowane glikoalkaloidami psianki słodkogórz zbliżone są do objawów zatruć ziemniakami czy 
psianką czarną. 

Psianka słodkogórz jest pnącym półkrzewem spotykanym w całej Polsce w lasach i zaroślach, 
zwłaszcza o wilgotnym podłożu. Spotyka się ją także na płotach ogrodów. Pędy jej osiągają długość 
nawet do kilku metrów, Kwitnie od czerwca do sierpnia. Kwiaty barwy fioletowej zebrane są w gęste 
grona. Zielone owoce dojrzewając w sierpniu stają się czerwone. Jagody mają średnicę ok. 1 cm. 
Zebrane są w grona, na których występują zarówno owoce dojrzałe, jak i zielone., jako surowiec 
zielarski stosowane są szczyty pędów lej rośliny (Dulcamarae stipites), które użyte w nadmiarze mogą 
spowodować objawy zatrucia. Są one zbliżone do objawów zatruć spowodowanych glikoalkaloidami 
ziemniaka czy psianki czarnej [719]. 

15.11.4 Ciemiężyca biała (Veratrum album L.) i inne gatunki ciemiężyc 

We wszystkich częściach roślin zaliczanych do rodzaju Veratrum stwierdzono alkaloidy, które 
mają charakter estrów lub glikoalkaloidów. Głównymi alkaloidami są protoweratryny A i B patrz 
Rysunek 301 oraz pseudojerwina i weratrozyna [720, 721]. Zawartość sumy alkaloidów waha się od 
0,3% w liściach do ok. 1,5% w kłączach. Dawniej kłącza stanowiły surowiec zielarski (Veratri 
rhizoma). Używana też była nalewka sporządzana z tego surowca (Tinctura Veratri). Wyciąg z kłącza 
był stosowany przeciw wszom oraz gzom pasożytującym na krowach. Dawka śmiertelna np. 
sproszkowanego suchego kłącza ciemieżycy wynosi 1,0 – 2,0g. Powoduje ona zgon na skutek 
porażenia układu krążenia i oddechowego (systema respiratorium). Działanie trujące alkaloidów 
ciemiężycy powoduje spadek ciśnienia krwi, rzadkoskurcz, migotanie komór i zatrzymanie akcji 
serca. Może też występować pieczenie i mrowienie skóry, zapalenie spojówek i ból oczu. kichanie i 
nieżyt nosa, ślinotok i napady kaszlu. Przewód pokarmowy reaguje na alkaloidy ciemiężyc 
wymiotami, bólami nadbrzusza i biegunkami. 
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Alkaloidy ciemiężyc są jednymi z najsilniejszych trucizn roślinnych. Ciemiężyca biała jest byliną 
rzadko spotykaną w stanie naturalnym. Występuje ona tylko na górskich łąkach. Rośliny wytwarzają 
pęki dużych liści, z których wyrastają pędy kwiatowe osiągające do 1,5 m wysokości. Liście są 
okazałe, ciemnozielone, o równoległym unerwieniu. Kwiatostany szczytowe mają liczne, białe, 
trójkrotne kwiaty. Rośliny kwitną w lecie, owocują jesienią. Owocem jest sucha, owłosiona torebka z 
oskrzydlonymi, płaskimi nasionami, barwy jasnobrązowej. Organem, który stanowi surowiec zielarski 
jest zimotrwałe, kłącze (Veratri rhizoma). Surowiec ten obecnie nie jest stosowany. Trujące są 
wszystkie części rośliny. Nektar i pyłek jest szkodliwy dla pszczół. 

Bardzo podobna zarówno pokrojowo, jak i w działaniu jest ciemiężyca zielona (Veatirum 
lobelianum Bernh). Występuje jednak jeszcze rzadziej niż ciemiężyca biała. W południowo – 
wschodniej części Polski rośnie ciemiężyca czarna (Vratrum nigrum L.). Roślina ta jest drobniejsza od 
poprzednio wymienionych gatunków. Kwiaty jej są barwy czerwonobrunatnej. Nie jest ona stosowana 
w zielarstwie, a zagrożenie toksykologiczne tym gatunkiem jest minimalne. Gatunki ciemiężyc można 
spotkać w ogrodach botanicznych gdzie ich przypadkowe zerwanie może być przyczyną lekkich 
zatruć. 
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15.12 Alkaloidy o różnej budowie chemicznej 

W tym rozdziale opisano gatunki roślin zawierające alkaloidy dwuterpenowe i pseudoalkaloidy.  

15.12.1 Zimowit jesienny (Colchicum autumnale L.) i jego alkaloidy 

Zimowit jesienny jest gatunkiem rośliny jednoliściennej zawierającej alkaloidy we wszystkich 
organach. Najważniejszymi z nich są: kolchicyna patrz Rysunek 417 opisana w rozdziale 23.1.6 i 
oprócz, niej kolchikozyd i demelkocyna. Związki te, pochodne tropolonu, nazywane są często 
pseudoalkaloidami. Największa zawartość kolchicyny występuje w nasionach – do 0,6%, a najniższa 
w liściach i cebulach 0,05-0,2%. Demekolcyna jest głównym alkaloidem bulwocebul zimowitu [722]. 
W lecznictwie znane są preparaty: nalewka (Colchici tinctura) czysta kolchicyna. Kolchicyna jest 
trucizną komórkową Powoduje zaburzenia przy podziałach komórek. Podana doustnie wywołuje ostre 
stany żołądkowo – jelitowe, działa toksycznie na układ nerwowy porażając ośrodek oddechowy. Może 
to być przyczyną śmierci. Przy kuracji preparatami kolchicynowymi należy pamiętać, że alkaloid ten 
może kumulować się w organizmie. Dawkę śmiertelną dla człowieka stanowi 5 g nasion całych lub 
polowa lej dawki nasion sproszkowanych. Właśnie nasiona bywają najczęściej przyczyną zatruć. 
Pierwszymi objawami zatrucia kolchicyną są kolki, biegunka lub silne zaparcia, pieczenie w ustach i 
gardle, trudności w połykaniu. Występuje uczucie strachu i zapaść. Śmierć następuje po kilku dniach 
przy zachowaniu pełnej świadomości. Zatrucia mogą być skutkiem przedawkowania leków, zjedzenia 
nasion, lub działań samobójczych. Zimowit jesienny jest byliną wytwarzającą bulwocebule, 
umieszczone dość głęboko pod powierzchnią gleby. Zimowit jesienny w południowej części Polski na 
łąkach. Rośliny zakwitają w okresie bezlistnym w sierpniu i wrześniu. Kwiaty mają okwiat różowawy 
i czasem mylone są z krokusami, które jednak kwitną wczesną wiosną. Zimowit na wiosnę wytwarza 
pęki liści, wśród których w maju i czerwcu rozwijają się i dojrzewają owoce. Są to najpierw zielone, a 
następnie brązowiejące torebki mające kształty grubych palców. Wysokość roślin w tym stadium nie 
przekracza 25 cm. Torebki pękając wysypują liczne brązowe, kuliste nasiona. Wielkość ich nie 
przekracza 3 mm. Często liście i owoce ścinane są podczas koszenia łąk na siano. W lecie nadziemne 
części rośliny marnieją, a w ziemi pozostają jedynie bulwocebule okryte brązowymi, hakowatymi 
liśćmi, z których jesienią wyrastają kwiaty. 

15.12.2 Tojad mocny (Aconitum calibotryon Rchb.) i jego alkaloidy 

Bulwy tojadu oraz cała roślina, zawierają alkaloidy pochodne dwuterpenów, z grupy akonityny 
patrz Rysunek 411 rozdział 23.1.1. Głównymi alkaloidami są tu akonityna benzylokonina, napelina. 
Zawartość sumy alkaloidów w bulwach tojadu mocnego i innych gatunków tego rodzaju dochodzi do 
3,0%. Akonityna (patrz rozdział 23.1.1) ma w cząsteczce wiązania estrowe i jest związkiem bardzo 
toksycznym. Surowcem zielarskim były bulwy tojadu (Aconiti tuber) używane głównie do 
sporządzania nalewki (Tinctura Aconiti). Przypadki zatruć mogą się zdarzyć przez pomyłkowe 
zastosowanie leków zawierających akonitynę lub zastosowanie w celach samobójczych czy 
zbrodniczych. Akonityna działa na ośrodek oddechowy, powodując najpierw przyspieszenie oddechu, 
a w końcu jego porażenie. Ponadto pobudza ona ośrodki motoryczne, ośrodek wymiotny i powoduje 
rozszerzenie źrenic. Wywołuje także zaburzenia rytmu serca oraz, spadek ciśnienia krwi. Tojad mocny 
jest byliną górskich łąk, osiągającą wysokość ok. 150 cm. Ma on rozwinięte bulwiaste korzenie. 
Kwiaty niebieskofiolelowe zebrane są w szczytowy okazały kwiatostan. Tojad kwitnie od lipca do 
września. 

15.12.3 Życica roczna (Lolium temulentum L.) i jej alkaloid 

W ziarniakach życicy rocznej stwierdzono obecność związków pochodnych pirydyny, o 
zasadowym charakterze, zaliczanych do pseudoalkaloidów, przykładem jest temulina. Początkowi nie 
znano biosyntezy oraz budowy temuliny. Hepper przypisuje powstawanie temuliny działaniu grzyba 
pasożytującego na ziarniakach życicy [723] wytwarzającego związek o wzorze C7H12N2O [724]. W 
dojrzałych ziarnach życicy rocznej zawartość temuliny może wynosić ok. 0.05%. Jest to trucizna 
działająca na o.u.n. działająca narkotycznie i porażająco na ośrodek oddechowy. Dawniej zatrucia tą 
rośliną zdarzały się dość często, gdyż ziarno żyta i jęczmienia oraz nasiona lnu zanieczyszczone było 
ziarniakami życicy. Produkowana z takiego surowca mąka i piwo były przyczyną powstawania zatruć. 
Obecnie w Polsce nie ma takiego zagrożenia, gdyż uprawy zbożowe są kontrolowane. Podobnie 
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niedopuszczalne są zanieczyszczenia przeznaczanych do przerobu ziaren zbóż i nasion lnu. Objawy 
zatruć temuliną to zawroty głowy, trudności w połykaniu i mówieniu, ból żołądka, wymioty, parcie na 
mocz uczucie leku, senność i porażenie oddechu. 

Życica roczna jest chwastem pól uprawnych i ugorów. Trawa ta ma liście sinozielone źdźbło 
szorstkie w części górnej, kłos do 20cm długi. Rośliny kwitną i dojrzewają podobnie jak zboża 
uprawne, co sprzyja zanieczyszczeniom ich ziarna ziarniakami życicy. Ziarniaki te są silnie zrośnięte z 
plewką. Mają ok.7mm długości, barwę żółtobrązowo zielonawą, porażane są przez grzyby, które 
sprzyjają powstawaniu temuliny [723]. 

15.13 Roślinne substancje toksyczne zaliczane do innych grup chemicznych - toksalbuminy 

Toksalbuminy są białkami roślinnymi i nazywane bywają fitotoksynami. Ich cząsteczki są tak 
duże, że nie dają się dializować. W wyższych temperaturach toksalbuminy ulegają rozpadowi. 
Toksalbuminy charakteryzują się tym, że wywołują silną hemolizę krwinek. Podane doustnie 
wywołują silne zatrucie. Objawią się ono podrażnieniem przewodu pokarmowego, wymiotami, 
obrzękami wątroby i nerek i ich uszkodzeniem. Podawane pozajelitowo działają znacznie silniej niż 
doustnie. Znane są następujące gatunki roślin, w których stwierdzono toksalbuminy. Są nimi: rosnąca 
u nas robinia akacjowa (Rabinia pseudacacia L.) zawierająca – robinę, uprawiana fasola zwyczajna 
(Phaseolum vulgaris L.) zawierająca fazynę i ważny w zielarstwie, zwykle importowany rącznik 
pospolity (Ricinuss communis L.) zawierający rycynę. Należy podkreślić, że tylko rycyna jest groźną 
fitotoksyną, gdyż pozostałe dwie wyżej wymienione substancje są u wiele mniej toksyczne. Ponadto 
fazyna rozkłada się w czasie gotowania, a robina występuje w nasionach grochodrzewu – robinii, 
które nie są praktycznie używane. 

15.13.1 Rącznik pospolity (Ricinus communis L.) 

W nasionach rącznika występuje rycyna (białko o silnych właściwościach toksycznych)– najsilniej 
działająca ze znanych fitoloksyn. Podana pozajelitowo nawet w ilościach śladowych (0,0001mg/kg) 
może być dawką śmiertelną [725]. Podawana doustnie wchłania się tylko częściowo i jest tym samym 
o wiele mniej toksyczna. Przy zjedzeniu nasion rącznika znaczną rolę może odgrywać stan ich 
rozdrobnienia. Nasiona z nieuszkodzoną okrywą nasienną najczęściej są nieszkodliwe. Przeżute 
wywołują silne, bardzo poważne zatrucie. Objawia się ono pieczeniem w jamie ustnej, stanami 
zapalnymi żołądka i jelit, wymiotami, kolkami, krwawą biegunką i obrzmieniem wątroby i nerek. 
Następuje nieodwracalne uszkodzenie komórek miąższowych narządów, a także wysięki płuc. Kilka 
nasion rącznika może być dawką śmiertelną dla dziecka, Spożycie ok. 20 nasion tej rośliny jest dawką 
śmiertelną dla dorosłych. Objawy toksyczne wywołuje zjedzenie nawet 1 – 2 nasion. Istnieje znaczna 
osobnicza wrażliwość na rycynę. Wiele osób po zetknięciu się z rozgniecionymi nasionami lub 
wytłokami z nasion odczuwa dolegliwości uczuleniowe. Może to być katar, kaszel, a nawet dychawica 
oskrzelowa. Całe rośliny rącznika. a także wytłoki z nasion po produkcji z nich oleju, mogą być 
powodem zatruć u zwierząt domowych. W Polsce występuje zagrożenie zatruciami nasionami 
rącznika w czasie przetwarzania ich na olej. Nasiona te pochodzą z importu. Rącznik uprawiany jest w 
kraju w licznych ogródkach przydomowych i ogrodach botanicznych Dojrzewające jesienią nasiona 
stwarzają potencjalne możliwości zatruć. Olej rycynowy po wytłoczeniu poddawany jest obróbce 
przez, ogrzewanie i gotowanie z wodą i dlatego nie zawiera rycyny. Rącznik pospolity pochodzi z 
terenów o klimacie ciepłym, gdzie rośnie, jako krzew. W Polsce uprawiany jest, jako roślina roczna w 
celach ozdobnych. Ma on, bowiem okazałe dłoniasto podzielone liście i czerwono wybarwioną 
łodygę. Osiąga wysokość 1 – 2 m. Pędy zakończone są oryginalnymi kwiatostanami zebranymi w 
grona, a jesienią kolczastymi owocami, przypominającymi owoce kasztanowca. W owocach tych 
mieszczą się owalne nasiona, ok. 1 cm długie, okryte marmurkowatą twardą okrywą barwy brązowej 
z, ciemniejszymi plamami. Wyglądem swym przyciągają wzrok i są tym niebezpieczniejsze dla dzieci. 

15.14 Związki pochodne floroglucyny 

Floroglucyna (ang. phloroglucine; phloroglucinol) należy do trójhydroksybenzenów, czyli fenoli 
trójwodorotlenowych C6H3(OH)3. Fenol trójwodorotlenowy występuje w trzech odmianach 
izomerycznych: pirogalol, floroglucyna i hydroksyhydrochinon. Floroglucyna to symetryczny 
trójhydroksybenzen {1,3,5-trihydroksybenzen; 1,3,5-C6H3(OH)3}. Rośliny lecznicze wytwarzają 
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metabolity pochodne floroglucyny. Rzadko występują pochodne floroglucyny, jako związki 
jednopierścieniowe, np. aspidinol = aspidynol w paprociach z rodzaju narecznica = nerecznica 
(dawniej paprotnik) – Aspidium (Dryopteris) i zachyłka – Gymnocarpium (Phegopteris). Metabolitem 
wtórnym narecznicy – Dryopteris o typie floroglucynowym i o dwóch pierścieniach jest flawaspidyna 
i albaspidyna. Najbardziej rozpowszechnione są pierścieniowe pochodne floroglucyny [726]. 

15.14.1 Narecznica samcza — paproć (Dryopteris filix mas Schott.) 

W podziemnych narządach tego gatunku paproci znajdują się silnie działające związki pochodne 
fłuoroglucyny. Zawartość zespołu tych związków zwany filicyną wynosi ok. 2.0%. Głównymi 
składnikami są: aspidynol, kwas flawaspidowy, alhaspidyna i kwas filiksowy. Według Różańskiego 
wyciągi z. kłączy tego gatunku paproci (Extractum filicis maris) używane są usuwania pasożytów 
jelitowych – głównie tasiemców [727]. Zatrucia zdarzyć się mogą w przypadku stosowania takiej 
kuracji lub u dzieci bawiących się i żujących nasady liści paproci lub ich kłącza. Obecnie są to 
przypadki sporadyczne. Objawy zatrucia są często nietypowe. Po spożyciu występują na ogól 
nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, zawroty głowy, omdlenia, a także drgawki mięśniowe, 
podobnie jak w tężcu. Groźne są zaburzenia krążenia i oddechu. a następnie uszkodzenie narządów 
miąższowych. Leczenie powinno przede wszyst¬kim polegać na usunięciu z przewodu pokarmowego 
połkniętych części rośliny. Narecznica samcza jest byliną wilgotnych lasów i zarośli całej Polsce, jej 
ciemnozielone liście wyrastają w pękach tworząc lejek i osiągają wysokość ok. 1 m. Kłącza są 
okazałe, mają barwę brunatną. Występują na nich szczątki liści. Zagrożenie toksykologiczne tym 
gatunkiem obecnie jest minimalne. 

15.15 Kukurbitacyny 

15.15.1 Przestęp dwupienny (Bryonia dioica Jacq.) i przestęp biały (B. Alba L.) 

W korzeniach tych roślin występuje zespól silnie toksyczne związków biologicznie czynnych. 
Najistotniejsze, drastycznie przeczyszczające działanie przypisuje się, żywicy, w której stwierdzono 
gorzkie substancje zwane kukurbitacynami. Ze względu na budowę chemiczną należy je zaliczyć, do 
czteropierścieniowych trójterpenów. Również w jagodowych owocach występują mało zbadane 
toksyczne związki, w których zidentyfikowano saponiny. Zarówno korzenie, jak i owoce tych dwu 
gatunków mogą być przyczyną zatruć. Korzenie i otrzymane z nich wyciągi działają silnie 
przeczyszczająco nawet w małych dawkach. Większe ilości surowca lub jego przetworów powodują 
skurcze i kolki. Po wchłonięciu się z przewodu pokarmowego występują drgawki. Dawniej uznawano, 
że maksymalną dawką leczniczą jest 0,5 – 1,0g surowca. Sok wyciśnięty z korzeni wywołuje stany 
zapalne skóry. Toksyczne objawy podobne do wyżej wspomnianych wywołuje także zjedzenie, 
zwłaszcza przez dzieci, nawet kilkunastu owoców przestępu. Podobno dawką śmiertelną jest 
kilkadziesiąt jagód przestępu. Śmierć następuje na skutek porażenia oddechu. Zatrucia przestępem są 
niezbyt częste. Mogą nastąpić na skutek pomylenia jego korzeni z roślinami uprawnymi, 
przedawkowania surowca w kuracjach, użycia ich, jako środków poronnych lub zjedzenia jagód. 
Obydwa gatunki przestępu są bylinami o bardzo rozrośniętych burakowatych korzeniach ważących 
nieraz kilka kilogramów. Nadziemne części roślin corocznie, odnawiaj się, tworząc długie, pnące się, 
zielne pędy. Liczne kwiaty barwy seledynowożóltej zakwitają w czerwcu i powstają do jesieni. Owoce 
dojrzewają od sierpnia do mrozów. U przestępu białego są to czarne jagody, u dwupiennego czerwone. 
Rośliny albo pną się po płotach i krzewach, lub leżą na ziemi. Są one pospolite w całym kraju. 
Przestęp biały jest rośliną rzadziej spotykaną w Polsce niż przestęp dwupienny. 

15.16 Pochodne poliacetylenowe – polieny 

Poliacetylenowe związki powstają w roślinach z wyższych kwasów tłuszczowych w 
enzymatycznych procesach ich odwodornienia, dekarboksylacji, przyłączenia do cząsteczki tlenu lub 
siarkowodoru. Obecnie znanych jest wiele związków tego typu, ale tylko niektóre są silnie toksyczne. 
Są one lipofilne i stosunkowo nietrwałe. 
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15.16.1 Szalej jadowity – cykuta (Cicuta virosa L.) 

Cała roślina szaleju jadowitego zawiera związki pochodne poliacetylenu. Najważniejsze z nich to 
cykutotoksyna i cykutol. Największą ich zawartość – dochodzącą do 0,2% stwierdzono w roślinach w 
okresie wiosny. Substancje te skoncentrowane są w soku gromadzącym się w komorach powietrznych 
kłącza. Cykutotoksyna wywołuje po dostaniu się do organizmu człowieka bardzo silne drgawki na 
skutek działania na ośrodkowy układ nerwowy. W dawkach większych poraża układ 
naczynioruchowy, nerw błędny i ośrodek oddechowy, co doprowadza do zgonu. Przyjmuje się, że 
śmiertelną dawką dla człowieka jest zjedzenie 3 g kłącza szaleju. Nawet pogryzienie liści lub kłącza 
wywołuje ból głowy i reakcje przewodu pokarmowego, które występują po kilku lub kilkunastu 
minutach. Przypadki zatruć w Polsce spotykane sanie tak rzadko, jakby to mogło wynikać z faktu, że 
rośliny występują tylko w miejscach podmokłych nie związanych z gospodarstwami. Pierwsze objawy 
zatruć są prawie natychmiastowe. Są to pieczenie w ustach i przełyku, nudności bicie serca, zawroty 
głowy, uczucie upojenia, omdlenia i napady drgawek. Występują także: ślinotok charczący oddech 
krwawa piana na ustach, utrata przytomności. Napady takie powtarzają się, a zgon następuje w stanie 
śpiączki przez uduszenie. Zatrucia szalejem mogą nastąpić w okresie od wiosny do jesieni, gdy rośliny 
są w stanie wegetacji. Dzieci podczas zabaw na podmokłych terenach używają roślin szaleju, 
zbliżonych wyglądem do ogrodowych warzyw (selera, pietruszki) do ssania i nawet jedzenia. W 
smaku, bowiem podobne są do tych warzyw. Są lekko szczypiące – jak rzodkiewka. Mogą być 
również pomyłkowo użyte, jako warzywa. Jeden nawet kęs może wywołać objawy zatrucia. Szalej 
jadowity jest byliną spotykaną w całej Polsce w wilgotnych i bagnistych siedliskach. Rośnie na 
brzegach różnych akwenów. Charakterystycz¬nymi cechami budowy morfologicznej tego gatunku są: 
okazale do 50 cm długie, 2 – 3 – krotnie pierzaste liście, pusta wewnątrz, rozgałęziona łodyga, wysoka 
do 120 cm złożony baldachokształtny kwiatostan z licznymi drobnymi, białymi kwiatkami. Cała 
roślina ma barwę jasnozieloną. Owocem jest dwudzielna rozłupnia z dwoma odgiętymi szyjkami na 
szczycie owocu, o długości około 2,5 mm. Organ podziemny to bulwiaste kłącze z korzeniami 
przybyszowymi. W kłączu na przekroju podłużnym widoczne są komory powietrzne ułożone jedna 
nad drugą. Według niektórych autorów dyskusyjny problem czy szalej jadowity był używany w 
starożytnej Grecji, jako trucizna do wykonywania wyroków śmierci na skazańcach (np. Sokratesie), 
przypuszczalnie nigdy nie zostanie rozstrzygnięty. Prawdopodobnie był to szczwół plamisty (Conium 
maculatum L.). Istnieje także przypuszczenie, że była to mieszanina tych dwu trujących gatunków. 
Obecnie, bowiem na południu Europy szalej nie występuje, a opisane przez Platona (cytowane przez 
Trelę [728]) symptomy konania Sokratesa zbliżone są raczej do zatrucia szczwołem. Według Platona, 
po wypiciu trucizny Sokrates traci, bowiem najpierw władzę w obwodowych odcinkach kończyn 
dolnych, które stają się zimne, sztywne, zdrętwiałe i pozbawione czucia. Zmiany te obejmują 
stopniowo coraz wyższe partie ciała i gdy "trucizna dociera do serca", nauczyciel i przyjaciel Platona 
umiera. Takie objawy, wskazujące na postępujące czuciowe i ruchowe porażenie o charakterze 
wstępującym -od obwodowych partii ciała - dobrze, więc oddają najbardziej charakterystyczne 
kliniczne symptomy zatrucia szczwołem plamistym (Conium maculatum) patrz rozdział 15.6.3 [728]. 

15.16.2 Blekot pospolity (Aethusa cynapium L.) 

W całej roślinie blekotu pospolitego stwierdzono obecność związków poliacetytenowych – 
etnzyny i etuzoli oraz ślady alkaloidów – koniiny patrz Rysunek 425. Związki te powodują, że blekot 
może wywoływać zatrucia, gdy użyty jest przez pomyłkę, jako pietruszka, do której ma podobne 
liście. Użyty w większych ilościach, zwłaszcza surowy, wywołuje objawy zbliżone do objawów 
wywołanych szczwołem plamistym, jednak zwykle o wiele mniej ostre. Blekot pospolity jest 
pospolitym chwastem rocznym spotykanym w całej Polsce. Rośnie w ogrodach, na przychaciach. a 
nawet na polach uprawnych. Wysokość roślin nie przekracza 1,5 m. Ma niemiły zapach, co ostrzega 
przed jego użyciem. Rośliny kwitną od czerwca do jesieni, owocują od sierpnia. Kwiaty są drobne, 
białe zebrane w szczytowych baldachach. Owocem jest podwójna rozłupnia o kulistych kształtach i 
średnicy około 5 mm. Zagrożenie zatruciami tym gatunkiem nie jest zbyt duże. O wiele mniejsze 
zagrożenie zatruciem występuje ze strony podobnego gatunku z rodziny baldaszkowatych – kropidła 
wodnego (Oenanthae aquatica Poir). Gatunek ten rośnie na bagnach. Ewentualne objawy zatrucia 
zbliżone są nieco do zatruć szalejem [729]. 
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15.17 Substancje roślinne o zróżnicowanej budowie chemicznej wywołujące alergie i toksyczne 
zapalenia skóry 

Wiele roślin zawiera związki, które w zetknięciu się ze skórą człowieka powodują stany zapalne, 
alergie i dermatozy – nieraz trudne do wyleczenia. Gatunki tych roślin opisano w tym rozdziale. 

15.17.1 Gatunki z rodziny Jaskrowatych (Ranunculaceae) zawierające w soku protoanemoninę 

Protoanemonina jest laktonem wywołującym silne dermatozy. Występuje ona dość często w wielu 
gatunkach z rodziny Ranunculaceae. Są to na ogól znane, pospolite rośliny rosnące dziko lub ozdobne, 
takie jak: jaskry (Ranunculus), sasanki (Pulsatilla), zawilce (Anemone), piwonie (Paeonia). pełnik 
(Trolius) czy powojniki (Clematis). Zrywane z nich kwiaty, czy praca w ogrodzie przy ich uprawie 
może powodować po zetknięciu się skóry z sokiem roślin trudne do leczenia siany zapalne skóry, do 
wywołania martwicy włącznie. Zjedzenie tych roślin jest raczej mało prawdopodopodobne, ze 
względu na ich nieprzyjemny smak. 

15.17.2 Gatunki z rodziny Baldaszkowatych (Umbellifer Apiaceae) 

Wiele roślin zaliczanych do rodziny Baldaszkowatych zawiera substancje uczulające na promienie 
słoneczne (głównie promienie ultrafioletowe). Praca przy uprawie lub zbiorze tych roślin zwłaszcza w 
letnie dni słoneczne powoduje występowanie na skórze trudno gojących się dermatoz. Rośliny te 
zawierają związki uczulające zaliczane do pochodnych kumaryn. Gatunkami szczególnie często 
wywołującymi dermatozy są: arcydzięgiel litwor (Archangelica officinalis Hoffm.). Dwuletnia, 
okazała roślina występująca w stanie naturalnym na brzegach akwenów oraz w uprawach zielarskich, 
a także wiele roślin łąkowych takich jak: pasternak pospolity (Pastinaca sativa L.), dzięgiel leśny 
(Angelica silvestris L.) oraz gatunki z, rodzaju barszcz (Heracleum). 

15.17.3 Sumak jadowity (Rhus toxicodendron L.) 

Groźnym gatunkiem ze względu na możliwość wywoływania silnych zatruć i egzem jest sumak 
jadowity (Rhust toxicodendron L.) z rodziny Nanerczowatych (Anacardiacea). Według nowszych ujęć 
taksonomicznych należy on do innego rodzaju – Toxicodendron [730]. Zetknięcie się z którąkolwiek 
częścią rośliny wywołuje u mniej więcej połowy populacji ludzkiej silne objawy toksyczne. 
Głównymi substancjami działającymi w sumaku jadowitym są hapteny. Są to antygeny resztkowe. 
Wprowadzone do krwiobiegu lub tkanek nie wywołują powstawania przeciwciał [731]. Natomiast 
same mają zdolność wiązania się z istniejącymi już przeciwciałami, zobojętniając ich działanie. 
Hapteny łącząc się z białkiem, nabywają zdolność pobudzania organizmu do wytwarzania przeciwciał. 
Powtórne zetknięcie się człowieka z rośliną daje silne reakcje uczuleniowe. Powstają ciężkie odczyny 
skórne oraz, reakcje ogólnoustrojowe (gorączka, leukocytoza, podrażnienia górnych dróg 
oddechowych, a przy długotrwałym działaniu nawet zwyrodnienie nerek). Objawy zatruć sumakiem są 
z reguły długotrwałe i trudne w leczeniu. Mogą dawać znać o sobie nawet po wielu latach. Sumak 
jadowity pochodzi z. Ameryki, w Polsce jest spotykany rzadko, jako krzew ozdobny parków i 
ogrodów botanicznych. Nie ma zbyt wicle możliwości zatruć. Mogą one wystąpić u ogrodników i 
pracowników ogrodów, ale też u przechodniów. Podobne, chociaż o wiele mniej groźne, objawy może 
wywołać zetknięcie się z innymi gatunkami zaliczanymi do rodzaju sumak (Rhus). Wiele innych 
rodzimych gatunków roślin może wywoływać mniej dokuczliwe dolegliwości w kontaktach. Często są 
to skłonności indywidualne, trudne do uogólniania. 

16. Farmakologia 

Farmakologia – (gr. Φαρμακολογία phármakon - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) - dziedzina 
medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz 
skutkach tego działania. Farmakologia zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami 
mylona z samą farmacją – dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień 
dotyczących leków. W szczególności farmakologia zajmuje się budową i właściwościami substancji 
chemicznych, które mają pozytywny wpływ na organizm, chemicznymi i biologicznymi 
mechanizmami działania tych substancji, reakcjami organizmów na te substancje, możliwościami 
zastosowań praktycznych w celu leczenia chorób lub ich zapobiegania, dawkowaniu tych substancji 
oraz działaniach ubocznych. 
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17. Farmakognozja 

Farmakognozja [732, 733, 734, 735] jest to dział farmacji. Farmakognozja to nauka o substancjach 
pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane, jako leki. Farmakognozja zajmuje się surowcami 
roślinnymi, ich budową anatomiczną, pochodzącymi z nich składnikami czynnymi, budową 
chemiczną tych składników, kierunkiem i mechanizmem działania tych składników na organizm 
człowieka oraz sposobem ich uzyskiwania, a także produkcją leków z tych surowców oraz 
praktycznym ich stosowaniem (leki ziołowe). W zakresie zainteresowania tej nauki znajdują się 
przede wszystkim surowce pochodzenia roślinnego. Interesuje się ona jednak także niektórymi 
surowcami pochodzenia zwierzęcego, jak np. miód czy niektóre tłuszcze (tran). Farmakognozja odnosi 
się do takich substancji pochodzących z natury, których przetworzenie do postaci leków polega 
jedynie na prostym odseparowaniu składników czynnych od substancji balastowych, a nie zajmuje się 
syntezą leków, a więc nie zajmuje się substancjami chemicznymi w roślinach, które mogą służyć, jako 
surowiec do produkcji innych związków chemicznych. Jednakże w polu widzenia farmakognozji 
znajduje się typowanie substancji chemicznych pochodzących z roślin, które mogą być wzorcem do 
syntezy związków chemicznych będących ich odpowiednikami. 

18. Farmakopea 

Farmakopea to (kodeks apteczny) jest urzędowym spisem leków dopuszczonych w danym kraju 
lub na danym terenie do obrotu. Jest to obwarowany tymi samymi zastrzeżeniami spis surowców 
służących do ręcznego sporządzania niektórych z tych leków w aptece (leków recepturowych). 
Zawiera opis wszystkich tych substancji, sposoby ich przechowywania oraz dostępu do nich osób 
powołanych, rodzaje opakowań, dozwolone metody dystrybucji, dawkowanie, sposoby kontroli, 
jakości, a w przypadku leków robionych w aptece, także metody ich przygotowywania. Opisuje też 
metody identyfikacji leków, ich standaryzację, sposoby nazewnictwa i możliwe zamienniki. Niegdyś 
farmakopea zawierała również metody pozyskiwania tych substancji ze źródeł naturalnych łącznie z 
ich miejscami występowania, opisem stosownych roślin i minerałów, określeniem dopuszczalnych 
zanieczyszczeń, siłą działania, opisem postępowania w przypadku przedawkowania. W Polsce 
oficjalna farmakopea to Farmakopea Polska wydawana przez Urząd Rejestracji Leków, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych [736]. Sporo informacji o lekach zawiera również internetowa 
encyklopedia leków [737]. 

19. Chemia leków. 

Chemia leków nazywana także chemią medyczną oraz chemią farmaceutyczną stanowi dyscyplinę 
badawczą znajdującą się na pograniczu chemii i farmakologii. Głównym celem chemii leków jest 
projektowanie, synteza i badanie właściwości indywiduów chemicznych użytecznych w terapii, a 
także dopracowanie metod otrzymywania tych substancji w celu obniżenia kosztów produkcji. Cele te 
wiążą się też z badaniem już istniejących leków, zwłaszcza na poziomie ich oddziaływania z 
cząsteczką docelową. Jedną z głównych metod badawczych rozwiniętych w tym celu jest QSAR (ang. 
Quantitative structure-activity relationship) ilościowa zależność pomiędzy strukturą, a reaktywnością 
[738]. Szeroko zakrojone badania z zakresu chemii leków prowadzi Chri Lipiński, który opracował w 
roku 1997 reguły poprawnego postępowania w zakresia badań nad chemią leków tak zwaną lipinski's 
rule of five (Prawo Lipińskiego) [739, 740]. Christopher Lipinski ze swoją grupą badawczą przebadali 
fizyczno-chemiczne właściwości ponad 2000 narkotyków i potencjanych leków w badaniach 
klinicznych, i stwierdzili, że istnieje największe prawdopodobieństwo, przejścia przez membrany 
ustrojowe i łatwości przyswajania przez organizm, jeśli związek odpowiada następującym kryteriom: 

 jego masa cząsteczkowa wynosi poniżej 500, 
 lipofilowość związku wyrażona ilościowo (zwanej logP logarytm współczynnika podziału 

między wodą i 1-oktanolem), jest mniejsza niż 5 Co/Cw, 
 ilość grup w cząsteczce, które mogą tworzyć wiązania wodorowe (zwykle suma grup 

hydroksylowych i aminowych w cząsteczce leku) jest mniejsza niż 5 m/m, 
 liczba grup, które mogą przyjmować atomy wodoru do tworzenia wiązań wodorowych 

(oszacowane przez sumę tlenu i atomy azotu) jest mniejsza niż 10. 
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Chemia leków jest przedmiotem obowiązującym na studiach farmaceutycznych, ważną i jedną z 
podstawowych dyscyplin zawodowych farmaceutów. Tematyka badań chemii leków koncentruje się 
na następujących zagadnieniach: 

 budowa chemiczna substancji leczniczych, 
 właściwości fizykochemiczne i biologiczne substancji, 
 metody otrzymywania, w szczególności syntezy chemicznej, 
 chemiczne aspekty oddziaływania leków na organizm, 
 ustalanie ilościowych współzależności między strukturą i bioaktywnością, 
 przemiany związków w warunkach in vitro - trwałość leków, 
 trwałość leków in vivo - metabolizm ksenobiotyku, 
 ocena chemiczna, jakościowa i ilościowa. 

Chemia leków jest interdyscyplinarną dziedziną wykorzystującą osiągnięcia dyscyplin takich jak: 
chemia organiczna, biochemia, chemia fizyczna, chemia obliczeniowa, farmakologia, farmakognozja, 
fizjologia, mikrobiologia i statystyka [741, 742]. 

19.1 Mechanizm działania leków  

Działanie leku nie jest wyłącznie funkcją jego właściwości fizykochemicznych lub jego budowy, 
warunkującej łączenie się cząsteczki substancji leczniczej z właściwym dla niej „miejscem” w 
organizmie, lecz uzależnione jest także od wielu zmiennych czynników takich jak masa ciała, wiek i 
płeć chorego, współistnienie różnych chorób i stan ich zaawansowania. Leki uczestniczą w procesach 
biochemicznych, zachodzących w komórce, aby doprowadzić zakłócone w stanach patologicznych 
procesy do stanu prawidłowego. Właściwości fizykochemiczne leku to: 

 rozpuszczalność, 
  współczynnik podziału n-oktanol/woda, 
  stopień jonizacji, 
  aktywność kapilarna, 
  aktywność powierzchniowa.  

Efekt izosteryczny związany jest z pojęciem podobieństwa geometrii, wynika z niego, że zmiany 
struktury wymuszają zmiany właściwości [743].  

Mechanizm chemiczny działania leków zakłada, że leki o tym samym mechanizmie działania są 
związkami bardzo aktywnymi chemicznie. Swoiste działanie uzależnione jest od budowy chemicznej; 
działanie to jest wynikiem chemicznego łączenia cząsteczek leku z receptorami lub też wpływem na 
aktywność enzymów, która najczęściej pod wpływem leku ulega zahamowaniu. Końcowego 
wyzwolenie efektu farmakologicznego jest wynikiem szeregu procesów biochemicznych. Takie 
założenia prowadzą do powstania teorii receptorowej. W wyniku przyczepienia się do receptora, 
można określić miejsce uchwytu leku oraz można zaobserwować zmiany mikrostruktury leku [744].  

19.1.1 Teoria receptorowa 

Receptor jest biopolimerem o strukturze białkowej będący w stanie rozpoznawać określone 
ligandy (ligandy endogenne np. neuroprzekaźniki, ligandy egzogenne - czyli leki lub inne substancje). 
Według teorii receptorowej warunkiem wystąpienia działania farmakologicznego jest połączenie się 
cząsteczki określonego leku z właściwym dla niego miejscem na błonie komórkowej lub z 
odpowiednim receptorem. Receptor posiada zdolność tworzenia kompleksu aktywnego z ligandem. 
Powoduje to szereg zmian strukturalnych i elektronowych w receptorze, a także w ligandzie, co 
prowadzi do określonego efektu biologicznego. Receptory mają swoisty charakter, ich rodzaj i 
budowa przestrzenna grup czynnych powoduje ścisłe oddziaływanie leku z receptorem. Można też 
mówić o wybiórczym działaniu leków, które mogą się dopasowywać poprzez przekształcenia do „luk” 
receptora (patrz rozdział 12.8.4„zamek” - „klucz”).  

Typy wiązań występujących w reakcji leku z receptorem: 
  wiązania elektrowalencyjne (jon-jon),  
  wiązania kowalencyjne,  
  wiązania jon-dipol,  
  wiązania wodorowe,  
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  wiązania Van der Waalsa (wiązania apolarne).  
Receptory andrenergiczne:  

 typu α (ma elektroujemne centrum),  
 typu β (ma strukturę białkową, która jest chelatowana jonami Mg2+),  
 aminy katecholowe, np. adrenalina, nor-adrenalina, dopamina 2.  

Rozróżnia się też receptory błonowe (w błonach komórkowych) oraz receptory 
wewnątrzkomórkowe np. receptory hormonalne umieszczone w cytoplazmie.  

Wśród receptorów błonowych wyróżnia się:  
 receptory sprzężone z białkiem regulatorowym G,  
 receptory jonowe (w których integralną częścią są kanały jonowe),  
 receptor serotoninowy, dopaminowy, adrenalinowy – aminy biogenne, receptory 

metalotropowe. Związane z białkiem G [745], 
 Receptor GABA patrz rozdział 9.6 Kwas aminomasłowy. 

Cechą wspólną receptorów związanych z białkiem G jest struktura I-rzędowa, która jest utworzona 
przeważnie z 300-600 jednostek aminokwasowych. Rysunek 302 przedstawia 7 transbłonowych α-
helis, każda z nich zbudowana jest z około 20-30 aminokwasów. 

COOH

NH2

błona
komórkowa

receptor błonowy

domena zewnątrzkomórkowa

domena wewnątrzkomórkowa  
Rysunek 302 7 transbłonowych α-helis, każda zbudowana z 20-30 aminokwasów 

19.2 Początki chemii leków 

Chemia leków wywodzi się od uprawianej od wieków chemii lekarskiej, zwanej jatrochemią (z 
greckiego iatros – lekarz). Twórcą jatrochemii był szwajcarski lekarz Paracelsus (1493–1541) 
wspomniany w rozdziale 3.7. Paracelsus wprowadził do lecznictwa rtęć, siarkę i sól kuchenną, 
postawił hipotezę, że za działanie lecznicze roślin odpowiadają zawarte w nich związki chemiczne. 
Paracelsus badał wiele substancji chemicznych pod kątem wykorzystania ich w charakterze leków. 
Badał też ich właściwości trujące. W związku z tym, uznano go ojca toksykologii. Paracelsus jest 
autorem słynnej wypowiedzi: "Cóż jest trucizną? Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną. Tylko 
dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną" (łac. Dosis facit venenum) [746]. Paracelsus jest 
uważany za ojca dormezy (zjawiska polegającego na tym, że czynnik występujący w przyrodzie, 
szkodliwy dla organizmu w większych dawkach, w małych dawkach działa nań korzystnie). 
Paracelsus uważał, że lekarz, jeśli ma odpowiednio wykonywać swą pracę, oprócz łaski boskiej 
potrzebuje znajomości i biegłości w czterech dyscyplinach: filozofii, astronomii, alchemii i rzetelności 
(proprietas). Opracowane przez jatrochemików metody pozwoliły na wyodrębnienie morfiny z opium. 
Pierwszej izolacji jednorodnej chemicznie substancji leczniczej z surowca roślinnego dokonał 
niemiecki farmaceuta Friedrich Sertürner, który w 1805 roku, wyizolował z opium alkaloid [747] - 
morfinę [748] Rysunek 303. To wydarzenie przyjmuje się za początek rozwoju chemii leków [749]. 
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20. Chemioinformatyka 

Chemioinformatyka [750] (nazywana także chemoinformatyką oraz chemią informatyczną) [751] 
to nauka zajmująca się wykorzystaniem informatyki do rozwiązywania różnorodnych problemów 
chemicznych. Chemioinformatyczne techniki, nazywane często metodami in silico, wykorzystywane 
są do przeprowadzania obliczeń w chemii obliczeniowej i chemii kwantowej, a także w procesie 
projektowania leków. 

Chemioinformatyka polega na wykorzystaniu zasobów informatycznych koniecznych do 
przekształcenia danych w informacje a informacji w wiedzę celem szybszego podejmowania lepszych 
decyzji na polu identyfikacji i optymalizacji leków [752]. Chemioinformatyka wykorzystuje dorobek 
chemii i informatyki do rozwiązywania problemów takich jak teoria grafów chemicznych oraz 
wyczerpujące badania przestrzeni chemicznej [753]. Chemioinformatyka zajmuje się także 
tworzeniem i usprawnianiem narzędzi pozwalających przeszukiwać chemiczne bazy danych oraz 
integrowaniem i porządkowaniem zebranych tam informacji. Przechowywanie i katalogowanie 
danych stanowi jeden z głównych celów tej dyscypliny. Badania związane z wyszukiwaniem danych 
prowadzone są w następujących obszarach: 

 eksploracji baz danych [754], 
 eksploracji grafów [755], 
 eksploracji związków chemicznych [756], 
 analizy sekwencji (jednakże jest to głównie domena bioinformatyki) 
 analizy danych strukturalnych [757], 

Dla unifikacji przechowywania informacji o wzorach strukturalnych związków chemicznych 
opracowano specjalne formaty zapisu danych, na przykład oparty na XML-u Chemical Markup 
Language format .cml [758] oraz SMILES (ang. Simplified molecular-input line-entry system) [759], 
czy też InChI (ang. International Chemical Identifier). InChI zalecany przez IUPAC i NIST tekstowy 
identyfikator substancji chemicznych, stworzony został w celu zapewnienia standardu i czytelnego 
sposobu kodowania informacji molekularnej. Miał ułatwić wyszukiwanie informacji o związkach w 
bazach danych i na stronach www. Możliwość zapisu w formacie SMILES oraz generowanie wzorów 
strukturalnych z ciągów InChI i SMILES dają szkicowniki chemiczne. Dane w tej postaci są często 
deponowane w dużych bazach danych. Formaty zapisu z rozszerzeniami takimi jak .pdb, .ent lub .cif 
służą do przechowywania informacji o przestrzennej budowie związków chemicznych. Przykładem 
zapisu dopaminy Rysunek 443 według IUPAC 4-(2-aminoethyl)benzene-1,2-diol w formacie SMILES 
może być ciąg znaków - Oc1ccc(CCN)cc1O. Natomiast dopamina w notacji InChI – to 
InChI=1/C8H11NO2/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1-2,5,10-11H,3-4,9H2 [760]. Chemioinformatyka 
stosowana jest w przemyśle chemicznym do przetwarzania danych [761]. Przyszłościowe trendy w 
chemioinformace ukierunkowane są na: 

 rozwój globalnych baz danych [762], integracja wielu źródeł danych, publicznych (na 
przykład Wikipedia),  

 rozwój dużych baz danych genomów (WOMBAT, GVK) [763], 
 wyszukiwanie tekstów i obrazów, automatyczna ekstrakcja potrzebnych informacji z 

publikacji i patentów,  
 integracja z bioinformatyką, z na naciskiem na białkowe ligandy, interakcje i 

farmakopory [764],  
 likwidacja barier między chemioinformatyką i chemią obliczeniową, w dziedzinie 

technologii - modularyzacja, usług internetowych,  
 wspólpraca nad rozwojem wolnego dostępnego oprogramowania (open source). 

20.1 Wirtualny screening 

Wirtualny screening jest w przeciwieństwie do wysokoprzepustowego screeningu metodą 
porównywalną z badaniami przesiewowymi, zakłada wygenerowanie rozległej wirtualnej biblioteki 
związków chemicznych, które następnie poddawane są analizie. Zazwyczaj polega to na 
przeprowadzeniu dokingu molekularnego w celu znalezienia związków najsilniej oddziałujących z 
cząsteczką, dla której prowadzi się kwerendę w bibliotece danych (dokowanie pozwala na zbadanie 
sposobów wiązania się leku z białkiem [765]). W niektórych przypadkach stosuje się też metody 
znane z chemii kombinatorycznrj do rozbudowy potrzebnej biblioteki związków. Równolegle należy 
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przeprowadzić przeszukiwanie bibliotek złożonych z wyizolowanych związków naturalnych [766]. 
Inaczej mówiąc jest to metodologia przeszukiwania baz związków dostępnych komercyjnie 
(kilkadziesiąt milionów unikalnych związków) lub wirtualnych bibliotek związków otrzymywanych 
na drodze kombinatorycznej, podmianie rdzenia w związkach aktywnych (z ang. scaffold-hopping), 
dopasowanie cząsteczki leku do bialka. Również podmianie bioizosterycznej, hybrydyzacji znanych 
ligandów oraz podejściu bazującemu na algorytmach ewolucyjnych i/lub genetycznych. Metoda 
stanowi alternatywę dla klasycznego HTS (z ang. High-throughput Screening wspomniany wyżej 
screening wysokoprzepustowy) pozwalając oszczędzić czas oraz koszty badań [767].  

20.2  Ilościowa zależność pomiędzy strukturą a reaktywnością 

Ilościowa zależność pomiędzy strukturą a reaktywnością (ang. Quantitative structure–activity 
relationship QSAR) obejmuje szereg technik obliczeniowych, z naciskiem na metody statystyczne. do 
przewidywania aktywności biologicznej związków w oparciu o ich strukturę. Istotną rolę odgrywają 
również metody badania regresji [768]. Przewidywanie własności związków odbywa się tu bez 
odwoływania się do metod modelowania molekularnego. QSAR wykazuje znaczne podobieństwo 
metodologiczne do chemometrii, szczególnie pod kątem statystycznej obróbki danych [769, 770]. 

21. Leki 

Lek lekarstwo to każdy środek służący do polepszenia stanu zdrowia lub zabezpieczenia przed 
chorobami. Środkiem leczniczym może być substancja pochodzenia zwierzęcego jak i roślinnego na 
przykład sproszkowane części roślin lub tkanki zwierzęcej patrz Paracelsus rozdział 19.2. Często 
stosuje się różnego rodzaje przetwory lub preparaty wytwarzane z surowców roślinnych i 
zwierzęcych. Są to napary, odwary, nalewki, wyciągi, maści, lub tabletki. Leki te otrzymują nazwy 
zgodne z ich pochodzeniem na przykład wyciąg z aloesu (Aloe extractum siccum), nalewka z Liści 
pokrzyku wilczej jagody (Tictura belladonnae). W chwili obecnej najczęściej używane i stosowane są 
leki uzyskane na drodze syntezy chemicznej. Nazwy chemiczne tych leków są przeważnie 
skomplikowane, w życiu codziennym używa się nazw handlowych na przykład piramidon. Piramidon 
czyli Aminofenazon [771] jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym z grupy pochodnych 
pirazolonów o budowie chemicznej zbliżonej do metamizolu o wzorze sumarycznym C13H17N3O, 
wprowadzony do lecznictwa w 1896 roku patrz Rysunek 304.  
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Rysunek 304 Piramidon – aminofenazon 

21.1 Barbiturany 

Barbiturany to grupa organicznych związków chemicznych, pochodnych kwasu barbiturowego 
(malonylomocznika) patrz Rysunek 305, otrzymywanych przez podstawienie atomów wodoru w 
grupie metylenowej (węgiel, C-5) rodnikami alkilowymi lub arylowymi [772, 773].  
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Rysunek 306 Barbiturany wzór ogólny 

Barbiturany są związkami słabo rozpuszczalnymi w wodzie. Tylko niektóre stosuje się w 
medycynie bo są toksyczne, wykazują różny na czas działania: 

 barbiturany o długim czasie działania – są związkami z prostymi i nasyconymi 
podstawnikami; mimo iż działają długo, to zazwyczaj płytko, 

 barbiturany o średnim czasie działania, 
 barbiturany o krótkim czasie działania – związki z nienasyconymi podstawnikami; 

działają krótko, ale głęboko, 
 barbiturany o bardzo krótkim czasie działania. 

Działanie barbituranów zależy od wielkości dawki. Przyjęcie jednorazowo małej ilości (ok. 100 
mg) działa uspokajająco, nasennie i przeciwepileptycznie. Dawka śmiertelna to 1500 mg. Z uwagi na 
podobieństwo barbituranów do zasad pirymidynowych barbiturany mogą zakłócać proces biosyntezy 
białek. Barbiturany stosowane są często, jako doustne środki nasenne i uspakajające: 

 barbital (weronal) [774] Rysunek 307 
 fenobarbital (luminal) [775] Rysunek 308, 
 ewipan, (hexobarbital), który wykazuje również działanie przeciwepileptyczne [776] 

Rysunek 309, 
 allobarbital (dial) [777] Rysunek 310, 
 cyklobarbital (fanodorm) [778] Rysunek 311. 

Sole sodowe kwasu N-metylobarbiturowego i N-tiobarbiturowego stosowane są do znieczulenia 
ogólnego - narkozy w chirurgii[779]. 
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Rysunek 309 Hexobarbital 
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W praktyce medycznej stosuje się mieszaniny wielu barbituranów wraz z lekami 
przeciwbólowymi takimi jak piramidon Rysunek 304. Mieszanki mają wzmocnione działanie 
przeciwbólowe oraz osłabione działanie nasenne. Barbiturany mają silne działanie uzależniające. 
Długotrwałe stosowanie może prowadzić do lekozależności, a objawy są podobne do objawów 
alkoholizmu. Wedug doniesień literaturowych leki te należą do najczęściej używanych w przypadku 
zatruć samobójczych [780]. Spożycie jednorazowo dużej dawki barbituranów prowadzi do poważnego 
zatrucia, a nawet śmierci (wskutek porażenia układu oddechowego). Etanol potęguje działanie 
barbituranów nawet do 200 razy, stąd nawet mała ilość leku, w połączeniu z alkoholem, może okazać 
się dawką śmiertelną. 

21.2 Niesteroidowe leki przeciwzapalne 

Do zwalczania stanów bólowych o słabym i średnim nasileniu stosuje się niesteroidowe leki 
przeciwzapalne (NLPZ). Leki te należą do najczęściej stosowanych na świecie, a do ich tak znacznego 
zużycia przyczynia się fakt, że wiele z nich jest dostępnych bez recepty. Nie bez znaczenia jest także 
to, że leki te znajdują zastosowanie w przewlekłym leczeniu chorób o podłożu zapalnym, a także 
doraźnie, jako leki przeciwgorączkowe. Pomimo tego, że ich działanie jest objawowe i krótkotrwałe, 
to pozwalają one milionom chorych na funkcjonowanie w codziennym życiu. NLPZ stosują 
najczęściej pacjenci z dolegliwościami układu kostno-stawowego: zmiany zwyrodnieniowe stawów u 
pacjentów w podeszłym wieku, oraz zmiany zapalne występujące między innymi w przebiegu 
reumatoidalnego zapalenia stawów [781]. 

21.2.1 Diclac 

Diklofenak DICLAC (łac. Diclofenacum) – niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ). 
Diklofenak jest pochodną kwasu amino fenylooctowego patrz Rysunek 312 o działaniu 
przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym.  
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Rysunek 312 Kwas amino fenylooctowy 

Wolna grupa karboksylowa w diklofenaku warunkuje charakter słabo kwasowy [782, 783]. W 
produktach handlowych występuje często w postaci soli sodowej lub potasowej. 
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Rysunek 313 Diklofenak – diclac 

Działanie leku polega głównie na hamowaniu cyklooksygenaz [784]: w większym stopniu 
konstytutywnej (COX-1), odpowiedzialnej za syntezę prostaglandyn spełniających funkcję 
fizjologiczne w przewodzie pokarmowym i nerkach niż indukowalnej (COX-2), odpowiedzialnej za 
syntezę prostaglandyn prozapalnych w miejscu zapalenia. Diklofenak wchłania się szybko i 
całkowicie z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie w osoczu osiąga w ciągu 1–2 h, a w 
płynie stawowym po 2–4 h. Stężenia w osoczu pozostają w zależności liniowej od dawki. Okres 
półtrwania we krwi i płynie stawowym wynosi 2 godziny. Lek w 99, 7% wiąże się z białkiem osocza, 
głównie albuminami. Wydala się prawie całkowicie w ciągu 12 godzin, około 60% z moczem i 33% z 
kałem, głównie w postaci glukuronianów [785]. DICLAC jest preparatem przeznaczonym dla osób 
wymagających leczenia niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi. Zalecany między innymi przy 
chorobie zwyrodnieniowej stawów, reumatyzmie oraz w ramach zapobiegania wrzodom na żołądku i 
dwunastnicy leczeniu pooperacyjnym prostaty i pęcherza. DICLAC jest preparatem łączącym 
właściwości niesteroidowych leków przeciwzapalnych z właściwościami przeciwbólowymi. Działa 
zwalczając stany zapalne oraz obniżając temperaturę ciała. Diklofenak zatrzymuje czynność 
cyklooksygenazy prostaglandynowej oraz zmniejsza zdolność zlepiania się trombocytów. Po 
zastosowaniu stosunkowo dobrze przenika do układu krwionośnego. Najwyższe stężenie we krwi 
osiąga po upływie 20 minut od momentu zastosowania leku. Rozkład preparatu odbywa się w 
wątrobie, w wyniku czego powstają metabolity, które wydalane są z moczem. Reszta wydalana jest z 
żółcią i kałem. Preparat przeznaczony do stosowania domięśniowego (głęboko) 

- przeważnie zalecana dawka wynosi 75 mg (1 amp.) - jednorazowo, a w ostrzejszych 
przypadkach dawkę zwiększyć do 150 mg, 

- zwykle lek podawany przez 24-48 godzin, 
- stosowany również w postaci czopków doodbytniczych. 
Nazwy handlowe opisane w encyklopedii od Anuva do Zolterol [786]. Diklofenac wykazuje 

działanie podobne do celecoksybu patrz Rysunek 314 [787]. Celecoksyb [788, 789] działa 
przeciwzapalnie i przeciwbólowo, hamuje działanie enzymu biorącego udział w powstawaniu 
czynnika odpowiedzialnego za ból i stan zapalny. 
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Rysunek 314 Celecoxib 

21.2.2 Meloksykam 

Meloksykam jest wielofunkcyjnym organicznym związkiem chemicznym. Stosowany, jako lek z 
grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Działa przeciwzapalnie poprzez hamowanie 
aktywności enzymatycznej cyklooksygenazy 2 (COX-2), uczestniczącej w syntezie prostaglandyn. 
Wykazano, że meloksykam w większym stopniu hamuje aktywność enzymu COX-2 niż COX-1. To 
preferencyjne hamowanie aktywności COX-2 powoduje, że meloksykam hamuje syntezę 
prostaglandyn w miejscu toczących się procesów zapalnych, a znacznie słabiej w obrębie przewodu 
pokarmowego i nerek. Badania kliniczne wykazały mniejszą częstość występowania objawów 
niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego. Meloksykam jest dobrze wchłaniany po podaniu 
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doustnym. Stężenie leku w stanie stacjonarnym jest osiągane w surowicy krwi po 3 do 5 dniach 
stosowania, długotrwałe przyjmowanie leku przez okres dłuższy niż rok nie wpływa na wielkość 
stężenia w stanie stacjonarnym. Stężenie leku w surowicy krwi jest proporcjonalne do przyjętej dawki. 
Meloksykam łatwo przenika do płynu stawowego, osiągając w nim stężenie równe połowie stężenia 
osoczowego. Ponad 99% leku wiąże się z białkami osocza krwi. W organizmie lek podlega 
intensywnym przemianom metabolicznym (utlenieniu). Mniej niż 5% dawki dobowej jest wydalane w 
postaci niezmienionej z kałem, a jedynie śladowe ilości leku w postaci niezmienionej są wydalane w 
moczu. Metabolity są wydalane w równych proporcjach w moczu i z kałem. Zarówno niewydolność 
wątroby, jak i umiarkowana niewydolność nerek, nie wpływają istotnie na farmakokinetykę leku. U 
osób w wieku podeszłym szybkość wydalania leku z organizmu jest zmniejszona. Pacjenci uczuleni na 
kwas acetylosalicylowy (aspirynę) mogą być także uczuleni na inne niesteroidowe leki 
przeciwzapalne. Dlatego meloksykamu nie należy stosować u pacjentów z astmą oskrzelową, polipami 
nosa, obrzękiem naczynioworuchowym i pokrzywką stwierdzanych w następstwie podawania kwasu 
acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Dawkowanie - 
Maksymalna dawka dobowa leku wynosi 15 mg. Przy chorobie zwyrodnieniowej stawów – 7,5 mg na 
dobę. W razie konieczności dawkę można zwiększyć do 15 mg na dobę (w dawce jednorazowej). 
Reumatoidalne zapalenie stawów i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa – 15 mg na dobę (w 
dawce jednorazowej). W zależności od skuteczności terapeutycznej dawkę można zmniejszyć do 7,5 
mg na dobę. U pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia objawów niepożądanych leczenie 
należy rozpocząć od dawki 7,5 mg na dobę. U pacjentów dializowanych z ciężką niewydolnością 
nerek nie należy stosować dawki większej niż 7,5 mg na dobę. Możliwe skutki uboczne - Środek 
powinien być dawkowany adekwatnie do wieku i proporcjonalnie do masy ciała chorego. Możliwe 
działania niepożądane to problemy z układem pokarmowym (ból brzucha, zgaga, niestrawność, 
krwawienie z przewodu pokarmowego, biegunka, zaparcia), bóle i zawroty głowy, senność, 
zaburzenia widzenia, reakcje alergiczne, a także obniżenie sprawności psychomotorycznej. 

Synteza i oczyszczanie meloksykamu. 
W opracowanych metodach syntezy meloksykamu niepożądanym produktem ubocznym 

zanieczyszczającym produkt końcowy jest pochodna N-metylowa, której ilość wg farmakopei 
europejskiej nie może przekraczać 0,05%. Związek ten usuwano dawniej za pomocą rekrystalizacji z 
1,2-dichloroetanu, jednak obecne procedury farmaceutyczne nie pozwalają na stosowanie tego 
rozpuszczalnika i konieczne było stosowanie innych, pracochłonnych procedur (np. krystalizacji z 
acetonu). Wydajniejszą metodą jest krystalizacja jego soli potasowej z roztworu wodnego, w której 
produkty alkilowane rozpuszczają się słabo. W roku 2007 opublikowano czteroetapową metodę 
syntezy meloksykamu znakowanego deuterem, w celu zastosowania, jako standardu do spektrometrii 
mas podczas oznaczania meloksykamu w moczu [790, 791, 792]: 
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Rysunek 315 Synteza meloksykamu 

21.2.3 Fenylobutazon 

Fenylobutazon (ATC M 01 AA 01, M 02 AA 01) jest lekiem o bardzo silnym działaniu 
przeciwzapalnym, umiarkowaniym działaniu przeciwbólowym i słabym działaniu 
przeciwgorączkowym oraz antyagregacyjnym, związek jest pochodną butylopirazolidyny, należąca do 
niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) [793]. 
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Rysunek 316 Fenylobutazon 

Nazwa handlowa – butapirazol - stosowany w leczeniu zesztywniającego zapalenia stawów 
kręgosłupa (ZZSK) i innych zapaleń stawów kręgosłupa, reumatoidalnego zapalenia stawów, dny 
moczanowej i dny rzekomej w razie braku reakcji na inne środki. Poza tym w dolegliwościach 
bólowych w przebiegu zmian przeciążeniowych i zapalnych tkanek miękkich. Ze względu na 
toksyczność i działania niepożądane zastosowanie leku jest znacznie ograniczone i wymaga 
szczególnej ostrożności. W większości wskazań równie skuteczne są inne leki z tej grupy.W żadnym 
przypadki nie należy stosować, jako lek pierwszego rzutu [794]. 

21.2.4 Piroksykam 

Piroksykam (ang. Piroxicam) – niesteroidowy lek przeciwzapalny z grupy oksykamów [795] o 
działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działanie polega głównie na 
hamowaniu cyklooksygenazy. Stosowany przeważnie w chorobie zwyrodnieniowej stawów oraz w 
reumatoidalnym zapaleniu stawów. Dość często (ok 30%) u pacjentów przyjmujących przewlekle 
piroksykam występują działania niepożądane, najczęściej są to zaburzenia ze strony przewodu 
pokarmowego. 
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Rysunek 317 Piroksykam 

21.2.5 Lornoxikam 

Lornoxikam to niesteroidowy lek przeciwzapalny z grupy oksykamów o działaniu 
przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Stosowany doustnie oraz pozajelitowo 
[796]. 
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Rysunek 318 Lornoksikam 

21.2.6 Pyralginum 

Pyralgina nazywana w Niemczech Novalginą to metamizol sodowy - Pyralginum. Preparat 
zaliczany do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Zbliżony do aminofenazonu patrz 
Rysunek 304 [797, 798]. 
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Rysunek 319 Metamizol sodowy 

Metamizol sodowy po raz pierwszy otrzymano w roku 1920 w niemieckiej firmie Hoechst AG 
obecnie Sanofi S.A [799]. Po dwóch latach rozpoczęto jego produkcję w skali przemysłowej. Lek był 
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dostępny bez recepty do lat siedemdziesiątych, gdy odkryto, że zwiększa on ryzyko agranulocytozy 
niebezpiecznej i potencjalnie śmiertelnej choroby krwi. Na temat szkodliwości wypowiadało się wiele 
światowej sławy autorytetów lecz nie ma zgodności co do poziomu ryzyka. W wielu krajach 
metamizol został albo wycofany całkowicie, albo ograniczono jego dostępność wprowadzając 
sprzedaż na recepty [800]. 

21.3 Sulfonamidy 

Sulfonamidy są analogami kwasu p-aminobenzoesowego (PABA Rysunek 322) organicznego 
związku z grupy aminokwasów. Inaczej mówiąc sulfonamidy to grupa związków organicznych 
będących amidami kwasu sulfanilowego patrz Rysunek 320 [801]. 
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Rysunek 320 Kwas sulfanilowy 

Sulfonamidy są stosowane w medycynie, jako środki bakteriostatyczne, odkażające. Dla 
aktywności przeciwbakteryjnej niezbędna jest wolna, niepodstawiona grupa aminowa w pozycji para 
względem grupy sulfonamidowej. Pochodne sulfonamidowe o innej budowie (zawierające inne 
podstawniki lub heteroatomy w pierścieniu) są lekami moczopędnymi i przeciwcukrzycowymi. 
Sulfonamidy podobnie jak metotreksat i trimetoprim hamują działanie enzymu syntetyzującego kwas 
dihydrofoliowy Rysunek 254. Najprostszy związek z grupy sulfonamidów działających 
bakteriostatycznie – para-aminobenzenosulfonamid Rysunek 321 jest analogiem PABA [802]. 
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Rysunek 321 Paraaminobenzenosulfonamid 
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Rysunek 322 Paraaminobenzoesowy kwas (PABA)  

Badania wykazały, że w komórce bakteryjnej dochodzi do syntezy kwasu dihydrofoliowego 
(DHF) z użyciem PABA i kwasu foliowego patrz Rysunek 253. Migracja leku do komórki powoduje 
włączenie w tę syntezę sulfonamidu patrz Rysunek 321 zamiast PABA i w konsekwencji 
zahamowanie procesu przez zablokowanie odpowiedniego enzymu. W wyniku niedoboru kwasu DHF 
komórka bakteryjna nie może produkować nowych nukleotydów i budować nowych nici DNA i RNA 
patrz Rysunek 202, Rysunek 204. Doprowadza to do zablokowania zdolności rozmnażania się bakterii 
[803, 804]. 

21.4 Aminosalicylany 

Aminosalicylany - grupa leków najdłużej stosowana w leczeniu colitis ulcerosa (CU). Zalicza się 
do niej sulfasalazynę Rysunek 325 i mesalazynę Rysunek 323. Ich działanie związane jest z 
hamowaniem kaskady kwasu arachidonowego patrz Rysunek 235 i zahamowaniem produkcji 
leukotrienów (zwłaszcza LTB4), prostaglandyn, tromboksanów, czynnika aktywującego płytki (PAF), 
interleukin [805]. Hamują także migrację komórek stanu zapalnego i aktywują antyproteazy. Są 
stosowane zarówno w fazie zaostrzenia, jak i remisji. Sulfasalazynę stosuje się w dawkach 3,0–4,0 
grama na dobę w fazach zaostrzeń, zmniejszając dawkę w fazie remisji do 1,5 g na dobę (niezalecane 
jest stosowanie mniejszych dawek, gdyż zwykle nie podtrzymują remisji). Działania niepożądane 
sulfasalazyny to bóle brzucha, nudności, wymioty, brak apetytu, skórne objawy alergiczne, 
leukopenia, wzrost aktywności AlAT i AspAT. U mężczyzn może też wywołać impotencję. 
Mesalazyna jest lekiem o podobnym działaniu i mniej wyrażonych działaniach niepożądanych. Oba 
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leki mogą być stosowane doustnie i doodbytniczo w postaci wlewek doodbytniczych lub w postaci 
czopków (ma to sens tylko w przypadkach zajęcia procesem chorobowym odbytnicy i esicy) [806]. 

21.4.1 Mesalazyna 

Mesalazyna asamax (kwas 5-aminosalicylowy; mesalamina, 5-ASA) (łac. acidum 5-
aminosalicylicum) – organiczny, niesteroidowy lek przeciwzapalny, aminowa pochodna kwasu 
salicylowego, używany głównie w leczeniu wrzodziejącego zapalenie jelita grubego i choroby 
Leśniowskiego-Crohna. Pomimo członu "azyna" w nazwie zwyczajowej, mesalazyna nie jest 
związkiem azowym. Mechanizm działania mesalazyny polega na hamowaniu syntezy prostaglandyny 
PGE2, prostacykliny PGI2, tromboksanu A2 oraz leukotrienu B4. Ponadto bierze udział w hamowaniu 
reakcji utleniania w błonie śluzowej okrężnicy. Lek jest zwykle dobrze tolerowany, jednak nie można 
zupełnie wykluczyć działania ogólnego, bo niewielka część tego kwasu dostaje się z jelit do 
krwiobiegu [807]. 
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Rysunek 323 Mesalazyna Asamax – Salofalk 

Synteza Mesalazyny kwasu 5-aminosalicylowego jest bardzo prosta, polega na redukcji kwasu 5- 
nitro salicylowego w roztworze wodorotlenku potasowego na niklu Raneya [808], otrzymana 
wcześniej sól potasowa ulega redukcji w roztworze wodorotlenku potasowego do mesalazyny patrz 
Rysunek 324.  
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Rysunek 324 Otrzymywanie mesalazyny 

Nazwy handlowe monopreparatów - Asacol (D, CH), Asazine (CH), Claversal (D, A), Mesagran 
(A), Mesazin (CH), Mezavant (D), Pentasa (D, A, CH), Salofalk (D, A, CH, Pl) [809]. 

21.4.2 Sulfasalazyna 

Sulfasalazyna zwana salazosulfapirydyną jest lekiem z grupy sulfonamidów o działaniu 
przeciwzapalnym i przeciwreumatycznym. Salazosulfapirydyna jest amidem kwasu 5-
aminosalicylowego (mesalazyny) z sulfapirydyną. Wchłania się z przewodu pokarmowego, gdzie 
najpierw rozpada się na kwas 5-aminosalicylowy Rysunek 326 i sulfapiridynę Rysunek 327. 
Mechanizm działania polega prawdopodobniena hamowaniu miejscowej jelitowej produkcji 
prostaglandyny PGE2, i zwiększeniu produkcji immunoglobuliny IgA i IgG [810]. 
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Rysunek 325 Sulfasalazyna 

Wchłania się z przewodu pokarmowego, gdzie najpierw rozpada się na kwas 5-aminosalicylowy 
Rysunek 326 i sulfapiridynę Rysunek 327. Mechanizm działania sulfasalazyny nie jest do końca 
poznany, ale wiąże się go z hamowaniem miejscowej jelitowej produkcji prostaglandyny PGE2, 
leukotrienów i zwiększeniu produkcji immunoglobuliny IgA i IgG. Zwykle we wrzodziejącym 
zapaleniu jelita grubego colitis ulcerosa i chorobie Leśniewskiego-Crohna: dawkowanie początkowo 
4-6 g/dobę w podzielonych dawkach, stopniowo zmniejszając do 2 g/dobę. W reumatoidalnym 
zapaleniu stawów 1-3 g/dobę. 

21.4.3 Kwas 5-aminosalicylowy 

Kwas 5-aminosalicylowy wykazuje pozytywne działanie w hamowaniu colitis ulcerosa [811]. 
Szczególnie efektywne działanie zaobserwowano u chorych z chorobą Leśniewskiego –Crohna [812].  
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Rysunek 326 Kwas 5 – aminosalicylowy 

21.4.4 Sulfapirydyna 

Oryginalna nazwa: M&B 693. Sulfapirydyna (ang. Sulfapyridine), jest sulfonamidem o działaniu 
bakteriostatycznym, przeciwzapalnym i immunosupresyjnym. Modyfikuje skład jelitowej flory 
bakteryjnej przewodu pokarmowego [813, 814, 815].  

Wzory, które przedstawia Rysunek 325, oraz Rysunek 326 pokazują, że sulfasalazyna Rysunek 
327 jest połączeniem sulfapirydyny z cząsteczką kwasu 5 - aminosalicylowego przez wiązanie azowe. 
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Rysunek 327 Sulfapirydyna 

Dzięki Sulfapirydynie udało się wyleczyć Winstona Churchilla z zakażenia bacterial pneumonia, 
któremu uległ w Tunezji w 1943 roku [816]. 

21.5 Glikokortykosteroidy 

Glikokortykosteroidy [817, 818, 819, 820] są drugą podstawową grupą leków stosowanych w 
leczeniu nieswoistych stanów zapalnych. Wykazują one silne działanie przeciwzapalne. 
Glikokortykosteroidy włącza się do leczenia, kiedy leki z grupy aminosalicylanów nie dają 
zadowalającej poprawy. W gastroenterologii wskazaniem do ich zastosowania jest zajęcie 
proksymalnego odcinka jelita. Leki mogą być stosowane doustnie (dawka w przeliczeniu na prednizon 
patrz Rysunek 328 wynosi 40 – 60 miligramów na dobę) a w przypadkach ciężkich zaostrzeń dożylnie 
w dawkach 300–400 mg hydrokortyzonu Rysunek 329 lub 40–60 metyloprednizolonu Rysunek 330. 
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Rysunek 328 Prednizon 

Z uwagi na to, że glikokortykosteroidy nie podtrzymują remisji wycofuje się je z leczenia w 
przeciągu 2–3 miesięcy. Z kolei brak poprawy klinicznej po ich włączeniu do leczenia jest 
wskazaniem do rozważenia leczenia operacyjnego w przypadku ciężkiego zaostrzenia choroby. W 
leczeniu mogą być też stosowane preparaty o mniejszym spektrum ogólnosystemowego działania takie 
jak budesonid patrz Rysunek 332. 

21.5.1 Hydrokortyzon 

Hydrokortyzon jest organicznym związkiem chemicznym, będącym naturalnym hormonem 
steroidowym wytwarzanym przez warstwę pasmowatą kory nadnerczy. jest głównym 
przedstawicielem glikokortykosteroidów. Wywiera szeroki wpływ na metabolizm. Hydrokortyzon na 
równi z adrenaliną określany jest nazwą - hormon stresowy [821, 822]. 
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Rysunek 329 Kortyzol zwany hydrokortyzonem 

21.5.2 Metypred 

Metyloprednizolon (methylprednisolone) to organiczny związek chemiczny, syntetyczny 
glikokortykosteroid o długotrwałym działaniu przeciwzapalnym i immunosupresyjnym [823]. 
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Rysunek 330 Metyloprednizolon metypred  

Metyloprednizolon działa głównie wewnątrzkomórkowo na poziomie DNA, dlatego musi upłynąć 
pewien okres, aby można było zaobserwować pozytywne efekty jego działania. Nie wpływa na 
przyczyny zapalenia. Jego działanie jest tylko objawowe. Zmniejsza gromadzenie leukocytów i ich 
adhezję do śródbłonka, hamuje proces fagocytozy i rozpad lizosomów. Zmniejsza liczbę limfocytów, 
eozynofili, monocytów. Blokuje wydzielanie histaminy i leukotrienów zależne od IgE. Hamuje 
syntezę i uwalnianie cytokin: interferonu gamma, interleukin IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, TNF-α, GM-CSF. 
Hamuje aktywność fosfolipazy A2 – nie dopuszcza do uwalniania kwasu arachidonowego, a w 
konsekwencji do syntezy mediatorów zapalenia. Hamuje przepuszczalność naczyń kapilarnych, 
zmniejsza obrzęk. 

21.5.3 Betamazon 

Betametazon, (amg. Betamethasone) jest lekiem hormonalnym z grupy glikokortykosteroidów 
[824, 825] o silnym działaniu przeciwzapalnym. Zmniejsza obrzęki, nie zatrzymuje sodu ani wody w 
organizmie. Biologiczny okres półtrwania wynosi 5 godzin [826]. 
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Rysunek 331 Betametazon 

Wskazania do stosowania: 
 zmiany skórne, 
 reumatoidalne zapalenie stawów, 
 niewydolność kory nadnerczy, 
 choroby autoimmunologiczne, 
 choroby tkanki łącznej, 
 niedokrwistość, 
 obrzęk mózgu, 
 alergie, 
 zapobieganie zespołowi zaburzeń oddychania. 

Przeciwwskazania do stosowania:  
 nadwrażliwość na lek, 
 grzybica narządowa, 
 choroby zakaźne i wirusowe, 
 gruźlica, 
 jaskra, 
 choroby psychiczne, 
 niewydolność nerek, 
 choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, 
 cukrzyca. 

Działania niepożądane - nadmierne gromadzenie się tkanki tłuszczowej w okolicy szyi, ramion i 
na twarzy (zespół Cushinga), 

 zwiększenie masy ciała, 
 owrzodzenia przewodu pokarmowego, 
 wzdęcia, 
 zaparcia, 
 nadmierne owłosienie, 
 trądzik i łojotok, 
 nadciśnienie tętnicze, 
 cukrzyca, 
 zaburzenia cyklu miesiączkowego, 
 nudności, 
 wymioty, 
 bóle głowy, 
 senność, 
 stany pobudzenia i euforii, 
 skłonność do zakrzepów i zatorów w naczyniach krwionośnych, 
 wzrost zagrożenia zakażeniami. 

Preparaty 
 Celestone – roztwór do wstrzykiwań 4 mg, 
 Diprolene – krem 0,05%, maść 0,05%, 
 Diprosone – krem 0,05%, maść 0,05%, 
 Kuterid – krem 0,05%, maść 0,05%. 
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Dawkowanie - Dawkę i częstotliwość stosowania leku ustala lekarz. Zwykle w przypadku kremu 
lub maści należy nanosić ich niewielką ilość na miejsca chorobowo zmienione. Leczenie nie powinno 
trwać dłużej niż 4 tygodnie [827]. 

21.5.4 Budezonid 

Budezonid (budesonidum) – syntetyczny glikokortykosteroid o bardzo silnym miejscowym 
działaniu przeciwalergicznym i przeciwzapalnym. Jest mieszaniną dwóch diastereoizomerów: 22R i 
22S. Budezonid 22R charakteryzuje się większą lipofilnością, ma 2-krotnie większą objętość 
dystrybucji i 2-krotnie większy klirens osoczowy. Wykazuje silniejsze działanie przeciwzapalne. 
Budezonid jest metabolizowany w wątrobie do metabolitów o małej aktywności (główne metabolity 
to: 6-β-hydroksybudezonid i 16-α-hydroksyprednizolon) z udziałem izoenzymu CYP3A4 cytochromu 
P450 [828]. 
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Rysunek 332 Budezonit 

 
Budesonit wpływa objawowo na rozwój zapalenia nie działając na przyczynę. Zmniejsza 

gromadzenie leukocytów i ich adhezję do śródbłonka, hamuje proces fagocytozy i rozpad lizosomów. 
Zmniejsza liczbę limfocytów, eozynofili, monocytów. Blokuje wydzielanie histaminy i leukotrienów 
zależne od IgE. Hamuje syntezę i uwalnianie cytokin: interferonu gamma, interleukin IL-1, IL-2, IL-3, 
IL-6, TNF-α, GM-CSF. Hamuje aktywność fosfolipazy A2 – nie dopuszcza do uwalniania kwasu 
arachidonowego, a w konsekwencji do syntezy mediatorów zapalenia. Hamuje przepuszczalność 
naczyń kapilarnych, zmniejsza obrzęk. Powoduje zmniejszenie skurczu oskrzeli i reaktywności 
oskrzeli na histaminę i metacholinę u osób nadwrażliwych [829]. 

21.5.5 Encorton 

Encorton to Prednizon (prednisone) – organiczny związek chemiczny, syntetyczny 
glikokortykosteroid o sumarycznym wzorze chemicznym C21H26O5, analog kortyzolu patrz Rysunek 
329. 
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Rysunek 333 Prednizon – encorton  

Encorton przekształcany jest w wątrobie do postaci farmakologicznie aktywnej – prednizolonu – 
związku o silnym działaniu przeciwzapalnym. Przyjmuje się, że 5 mg prednizonu wykazuje działanie 
przeciwzapalne równoważne z działaniem: 4 mg metyloprednizolonu lub triamcynolonu, 0,75 mg 
deksametazonu, 0,6 mg betametazonu, 20 mg hydrokortyzonu. Jego działanie 
mineralokortykosteroidowe stanowi około 60% aktywności hydrokortyzonu [830]. Wykazano, że 
prednizolon hamuje gromadzenie się komórek w rejonie ogniska zapalnego, hamuje fagocytozę, działa 
spowalniająco na proces podziałów komórek, podnosi poziom glukozy i cholesterolu we krwi, 
pobudza syntezę glikogenu, wzmaga rozkład białek i wydalanie z moczem potasu i wapnia, 
zatrzymuje w organizmie sód. Podnosi we krwi poziom hemoglobiny i liczbę erytrocytów. Działania 
niepożądane Zespół Cushinga [831] – twarz „księżyca w pełni”. 
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21.5.6 Triamcynolon 

Triamcynolon jest fluorowanym kortykosteroidem, syntetyczną pochodną prednizolonu. 
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Rysunek 334 Triamcynolon 

Triamcynolon wykazuje średnio silne działanie przeciwzapalne i łagodzące objawy uczulenia, po 
zastosowaniu na skórę wchłania się częściowo do krwiobiegu i wywołuje działanie układowe. Podany 
doustnie wywołuje działanie na około 12-36 godzin. Zastosowanie - choroby skóry (łuszczyca, 
uczulenia kontaktowe, świąd skóry, oparzenia słoneczne). Typowe wskazania: łojotokowe zapalenie 
skóry, atopowe zapalenie skóry, liszaj pokrzywkowy, wyprysk kontaktowy alergiczny, rumień 
wielopostaciowy, toczeń rumieniowaty, liszaj płaski. Nie powinno stosować się na błony śluzowe, na 
zmiany nowotworowe lub wirusowe. Lek znalazł też zastosowanie w okulistyce (przy leczeniu stanów 
zapalnych siatkówki, i przy wysiękowym AMD). 

21.5.7 Spironolakton 

Spironolakton jest organicznym związkiem chemicznym, syntetycznym sterydem o wzorze 
sumarycznym C24H32O4S. Spironolakton jest konkurencyjnym antagonistą aldosteronu wytwarzanego 
przez korę nadnerczy, należy do diuretyków oszczędzających potas [832, 833]. 
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Rysunek 335 Spironolakton 

Spironolakton (spironol) jest lekiem stosowanym od 1959 roku [834] oczekiwano, że 
spironolakton zostanie zastąpiony w leczeniu w układu sercowo-naczyniowego (np. niewydolność 
serca, nadciśnienie tętnicze) przez nowsze środki, takie jak eplerenon, który należy do również 
antagonistów aldosteronu [835], Działający bez efektów ubocznych spironolakton jest wciąż znacznie 
częściej używany niż eplerenon [836]. 

21.6 Leki immunosupresyjne 

Leki immunopresyjne z grupy cytostatyków [837]. W przebiegu leczenia nieswoistych stanów 
zapalnych może niekiedy dochodzić do sytuacji, gdy leczenie glikosteroidami nie przynosi efektów 
(steroidooporność) lub próba ich odstawienia powoduje nasilenie dolegliwości (steroidozależność). W 
tych sytuacjach postępowaniem z wyboru jest zastosowanie leków immunosupresyjnych. 
Najpowszechniej w tym celu stosowane są azatiopryna [838] Rysunek 336, oraz 6-merkaptopuryna 
[839] Rysunek 338. Podstawowową wadą leków immunopresyjnych jest to, że początek działania 
następuje najwcześniej po 8–12 tygodniach od początku stosowania. Zaobserwowani również supresję 
szpiku z leukopenią lub innymi zaburzeniami hematologicznymi. Nie potwierdzono natomiast 
zwiększonego występowania nowotworów w przebiegu leczenia. Immunosupresanty są skuteczne w 
około 50% przypadków chorych. Przy braku skuteczności zalecane jest podjęcie próby leczenia 
cyklosporyną A, [840, 841, 842] która podawana dożylnie powoduje szybką remisję zwykle w 
przeciągu 5–7 dni.  
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21.6.1 Azatiopryna 

Azatiopryna (łac. azathioprinum) jest organicznym związkiem chemicznym. Jest to lek o silnym 
działaniu immunosupresyjnym i cytotoksycznym. Jest to metylonitroimidazolowa pochodna 6-
merkaptopuryny. Po podaniu ulega biotransformacji w wątrobie i nerkach do 6-merkaptopuryny 
Rysunek 338 i metylonitroimidazolu Rysunek 337. Końcowym metabolitem jest kwas tiomoczowy 
[843] Rysunek 339, który ulega wydaleniu z moczem. W Polsce preparat jest rozprowadzana pod 
nazwą handlową Imuran i Azathioprine, w postaci niewielkich obustronnie wypukłych tabletek z 
otoczką. Bywa też podawana dożylnie. 
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Rysunek 336 Azatiopryna 

Azatiopryna jest imidazolowym analogiem puryn, prolekiem dla 6-merkaptopuryny (6MP). 
Drugim metabolitem azatiopryny jest metylonitroimidazol. Azatiopryna wywiera swój efekt poprzez 
działanie obydwu metabolitów. Metylonitroimidazol, wchodząc w interakcję z molekułami błon 
komórkowych, które są bogate w grupy sulfhydrylowe i aminowe, może uczestniczyć w procesie 
rozpoznania antygenu, adherencji, cytotoksyczności zależnej od komórek. Powoduje to nasilenie 
działania immunosupresyjnego oraz działania mielotoksycznego azatiopryny [844]. Azatiopryna 
blokuje poprzez alkilację grupy sulfhydrylowe, dzięki uwalnianiu 6-merkaptopuryny Rysunek 338 
działa jak antymetabolit dla zasad purynowych. Z badań medycznych wynika, że obecność grupy 
metylonitroimidazolowej Rysunek 337 jest odpowiedzialna za dodatkową szkodliwość azatiopryny 
(włącznie ze znacznym zwiększeniem ryzyka raka skóry po ekspozycji na światło słoneczne) nawet w 
porównaniu z pochodnymi merkaptopuryny pozbawionymi podstawnika nitrowego. 
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Rysunek 337 Metylonitroimidazol - 1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-ol 

Drugi składnik azatiopryny to merkaptopuryna Rysunek 338 
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Rysunek 338 Merkaptopuryna 
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Rysunek 339 Kwas tiomoczowy 

21.6.2 Cyklosporyna 

Cyklosporyna jest cyklicznym peptydem złożonym z 11 aminokwasów (undekapeptyd), po raz 
pierwszy wyizolowanym z grzybów Tolypocladium inflatum znalezionych w próbce ziemi 
pochodzącej z Norwegii. Cyklosporyna hamuje komórkowe i humoralne reakcje immunologiczne i 



204 

modyfikuje reakcje zapalne. Działanie cyklosporyny wpływa na proces aktywacji limfocytów TH, 
przez co pośrednio hamuje produkcję przeciwciał i aktywację makrofagów. W niewielkim stopniu 
wpływa hamująco na limfocyty B. Cyklosporyna cechuje się licznymi działaniami toksycznymi: jest 
toksyczna dla nerek, wątroby i układu nerwowego. Powoduje też wzrost ciśnienia tętniczego krwi. 
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Rysunek 340 Cyklosporyna [845] 

Alternatywnym dla azatiopryny i 6-merkaptopuryny jest zastosowanie metotreksatu [846, 847], 
który jednak głównie proponowany jest w leczeniu przewlekłym, stosowanym do przedłużenia okresu 
remisji. 
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Rysunek 341 Metroteksat  

Metroteksat jest zalecany w dawce 15 mg na tydzień, W trakcie stosowania Metroteksatu 
wymagana jest suplementacja kwasu foliowego patrz rozdział 12.8.8. Metotreksat jest antagonistą 
kwasu foliowego. 

21.7 Leki przeciwbakteryjne 

Nazywane również lekami przeciwbakteryjnymi środki bakteriobójcze to substancje chemiczne o 
działaniu toksycznym dla mikroorganizmów, doprowadzającym do śmierci bakterii. Pierwszym 
udokumentowanym przypadkiem zastosowania syntetycznej substancji chemicznej w leczeniu 
choroby pochodzenia bakteryjnego był było skuteczne wyleczenie przez Paula Ehrlicha w roku 1891 
dwóch pacjentów dwóch pacjentów chorych na malarię. Lekarstwem, jakie zastosował Ehrlich był 
błękit metylenowy [848]. Wśród środków bakteriobójczych wyróżnia się: 

 środki wyjaławiające, 
 środki dezynfekujące, 
 środki antyseptyczne, 
 leki bakteriobójcze - antybiotyki i chemioterapeutyki. 

Leki bakteriobójcze w odróżnieniu od leków bakteriostatycznych są środkami zabijającymi żywe 
komórki drobnoustrojów. Leki o działaniu bakteriobójczym niszczą strukturę komórek bakterii, 
powodując ich śmierć. Większość antybiotyków i chemioterapeutyków wykazuje działanie 
bakteriobójcze w wyższych stężeniach, a bakteriostatyczne w niższych stężeniach. Z tego względu 
również leki bakteriostatyczne określa się często, jako bakteriobójcze. Do antybiotyków 
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bakteriobójczych zaliczamy te, których mechanizm działania opiera się na hamowaniu syntezy ściany 
komórkowej albo zwiększaniu przepuszczalności błony komórkowej bakterii. 

Przykłady: 
 antybiotyki beta-laktamowe np. penicylina, 
 fosfomycyna, 
 bacytracyna, 
 gramicydyna, 
 polimyksyny. 

Leki zwalczające bakterie. Określenie „lek przeciwbakteryjny” w większości przypadków jest 
synonimem słowa „antybiotyk” i opisuje ono substancję, która zabija bakterie lub hamuje ich rozwój. 
Większość tego typu leków jest wytwarzana w naturalny sposób przez bakterie i grzyby; inne są 
produkowane przez ludzi, lecz mają one takie samo działanie. Potocznie używa się słowa 
„antybiotyk”, jednak prawidłowym słowem opisującym całą grupę substancji jest „środek 
przeciwbakteryjny”. Nawet dziś większość używanych substancji jest pochodzenia naturalnego i jest 
wytwarzana w procesach fermentacji. Pierwszymi użytymi lekami przeciwbakteryjnymi były 
sulfonamidy patrz rozdział 21.3 i penicylina patrz rozdział 21.14.9 odkryte w latach 30‑tych ubiegłego 
wieku. Pod koniec lat 40‑tych ubiegłego wieku przemysł farmaceutyczny zaczął odkrywać i wybierać 
wiele pojedynczych związków, które hamowały lub zabijały bakterie, poszerzając w ten sposób 
dostępne klasy leków przeciwbakteryjnych [849]. W praktyce leki przeciwbakteryjne nie są stosowane 
do leczenia samej choroby, ale jej powikłań zapalnych bakteryjnych [850]. Najczęściej stosowany jest 
metronidazol, ale może być również wankomycyna, ciprofloksacyna i gentamycyna. 

21.7.1 Furazydyna 

Furazydyna, furazidin to lek przeciwbakteryjny, pochodna nitrofuranu. Działa na wiele szczepów 
bakteryjnych w obrębie układu moczowego. Dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego, 
wydalany jest z moczem w postaci niezmienionej. 

 
Rysunek 342 Furazydyna 

Wskazania 
 ostre i przewlekłe zakażenia układu moczowego, 
 zakażenia gruczołu krokowego, 
 nawracające infekcje dróg moczowych, 
 przebyte operacje układu moczowego (zapobieganie zakażeniom).  

Dawkę leku ustala lekarz. Zwykle w pierwszym dniu 400 mg w czterech dawkach podzielonych, 
następnie 300 mg na dobę w 3 dawkach podzielonych. Leczenie trwa 7-8 dni [851]. Preparaty - 
Furaginum – tabletki 0,05 g. 

21.7.2 Cyprofloksacyna 

Cyprofloksacyna (Ciprofloksacyna) to organiczny związek chemiczny. Jest to chemioterapeutyk z 
grupy fluorochinolonów, o działaniu bakteriobójczym, wykazujący swoje działanie poprzez 
zaburzanie replikacji DNA bakterii w wyniku zahamowania syntezy jej DNA. Ciprofloksacyna jest 
najsilniej działającym lekiem wśród fluorochinolonów. Wydalana głównie w postaci nie zmienionej z 
moczem i częściowo z kałem, osiągając w nich duże stężenia. 

Wskazania 
Leczenie zakażeń drobnoustrojami wrażliwymi na ciprofloksacynę. Stosowana jest głównie w 

leczeniu zakażeń układu moczowego. Z uwagi, że dobrze przenika do płuc, gruczołu krokowego, 
kości, płynu mózgowo-rdzeniowego, migdałków podniebiennych, jest stosowany w zakażeniach tych 
narządów. Cyprofloksacyna jest skuteczna również w leczeniu duru brzusznego i zakażeń wąglikiem 
[852]. 

N

N

O

N
+

O

O

H

O



206 

N

NH N

OH

OO

F

 
Rysunek 343 Cyprofloksacyna 

 
Preparaty: Cifran, Ciphin, Ciprinol, Ciprobay, Cipronex, Cipropol, Ciprum, Proxacin, Ciplox. 

21.7.3 Metronidazol 

Metronidazol (łac. Metronidazolum) – należy do chemioterapeutyków, jest lekiem z grupy 
pochodnych nitroimidazolu. Wykazuje działanie pierwotniakobójcze oraz bakteriobójcze wobec 
drobnoustrojów beztlenowych. Metronidazol stosowany w zakażeniach pierwotniakami: Entamoeba 
histolytica, Trichomonas vaginalis i Giardia lamblia oraz w zakażeniach bakteriami beztlenowymi, a 
także Helicobacter pylori i Gardnerella vaginalis [853]. 
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Rysunek 344 Metronidazol 

21.7.4 Norfloksacyna 

Norfloksacyna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy pochodnych 4-chinilinonu (4-
okso-(1H)-chinoliny). 
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Rysunek 345 Norfloksacyna 

Jest najstarszym lekiem drugiej generacji fluorochinolonów (patrz Rysunek 343). Działa 
wyłącznie na bakterie Gram-ujemne Stosowana jest w zakażeniach dróg moczowych, oraz w kroplach 
do oczu [854, 855, ]. 

21.7.5 Wankomycyna 

Wankomycyna (vancomycin) – organiczny związek chemiczny, antybiotyk glikopeptydowy o 
działaniu bakteriobójczym. 

Spektrum działania: 
 gronkowce, w tym szczególnie MRSA, 
 paciorkowce, 
 Streptococcus pneumoniae – także szczepy oporne na penicylinę, 
 Enterococcus, 
 beztlenowe ziarenkowce, 
 Corynebacterium jeikeium, 
 Corynebacterium diphteriae, 
 Clostridium difficile. 

Mechanizm działania polega na blokowaniu biosyntezy ściany komórkowej poprzez hamowanie 
polimeryzacji peptydoglikanu przez wiązanie się bezpośrednio z D-alanylo-D-alaninowymi peptydami 



207 

końcowymi i hamowanie wiązania krzyżowego przez transpeptydazę[856]. Wankomycyna dodatkowo 
wpływa na przepuszczalność błon komórkowych[857] i syntezę RNA. 
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Rysunek 346 Wankomycyna 

21.7.6 Gentamycyna 

Gentamycyna (gentamycin) jest organicznym związkiem chemicznym, należącym do 
działających bakteriobójczo antybiotyków aminoglikozydowych. Wykazuje działanie jedynie wobec 
bakterii tlenowych, zwłaszcza pałeczek Gram-ujemnych. Wytwarzana przez promieniowce z gatunku 
Micromonospora purpurea. Gentamycyna jest mieszaniną gentamycyny C1, C1A i C2. Należy do 
aminoglikozydów. Na gentamycynę są wrażliwe Escherichia coli, Enterobacter, Serratia, 
Salomonella, Shigella, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella, Staphylococcus ureus. Gentamycyna nie 
działa na drożdżaki, Mycobacterium tuberculosis i beztlenowce. Działa efektywniej w środowisku 
zasadowym. Jest lekiem neurotoksycznym oraz ototoksycznym (uszkadza słuch i narząd równowagi) i 
hepatotoksycznym. Stosowana jest w leczeniu ciężkich infekcji układowych, np. układu moczowego. 
Często jest kojarzona z innymi antybiotykami: metronidazolem, cefalosporynami i penicylinami [858]. 
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Rysunek 347 Gentamycyna 

Spektrum działania gentamycyny 
 Enterobacteriaceae, 
 Campylobacter, 
 Brucella, 
 Pasteurella, 
 Francisella, 
 Pseudomonas aeruginosa, 
 Acinetobacter, 
 Staphylococcus, 
 niektóre szczepy Streptococcus i Enterococcus – w skojarzeniu w z β-laktamami, 
 Listeria monocytogenes i Actinomyces – umiarkowana aktywność. 

Mechanizm działania gentamycyny, podobnie jak innych aminoglikozydów, polega na blokowaniu 
syntezy białek bakteryjnych. Antybiotyk ten, wiąże się nieodwracalnie z miejscem A rybosomu 
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uniemożliwiając bakterii włączanie nowych aminokwasów do powstającego białka. Działanie jest 
uzależnione od wniknięcia leku do wnętrza komórki bakteryjnej, w którym znajdują się rybosomy. 

Wskazania do stosowania: 
 posocznica, 
 zakażenia układu moczowego i dróg oddechowych, 
 zapalenie wsierdzia, 
 zapalenie otrzewnej, 
 zakażenia kości, skóry i tkanek miękkich, 
 profilaktycznie w chirurgii w okresie okołooperacyjnym, 
 okulistyka: zapalenie powiek, dróg łzowych, zapalenie spojówek, zapalenie rogówki i jej 

owrzodzenie, zapalenie przedniego odcinka błony naczyniowej oka, profilaktycznie przed 
zabiegami na gałce ocznej. 

21.8 Leki przeciwwirusowe 

Leki przeciwwirusowe to grupa leków stosowanych w chorobach wywoływanych przez wirusy. Są 
to substancje mające zdolność przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się infekcji wirusowej. Wiele 
leków hamuje tzw. opłaszczanie wirusa, czyli uwalnianie genomu wirusa. Tak działają w stosunku do 
niektórych wirusów kortykosteroidy, chlorochina, kwas acetylosalicylowy oraz inhibiory syntezy 
białka, na przykład aktynomycyna, puromycyna. 

Najbardziej istotnym procesem w leczeniu chorób wirusowych jest hamowanie replikacji i 
dojrzewania, mimo że te procesy nie niszczą wirusa, a jedynie utrudniają polimeryzację wirusowych 
kwasów nukleinowych w komórce. Wiele leków wydaje się wywierać takie działanie. Wśród nich 
wyróżnia się leki hamujące nieswoiście polimeryzację kwasów nukleinowych (antymetabolity 
kwasów nukleinowych i białek) oraz swoiście replikację kwasów nukleinowych wirusów 
(mormoksydyna, amatydyna, metizason oraz tak zwane antybiotyki przeciwwirusowe na przykład 
aktynomycyna D, puromycyna, mitomycyna). 

Działania tych leków wiąże się często z niekorzystnymi oddziaływiami na komórki gospodarza. 
Wirusy są typowymi pasożytami wewnątrzkomórkowymi, wchodzącymi w silny związek z 
atakowanymi komórkami. Często pod wpływem działania leków uszkodzona zostaje również 
komórka. Problem wybiórczego działania tych leków pozostaje nadal nierozwiązany. Stosowane 
obecnie leki przeciwwirusowe tylko częściowo spełniają wymagania, które łączą się z następującymi 
cechami: duża swoistość działania, mała toksyczność ogólna i narządowa, brak wpływu tetragennego i 
rakotwórczego, korzystne parametry farmakokinetyczne. 

Zwalczanie chorób wirusowych sprowadza się jak dotychczas głównie do immunoterapii – 
wzmagania czynnej odporności przez podawanie szczepionek (wakcynoterapia) oraz do wywoływania 
aktywności biernej przez podawanie -globulin (seroterapia). Przykładowe leki przeciwwirusowe 

 acyklowir Rysunek 348,  
 interferon [859], 
 azydotymidyna (zydowudyna) Rysunek 349, 
 rybawiryna [860], 
 amantadyna Rysunek 409 -Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. (stosowana w 
szczepionkach), 
 gancyklowir [861].  

21.8.1 Acyklovir 

Acyklowir jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym C8H11N5O3. 
Stosowany jest, jako lek przeciwwirusowy blokujący jeden z enzymów wirusa, hamując dalszą 
replikację i skracając przebieg choroby. Część osób jest opornych na powyższe leczenie, a wiele 
innych skarży się na częste bolesne nawroty objawów infekcji. Acyklowir jest związkiem z grupą 
funkcyjną-OH, analogiem guanozyny, w którym pierścień rybozy zastąpiono jej fragmentem, 
odpowiadającym atomom C1', O4', C4', C5' i O5' nukleozydu. Obecnie istnieją dwa sposoby walki z 
chorobami wirusowymi, jeden to stosowanie szczepionek lub leków zwiększających odporność 
organizmu (patrz rozdział 21.28), drugi stosowanie leków, których działanie polega na zablokowaniu 
możliwości replikacji wirusa w organizmie. Do pierwszej grupy, obok szczepionek, należy grupa 
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interferonów, natomiast do drugiej zsyntezowany w 1977 roku przez Elliota i współpracowników 
acyklowir (ACV), który nadal jest jednym z częściej stosowanych leków antywirusowych. Uzyskany 
przez Elliota związek okazał się być mało toksycznym dla człowieka. Stwierdzono wysoką aktywność 
antywirusową acyklowiru w stosunku do wirusów opryszczki herpes simplex (HSV-1 i HSV-2) oraz 
ospy wietrznej i półpaśca (VZV), jednocześnie przy małej toksyczności dla człowieka. Acyklowir jest 
analogiem nukleozydu 2’-deoksyguanozyny, w którym podstawnik cukrowy – pierścień rybozy został 
zastąpiony łańcuchem cukrowym. Strukturę guanozyny opisanej w rozdziale 10.7.1 przedstawia 
Rysunek 194 strukturę acyklowiru przedstawia Rysunek 348. Acyklowir (USAN, były BAN) w 
skrócie ACV, jest lekiem przeciwwirusowym, sprzedawanym pod nazwami handlowymi takimi jak 
Cyclovir, Herpex, Hascovir, Acivir, Acivirax, Zovirax, Zoral i Xovir [862, 863, ]. 
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Rysunek 348 Acyklovir 

Według Figlerowicz acyklowir jest jedynym selektywnie i skutecznie działającym lekiem 
przeciwwirusowym, który jest jednocześnie mało toksyczny i dobrze tolerowany przez pacjentów. 
Jego odkrycie umożliwiło walkę z groźnymi dla człowieka chorobami, wywołanymi przez wirusy 
HSV i VZV. Dostępny w różnych postaciach, może być stosowany w leczeniu zakażeń miejscowych i 
ogólnych, u osób z prawidłową lub upośledzoną funkcją układu immunologicznego. Podstawowym 
warunkiem skuteczności leczenia acyklowirem jest wczesne podanie leku, najlepiej w 1. lub 2. dobie 
choroby oraz zastosowanie właściwej, odpowiednio wysokiej jego dawki. Warto podkreślić, że 
szybkie wdrożenie doustnej formy terapii pozwala w większości przypadków na uniknięcie dalszego 
rozwoju choroby i groźnych powikłań, a w związku z tym zmniejsza liczbę pacjentów wymagających 
hospitalizacji oraz kuracji dożylnej. W zakażeniach HSV i VZV zaleca się wczesne wdrażanie 
doustnej terapii acyklowirem. [864]. 

21.8.2 Azydotymidyna 

Azydotymidyna jest organicznym związkiem chemicznym, pochodną tymidyny, w której grupa 
hydroksylowa w pozycji 3' zastąpiona została grupą azynową o sumarycznym wzorze C10H13N5O4. 
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Azydotymidyna AZT jest pierwszym specyfikiem zatwierdzonym przez amerykański rząd do 
leczenie leczenia HIV, rozprowadzanym pod nazwami Retrovir i Retrovis. AZT ustanowił przełom w 
terapii AIDS, powodując znaczne zmniejszenie replikacji wirusa u pacjentów i prowadząc do poprawy 
klinicznej i immunologicznej [865]. może być również stosowany do zapobiegania zakażeniu wirusem 
HIV dzieci w okresie urodzenia. Stosowany u pacjentów zakażonych wirusem HIV, AZT bezpiecznie 
spowalnia replikację HIV u pacjentów, jakkolwiek nie zatrzymuje jej w całości [866]. 

21.9 Probiotyki 

Probiotyki (gr. pro bios – dla życia), nazywane są często żywnością czynnościową. Probiotyki to 
podawane doustnie wyselekcjonowane kultury bakteryjne lub drożdże, najczęściej są to bakterie 
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kwasu mlekowego (Lactobacillus), których zadaniem jest działanie w przewodzie pokarmowym, 
poprzez immunomodulację oraz zachowywanie prawidłowej flory fizjologicznej [867]. Według 
definicji FAO oraz WHO probiotyki to "żywe drobnoustroje”, które podane w odpowiedniej ilości 
wywierają korzystny wpływ na zdrowie [868]. Przez pewien okres wiązano nadzieję z przywróceniem 
równowagi biologicznej w świetle jelita przez stosowanie probiotyków [867], prebiotyków [869] lub 
synbiotyków [870]. Nie udowodniono skuteczności tego typu terapii, poza przypadkiem probiotyku 
szczepu Escherichia coli zastosowanego w formie wlewu doodbytniczego. Skuteczność tej metody 
opisano dla przypadków średnio ciężkich i łagodnych rzutów choroby [871]. Wedug Nowak w 
badaniach na grupie 25 pacjentów chorych na colitis ulcerosa wykazano, że drożdże probiotyczne S. 
cerevisiae (boulardii) u 71 % powodowały remisję choroby [872]. Podobne rezultaty otrzymano po 
zastosowaniu preparatu probiotycznego VSL#3, który podawany był w bardzo wysokiej dawce, bo 
3,6×1012 bakterii/dzień przez 6 dni. Indukował on remisję u 77 % pacjentów z wrzodziejącym 
zapaleniem jelita grubego [873]. 

21.10 Leki biologiczne 

Leki biologiczne to grupa leków zawierających białka i przeciwciała występujące w organizmie 
człowieka. Leki biologiczne mogą naśladować funkcje prawidłowych białek ludzkich, wpływać na 
interakcje między różnymi biologicznie czynnymi cząsteczkami, wpływać na receptory komórkowe 
[874]. Mogą nimi być cząsteczki naturalnie występujące (insulina, erytropoetyna, czynniki wzrostu). 
Często projektuje się substancje biologicznie aktywne, aby wpływać na różne mechanizmy leżące u 
podłoża chorób (antagoniści interleukin). Leki takie wytwarzane są metodami biotechnologicznymi z 
wykorzystaniem inżynierii genetycznej. Stosowanie nowych leków u około 10% chorych nie dało 
zadowalającej remisji. Leki biologiczne wprowadzono do leczenia w latach 90. XX wieku, było to 
możliwe dzięki postępom biologii molekularnej i inżynierii genetycznej [875].Leki biologiczne są 
preparatami pozwalającymi na bezpośrednią ingerencję w procesy zapalne. Są one najczęściej 
przeciwciałami monoklonalnymi skierowanymi przeciwko cytokinom, receptorom cytokin lub 
przeciwko komórkom układu immunologicznego. Przeciwciała monoklonalne to zbiór przeciwciał, 
które wykazują jednakową swoistość względem danego antygenu i ewentualnie takie samo lub 
podobne powinowactwo. 

Obecnie zastosowanie kliniczne znalazły: 
 monoklonalne przeciwciała antyTNF-α [876], 
 infliksymab – chimeryczne [877],  
 certolizumab humanizowane fermentacyjne [878], 
 adalimumab – rekombinowane ludzkie przeciwciało [879], 
 inhibitory i analogi receptora dla TNF-α dla colitis ilcerosa [880],  
 immunosupresant - etanercept [881], 
 onercept, w chorobie Leśniowskiego-Crohna [882]. 

 Najwięcej badań klinicznych potwierdza skuteczność infliskymabu [883], stosowanego 
najczęściej w dawce 5 miligramów na kilogram masy ciała w iniekcji raz na 8 tygodni. Leczenie jest 
dobrze tolerowane i opisywane, jako bezpieczne. W niektórych przypadkach w trakcie stosowania 
leków biologicznych obserwowano objawy niepożądane i skutki uboczne: 

 uaktywnienie się chorób, (gruźlica, stwardnienie rozsiane, chłoniaki), ujawnienie lub 
nasilenie objawów niewydolności krążenia, 

 reakcje poprzetoczeniowe pod postacią anafilaksji (wstrząsów) oraz choroby 
posurowiczej, 

 możliwość indukcji chorób z autoagresji, (w trakcie stosowania pojawiają się 
przeciwciała przeciwjądrowe i podwójnej nici DNA). Przeprowadzone badania wykazały 
występowamie polekowego tocznia układowego. 

Terapia z zastosowaniem leków biologicznych nosi nazwę terapii biologicznej. Często terapia 
lekami biologicznymi jest wprowadzana, jeśli tradycyjne leczenie jest nieskuteczne lub z jakichś 
względów niemożliwe do zastosowania. 

Leki biologiczne stosowane w terapii to: 
 infliksimab, 
 adalimumab, 
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 etanercept. 
Leki biologiczne stosowane są w leczeniu opornych na leczenie steroidowe przypadków chorób 

takich jak: 
 choroby nowotworowe, 
 choroby dermatologiczne (np. łuszczyca z zajęciem stawów), 
 przewlekłe nieswoiste zapalenia jelit (colitis ulcerosa, choroba Leśniewskiego - Crohna 

[891], 
 reumatoidalne zapalenie stawów i niektóre inne zapalenia stawów (np. łuszczycowe, 

ZZSK) 
Uważa się, że zastosowanie humanizowanego certolizumabu [884, 885] (95% białka ludzkiego i 

5% mysiego) czy ludzkiego adalimumabu [886] (fermentacyjny, pegylowany fragment przeciwciała 
anty-TNF-α) jest bezpieczniejsze. Najszersze badania nad zastosowaniem tych leków były 
prowadzone w przypadku choroby Leśniewskiego - Crohna. Do leczenia chorych z opornym na 
standardową terapię wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego o ciężkim lub średnio-ciężkim 
przebiegu, z grupy przeciwciał przeciw TNF-α znajduje zastosowanie infliksymab [887]. Adalimumab 
był również stosowany w badaniach klinicznych u pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita 
grubego. Stwierdzono jednak, że w przypadku tego leku uzyskuje się mniejsze korzyści terapeutyczne 
niż u pacjentów z chorobą Leśniewskiego – Crohna, którzy otrzymywali podobne dawki leku [888]. 
Jednak w jednoośrodkowym badaniu z 2010 roku, mimo stwierdzenia nieco mniejszej odpowiedzi na 
terapię adalimumabem niż infliksymabem zarówno w fazie indukującej jak i podtrzymującej remisję 
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego, uznano za efektywne działanie obu leków [889]. W 2009 
roku opublikowano wyniki badania przeprowadzonego na grupie 20 pacjentów z aktywnym 
wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, w tym chorych otrzymujących wcześniej infliksymab, na 
podstawie którego stwierdzono, iż adalimumab jest dobrze tolerowany u chorych z colitis ulcerosa i 
wykazuje podobną skuteczność u chorych nieleczonych wcześniej infliksymabem, leczonych tym 
lekiem bez uzyskania odpowiedzi bądź źle go tolerujących [890, 891]. 

21.11 Proleki 

Prolek (ang. pro-drug) jest prekursorem leku. Prolek jest substancją o działaniu 
farmakologicznym, która zaczyna działać, gdy ulegnie przemianom metabolicznym w ustroju żywym. 
Sam prolek nie jest aktywny lub jest wielokrotnie mniej aktywny od powstałej w procesie przemian 
substancji. Przykładowymi prolekami mogą być: 

 prontosil, przekształcany w aktywny związek przeciwbakteryjny sulfanilamid Rysunek 
321, 

 enalapryl [892] podawany, jako prolek, działanie terapeutyczne wykazuje enalaprylat 
(powstały w wyniku działania enzymów esteraz), 

 alfakakcydol promotor witaminy D, który w organizmie ulega przekształceniu w 
witaminę, 

 lewodopa, która w organizmie zostaje poddana dekarboksylacji do dopaminy, 
 leflunomid, którego aktywny metabolit wykazuje działanie immunosupresyjne [893], 
 heroina, która w mózgu zostaje deacetylowana do morfiny oraz kodeina przekształcana 

przez wątrobę m.in. również do morfiny, 
 cyklezonid, który jest przekształcany przez esterazy płucne do czynnego metabolitu 

demetylopropionylo-cyklezonidu (des-CIC) stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej 
[894], 

 niektóre leki cytostatyczne [895], są używane w postaci proleków w celem uniknięcia 
działań niepożądanych; swoją aktywność przejawiają dopiero w obrębie tkanek guza, pod 
wpływem działania układów enzymatycznych komórek nowotworowych [896, 897, 898, 
899]. 

21.11.1 Alfakalcydol 

Prowitamina jest związkiem chemicznym, który w wyniku reakcji chemicznych (np. 
enzymatycznych lub fotochemicznych) w organizmie ulega przekształceniu w witaminę. Prowitaminą 
można nazwać alfakalcydol, alfacalcidol, który jest prekursorem czynnego metabolitu witaminy D3 – 
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kalcytriolu patrz Rysunek 229. Alfakalcydol jest stosowany, jako lek, w celu uzupełniania niedoborów 
kalcytriolu, szczególnie w przypadku niewydolności nerek. Skutkiem zastosowania alfakalcydolu jest 
wzrost wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego, zwiększenie stężenia wapnia we krwi i 
wydalania z moczem. Wpływ leczniczy dotyczy przede wszystkim poprawy struktury i funkcji układu 
kostnego [900]. Strukturę alfakalcydolu przedstawia rysunek Rysunek 350. 

 
Rysunek 350 Alfakalcydol 

21.12 Inhibitory pompy protonowej 

Inhibitory pompy protonowej (IPP) to grupa leków stosowanych w terapii schorzeń górnego 
odcinka przewodu pokarmowego. Najczęściej w zapobieganiu i leczeniu choroby wrzodowej żołądka i 
dwunastnicy. Działanie inhibitorów pompy protonowej polega na zahamowaniu wytwarzania kwasu 
solnego przez pompę protonową znajdującą się w komórkach okładzinowych błony śluzowej żołądka. 
Z chemicznego punktu widzenia inhibitory są słabymi zasadami, pochodnymi sulfinylobenzimidazolu 
Rysunek 351. Są silniejsze od innych leków stosowanych w celu hamowania wydzielania kwasu 
żołądkowego. Rzadko wywołują działania uboczne, najczęściej pod postacią zaburzeń żołądkowo-
jelitowych. Mogą wchodzić w interakcje z lekami, które ulegają metabolizmowi przy udziale 
cytochromu P450.  
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Rysunek 351 Sulfinylobenzimidazol 

Inhibitory pompy protonowej należą do leków najczęściej przepisywanych w podstawowej opiece 
zdrowotnej [901, 902]. Na rynku obecnych jest wiele leków z grupy inhibitorów pompy protonowej: 
omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, panrazol, lanzoprazol, bioprazol, exter, gasec, helicid, losec, 
notisi rabeprazol. W trakcie badań jest tenatoprazol, czyli odkryta w Japonii pochodna 
imidazopirydynowa o długim okresie półtrwania (około 7 godzin), zapewniająca stałą blokadę 
wydzielania kwasu solnego [903]. Innym lekiem obecnie testowanym jest ilaprazol [904]. 
Przykładową strukturę omeprazolu przedstawia Rysunek 352. 
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21.13 Pantoprazol 

Pantoprazol jest organicznym związkiem chemicznym, pochodną siarkowo fluorową o 
sumarycznym wzorze C16H15N3F2O4S. Jest to lek z grupy inhibitorów pompy protonowej, 
zmniejszający wydzielanie do światła żołądka jonów wodorowych. Jest stosowany głównie w terapii 
choroby wrzodowej oraz terapii choroby refleksowej, w refluksowym zapaleniu przełyku. Wskazania - 
Eradykacja Helicobacter pylori (H. pylori) w skojarzeniu z odpowiednimi antybiotykami u pacjentów 
zakażonych H. pylori, z towarzyszącym owrzodzeniem. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy. 
Zespół Zollingera-Ellisona oraz inne stany chorobowe związane z nadmiernym wydzielaniem kwasu 
solnego [905]. Pantoprazol wybiórczo hamuje pompę protonową (K+/H+ ATP-azę), zlokalizowaną w 
komórkach okładzinowych żołądka, poprzez łączenie się z cysteiną jednej z podjednostek enzymu 
powodując hamowanie wydzielania jonów wodorowych do światła żołądka [906]. 
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Rysunek 353 Pantoprazol 

21.14 Antybiotyki 

 Antybiotyki [907] są to substancje wytwarzane przez żywe organizmy. Antybiotyki posiadają w 
małych stężeniach zdolność hamowania rozwoju drobnoustrojów. Nazwa antybiotyki odwołuje się do 
działania zabójczego dla żywych bakterii. Nazwa ta wywodzi się z greki, od słów: anti – przeciw, bios 
– życie. Zdolność wytwarzania antybiotyków wykazują nie tylko drobnoustroje, ale również wiele 
organizmów wielokomórkowych, zwierzęcych i roślinnych. Między innymi człowiek. Wszystkie 
antybiotyki wytwarzane przez różne organizmy wykazują jedną wspólną cechę - hamują rozwój 
drobnoustrojów. Antybiotyki mogą działać na drobnoustroje bakteriostatycznie lub bakteriobójczo. 
Działanie bakteriostatyczne polega na hamowaniu zdolności podziału komórki bakteryjnej bez 
upośledzenia innych jej czynności. Nierozmnażający się drobnoustrój ulega zniszczeniu prze siły 
obronne ustroju wyższego, czyli fagocyty (komórki żerne) i przeciwciała (immunoglobuliny) [908]. 
Już w XIX wieku ustalono, że niektóre organizmy przeciwdziałają rozwojowi bakterii. Zjawisko to 
nazwano antybiozą. Ubiegły wiek - wiek XX nazwano wiekiem antybiotyków. Przy stosowaniu 
antybiotyków bakteriostatycznych należy utrzymywać poziom bakteriostatyczny danego antybiotyku 
tak długo, aż drobnoustroje nie zostaną zniszczone przez siły obronne. Odkrycie pierwszego 
antybiotyku (penicyliny patrz Rysunek 354) zostało dokonane w 1928 roku przez Alexandra 
Fleminga, który zauważył, że przypadkowe zanieczyszczenie podłoża pleśnią o nazwie pleśniak 
znaczony (łac. penicillium notatum) powstrzymuje wzrost kultur bakterii.  
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Rysunek 354 Penicylina 

W wielu książkach wspomina się o tym, że odkrycie penicyliny nastąpiło tylko dlatego, że 
Fleming był uważnym i bystrym obserwatorem i w stosie zużytych płytek zaobserwował hamujący 
wpływ pleśni na wzrost kultur bakterii. Oprócz pleśni (grzyby niedoskonałe) zdolnością wytwarzania 
antybiotyków wyróżniają się promieniowce i niektóre bakterie. Wkrótce po odkryciu penicyliny 
pojawiły się następne antybiotyki zarówno naturalne jak i półsyntetyczne i syntetyczne. 
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Wprowadzenie antybiotyków do lecznictwa było przełomem dającym lekarzom możliwość 
opanowania chorób zakaźnych. Choroby zakaźne były przed zastosowaniem antybiotyków przyczyną 
śmierci i chorób setek milionów osób. Obserwacje działania i badania doprowadziły do wprowadzenia 
licznych zmodyfikowanych związków chemicznych o szerokim lub wybranym spektrum działania. Na 
przykład podstawienie fenylu ferrocenem w OH-taksinofenie powoduje powstanie specyfiku 
hydroksyferricinofenu - aktywnego zarówno w stosunku do komórek jak i in vitro [909, 910, 911] 
patrz Rysunek 357. Pomysł modyfikacji związków bioaktywnych wykorzystany był w roku 1997 
przez Maciejewskiego i Brocarda przy wytwarzaniu ferroquinu związku podobnego do chloroquinu 
[912], który jest analogiem chininy patrz rozdział 23.1.4 [913, 914]. Chloroquine znany jest, jako 
specyfik stosowany przeciw pasożytom wywołującym malarię Plasmodium falciparum [915, 916, 
917]. Brocard i współpracownicy wprowadzali grupę ferrocenylową do łańcucha chloroquiny. 
Badania na myszach wykazały, że powstały związek był bardziej bezpieczny i nie wykazywał 
działania mutagennego [918]. Forma ta jest aktywna w stosunku do bakterii wrażliwych na 
chlorochinę, ale również w stosunku do szczepów bakterii odpornych na działanie choloquiny. 
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Rysunek 355 Środki bakteriobójcze i wspomagające modyfikowane ferrocenem 

Pod względem budowy chemicznej antybiotyki należą do różnych grup związków organicznych 
od prostych jednocząsteczkowych związków jak chloramfenikol (patrz Rysunek 356) do 
wielocząsteczkowych polipeptydów, jakimi są polimyksyny (patrz Rysunek 376) czy erytromycyna 
patrz Rysunek 360. 
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21.14.1 Chloramfenikol 

Chloramfenikol – chloromycetyna - detreomycyna jest antybiotykiem o działaniu bakteriobójczym 
i bakteriostatycznym wobec szeregu G- i G+ bakterii, a także riketsji, mykoplazmy, chlamydii i 
innych. Pierwotnie wyizolowany w 1947 roku przez Burholdera i współracowników z produktów 
Gram-dodatnich bakterii Streptomyces venezuelae.  
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Rysunek 356 Chloramfenikol 

Mimo tego, że chloramfenikol jest cennym lekiem, jest stosowany wyjątkowo w wypadku 
zagrażających życiu zakażeń wrażliwymi na ten antybiotyk drobnoustrojami ze względu na 
zaobserwowane poważne działania niepożądane w postaci ogólnej. Toksyczność chloramfenikolu jest 
wynikiem działania produktów jego metabolizmu na DNA pacjenta. Produkty te powodują zaburzenia 
struktury DNA i mogą przerywać ciągłość nici. Antybiotyk ten jest stosowany miejscowo w 
zakażeniach skóry, oka i ucha, w postaci kropli, maści lub zawiesiny. Popularnie stosowana 2% maść 
Detreomycyna zawiera, jako składnik czynny chloramfenikol. Stosowany jest w wybranych 
przypadkach duru brzusznego, zagrażających życiu zakażeń Haemophilus influenzae, riketsjoz, 
brucelozy, tularemii oraz ciężkich zakażeń bakteriami beztlenowymi, a także gruźlicy, tyfusu 
plamistego, paratyfusu, kokluszu i czerwonki (dyzenteria), często razem ze streptomycyną patrz 
Rysunek 358. Z przeglądu danych literaturowych wynika, że chloramfenikol to jedyny naturalnie 
występujący w organizmach żywych związek nitrowy, jaki dotąd udało się odkryć. Ze względu na 
stereotyp, że związki nitrowe nie występują naturalnie, dość długo nie chciano przyjąć tego faktu do 
wiadomości, jednak badania rentgenograficzne dowiodły jego występowanie [919, 920]. 

21.14.2 Rifaksymina 

Rifaksymina (Ryfaksymina, L 105, ang. Rifaximin, łac. Rifaximinum) – organiczny związek 
chemiczny, antybiotyk należący do grupy rifamycyn, wchłaniający się w nieznacznym stopniu z 
przewodu pokarmowego, stosowany w leczeniu zakażeń jelitowych. Jego stosowanie wiąże się ze 
względnie niewielkimi działaniami ubocznymi i z niskim ryzykiem rozwinięcia oporności u 
bakterii[921]. Lek jest badany i stosowany w terapii biegunki podróżnych od kilkunastu lat. 
Rifaksymina należy do antybiotyków o działaniu bakteriobójczym. Efekt ten jest osiągany poprzez 
nieodwracalne wiązanie leku z podjednostką β polimerazy RNA zależnej od DNA w komórce bakterii, 
co prowadzi do zablokowania syntezy RNA i białek. Działanie blokujące polimerazę RNA zależną od 
DNA jest wybiórcze wobec bakterii, ponieważ enzym ten w ich komórkach różni się istotnie od 
polimerazy RNA w komórkach organizmu człowieka. W badaniu przeprowadzonym przez Brigidiego 
i współautorów [922] wykazano, że u osób cierpiących na wrzodziejące zapalenie jelita grubego po 
odstawieniu rifaksyminy fizjologiczna flora jelitowa powraca do stanu sprzed rozpoczęcia terapii. 
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Rysunek 357 Rifaksymina 

W związku z tym wysunięto wniosek, że ten antybiotyk nie wywiera trwałego wpływu na 
niepatologiczną mikroflorę ludzkiego jelita. Rifaksyminę testowano także w celu leczenie IBS w 



216 

ramach badań klinicznych II fazy. Antybiotyk ten stosowano przez 10 dni w dawkach 800 lub 1200 
mg na dobę i przez 14 dni w dawce 1100 mg na dobę. Największą grupą leczonych stanowiło 388 
pacjentów z biegunkową postacią IBS. We wszystkich badaniach uzyskano istotną statystycznie 
poprawę polegającą na zmniejszeniu liczby luźnych wypróżnień (50,6% v. 35,3%), wzdęcia (49,2% v. 
22,6%), bólu (39,7% v. 28,9%) i ogólnych objawów IBS [923]. Leczenie tym antybiotykiem w dawce 
1000–1200 mg na dobę przez 10–14 dni przynosi poprawę utrzymującą się 10–12 tygodni [924]. W 
żadnym z tych badań nie zanotowano poważnych działań ubocznych. Jednak, uwzględniając 
przewlekłą naturę IBS, rekomendacja długotrwałego i/lub cyklicznego stosowania antybiotyków musi 
być odłożona do zakończenia badań długoterminowych. 

21.14.3 Streptomycyna 

Streptomycyna (alternatywne nazwy - streptomycinum, ATC: A 07 AA 04, J 01 GA 01) jest 
organicznym związkiem chemicznym, lekiem należącym do grupy antybiotyków 
aminoglikozydowych, o wąskim zakresie działania. Skutecznie działa na niektóre bakterie Gram-
ujemne oraz na prątka gruźlicy, który jest bakterią Gram-dodatnią [925]. Streptomycyna została 
wyizolowana z promieniowców Streptomyces griseus w 1943 r. przez doktoranta Alberta Schatza 
pracującego w laboratorium Selmana Waksmana w Rutgers University [926]. Początkowa produkcja 
streptomycyny została przejęta przez Merck & Co., która sponsorowała badania Waksmana i we 
wrześniu 1948 r. uzyskała patent nr 2 449 866. W 1952 Waksman za swój wkład w odkrycia nowych 
antybiotyków, w tym przede wszystkim streptomycyny, otrzymał Nagrodę Nobla. Streptomycyna 
powszechnie stosowana w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku, obecnie wykorzystywana jest 
prawie wyłącznie do leczenia gruźlicy. Powodem tego jest fakt, że istnieje niewiele leków aktywnych 
wobec gruźlicy - powszechne stosowanie streptomycyny w celu leczenia innych zakażeń mogłoby 
doprowadzić do uodpornienia się prątków gruźlicy. Drugim powodem jest stosunkowa wysoka 
toksyczność streptomycyny. Nowsze leki z grupy aminoglikozydów cechują się rzadszym 
występowaniem działań niepożądanych oraz wyższą aktywnością wobec bakterii innych niż prątki 
gruźlicy. Według Danych encyklopedycznych jej dość rzadkie stosowanie nawet w leczeniu gruźlicy 
związane jest z potencjalnym silnym działaniem ototoksycznym [927] może wywoływać zaburzenia 
słuchu i równowagi; ponadto obserwowano: zapalenie nerwu wzrokowego, zaburzenia widzenia, 
reakcje uczuleniowe (wysypka skórna, choroba posurowicza, gorączka polekowa, nadwrażliwość na 
światło), zaburzenia czynności nerek i in.; po bardzo dużych dawkach może wystąpić zapalenie 
mięśnia sercowego i zapaść [928]. 

 
Rysunek 358 Streptomycyna [928] 

21.14.4 Neomycyna 

Neomycyna jest antybiotykiem naturalnym zaliczanym do grupy antybiotyków 
aminoglikozydowych produkowany przez Streptomyces fradiae [929, 930]. Zazwyczaj stosowany jest 
zewnętrznie, rzadko w postaci doustnej. Neomycyna nie wchłania się z przewodu pokarmowego, ze 
względu na toksyczność nie jest stosowana parenteralnie [931].  
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Rysunek 359 Neomycyna 

Neomycyna działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo na bakterie Gram-ujemne oraz niektóre 
bakterie Gram-dodatnie. Mechanizm działania neomycyny, podobnie jak mechanizm działania innych 
aminoglikozydów, polega na blokowaniu syntezy białek bakteryjnych. Antybiotyk ten wiąże się 
nieodwracalnie z miejscem A rybosomu, uniemożliwiając bakterii włączanie nowych aminokwasów 
do powstającego białka. Działanie jest uzależnione od wniknięcia leku do wnętrza komórki 
bakteryjnej, w którym znajdują się rybosomy. Spektrum działania neomycyny obejmuje gronkowce (z 
wyjątkiem szczepów opornych na meticylinę [932]), pałeczki Enterobacteriaceae (zwłaszcza 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Proteus indolo-dodatni), Escherichia coli, Klebsiella, Haemophilus 
influenzae, Shigella, Pseudomonas, prątki np. Mycobacterium tuberculosis (odporne na 
streptomycynę). Pseudomonas aeruginosa i Streptococcus spp. są odporne na działanie neomycyny. Z 
tysięcy naturalnie występujących antybiotyków zaledwie kilkadziesiąt mogło być włączonych do 
leczenia ludzi i zwierząt. Pozostałe nie znajdują zastosowania w medycynie ze względu na 
toksyczność lub niekorzystne działania niepożądane. Pod względem charakteru (typu) działania na 
drobnoustroje antybiotyki dzielimy na dwie grupy: 

 Bakteriobójcze (Bactericida) – penicyliny, celasporyny, aminoglikozydy, polimyksyny, 
wankomycyna, cykloseryna.  

 Bakteriostatyczne (Bacteriostatica) – makrolidy np. erytromycyna Rysunek 360, 
chloramfenikol - Rysunek 356, tetracykliny, linkomycyna Rysunek 361, kwas fuzydynowy 
Rysunek 364. 
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Rysunek 360 Erytromycyna [933, 934] 
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Rysunek 361 Linkomycyna 
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Rysunek 362 Tetracyklina [935] 
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Rysunek 363 Oksytetracyklina 
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Rysunek 364 Kwas fuzydynowy [936] 

21.14.5 Nystatyna 

Nystatyna jest antybiotykiem polienowym o działaniu przeciwgrzybicznym. Wyodrębniono ją z 
hodowli promieniowców Streptomyces nursei. Nystatyna działa przez wiązanie się z błonami 
komórkowymi, zwiększa przepuszczalność między innymi dla jonów K+, co prowadzi do zaburzeń 
metabolicznych w komórkach grzybów i ich obumierania. Nystatyna jest stosowana w leczeniu 
zakażeń grzybiczych wrażliwymi na ten antybiotyk grzybami, zwłaszcza kandydozy jamy ustnej, 
przewodu pokarmowego, układu moczowo-płciowego, skóry, gałek ocznych, paznokci, w profilaktyce 
zakażeń grzybiczych po leczeniu antybiotykami o szerokim spektrum działania, leczonych 
kortykosteroidami, oraz u chorych na nowotwory złośliwe. 
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Rysunek 365 Nystatyna 

Nystatyna nie wykazuje działania przeciwbakteryjnego, ani działania przeciwpierwotniakowego. 
Stosowana jest głównie na skórę i błony śluzowe. Nie rozkłada się i nie wchłania do płynów 
ustrojowych działa tylko z przewodu pokarmowego [937, 938]. 



219 

21.14.6 Enediyna 

Niektóre promieniowce, bakterie z rzędu Actinomycetales, bytujące głównie w glebie1, potrafią 
wytwarzać antybiotyki, dzięki którym bronią zajmowanego przez siebie terenu przed atakiem innych 
bakterii. Przykładem antybiotyków wytwarzanych przez promieniowce jest streptomycyna oraz 
substancje zwane enediynami, np. kalicheamycyna oraz dynemycyna. Enediyny są silnie trującymi 
związkami potrafiącymi niszczyć nie tylko komórki bakteryjne, ale także komórki rakowe. Substancje 
te totalnie atakują DNA komórki, prowadząc do jej całkowitego zniszczenia. Bakterie produkujące 
enediyny są także narażone na ich zabójcze działanie. Dlatego wytworzyły mechanizm, pozwalający 
im obronić się przed wytwarzanym antybiotykiem. Bakterie te produkują białko, które zamiast DNA 
jest atakowane przez cząsteczkę enediyny. W wyniku tego, zarówno antybiotyk, jaki neutralizujące go 
białko są niszczone. Białko to ratuje komórki. Jest przykład, kiedy białko odtrutki wiąże się trwale z 
białkiem trucizny, przez co oba białka ulegają zniszczeniu. Jest to też kolejny mechanizm wytworzony 
przez bakterie do obrony przed antybiotykami i wydaje się wielce prawdopodobne, że mechanizm taki 
może istnieć także u niektórych bakterii chorobotwórczych, które chcielibyśmy właśnie antybiotykami 
zwalczać. Przykładowe antybiotyki to kalicheamycyna oraz dynemycyna i esperamycyna [940]. 
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Rysunek 366 Kalicheamycyna 

Enediyny są klasą naturalnych produktów wytwarzanych przez bakterie. Są to związki o układach 
zawierających od ośmiu do dziesięciu pierścieni oraz wiązania potrójne separowane wiązaniami 
podwójnymi [939, 940]. Wysoka aktywność w stosunku do DNA czyni te substancje toksycznymi. 
Prowadzone są liczne testy działania przeciwnowotworowego enediyn [941, 942] szczególnie w 
laboratoriach japonskich.  

21.14.7 Dynemycyna 

Dynemycyna została po raz pierwszy wyizolowana z gleby w stanie Gujarat w Indiach. Okazała 
się być naturalnym produktem wytwarzanym przez promieniowce (indigenous bacteria - 
micromonospora chernisa) [943]. Dynemycynę izolowano, jako barwnik, liczne badania wykazały jej 
działanie przeciwnowotworowe. Wkrótce po odkryciu w laboratoriach, the Bristol-Myers 
Pharmaceutical Company oraz w Japonii zaproponowano strukturę, którą potwierdziły wyniki badań 
rentgenograficznych [944, 940, 953]. Dynemycyna należy do grupy antybiotyków enodiynowych. 
Cząsteczki antybiotyków enodiynowych posiadają 3 podstawowe elementy strukturalne, które pełnią 
określone funkcje w mechanizmie działania, co przedstawiono na przykładzie dynemycyny 7 patrz 
Rysunek 367 [945, 946]. Fragment (I) odpowiedzialny jest za łączenie się cząsteczki antybiotyku, w 
sposób mniej lub bardziej specyficzny, do mniejszej bruzdy DNA. Drugim elementem jest tak zwany 
wyzwalacz (II), w przypadku dynemycyny 7 jest nim pierścień epoksydowy, który zapobiega 
samorzutnemu procesowi cykloaromatyzacji utrzymując atomy węgla C-2, C-3, C-7 i C-8 w sztywnej 
konformacji anty. Trzecim charakterystycznym elementem budowy antybiotyków enodiynowych jest 
pierścień makrocykliczny 9- lub 10-członowy (III), określany, jako głowica bojowa antybiotyku, który 
zawiera fragment (Z)-heks-3-en-1,5-diynowy. 



220 

N

O
CH3

OH
C

OCH3

H

O

H

OH O

OOH OH

H
I

II

III

 
Rysunek 367 Dynemycyna 

Przykładem zastosowania może być maść recepturowa – dynemycyna + gliceryna + maść 
cynkowa. W/w mikstura usuwa efekty bakteryjnych zmian na skórze. 

21.14.8 Esperamycyna 

Esperamycyny należą do grupy antybiotyków wytwarzanych przez bakterie chromoprotein 
enediynowych. Esperamcyna A1 i podobna do niej calicheamicyna to dwa potencjalnie skuteczne leki 
przeciw nowotworowe [947]. Esperamycyny 8 zostały wyizolowane z bakterii Actinomadura 
verrucosospora w roku 1985, ich struktura została ustalona w roku 1987 [948]. Nazwa pochodzi od 
miasta w Argentynie, Pto Esperanza, gdzie odkryto szczepy bakterii, z których została wyizolowana. 
W skład grupy esperamycyn wchodzi 7 przedstawicieli przykładową strukturę przedstawia Rysunek 
368. 
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Rysunek 368 Esperamycyna 

Esperamycyny są bardzo toksycznymi związkami dla DNA drobnoustrojów. Tlen i zmiatacze 
tlenu nie mają znaczącego wpływu na uszkodzenia DNA drobnoustrojów. Rozszczepienie DNA 
drobnoustrojów przez esperamycynę jest znacznie przyspieszone w obecności związków tiolowych 
[949]. 

21.14.9 Penicylina 

Penicylina (patrz także Rysunek 354) to antybiotyk β-laktamowy otrzymywany przy użyciu pleśni 
Penicillium. W swej strukturze chemicznej zawiera pierścień tiozolidynowy sprzężony z pierścieniem 
beta laktamowym. Przedstawicielami są: penicylina benzylowa, patrz Rysunek 369 



221 

O
O

N
H

N

S

O OH
 

Rysunek 369 Penicylina benzylowa – penicylina G 

penicylina fenoksymetylowa patrz Rysunek 370. 
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Rysunek 370 Fenoksymetylopenicylina [950] 

oraz amoksycyklina. Amoksycyklina 

O
O

N
H

N

S

CH3

O OH

CH3

H
NH2

 
Rysunek 371 Amoksycyklina 

sprzedawana pod nazwą Augmentin Amoksycylina (amoxicillin, ATC: J01 CA04) jest 
organicznym związkiem chemicznym antybiotykiem β-laktamowym o działaniu bakteriobójczym, 
należącym do grupy amino penicylin. [951]. 

21.14.10 Celasporyny 

Cefalosporyny – jedna z grup antybiotyków beta-laktamowych, półsyntetycznych, o szerokim 
spektrum działania bakteriobójczego. Są to pochodne kwasu 7-aminocefalosporynowego (7-ACA). 
Cefalosporyny, jak wszystkie antybiotyki β-laktamowe, hamują tworzenie mostków łączących 
podjednostki peptydoglikanu (mureiny) w integralną całość. Kowalencyjnie wiążą się z centrum 
aktywnym bakteryjnych enzymów: karboksypeptydazy i transpeptydazy, blokując ich działanie. 
Hamują w ten sposób proces syntezy bakteryjnej ściany komórkowej [952]. 
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Rysunek 372 Celasporyny 

 

21.14.11 Gramicydyna 

Gramicydyna jest antybiotykiem o strukturze polipeptydowej zbudowanym z aminokwasów [953]. 
Gramicydyna S jest cyklicznym dekapeptydem złożonym z dwóch powtarzających się fragmentów 
połączonych jak „głowa do ogona”. Każdy fragment zbudowany jest z pięciu aminokwasów: L-
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proliny, L-waliny, L-ornityny, L-leucyny oraz rzadko spotykanego w przyrodzie izomeru D-
fenyloalaniny. 
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Rysunek 373 Gramicydyna S 

Gramicydyna to antybiotyk peptydowy działający na bakterie Gram-dodatnie oraz Mycobakterie. 
Otrzymywany z Bacillus brevis lub z tyrotrycyny. Z uwagi na dużą toksyczność stosowany miejscowo 
w leczeniu infekcji skóry i błon śluzowych. Gramicydyna to mieszanina gramicydyny A (87,5%), 
gramicydyny B (7,1%), gramicydyny C (5,1%) i gramicydyny D (0,3%) [954]. Najbardziej 
prawdopodobną konformację gramicydyny S podali w 1957 roku Hodgkin i Oughton. Zaproponowali 
oni, że struktura tego związku składa się z dwóch łańcuchów typu harmonijki β patrz Rysunek 374 
połączonych resztami proliny i stabilizowanych przez cztery wewnątrzcząsteczkowe wiązania 
wodorowe. Słuszność takich założeń potwierdziły badania krystalograficzne. Gramicydyna S ma 
charakter zasadowy, głównie wskutek obecności wolnych grup aminowych ornityny, dlatego w 
lecznictwie stosowane są przeważnie w postaci chemicznie trwalszych chlorowodorków. 

L - Val

L -Orn

L - Leu

D - Phe

L - Pro

D Phe

L-Leu

L - Orn

L - Val

L - Pro

 
Rysunek 374 Harmonijka 

Hipotetyczną budowę harmonijki  przybliżają również badania Wallace’a patrz Rysunek 375 
[955]. 
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Rysunek 375 Hipotetyczny fragment harmonijki kompleksu gramicydyny z cezem 

Wiązania wodorowe zaznaczono liniami przerywanymi. 
Mechanizm działania - Mechanizm działania gramicydyny S nie został do końca wyjaśniony, 

jednak przyjmuje się, że powoduje ona rozładowanie gradientu pomiędzy stężeniem jonów na 
zewnątrz i wewnątrz komórki powodując śmierć komórek bakterii zarówno Gram-dodatnich jak i 
Gram-ujemnych, a nawet niektórych grzybów chorobotwórczych. 

Gramicydyna S znalazła zastosowanie tuż po jej odkryciu przez Gause’a i Brazhnikovą w 1942 w 
leczeniu zakażeń w radzieckich szpitalach wojskowych, a później, po odkryciu silnych działań 
niepożądanych, stosowana wyłącznie zewnętrznie w postaci maści i roztworów do odkażania ran. 
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Dzięki silnym właściwościom antybiotycznym gramicydyna S stała się przedmiotem zainteresowania 
wielu naukowców. Do tej pory otrzymano wiele analogów tego cyklicznego dekapeptydu o jeszcze 
wyższej aktywności przeciwbakteryjnej. Z przeprowadzonych badań wynika, że zwiększenie 
hydrofobowości cząsteczki modyfikowanej gramicydyny S wpływa korzystnie na aktywność 
przeciwbakteryjną zarówno względem bakterii G(+) jaki i G(−) [[956]]. 

21.14.12 Polimyksyny 

Polimyksyny to antybiotyki należące do grupy antybiotyków peptydowych. Po raz pierwszy 
zostały wyizolowane w procesie fermentacji Bacillus polymyxa w 1947 roku.[957, 958]. Cząsteczki 
polimyksyny składają się z części peptydowej i reszty kwasu tłuszczowego. Zawierają ugrupowania 
zarówno hydrofobowe jak i hydrofilowe – zatem są amfifilowe. W zależności od sekwencji 
aminokwasów w części peptydowej wyróżniamy polimyksyny A, B, C, D i E. W lecznictwie stosuje 
sie tylko mieszaninę siarczanów polimyksyny B i E kolistynę) patrz Rysunek 376. 
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Rysunek 376 Kolistyna 

Ze względu na budowę amfifilową, polimyksyny mogą łatwo przenikać do komórek bakteryjnych 
i integrować się z fosfolipidami w błonie komórkowej, co zaburza jej strukturę. Polimyksyny działają 
jak związki powierzchniowo czynne (detergenty), co prowadzi do zwiększenia przepuszczalności 
bakteryjnej błony komórkowej i w konsekwencji do zniszczenia komórki. 

21.14.13 Doxycyklina 

Doxycyklina jest antybiotykiem z grupy półsyntetycznych tetracyklin [959] stosowanym w wielu 
przypadkach infekcji [960]. Doxycyclina jest semisyntetyczną tetracykliną wprowadzoną na rynek 
przez firmę Pfizer Inc. we wczesnych latach1960 -tych pod nazwą Vibramycin [961].  
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Rysunek 377 Doxycyklina 

  

21.14.14 Monural 

Lek Monural (Fosfomycinum trometamolum) jest antybiotykiem o szerokim zakresie działania, 
otrzymanym na bazie kwasu fosforowego, stosowanym w leczeniu zakażeń układu moczowego. 
Nazwa chemiczna (1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-aminium (2R,3S)-(3-methyloxiran-2-
yl)phosphonate). 
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Rysunek 378 Monural  

Mechanizm działania bakteriobójczego fosfomycyny polega na zaburzaniu syntezy ściany 
komórkowej bakterii. Specyficzny mechanizm działania sprawia, że nie występuje oporność krzyżowa 
fosfomycyny i innych antybiotyków. Lek Monural działa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne, 
łącznie ze szczepami wytwarzającymi penicylinazę oraz na większość patogenów wywołujących 
zakażenia dróg moczowych, także opornych na inne antybiotyki (m.in. Escherichia coli, Proteus spp., 
Klebsiella spp., Enterobacter spp., Staphylococcus spp.). Lek Monural można także łączyć z 
większością innych antybiotyków. Doświadczenie kliniczne ze stosowaniem leku Monural dotyczy 
pacjentów z zakażeniem dolnego odcinka układu moczowego zarówno dorosłych (także w podeszłym 
wieku), dzieci, jak i kobiet w ciąży, u których lek stosowano w leczeniu krótkotrwałym, podając 1 lub 
2 dawki. U ponad 90% pacjentów obserwowano drugiego lub trzeciego dnia po podaniu leku 
wyjałowienie moczu oraz ustąpienie objawów klinicznych zakażenia [962]. Lek Monural bardzo 
szybko wchłania się z przewodu pokarmowego, przy czym pokarm może przedłużyć proces 
wchłaniania oraz nieznacznie zmniejszyć maksymalne stężenie fosfomycyny we krwi i moczu, które 
jednak nadal pozostaje w zakresie wartości terapeutycznych. Po podaniu w dawkach terapeutycznych 
lek osiąga stężenie przeciwbakteryjne w osoczu i w tkankach, szczególnie w gruczole krokowym. 
Fosfomycyna praktycznie nie wiąże się z białkami osocza. Szczególnie duże stężenie lek osiąga w 
moczu, z którym jest wydalany w postaci czynnej. Stężenia bakteriobójcze dla większości patogenów 
wywołujących zakażenia dróg moczowych utrzymują się, przez co najmniej 36-48 godzin po podaniu 
leku. Okres półtrwania w surowicy (t0,5) wynosi ok. 3 godziny i nie zależy od wielkości dawki [963]. 
U pacjentów w podeszłym wieku z zaburzeniem czynności nerek okres półtrwania w surowicy ulega 
niewielkiemu wydłużeniu, jednak nie powoduje to konieczności modyfikacji dawkowania [964]. 

21.14.15 Walinomycyna 

Walinomycyna – jest organicznym związkiem chemicznym pochodzenia naturalnego. Jest to 
cykliczny oligopeptyd z grupy depsypeptydów patrz Rysunek 379. Walinomycyna jest antybiotykiem 
z grupy streptogramin B. Jest to jonofor o wysokiej selektywności wiązania kationu potasu K+, który 
może być transportowany w postaci kompleksu przez błony komórkowe [965]. Proces wiązania potasu 
obniża naturalny potencjał elektrochemiczny komórki. Ze względu na bardzo wysoką toksyczność 
związek ten nie jest stosowany w leczeniu ludzi ani zwierząt. Walinomycyna powstaje naturalnie w 
procesach metabolicznych bakterii Streptomyces fulvissimus, a także innych promieniowców z rodzaju 
Streptomyces (patogennych dla człowieka), np. S. tsusimaensis. Dowiedziono również, że 
walinomycyna produkowana jest przez paciorkowca kałowego – bakterie z rodzaju Enterococcus. 
Biosynteza walinomycyny przez te mikroorganizmy została dokładnie przebadana i wyjaśniona. 
Badania nad walinomycyną przyczyniły się do poznania mechanizmu działania jonoforów. 
Walinomycyna znalazła natomiast zastosowanie w elektrodach jonoselektywnych (ISE) do 
wykrywania kationów potasu [966, 967]. Walinomycyna jest jednym z najdokładniej przebadanych 
antybiotyków jonoforowych. Wyizolowana została po raz pierwszy w 1955 roku ze szczepu 
Streptomyces fulvissimus. Walinomycyna należy do grupy depsypeptydów, czyli cyklicznych 
oligopeptydów połączonych zarówno wiązaniami amidowymi jak i estrowymi patrz Rysunek 379. 
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Rysunek 379 Walinomycyna 

 

21.15 Podział antybiotyków według ich pochodzenia - źródła 

21.15.1 Naturalne  

o  tetracyklina, 
o chlorotetracyklina [968], 
o oksytetracyklina, 
o demeklocyklina [969] 

 Pólsyntetyczne  
o  doxycykliea,  
o lymecyklina, 
o meclocyklina, 
o methacyclina, 
o minocyklina, 
o rolitetracyklina. 

21.16 Podział antybiotyków z punktu widzenia ich czasu działania: 

Szybko działające (półokres – czas półtrwania 6-8 godzin)  
 tetracyklina, 
 chlortetracyklina, 
 oxytetracyklina. 

Średni okres działania (półokres – czas półtrwania ~12 godzin)  
  demeclocyklina, 
 methacyklina. 

Długi okres działania (półokres – czas półtrwania 16 godzin lub dłużej)  
  doxycyklina, 
 minocyklina [970], 
 tigecykclina Tygacil [971]. 

21.17 Kokcydiostatyki 

Kokcydiostatyki to antybiotyki lub chemioterapeutyki, które są dozwolone do stosowania u 
zwierząt. Stosowane są głównie w hodowli drobiu, w profilaktyce lub leczeniu choroby zwanej 
kokcydiozą, wywoływanej przez pierwotniaki Eimeria. Związki te mogą działać kokcydiostatycznie 
(wstrzymywać rozwój pierwotniaków) lub kokcydiobójczo (zabijać pierwotniaki) [972]. 
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Kokcykodiastyków nie stosuje się w leczeniu ludzi [973]. W związku z nagminnym stosowaniem 
zarówno kokcydiostatyków jak i antybiotyków w hodowli i produkcji zwierzęcej. Niemiecki 
parlament zapowiedział rewizję przepisów dotyczących stosowania leków i związanych z tym kontroli 
w produkcji zwierzęcej. Celem jest uzyskanie większej przejrzystości w przypadku konieczności 
zastosowania antybiotyków w produkcji zwierzęcej. Ministerstwo Ochrony Żywności, Rolnictwa i 
Konsumentów poinformowało, że stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej powinno być 
znacznie ograniczone. Parlament zgodził się przedstawić poprawkę do przepisów o stosowaniu leków.  
Zmiany wprowadzone przez Ministra Spraw Konsumentów Ilse Aigner, dają większe szanse władzom 
regionalnym na wymianę informacji na temat stosowania antybiotyków w kraju. W związku z tym 
utworzono nową krajową bazę danych. To narzędzie zwiększy przejrzystość w stosowaniu 
antybiotyków na poszczególnych fermach. U podstaw nowelizacji leży jeszcze większa minimalizacja 
stosowania antybiotyków w przyszłości w niemieckich gospodarstwach. Teraz zarówno władze jak i 
sami rolnicy będą mieli szanse porównania częstotliwość terapii antybiotykowej w danym 
gospodarstwie z częstotliwością prowadzenia takich terapii w innych gospodarstwach, na terenie 
wszystkich Landów. Instytucje odpowiedzialne za kontrole będą w stanie podjąć działania w 
gospodarstwie, w którym stosowanie antybiotyków będzie przekraczało średnią częstotliwość 
stosowania takich terapii na terenie całego kraju. Ewentualnie, gdy w gospodarstwach po licznych 
terapiach antybiotykowych nie zostały podjęte żadne działania, aby zmniejszyć zużycie leków, czyli 
zastosowanie lepszej higieny w produkcji zwierzęcej, poprawę warunków bytowych i profilaktyki 
zwierząt. Zarówno producenci zwierząt jak i weterynarze będą musieli przekazywać teraz regularnie 
wszystkie dane do utworzonej bazy danych [974]. 

21.17.1 Amprolium 

Amprolium jest kokcykodiastykiem stosowanym w hodowli drobiu. 
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Rysunek 380 Amprolium 

Amprolium jest analogiem tiaminy Rysunek 238 i blokuje przyswajanie tiaminy przez pasożyty 
odpowiedzialne za kokcydiozę drobiu. Pomimo zaobserwowanej umiarkowanych skuteczność 
amproliny jest ona powszechnie stosowana w połączeniu z sulfonamidami profilaktycznie w hodowli 
drobiu, kurcząt i bydła, jako kokcydiostatyk [975]. 

  amprolium [976], 
 arprinocid [977], 
 artemether, 
 clopidol, 
 decoquinate [978], 
 diclazuril, 
 dinitolmide, 
 ethopabate, 
 halofuginone, 
 lasalocid, 
 monensin, 
 narasin, 
 nicarbazin, 
 oryzalin, 
 robenidine, 
 roxarsone, 
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 salinomycin – salinomycyna Rysunek 381, 
 spiramycin, 
 sulfadiazine, 
 toltrazuril. 

21.17.2 Salinomycyna 

Salinomycyna (ang. Salinomycin) jest organicznym związkiem chemicznym pochodzenia 
naturalnego. Salinomycynę wyizolowany w 1974 roku ze Streptomyces albus. Wykazuje silne 
działanie antybakteryjne i kokcydiostatyczne[973]. 
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Rysunek 381 Salinomycyna 

Salinomycyna zaliczna jest do polieterowych antybiotyków karboksylowych jonoforowych. 
Aktywność biologiczna salinomycyny związana jest z jej naturalną zdolnością do kompleksowania 
kationów metali jednowartościowych, w szczególności do kationu potasu. Kation metalu 
koordynowany przez salinomycynę jest następnie transportowany przez błonę biologiczną komórki 
bakterii (bakterie Gram-dodatnie), powodując zaburzenia naturalnego gradientu stężenia Na+/K+ i 
ostatecznie śmierć bakterii [979]. Salinomycyna wykazuje szerokie spektrum właściwości 
biologicznych i farmakologicznych, takich jak: aktywność przeciwbakteryjna (zwłaszcza w stosunku 
do bakterii Gram-dodatnich), Salinomycyna wspomaga apoptozę niektórych komórek 
nowotworowych oraz niezwykle silnie powstrzymuje rozwój pasożytniczych pierwotniaków z rodzaju 
Coccidia wywołujących kokcydiozę. Sól sodowa salinomycyny znajduje zastosowanie, jako 
antybiotykowy stymulator wzrostu i kokcydiostatyk w przemysłowej hodowli bydła i drobiu (np. 
preparaty SACOX®-60 i Bio-Cox-60 ) [980, 981]. Piyush Gupta z Wydziału biologii MIT [982] 
wykazał, że salinomycyna jest niezwykle skutecznym środkiem przeciwnowotworowym o aktywności 
ponad 100-krotnie przewyższającym znany lek przeciwnowotworowy – Taxol [983] 

21.18 Ksantyny 

Pochodne ksantyny, 2,6-dihydroksypuryna nazywane ksantynami, są grupą alkaloidów 
powszechnie używanych ponieważ działają stymulująco i rozkurczają oskrzela co jest 
wykorzystywane w leczeniu objawów astmy. W przeciwieństwie do bardziej silnych stymulantów 
ksantyny inhibitują mechanizmy senności indukowanej adenozyną czyniąc je mniej efektywnymi 
stymulantami niż aminy sympatomimetyczne. Zakres terapeutyczny stosowania ksantyn jest wąski, są 
to drugorzędne środki leczenia astmy. Poziom terapeutyczny wynosi 10-20 μg/ml w krwi; oznakami 
poziomu toksycznego jest drżenie rąk, nudności, mdłości, zdenerwowanie, tachykardia i arytmia. 
Należy zauważyć, że metylowanymi pochodnymi ksantyny są kofeina, paraksantyna, teofilina i 
teobromina. Ksantyny inhibitują fosfodiesterazę i są antagonistami receptora adenozyny. 
Wielokierunkowość działania naturalnych metyloksantyn i ich syntetycznych pochodnych o 
zmodyfikowanej strukturze zapewnia tej grupie środków leczniczych określone miejsce we 
współczesnej farmakoterapii [984, 985, 986]. W Polsce produkuje się diprofilinę, nikotynian 
ksantynolu, pentoksyfilinę i aminofilinę. 

21.19 Środki znieczulające 

Znieczulenie (anestezja) polega na przerwaniu przewodzenia impulsów nerwowych aferentnych z 
komórek receptorowych oraz eferentnych do komórek eżektorowych. Anestezja pozwala na 
bezpieczne i bezbolesne przeprowadzenie pacjenta przez czas operacji lub innego, potencjalnie 
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bolesnego lub nieprzyjemnego zabiegu medycznego. W przeciwieństwie do analgezji blokuje 
przewodzenie wszystkich impulsów w obie strony. Specjalność lekarska zajmująca się znieczuleniami 
to anestezjologia. W starożytności pierwsze znieczulenia sporządzano z wywaru ziół wykorzystując 
do tego celu opium lub marihuanę. W XIX wieku zaczęto przeprowadzać badania nad efektywnymi 
środkami znieczulającymi. W 1800 roku brytyjscy chemicy Humphry Davy i Thomas Beddoes 
stwierdzili znieczulające właściwości podtlenku azotu N2O (tzw. "gazu rozweselającego"), jednak w 
owym czasie nie wykorzystywano N2O do znieczulenia.  
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Rysunek 382 Podtlenek Azotu  

Kolejnym znaczącym środkiem znieczulającym jest chloroform CHCl3, odkryty w 1831 roku 
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Rysunek 383 Chloroform – tri chlorometan 

21.19.1 Benzokaina 

Benzokaina, anestezyna, nazwa systematyczna: 4-aminobenzoesan etylu, ATC: C 05 AD 03, D 04 
AB 04, N 01 BA 05, R 02 AD 01 jest organicznym związkiem chemicznym. Jest to ester kwasu p-
aminobezoesowego (PABA) Rysunek 322 i etanolu. Ester ten stosowany jest, jako środek 
znieczulający o działaniu miejscowym. Ze względu na słabą rozpuszczalność w wodzie, stosowany 
tylko zewnętrznie w formie maści, olejków. Benzokaina, wraz z innymi estrami PABA, które 
wykazują podobne działanie anestetyczne, (np. prokaina) stosowana jest w wielu preparatach 
znieczulających: 

 maści pierwszej pomocy, 
 preparaty do stosowania na oparzoną słońcem skórę, 
 prezerwatywy –, jako środek opóźniający wytrysk. 
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21.19.2 Lidokaina 

Lidokaina (łac. Lidocainum) jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym 
C14H22N2O, stosowanym, jako środek miejscowo znieczulający. Przeważnie podawana jest 
przezskórnie w formie aerozolu lub żelu. W stomatologii najczęściej używana w postaci 
dwuprocentowego roztworu chlorowodorku lidokainy w ampułkach (w czystej postaci lub z 
dodatkiem noradrenaliny). W lecznictwie stosowana jest zarówno lidokaina w postaci wolnej zasady 
jak i w postaci chlorowodorku. 
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Rysunek 385 Lidokaina 

Lidokaina jest również lekiem antyarytmicznym skracającym czas trwania potencjału 
czynnościowego (wydłuża czas potencjału spoczynkowego). Nie przedłuża okresu refrakcji. Hamuje 
nieprawidłowy automatyzm w komorach [987]. 

21.19.3 Prokaina 

Prokaina (Nowokaina) – organiczny związek chemiczny, ester N,N-dietyloaminoetylowy kwasu p-
aminobenzoesowego. Lek znieczulający o krótkotrwałym działaniu, stosowany do znieczuleń 



229 

nasiękowych, nadoponowych i rdzeniowych. Nie przenika przez błony śluzowe, dlatego nie może być 
używany do znieczuleń miejscowych [988]. 
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Rysunek 386 Prokaina – nowokaina 

21.20 Leki psychotropowe 

Leki psychotropowe są grupą leków stosowanych w leczeniu zaburzeń psychicznych. Leki 
psychotropowe dzieli się na: 

 leki normotymiczne przeciwdrgawkowe ATC (N03), 
 leki psycholeptyczne ATC (N05), 
 leki przeciwpsychotyczne (neuroleptyki, duże trankwilizery), leki przeciwlękowe 

(anksjolityki, uspokajające, małe trankwilizery) leki nasenne i uspokajające, 
 leki psychoanaleptyczne ATC (N06) 
  leki przeciwdepresyjne, leki psychostymulujące i nootropowe. 

Wszystkie leki psychotropowe zapisywane są wyłącznie na receptę lekarską i powinny być 
przydzielane wyłącznie przez lekarza psychiatrę i zażywane pod jego kontrolą. Przy przewlekłym 
przyjmowaniu leków psychotropowych należy wykonywać na bieżąco badania morfologii, poziomu 
enzymów wątrobowych (ALAT oraz AspAT), elektrolitów w surowicy (sód, potas, chlorki) oraz 
poziomu glukozy we krwi; należy również wykonywać kontrolne badanie moczu. Leków 
przeciwlękowych przypisywanych przez lekarzy pierwszego kontaktu, nie należy przyjmować dłużej 
niż miesiąc, ponieważ mają właściwości uzależniające. Z kolei tak zawne psychodeliki- halucynogeny 
zaburzające funkcje psychiczne są pokrewne lekom psychotropowym [989]. 

21.20.1.1 Chlorpromazyna 

Chlorpromazyna (łac. Chlorpromazinum) jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze 
sumarycznym C17H19ClN2S, stosowanym, jako lek psychotropowy. Jest pochodną fenotiazyny o 
działaniu przeciwpsychotycznym, przeciwautystycznym i uspokajającym. Stosowana jest w postaci 
chlorowodorku. Budową chemiczną zbliżona do chlorprotiksenu. 
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Chlorpromazyna używana jest w postaci chlorowodorku. Okres półtrwania wynosi 30 godzin. 
Metabolizowana w wątrobie, jest wydalana przez nerki i układ pokarmowy w postaci nieaktywnych 
metabolitów. Przenika przez barierę krew-mózg, łożysko oraz do pokarmu kobiecego. Oddziałuje na 
różne receptory w mózgu, wykazuje następujące działanie: 

 antagonizm receptorów dopaminowych (D2), 
 antagonizm receptorów 5-HT2, 
 antagonizm receptorów adrenergicznych α1, 
 antagonizm receptorów muskarynowych (działanie cholinolityczne), 
 antagonizm receptorów H1 (działanie przeciwhistaminowe) [990]. 

21.20.2 Promazyna 

Promazyna (ATC N 05 AA 03) – neuroleptyczny lek psychotropowy z grupy alifatycznych 
pochodnych fenotiazyny. Stosowany w psychiatrii w leczeniu psychoz (działanie antypsychotyczne). 
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Promazyna wykazuje działanie uspokajające, działa także przeciwwymiotnie. Jest antagonistą 

receptorów dopaminowych. Podobnie jak inne neuroleptyki hamuje przewodnictwo nerwowe w 
układzie limbicznym i nigrostriatalnym. Wywiera słaby wpływ na układ wegetatywny i 
pozapiramidowy, blokuje receptory α1-adrenergiczne, receptory H1 oraz receptory muskarynowe. 
Zwiększa wydzielanie prolaktyny. Okazuje się, że rzadziej niż inne neuroleptyki powoduje zaburzenia 
pozapiramidowe. Promazyna jest dobrze wchłanianie zarówno po podaniu doustnym jak i 
domięśniowym. Jest metabolizowana w wątrobie, a nieczynne metabolity są wydalane z moczem i 
kałem. Przenika przez łożysko i do pokarmu kobiecego. Promazynę stosuje się w przypadku psychozy 
wieku starczego szczególnie z pobudzeniem oraz inne psychoz. Rzadko stosowana jest w przypadku 
schizofrenii. Dawkowanie dorośli doustnie początkowo 50–75 mg na dobę, dawka optymalna wynosi 
300–800 mg na dobę w dawkach podzielonych, maksymalna dawka 1 g na dobę w dawkach 
podzielonych, natomiast w leczeniu podtrzymującym 50–150 mg na dobę [991]. 

21.20.3 Trymetozyna 

Trymetozyna (łac. Trimetozinum) jest organicznym związkiem chemicznym, podstawioną 
benzoilową pochodną morfoliny o wzorze sumarycznym C14H19NO5. Związek o szybkim 
(występującym w 15 min. po podaniu doustnym) działaniu uspokajającym i przeciwlękowym[992, 
993]. Nie powoduje senności, nie osłabia czynności intelektualnych oraz nie wykazuje działania 
miorelaksacyjnego. Badania wykazały, że trymetozyna ma bardzo małą toksyczność i nie wywołuje 
uzależnienia. 
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Zawierający Trymetozynę oryginalny, węgierski lek wprowadzony do leczenia w latach 50. XX 
wieku pod nazwą handlową Trioxazin® przez firmę Egis Pharmaceuticals. Był stosowany również w 
polskim lecznictwie przez ponad 30 lat (do 2000 roku). Obecnie wytwarzany pod tą samą nazwą 
handlową przez nowego producenta. Preparaty dostępne na świecie to: Trioxazin tabl. 0,3 g x 20 szt. / 
Extractum Pharma Rt. Węgry. W Polsce preparat dostępny wyłącznie w trybie importu docelowego. 

21.20.4 Reboksetyna 

Reboksetyna (Reboxetinum) jest organicznym związkiem chemicznym, pochodną morfoliny 
będącą silnym, selektywnym inhibitorem wychwytu zwrotnego noradrenaliny (NRI) o wzorze 
sumarycznym C19H23NO3. Reboksetyna tosowana jest w leczeniu ciężkich depresji oraz niektórych 
zaburzeń lękowych. Badania wykazały, że w niewielkim, lecz klinicznie istotnym stopniu wpływa na 
zwrotny wychwyt serotoniny i dopaminy, co jest przyczyną występowania niekorzystnych efektów 
ubocznych [994]. Nie ma znaczącego powinowactwa do receptorów adrenergicznych oraz 
muskarynowych. Efekt terapeutyczny obserwuje się po około 10–20 dniach stosowania. 
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Jako substancja hamująca wychwyt zwrotny noradrenaliny, reboksetyna wykazuje aktywność w 
profilaktyce i leczeniu przewlekłego bólu. Analiza badań klinicznych wykazała, że reboksetyna nie 
jest znacząco lepsza od placebo w leczeniu depresji i znacząco gorsza od selektywnych inhibitorów 
zwrotnego wychwytu serotoniny. Analiza ta oparta została w ¾ na danych nieopublikowanych przez 
producenta, firmę Pfizer. W USA reboksetyna nie została dopuszczona do sprzedaży [995]. Preparaty 
dostępne handlowo są mieszaniną racemiczną izomerów (S,S) i (R,R). W tej formie reboksetyna może 
wywoływać interakcje z innymi lekami oraz powodować niepożądane efekty uboczne [996] 

21.21 Leki nasercowe 

Do leków nasercowych zalicza się preparaty zwiększające siłę skurczu mięśnia sercowego. Leki 
nasercowe stosowane są w przypadku ostrej i przewlekłej niewydolności krążenia pochodzenia 
sercowego. W przypadku choroby wieńcowej stosowane są glikozydy nasercowe [997]. 

21.22 Leki hipotensyjne 

W celu obniżenia ciśnienia tętniczego krwi stosowane są tak zwane leki hipotensyjne. Leki 
hipotensyjne stosuje się w przypadku choroby nadciśnieniowej, choroby niedokrwiennej serca i w 
niewydolności krążenia, często także trakcie niektórych zabiegów chirurgicznych. Leki te mogą 
działać na dwa sposoby: mogą hamować skurcz mięśni naczyń krwionośnych albo zmniejszać 
objętość płynów ustrojowych, w tym krwi [998]. 

21.22.1 Lisinopryl 

Lizynopryl jest organicznym związkiem chemicznym lizynową pochodną enalaprylu o 
sumarycznym wzorze C21H31N3O5. Stosowany jest, jako lek z grupy inhibitorów konwertazy 
angiotensyny (ACEI), przede wszystkim w leczeniu nadciśnienia tętniczego i niewydolności serca. 
Ponieważ badania dowiodły, że lizynopryl nie podlega metabolizmowi wątrobowemu, jako jeden z 
nielicznych ACEI nie jest prolekiem. Z uwagi na powyższe właściwości zaleca się stosowanie 
lizynoprylu w przypadku wskazań do stosowania ACEI i współistnienia chorób wątroby.  
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Lizynopryl powoduje zahamowanie działania konwertazy angiotensyny i w efekcie zmniejszenie 
stężenia angiotensyny II. Końcowym efektem jest spadek ciśnienia tętniczego. Pełny efekt 
hipotensyjny osiąga się po kilku tygodniach leczenia. W Polsce lizynopryl jest zarejestrowany w 
terapii nadciśnienia tętniczego (w monoterapii lub w połączeniu z innymi lekami), zastoinowej 
niewydolności serca, a także wczesnej fazy zawału mięśnia serca (przeciwdziałanie dysfunkcji lewej 
komory serca i niewydolności serca). Dawka początkowa wynosi 10 mg/d (przy nadciśnieniu 
tętniczym), 2,5 mg/d (przy niewydolności serca). Dawka ulega zmniejszeniu w przypadku 
niewydolności nerek (w zależności do klirensu kreatyniny). Lek podaje się raz na dobę niezależnie od 
pokarmu. Dawka maksymalna wynosi 80 mg/d (nadciśnienie tętnicze) i 20 mg/d (niewydolność 
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serca). W zawale serca lek podaje się do 24 h od jego wystąpienia, początkowo 5 mg/d. W zależności 
od producenta lek jest dostępny w dawkach: 2,5 mg, 5 mg, 10 mg i 20 mg [999]. 

21.22.2 Metoprolol 

Metoprolol (ATC C07 AB 02) jest organicznym związkiem chemicznym o sumarycznym wzorze 
C15H25NO3. Stosowany jest kardioselektywny lek z grupy β1-blokerów pozbawiony wewnętrznej 
aktywności sympatykomimetycznej (ISA) i właściwości stabilizujących błonę komórkową. Zmniejsza 
zapotrzebowanie serca na tlen, spowalnia akcję serca oraz obniża skurczowe i rozkurczowe ciśnienie 
tętnicze. 
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Wskazania do stosowania to: 
 nadciśnienie tętnicze (monoterapia i leczenie skojarzone), 
 choroba niedokrwienna serca, 
 zastoinowa niewydolność serca, 
 zaburzenia rytmu serca. 

Przeciwwskazania do stosowania: 
 hipotonia, wstrząs kardiogenny, 
 zaawansowany blok przedsionkowo-komorowy, 
 astma oskrzelowa, 
 zespół Raynauda, 
 zaburzenia czynności wątroby, 
 miażdżyca tętnic obwodowych, 
 cukrzyca. 

Działania niepożądane 
Metoprolol jest zwykle dobrze tolerowany. Do obserwowanych objawów niepożądanych zalicza się: 

 zaburzenia rytmu serca, 
 zaostrzenie utajonej cukrzycy, 
 zaburzenia widzenia, 
 impotencja, przejściowy spadek libido, 
 zmiany skórne, wypadanie włosów, 
 zaburzenia pamięci, 
 zaburzenia słuchu, 
 łuszczyca – zaostrzenie. 

Przykładowe preparaty handlowe: Betaloc, Metocard, Metoprolol VP, Beto ZK [1000, 1001]. 

21.22.3 Leki o działaniu antagonistycznym do kanału wapniowego 

Z badań wynika, że leki z grupy antagonistów kanału wapniowego są lekami uniwersalnymi 
ponieważ mogą być stosowane zarówno w monoterapii, jak i leczeniu skojarzonym z -blokerami, 
diuretykami lub inhibitorami konwertazy. Leki te zwane też antagonistami wapnia, czy blokerami 
kanału wapniowego - należą do zróżnicowanej pod względem budowy grupy leków. Charakteryzuje je 
jednak wspólny mechanizm działania. Mechanizm fizjologiczny, na który blokery kanału wapniowego 
wpływają. W komórkach mięśniowych, w tym w komórkach mięśnia sercowego oraz mięśniówce 
tętnic - wapń jest niezbędny do silnego skurczu. Mechanizm działania leków z grupy antagonistów 
wapnia polega na hamowania napływu wapnia przez kanały wapniowe błon komórkowych. Dlatego 
zastosowanie antagonistów wapnia związane jest z odpowiednio kontrolowanym dawką leku 
osłabieniem siły i częstości skurczu mięśnia sercowego oraz mięśniówki tętnic. Leki te hamują napływ 
jonów wapnia do wnętrza komórek mięśniowych ściany naczyń i komórek serca. Skutkiem 
hamowania napływu wapnia jest też rozszerzenie się obwodowych naczyń krwionośnych i 
zmniejszenie oporu płynącej krwi. W konsekwencji następuje obniżenie ciśnienia tętniczego. 
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Skuteczność antagonistów wapnia oceniana jest pozytywnie w monoterapii nadciśnienia łagodnego i 
umiarkowanego [1002].  

Do leków z tej grupy zaliczamy:http://pl.wikipedia.org/wiki/Amlodypina   
 Amlodypinę [1003],  
 Bencyklan, 
 Cynaryzynę, 
 Diltiazem, 
 Felodypinę, 
 Flunaryzynę, 
 Nifedypina, 
 Nikardypinę, 
 Werapamil [1004]. 

Leki te należą do grupy ksenobiotyków, powodujących blokadę kanałów wapniowych w 
komórkach organizmu. Kanały wapniowe są rodzajem receptora błonowego, mogą zatem łączyć się ze 
specyficznymi substancjami zwanymi antagonistami, co prowadzi do zablokowania, lub zredukowania 
możliwości otwierania się tych kanałów. Obniżenie zdolności otwierania się kanałów wapniowych 
powoduje zmniejszenie napływu jonów wapnia do komórki i spadek ich wewnątrzkomórkowego 
stężenia. Ponieważ jony Ca2+ pełnią ważną funkcję w mechanizmie skurczu mięśni, zablokowanie ich 
wnikania do komórki blokuje możliwość kurczenia się mięśni i prowadzi do ich rozluźnienia. 

21.22.4 Amlodypina 

Amlodypina (ATC C08 CA 01) – lek należący do grupy leków blokujących kanał wapniowy III 
generacji, pochodna dihydropirydyny o przedłużonym działaniu. 
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Rysunek 393 Amlodypina 

Wskazania  
 nadciśnienie tętnicze (monoterapia lub leczenie skojarzone z diuretykami, beta-

adrenolitykami, inhibitorami konwertazy angiotensyny II), 
 stabilna dławica piersiowa (monoterapia lub leczenie skojarzone z beta-adrenolitykami, 

inhibitorami konwertazy, azotanami długo działającymi) 
 dławica naczynioskurczowa (dławica Prinzmetala) w monoterapii lub skojarzeniu z 

azotanami, beta-adrenolitykami. 
Przeciwwskazania  

 nadwrażliwość na składniki preparatu czy inne leki – pochodne dihydropirydyny, 
 ciężkie niedociśnienie tętnicze lub wstrząs, 
 zawężenie drogi odpływu z lewej komory serca (objawowa stenoza aortalna), 
 niestabilna dławica piersiowa (z wyjątkiem dławicy Prinzmetala) 
 niewydolność serca po świeżym zawale serca (w ciągu 28 dni). 

21.22.5 Bencyklan 

Bencyklan (łac. bencyclanum) – organiczny związek chemiczny, bloker kanałów wapniowych, 
stosowany w leczeniu objawowym chorób tętnic kończyn dolnych. 
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Rysunek 394 Bencyklan 

 
Mechanizm działania. Bencyklan rozszerza naczynia krwionośne głównie poprzez blokowanie 

kanałów wapniowych w naczyniach krwionośnych. Zależnie od dawki hamuje również ATP-azę 
sodowo-potasową (Na+/K+ ATP-aza), agregację płytek krwi oraz podnosi zdolność krwinek 
czerwonych na odkształcenia. W wyniku tych działań poprawia się przepływ krwi w zwężonych 
tętnicach kończyn dolnych, a tym samym ukrwienie tkanek i ich natlenowanie. Działanie 
wazodilatacyjne bencyklanu ujawnia się głównie w obrębie naczyń wieńcowych, obwodowych i 
mózgowych. Bencyklan działa również spazmolitycznie, rozkurczając mięśnie gładkie przewodu 
pokarmowego, układu moczowo-płciowego i oddechowego, oraz uspokajająco. Lek wchłania się 
dobrze z przewodu pokarmowego, osiągając po średnio 3 godzinach maksymalne stężenie w osoczu. 
Jego biodostępność wynosi maksymalnie 35%, ze względu na efekt pierwszego przejścia. Około 30-
40% podanej dawki leku wiąże się z białkami osocza. Okres półtrwania wynosi 6–10 godzin; nie ulega 
on wydłużeniu w przypadku osób starszych czy osób z lekką lub umiarkowaną niewydolnością 
wątroby lub nerek. Bencyklan metabolizowany jest w wątrobie, głównie poprzez dezalkilację i 
rozszczepienie wiązania eterowego. Lek wydalany jest w postaci metabolitów głównie z moczem, 
jedynie 2-3% podanej dawki wydalane jest w postaci niezmienionej. Wskazania - Leczenie objawowe 
chorób tętnic kończyn dolnych związanych ze zwężeniem światła naczyń krwionośnych, np. 
miażdżycy zarostowej tętnic kończyn dolnych, objawiającej się, jako chromanie przestankowe. 

Przeciwwskazania  
 nadwrażliwość na bencyklan lub jakikolwiek inny składnik preparatu, 
 ciężka niewydolność oddechowa, 
 ciężka niewydolność nerek lub wątroby, 
 blok przedsionkowo-komorowy, zawał serca, niewydolność serca, 
 padaczka, 
 udar mózgu (przebyty w ciągu 12 miesięcy od potencjalnej daty rozpoczęcia leczenia 

bencyklanem), 
 ciąża i karmienie piersią. 

Działania niepożądane - Występują niezbyt często i zazwyczaj nasilonego charakteru. Podczas 
leczenia bencyklanem mogą wystąpić: 

 zaburzenia przewodu pokarmowego (uczucie suchości w jamie ustnej, bóle żołądka, 
nudności i wymioty, objawy niestrawności), 

  zaburzenia serca (tachyarytmia, szczególnie w przypadku jednoczesnego podawania 
bencyklanu i sympatykomimetyków), 

 zwiększenie masy ciała, 
 reakcje alergiczne, 
 wzrost aktywności enzymów wątrobowych [1005, 1006]. 

21.22.6 Flunaryzyna 

Flunaryzyna, ang. flunarizine lek będący antagonistą kanału wapniowego. Flunaryzyna to 
pochodna cynaryzyny. Blokuje działanie histaminy, silnie i długotrwale znosi skurcz i zwężenie 
drobnych naczyń [1007]. 
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Rysunek 395 Flunaryzyna 

Wskazania 
-zawroty głowy pochodzenia przedsionkowego 

 bóle głowy wywołane zmianami naczyniowymi, 
 zaburzenia krążenia mózgowego, 
 zaburzenia pamięci, 
 choroba Raynauda, 
 koniecznośc obniżenia cisnienia w gałce ocznej [1008], 

 Przeciwwskazania 
 nadwrażliwość na lek, 
 zaburzenia czynności wątroby lub nerek, 
 choroba Parkinsona, 
 depresja, 
 objawy pozapiramidowe, 
 niektóre choroby neurologiczne. 

 Działania niepożądane 
 bóle brzucha, 
 nudności, 
 wymioty, 
 biegunka, 
 zaparcia, 
 wzrost masy ciała, 
 osłabienie, 
 uczucie zmęczenia, 
 bezsenność, 
 nadmierne pobudzenie, 
 drgawki, 
 bóle i zawroty głowy, 
 objawy depresji [1009]. 

21.22.7 Cynaryzyna 

Cynaryzyna (opcjonalne nazwy -Cinnarizinum, Cinnarizine, Cinnaryzyna, ATC N 07 CA 02) – 
(chlorowodorek 1-(difenylometylo)-4-(3-fenylo-2-propenylo)piperazyny). Cynaryzyna to silny lek 
przeciwhistaminowy. Hamuje uwalnianie histaminy, bradykininy, serotoniny, adrenaliny, 
angiotensyny i wazopresyny oraz ich wpływ na naczynia krwionośne. Jest również nieselektywnym 
blokerem kanałów wapniowych, co objawia się działaniem rozkurczowym na naczynia krwionośne, 
poprawia krążenie obwodowe, mózgowe i wieńcowe, powstrzymuje mdłości. Działa również lekko 
uspokajająco oraz znieczulająco. Powoduje poprawę procesów myślowych (poprzez lepsze dotlenienie 
mózgu). Może osłabiać sprawność psychoruchową (nie powinno się prowadzić samochodu pod 
wpływem tego leku). Działanie cynaryzyny utrzymuje się przez ok. 24 godziny [1010. 1011]. 

N N
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Rysunek 396 Cynaryzyna 

21.22.8 Werapamil 

Werapamil (ATC: C 08 DA 01) – organiczny związek chemiczny, pochodna fenyloalkiloaminy (a 
także papaweryny), lek mający zdolność blokowania kanałów wapniowych w komórkach układu 
bodźco-przewodzącego serca i mięśni gładkich (tzw. „antagonista wapnia”). Zablokowanie kanałów 
wapniowych w układzie bodźco-przewodzącym serca powoduje działanie antyarytmiczne. 
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Rysunek 397 Werapamil 

Wskazania do stosowania: 
- choroba niedokrwienna serca,  

 postać stabilna, 
 postać niestabilna gdy przeciwwskazany jest β-bloker, 
 dławica Prinzmetala, 

- nadkomorowe zaburzenia rytmu serca:  
 napadowy częstoskurcz nadkomorowy, 
 zwalnianie rytmu u chorych z migotaniem i trzepotaniem przedsionków (z wyjątkiem 

osób, u których istnieje dodatkowa droga przewodzenia), 
 u chorych z nadciśnieniem tętniczym, 
 u chorych z dysfunkcją lewej komory, 

- kardiomiopatia przerostowa, 
- nadciśnienie tętnicze, 
- nadciśnienie płucne, 
- w ciąży w zagrażającym porodzie przedwczesnym. 
Werapamil jest także stosowany, jako inhibitor pomp białkowych wyrzucających leki, takich jak 

P-glikoproteina. Ta właściwość leku jest użyteczna, gdyż wiele linii nowotworowych wykazuje 
nadekspresję pomp wyrzucających leki, co ogranicza działanie leków cytotoksycznych lub 
znaczników fluorescencyjnych. 

Przeciwwskazania i działania niepożądane: 
 niedociśnienie tętnicze lub wstrząs kardiogenny, 
 bradykardia, 
 blok przedsionkowo-komorowy II stopnia i III stopnia, 
 ciężka niewydolność krążenia, 
 migotanie przedsionków w przebiegu zespołu WPW z dodatkową drogą przewodzenia 

(zespół LGL), 
 częstoskurcz komorowy. 

Działania niepożądane: 
 niedociśnienie tętnicze, 
 blok przedsionkowo-komorowy każdego stopnia, 
 niewydolność krążenia aż do obrzęku płuc, 
 częstoskurcz komorowy u ludzi z zespołem LGL, 
 bóle brzucha, mdłości, 
 zaparcie, 
 uszkodzenie wątroby. 

Dawkowanie - ściśle według wskazań lekarza! Może być podawany doustnie (zakres dawek do 
480 mg) i dożylnie (zakres dawek do 10 mg). Dostępne preparaty: Isoptin, Lekoptin, Staveran [1012]  
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21.23 Leki cytostatyczne 

Leki cytostatyczne, cytostatyki, leki przeciwnowotworowe stanowią grupę substancji naturalnych i 
syntetycznych używanych w chemioterapii nowotworów działających toksycznie na komórki 
nowotworowe charakteryzujące się szybkimi podziałami. Niestety leki te uszkadzają także inne 
szybko dzielące się, zdrowe komórki (szpik kostny, błony śluzowe, komórki włosów). Często 
występują działania niepożądane takie jak: anemia, nudności i wymioty, łysienie). Cytostatyki mają 
niski indeks terapeutyczny, są lekami niebezpiecznymi dla organizmów. Leki cytotoksyczne stosuje 
się w przypadkach, kiedy inne metody leczenia (chirurgiczna i radiologiczna) zawodzą lub przed albo 
po operacji usunięcia nowotworu w celu zniszczenia ewentualnie pozostałych komórek rakowych. 
Ogólna zasada działania cytostatyków polega na zaburzaniu cyklu komórkowego i powodowaniu 
śmierci komórki lub zahamowaniu jej rozwoju i podziałów. Skuteczność leczenia zależy od stopnia, w 
jakim populacja komórek nowotworowych zostanie zniszczona. Zwykle podczas jednej chemioterapii 
stosuje się kilka leków z różnych grup cytostatyków. Powoduje to zwiększenie skuteczności leczenia. 
Leki dobiera się tak, aby miały różny mechanizm działania (zabijały komórkę różnymi sposobami) i 
jednocześnie inne działania niepożądane, dzięki czemu unika się nasilenia tych samych efektów 
toksycznych. Nieustannie trwają badania kliniczne nad nowszymi cytostatykami, które mogą działać 
bardziej swoiście (wybiórczo) i mogą być mniej toksyczne od leków starszej generacj [1013]. W 
przypadku leków alkilujących działanie cytostatyków może polegać na podstawieniu atomu wodoru w 
DNA rodnikiem alkilowym, czyli alkilowanie DNA hamowanie podziału komórek oraz przyłączenie 
rodnika alkilowego do atomu azotu w cząsteczce guaniny. Działanie niektórych leków alkilujących 
polega także dodatkowo na blokowaniu enzymów odpowiedzialnych za naprawę DNA (pochodne 
nitrozomocznika, takie jak karmustyna, lomustyna, fotemustyna), dakarbazyna działa dodatkowo, jako 
antymetabolit purynowy. Leki alkilujące nie są swoiste dla fazy cyklu komórkowego, ale najsilniej 
działają w fazie S. Do najgroźniejszych powikłań odległych w terapii tymi lekami należy możliwość 
wystąpienia wtórnych nowotworów oraz bezpłodności. Działanie cytostatyków w przypadku 
inhibitorów mitozy polega na rozpadzie mikrotubul {tak działają alkaloidy Vinca; winblastyna, 
winkrystyna (Rysunek 433) i winorelbina} lub ich stabilizacji. Tak jak taksany (paklitaksel, 
docetaksel). Inhibitory mitozy są fazowo specyficzne, działają w fazie M, taksany dodatkowo w fazie 
G2. Groźnym objawem ubocznym przy stosowaniu cytostatyków jest ich neurotoksyczność, 
szczególnie w przypadku winkrystyny (rozdzia 23.1.22), a także toksyczne działanie na układ 
pokarmowy i oddechowy. Działanie cytostatyków w przypadku inhibitorów topoizomerazy I i II 
polega na hamowania aktywności enzymów potrzebnych do dalszej replikacji DNA. Do tej grupy 
zalicza się: pochodne kamptotecyny (irynotekan i topotekan), jako blokery I topoizomerazy oraz 
lignany (etopozyd i tenipozyd), jako blokery II topoizomerazy. Do najgroźniejszych powikłań należą 
wtórne białaczki, szczególnie w przypadku etopozydu i tenipozydu. 

W przypadku stosowania antybiotyków o działaniu cytostatycznym dochodzi bądź do stabilizacji 
DNA poprzez utworzenie niemożliwej do rozplecenia spirali (antracykliny [1014]), bądź do przecięcia 
nici DNA (bleomycyna [1015]), bądź również do efektu alkilującego (mitomycyna [1016]). Należy 
zauważyć, że jest to grupa cytostatyków najmniej jednolita pod względem działania na komórki 
nowotworu. Antybiotyki mają szerokie działanie przeciwnowotworowe. Do groźnych działań 
ubocznych należą: uszkodzenie mięśnia sercowego (antracykliny), uszkodzenie płuc (bleomycyna). 

Działanie cytostatyków - antymetabolitów [1017] polega na zahamowaniu reakcji 
enzymatycznych, które umożliwiają podział komórek nowotworowych (inhibitory tetrahydrogenazy 
folianowej; metotreksat, Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.ralitreksed, pemetreksed), lub 
budowaniu do struktury DNA, jako fałszywy budulec, poprzez łudzące podobieństwo w budowie 
chemicznej do prawdziwego [1021]; w ten sposób działają antymetabolity pirymidynowe (cytarabina 
[1018], gemcytabina [1019]) oraz purynowe (fludarabina [1020], chlorodeoksyadenozyna [1021]). 
Antymetabolity mogą także działać poprzez zablokowanie wbudowania cząsteczki, niezbędnej do 
syntezy DNA, jak np. fluorouracyl patrz rozdział 10.8.2. Najgroźniejszym objawem niepożądanym w 
przypadku antymetabolitów jest uszkodzenie szpiku (szczególnie nasilone w przypadku analogów 
purynowych). Wszystkie antymetabolity są swoiste dla fazy S cyklu komórkowego. Do zalet leczenia 
antymetabolitami należy to, że z wyjątkiem cytarabiny względnie rzadko wywołują silne dolegliwości 
ze strony przewodu pokarmowego [1022]. Przykładem cytostatyku może być Imatinib 
(metanosulfonian imatinibu, ang. imatinib, imatinib mesylate, ATC L 01 XX 28) stosowany, jako lek 
w leczeniu nowotworów w formie soli – metanosulfonianu imatinibu. Technologia wytwarzania 
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substancji aktywnej imatinib opracowana w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie została w 
2010 roku nagrodzona w Konkursie Polski Produkt Przyszłości [1023]. 
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Rysunek 398 Imatinib 

Wskazania do stosowania  
 leczenie przewlekłej białaczki szpikowej (CML) z chromosomem Philadelphia (bcr-abl) u 

dorosłych chorych w fazie przewlekłej, w przypadku gdy leczenie interferonem α okazuje 
się być nieskuteczne, w przyspieszonej fazie choroby lub w przełomie blastycznym, 

 leczenie noworozpoznanej przewlekłej białaczki szpikowej z chromosomem Philadelphia 
(bcr-abl), 

 leczenie białaczki szpikowej u pacjentów niekwalifikujących się do przeszczepienia 
szpiku, 

 leczenie zespołu hipereozynofilowego i przewlekłej białaczki eozynofilowej, 
 leczenie nieoperacyjnych i (lub) przerzutowych guzów podścieliskowych przewodu 

pokarmowego (GIST, gastrointestinal stromal tumors) z ekspresją c-kit (CD 117) u 
dorosłych pacjentów [1024]. 

21.23.1 Leki niezbędne 

Światowa organizacja zdrowia WHO publikuje listę leków niezbędnych (WHO Model List of 
Essential Medicines). Leki te uznawane są, jako podstawowe leki konieczne do zaspokojenia potrzeb 
ludności w ramach zapewnienia opieki zdrowotnej [1025, 1026]. Na listę tą w roku 1977 wpisana 
została kombinacja Levodopa + Carbidopa [1027], jako lek DOPA należący do najskuteczniejszych 
leków stosowanych w chorobie Parkinsona [1028]. 
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Rysunek 399 DOPA 

Lek występujący pod różnymi nazwami - DOPA (LEWODOPA, L-DOPA, L-3,4-
dihydroksyfenyloalanina) jest naturalnym aminokwasem, tak zawną aminą katecholową, powstałą w 
procesie hydroksylacji tyrozyny Rysunek 178, na skutek reakcji prowadzonej przez hydroksylazę 
tyrozynową. Lek jest prekursorem dopaminy, powodującym zwiększenie stężenia tego 
neuroprzekaźnika w mózgu. Jest metabolitem pośrednim w szlaku syntezy adrenaliny. L- dopę 
możnay otrzymać z waniliny, produkowanej w sporych ilościach i używanej do wytwarzania lodów 
waniliowych patrz rozdział 28.1.4. 

21.24 Leki przeciwpasożytnicze 

Definicja pasożyt obejmuje bardzo szeroki obszar, pasożytem może to być pierwotniak 
wywołujący malarię [1029], płaziniec, nicień, stawonóg. Jak dotąd nie ma grupy leków działających 
na wszystkie pasożyty. Najczęściej są to środki działające przeciw pierwotniakom, płazińcom, 
nicieniom, stawonogom. Mogą być, na przykład takie środki jak awermektyna stosowana przeciw 
nicieniom i stawonogom [1030]. Najważniejszą cechą leku przeciw pasożytniczego jest spektrum 
działania. Z kolei podstawą terapii jest diagnostyka. Skuteczność leku można oceniać na podstawie 
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badania na przykład badania kału. Ocenia się intensywność inwazji – w jakim stopniu (w procentach) 
lek zredukował ilość jaj w kale. Lek o wysokiej skuteczności to taki, który zredukował intensywność 
inwazji po 7-14 dniach o ok. 95-100%; lek skuteczny – 80-100%; lek mało skuteczny – 0-100%. 
Statystycznie jeżeli obliczono, że w badaniach w dziewięciu przypadkach lek zredukował o 100%, a 
tylko w jednym o 0% to lek klasyfikowany jest, jako mało skuteczny. Ważna jest trwałość leku w 
czasie. W badniach laboratoryjnych stężenie w tkankach osobnika doświadczalnego musi być 
mierzone laboratoryjnie (żeby można było np. w czasie masowych upadków po podaniu leku 
sprawdzić czy był przedawkowany czy nie). Lek powinien mieć wysoki indeks terapeutyczny i 
powinien być niegroźny dla środowiska. W przypadku leków stosowanych, jako leki dodawane do 
paszy dla zwierząt lek powinien być trwały i aktywny po wymieszaniu z paszą, nie powinien być 
higroskopijny i elektrostatyczny [1031]. 

21.24.1 Środki przeciw pierwotniakom. 

Pochodne aminochinoliny 
 chlorochina [1032]. 

Nitroimidazole 
 metronidazol – Flagyl, Avimetronid, Metronidazol; 
 tynidazol – Fasigin; 
 ornidazol – Tiberal. 

Nitroimidazole działają aktywnie na: Trichomonas sp., Histomonas melagridis, Giardis sp., 
Entamoeba sp. Avimetronid zwalcza histomonadoza u kur i indyków; trichomonadozę gołębi. Flagyl – 
trichomonadozę u ludzi. Z kolei tinidazol stosuje się w leczeniu rzęsistkowicy, a także w chorobach 
wywołanych przez Giardia intestinalis i Entamoeba histolytica. Ponieważ działa na podobne patogeny 
jak metronidazol, tynidazol stosuje się zamiennie (na przykład w przypadkach, gdy metronidazol nie 
jest tolerowany przez pacjenta) [1033].  

Tetracykliny  
 doksycyklina – doxycylinum 
 tetracyklina 

Stosowane do zwalczania Trichomonas sp., [1034], kokcydia, [1035], Entamoeba sp., Plasmodium 
sp., Balantidium coli. 

Sulfonamidy  
 sulfadiazyna, sulfametoksazol stosowane również w połączeniu z 

dwuaminopirymidynami, 
 sulfaguanidyna. 
 Sulfadimidyna. 

Stosowane głównie na kokcydia (Eimeria, Sarcocystis, Toxoplasma). 
Benzimidazole  

 albendazol – Valbazen, Vermitan 
 mebendazol – Mebenvet, Mebendazol 
 fenbendazol – Panacur, Fenbezan 

Zwalczają Giardia sp., Entamoeba sp. albendazol zwalcza też dojrzałe przywry i Moniezia sp. 
Wykazuje jednak działanie teratogenne (wyklucza to podawnietego leku na początku ciąży). Z kolei 
mebendazol zwalcza ogoniastek jelitowy Giardia lamblia, tasiemce Taenia, Mesocestoidae. 
Fenbendazol stosowany jest także przeciwko obleńcom. 

Aminoglikozydy [1036] 
 paromomycyna [1037], w weterynarii -Kryptosporidioza cieląt [1038]. 

Nitrofurany 
 furazolidon, nitrofurazon – kokcydia [1039, 1040]. 

21.24.2 Środki przeciw płazińcom, przywrom i tasiemcom 

Salicylamidy (amidy kwasu salicylowego patrz Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.) 
[1041] 

 diryklozamid – (Zanil, Nilzen) skuteczne przeciw tasiemcom,  diryklozamid – (Zanil, Nilzen) skuteczne przeciw tasiemcom, 
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 klozantel – Flukiver, 
 rafoksamid – Ranili, 
 niklezamid – Iomezan, 

Pochodne fenoli 
Pirazynoizochinolany [1042] prazikwantel – Drencid. Stosowane na tasiemce 5mg/kg; na 

przywrę kocią 3 x po 20mg/kg, nie działają na włosogłówki [1043]. Przykładowe związki o działaniu 
pzreciwpasożytniczym opisano w dwóch kolejnych rozdziałach 21.24.3 oraz 21.24.4. 

21.24.3 Albendazol 

Albendazol (albendazole, ATC: P02CA03) – lek przeciwpasożytniczy o szerokim zakresie 
działania, będący pochodną benzimidazolu, stosowany w infestacji obleńcami i niektórymi 
płazińcami. Lek nie jest dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych przez FDA [1044]. 
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Rysunek 400 Albendazol 

Działanie albendazolu polega na hamowaniu polimeryzacji tubuliny. Stwierdzono również, że jest 
inhibitorem specyficznej dla robaków reduktazy fumaranowej. Albendazol jest aktywny wobec 
nicieni: owsika ludzkiego, włosogłówki ludzkiej, glisty ludzkiej, tęgoryjca dwunastnicy, tęgoryjca 
amerykańskiego, węgorka jelitowego oraz niektórych tasiemców. Albendazol słabo wchłania się z 
przewodu pokarmowego. Posiłek zwiększa jego wchłanianie. Niewielka część albendazolu jest 
metabolizowana do sulfotlenku albendazolu, nim lek osiągnie krążenie ogólne. Maksymalne stężenie 
metabolitu w osoczu występuje po około 2–5 godzinach od podania preparatu. Sulfotlenek 
albendazolu w 70% wiąże się z białkami osocza, jego T1/2 wynosi 8–12 godzin. Albendazol jest 
wydalany z moczem i żółcią. 

21.24.4 Nitazolsanid 

Nitazoksanid – czynna substancja leku – jest nową benzamidową pochodną nitrotiazoli. Wykazuje 
strukturalne podobieństwo do kwasu acetylo salicylowego. Chemicznie jest to 2-acetyloxy-N-(5-nitro-
2-thiazolyl) benzamidu, o wzorze cząsteczkowym C12H9N305S i masie cząsteczkowej =307,3 (www. 
fda. gov) [1045]. 
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21.24.5 Prazikwantel 

Prazikwantel jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym C19H24N2O2, 
Prazikwantel (Biltricid) jest efektywnym środkiem stosowanym przeciw płazińcom. Prazikwantel nie 
jest licencjonowany do stosowania u ludzi natomiast zalecany jest do stosowania w weterynarii [1046, 
1047]. 
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Rysunek 402 Prazikwantel 

21.25 Statyny 

Jak wspomniano przy opisie kwasu mewalonowego rozdział 6.12.16 strona 50. Statyny są grupą 
leków stosowanych w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Leki te działają przez hamowanie 
enzymu reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylokoenzymu A (HMG-CoA). Leki z grupy statyn 
stosowane są w leczeniu hiperlipidemii zarówno w mono- jak i politerapii; zmniejszają liczbę 
incydentów wieńcowych, zgonów wieńcowych, udarów mózgu i zabiegów rewaskularyzacyjnych. 
Statyny są dobrze tolerowane, a ich najpoważniejszym działaniem niepożądanym jest choroba mięśni 
zwana miopatią [1048]. Z kolei B. Golomb z Uniwersytetu San Diego [1049] opublikowała wyniki 
badań, z których wynika, że statyny obniżają poziom energii [1050], z innych doniesien wynika, że 
statyny mogą być odpowiedzialne za utratę pamięci [1051]. Pierwsza statyna, mewastatyna, została 
wyizolowana z pleśni Penicillium citrinium przez Akirę Endo i Masao Kurodę z Japonii w 1976 roku. 
Obecnie zdecydowanie zaleca się stosowanie statyn przez każdego chorego ze stężeniem cholesterolu 
LDL w osoczu powyżej 2,6 mmol/l (100 mg%), i każdego chorego ze stabilną dławicą piersiową. 
Statyny należą do najczęściej sprzedawanych i stosowanych leków, wartość sprzedaży tylko jednego 
preparatu atorwastatyny firmy Pfizer pod nazwą handlową Lipitor wyniosła w 2006 roku 12,9 
miliardów dolarów, co czyni z niej najpopularniejszy lek na receptę na świecie. Pierwszy 
wprowadzonym do leczenia lekiem z grupy statyn była Lowastatyna patrz Rysunek 403 [1052]. Jak 
się okazuje lowastatyna występuje naturalnie w grzybach boczniakach Pleurotus ostreatus i ryżu 
fermentowanym. 
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Rysunek 403 Lowastatyna 

Inną syntetyczną statyną jest atorwastatyna, która jest wybiórczym inhibitorem reduktazy 3-
hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (reduktazy HMG-CoA) [1053]. 

21.25.1 Atorwastatyna 

Atorwastatyna jest lekiem należącym do grupy syntetycznych statyn. Jest wybiórczym inhibitorem 
reduktazy 3-hydroksy-3-metylo-glutarylo-koenzymu A (reduktazy HMG-CoA). 

Atorwastatyna hamuje konwersję HMG-CoA do prekursora steroli, mewalonianu hamując syntezę 
cholesterolu w wątrobie. W efekcie zmniejsza jego stężenie w komórkach wątrobowych. Efektem tego 
jest większa ekspresja receptorów dla LDL (wzrasta ich zagęszczenie na komórkach) oraz większy 
wychwyt cząstek LDL. Zmniejsza się stężenie cholesterolu całkowitego oraz cholesterolu LDL. 
Dodatkowo zmniejszą się również stężenia cholesterolu VLDL, apolipoproteiny B i trójglicerydów. W 
efekcie w niewielkim stopniu zwiększa się stężenie cholesterolu HDL.  

 
Rysunek 404 Atorwastatyna 

Atorwastatyna dzięki swemu działaniu zmniejsza występowanie epizodów niedokrwiennych w 
okresie 16 tygodni po ostrym zespole wieńcowym i zmniejsza ryzyko incydentów sercowo-
naczyniowych u osób z nadciśnieniem tętniczym i co najmniej 3 dodatkowymi czynnikami ryzyka 
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naczyniowo sercowego. Dawka leku wynosi od 10 do 80 mg doustnie, zalecana 1 raz dziennie. Przed 
rozpoczęciem leczenia i co ok. 3 miesiące należy wykonywać lipidogram, a stężenie cholesterolu LDL 
powinno być głównym wskaźnikiem skuteczności leczenia. Zmiany dawkowania należy dokonywać w 
odstępach co najmniej 4 tygodni. 

Preparaty 
 Atoris, 
 Atorvastatinum Farmacom, 
 Atorvasterol, 
 Atorvox, 
 Atractin, 
 Atrox, 
 Corator, 
 Larus, 
 Sortis, 
 Torvacard, 
 Torvalipin, 
 Torvazin, 
 Tulip 

21.26 Leki przeciwalergiczne 

Leki przeciwalergiczne maja za zadanie zwalczanie i zapobieganie alergii. Alergia to patologiczna, 
jakościowo zmieniona odpowiedź tkanek na alergen, polegająca na reakcji immunologicznej 
związanej z powstaniem swoistych przeciwciał, które po związaniu z antygenem doprowadzają do 
uwolnienia szeregu różnych substancji, które są mediatorami stanu zapalnego.  

21.26.1 Claritine 

Claritine jest lekiem przeciwalergicznym nie wywołującym senności. Substancją czynną jest 
loratadin organiczny związek zaliczany do drugiej generacji antagonistów histaminy H1 [1054]. 
Budowa związku przypomina budowę trójcyklicznych atydepersantów imipraminy, lub 
antypsychotycznej quetiapiny [1055]. Lek o nazwie handlowej Claritin-D [1056] lub Clarinase jest 
kombinacją loratadinu i pseudoefedryny Rysunek 406. 
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Rysunek 406 Pseudoefedryna 

21.27 Antydepresanty 

Antydepresanty są lekamii przeciwdepresyjnymi wprowadzonymi do leczenia psychiatrycznego 
pod koniec pierwszej połowy ubiegłego wieku. Jak sama nazwa wskazuje używane są one w leczeniu 
depresji. Natomiast często bywają wykorzystywane także w przypadku pacjentów ciepiących na 
ciężkie zaburzenia lękowe i napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, bulimię, anoreksję, w 
terapii bólu oraz w przebiegu innych zaburzeń psychicznych [1057]. 
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21.27.1 Trazodon 

Trazodon (nazwy handlowe Desyrel, Oleptro, Beneficat, Deprax, Desirel, Molipaxin, Thombran, 
Trazorel, Trialodine, Trittico, Mesyrel) jest antydepresantem antagonistą receptorów serotoniny i 
inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny. Jest to organiczny związek chemiczny - pochodna 
fenylopiperazyny o sumarycznym wzorze C19H22ClN5O. 
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Trazodon wykazuje następujące działanie niepożądne działania uboczne:  
 senność i zmęczenie, 
 ból i zawroty głowy, 
 osłabienie, nudności, 
 suchość błon śluzowych w jamie ustnej,  
 zaburzenia seksualne [1058]. 

21.27.2 Duloksetyna 

Duloksetyna jest organicznym związkiem chemicznym, jest lekiem z grupy inhibitorów wychwytu 
zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI), stosowany w leczeniu depresji, zespołu lęku 
uogólnionego, bólu w neuropatii cukrzycowej i fibromialgii. W niektórych krajach stosowana w 
terapii wysiłkowego nietrzymania moczu (SUI). Mechanizm działania 

Duloksetyna hamuje transporter serotoniny (SERT) i transporter noradrenaliny (NET), 
zwiększając przekaźnictwo serotoninergiczne i noradrenergiczne. Ponieważ pompa wychwytu 
zwrotnego noradrenaliny działa na dopaminę w korze przedczołowej, prawdopodobnie duloksetyna 
zwiększa również przekaźnictwo dopaminergiczne w tym obszarze mózgu. 
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Farmakokinetyka i metabolizm 
Czas półtrwania duloksetyny wynosi około 12 godzin. Lek jest metabolizowany przy udziale 

izoenzymów cytochromu P450: CYP2D6 i CYP1A2. Prawdopodobnie tylko metabolizm przez 
CYP2D6 ma znaczenie kliniczne. 

Działania niepożądane 
Większość działań niepożądanych leku występuje na początku kuracji i ustępuje w krótkim czasie. 

Najczęściej są to nudności, biegunka, nadmierna senność w ciągu dnia, bezsenność, nadmierna 
potliwość. Mogą występować zaburzenia funkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn. Lek obniża próg 
drgawkowy i rzadko może powodować napady drgawkowe. Wyjątkowo może powodować przyrost 
masy ciała [1059]. 
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21.28 Szczepionki 

Szczepionka jest preparatem pochodzenia biologicznego, zawierający antygen, który stymuluje 
układ odpornościowy organizmu do rozpoznawania go, jako obcy, niszczenia i utworzenia pamięci 
poszczepiennej [1060]. Dzięki tej pamięci, w przypadku kolejnego kontaktu z antygenem (infekcji), 
odpowiedź immunologiczna wykształca się szybciej i jest silniej wyrażona (odporność wtórna), co ma 
uniemożliwić naturalny przebieg choroby, wraz z wykształceniem się typowych dla niej objawów 
klinicznych. W skład szczepionki może wchodzić żywy, o osłabionej zjadliwości (atenuowany) lub 
zabity drobnoustrój, a także inne fragmenty jego struktury czy metabolity. Szczepionka może być 
skierowana przeciwko jednemu czynnikowi chorobotwórczemu (szczepionka monowalentna) lub 
skojarzona przeciwko kilku czynnikom jednocześnie (poliwalentna) [1061, 1062]. 

21.28.1 Amantadyna 

Amantadyna jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym C10H17N, 
Amantadyna jest aminą pochodną Adamantanu. Jest stosowana, jako szczepionka przeciw wirusom 
grypytypu -A oraz w leczeniu choroby Parkinsona ponieważ powoduje nasilanie przewodnictwa 
dopaminergicznego. 

NH2

 
Rysunek 409 Adamantadyna 

Amantadyna działa hamująco na uwalnianie informacji genetycznej wirusa do cytoplazmy 
komórki gospodarza Blokuje kanał jonowy białka wirusa M2 (wirusa grypy). Efekt ten uzyskuje się w 
dawkach terapeutycznych leku tylko w wirusów grypy typu -A. Dla niektórych wirusów RNA, 
chlorowodorek amantadyny zapobiega wnikaniu i uwalnianie kwasu nukleinowego wirusa. 
amantadyna wiąże w stężeniach leczniczych w miejscu wiązania receptora PCP, i w ten sposób 
prowadzi do hamowania powinowactwa receptora NMD [1063]. Preparaty Viregyt K – tabletki, 
kapsułki 0,1 g; dawkowanie 100 mg co 12 h. 

22. Metabolizm 

Metabolizm to całokształt reakcji chemicznych i związanych z nimi przemian energii 
zachodzących w żywych komórkach, stanowiący podstawę wszelkich zjawisk biologicznych [1064]. 
Procesy te pozwalają komórce na wzrost i rozmnażanie, zarządzanie swoją strukturą wewnętrzną oraz 
odpowiadanie na bodźce zewnętrzne 

23.  Związki naturalne 

Istnieje kilka możliwości dokonania podziału związków organicznych. Jednym z nich jest podział 
na związki naturalne (występujące w przyrodzie) oraz syntetyczne. Innym jest wyróżnianie obecności 
heteroatomów takich jak tlen lub azot. Jednak najbardziej intuicyjnym i powszechnie stosowanym jest 
klasyfikacja oparta na występowaniu w danej cząsteczce grup funkcyjnych, które mają decydujący 
wpływ na właściwości związku [1065]. Do związków jednofunkcyjnych zalicza się substancje, 
których cząsteczki posiadają tylko jeden typ grup funkcyjnych. Alkohole zawierają grupę 
hydroksylową OH, kwasy posiadają grupę karboksylową - COOH, aminy grupę aminową-NH2. 
Związki zawierające więcej niż jeden typ grup funkcyjnych nazywa się wielofunkcyjnymi. 
Przykładem mogą być aminokwasy posiadające grupę aminową oraz grupę karboksylową jak 
aminokwas H2NCOOH glicyna patrz Rysunek 158. Przykładem związków naturalnych mogą by 
naturalne amino glikozydy, które opisano w dziale 21.14. Pochodne naturalne antybiotyków to: 

 gentamycyna, 
 kanamycyna [1066], 
 neomycyna, 
 salinomycyna, 
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 streptomycyna, 
 tobramycyna[1067], 
 wankomycyna. 

23.1  Alkaloidy 

Alkaloidy są pod względem liczebności następną po terpenach grupą wtórnych metabolitów 
roślinnych, wyróżnia się ponad 10 000 różnych alkaloidów. Występują u roślin okrytonasiennych w 
korzeniach, liściach, i owocach. Przykłądowe alkaloidy to kofeina, nikotyna, kokaina, morfina, 
chinina i atropina [1068, 1069, 1070]. Nazwa alkaloid wywodzi się z arabskiego qualia - popiół 
roślinny (ług) oraz greckiego – oides - podobny. Stąd alkaloid "przyjmujący postać zasady" – według 
rekomendacji IUPAC [1071] jest to grupa naturalnie występujących zasadowych związków 
chemicznych (na ogół heterocyklicznych), głównie pochodzenia roślinnego, zawierających azot. 
Dodatkowo do tej grupy włączone są niektóre obojętne związki chemiczne biogenetycznie związane z 
alkaloidami zasadowymi. Prekursorami do biosyntezy tych związków chemicznych są aminokwasy. 
Alkaloidy wykazują zwykle silne, często trujące działanie fizjologiczne na organizm człowieka. Dla 
chemii organicznej przez ponad 100 lat były przedmiotem badań strukturalnych i syntetycznych. 
Przykładem jest morfina patrz Rysunek 303, wydzielona w 1805 roku z opium przez niemieckiego 
farmaceutę Friedricha Sertürnera, której budowa została wyjaśniona ostatecznie dopiero w roku 1952. 
Większość alkaloidów to substancje stałe, jedynie nieliczne alkaloidy są cieczami. Większość 
alkaloidów jest nierozpuszczalna w wodzie, natomiast bardzo łatwo rozpuszczają się w 
rozpuszczalnikach organicznych. Do tej pory poznano budowę ok. 6500 alkaloidów, z których ponad 
sto znalazło zastosowanie w medycynie. Współcześnie (zależnie od kosztów ekonomicznych) 
alkaloidy pozyskuje się z natury, z hodowli tkankowej lub syntezy chemicznej. W wielu 
środowiskach, w których występują rośliny syntetyzujące alkaloidy, azot jest pierwiastkiem 
deficytowym w glebie, a jednocześnie jest konieczny do tworzenia aminokwasów i tym samym 
syntezy alkaloidów. Jest to przyczyną koncentracji tych związków w miejscach o niekoniecznie 
najwyższej przemianie materii, ale najbardziej narażonych na atak roślinożerców [1072]. Alkaloidy 
występują głównie w roślinach wyższych w postaci soli kwasów organicznych, na przykład kwasu 
cytrynowego, jabłkowego lub szczawiowego. Rzadziej występują w postaci soli z kwasami 
nieorganicznymi. Alkaloidy w postaci soli rozpuszczają się w soku komórkowym. W nielicznych 
roślinach są połączone z cukrami lub garbnikami (glikoalkaloidy, garbnikany alkaloidów). Najliczniej 
występują u roślin z rodzajów: Apocynaceae, Papaveraceae oraz Ranunculaceae i Solanaceae. 
Oprócz roślin wyższych, występowanie alkaloidów stwierdzono u grzybów (bławinka czerwona 
Claviceps purpurea [1073]), paprotników z rodzaju widłakowatych Lycopodium [1074] i u 
nagozalążkowych w rodzajach Taxus, Ephedra i Cephalotaxaceae. Alkaloidy występują zwykle w 
surowcu, w zespołach złożonych z kilku lub kilkudziesięciu związków o zbliżonej budowie. 
Występują zarówno w organach podziemnych jak i naziemnych w ilościach od setnych części 
procenta (np. w liściach lulka czarnego) do kilku procent (np. w korzeniu wymiotnicy) [1075]. Wiele 
toksycznych alkaloidów podawanych zgodnie z hipotezą Paracelsusa w odpowiednio małych dawkach 
stanowi skuteczne leki na liczne choroby i dolegliwości (np. morfina, kodeina, chinina). Liczne 
alkaloidy stanowią składniki używek (kofeina, teobromina, nikotyna). Wiele toksycznych alkaloidów 
wykorzystuje się do zwalczania szkodników (strychnina). Do bardzo silnych trucizn należy 
tubokuraryna Rysunek 410, występująca w Chondodendron tomentosum [1076] i używana do 
zatruwania grotów strzał przez Indian południowoamerykańskich [1077]. 
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Rysunek 410 Tubokuraryna [1078] 

23.1.1 Akonityna 

Akonityna jest organicznym związkiem chemicznym - alkaloidem o złożonej budowie chemicznej. 
Jest jedną z najsilniejszych trucizn roślinnych. W naturze występuje w liściach, łodygach i korzeniach 
tojadu. Akonityna tworzy kryształy o temperaturze topnienia 481K. Jest nierozpuszczalna w wodzie, 
za to dobrze rozpuszcza się w alkoholach, chloroformie i eterze dietylowym. 
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Rysunek 411 Akonityna 

Akonityna łatwo wchłania się przez skórę i błony śluzowe, większe dawki mogą wywołać 
porażenie ośrodka oddechowego, należy pamiętać o tym, że podawanie sodu zwiększa toksyczność 
akonityny. Dawka śmiertelna wynosi około 3 mg akonityny, około 2 gramy surowca roślinnego lub 
około 20 ml nalewki. W okresie renesansu akonityna była często stosowaną trucizną i zyskała miano 
arszeniku roślinnego [1079]. 

23.1.2 Atropina 

Atropina jest mieszaniną racemiczną dwóch izomerów optycznych hioscyjaminy Rysunek 424 – 
organicznego związku chemicznego, będącego alkaloidem tropanowym patrz rozdział 23.1.10. 
Stosowana jest, jako lek rozkurczowy i środek rozszerzający źrenice. Atropina jest alkaloidem 
występujący naturalnie w wielu roślinach rodziny psiankowatych (Solanaceace), np. w liściach i 
korzeniach pokrzyku wilczej jagody (Atropa belladonna). Atropina poraża zakończenia 
przywspółczulnego układu nerwowego, to skutkuje obniżeniem wydzielania gruczołowego oraz 
rozkurczem mięśni gładkich przewodu pokarmowego, oskrzeli i układu moczowego. Poraża 
akomodację oka i rozszerza źrenice, przyspiesza tętno [1080]. Atropina stosowana w małych dawkach 
pobudza korę mózgową, a także działa negatywnie na układ pozapiramidowy i ośrodek wymiotny, 
natomiast w dużych dawkach wywołuje tzw. "śpiączkę atropinową". W lecznictwie atropina używana 
jest w postaci siarczanu. Znajduje zastosowanie w leczeniu stanów skurczowych przewodu 
pokarmowego, układu moczowego oraz dychawicy oskrzelowej. Jest używana również, jako lek 
rozszerzający źrenice w okulistyce, zapobiega również zrostom tęczówki z soczewką [1081].  
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Rysunek 412 Atropina [1082] 

Już w roku 1902 [1083] Goldsbel opisał w czasopiśmie Chemik Polski syntezę atropiny patrz 
Rysunek 413.  
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Rysunek 413 Synteza atropiny z tropiny 

23.1.3 Berberyna 

Berberyna jest izochinolinowym alkaloidem pochodzenia roślinnego, należącym do klasy 
protoberberyn. Występuje między innymi w takich roślinach jak berberys (Berberis L.), gorzknik 
kanadyjski (Hydrastis canadensis), cynowód złotnica, (Coptis chinensis), glistnik jaskółcze ziele 
(Chelidonium majus L.), Ościał pospolity - Mahonia aquifolium L..  
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Rysunek 414 Berberyna 

Zawartość berberyny w korzeniach i łodygach berberysu wynosi ok 1,24% [1084]. Berberyna 
działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo, pierwotniakobójczo, żółciotwórczo, żółciopędnie, 
przeciwbiegunkowo, rozkurczowo, przeciwartretycznie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo, 
hipotensyjnie (obniża ciśnienie krwi). Pobudza ośrodek oddechowy. Zabija liczne roztocza (np. 
demodex). W niektórych krajach jest stosowana w leczeniu chorób pasożytniczych (lamblioza, 
malaria, leishmanioza). Berberyna jest skuteczna w leczeniu nużycy ocznej (krople, maść). 
Wskazania: schorzenia skórne, infekcje bakteryjne, wirusowe, pasożytnicze, zaburzenia pracy serca 
(arytmia), nadciśnienie, nadmierne i osłabiające krwawienia miesiączkowe, połaczone z bolesnymi 
skurczami, zaburzenia metaboliczne, kuracje odtruwające, infekcje i stany zapalne układu 
moczowego, kamica żółciowa, dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego po usunięciu 
pecherzyka żółciowego, kaszel, nieżyty układu oddechowego, reumatyzm, artretyzm [1085]. 

23.1.4 Chinina 

Chinina patrz Rysunek 415 jest powszechnie stosowana, jako dodatek smakowy do napojów 
gazowanych o gorzkim smaku. Słodzony, gazowany roztwór chininy nazywany jest tonikiem i często 
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jest składnikiem koktajli alkoholowych. Chinina, jako dodatek smakowy może być legalnie stosowana 
w napojach, w większości krajów świata, pod warunkiem że jej stężenie nie przekracza dopuszczalnej 
wartości. W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie dopuszczalne stężenie nie może przekraczać 83 ppm. 
W Polsce i innych krajach Unii Europejskiej dopuszczalne stężenie chininy w produktach 
spożywczych wynosi do 100 ppm [1086, 1087]. Chinina – organiczny związek o wzorze 
sumarycznym C20H24N2O2 jest alkaloidem o gorzkim smaku. Występuje w korze drzewa chinowego 
rosnącego w Ameryce Południowej w Andach. Chinina była pierwszym skutecznym lekiem przeciw 
malarii. Obecnie została zastąpiona środkami o mniejszych działaniach ubocznych i stosuje się ją 
zazwyczaj, gdy występuje oporność na chlorochinę. Ponadto chinina posiada własności 
przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Jest też wykorzystywana do sporządzania 
napoju gazowanego – toniku. Chinina w temperaturze pokojowej jest białą, krystaliczną substancją o 
intensywnie gorzkim smaku. Temperatura topnienia: 450K (bezwodny) lub 330K (hydrat). Chinina 
jest trudno rozpuszczalna w wodzie, rozpuszczalna w olejach, benzynie, etanolu, eterach, 
chloroformie, glicerynie i kwasach. Chinina oraz jej prawoskrętny izomer chinidyna [1088] należą do 
pochodnych chinoliny. Te alkaloidy są w stosunku do siebie diastereoizomerami (patrz rozdział 6.5), 
różniącymi się jedynie konfiguracją absolutną na atomie węgla łączącego ugrupowania chinolinowe i 
chinuklidynowe. Z tego powodu charakteryzują się odmiennymi właściwościami 
farmakokinetycznymi, jednak każdy z nich oprócz charakterystycznych dla siebie działań wykazuje 
również słabe właściwości farmakologiczne drugiego alkaloidu. Chinina zaliczana jest do leków 
przeciwmalarycznych. Malaria jest chorobą wywołaną przez pasożyta z rodziny Plasmodium. Chinina 
działa poprzez tworzenie kompleksów z DNA zarodźca malarycznego, co uniemożliwia prawidłowe 
funkcjonowanie jego komórek. Chinina jest jadem protoplazmatycznym dla tego drobnoustroju. 
Oprócz zarodźca malarii chinina działa słabiej na niektóre pierwotniaki i bakterie. Nie wykazuje 
działania na wewnątrzkomórkowe postacie zarodźca. Inne działania tego alkaloidu (przeciwbólowe, 
przeciwgorączkowe) są słabe i w zasadzie niewykorzystywane w lecznictwie, mają jednak znaczenie 
wspomagające przy leczeniu malarii. Współcześnie chinina jest często zastępowana innymi 
syntetycznymi lekami przeciwpierwotniakowymi. Jest to związane z częstymi i poważnymi 
działaniami niepożądanymi tego alkaloidu. Zaliczyć do nich można takie objawy neurotoksyczne jak 
zaburzenia słuchu i wzroku (czasem nieodwracalne) i zapalenia wielonerwowe. [1089, 1090]. 
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Rysunek 415 Chinina 

Syntetycznym zamiennikiem chininy o działaniu antymalarycznym była atebryna używana 
współczesnie dla zwalczania Lambliozy [1091, 1092]. 

23.1.5 Johimbina 

Johimbina jest organiczny związkiem chemicznym należącym do alkaloidów indolowych. 
Johimbinę uzyskiwano z kory drzewa z gatunku johimba lekarska (Pausinystalia johimbe) 
występującego w Afryce na obszarze od Kamerunu do Kongo [1093]. Jest związkiem 
wielopierścieniowym zawierającym w swej strukturze szkielet tryptaminy. Handlowo dostępna w 
postaci chlorowodorku. Johimbina jest antagonistą receptorów alfa2 - wykorzystywana jest, jako 
afrodyzjak [1094]. Krople z tym alkaloidem zażywane na kilkanaście minut przed stosunkiem, 
powodują zwiększony dopływ krwi do narządów płciowych [1095, 1096, 1097] 
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W medycynie ludowej tradycyjnie przygotowywano wywar z kory johimby i pijano go, jako lek 
na impotencje i dla zwiększenia libido. W afrykańskiej medycynie tradycyjnej wyciągi z kory są 
wykorzystywane, jako środek pobudzający i wzmacniający mężczyzn. W nowoczesnym 
ziołolecznictwie używana jest w regulacji oddawania moczu, leczeniu impotencji i oziębłości 
płciowej. Przeprowadzono wiele badań johimbiny. Badano zarówno wpływ johimbiny na 
psychogenne zaburzenia erekcji (spowodowane przez czynniki psychiczne jak stres, kompleksy, 
depresja) oraz organiczne zaburzenia erekcji, czyli niezdolność do osiągnięcia lub utrzymania erekcji z 
powodu problemów fizjologicznych [1098]. Wysoka skuteczność johimbiny w leczeniu 
psychogennych zaburzeń erekcji została potwierdzona w wielu badaniach naukowych. Wyniki badań 
nad organicznymi zaburzeniami erekcji wykazały jedynie ograniczoną poprawę po podaniu johimbiny, 
głównie u pacjentów z łagodnymi zaburzeniami erekcji. Ponadto johimbina jest skuteczna w leczeniu 
zaburzeń orgazmu u mężczyzn. W badaniu na psach stwierdzono, że johimbina podana od 0,5 do 5 
godzin przed wytryskiem zwiększa ilość nasienia [1099]. 

23.1.6 Kolchicyna 

Kolchicyna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy alkaloidów o silnie toksycznym 
działaniu. Kolchicyna jest także stosowana, jako lek w leczeniu dny moczanowej. Kolchicyna 
otrzymywana jest z nasion zimowita jesiennego (Colchicum autumnale) [1100]. Dawka śmiertelna 
wynosi około 1 mg/kg masy ciała. W dawkach terapeutycznych wykazuje działanie przeciwzapalne, 
antymikrotubularne (zatrzymując podział komórki na etapie metafazy poprzez uniemożliwienie 
wytworzenia mikrotubul wrzeciona kariokinetycznego) i zmniejszające wytwarzanie kwasu 
moczowego. Nawet dawki stosowane, jako lecznicze są toksyczne, dłuższe stosowanie na skutek 
odkładania się trucizny w tkankach doprowadza do wyłysienia, agranulocytozy, zahamowania 
spermatogenezy. Trucizna wydalana jest powoli, po iniekcji 3 mg po 24 h z organizmu znika 70-90% 
dawki wyjściowej. Jednorazowa dawka lecznicza to maksymalnie 1,5 mg, dobowa – < 5 mg.  
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Rysunek 417 Kolchicyna 

Kolchicyna wykazuje różnorodne działania na organizmy żywe, głównie związane z 
oddziaływaniem na cytoszkielet. Znany jest szczególnie ze zdolności do upośledzania segregacji 
chromosomów podczas podziału komórki co doprowadza do powstania komórek o zduplikowanym 
zestawie chromosomów. W ten sposób daje się stosunkowo łatwo uzyskać rośliny poliploidalne, 
interesujące zarówno ze względów użytkowych jak i teoretycznych. Kolchicyna jest stosowana w 
leczeniu napadów zapalenia stawów w przebiegu dny moczanowej, odkładania kryształów 
pirofosforanu wapnia (chondrokalcynoza), oraz w leczeniu rodzinnej gorączki śródziemnomorskiej 
(ang. FMF). Ze względu na toksyczność rzadziej bywa stosowana w leczeniu przewlekłym. 
Kolchicyna wraz z NLPZ jest lekiem z wyboru stosowanym w zapaleniu osierdzia [1101, 1102, 1103]. 
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23.1.7 Rezerpina 

Rezerpina jest alkaloidem indolowym, w którym szkielet johimbanowy połączony został z 
kwasem trimetoksybenzoesowym. Według Różańskiego [1104] rezerpina jest głównym alkaloidem 
rośliny Rauvolfia serpentina - Rauwolfi żmijastej [1105, 1106]. Rezerpina jest sympatykolitykiem 
wykazującym właściwości psychotropowe. Powoduje wypłukanie amin katecholowych ze struktur 
presynaptycznych neuronów ośrodkowego układu nerwowego i obwodowych nerwów 
adrenergicznych. Rezerpina hamuje pobudzenie układu współczulnego.  
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Rysunek 418 Rezerpina 

Rezerpina zwalnia czynność serca, wykazuje też działanie hipotensyjne - poprzez rozszerzenie 
naczyń krwionośnych wywołuje spadek ciśnienia krwi. Po jej podaniu obserwuje się łagodne 
obniżenie temperatury ciała. W większych dawkach może wywoływać psychozy depresyjne 
prowadzące do prób samobójczych. Rezerpina była wykorzystywana głównie w leczeniu nadciśnienia 
tętniczego. Obecnie jest rzadko stosowana [1107]. 

23.1.8 Sngwinaryna 

Sangwinaryna C20H15NO4 jest alkaloidem wyizolowanym w roku 1891 rzez G. Königa z kłączy 
krwiowca – (Sanguinaria canadensis L) obok alkaloidu chelerytryny (C21H17NO4), gamma-
homochelidoniny (C22H21NO4) i protopintyny (C20H17NO5).  
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Rysunek 419 Sangwinaryna 

 
Roślina (Sanguinaria canadensis L). występuje w Ameryce Północnej i nazywana tam jest 

„krwawym korzeniem” (niem. Kanadische Blutwurzel – kanadyjski krwawy korzeń), ponieważ 
skaleczona wydziela sok o ciemnopomarańczowej barwie, podobnie jak krajowy glistnik jaskółcze 
ziele Chelidonium majus L [1108]. 

23.1.9 Skopolamina 

Skopolamina, hioscyna, C17H21NO4 – pochodna hioscyjaminy, jest alkaloidem tropanowym, 
otrzymywanym między innymi z liści bielunia dziędzierzawy [1109, 1110]. W medycynie używana w 
postaci bromowodorku, w przypadku zapalenia tęczówki i ciała rzęskowego oraz do rozszerzania 
źrenicy i paraliżu mięśni oka w celach diagnostycznych. Wykazuje słabsze działanie obwodowe od 
atropiny. Skopolamina jest zaliczana do substancji antycholinergicznych, ponieważ blokuje działanie 
acetylocholiny w receptorze M. Wykazuje działanie depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy słabsze 
od atropiny. Stosowana w małych dawkach powoduje uspokojenie, senność i otępienie. W większych 
dawkach powoduje stany delirium z bólem oraz ze znacznym rozszerzeniem źrenic i paraliżem mięśni 
oka. Wykazuje działanie przeciwwymiotne, przeciwkonwulsyjne. Stosowana także przed zabiegami 
operacyjnymi, ponieważ zapobiega arytmii serca pod narkozą. Skopolamina jest substancją silnie 
toksyczną. Przedawkowanie skopolaminy może skutkować majaczeniem, dezorientacją, 
halucynacjami, paraliżem i śmiercią. W połączeniu z morfiną powoduje stan "półsnu" oraz amnezję. 
W latach 50. była wykorzystywana przez CIA, jako serum prawdy. Nazwa "skopolamina" upamiętnia 
włoskiego lekarza i botanika G. A. Scopolego oraz nazwany na jego cześć gatunek lulecznicy 
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kraińskiej (Scopolia carniolica Jacq.) z rodziny psiankowatych, zawierającej również skopolaminę 
[1111, 1112, 1113]. 
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Rysunek 420 Skopolamina 

23.1.10 Tropan 

Tropan (8-metylo-8-aza-bicyklo[3.2.1]oktan) jest azotowym związkiem heterocyklicznym. Tropan 
zawiera skondensowane pierścienie pirolidyny i piperydyny. Wchodzi w skład alkaloidów 
tropanowych takich jak kokaina, skopolamina i atropina. Alkaloidy tropanowe występują w roślinach 
z rodziny psiankowatych oraz krasnodrzewowatych [1114]. 
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Rysunek 421 Tropan 

23.1.11 Winkamina 

Winkamina (Vincamine, Vincaminum) jest to alkaloid występujący w rodzaju Vinca (barwinek) 
[1115]. Rozszerza naczynia krwionośne w mózgu, poprawia przepływ krwi przez mózgowie i przez to 
tarnsport tlenu i składników odżywczych do neurocytów. Jest stosowana w leczeniu zaburzeń krążenia 
mózgowego, krążenia w siatkówce, niedotlenienie mózgu na tle niewydolności krążenia, zawrotów 
głowy, szumu w uszach na tle niedokrwienia mózgowia, zaburzeń pamięci i uczenia się, zwłaszcza w 
podeszłym wieku. 
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Dawki lecznicze wahają się w granicach 10-20 mg 2-3 razy dziennie. Dawki najlepiej stopniowo 
zwiększać z 20-30 mg dziennie na 100 mg dziennie, po czym zmniejszyć dawkowanie do 20-40 mg 
dziennie (porcje dawki przyjmować rano i w południe). Lek podawać przez 3-4 miesiące, po czym 
zmienić lub wznowić podawanie po 2-3 tygodniowej przerwie. Preparaty handlowe: Cetal, Oxygeron, 
Vinca, Vincafor, Vincarutine (z dodatkiem rutozydu [1116]), Vincamin [1117]. 

23.1.12 Atebryna Mecaprin 

Atebryna była lekiem produkowanym w czasie II wojny światowej w tysiącach ton przez aliantów 
i zażywanym przez setki tysięcy ludzi w basenie Morza Śródziemnego i na Pacyfiku. W książce 
"Ziarna Zmian" Henry Hobhouse pisał: "Syntetyczny zamiennik chininy umożliwił aliantom 
prowadzenie II wojny światowej. Bez niej nie byłoby szans na ochronienie dodatkowych 25 milionów 
kobiet i mężczyzn w wojskach przewożonych w jakieś odległe miejsca, w których malaria 
występowała endemicznie” [1118]. Z kolei według źródeł niemieckich atebryna nie była istotnym 
lekarstwem, ponieważ Niemcy dysponowali już Chloroquinem syntetycznym lekiem będącym 
analogiem chininy, który w miejsce pierścienia tropanowego miał podstawnik analogiczny z atebryną 
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[1119]. Atebryna – handlowa nazwa Mepacrin [1120] jest lekarstwem stosowanym dawniej w terapii 
malarii i biegunki. Obecnie mepacrin stosowany jest w leczeniu pasożytów jelita cienkiego [1121]. 
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Rysunek 423. Atebryna - mecaprin  

23.1.13 Hioscyjamina 

Hioscyjamina, L-hioscyjamina, o wzorze C17H23NO3 – organiczny związkiem chemicznym z 
grupy, alkaloidów tropanowych [1122]. Hioscyjamina jest optycznie czynnym lewoskrętnym 
izomerem atropiny działa na organizm dwa razy silniej niż atropina. Hioscyjaminę stosuje się w 
medycynie, wiele rzadziej od racemicznej atropiny. Hioscyjaminę stosuje się w postaci chlorowodorku 
lub siarczanu. Tak jak atropina hioscyjamina występuje w pokrzyku wilczej jagodzie, bieluniu 
dziędzierzawie i lulku czarnym, z których jest otrzymywana. Podczas suszenia części roślin 
racemizuje do atropiny Jest antagonistą acetylocholiny w obrębie receptora M. Wykazuje następujące 
działania na organizm człowieka. W dawkach wyższych od terapeutycznych działa porażająco na 
obwodowy układ nerwowy oraz powoduje początkowo pobudzenie psychoruchowe, następnie 
obserwuje się zmęczenie, zaczerwienienie skóry, tachykardię, przyspieszenie oddechu, dezorientację, 
niepokój, realistyczne omamy wzrokowe i słuchowe, stany delirium, śpiączkę., jako odtrutkę podaje 
się pilokarpinę, patrz Rysunek 429 pobudzającą przywspółczulny układ nerwowy. 
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Rysunek 424 Hioscyjamina 

23.1.14 Koniina 

Koniina jest lotnym alkaloidem wyodrębnionym z szczwołu plamistego, który wchłania się przez 
skórę i błony śluzowe. Koniina Jest silnym jadem zwojowym (ganglioplegik).  

N CH3

H  
Rysunek 425 Alkaloid koniina 

Paraliżuje nerwy ruchowe, powoduje również porażenie ośrodka oddechowego. Przy 
przedawkowaniu śmierć następuje w wyniku uduszenia, ofiara zachowuje przy tym pełną 
świadomość. Dawka śmiertelna dla człowieka wynosi 0,5 - 1,0 g. Alkaloid ten ma znaczenie 
toksykologiczne [1123]. 

23.1.15 Kokaina 

Kokaina (metylobenzoiloekgonina) – C17H21O4N – substancja pobudzająca pochodzenia 
roślinnego. Odznacza się dużym potencjałem uzależniającym psychicznie [1124]. Jest to alkaloid 
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tropanowy otrzymywany z liści krasnodrzewu pospolitego (koki) (Erythroxylon coca), który 
pierwotnie porastał tereny Andów w Ameryce Południowej. 
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Rysunek 426 Kokaina 

Kokaina wykazuje podobieństwo strukturalne do niektórych innych alkaloidów, np. atropiny 
[1125] Rysunek 412 i skopolaminy [1126] Rysunek 420 [1127]. Według źródeł, jako pierwsi 
zauważyli oddziaływanie liści koki Indianie peruwiańscy. Kokaina zwiększa wytrzymałość i 
wydolność organizmu. Kokainę pierwszy raz wyekstrahował z koki Albert Niemann w 1860. W 
Niemczech chlorowodorek kokainy zaczęto stosować w medycynie w 1884. Pomimo tego, że 
syntetyczne środki znieczulające są dzisiaj bardzo rozpowszechnione, kokainę nadal w pewnym 
stopniu wykorzystuje się w stomatologii i okulistyce. Kokainę w 1879 r. zaczęto używać w leczeniu 
uzależnienia od morfiny. Jednak część pacjentów zaczęła eksperymentować z zażywaniem obu 
środków [1128].  

23.1.16 Muscymol 

Muscymol (inne nazwy: muscimol, panteryna) [1129] jest alkaloidem o właściwościach 
psychoaktywnych występującym w wielu muchomorach. Muscymol nie jest przyswajany przez 
organizm człowieka i wydalany jest w postaci niezmienionej. W celu leczniczym dawkowanie 
muscymolu waha się w przedziale 15–20 mg. Występuje w muchomorze plamistym (0,3% wag. 
suchej masy), w muchomorze czerwonym w śladowych ilościach (0,19% wag. suchej masy). 
Muscymol może powstać w wyniku dekarboksylacji kwasu ibotenowego patrz rozdział 6.12.11 strona 
49.  
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Rysunek 427 Muscymol 

Efekty działania muscymolu znacznie różnią się od psylocybiny. Efekty wizualne wywołane 
zażyciem muscymolu przypominają wizje hipnagogiczne, a sam stan odurzenia określany jest, jako 
podobny do świadomego śnienia. Muscymol jest selektywnym agonistą receptora GABA-A [1130]. 

23.1.17 Muskaryna 

Muskaryna jest trującym alkaloidem występującym w wielu grzybach, między innymi w 
muchomorze czerwonym, strzępiakach, lejkówkach. Muskaryna jest parasympatykomimetyczną 
substancją działającą już po 15-30 minutach po spożyciu. Zatrucie może objawiać się mdłościami i 
wymiotami, ślinieniem, łzawieniem, biegunką, rozmyciem obrazu oraz trudnościami z oddychaniem, 
utrzymuje się ono około 2 godzin. Przypadki śmiertelnego zatrucia zdarzają się rzadko; mogą być one 
spowodowane depresją układu oddechowego lub zawałem serca.  
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Rysunek 428 Muskaryna 

Specyficzną odtrutką w zatruciu muskaryną jest atropina. Ponadto w trujących grzybach znajdują 
się jeszcze inne toksyny na przykład kwas ibotenowy (patrz Rysunek 61), muscymol, muskazon i 
związki izoksazolowe w muchomorze plamistym) [1131]. 

23.1.18 Pilokarpina 

Pilokarpina (łac. pilocarpinum) jest prawoskrętnym alkaloidem imidazolowym występujący w 
liściach południowoamerykańskich roślin – Pilocarpus jaborandi i Pilocarpus microphyllus [1132]. 
Cząsteczka pilokarpiny zbudowana jest z pierścienia imidazolowego i laktonowego, połączonych 
grupą metylenową (–CH2-). Dzięki dwóm asymetrycznym węglom w pierścieniu laktonowym 
pilokarpiny, występują izomery cis-trans (E, Z), pod wpływem działania kwasu lub zasady pilokarpina 
przekształca się łatwo w trwalszą izopilokarpinę. Działanie fizjologiczne pilokarpiny polega na 
pobudzaniu czynności gruczołów ślinowych, potowych, łzowych, dając efekt przeciwstawny do 
powodowanego przez atropinę. Pilokarpina stosowana jest w leczeniu jaskry w postaci 2% kropli do 
oczu. Powoduje zwężenie źrenicy i zwiększenie odpływu płynu śródgałkowego, co prowadzi do 
zmniejszenia ciśnienia wewnątrzgałkowego. Działanie utrzymuje się około 5 godzin od podania. Jest 
również wykorzystywana, jako antidotum przy zatruciach atropiną [1133]. 
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Rysunek 429 Pilokarpina 

23.1.19 Psylocybina 

Psylocybina jest alkaloidem psychodelicznym z rodziny tryptamin, występującym naturalnie w 
setkach gatunków grzybów psylocybinowych, najbardziej znane z nich to Psilocybe cubensis i 
Psilocybe semilanceata. Psylocybina obok LSD jest najbardziej popularnym i najczęściej używanym 
psychodelikiem. Psylocybina powoduje głębokie doznania psychodeliczne, transcendentne, mistyczne, 
medytacyjne, często także religijne. Obecnie w większości krajów wpisana została na listę 
nielegalnych środków psychoaktywnych i za posiadanie lub obrót nią grożą wysokie kary. Substancja 
ta została opisana po raz pierwszy w latach 60tych ubiegłego wieku przez Alberta Hofmanna [1134, 
1135]. 
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Rysunek 430 Psylocybina 

 
Hofmann będąc dyrektorem departamentu produktów naturalnych koncernu Sandoz kontynuował 

badania nad substancjami halucynogennymi grzybów meksykańskich oraz roślin używanych przez 
plemiona aborygeńskie. Skutkiem badań była synteza psylocybiny, substancji aktywnej wielu 
„magicznych grzybków”. Hofmann zainteresował się również nasionami meksykańskiej odmiany 
powojów Rivea corymbosa, nazywanych przez tubylców Ololiuhqui. Naukowca zdziwiło, iż zawarty 
w roślinie związek aktywny ergotyna (amid kwasu lizerginowego) ma bardzo zbliżone działanie do 
LSD. W roku 1962 Hofmann wraz z żoną Anitą wybrał się do Meksyku w poszukiwaniu rośliny Ska 
Maria Pastora (boskiej szałwii), później znanej pod nazwą Salvia Divinorum. Wprawdzie zdobył 
próbki rośliny, ale nigdy nie udało mu się wyizolować jej głównego składnika aktywnego – 
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salwinoryny A [1136, 1137], Hofmann zmarł wieku 102 lat z przyczyn naturalnych 29 kwietnia 2008 
w położonym nieopodal Bazylei Burg im Leimental [1138]. 

23.1.20 Sambunigryna 

Sambunigryna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy trujących glikozydów [1139] 
cyjanogennych [1140, 1141, 1142] występująca w owocach bzu czarnego (Sambucus nigra) [1143]).  
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Rysunek 431 Sambunigryna 

23.1.21 Strychnina 

Strychnina (C21H22N2O2) jest alkaloidem występującym w nasionach kulczyby wroniego oka. 
Wykazuje silne właściwości toksyczne. Jest substancją o silnie gorzkim smaku, wyczuwalnym już 
przy stężeniu 1 ppm (roztwór wodny) [1144]. 
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Rysunek 432 Strychnina 

Strychnina blokuje synapsy hamujące, co w efekcie wzmaga pobudzenie neuronów powodując 
śmierć wskutek uduszenia w następstwie skurczu tonicznego mięśni oddechowych. Swoistą odtrutką 
stosowaną w zatruciach strychniną są barbiturany [1145]. Strychnina znajduje zastosowanie w chemii 
organicznej obok brucyny, jako chiralna zasada, służąca do rozdziału mieszanin racemicznych 
kwasów na poszczególne enancjomery. Była także stosowana, jako trucizna na szczury. Jest rzadko 
stosowana w lecznictwie (dawka 0,25–3 mg) pod postacią azotanu, jako środek pobudzający w 
zaburzeniach krążenia, oddychania i osłabienia [1146]. W Polsce azotan strychniny zawierał preparat 
złożony Cardiamid-Coffein (krople doustne), produkowany przez Pabianickie Zakłady 
Farmaceutyczne Polfa (skład: kofeinobeznoesan sodowy 100 mg/1 ml, niketamid 100 mg/1 ml, azotan 
strychniny 0,25 mg/1 ml). Wg informacji wytwórcy w 2008 roku produkcja preparatu Cardiamid-
Coffein została zakończona. Innym lekiem zawierającym azotan strychniny był preparat witaminowy 
Ascenerin. 

23.1.22 Winkrystyna 

Winkrystyna jest alkaloidem barwinka różowego o działaniu cytostatycznym. Należy do leków z 
grupy cytostatyków fazowo–specyficznych (faza M). Jej działanie polega na wiązaniu się z tubuliną i 
hamowaniu mitozy. Winkrystynę podaje się wyłącznie dożylnie. 



256 

O

CH3

O

N

N

OH

N

N

OH

CH3

H

H
O

CH3
O

OCH3

O

H H

CH3

O

CH3

O

 
Rysunek 433 Winkrystyna 

Winkrystyna jest dimerycznym alkaloidem indolowym złożonym z dwóch mniejszych 
alkaloidów[1147,1148]. Podstawienie grupy metylowej grupą formylową daje winblastynę stosowaną 
w leczeniu choroby Hodgkinga [1149, 1150]. 

Zastosowanie:  
 leczenie indukujące ostrej białaczki limfoblastycznej, 
 przełom blastyczny w przewlekłej białaczce szpikowej, 
 ziarnica złośliwa i chłoniaki nieziarnicze, 
 drobnokomórkowy rak płuc, 
 guz Wilmsa, 
 szpiczak mnogi, 
 neuroblastoma, 
 mięsaki. 

 Działania niepożądane: 
 skurcz oskrzeli, 
 zaparcia, 
 niedrożność porażenna jelit, 
 bóle szczęk, 
 uczucie mrowienia i drętwienia w okolicach kończyn, 
 zaburzenia widzenia, 
 łysienie [1151]. 

23.1.23 Taksol 

Taksol jest wtórnym metabolitem, wytwarzanymw niewielkich ilościach przez wszystkie gatunki 
cisów. Leki zawierające taksol są jednymi z najbardziej skutecznych leków przeciwnowotworowych. 
Pólnocnoamerykanskie cisy (Taxus baccata L.) zawierają taksol w korze i w igłach. Stuletnie drzewo 
dostarcza zaledwie jeden gram taksolu niezbędnego do przeprowadzenia kuracji antynowotworowej. 
Od 1994 roku w leczeniu chorób nowotworowych używany jest taksol otrzymywany metodą 
syntetyczną a od wielu lat metodą biotechnologiczną [1150, 1152]. 

CH3

O

NHO

OH

O

O

CH3

CH3

OO

OH

OH

H

OOH O O

CH3

O

O

 



257 

Rysunek 434 Paklitaksel – Taksol 

Taksol niszczy prawidłową strukturę cytoszkieletu komórki, zbudowanego z białkowych rurek 
(mikrotubul) i włókien (mikrofilamentów i filamentów pośrednich) ułożonych w przestrzenną sieć 
wewnątrz komórki. Taksol uniemożliwia odłączanie się podjednostek białkowych od mikrotubul, 
stabilizuje mikrotubule poprzez zapobieganie ich depolimeryzacji i w ten sposób nie dopuszcza do 
podzia³u komórek. Podatność na działanie taksolu rośnie wraz z szybkością dzielenia się komórek. 
Taksol, wyizolowany z kory cisa krótkolistnego Taxus brevifolia został wyselekcjonowany, jako 
związek przeciwnowotworowy przez Narodowy Instytut Rakowy (NCI, Bethesda, USA) w toku 
poszukiwañ nowych naturalnych antymitotycznych związków [1153]. 

23.1.24 Prostratyna 

Prostratyna może być zaliczana do di terpenów i jest aktywatorems kinazy C wyizolowanym z 
kory krzewu Samoańskiego, mamala Homalanthus nutans z rodziny wilczomleczowatych 
(Euphorbiaceae) [1154]. Przy okazji badań nad prostatyną wyizolowany również i zidentyfikowano 
forbol z wiecznie zielonego krzewu australijskiego rodzaju Pimelea (Thymelaceae) w Australii. 
Działanie przeciwwirusowe prostratyny odkryto podczas badań naukowych poświęconych 
działalności tradycyjnych uzdrowicieli Samoańskich w miejcowości Falealupo prowadzonych przez 
ethnobotanika Paula Alana Coxa i zespół U.S. National Cancer Institute [1155]. Samoańscy 
uzdrowiciele używali kory mamala dla zwalczania hepatitis [1156] - wirusa zapalenia wątroby typu C. 
Naukowcy wykazali, że prostratyna może być użyteczna w zwalczaniu HIV [1157] w przypadku 
komórek bezobjawowo zakażonych.  
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Rysunek 435 Prostatyna 

Prostratyna wykazuje podwójne działanie przeciwdziałając HIV. Oddziaływuje z infekcją HIV 
obniżając oddziaływanie receptorów HIV na powierzchnię zdrowych komórek. Drugie jeszcze 
bardziej istotne działanie to wypieranie HIV-1 z komórek, które zostały zakażone przez HIV, 
zmuszanie ich do produkcji nowych komórek wirusa i osłabianie go. 

23.1.25 Forbol 

Forbol – naturalny związek organiczny pozyskiwany z roślin. Należy do rodziny diterpenów. Po 
raz pierwszy został wyizolowany w 1934, jako produkt hydrolizy oleju krotonowego pozyskanego z 
nasion rośliny Croton tiglium. Struktura forbolu została odkryta w 1967. Forbol jest rozpuszczalny we 
większości polarnych rozpuszczalników organicznych, a także w wodzie.  
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Rysunek 436 Forbol 

Wiele estrów pochodzących od forbolu ma ważne właściwości biologiczne jak zdolność do 
zachowywania się jak kokarcinogen (promotor raka) poprzez aktywację kinazą białkową C [1158]. 

23.2 Hormony - Mediatory 

Hormony są chemicznymi substancjami sygnalizującymi. Wytwarzane są w wysoko 
wyspecjalizowanych komórkach i oddziaływają na komórki swych narządów wykonawczych 
wywołując określone reakcje fizjologiczne lub biochemiczne. Są wytwarzane przez gruczoły 
wydzielania wewnętrznego. Najważniejszym gruczołem wydzielania wewnętrznego jest przysadka 
mózgowa znajdująca się bezpośrednio pod środkową częścią mózgu. Z prowadzonych badań 
naukowych wynika, że przysadka mózgowa wydziela około 25 różnych hormonów. Hormony 
przenikają z krwią do innych gruczołów wydzielania wewnętrznego regulując wydzielanie przez nie 
kolejnych odpowiednich hormonów. Hormony kierują w organizmie pracą różnych enzymów. Z 
punktu widzenia chemii hormony są albo białkami o niewielkiej masie cząsteczkowej (rzędu 
dziesięciu aminokwasów albo związkami grupy steroidów. Istnieją również hormony nie należące do 
żadnej z tych klas związków. Wszystkie hormony wytwarzane przez przysadkę mózgową są białkami. 
Jeden z nich hormon andrenokortykotropowy (ACTH) reguluje działalność nadnerczy, które 
wydzielają hormony właściwe zwłaszcza adrenalinę (patrz rozdział 23.2.2) jeden z hormonów o 
najprostszej budowie. Z kolei druga część nadnerczy zwana „korą” wydziela hormony kortykoidowe 
patrz Rysunek 437 należące do grupy steroidów zwłaszcza dezoksykortykosteron i kortyzon. 
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Rysunek 437 Hormony kortykoidowe 

Dezoksykortykosteron reguluje zawartość substancji mineralnych we krwi, kortyzon kontroluje 
zapasy glikogenu w wątrobie. Zapewnia zaopatrywanie organizmu w substancje skrobiopodobne 
mające duży zapas energii. Hormony kortykoidowe stosuje się w chorobie Addisona, polegającej na 
zakłóceniu działalności nadnerczy. Kortyzon stosuje się w leczeniu artretyzmu oraz innych stanów 
zapalnych nie dających się leczyć w inny sposób. Nadmierne wydzielanie kortykosterydów, względnie 
nadmierna podaż leków o tym samym działaniu, powoduje hiperkortyzolemię - chorobę nazywaną 
zespołem Cushinga [1159]. 

23.2.1 Hormony peptydowe 

Hormony (poli)peptydowe zwane też hormonami białkowymi to grupa hormonów o budowie 
peptydowej. Istnieje kilkadziesiąt różnych hormonów peptydowych, które spełniają najrozmaitsze 
funkcje regulacyjne w organizmach zwierząt i w organizmie człowieka. Do najbardziej znanych 
należą hormony wytwarzane przez tylny płat przysadki mózgowej: oksytocyna patrz Rysunek 439 
(pobudzająca skurcze macicy oraz gruczoły mleczne) i wazopresyna Rysunek 441 (regulująca 
wydalanie wody przez nerki). Następne to: insulina (wytwarzana przez trzustkę i wpływająca na 
obniżenie poziomu cukru we krwi), kortykotropina (ACTH, wytwarzana przez przedni płat przysadki 
mózgowej i pobudzająca wzrost kory nadnercza i wydzielanie kortykosterydów), sekretyna (hormon 
tkankowy pobudzający trzustkę do produkcji soku trawiennego wytwarzana w przewodzie 
pokarmowym), angiotensyna (hormon tkankowy regulujący ciśnienie krwi i skurcze mięśni gładkich). 
Inne znane hormony peptydowe to: glutation i hormony tropowe przysadki mózgowej [1160]. 
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23.2.2 Adrenalina 

Adrenalina, epinefryna jest hormonem i neuroprzekaźnikiem (mediatorem) katecholaminowy 
wytwarzany przez gruczoły dokrewne pochodzące z grzebienia nerwowego (rdzeń nadnerczy, ciałka 
przyzwojowe, komórki C tarczycy) i wydzielany na zakończeniach włókien współczulnego układu 
nerwowego. Nazwa adrenalina pochodzi z łaciny od ad- + renes, nazwa epinefryna pochodzi epinef z 
greki od epi- + nephros obie nazwy oznaczają to samo – „nad nerkami”. Adrenalina odgrywa 
decydującą rolę w mechanizmie stresu, czyli błyskawicznej reakcji organizmu człowieka i zwierząt 
kręgowych na zagrożenie, objawiających się przyspieszonym biciem serca, wzrostem ciśnienia krwi, 
rozszerzeniem oskrzeli, rozszerzeniem źrenic itd. Oprócz tego adrenalina reguluje poziom glukozy we 
krwi, poprzez nasilenie rozkładu glikogenu do glukozy w wątrobie (glikogenoliza) [1161, 1162]. 
Adrenalina należy do szeregu fenetylamin. Pod względem chemicznym jest pochodną katecholu, która 
w organizmach żywych jest otrzymywana w wyniku przemian dwóch aminokwasów – fenyloalaniny i 
tyrozyny.[1163, 1164]  
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Rysunek 438 Adrenalina – Epinefryna 

Adrenalina wywołując rozszerzanie drobnych naczyń krwionośnych przenikających mięśnie, 
odgrywa ważną rolę w przesyłaniu impulsów nerwowych. Adrenalina występuje również w roślinach, 
powstawanie noradrenaliny stwierdzono w kaktusie Trichocereus pachanoi [1165, 1166]. Jej 
znaczenie farmakologiczne jest ograniczone z powodu niewielkiej trwałości hormonu. 

23.2.3 Oksytocyna 

Oksytocyna jest cyklicznym hormonem peptydowym, w skład którego wchodzi dziewięć 
aminokwasów jest peptydem o masie cząsteczkowej 1007 Da zaliczanym do neuroprzekaźników. 
Hormon ten wytwarzany jest w jądrze przykomorowym i nadwzrokowym podwzgórza i poprzez układ 
wrotny przysadki przekazywany i magazynowany w tylnym płacie przysadki. Oksytocyna powoduje 
skurcze mięśni macicy, ułatwiając akcję porodową. Odgrywa także ważną rolę w akcie płciowym 
ułatwiając zapłodnienie (powoduje skurcze macicy podczas orgazmu, które z kolei ułatwiają transport 
nasienia do jajowodów). Oksytocyna uwalniana jest po podrażnieniu mechanoreceptorów brodawek 
sutkowych podczas ssania piersi. Ułatwia to wydzielanie mleka. Podrażnienie receptorów szyjki 
macicy i pochwy powoduje uwalnianie oksytocyny. Hormony żenskie estrogeny wzmagają 
wydzielanie oksytocyny, a progesteron wytwarzany przez ciałko żółte i łożysko w czasie ciąży hamuje 
wydzielanie oksytocyny. Bezpośrednio po porodzie, oksytocyna powoduje obkurczanie macicy oraz 
położonych w ścianie macicy naczyń krwionośnych, tamując w ten sposób krwawienie. W okresie 
połogu ma bezpośredni wpływ na obkurczanie macicy, karmienie piersią przyspiesza ten proces. Po 
zadziałaniu bodźca powstają kaskadowe reakcje. Impulsy nerwowe przewodzone są do korzeni 
rdzenia kręgowego, następnie drogą włókien nerwowych „biegną" do rdzenia przedłużonego i dalej aż 
do podwzgórza. Następnie przez układ podwzgórzowo-przysadkowy, część nerwowa przysadki 
uwalnia do krwi oksytocynę. Oksytocyna działa tylko na macicę gotową do porodu. We 
wcześniejszych fazach ciąży mamy do czynienia z tak zwanym „blokiem progesteronowym". Oznacza 
to, iż progesteron znosi wrażliwość mięśniówki gładkiej macicy na oksytocynę (hamuje syntezę 
receptorów oksytocyny) 
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Rysunek 439 Oksytocyna 

Oksytocyna odgrywa również rolę w zaufaniu między ludźmi [1167]. Budowa oksytocyny została 
ustalona przez Vincenta du Vigneauda w 1953 roku. Preparaty - Oxytocin–Grindex roztwór do 
wstrzykiwań 5 j.m./ml; 10 ampułek po 1ml, Oxytocin–Richter – roztwór do infuzji 5 j.m./ml; 5 
ampułek po 1ml [1168]. 

23.2.4 Tyroksyna 

Tyroksyna - tetrajodotyronina,T4 jest organicznym związkiem chemicznym, który obok 
trójjodotyroniny jest podstawowym hormonem wytwarzanym przez tarczycę. 
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Rysunek 440 Tyroksyna 

Niedoczynność tarczycy i wynikający z tego niedobór tyroksyny obniża podstawowy poziom 
przemiany materii, wywołuje obrzęk śluzowaty i zmniejsza aktywność psychomotoryczną. W leczeniu 
schorzeń endokrynologicznych i metabolicznych przebiegających z niedoborem tyroksyny, stosowany 
jest analog tyroksyny– L-tyroksyna (lewotyroksyna) w preparatach takich jak Euthyrox, Eltroxin, 
Letrox czy Novothyral (z dodatkiem liotyroniny) [1169]. 

23.2.5 Wazopresyna 

Hormon antydiuretyczny (wazopresyna, adiuretyna, ATC: H01 BA01, skróty: AVP od Arginine 
VasoPressin oraz ADH od Antidiuretic Hormone) – hormon występujący u ssaków, w tym u 
człowieka [1170]. Wazopresyna jest cyklicznym nonapeptydem o masie cząsteczkowej 1084 Da. 
Hormon ten wytwarzany jest przez podwzgórze w postaci preprowazopresynoneurofizyny i 
wydzielany w ostatecznej postaci przez tylny płat przysadki mózgowej. Wazopresynie przypisuje się 
udział w regulacji zachowań społecznych różnych gatunków zwierząt, w tym również ludzi [1171]. 
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Rysunek 441 Wazopresyna hormon antydiuretyczny ADH 

Struktura pierwszorzędowa ludzkiego ADH składa się z dziewięciu aminokwasów. ADH ma 
wewnątrzcząsteczkowe wiązanie di-siarczkowe i końcowy atom-C terminowany grupą aminową 
[1172] patrz Rysunek 442. 

CyS -- Tyr--Pha--Gln--Asn--Cys--Pro--Arg--Gly--NH2  
Rysunek 442 Schematyczny układ aminokwasów wazopresyny 

Hormon peptydowy wazopresyna jest bliskim analogiem oksytocyny ma za zadanie między 
innymi sterować procesem zagęszczania moczu. Bez wazopresyny wydalalibyśmy 20 l moczu na 
dobę. Poziom wazopresyny w prawidłowo funkcjonującym organizmie rośnie w nocy umożliwiając 
długi sen. Tak zwane „nocne moczenie” jest między innymi zaburzeniem cyklu wydzielania 
wazopresyny. Minirin (octan desmopresyny) i inne analogi Wazopresyny w sprayu rozwiązują ten 
problem. Rola tego hormonu w rozwijaniu uczucia przywiązania do partnerki i ojcostwa została 
odkryta dzięki doświadczeniu przeprowadzonym na norniku. Podanie tego hormonu w obecności 
samicy sprawia, że nornik zaczyna troskliwie opiekować się potomstwem. Bez wazopresyny wierność 
samca wobec samicy trwa mniej więcej tyle, ile sama kopulacja. ...„  Pojawia się pytanie respondentki: 
Ile wazopresyny trzeba byłoby podać samcowi gatunku ludzkiego aby uzyskać podobny efekt??;-))) 
[1173]. 

23.2.6 Dopamina 

Dopamina (łac. Dopaminum) jest organiczny związkiem chemicznym z grupy katecholamin o 
sumarycznym wzorze C8H11NO2. Dopamina jest ważnym monoaminowym neuroprzekaźnikiem 
syntezowanym i uwalnianym przez dopaminergiczne neurony ośrodkowego układu nerwowego. 
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Rysunek 443 Dopamina 

Dopamina odgrywa szereg istotnych ról fizjologicznych u ludzi i zwierząt. Oprócz Dopamina 
może być zaliczona do podstawionych fenyloetyloaminy. Jej nazwa pochodzi od budowy chemicznej, 
które składa się z grupy aminowej (NH2), powiązanej ze strukturą katecholową, o nazwie dihydroksy-
fenyloetylamina (skrót DOPA). W mózgu odgrywa rolę neuroprzekaźnika-chemicznego komórek 
nerwowych, wydanym przez wysłanie sygnału do innych komórek nerwowych. Ludzki mózg 
wykorzystuje pięć znanych typów receptorów dopaminowych, oznakowanych D1, D2, D3, D4 i D5. 
Dopamina jest wytwarzana w mózgu, oraz w tkankach obwodowych (kanaliki nerkowe i nerkowe 
naczynia krwionośne, pęcherzyki płucne, trzustka oraz naczynia krwionośne płuc i serca) i wykazuje 
tam aktywność autokrynną. Dopaminę podaje się w kroplówkach przy zapobieganiu ostrej 
niewydolności nerek. Wyższe dawki dopaminy podwyższają ciśnienie tętnicze i działają dodatnio na 
siłę skurczu mięśnia sercowego. W związku z tym dopamina jest stosowana we wstrząsie septycznym, 
kardiogennym, pourazowym, po operacjach kardiochirurgicznych oraz w zaostrzeniu przewlekłej 
niewydolności krążenia. Największe dawki (powyżej 10 μg/kg m.c./min.) pobudzając receptory α-1-
adrenergiczne prowadzą do skurczu naczyń krwionośnych i zwiększenia oporów obwodowych. 
Dożylnie najczęściej stosuje się dopaminę w leczeniu niektórych postaci i faz wstrząsów w dawce 2-5 
μg/kg m.c./min. Dopamina nie przekracza bariery krew-mózg, nie wywołuje uczucia euforii dlatego w 
chorobie Parkinsona stosuje się L-dopę [1174]. 

23.2.7 Histamina 

Histamina jest organicznym związkiem chemicznym, heterocykliczną aminą będąca pochodną 
imidazolu. Histamina występuje naturalnie w organizmie ludzkim, pełniąc funkcję mediatora 
procesów zapalnych, neuroprzekaźnika oraz pobudzając wydzielanie kwasu żołądkowego. 
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Histamina powstaje w organizmie ludzkim w wyniku dekarboksylacji histydyny (w obecności 
PLP) patrz Rysunek 445. Najwyższe stężenia obserwuje się w płucach, skórze, błonie śluzowej nosa i 
żołądka. 
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Rysunek 445 Reakcja dekarboksylacji. Histydyna → Histamina + CO2 

Histamina występuje głównie w surowcach rybnych. Zawartość histaminy w surowcach i 
przetworach rybnych zależy przede wszystkim od ilości wolnej histydyny w mięśniach, obecności 
aktywatorów i inhibitorów dekarboksylaz, a także od rodzaju i wielkości populacji bakteryjnej. 

23.2.8 Serotonina 

Serotonina (5-HT; 5-hydroksytryptamina; wzór sumaryczny C10H12N2O) jest organicznym 
związkiem chemicznym. Biiogenną aminą, hormon tkankowym, ważnym neuroprzekaźnikiem w 
ośrodkowym układzie nerwowym i w układzie pokarmowym. Jest produkowana w pniu mózgu 
[1175]. 
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Rysunek 446 Serotonina 

Poziom serotoniny jest odpowiedzialny za sen. Blokowanie syntezy serotoniny zwierząt 
doświadczalnych powodowało bezsenność. Poziom serotoniny w mózgu wpływa na potrzeby 
seksualne, zachowania impulsywne i apetyt. Obserwowano również powiązanie pomiędzy poziomem 
serotoniny i agresywnością [1176].  

23.2.9 Prostaglandyny 

Prostaglandyny mają inną budowę chemiczną niż omówione powyżej mediatory (adrenalina, 
histamina, serotonina). Prostaglandyny są pochodnymi 3- lub 4- krotnie nienasyconych kwasów 
tłuszczowych. Jak wspomniano wcześniej najważniejszym prekursorem prostaglandyn jest kwas 
arachidonowy patrz Rysunek 235. Znanych jest wiele prostaglandyn naturalnych. Zależnie od 
podstawienia przez grupy okso lub grupy hydroksylowe w pierścieniu pięcioczłonowym; 
prostaglandyny dzieli się na szeregi A – F. Dodatkowo wprowadza się w indeksie dolnym cyfry 
określające liczbę podwójnych wiązań występujących w łańcuchu bocznym. Wedug Karlsona 
szczególne znaczenie mają prostaglandyna E2 prostaglandyna F2[1177]. Schemat syntezy 
prostaglandyn podaje Rysunek 447. Jak wynika ze schematu pierwszy etap syntezy polega na 
przyłączeniu cząsteczki tlenu do układu wiązań podw€jnych pod wpływem syntazy 
prostaglandynowej i jednoczesnym zamknięciu tego fragmentu cząsteczki w pierścień pięcioczłonowy 
charakterystyczny dla wszystkich prostaglandyn. Powstaje produkt pośredni – cykliczny nadtlenek, 
który w różny sposób może reagować dalej. Na przykład przez rozerwanie pierścienia 
pięcioczłonowego i wbudowanie jednego atomu tlenu powstaje tromboksan. Rozerwanie mostka 
tlenowego prowadzi natomiast do prostacykliny lub prostaglandyny E2. 
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Rysunek 447 Synteza prostaglandyn 

23.2.10 Hormony roślinne 

Hormony roślinne, fitohormony (gr. φυτοορμόνη) – hormony, związki chemiczne syntetyzowane 
w pewnych częściach rośliny służące do "komunikacji" pomiędzy poszczególnymi jej częściami jak 
również do komunikacji między roślinami. Hormony te, działają w bardzo małych stężeniach i 
wywołują reakcje fizjologiczne w danej części rośliny. Hormony roślinne wywołują wiele różnych 
reakcji, dlatego trudno ustalić jaki hormon zadziałał i spowodował wybraną, a nie inną reakcję. Mogą 
one działać stymulująco bądź hamująco [1178]. 

Do hormonów roślinnych zaliczamy: 
 auksyny, 
 gibereliny, 
 cytokininy, 
 etylen, 
 kwas abscysynowy, 
 poliaminy, 
 jasmonidy, 
 brasinosteroidy [1179]. 
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23.3 Steroidy 

Terminem steroidy określa się związki zawierające szkielet węglowy uwodornionego 
cyklopentanofenantrenu.  

A B
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Rysunek 448 cyklopentanofenantren 

Większość sterydów to alkohole i z tego względu całą klasę określa się czasem mianem sterole. 
Lepiej jednak zastosować termin sterole dla substancji będących rzeczywiście alkoholami [1180]. 

23.3.1 Hormony sterydowe 

Hormony sterydowe (zwane też z jęz. angielskiego - steroidowymi) – grupa hormonów o zbliżonej 
budowie, opartej na pierścieniu węglowodorowym cholesterolu o różnorodnych funkcjach 
biologicznych. Hormony sterydowe są małocząsteczkowymi hormonami, które bez trudu przenikają 
przez błonę komórkową i dla których receptory znajdują się w jądrze komórek, na które oddziałują. 
Do hormonów sterydowych zalicza się także witaminę D - Rysunek 449, która, jako jedyna spośród 
tego rodzaju hormonów nie jest oparta na strukturze cholesterolu patrz Rysunek 450. 
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Rysunek 449 Struktura witaminy D 

Za syntezę hormonów sterydowych w komórce odpowiada gładkie retikulum endoplazmatyczne. 
Z kolei cholesterol jest lipidem z grupy steroidów zaliczany także do alkoholi. Jego pochodne 
występują w błonie każdej komórki zwierzęcej, działając na nią stabilizująco i decydując o wielu jej 
własnościach. Jest także prekursorem licznych ważnych steroidów takich jak kwasy żółciowe czy 
hormony steroidowe. Potocznie cholesterolem nazywa się obecne w osoczu krwi pokrewne substancje 
lipidowe – lipoproteiny, w skład których między innymi wchodzi też cholesterol [1181]. Cholesterol 
jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu i pochodzi zarówno ze źródeł 
pokarmowych jak i biosyntezy de novo. W wieloetapowym procesie biosyntezy cholesterolu. 
Odgrywa rolę kwas mewalonowy (kwas 3-metylo-3,5-dihydroksypentanowy) – organiczny związek 
chemiczny z grupy hydroksykwasów patrz rozdział 6.12.16. Cholesterol stanowi substrat do syntezy 
wielu ważnych biologicznie czynnych cząsteczek. Istnieje kilkadziesiąt różnych hormon ów 
sterydowych, które spełniają najrozmaitsze funkcje regulacyjne w organizmach zwierząt i organizmie 
człowieka. Do najbardziej znanych należą hormony płciowe męskie (androgeny), takie jak np. 
testosteron i żeńskie (estrogeny i gestageny), między innymi estradiol i progesteron. Są one 
syntezowane w jądrach lub jajnikach oraz nadnerczach [1182]. 

Inne znane hormony sterydowe to: 
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kortykosterydy - powstające w korze nadnerczy, (m.in. kortyzon - który kontroluje przemianę 
białek w cukry oraz aldosteron, który reguluje metabolizm jonów sodu i potasu, 

ekdyzon - hormon produkowany przez owady, który stymuluje ich przepoczwarzanie się. 
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Produkcja poszczególnych hormonów sterydowych znajduje się pod kontrolą specyficznych 
hormonów nadrzędnych: 

 aldosteron ← angiotensyna II/III, 
 hormony płciowe ← LH/FSH, 
 kortyzol, DHEA ← ACTH [1183]. 

23.3.1.1 Hormony estrogenne 

Hormony estrogenie - estrogeny są grupą hormonów płciowych, do których zalicza się estradiol, 
estron i estriol. Estrogeny są nazywane hormonami żeńskimi i najważniejszą rolę odgrywają w 
organizmie kobiet, ale są też niezbędne dla mężczyzn - ich niedobór w jądrach może powodować 
bezpłodność.  
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Rysunek 451 Estriol 

Estrogeny są hormonami o budowie sterydowej, cechującymi się obecnością aromatycznego 
pierścienia A patrz Rysunek 448 oraz brak charakterystycznej dla innych steroidów grupy metylowej 
przy C10 (na styku pierścieni A i B) i podstawnika przy C17 patrz Rysunek 450 Cholesterol. 
Hormony estrogenne są zaliczane do steroidów pochodnych estranu. Różnią się między sobą ilością i 
ustawieniem grup hydroksylowych. 

23.3.1.2 Hormony nadnerczy 

Nadnercze składa się z dwóch połączonych ze sobą części, zewnętrznej i wewnętrznej, różnych 
pod względem budowy i czynności. Część zewnętrzna nosi nazwę kory nadnerczy, wewnętrzna to 
rdzeń nadnerczy. Kora stanowi główną masę gruczołu - około 90% całego nadnercza. Składa się z 
trzech warstw o różnej budowie histologicznej: kłębkowatej, pasmowatej i siatkowatej. 
Hormony wytwarzane przez nadnercze to: 
• glukokortykoidy (syntetyzowane w komórkach warstwy siatkowatej i pasmowatej), z których 

najważniejszy jest kortyzol, 
• mineralokortykoidy (w warstwie kłębkowatej), z których najsilniejsze działanie wykazuje aldosteron, 
• niewielkie ilości hormonów płciowych - androgenów (w warstwach pasmowatej i siatkowatej). 

Każdy z hormonów nadnerczowych ma do spełnienia pewną szczególną rolę, jednak generalnie 
mówi się, że są hormonami stresowymi - przygotowują organizm na spotkanie z niebezpieczeństwem i 
pozwalają na adekwatne zachowanie w sytuacji zagrożenia: walkę lub ucieczkę (z ang. fight or flight, 
czyli "walcz lub wiej") [1184]. 
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23.3.2 Kwasy żółciowe 

Kwasy żółciowe to organiczne kwasy, syntetyzowane w wątrobie, będące końcowymi produktami 
degradacji endogennego cholesterolu. W żółci głównie występują pochodne kwasu cholanowego: 

• kwas cholowy (3,7,12-trihydroksycholanowy) Rysunek 452, 
• kwas deoksycholowy (3,12-dihydroksycholanowy), 
• kwas chenodeoksycholowy (3,7-dihydroksycholanowy), 
• kwas litocholowy (3-hydroksycholanowy). 
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Rysunek 452 Kwas cholowy 

Wśród związków steroidowych są one najlepiej rozpuszczalne w wodzie ze względu na obecność 
kilku hydrofilowych grup –OH oraz polarnej grupy karboksylowej. Ułatwiają rozpuszczanie się 
zawartego w żółci cholesterolu. Kwasy żółciowe są substancjami powierzchniowo czynnymi, mają 
zdolność zmniejszania napięcia powierzchniowego roztworów, a dzięki temu emulgowania tłuszczów 
i tworzenia szerokiej powierzchni dla rozwinięcia działalności lipazy trzustkowej – enzymu 
odpowiedzialnego za trawienie tłuszczów w jelicie (ponadto aktywują one ten enzym). 
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Rysunek 453 Kwas cholanowy 

Sole kwasów żółciowych (nazwijmy je żółcianami) wywierają działanie hydrotropowe – pod ich 
wpływem ciała nierozpuszczalne w wodzie (np. kwasy tłuszczowe) łatwo rozpuszczają się w 
zawartości jelita. Kwasy żółciowe wytwarzają z kwasami tłuszczowymi połączenia kompleksowe 
zwane kwasami choleinowymi, które są rozpuszczalne i łatwo wchłaniają się w jelicie. 

23.4 Glikozydy 

Glikozydy są produktami wtórnej przemiany materii roślin, występującymi bardzo licznie w 
światowej florze. Największą ich różnorodność spotykamy w roślinach okrytozalążkowych, natomiast 
w grzybach czy glonach występują sporadycznie. Wszystkie glikozydy zbudowane są z dwóch 
elementów: części cukrowej, tak zwanego glikolu, oraz części niecukrowej, - aglikonu lub też geniny. 
Jest to grupa związków organicznych o bardzo zróżnicowanej budowie [1185]. Inaczej mówiąc 
Glikozydy to grupa organicznych związków chemicznych zbudowanych z części cukrowej i 
aglikonowej. Gdzie aglikon to niecukrowy składnik glikozydów, czyli podstawnik zajmujący miejsce 
wodoru w cząsteczce cukru. Aglikon w glikozydach połączony jest z cukrem wiązaniem 
glikozydowym. Aglikonem może być dowolny ze związków występujących w przyrodzie (np. 
alkohol, kwas karboksylowy, fenol). Zatem glikozydy są pochodnymi cukrów, których półacetalowe 
grupy –OH przy pierwszym atomie węgla są zastąpione innymi grupami organicznymi, np. −OR lub 
−NR2. Wiązanie pomiędzy cukrem a aglikonem nazywa się wiązaniem glikozydowym [1186]. W 
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należących do glikozydów saponinach wyróżnia się saponiny tri - terpenowe z triterpenowym 
aglikonem oraz saponiny sterydowe ze steroidowym charakterem aglikonu [1187, 1188].  
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Rysunek 454 Wiązanie glikozydowe 

Przykładowym glikozydem może być salicyna wyodrębniona z kory wierzby przez Andreasa 
Buchnera patrz Rysunek 463.  

Podział glikozydów - ze względu na atom łączący część cukrową z aglikonem glikozydy dzielą 
się na: 

 C-glikozydy – anomeryczny atom węgla cukru w formie pierścieniowej jest połączony z 
atomem węgla grupy organicznej (wiązanie C-glikozydowe) Rysunek 455, 
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Rysunek 455 Wiązanie C - glikozydowe 

 N-glikozydy, w których grupa organiczna łączy się z monosacharydem przez atom azotu 
(wiązanie N-glikozydowe). N-Glikozydami są wszystkie naturalne nukleozydy, {są to 
organiczne związki chemiczne będące, glikozoaminami - zbudowane z zasady azotowej 
połączonej wiązaniem β-N-glikozydowym z pentozami (rybozą, deoksyrybozą lub 
rybitolem}, 
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Rysunek 456 Wiązanie N-glikozydowe 

 O-glikozydy gdzie grupa hydroksylowa pierścieniowej formy cukru połączona jest z 
grupą hydroksylową drugiego związku (wiązanie O-glikozydowe). 
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Rysunek 457 Wiązanie O-glikozydowe 

 S-glikozydy (tioglikozydy) – grupa organiczna połączona jest z monosacharydem przez 
atom siarki (wiązanie S-glikozydowe).  
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Rysunek 458 Wiązanie S-glikozydowe 

Tioglikozydy występują wielu nasionach (gorzkich migdałów, roślin strączkowych, rzepaku 
[1189]). Wiązanie S-glikozydowe, podobnie jak wiązanie C-glikozydowe, wykazuje dużą odporność 
na hydrolizę enzymatyczną. W zależności od składnika węglowodanowego wyróżnia się: 

 glukozydy – pochodne glukozy, 
 galaktozydy – pochodne galaktozy, 
 fruktozydy – pochodne fruktozy, 
 rybozydy – pochodne rybozy (np. nukleozydy). 

23.4.1 Arbutyna 

Arbutyna (β-glukozyd hydrochinonu) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy 
glikozydów fenolowych o sumarycznym wzorze C12H16O7. Arbutyna występuje naturalnie w różnych 
gatunkach wielu rodzin botanicznych, głównie w rodzinie Ericaceae (Arctostaphylos uva ursi, 
Vaccinium vitis idaea) w liściach Bergenia crassifolia (Saxifragaceae),również w liściach gruszy 
Pyrus communis (Rosaceae), oraz liściach kaliny Viburnum opulus (Caprifoliaceae). Obecnośc jej 
stwierdzono w zielu majeranku Majorana hortensis (Lamiaceae), zielu lebiodki Origanum vulgare 
(Lamiaceae). 
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Rysunek 459 Arbutyna 

Arbutyna wykazuje działanie dezynfekujące drogi moczowe. Powodem jest uwalniany 
hydrolitycznie hydrochinon, pH patologicznego zmienionego prze chorobotwórcze bakterie moczu 
7,8-8,6 stanowi optymalne środowisko hydrolizy arbutyny [1192]. Według firm farmaceutycznych 
ekstrakt z mącznicy lekarskiej zawierającej arbutynę [1190] stosowany jest w przeznaczonych do 
długotrwałego stosowania preparatach rozjaśniających skórę [1191]. Według doktora Różańskiego jest 
to chwyt reklamowy pozwalający firmom kosmetycznym ominąć prawo zabraniające stosowane 
hydrochinonu w kosmetykach, jednak poziom hydrochinonu uwalnianego z kosmetyków 
arbutynowych nie zapewnia efektu wybielającego patrz źródło [1192]. 

23.4.2 Betanina 

Betanina, czyli czerwień buraczana (E162) jest organicznym związkiem chemicznym z grupy 
betalain zaliczanym do glikozydów. Jest to naturalny barwnik spożywczy przyjmujący kolor 
ciemnoczerwony do fioletowego, otrzymywany z korzenia buraka ćwikłowego. Betanina dla 
organizmu jest nieszkodliwa (zostaje całkowicie wydalona z organizmu wraz z moczem).  
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Rysunek 460 Betanina 

Ponieważ sok z buraka zawiera azotany, jest niezalecany dla dzieci. Barwnik ten wykorzystuje się 
głównie w cukiernictwie, przy produkcji deserów, do barwienia napojów bezalkoholowych oraz 
kosmetyków [1193, 1194, 1195]. Działanie farmakologiczne betalain związane jest głównie z ich 
aktywnością antyoksydacyjną. Betalainy wykazują również działanie hepatoprotekcyjne podobnie jak 
flawonoidy pochodzące z owoców Opuntia ficus-indica [1196]. 

23.4.3 Oleandryna 

Oleandryna jest glikozydem pozyskiwanym z Oleandra (łac. Nerium oleander L.). toksycznym dla 
organizmu ludzkiego. W dawnych czasach używana, jako trutka na szczury oraz specyfik 
wspomagający niewydolność mięśnia sercowego. Według Różańskiego siła działania wyizolowanej z 
liści oleandra oleandryny przewyższa glikozydy naparstnicy (oleandryna działa 3 razy silniej niż 
digitoksyna). Preparaty galenowe z Folium Oleandri działają na serce z siłą porównywalna do leków 
strofantynowych. Glikozydy oleandra lepiej wchłaniają się do krwi niz glikozydy naparstnicy. Nie 
ulegają tak dużej kumulacji w ustroju jak glikozydy naparstnicowe Digitalis. Przeprowadzono kilka 
gruntownych badań klinicznych, potwierdzających skuteczność oleandra w leczeniu niewydolności 
krążenia. Produkty wytwarzane z oleandra nie miały jednak szczęścia w zakresie ówczesnej reklamy, 
marketingu i dotarcia do dostatecznej liczby lekarzy i aptekarzy, przez co nie odniosły tak dużego 
rozgłosu jak glikozydy konwalii, naparstnicy, czy strofantusa. [1197, 1198]. 
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Rysunek 461 Oleandryna 

23.4.4 Rutyna 

Rutyna (łac. Rutosidum) jest glikozydem flawonowym. Rutyna jest flawonoidem pochodzenia 
roślinnego, pozyskiwanym z kwiatów perełkowca japońskiego (Styphnolobium japonicum) oraz z 
ziela gryki (Fagopyrum esculentum). Wykazuje właściwości antyoksydacyjne. Jak większość 
flawonoidów ma właściwości uszczelniające naczynia i przeciwwysiękowe Zapobiega powstawaniu 
niektórych wysoce reaktywnych wolnych rodników. Spowalnia utlenianie witaminy C (przedłuża tym 
samym jej działanie). Zmniejsza cytotoksyczność utlenionego cholesterolu. Wykazuje też działanie 
przeciwzapalne. Rutyna jest czasami niesłusznie nazywana witaminą, o symbolu B13. Przede 
wszystkim wchodzi w skład preparatów farmaceutycznych łączących rutynę z witaminą C. Coraz 
częściej występuje także w suplementach diety (głównie preparaty multiwitaminowe). Po raz pierwszy 
rutyna została wyizolowana z ziela ruty ogrodowej (Ruta graveolens) [1199]. 
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Rysunek 462 Rutyna 

Rośliny zawierające rutynę: 
• Ruta, 
• Berberys pospolity, 
• Bez czarny, 
• Dziurawiec zwyczajny, 
• Fiołek trójbarwny, 
• Kapary cierniste, 
• Mięta pieprzowa, 
• Podbiał pospolity, 
• Rozchodnik ostry, 
• Szczaw, 
• Perełkowiec japoński. 

23.4.5 Salicyna 

Salicyna jest organicznym związkiem chemicznym z grupy glikozydów fenolowych o 
sumarycznym wzorze C13H18O7, stanowiącym połączenie saligeniny z glukozą. Salicynę po raz 
pierwszy wyodrębnił z kory wierzby (cortex salicis) w 1828 roku profesor farmacji na Uniwersytecie 
w Monachium Johann Andreas Buchner (1783-1852). Uzyskał on niewielką ilość żółtej substancji z 
wyciągu kory wierzbowej, który później nazwano salicyną. Salicyna ma działanie przeciwzapalne i 
przeciwgorączkowe [1200, 1201]. 
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Rysunek 463 Salicyna 

23.4.6 Solanina 

Solanina – organiczny związek chemiczny, silnie toksyczny glikozyd. W znacznym stężeniu 
występuje w pędach roślin psiankowatych. 
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Rysunek 464 Solanina 

Spożywanie kiełkujących ziemniaków może spowodować poważne zatrucia pokarmowe. Solanina 
wykazuje działanie rakotwórcze. Znajduje się w największym stężeniu w owocach (nasiennikach) 
ziemniaka (małe zielone kulki) oraz w niedojrzałych pomidorach. Niewskazane jest jedzenie 
ziemniaków o zielonym miąższu. Zazielenienie takie powstaje, gdy bulwa ziemniaka w fazie wzrostu 
zostanie odsłonięta i wyeksponowana na promienie słoneczne i jest sygnałem, że ziemniak taki 
zawiera solaninę o podwyższonym stężeniu. Spożycie znaczących ilości solaniny może spowodować 
poważne problemy żołądkowe. Objawy zatrucia, to głównie mdłości, wymioty, kolka, biegunka i w 
ciężkich przypadkach może wystąpić niepokój, zaburzenie krążenia, oddychania, rozszerzenie źrenic, 
zmniejszenie odruchów, białkomocz. 

Przypuszcza się, że część tzw. osłabień wiosennych jest spowodowana spożywaniem starych, 
kiełkujących ziemniaków o dużej zawartości solaniny [1202, 1203]. Solanina wykazuje działanie, jako 
fungicyd i pestycyd. W związku z tym chlorowodorek solaniny stosowany był na niewielką skalę, jako 
komercyjny pestycyd. Solanina wykazuje też własności uspokajające i antykonwulsyjne, w związku z 
tym stosowana bywa w uśmierzaniu astmy jakkolwiek działanie to jest kwestionowane [1204]. 

24. Środki pomocnicze 

24.1 Alfakalcydol  

Alfakalcydol jest organicznym związkiem chemicznym należącym do steroli - o wzorze 
sumarycznym C27H44O2. jest analogiem witaminy D. Jest stosowany, jako lek (Alfadiol, 
Alfakalcydol), w celu uzupełniania niedoborów kalcytriolu stosowane u ludzi, również, jako dodatek 
do paszy dla drobiu  
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Rysunek 465 Alfakalcydol 
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Alfaklacydolu stosowany jest w celu poprawyt wchłaniania wapnia z przewodu pokarmowego 
(szczególnie w przypadku nieswoistych stanów zapalnych jelita grubego). Wpływ leczniczy dotyczy 
poprawy struktury i funkcji układu kostnego [1205]. Wchłaniannie alfakakcydolu opisano w rozdziale 
26.2. 

24.2 Genypina 

Genypina jest produktem hydrolizy geniposide, z owoców gardenii jaśminowatej (Gardenia 
jasminoides Ellis). Owoce gardenii były wykorzystywane w tradycyjnej chińskiej medycynie oraz do 
wytwarzania barwników spożywczych na terenie wschodniej Azji. Budowę genypiny określono w 
roku 1960. Ponieważ genypina wykazywała niską cytotoksyczność prowadzoną nad nią badania w 
celu zastosowania w biochemii i medycynie. Okazało się, że wyciąg z owoców gardenii może pomóc 
w leczeniu cukrzycy typu II, zawiera związki, które poprawiają pracę trzustki. Udowodniły to badania, 
prowadzone przez naukowców z Izraela oraz USA [1206]. Dalsze badania pozwoliły stwierdzić, że za 
ten efekt odpowiada zawarta w wyciągu genypina. Sam związek działał na komórki trzustki 
identycznie jak cały wyciąg. Pobudzał do wydzielania insuliny komórki niezmienione, ale nie komórki 
pozbawione UCP2. Genypina miała też pozytywny wpływ na komórki beta trzustki pobrane od myszy 
z objawami cukrzycy typu II. Genypina jko środek nietoksyczny ma szansę zastąpić ninhydrynę 
Rysunek 467 w analizie oraz oznaczaniu białek aminokwasów[1207, 1208].  
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Rysunek 466 Genypina 

Najnowsze badania wykazały, że Genypina z powodzeniem daje się wykorzystywać w 
daktyloskopijnych badaniach wykorzystywanych w badaniach śladów i uznawanych w medycynie 
sądowej [1209]. 

24.3 Ninhydryna 

Ninhydryna jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym C9H6O4 
nazywanym wodzianem triketohydrindanu patrz Rysunek 468. Ninhydrynę używa się powszechnie, 
jako czułego wskaźnika chemicznego do wykrywania aminokwasów i amin pierwszorzędowych. 
Opcjonalna nazwa odczynnik Abderhaldena lub purpura Ruhemana. Ninhydryna jest umiarkowanie 
rozpuszczalna w wodzie (1 – 5 g/dm3 w 293 K) oraz alkoholach, jest słabo rozpuszczalna w eterze. 
Ninhydryna jest szkodliwa dla zdrowia. W reakcji z amoniakiem i pierwszorzędową grupą aminową 
aminokwasów, peptydów, polipeptydów, amin oraz innych związków zawierających grupę NH2 
tworzy barwne związki (żółte, różowe, niebieskie).  

OH

OH

O

O  
Rysunek 467 Ninhydryna 

Barwa powstałego produktu zależy od struktury substratu aminowego i może być wskaźnikiem 
analitycznym. Ninhydryna stosowana jest także, jako wskaźnik przy ilościowym oznaczaniu 
aminokwasów. Jest również używana do wykrywania odcisków palców na papierze i powierzchniach 
porowatych [1210, 1211]. 
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24.4 Simetikon 

Simetikon jest substancją, powodującą obniżanie napięcia powierzchniowego. Dotyczy to zarówno 
gazów jelitowych gdzie zapobiega zbijaniu się małych pęcherzyków jak również w biotechnologii, 
gdzie zapobiega kipieniu zawartości reaktora i zbijaniu piany w czasie fermentacji burzliwej [1212].  
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Rysunek 469 Simetikon 

Preparat stanowi mieszaninę polidi-metylosiloksanu [1213] i krzemionki. Stosowany jest, jako lek 
przeciw wzdęciom. Simetikon zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków gazu, znajdujących 
się w jelitach. W ten sposób ułatwia ich pękanie, co usprawnia wydalanie gazów i zmniejsza napięcie 
jelit, które może być przyczyną bólu. Poli-di-metylosiloksany – silikony [1214] stosowane są także, 
jako dodatki do żywności [1215] oraz środki zwilżające [1216, 1217]. 

24.5 Tolperizon 

Tolperizon jest organicznym związkiem chemicznym, który jest syntetycznym lekiem 
miorelaksującym. Tolperizon zmniejsza wzmożone napięcie mięśni szkieletowych. 
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Rysunek 470 Tolperizon 

Tolperizon blokuje działanie receptorów adrenergicznych, co prowadzi do poszerzenia naczyń 
obwodowych. Dzięki temu poprawia krążenie krwi w kończynach. Lek dostępny jest pod nazwami 
handlowymi Mydocalm i Tolperis [1218, 1219, 1220]. 

25. Środki przeciwzakrzepowe Antykoagulanty 

Antykoagulant jest substancją, która zapobiega krzepnięciu krwi. Antykoagulanty występują 
naturalnie u pijawek i krwiopijnych owadów. Antykoagulanty farmaceutyczne można stosować in 
vivo, jako leki w zaburzeniach krzepnięcia. Niektóre leki przeciwzakrzepowe są stosowane również w 
medycynie, do przygotowania próbek krwi w probówkach, torbach do transfuzji krwi, urządzeniach do 
dializy. Leki przeciwzakrzepowe, antykoagulanty są grupą leków spowalniających, utrudniających lub 
uniemożliwiających krzepnięcie krwi. Antykoagulanty stosuje się w profilaktyce zakrzepic różnego 
pochodzenia oraz w leczeniu istniejących zakrzepów w żyłach o powolnym przepływie krwi [1221]. 
Leki te są mało skuteczne w leczeniu i profilaktyce zakrzepów w tętnicach, które zwykle składają się 
głównie z czopów płytek krwi z niewielką zawartością fibryny. Przykładowymi związkami mogą być: 
opisana w rozdziale 25.3 warfaryna (preparat – Coumadin) stosowany w USA i UK [1222], 
acenokumarol opisany w rozdziale 25.3, phenprocoumon stosowany innych krajach (w Polsce 
niezarejestrowany [1223]) [1224], atromentin [1225], brodifacoum stosowany, jako trucizna przeciw 
gryzoniom [1226], fenindione opisany rozdziale 25.2. Heparyna jest naturalnym antykoagulantem, 
substancją biologiczną, zazwyczaj pozyskiwaną z jelit świni. Działa poprzez aktywację antytrombiny 
III, która blokuje trombinę w krzepnięciu krwi. Heparynę można stosować in vivo (przez 
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wstrzyknięcie), a także w celu zapobieżenia vitro krwi lub osocza w krzepnięcia lub medycznych. 
Heparyna opisana została w rozdziale 10.3. 

25.1 Fenindion 

Phenindion [2-fenylo-1 H-inden-1, 3 (2H)-dion], jest pochodną indanedionu o sumarycznym 
wzorze sumarycznym C15H10O2. Phenindion stosowany jest podobnie jak warfaryna, jako lek 
przeciwzakrzepowy [1227, 1228]. Phenindion został wprowadzony do obrotu na początku 1950 roku, 
ale jego stosowanie pozostaje na niskim poziomie ze względu na potencjane wywoływanie reakcji 
uczuleniowych i nadwrażliwości u 1,5 do 3% osób. Najczęściej obderwowsno uczulenie skóry 
(dermatologiczne). Reakcje na zastosowanie leku były różnego rodzaju obserwowano podrażnienie 
płuc. Zdarzały się również uczulenia prowadzące do przypadków śmiertelnych [1229, 1230]. 
Obserwowane objawy kliniczne, opóźnione reakcje uczuleniowe po podaniu phenindionu oraz 
gwałtowny rozwój limfocytów, sugerują patogenezę immunologiczną, jednak charakter odpowiedzi 
immunologicznej i jak działanie antygenowe phenindionu nie zostało określone [1231].  

O

O  
Rysunek 471 Fenindion 

25.2 Warfaryna 

Warfaryna jest organicznym związkiem chemicznym, pochodną kumaryny, będąca antagonistą 
witaminy K. Jest używana w medycynie, jako doustny środek przeciwzakrzepowy. Działa w wyniku 
hamowania w wątrobie syntezy aktywnych postaci czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K. 
Występuje w postaci dwóch izomerów: S-warfaryna [1232] działa 5-krotnie silniej niż R-warfaryna 
[1233, 1234, 1235, 1236]. 
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Rysunek 472 Warfaryna 

Warfaryna podana doustnie powoduje hipoprotrombinemię (diathesis haemorrhagica) między 36 
a 72 godziną od podania. Działanie leku może utrzymywać się przez 4-5 dni po zakończeniu leczenia. 
Wchłania się prawie całkowicie z przewodu pokarmowego. W 97% łączy się z białkami. Czynna jest 
wyłącznie frakcja wolna. Warfaryna jest metabolizowana w wątrobie przy udziale CYP2C9 (S-
warfaryna) oraz CYP1A2 i CYP3A (R-warfaryna) do nieczynnych metabolitów wydalanych z 
moczem. Okres półtrwania w fazie eliminacji S-warfaryny wynosi od 18 do 35 godzin, a R-warfaryny 
od 20 do 70 godzin. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji warfaryny wynosi 40 godzin. 
Warfaryna przenika przez barierę łożyskową [952]. Większość źródeł podaje, że lek nie przedostaje 
się do mleka kobiet karmiących. 

 leczenie oraz zapobieganie zakrzepicy żył głębokich i zatorowości płucnej, 
 wtórne zapobieganie zawałowi mięśnia sercowego i zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-

zatorowym (udar lub zator w krążeniu obwodowym) po zawale mięśnia sercowego, 
 zapobieganie powikłaniom zakrzepowo-zatorowym (udar lub zator w krążeniu obwodowym) 

u pacjentów z migotaniem przedsionków, z patologią zastawek lub po wszczepieniu zastawek 
serca. 

Przeciwwskazania: 
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 ciąża od 6 do 12 tygodnia i po upływie połowy III trymestru, 
 koagulopatie (np.choroba von Willebranda, hemofilie, małopłytkowość, trombocytopatie), 
 ciężka niewydolność i marskość wątroby, 
 nieleczone lub niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, 
 przebyte ostatnio krwawienie wewnątrzczaszkowe, stany predysponujące do krwawień 

wewnątrzczaszkowych (np. tętniaki tętnic mózgowych) lub krwawień z przewodu 
pokarmowego czy dróg moczowych, 

 tendencja do częstych upadków, 
 zabiegi chirurgiczne w obrębie OUN lub oka, 
 infekcyjne zapalenie wsierdzia, 
 wysięk osierdziowy, 
 zespół dementywny, 
 psychozy, 
 alkoholizm . 

25.3 Acenokumarol 

Acenokumarol jest organicznym związkiem chemicznym o wzorze sumarycznym C19H15NO6, 
pochodną kumaryny stosowaną, jako lek przeciwzakrzepowy, antagonista witaminy K. Poprzez 
zahamowanie syntezy aktywnych czynników krzepnięcia zależnych od witaminy K powoduje 
wydłużenie czasu krzepnięcia krwi [1237, 1238, 1239]. 
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Rysunek 473 Acenokumarol 

Acenokumarol stosowany jest w leczeniu i prewencji powikłań zakrzepowo zatorowych w takich 
jednostkach chorobowych jak: migotanie przedsionków, zator płuc, zakrzepica żył głębokich. Celem 
oceny skuteczności terapii należy monitorować protrombinowy czas krzepnięcia w postaci 
standaryzowanej – tak zwany wskaźnik INR (ang. International Normalized Ratio). W większości 
wskazań terapeutycznych optymalny pożądany zakres INR to 2-3. W razie przedawkowania, jako 
odtrutkę stosuje się witaminę K1 (Phytomenadione). 

26. Wyszukiwanie leków 

Jeżeli nie mamy dostępu do indeksu aptecznego – farmakopei [1240] możemy skorzystać z 
wyszukiwania on line. Wyszukiwanie leków udostępnione jest na wielu stronach internetowych. Dla 
przykładu w oknie zapytań wyszukiwarki Google można wpisać frazę „wyszukiwanie leków”. W 
odpowiedzi otrzymujemy około 6,860,000 wyników w (0.17 s). Po zawężeniu poszukiwań do języka 
polskiego około 6,820,000 wyników w (0.12 s). Fraza wyszukiwanie leków farmakopea przynosi 
Około 45,300 wyników w (0.22 s). Każdy lek jest zapisany do odpowiedniej klasy i grupy zgodnie z 
Międzynarodową Klasyfikacją Leków i ma swój kod - ATC Code (patrz rozdział 2 Wykaz skrótów i 
oznaczeń), lista kodów jest dostępna między innymi na stronie Światowej Organizacji Zdrowia WHO 
[1241]. Na stronie WHO można również wyszukiwać leki Rysunek 474. 
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Rysunek 474 Fragment strony WHO w czasie wyszukiwania tyklopidyny leku przeciwzakrzepowego 

Odpowiedź systemu przedstawia Rysunek 475. Również na stronie Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (http://leki.urpl.gov.pl/) gdzie 
zamieszczono Charakterystyki Produktów Leczniczych Refundowanych - możliwe jest wyszukiwanie 
leków 

 
Rysunek 475 Fragment strony z efektem wyszukiwania informacji o tiklopidynie 

26.1 Drogi wprowadzania leków do organizmu 

Wybór właściwej drogi podania leku w wielu przypadkach decyduje o powodzeniu w leczeniu. 
Leki podajemy dożylnie (i.v. intravenously), domięśniowo (i.m. intramuskular), podskórnie (s.c. sub 
cutaneum), doustnie (p.o. per os). Decyzja wyboru odpowiedniej drogi jest uwarunkowana takimi 
czynnikami, jak: właściwości fizykochemiczne leku, miejsce działania, szybkość działania leku oraz 
czas trwania efektu leczniczego. Lek wstrzyknięty dożylnie działa prawie natychmiast po upływie 
czasu 15—30 sek. Doustne podanie leku daje efekt po upływie 30 min. lub kilku godzin. Leki 
działające ogólnie (tzn. przedostające się do krwiobiegu) mogą być stosowane enteralnie, czyli 
dojelitowo, lub parenteralnie pozajelitowo [1242]. Droga enteralna (jelitowa), to. podanie doustne (per 
os) lub doodbytnicze (per lectum). Pozajelitowo stosuje się leki w iniekcjach podskórnych, 
domięśniowych lub dożylnych. Znacznie rzadziej dokonuje się wstrzyknięć dostawowych, 
donerwowych, do kanału kręgowego lub jam ciała. Pewne środki diagnostyczne wprowadza się 
śródskórnie. Gazy i pary różnych związków chemicznych oraz leki stosowane aerozolu po 
przedostaniu się do dróg oddechowych wchłaniają się poprzez ściany pęcherzyków płucnych. W 
praktyce weterynaryjnej w przypadku infekcji bakteryjnych gruczołu mlecznego (mastitis) wprowadza 
się leki dowymieniowo. W ten sposób mogą być stosowane wyłącznie leki pod postacią roztworów 
wodnych, olejowych lub zawiesin olejowych, które nie odznaczają się działaniem drażniącym [1243]. 
Wszystkie z wymienionych dróg wprowadzania leków mają wady i zalety. Podanie doustne jest 
najbardziej naturalne i stosunkowo bezpieczne występują przy nim mniej poważne następstwa 
przedawkowania. Z jednej strony leki, stosowane doustnie nie muszą być jałowe, apirogenne (wolne 
od ciał gorączkotwórczych) i o stałym pH, z drugiej podlegają one działaniu występującego 
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zmiennego pH, częściowemu rozkładowi w wyniku zetknięcia się z treścią przewodu pokarmowego 
lub częściowemu rozkładowi w wątrobie. Badania wykazują, że wchłanianie niektórych leków z 
przewodu pokarmowego jest niskie. Leki podane doodbytniczo (per lectum) działają szybciej niż leki 
podane per os, przy czym dostają się do krążenia ogólnego z pominięciem wątroby. Leki w iniekcji 
dożylnej działają bardzo szybko, ale nie można w ten sposób stosować środków drażniących, 
olejowych, emulsji lub zawiesin. Szereg leków, które nie mogą być wstrzykiwane domięśniowo, 
wprowadza się dożylnie bez żadnych efektów ubocznych, dzięki temu, że ulegają one szybkiemu 
rozcieńczeniu w strumieniu krwi. Domięśniowo można wstrzykiwać zawiesiny, emulsje, roztwory 
olejowe, natomiast nie powinno się stosować tego typu injekcji o odczynie zasadowym lub kwaśnym z 
uwagi na bolesność i reakcję miejscową tkanek. Leki podane tą drogą szybko resorbują się do 
krwiobiegu poprzez przestrzenie limfatyczne i układ naczyń kapilarnych. Podskórnie z uwagi na 
powstające odczyny miejscowe nie należy stosować roztworów soli wapnia (chlorek wapnia) oraz 
roztworów soli metali ciężkich. Wchłanianie leku do krwi po podaniu podskórnym jest wolniejsze niż 
po domięśniowym. Dootrzewnowe wprowadza się pewne ilości leków w postaci płynów do 
wstrzykiwań, odpowiadających wymogom płynów do stosowania domięśniowego. Ta droga może 
znaleźć zastosowanie w weterynarii u wybranych gatunków |w przypadku trudności z podaniem leków 
inną drogą pozajelitową. Ponadto można jeszcze stosować leki miejscowo. Głównie są to maści, 
mazidła, roztwory, przysypki i aerozole. Stopień wchłaniania środków leczniczych używanych na 
powierzchnię skóry jest przeważnie niski i zależy od właściwości fizycznych leku, właściwości 
podłoża i czasu konaktu leku ze skórą. Pewne wybrane leki mogą jednak wchłaniać się z powierzchni 
skóry do krwiobiegu i w przypadku ich stosowania należy sobie zdawać sprawę z takiej 
ewentualności. Ze względu na to, że naskórek pokryty jest warstwą hydrofobowego łoju, przez skórę 
wchłaniają się głównie związki rozpuszczalne w tłuszczach (związki lipofilne), takie jak jod, 
jodoform, kwas salicylowy, sulfanilamid, sulfatiazol, witaminy A, D i K. Nieuzasadnione pokrycie 
znacznej powierzchni skóry tymi środkami może prowadzić do zatruć. Również w zależności od 
postaci leku, niektóre związki rozpuszczalne w wodzie (związki hydrofilne) mogą wchłaniać się przez 
skórę, tak jak jodek potasowy, chlorek rtęciowy, penicylina G (sól potasowa) patrz Rysunek 369. 
Badania wykazały, że stosunkowo szybko wchłaniają się do krwiobiegu leki poprzez błony śluzowe. 
Stwierdzono, że po domacicznym stosowaniu szeregu leków (np. sulfonamidów, antybiotyków) 
dochodzi do pojawienia się w krótkim odstępie czasu we krwi znacznych stężeń tych związków 
[1244]. 

26.2 Losy leków w organiźmie 

Po podaniu leku zachodzi w organizmie szereg kolejnych, ściśle ze sobą związanych procesów, 
takich jak: wchłanianie, rozmieszczanie, metabolizm i wydalanie [1245]. Zmiany te składają się na 
losy leków w organizmie. Wstępnym etapem do wymienionych przemian jest „uwolnienie" środka 
leczniczego z danej postaci preparatu, a następnie jego rozpuszczenie. Niezbędnym warunkiem 
resorpcji dla większości leków jest ich występowanie w fazie płynnej w miejscu wchłaniania. 

Transport leków przez błony biologiczne. Leki wprowadzone do organizmu, zanim dotrą do 
miejsca działania, muszą pokonać wiele błon biologicznych. Przede wszystkim z miejsca podania 
muszą przedostać się do krwi, z którą rozprowadzane są po całym organizmie. We krwi w większym 
lub mniejszym stopniu ulegają odwracalnemu wiązaniu z białkami krwi. Wiązanie leków z białkami 
krwi (również z białkami tkanek) w ogromnym stopniu wpływa na ich losy w organizmie. Frakcja 
leku związana z białkami jest nieaktywna, nie przenika do tkanek, nie wywiera działania 
farmakologicznego. Nie ulega też ona przemianom metabolicznym ani wydalaniu. W przypadku 
sulfonamidów stopień wiązania z białkiem poszczególnych preparatów warunkuje różny czas 
utrzymywania się ich stężenia leczniczego w ustroju. Frakcja leku związana z białkami stanowi formę 
„magazynu", z którego lek jest stopniowo uwalniany w miarę zmniejszania się frakcji wolnej 
(aktywnej leczniczo) w płynach ustrojowych. Między frakcjami wolną i związaną leku istnieje 
równowaga dynamiczna. Wolne cząsteczki leku są rozmieszczane w całym organizmie, ulegając 
stopniowo przemianom metabolicznym, magazynowaniu w tkankach i wydalaniu. Schemat tych 
procesów przedstawia Rysunek 476. Błony biologiczne, przez które leki przenikają w trakcie 
wchłaniania i rozmieszczania wewnątrz ustroju, składają się z warstwy cząsteczek lipidów 
„otoczonych" od zewnątrz i wewnątrz warstwą białek. Z uwagi na funkcjonalne znaczenie, można 
wyróżnić kilka rodzajów błon: błony komórkowe (np. erytrocyt, neuron), błony wielowarstwowe (np. 
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przewód pokarmowy), bariery oddzielające układy narządowe o odmiennych funkcjach (np. bariera 
krew/mózg, bariera łożyskowa). Przenikanie przez błony biologiczne odbywa się. dwoma 
zasadniczymi sposobami: 

a) transport bierny, który zachodzi w wyniku różnicy stężeń po obu stronach błony (prosta 
dyfuzja), 

b) transport aktywny wbrew gradientowi stężeń. 
Transport aktywny jest uwarunkowany wewnątrzkomórkowym stężeniem adenozynotrifosforanu 

(ATP) patrz Rysunek 182, który przy udziale specjalnego enzymu błonowego przechodzi w 
adenozynodifosforan (ADP - zawierającego dwie grupy fosforanowe), w czasie tego procesu następuje 
uwalnianie dużej ilości energii. 

Biernemu transportowi podlegają związki rozpuszczalne w tłuszczach [1246]. 
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Rysunek 476 Losy leku w organiźmie na podstawie [1247] 
i.v. - intravenously czyli dożylnie,  
i.m - intramuskular czyli domięśniowo,  
s.c. -sub cutaneum czyli podskórnie, 
 p.o. - znaczy per os czyli do ustnie. 
Natomiast aktywny transport odgrywa rolę przy dostarczaniu do komórki, glukozy i 

aminokwasów. Także za pomocą aktywnego transportu wybrane leki przenikają przez barierę 
krew/płyn mózgowo-rdzeniowy, łożysko oraz inne bariery ustrojowe [1248]. Wchłanianie leków. 
Koniecznym warunkiem uzyskania działania ogólnego leków jest ich wchłonięcie (resorpcja) z 
miejsca podania. Wchłanianie jest uwarunkowane z jednej strony właściwościami fizycznymi i 
chemicznymi leków (rozpuszczalność w tłuszczach, stopień jonizacji, budowa chemiczna), z drugiej 
na proces wchłaniania rzutuje droga podania leku, to znaczy rodzaj i właściwość błon biologicznych w 
miejscu resorpcji (struktura morfologiczna tkanek, skład chemiczny, ładunek elektryczny). 

Skóra. Na powierzchnię skóry stosuje się najczęściej leki działające miejscowo. Z badań wynika, 
że większość leków w minimalnym stopniu wchłania się przez nieuszkodzoną skórę. Obserwuje się 
jednak w tym względzie pewne wyjątki. Wchłanianie leków przez skórę odbywa się przez naskórek i 
torebki włosowe oraz gruczoły łojowe i potowe. Naskórek jest mało przenikliwy dla leków ze względu 
na budowę anatomiczną (grubość, zrogowacenie powierzchownej warstwy) oraz pokrycie powierzchni 
warstwą hyrofobowego łoju. Przez naskórek wchłaniają się przede wszystkim związki lipofilne, np. 
jod, jodoform, tlenek cynku, kwas salicylowy, sulfanilamid, sulfatiazol, testosteron, witaminy A, D, K. 
Niektóre środki rozpuszczalne w wodzie (hydrofilne) także mogą wchłaniać się przez skórę, np. jodek 
potasowy i sodowy, witamina C. Stopień wchłaniania przez skórę jest uwarunkowany zarówno 
właściwościami samych leków, jak również zależy od stanu skóry (wilgotność, ukrwienie, stopieńa 
wydzielania łoju). Uszkodzenia skóry mogą powodować wchłanianie leków normalnie nie 
przenikających przez nią. Płuca. Ponieważ pęcherzyki płucne stanowią bardzo dużą powierzchnię 
utworzoną z cienkiego śródbłonka naczyń włosowatych, toteż stosowanie poprzez drogi oddechowe 
leków w postaci gazów, par lub aerozoli zapewnia bardzo szybkie ich wchłanianie. Leki podawane 
pod takimi postaciami dostają się z powietrzem oddechowym do pęcherzyków płucnych i tam 
dyfundują do krwi. Błony śluzowe. Leki stosunkowo dobrze wchłaniają się przez wszystkie błony 
śluzowe tak w organizmie zwierzęcym, jak i ludzkim. W praktyce najczęściej leki stosowane są 
doustnie, w takim przypadku wchłanianie odbywa się przez błony śluzowe przewodu pokarmowego, 
głównie żołądka i jelit. Z uwagi na bardzo silne ukrwienie błony śluzowej jamy ustnej resorpcja leków 
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stosowanych podjęzykowo u ludzi jest stosunkowo szybka [1249, 1250]. Jednak u zwierząt 
podjęzykowe podawanie nie ma praktycznego zastosowania. Wchłanianie leków i innych 
egzogennych związków poprzez błonę śluzową poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego 
odbywa się głównie na zasadzie dyfuzji. Leki rozpuszczalne w tłuszczach w formie słabo 
zjonizowanej są stosunkowo szybko wchłaniane z błon śluzowych i przewodu pokarmowego, w 
przeciwieństwie do tych, które nie rozpuszczają się w tłuszczach i występują w postaci jonowej. W 
środowisku żołądka wchłaniają się dobrze leki o odczynie kwaśnym i obojętnym, natomiast leki 
zasadowe praktycznie nie wchłaniają się. Na przykład środki o charakterze słabych kwasów, jak np. 
kwas salicylowy i barbiturany, występujące, jako niezjonizowane, rozpuszczalne w lipidach związki, 
są łatwo wchłaniane z żołądka. Alkaloidy roślinne, które maja charakter zasadowy i występują w 
postaci jonowej, trudno wchłaniają się z żołądka. Wchłanianie leków z przewodu pokarmowego może. 
ulegać znacznym wahaniom w przypadku zmiany pH. Podwyższając eksperymentalnie pH treści 
żołądka do poziomu ph=8 przy użyciu wodorowęglanu sodu obserwowano wyraźny wzrost resorpcji 
szeregu leków zasadowych; natomiast przy takiej samej wartości pH wchłanianie leków o charakterze 
kwaśnym malało. Należy pamiętać o tym, że jak wykazano doświadczalnie u przeżuwaczy znaczne 
wahania pH w żwaczu (5,5—6,8) mogą również wywierać wpływ na wchłanianie leków. Z 
dużym prawdopodobieństwem można założyć, że w jelitach większość leków w formie 
niezjonizowanej wchłania się szybko, zwłaszcza, jeżeli są to leki rozpuszczalne w tłuszczach. Na 
przyklad po podaniu doustnym Alfakalcydolu (Alfadiol rozdział 24.1) lek wchłania się 
całkowicie, metabolizm zachodzi w ciągu 12 godzin. Biologiczny okres półtrwania wynosi 3–5 
godzin, a okres połowicznej eliminacji około 36 godzin. Leki zjonizowane, takie jak silne kwasy, 
wchłaniają się wolniej, podczas gdy słabe kwasy i zasady szybciej ulegają absorpcji. Stopień 
wchłaniania z błon śluzowych nosa, spojówek, pęcherza moczowego bądź pochwy jest zbliżony 
do tego, jaki obserwuje się przy resorpcji z śluzówki jamy ustnej. Dlatego zawsze należy liczyć 
się z tym, że po podaniu leków tą drogą może dojść do wchłonięcia ich do krwiobiegu i działania 
ogólnego. Stany zapalne mogą powodować wzrost wchłanialności leków z powierzchni błon 
śluzowych. Szczególnie błonę śluzową macicy charakteryzuje dobra przepuszczalność dla wielu 
leków, stwierdzono, że podawanie domaciczne, antybiotyków i sulfonamidów, powoduje 
wchłanianie się znacznych ilości tych leków do krwiobiegu. Tkanka podskórna i mięśniowa. 
Leki z tkanki podskórnej mięśniowej wchłaniają się bezpośrednio do krwiobiegu. Wchłanianie to jest 
ograniczane częściowo obecnością międzykomórkowej tkanki łącznej. Ponadto leki, ażeby przeniknąć 
do krwiobiegu, muszą pokonać barierę, którą stanowi ściana naczyń włosowatych (kapilar). Średnica 
por w ścianie kapilar może ograniczać wchłanianie się leków o wysokiej masie cząsteczkowej. Z 
reguły leki o mniejszych cząsteczkach wchłaniają się szybciej. Resorpcję leku można zwiększyć 
wywołując przekrwienie w miejscu podania, zmniejszyć zaś, uzyskując zwężenie sąsiadujących 
naczyń przez oziębienie danej okolicy lub podanie łącznie z lekiem środków zwężających naczynia, 
takich jak adrenalina. Szybkość wchłaniania jest również częściowo uzależniona od zastosowanego 
rozpuszczalnika. Jak wiadomo roztwory olejowe leków wchłaniają się wolniej od roztworów 
wodnych. Również zawiesiny leków trudno rozpuszczalnych, np. Penicylina, czy prokainowa, 
penicylina benzatynowa (Debecylina) są wolniej wchłaniane z tkanki mięśniowej, nie podaje się jej 
doustnie, ponieważ jest wrażliwa na działanie HCl [1251]. Rozmieszczanie (dystrybucja) leków w 
organizmie. Po resorpcji leków do krwiobiegu następuje ich rozmieszczanie pomiędzy poszczególne 
przestrzenie ustrojowe. Do najważniejszych należą przestrzeń wewnątrznaczyniowa (centralna), 
śródtkankowa (zewnątrzkomórkowa) i wewnątrzkomórkowa. Rozdział leków w wymienionych 
przestrzeniach jest nierównomierny. Większość z nich rozmieszcza się jednolicie w przestrzeni 
centralnej (w krwi) i śródtkankowej (w płynie tkankowym). Natomiast wnętrze komórek stanowi 
przestrzeń, która nie jest dostępna dla wszystkich leków. Na przykład antybiotyki aminoglikozydowe 
(streptomycyna i inne) nie przenikają do komórek [1252]. Według Rolińskiego na rozmieszczanie 
leków w organizmie wpływa wiele czynników. Należy przy tym pamiętać, że rozdziałowi temu 
podlega tylko wolna forma leku nie związana z białkami. Dlatego też rozmieszczanie leków jest w 
dużym stopniu uzależnione od ich powinowactwa do białek, zwłaszcza do albumin krwi. Szereg leków 
takich jak fenylobutazon, tiopental, sulfonamidy o przedłużonym działaniu łączy się z białkami w 
wysokim stopniu. Czynnikiem determinującym również rozmieszczanie leków wewnątrz ustroju jest 
stopień ukrwienia tkanek. Do tkanek dobrze ukrwionych leki przenikają lepiej niż do tkanek 
ukrwionych słabiej, np. do tkanki tłuszczowej, kości. Niektóre leki odznaczają się z kolei szczególnym 
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powinowactwem do określonych tkanek, w których gromadzą się wybiórczo, w stężeniach często 
wyższych niż we krwi. Na przykład rozpuszczalne w tłuszczach pochodne chlorowe, takie jak: 
chloroform, halotan i inne, magazynują się w tkance tłuszczowej podskórnej i ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN). Również droga podania leku ma istotny wpływ na jego rozmieszczenie w krwi i 
tkankach oraz czas utrzymywania się w organizmie. Na przykład po dożylnym podaniu leku tempo 
jego znikania z krwi jest stosunkowo szybkie, największe bezpośrednio po podaniu (patrz Rysunek 
477). Przeszkodę w równomiernym rozmieszczeniu leków w organizmie stanowią także pewne rejony 
oddzielone od reszty organizmu specjalnymi barierami. Rozróżnia się bariery oddzielające mózg od 
reszty organizmu: bariera krew/mózg i krew/płyn mózgowo-rdzeniowy. Płód jest oddzielony od 
ustroju samicy barierą łożyskową, a gruczoł mleczny barierą gruczołową. Bariery krew/mózg i 
krew/płyn mózgowo-rdzeniowy. Obie bariery mają za zadanie zapewniać odpowiednią izolację i 
autonomię mózgu, jako bardzo wrażliwego narządu. Anatomicznie bariera krew/mózg jest 
umiejscowiona w rejonie ściany kapilar — komórki glejowe, a miejscem lokalizacji bariery krew/płyn 
mózgowo-rdzeniowy jest splot naczyniówkowy. Szybkość dyfuzji leku przez barierę krew/mózg jest 
uwarunkowana tymi samymi właściwościami fizykochemicznymi leku, które decydują, o przenikaniu 
przez błony komórkowe. Substancje niskocząsteczkowe, niezwiązane z białkiem, niezdysocjowane i 
rozpuszczalne w tłuszczach pokonują tę barierę stosunkowo łatwo, np. alkohol etylowy. Substancje o 
wysokiej masie cząsteczkowej lub związane z białkiem, zdysocjonowane i rozpuszczalne w wodzie 
przenikają do mózgu w minimalnym stopniu, np. azotan metylo-atropiny czy katecholaminy [1253, 
1254]. Bariera krew/płyn mózgowo-rdzeniowy odznacza się podobnymi właściwościami w zakresie 
dyfuzji leków. 
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Rysunek 477. Tempo znikania leku z krwi po podaniu dożylnym i.v. według [1255] 

Bariera łożyskowa. Bariera łożyskowa nie stanowi tak silnej przeszkody dla przenikania leków 
jak bariera krew/mózg, wiele leków podanych matce można w znacznym stężeniu stwierdzić w 
organizmie płodu. Do środków, które łatwo przenikają przez łożysko należą między innymi narkotyki 
wziewne, większość barbituranów, szereg alkaloidów i innych związków o dobrej rozpuszczalności w 
lipidach. W tej sytuacji należy się zawsze liczyć z farmakologicznym i teratogennym (uszkadzającym 
płód) działaniem leków stosowanych u ciężarnych.  

Gruczoł mleczny, gruczoły ślinowe i potowe. Jak wiadomo z badań szereg leków jest 
wydzielanych do mleka, śliny i potu na zasadzie prostej fuzji słabo zjonizowanych form leku. Z tego 
faktu wynika praktyczna wskazówka, że po domięśniowej iniekcji penicyliny u karmiącej matki jej 
mleko nie powinno być używane do celów konsumpcyjnych. Metabolizm leków (biotransformacja). 
Głównym miejscem metabolizmu leków, czyli ich przemian chemicznych w organizmie, jest wątroba. 
Krew oraz inne tkanki mają znacznie mniejszy udział w tym procesie. W zależności od właściwości 
fizykochemicznych leków ich losy w organizmie są zróżnicowane. Substancje lecznicze zupełnie 
nierozpuszczalne w płynach ustrojowych (środki pęczniejące, węgiel aktywowany, nierozpuszczalne 
sole, olej parafinowy) opuszczają organizm całkowicie lub w większej części nie zmienione. Leki 
rozpuszczalne w tłuszczach i apolarne (pozbawione ładunku elektrycznego), w celu wydalenia z 
organizmu z moczem, muszą przekształcić się w związki rozpuszczalne w wodzie i polarne. Taka 
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biotransformacja jest niezbędna i konieczna, ponieważ w przeciwnym razie następowałoby 
wchłanianie zwrotne w kanalikach krętych nerek. Na przykład atebryna [1256] (patrz Rysunek 423), 
gdyby nie ulegała przemianom metabolicznym w organizmie człowieka, praktycznie nie zostałaby 
wydalona w ciągu 100 lat [1257]. Z tego przykładu wynika, że przemiany metaboliczne determinują 
wydalanie leków i odtruwanie organizmu. Związki rozpuszczalne w wodzie z małymi wyjątkami są 
wydalane z ustroju stosunkowo szybko. Według Rolińskiego na metabolizm leków wywiera wpływ 
również i płeć. Większość leków jest szybciej metabolizowana u samców niż u samic. Spowodowane 
to jest intensywniejszą aktywnością u samców enzymów wątrobowych, które warunkują metabolizm 
określonych leków. Noworodki i nowo narodzone i bardzo młode zwierzęta mają znacznie 
zmniejszoną zdolność metabolizowania leków, w związku z tym wiele leków jest dla nich bardziej 
toksyczne. W stanach chorobowych biotransformacja leków ulega znacznej zmianie. Przy 
podwyższonej temperaturze szereg leków (np. glikozydy nasercowe) działa słabiej i krócej. Z kolei 
uszkodzenie wątroby najczęściej powoduje upośledzenie przemian metabolicznych leków i 
przedłużenie ich działania. Wydalanie leków z organizmu - Leki w postaci niezmienionej lub 
metabolitów opuszczają ustrój na wiele sposobów. W pierwszym rzędzie leki wydalane są przez nerki 
wraz z moczem, częściowo również dostają się z żółcią do przewodu pokarmowego skąd, jeżeli nie 
ulegną re-sorpcji zwrotnej, usuwane są z kałem. Z kolei lotne leki wydalane są przez płuca z 
wydychanym powietrzem. Szereg leków oraz ich metabolitów częściowo opuszcza organizm przez 
gruczoł mleczny, gruczoły śluzowe, łzowe i potowe razem z produktami tych gruczołów: mlekiem, 
śluzem, cieczą łzową i potem.  

27. Toksyny 

Toksyny (jady) to trucizny organiczne, wytwarzane przez drobnoustroje, rośliny i zwierzęta. 
Toksyny wydzielane przez bakterie do środowiska noszą nazwę egzotoksyn (wśród nich 
enterotoksyny wywołujące zatrucia pokarmowe), toksyny występujące w błonie zewnętrznej bakterii 
Gram-ujemnych nazywane są endotoksynami. Toksyny można podzielić na grupy ze względu na 
kierunek działania: 

  hemotoksyny – niszczące krwinki czerwone, 
  neurotoksyny – atakujące układ nerwowy, 
  fototoksyny – powodujące fotouczulenie (nadwrażliwość skóry na promienie słoneczne), 
  hepatotoksyny – związki szkodliwe dla wątroby. 

27.1 Neurotoksyny 

Neurotoksyny są wytwarzane przez szereg organizmów, zarówno przez zwierzęta 
mikroorganizmy, jak i przez rośliny (np. eskulina w kasztanowcu kalifornijskim) [1258] Neurotoksyny 
występują w jadzie wielu węży z rodziny zdradnicowatych, takich jak mamba, bungarus czy kobry. 
Neurotoksyny to rodzaj toksyn działających w miarę szybko na układ nerwowy. W przypadku dawek 
letalnych, śmierć może nastąpić nawet w ciągu kilku minut w wyniku uduszenia na skutek ostrego 
paraliżu mięśni oddechowych. Głównymi objawami zatrucia neurotoksynami są: 

  drżenie mięśni, 
  oszołomienie, 
  brak akomodacji oczu, 
  ciężki oddech, 
  konwulsje, 
  drgawki. 

27.1.1 Anatoksyna 

W medycynie anatoksyna, zwana inaczej toksoidem to toksyna bakteryjna, pozbawiona podczas 
obróbki chemicznej (przez ogrzewanie z dodatkiem formaliny) swoich właściwości toksycznych. 
Anatoksyny zachowują zdolność stymulowania układu immunologicznego do produkcji przeciwciał 
przeciwko odpowiednim toksynom, dzięki temu mogą być wykorzystywane, jako szczepionki przeciw 
zakażeniom charakteryzującym się wytwarzaniem egzotoksyn, takim jak błonica (Di-Per-Te [1259]) i 
tężec patrz rozdział 21.28.  

Anatoksyna-a 
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Z kolei Anatoksyna-a jest alkaloidem podobnym do tropanu patrz rozdział 23.1.10 wytwarzanym 
przez sinice. Oddziałuje na synapsy trwale wiążąc się z receptorami acetylocholinowymi. LD50 dla 
myszy to 200 μg/kg. U kręgowców śmierć następuje w wyniku porażenia mięśni oddechowych, 
słabsze zatrucie wywołuje drżenie mięśni, dolegliwości brzuszne, problemy z równowagą wzór 
związku kojarzonego z anatoksyn-a przedstawia Rysunek 478. 
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Rysunek 478 Anatoksyn-a 

Anatoksyna-a(s) 
Anatoksyna-a(s) wytwarzana przez cyjanobakterie jest alkaloidem zawierającym resztę 

fosforanową. Oddziałuje na synapsy hamując działanie esterazy acetylocholinowej, co przypomina 
działanie insektycydów organofosforanowych takich jak paration (rozdział 7.1.3 strona 72) czy 
malation (rozdział 7.1.6 strona 72). U kręgowców ma działanie podobne jak anatoksyna-a, z 
charakterystycznym ślinotokiem. LD50 – 20 μg/kg. Anatoksyna-a(s) wywołuje stałeg pobudzenie 
komórek mięśniowych, co w przypadku zatruć ostrych może wywołać drżenie i skurczu mięśni, w 
skrajnych przypadkach porażenie mięśni oddechowych i śmierci w wyniku uduszenia [1260]. 
Obecność metylowej pochodnej tego związku wykryto u Planktothrix formosa [1261]. 
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Rysunek 479 Anatoksyn-a(s) 

27.1.2 β-metylamino L-alanina  

β-metylamino L-alanina (BMAA) kolejna neurotoksyna znana wcześniej, jako produkt sagowców 
Cycas micronesica wytwarzana jest równeż przez cyjanobakterie. BMAA jest aminokwasem 
niebiałkowym. W organizmach może wiązać się z białkami zaburzając ich strukturę albo występować 
wolno. Wówczas zachowuje się podobnie do kwasu domoikowego (patrz Rysunek 55), jako agonista 
kwasu glutaminowego pełniącego rolę neuroprzekaźnika. Aminokwas ten może również z czasem 
odłączać się od związanych białek, działając jak zwolniona toksyna. 
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Rysunek 480 β-metylamino L-alanina (BMAA) 

BMAA podlega silnej bioakumulacji (podczas gdy w komórkach wytwarzającego go trzęsidła 
((Nostoc) – rodzaj kolonijnych sinic, należących do rzędu Nostocales) występuje w stężeniu 0,3 μg/g, 
w korzeniach jego gospodarza Cycas micronesica jest to 9 μg/g, a w tkankach roślinożernego 
nietoperza Pteropus mariannus aż 3556 μg/g). Gromadzenie w tkankach ludzkich jest jedną z 
możliwych przyczyn choroby opisanej, jako zespół neurodegeneracyjny Zachodniego Pacyfiku lub 
Stwardnienie zanikowe boczne-parkinsonizm/zespół otępienny [1262]. 
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27.1.3 Botulina 

Botulina czyli jad kiełbasiany (toksyna botulinowa, botulinotoksyna, botulina, z łac. botulus – 
kiełbasa) – bakteryjna egzotoksyna wytwarzana przez bezwzględnie beztlenowe laseczki Clostridium 
botulinum oraz nielicznych innych przedstawicieli tego rodzaju. Chemicznie jest to mieszanina kilku 
różnych białek patrz Rysunek 481. 

 
Rysunek 481 Toksyna botulinowa 

Okazuje się, że do wytwarzania tej toksyny dochodzi głównie w glebie, osadzie dna morskiego i 
niewłaściwie wytwarzanych i przechowywanych konserwach mięsnych, rybnych i jarzynowych. 
Spożycie zakażonej żywności prowadzi do zatruć jadem kiełbasianym.  

 
Rysunek 482 Clostridium botulinum 

Toksyna ta jest jedną z najsilniejszych znanych neurotoksyn. Dawka śmiertelna dla człowieka 
oceniana jest na około: 

 1,3–2 ng/kg, dożylnie, 
 10–13 ng/kg, przy inhalacji, 
 1 μg/kg, doustnie[1263]. 

Botulina jest wrażliwa na wysoką temperaturę i zasolenie podłoża. Botulina zbudowana jest z 
dwóch łańcuchów polipeptydowych połączonych mostkiem dwusiarczkowym – łańcucha lekkiego, o 
masie cząsteczkowej ok. 50 kDa oraz ciężkiego, o masie cząsteczkowej ok. 100 kDa,. 

27.1.4 Eskulina 

Eskulina jest organicznym związkiem chemicznym. Jest to glikozyd kumarynowy naturalnie 
występujący w kasztanowcu zwyczajnym (Aesculus hippocastanum), kasztanowcu kalifornijskim 
(Aesculus californica) oraz w dafninie, ciemnozielonej żywicy wawrzynka wilczełyko (Daphne 
mezereum). Występuje głównie w korze oraz nasionach kasztanowca. Wykazuje działanie 
neurotoksyczne. Podobnie jak i inne kumaryny eskulina wykazuje niebieską fluorescencję pod 
wpływem światła ultrafioletowego o długości ok. 360 nm. Tą właściwość po raz pierwszy 
zaobserwował Paul Krais, który traktował wełnę oraz włókna lniane zawierającymi eskulinę 
ekstraktami z kasztanowca, aby wybielić je optycznie. 
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W karcie charakterystyk eskuliny zamieszczonej na serwerze Uniwersytetu Manitoba widnieje 
zapis, że jej tosykologiczne wlaściwości nie zostały w pełni przebadane [1264]. 

27.1.5 Saksitoksyny 

Jady z grupy saksitoksyn (saksytoksyny) są alkaloidami. Saksitoksyny w odróżnieniu od 
anatoksyn podlegają bioakumulacji. Do zatrucia dochodzi nie tylko z powodu bezpośredniego 
zetknięcia z wytwarzającymi je glonami, ale również po zjedzeniu zawierających je owoców morza. 
Po zjedzeniu objawy występują po kilku–kilkudziesięciu minutach. Ze względu na taki charakter 
zatruć, jednostka chorobowa określana bywa w anglojęzycznej literaturze, jako PSP – Paralytic 
Shellfish Poisoning (paralityczne zatrucie mięczakami), jeden z typów zatrucia toksynami morskimi 
mięczaków. Z kolei saksitoksyny wyizolowane z Aphanizomenon flos-aquae (– gatunku 
planktonowych sinic należących do rzędu trzęsidłowców (Nostocales) bywają określane, jako 
afanotoksyny. LD50 u myszy to 10 μg/kg przy podaniu dootrzewnowym i 260 μg/kg doustnie. 
Saksitoksynę ilustruje Rysunek 484. 
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Rysunek 484 Saksitoksyna 

Saksitoksyny oddziałują na aksony blokując kanały jonowe, a w konsekwencji przesyłanie 
sygnałów nerwowych. Powoduje to paraliż mięśni. Saksitoksyny zgromadzone w ciele mięczaków 
ulegają przetworzeniu, które może zwiększyć lub zmniejszyć ich toksyczność. 

27.2 Tetrodotoksyna 

Tetrodotoksyna jest wielofunkcyjnym związkiem chemicznym. Tetrodoksyna jest silną trucizną 
występującą w ciele niektórych gatunków ryb rozdymkokształtnych, w tym w rybach fugu 
wykorzystywanych w kuchni japońskiej. Działanie tetrodoksyny polega na blokowaniu kanałów 
sodowych komórek nerwowych. Dawka śmiertelna LD50 wynosi 334 μg/kg (mysz, doustnie) lub 8 
μg/kg (mysz, injekcja). Powstaje przy udziale bakterii symbiotycznych, ale mechanizmy wyzwalające 
jej wytwarzanie, transport i kumulację w ciele ryby nie zostały poznane. 
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Rysunek 485 Tetrodoksyna 

Tetrodotoksyna jest bardzo stabilnym związkiem chemicznym. Nie rozkłada się podczas 
gotowania. Nie przechodzi też przez barierę krew-mózg, co sprawia, że ofiara zostaje sparaliżowana, 
ale jest całkowicie przytomna. Tetrodotoksyna wykazuje silne działanie przeciwbólowe jej pochodna 
była badana, jako potencjalny lek wspomagający leczenie uzależnień od heroiny i opiatów (Tetrodin 
oraz Tectin) oraz, jako lek przeznaczony do łagodzenia bólu przez firmę WEX Pharmaceuticals 
[1265]. W roku 2005 ukończono fazę IIa badań klinicznych i ze względu na słabą skuteczność 
substancji dalsze badania zostały zaniechane [1266, 1267, 1268].  
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28. Chemia kosmetyków 

Chemia kosmetyków została opisana szczegółowo w wielu podręcznikach, każdy z nich wykazuje 
odrębne podejście do problemu chemii kosmetyków, patrz Przemysław Marzec Chemia kosmetyków 
pozycja 9 w wykazie literatury uzupełniającej, Marcin Molski Chemia piękna [270], cytowany 
wielokrotnie Wiesław Malinka Zarys chemii kosmetyków [271] w niniejszym opracowaniu opisano 
już wiele związków istotnych z punktu widzenia chemii kosmetyków, w tym rozdziale opisane 
zostaną zagadnienia nieuwzględnione w dotychczasowej treści, związane z chemią kosmetyków. W 
tym miejscu chcę podkreślić za Henrykiem Różańskim wielokrotnie cytowanym na stronach 
niniejszego opracowania, że szczególnie istotne jest staranne dobieranie kosmetyków pielęgnacyjnych 
dla dzieci, kobiet ciężarnych i karmiących. Większość składników preparatów kosmetycznych 
przenika do krwi i wywiera działanie ogólne oraz wpływa na rozwój zarodka oraz płodu. Niektóre ze 
składników kosmetyków przenikają także do mleka. Pamiętajmy, że większość z tych składników 
wcieranych codziennie w skórę i włosy, wdychanych zużywanych aerozoli, oddziaływuje na 
konsumentów zmieniając warunki ich życia. Może to mieć zgubne skutki w postaci ciągłych 
wyprysków, przewlekłych stanów trądzikowych, łupieżu, łuszczenia się małżowiny usznej, wypadania 
włosów, zaburzeń miesiączkowania, zaburzeń potencji, kłopotów zajścia w ciążę, problemów z 
utrzymaniem ciąży, zaburzeń hormonalnych. Tak naprawdę postępująca i nadmierna chemizacja 
środowiska i naszego codziennego życia – sukcesywnie nas osłabia  można o tym poczytać u źródła 
[1269]. 

28.1 Substancje zapachowe 

Substancje zapachowe pozyskiwane są między innymi z olejków eterycznych. Przy czym skład 
olejków eterycznych, decydujący o ich biologicznej aktywności (wykorzystywanej przez człowieka), 
kształtował się od początków ewolucji roślin, Olejki eteryczne występują również u nagonasiennych, a 
nawet w obrębie glonów. Olejki eteryczne długi czas uważane były za uboczne produkty przemiany 
materii roślin, pozbawione funkcji lub co najwyżej przypadkowo pełniące jakieś drugorzędne funkcje 
w ich życiu [1270]. Z czasem odkryto i opracowano szeroki zakres i znaczenie funkcji pełnionych 
przez te substancje. Obecność substancji semiochemicznych okazała się być wynikiem ewolucji 
sprzyjającej roślinom skuteczniej wabiącym owady zapylające kwiaty, zniechęcającym roślinożerców 
do spożywania ich organów i osłabiających rozwój roślin konkurencyjnych [1271]. 

28.1.1 Feromony 

Jedną z ciekawszych substancji są feromony. Feromony to substancje semiochemiczne należące 
do grupy infochemicznej. Przeważająca grupa feromonów to skomplikowane mieszaniny wielu 
różnych substancji chemicznych, często z jednym dominującym składnikiem, znacznie rzadziej są to 
jednoskładnikowe substancje chemiczne. Naturalne feromony produkowane przez zwierzęta i rośliny, 
wydzielane na zewnątrz organizmu służą do komunikacji. Feromony agregacyjne służą do 
przywabiania osobników płci przeciwnej (feromony płciowe) lub do zwalczania konkurencji ze strony 
zbyt licznej populacji własnego gatunku lub obcych (feromony antagonistyczne). Istnienie feromonów 
jest dobrze udowodnione w przypadku owadów i gryzoni. Prowadzone są intensywne badania nad 
wydzielinami korzeniowymi roślin. W roku 1959 Adolf Butenandt [1272, 1273] wyizolował bombikol 
Rysunek 486 - feromon wydzielany przez samice motyla jedwabnika morwowego (Bombyx Mori), 
gdy ta jest zdolna do zapłodnienia. Bombikol jest organicznym związkiem chemicznym należącym do 
rodziny alkoholi. Jest nienasyconym alkoholem jednorzędowym. Bombikol stanowi sygnał chemiczny 
wywołujący zmianę zachowania osobnika płci przeciwnej. Samiec może wyczuć ten zapach, nawet 
gdy stężenie bombikolu wynosi jedna cząsteczka na trylion (1:1018) cząsteczek powietrza. Bombikol 
był pierwszym opisanym chemicznie feromonem [1274]. 
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28.1.1.1 Feromony u ludzi 

Ludzkie feromony?! Występowanie feromonów u ludzi jak dotąd nie zostało w pełni 
potwierdzone, choć istnieją pierwsze doniesienia o istnieniu tego rodzaju związków. Jak dotąd istnieje 
na ten temat kilkadziesiąt doniesień naukowych [1275]. Rzekomo najlepiej przebadany przypadek 
prawdopodobnego istnienia ludzkich feromonów został opublikowany przez zespół Marthy 
McClintock, który opisał badania sugerujące, że synchronizacja cyklu miesiączkowego w grupach 
kobiet zamkniętych w więzieniu jest regulowana poprzez emisję dwóch feromonów, których struktury 
chemicznej nie udało mu się jednak ustalić. Najnowsze badania dowiodły, że metody stosowane przez 
zespół są mało wiarygodne [1276]. Inna publikacja McClintock dowodzi pośrednio, że w pocie i 
oddechu mężczyzn są obecne związki, które decydują o ich atrakcyjności w oczach kobiet [1277, 
1278], podobne doniesienia publikowane są przez Sarę Wilson z Berkeley [1279]. Kohl i Atzmueller 
w pracy „Human Pheromones: Integrating Neuroendocrinology and Ethology” popartej przeglądem 
zacytowanych 106 artykułów nie przytoczyli ani jednego wzoru substancji mogącej pełnić rolę 
potencjalnego „ludzkiego feromonu” [1280. Niektóre komercyjnie dostępne perfumy i afrodyzjaki 
reklamowane są, jako zawierające ludzkie feromony. Popularyzowana jest również teoria, że niektóre 
sieci hipermarketów spryskują feromonami produkty o najniższej sprzedawalności po to, aby zachęcić 
do ich zakupu [1281, 1282, 1283]. 

28.1.2 Substancje zapachowe w przyrodzie 

Skład olejków eterycznych, decydujący o ich biologicznej aktywności kształtował się od 
początków ewolucji roślin, o czym świadczy istnienie ich u nagonasiennych, a nawet w obrębie 
glonów. Przez długi czas substancje zapachowe uważane były za uboczne produkty przemiany materii 
roślin, pozbawione lub co najwyżej przypadkowo pełniące jakieś drugorzędne funkcje w ich życiu. Z 
czasem odkryto i dowiedziono szeroki zakres i znaczenie funkcji pełnionych przez te substancje. 
Obecność substancji semiochemicznych (patrz rozdział 28.1.1) okazała się być wynikiem ewolucji 
sprzyjającej roślinom skuteczniej wabiącym owady zapylające kwiaty, zniechęcającym roślinożerców 
do spożywania ich organów i osłabiających rozwój roślin konkurencyjnych.  

28.1.2.1 Wabienie zapylaczy 

Mechanizmy chemicznego porozumiewania się różnych gatunków są dotychczas zbadane w 
niewielkim stopniu. Przez wiele lat uwaga biochemików koncentrowała się na feromonach, 
umożliwiających interakcje wewnątrzgatunkowe. Rola bodźców chemicznych, węchowych i 
smakowych, obserwowanych w różnych międzygatunkowych interakcjach nieantagonistycznych i 
antagonistycznych została dotychczas najdokładniej zbadana w odniesieniu do interakcji między 
kwiatami i zapylaczami. W wielu przypadkach potwierdzono, że owady przyciąga zapach olejków 
eterycznych, w których skład wchodzą związki, będące feromonami tych owadów. 
Charakterystycznym przykładem są interakcje między niektórymi gatunkami storczykowatych a 
zapylającymi je pszczolinkami, opublikowane w latach 70 ubiegłego wieku [1284]. Badania dotyczyły 
m.in. zachowań (behawior) dzikich pszczolinek (Andrena), które zapylają niewytwarzające nektaru 
storczyki z rodzaju dwulistnik (Ophrys) [1285]. W zapylaniu uczestniczą wyłącznie samce 
pszczolinek, wykonujące na kwiatach tak zwaną „pseudokopulację”. Wcześniej uważano, że 
dwulistniki wabią owady dzięki ewolucyjnemu przystosowaniu, polegającemu na upodobnieniu 
wyglądu kwiatów (barwa i kształt) do wyglądu samiczek. Rozwój metod analizy chemicznej pozwolił 
wykazać, że istotną rolę odgrywa również wabienie zapachowe. Olejki eteryczne dwulistników 
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zawierają składniki stereochemicznie odpowiadające feromonom, wyodrębnionym z gruczołów 
płciowych samic pszczolinek [1286]. 

28.1.3 Wprowadzanie substancji zapachowych 

Wprowadzanie substancji zapachowych do wyrobów spożywczych, wyrobów toaletowych i 
kosmetycznych jest w chwili obecnej bardzo szeroko stosowane. Historycznie rzecz ujmując 
obserwowano rozwój kultury w dużych skupiskach ludzkich na wybrzeżach wielkich rzek i mórz. Nad 
Nilem powstała cywilizacja Egiptu, nad Tygrysem i Eufratem kultura Mezopotamii i Asyrii. Następnie 
na Półwyspie Bałkańskim i w Małej Azji powstała i rozwinęła się kultura starożytnej Grecji. Uważa 
się, ze zwyczaj stosowania substancji zapachowych na Bliskim Wschodzie powstał ze względu na 
suchy i gorący klimat będący przyczyną częstych chorób skórnych. Mieszkańcy tamtych rejonów w 
celach profilaktycznych często zmywali skórę środkami zmiękczającymi i oczyszczającymi używając 
do tego celu oczyszczonych tłuszczów roślinnych i zwierzęcych. Dodatkowo silne zapachy chroniły 
skórę przed moskitami [1287]. Wielu środków zapachowych używano do balsamowania ciał. 
Stosowanie substancji zapachowych zostało wprowadzone rytuałów i uświęconych aktów niemal 
wszystkich religii. Szczególnie rozpowszechnione były olibanum i mirra [1288].  

28.1.3.1 Olibanum 

Olibanum zwana też kadzidłem (arab.: لبٌان, lubbān) jest żywicą pozyskiwaną z drzew rodzaju 
kadzidła (Boswellia) rosnących na półpustyniach i obrzeżach pustyń północno-wschodniej Afryki oraz 
regionu Hadramaut na granicy Omanu i Jemenu. Używana w produkcji kadzidła i perfum. 
Odświeżający, cytrusowy aromat olibanum sprawia, że od tysiącleci jest używany w rytuałach 
oczyszczających i w medytacji. Stwierdzono też działanie lecznicze olibanum, które zawiera 
seskwiterpeny zwiększające dotlenienie mózgowia aż o 28%, co bardzo korzystnie wpływa na pracę 
podwzgórza, a tym samym gospodarkę hormonalną, stany emocjonalne, procesy uczenia się i 
zwiększa odporność organizmu. Kadzidło jest stosowany w perfumerii i aromaterapii. Olejek kadzidła 
otrzymuje się przez destylację z parą wodną suchej żywicy. Niektóre składniki zapachowe dymu 
kadzidła są produktami pirolizy. [1289, 1290, 1291,1292]. Związki chemiczne zawarte w olibanum: 

 Kwaśne żywice (56%) o ogólnym wzorze C20H32O4 rozpuszczalne w alkoholu, 
 Guma podobna do gumy arabskiej (30-36%) [1293],  
 3-acetyl-beta-boswellic acid (Boswellia sacra)[1294], 
 alpha-boswellic acid (Boswellia sacra)[1294], 
 4-O-methyl-glucuronic acid (Boswellia sacra)[1294], 
 incensole acetale (Rysunek 487), 
  phellandrene[1293]. 

Przeprowadzone w roku 2008 badania wykazały, że dym kadzidła był psychoaktywny i łagodził 
depresję i lęk u myszy. Naukowcy odkryli, że związek chemiczny - octan - zwany incensole acetate 
patrz Rysunek 487 był odpowiedzialny za te efekty [1295, 1296]. 
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Rysunek 487 Octan  - incenzole acetate 

28.1.3.2 Mirra 

Mirra jest wonną żywicą otrzymywaną z balsamowca mirry (Commiphora abyssinica) krzewu lub 
niskiego drzewa z rejonu wschodniej Afryki, południowej Arabii i Iranu. W starożytności mirra była 
używana, jako konserwant do wina. Dawniej służyła do balsamowania zwłok, jako pachnidło i 
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kadzidło, zawiera związki terpenowe, jest gumą roślinną. Obecnie używana jest w przemyśle 
kosmetycznym. Mirra ma właściwości lecznicze. W starożytnej Grecji stosowano ją do leczenia 
infekcji jamy ustnej i przy schorzeniach dróg oddechowych. Współcześnie zaobserwowano 
przydatność mirry przy leczeniu astmy 

28.1.4 Wanilina 

Związek wanilina o wzorze sumarycznym C8H8O3, o nazwie systematycznej: 4-hydroksy-3-
metoksybenzaldehyd, jest jednym ze składników aromatycznych wanilii. 

O
O

CH3

OH

H

 
Rysunek 488 Wanilina 

Wanilina otrzymywana jest syntetycznie na dużą skalę i stosowana w przemyśle spożywczym i 
kosmetycznym, jako związek zapachowy. U osób wrażliwych może wywołać podrażnienia skóry, 
egzemę, zmiany pigmentacji i kontaktowe zapalenie skóry. Znajduje się w rejestrze NIH 
niebezpiecznych związków chemicznych [1297]. W 2006 roku Mayu Yamamoto wraz z grupą 
japońskich opublikował informacje o możliwości wyizolowania waniliny z kału krowiego. 
Wytwarzanie tego związku tą metodą jest tańsze niż pozyskiwanie go z wanilii [1298]. Odkrycie to 
przyniosło Mayu Yamamoto nagrodę Ig Nobla w roku 2007 [1299], a z okazji ceremonii rozdania 
nagród jedna z lodziarni w Cambridge wprowadziła do menu, jako jednorazową ciekawostkę, lody 
waniliowe o nazwie Yum-A-Moto Vanilla Twist zawierające wanilinę uzyskaną z krowiego kału 
[1300]. 

29. Zioła i rośliny w leczeniu i kosmetyce 

Przyroda w lasach na łąkach i ogrodach kryje w sobie wielkie bogactwo naturalnych leków i 
kosmetyków tym bogactwem są rośliny. Z przeglądu dostępnych polskich źródeł wynika, że „guru” w 
dziedzinie wykorzystania roślin do celów leczniczych i kosmetycznych jest Henryk Różański [1301]. 
Jest też na rynku wydawniczym szerokie opracowanie: Ziołolecznistwo Poradnik dla Lekarzy [1302]. 
Generalnie niewiele osób wie, za jakie funkcje, które rośliny są odpowiedzialne, w czym mogą 
pomóc. Znając wpływ poszczególnych ziół i roślin na organizm człowieka można zebrać niektóre z 
nich, zasuszyć i wykorzystać. Podczas przygotowywania ziół, bardzo ważne jest, aby były one w 
świeżym stanie, w czasie kiedy w roślinie znajduje się najwyższa zawartość olejków eterycznych, oraz 
wszystkich pozostałych substancji czynnych. Odpowiednie warunki suszenia ziół zapewniamy, 
umieszczając zebraną roślinę w ciepłym i osłoniętym miejscu, wiążąc w luźne pęczki i wieszając, 
wierzchołkiem ku dołowi. Wysuszone części rośliny powinny być jak najszybciej zapakowane w 
szczelne i ciemne pojemniki, ale nie dłużej niż na 12 miesięcy. Do celów leczniczych, wykorzystuje 
się części roślin posiadających największą ilość pożądanych składników takich jak korzenie, kłącza, 
kora, liście, pączki oraz nasiona, zaś do celów kosmetycznych używa się zarówno całych roślin wraz z 
owocami jak i pojedynczych wyizolowanych z nich substancji. Dzięki odpowiednim substancjom 
roślinnym możemy: 

• walczyć z pękającymi naczynkami, 
• leczyć trądzik, 
• rozjaśnić lub przyciemnić cerę, 
• likwidować stany zapalne oczu, skóry głowy oraz łupież, 
• likwidować szorstkość skóry, nadmierną potliwość i grzybicę, 
• nawilżać odwodnioną skórę, 
• wzmacniać paznokcie, 
• działać przeciwzmarszczkowo. 
Istnieje wiele sposobów na zastosowanie ziół. Najłatwiejszym sposobem jest oczywiście ich 

spożywanie, pietruszkę używamy do sałatek, koperek podajemy z ziemniakami, majeranek z pizzą 
oraz czosnek, z którym można dodawać do prawie wszystkich posiłków. W ten sposób wartościowe 
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substancje pochodzące z roślin oraz ziół wykorzystywane są w nieskomplikowany sposób. Oprócz 
użycia w kuchni, jako dodatki posiłków, zioła przygotowuje się, jako: 

• wyciągi – przetwory otrzymywane przez wytrawienie surowca roślinnego odpowiednim 
rozpuszczalnikiem i częściowe lub całkowite usunięcie rozpuszczalnika. Rozróżnia się wyciągi suche 
oraz płynne. 

• napary – jedyna z najczęściej stosowanych form wyciągów z ziół. Odpowiednią ilość suszonych 
ziół zalewamy wrzątkiem i odstawiamy w naczyniu pod przykryciem na kilkanaście minut. Można je 
podgrzewać, ale nie powinny się gotować. Ponieważ są nietrwałą postacią leków i powinny być 
spożyte w dniu przygotowania. 

• wywary – są podobne do naparów. Twarde części ziół należy rozbić, połamać lub, jeśli są świeże 
pokroić. Następnie umieścić w głębokiej patelni z wodą, zagotować, przykryć, gotować przez 10 
minut i odcedzić. W czasie gotowania część wody odparowuje, dlatego też należy ją uzupełniać. 

• odwary – odpowiednią ilość ziół należy zalać wodą i podgrzać, aż do wrzenia, a następnie 
gotować jeszcze 3 – 5 minut. W przypadku roślin zawierających trudno rozpuszczalne substancje czas 
gotowania należy wydłużyć do 10 i więcej minut. Odstawić odwar na kilkanaście minut i po 
przecedzeniu można je spożywać. 

• maceraty – są to wodne wyciągi na zimno. Zioła zalać zimną wodą i odstawić na kilka godzin w 
temperaturze pokojowej. 

• nalewki – są to skoncentrowane wyciągi z ziół. Zioła umieszcza się w szklanym naczyniu, 
zalewa mieszaniną alkoholu z wodą, pozostawić do maceracji na okres 2 tygodni, potrząsając 
codziennie. Następnie należy odcedzić płyn i zioła usunąć na kompost. Płyn można przechowywać 
około 2 lat w podpisanym, ciemnym szklanym naczyniu, w ciemnym chłodnym pomieszczeniu.  

Jak wspomniano wcześniej zawarte w surowcach roślinnych substancje czynne są najczęściej 
ekstrahowane alkoholem lub wodą. Do wyciągów alkoholowych, które są stosunkowo trwałą postacią 
leku, należą: tincturae - nalewki, extracta - wyciągi zagęszczone, otrzymane z suchego, odpowiednio 
rozdrobnionego surowca, oraz intracta — stabilizowane alkoholatury, przygotowane ze świeżego 
surowca. Rutynowo wyciągi te sporządzane są wyłącznie fabrycznie przez laboratoria galenowe. 
Natomiast wyciągi wodne: infusa - napary, decocta - odwary i macerationes - maceraty (wyciągi 
wodne na zimno) - postacie leku nietrwałe, są wykonywane w aptekach zajmujących się zielarstwem, 
lecz najczęściej przez chorego - z surowców o słabym działaniu. Wszystkie surowce roślinne do 
użytku wewnętrznego, tak jak każdy lek, mają ustaloną jednorazową dawkę w gramach. Wyciągi 
alkoholowe i wodne powinny być tak przygotowane, aby substancje czynne zawarte w jednorazowej 
dawce surowca roślinnego znajdowały się w określonej ilości wody lub alkoholu, którą chory będzie 
jednorazowo zażywał. Surowce roślinne w zależności od rodzaju substancji czynnych mogą być 
zaliczone do leków: 

I. Silnie działających, których dawki jednorazowe wahają się od 0,005 - do 0,5 g, np. ziele miłka 
wiosennego FP VI Herb. Adonidis vernalis [1303], korzeń wymiotnicy Rad. Ipecacuanhae [1304]. 
Dla surowców tych są ustalone również dawki dobowe i jednorazowe oraz dobowe dawki 
maksymalne. Surowce te mogą być wydawane z apteki tylko w określonej postaci leku i wyłącznie na 
receptę lekarską. Nie powinny być zapisywane w postaci ziółek!!! W Urzędowym Spisie Leków, w 
Poradniku Terapeutycznym, a także w książkach, oznaczone są symbolem: Rp. 

II. Słabo działających, których dawki jednorazowe wahają się od 0,5 do 5 g. Można je nabyć bez 
recepty w aptece, w drogeriach lub w sklepach „Herbapolu”. Mogą to być paczkowane przez 
„Herbapol”: 

 pojedyncze surowce roślinne w ilości 20 g i 50 g. Na opakowaniu podana jest nazwa 
rośliny - łacińska i polska, sposób przygotowania i zażywania wyciągu, nr serii, której 
trzy ostatnie cyfry oznaczają miesiąc i rok produkcji, co pozwala na ustalenie terminu 
ważności leku (trwałość opakowanego leku roślinnego wynosi 1 rok od daty produkcji), 

 jednorazowe dawki sproszkowanego surowca roślinnego, np. Mentha-fix (opakowanie 15 
i 30 torebek) lub mieszanek ziołowych, Urosan-fix (opakowanie 10 torebek) — 
przeznaczone są do zaparzania wg podanego na opakowaniu przepisu, 

 mieszanki ziołowe zawierające kilka surowców roślinnych odpowiednio przygotowanych 
- o określonym działaniu np. spec. diureticae - Urosan, spec. pectorales - Pectosan.  
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Pectosan jest mieszanką ziołową – w jej skład poza korzeniem prawoślazu wchodzą: kłącze omanu 
wielkiego, liść szałwii, owoc kozieradki i liść podbiału. Wykorzystywana jest do sporządzania 
odwaru stosowanego w kaszlu i przewlekłym stanie zapalnym górnych dróg oddechowych. 
Na opakowaniu mieszanek ziołowych podane są nazwy surowców i ich ilości, sposób 
przygotowania i zażywania oraz nr serii. Należy zaznaczyć, że spośród mieszanek ziołowych tylko 
Astmosan należy do silnie działających i jest przeznaczony wyłącznie do inhalacji. 

Używanie fabrycznie pakowanych ziół, oraz przygotowanie i zażywanie wyciągu przez chorego jest 
w miarę proste, ze względu na pełne informacje na ten temat, podane na opakowaniu. Natomiast przy 
zapisywaniu słabo działających surowców roślinnych pojedynczych lub mieszanek ziołowych, które 
nie są pakowane fabrycznie, należy pytać lekarza pierwszego kontaktu lub specjalistę o sposób 
przygotowania i zażywania naparu, odwaru, maceratu.  

Zalecane na opakowaniu rodzaje wyciągów wodnych dla poszczególnych surowców, oparte są na 
właściwościach substancji czynnych. Z tych względów różny jest czas ich ekstrahowania przy 
sporządzaniu wywarów (czas wrzenia od 2-10 min) oraz czas wytrawiania podczas przygotowania 
maceratu (30 min — 6-10 h). Stosunek ilościowy surowca do wody również się waha dość znacznie. 
Zależny jest on bowiem ód rodzaju dawkowania wyciągu wodnego: łyżką, kieliszkiem lub szklanką. 
Dane te powinny być podane na opakowaniu!!! Niżej przedstawiono proste miary domowe: 

łyżka ziół   = 7-8 g 
łyżka wody   = 15 g 
łyżeczka wody  = 5 g 
łyżeczka ziół  = 1,5-2 g 
kieliszek miarowy wody = 30 g 
szklanka wody  = 200-250 ml 

29.1 Wyciągi wodne 

Przygotowanie wyciągów wodnych w warunkach domowych [1307]. 
Infusa - napary. Podaną w przepisie ilość surowca, odpowiednio rozdrobnionego, zalewa się 

przepisaną ilością wrzącej wody w porcelanowym, szklanym lub emaliowanym naczyniu i ogrzewa 
pod przykryciem przez 15 min na „łaźni wodnej. Po ostudzeniu (5-10 min) i wymieszaniu napar 
należy przecedzić i zużyć w ciągu tego samego dnia. 

Decocta - odwary, należy przyrządzać z surowców zawierających substancje czynne dość trudno 
lub bardzo trudno rozpuszczalne w wodzie i nie ulegające hydrolizie lub utlenianiu w czasie 
gotowania. Najczęściej stosowany i najbardziej wskazany jest w warunkach domowych: 

sposób 1. Zachowując właściwy stosunek surowca do wody, należy zalać rozdrobnione zioła w 
naczyniu emaliowanym odpowiednią ilością wody o temperaturze pokojowej. Starannie wymieszać i 
pod przykryciem, przy słabym ogrzewaniu na płytce, doprowadzić do wrzenia. Wrzenie utrzymać przez 
2-4 min. Po zakończeniu ogrzewania po 10 minutach odwar przecedzić i zużyć go w ciągu tego 
samego dnia, 

 sposób 2 stosuje się dla surowców roślinnych, których substancje czynne są bardzo trudno 
rozpuszczalne w wodzie. Odwar przygotowuje się jak w sposobie A, zachowując stosunek surowca do 
wody podany w przepisie. Czas wrzenia 5-10 min. Okres trwałości odwaru jest dłuższy. 
Przechowywany w szklanym naczyniu w lodówce może być użyty również następnego dnia. W ten 
sposób mogą być przygotowywane odwary z surowców zawierających np. krzemionkę [1305], rutynę 
[1306].  

Macerationes - maceraty (wyciągi wodne na zimno) przygotowywane są najczęściej z surowców 
roślinnych zawierających śluzy. Zgodnie z przepisem podanym na opakowaniu, surowiec należy zalać 
odpowiednią ilością chłodnej, przegotowanej wody i pozostawić w temperaturze pokojowej, w 
zależności od rodzaju surowca, na 6-10 h. Po przecedzeniu i wyciśnięciu surowca macerat należy 
zużyć w ciągu jednego dnia. W przypadku bardzo twardych, trudno pęczniejących surowców, np.: 
korzeń żywokostu Rad. Symphyti, korzeń prawoślazu Rad. Althaeae, korzeń mniszka lekarskiego Rad. 
Taraxaci, korzystne jest dodatkowe ogrzanie do wrzenia [1307]. Wyciągi wodne sporządzane w 
warunkach domowych są coraz częściej stosowane w leczeniu wielu dolegliwości. Ważne jest, aby w 
czasie przygotowywania tych wyciągów jak największa ilość substancji czynnej surowca przeszła do 
wody. Stopień rozdrobnienia surowca ma duże znaczenie. Surowce roślinne, są pocięte i przesiane 
przez odpowiednie sita zgodnie z obowiązującymi przepisami. Stopień rozdrobnienia surowców 
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roślinnych jest jednak ograniczony, gdyż im większe rozdrobnienie, tym większa możliwość rozkładu 
substancji czynnych w okresie konfekcjonowania i przechowywania. Podobnie jeżeli zbieramy i 
suszymy surowce sami - wskazane jest, aby przed przygotowaniem wyciągu wodnego rozdrobnić 
surowiec w moździerzu, młynku do kawy lub mikserze. Ułatwi to i przejście substancji czynnych 
surowca do wody. Nieliczne tylko surowce roślinne przeznaczone do przygotowywania 
recepturowych postaci leków są sproszkowane (oznaczone symbolem pulv.) i stosowane sporadycznie 
w odpowiedniej dawce w postaci proszków w opłatkach lub są zażywane po uprzednim zmieszaniu z 
miodem lub dżemem -, jako tak zwane mikstury i „powidełka” (electuarium). Trwałość wyciągów 
wodnych jest bardzo ograniczona z tego powodu zaleca się przygotowanie ich w ilości, która będzie 
zużyta w ciągu jednego dnia. Dla zobrazowania nietrwałości wyciągów wodnych można 
zaobserwować „esencję”, która pomimo starannego przygotowania i zaparzania herbaty w czajniczku, 
zmienia po kilku godzinach smak, barwę i aromat. Z powyższego wynika, że powstają duże zmiany 
substancji czynnych, w wyniku reakcji zachodzących w wodzie w czasie dłuższego przechowywania. 
Objętość wyciągu wodnego przeznaczonego do użycia wewnętrznego w ciągu jednego powinna być 
stosowna do rodzaju dawkowania (łyżką, kieliszkiem, ¼ lub ½ szklanki) i wahać się od 100 do 500 
ml. Natomiast objętość wyciągu wodnego, przeznaczonego do użytku zewnętrznego (okłady, 
płukanki, powinna być dostosowana do wielkości powierzchni, na którą ma działać, oraz sposobu 
stosowania. 

Istnieje także kolejne zastosowanie ziół, do pielęgnacji cer różnego rodzaju. Ziołówką, której 
podstawą są zioła o działaniu śluzorodnym (siemię lniane, len, lipa, otręby pszenne, płatki owsiane, 
korzeń prawoślazu), zawierającym gumy i klajstry roślinne, ze względu na długość utrzymania ciepła, 
wilgoci i konsystencji jest kataplazma (okład). Rozdrobnione zioła zalewa się taką ilością wody, aż 
powstanie gęsta papka. Następnie doprowadza się do wrzenia, zawija w gazę i przykłada na chore 
miejsce, dodatkowo przykrywając folią. W zależności od rodzaju dodanych ziół, może mieć działanie 
bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwłojotokowe, pobudzające oraz ściągające.  

29.2 Wyciągi alkoholowe 

Standardowo wyciągi te są przygotowywane przez laboratoria galenowe. Przy zachowaniu 
czystości i odrobinie wprawy można przygotowywać wyciągi alkoholowe…. w kuchni. Najbardziej 
popularne i najczęściej stosowane są: tincturae - nalewki, otrzymywane z suchego, odpowiednio 
rozdrobnionego surowca przez wytrawianie, najczęściej 70% alkoholem. 

Zakładając stosunki wagowe przyjmuje się następujące zasady:  
1 część surowca słabo działającego + 5 części alkoholu, 
1 część surowca silnie działającego + 10 części alkoholu. 
Nalewki są stosunkowo trwałą postacią leku. W zależności od użytego surowca (jednego lub 

kilku) nalewki mogą być przeznaczone do użytku wewnętrznego (większość nalewek) lub do użytku 
zewnętrznego, na przykład na skórę lub błony śluzowe. Nalewki do użytku wewnętrznego są 
dawkowane kroplami. Jedynie nalewka z korzenia rzewienia. Tinct. Rhei vinosa jest dawkowana 
łyżeczkami [1308]. Jednorazowa dawka nalewki z surowców słabo działających waha się od 0,5 do 1 
g, co odpowiada 25-50 kropli (l g nalewki = 45-50 kropli). Ilość przepisanego leku dla chorego nie 
powinna przekraczać 30 g (opakowania gotowe nalewek zawierają najczęściej 20-30 g). Jednorazowe 
dawki nalewek z surowców silnie działających (oznaczone symbolem Rp.) wahają się od 0,2 do 0,5 g, 
co odpowiada 10-25 kropli. Ilość zapisywanej nalewki silnie działającej nie powinna przekraczać 20 g. 

Nalewki do użytku zewnętrznego (nalewka z dębianki- galasówki Tinct. Gallae) są stosowane 
najczęściej, po odpowiednim rozcieńczeniu wodą, jako płukanki lub okłady. Nieliczne, np. nalewka 
ciemiężycowa Tinct. Veratri [1309], nalewka pyretrowa Tinct. Pyrethri [1310], są stosowane na skórę 
bez rozcieńczenia. Nalewki są składnikami licznych złożonych leków gotowych.  

Intracta - stabilizowane alkoholatury - są wyciągami alkoholowymi ze świeżych roślin 
stabilizowanych gorącym alkoholem w celu unieczynnienia enzymów powodujących rozkład 
substancji czynnych. 

Intracta są wytwarzane wyłącznie z surowców słabo działających. Dawkowane są kroplami wg 
załączonego do opakowania przepisu. Opakowanie fabryczne zazwyczaj 30 g. 

Extracta - wyciągi - są otrzymywane przez wytrawianie suchych, rozdrobnionych surowców 
roślinnych odpowiednim rozpuszczalnikiem (alkohol, woda, eter) w sposób zapewniający 
maksymalne wyekstrahowanie substancji czynnych - najczęściej przez perkolację [1311]. Otrzymane 
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w ten sposób wyciągi są zagęszczane w wyparce rotacyjnej. W zależności od właściwości substancji 
czynnych oraz innych dodatkowych substancji w nich zawartych można otrzymać trzy rodzaje 
wyciągów: 

1. Extracta fluida, wyciągi płynne, w których stosunek surowca i rozpuszczalnika wynosi 1 : 1, 
działają znacznie silniej od nalewek przygotowanych z tego samego surowca w stosunku 1 : 5 lub 1 : 
10. W związku z tym dawki jednorazowe wyciągów płynnych są odpowiednio mniejsze od dawek 
nalewek, np.: 

Extr. Belladonnae fluidum 0,004 g—0,08 g, 
Tinct. Belladonnae 0,1 g—0,5 g, 
Extr. Cinchonae fluidum 0,25 g, 
Tinct. Cinchonae 0,5 g—1 g. 
Przeciętne dawki jednorazowe dla wyciągów płynnych wahają się od 0,25 do 0,3 g. Dawkowane 

są kroplami (l g Extr. fluid. = 32-45 kropli). 
2. Extracta spisa, wyciągi gęste. Używane są wyłącznie w przemyśle, jako składniki leków 

gotowych (wycofane obecnie z aptek). 
3. Extracta sicca, wyciągi suche w postaci proszku. Otrzymywane są również z surowców silnie 

działających, np.: 
Extr. Belladonnae sicc.  - dawka jednorazowa 0,01—0,02 g 
Extr. Ipecacuanhae siec - „ „  0,005 g 
Niektóre wyciągi suche stosowane ad usum internum (do użytku wewnętrznego) wykazują 

korzystniejsze działanie niż czyste wyizolowane alkaloidy. Są często używane, jako składniki leków 
recepturowych oraz gotowych (proszki, czopki). Dawki jednorazowe pozostałych wyciągów suchych, 
wahają się od 0,2 do 1 g. 

Obecnie wytwarza się wiele leków gotowych w różnych postaciach, zawierających wyciągi 
roślinne. Niekiedy leki te zawierają również dodatkowo chemioterapeutyki. Dobrze opracowana 
technologia produkcji tych leków, sprawdzone klinicznie działanie, a także wyczerpujące informacje 
dotyczące ich stosowania powodują, iż leki te stanowią cenną pozycję w lecznictwie. 

29.3 Zioła do pielęgnacji włosów 

Zioła od dawna były związane z pielęgnacją włosów, jako składniki w produkcji szamponów, 
odżywek oraz płukanek. Wygląd włosów jest dobrym wskaźnikiem ogólnego stanu zdrowia oraz tego, 
czym dana osoba się odżywia, a nie zawsze wiemy, co jest dla nich dobre, a co im szkodzi. Do 
pielęgnacji włosów za pomocą ziół można zastosować: 

• naturalny szampon z mydlnicy lekarskiej, 
• ziołowy szampon na bazie białego mydła, 
• ziołowo – jajeczną odżywkę, 
• płukankę ziołową do blond włosów, 
• płukankę ziołową do ciemnych włosów, 
• płukankę ziołowo – octową, 
• płyn z siemienia lnianego do układania włosów. 
Nadmierne wypadanie włosów (w ostateczności łysina), może być skutkiem długotrwałego silnego 

stresu, chemioterapii, a nawet choroby gorączkowej. Zioła nie przywracają włosów, które już 
wypadły, ale mogą pomóc. Skóra głowy jest bardzo żywotna i dobrze reaguje na wszelkie ziołowe 
terapie. 

Do włosów suchych stosuje się korzeń łopianu, żywokost, kwiat czarnego bzu, prawoślaz lekarski, 
pietruszkę, szałwię, pokrzywę zwyczajną. 

Do włosów tłustych: nagietek, skrzyp, sok z cytryny, melisę, lawendę, miętę, rozmaryn, krwawnik 
pospolity. 

Przeciw łupieżowi: łopian, rumianek, czosnek, cebulę, pietruszkę, rozmaryn, pokrzywę zwyczajną, 
macierzankę. 

Do łagodzenia podrażnienia skóry głowy: kocimiętka, rumianek, żywokost. Sztywność i połysk 
dają: nagietek, skrzyp, kwiat lipy, nasturcja. Do rozjaśniania włosów: rumianek 
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29.4 Rośliny stosowane do kremów i płynów: 

Aloes - sok z liści ma działanie łagodzące i gojące. 
Awokado - odżywka dla skóry z dużą zawartością witamin A i E. 
Bez czarny (kwiat) - dobry tonik dla każdej cery, zwłaszcza starzejącej się i ziemistej. Zmiękcza 

skórę i wygładza zmarszczki, wybiela piegi i łagodzi oparzenia słoneczne. 
Bluszcz - łagodzi oparzenia słoneczne, powoduje rozchodzenie się pęcherzy wodnych i toksyn w 

terapii przeciw cellulitis. 
Cytryna - środek ściągający, przywraca skórze naturalną równowagę kwasową. 
Fiołek - łagodny środek ściągający. 
Krwawnik pospolity - gojący i oczyszczający środek ściągający. 
Kwiat pomarańczy - świetny środek tonizujący, uważa się, że przywraca skórze właściwe pH. 

Regeneruje suchą cerę i uszkodzone naczynia włosowate. 
Lawenda - gojąca i łagodnie oczyszczająca do każdej cery. 
Lipa (kwiat) - oczyszcza i zmiękcza skórę. 
Łubin (nasiona) - oczyszcza pory i odświeża, zalecany do cery tłustej. 
Macierzanka (tymianek) - oczyszcza, pobudza, łagodzi. 
Mięta pieprzowa - środek stymulujący ściąganie skóry, rozjaśnia cerę. 
Mniszek lekarski - zawiera środek zmiękczający, stosowany do płynów oczyszczających do suchej 

i starzejącej się cery. 
Nagietek lekarski - gojące zioło do szorstkiej, zniszczonej skóry. 
Ogórecznik - dobry środek łagodzący do suchej, wrażliwej skóry. 
Ogórek - środek oczyszczający i tonizujący, uśmierzający i gojący. 
Pietruszka - środek przywracający równowagę suchej i wrażliwej skórze. 
Pokrzywa - dobrze oczyszcza, stosowana zwłaszcza do cery tłustej. 
Rojnik - gojące, zmiękczające zioło, dobre do suchej, wrażliwej cery. 
Rozmaryn - wzmacniający, tonizujący i antyseptyczny, wzmaga krążenie i oczyszcza głęboko 

skórę. 
Rumianek - łagodne, łagodzące zioło, które również zmiękcza i wybiela skórę. 
Szałwia - oczyszcza, stymuluje ściąga i zamyka pory. 
Żywokost - łagodzące i gojące zioło, przyśpiesza odnowę komórek. Dobry do szorstkiej i 

zniszczonej skóry. 
Nasza skóra z łatwością absorbuje ziołowe składniki, dlatego  kąpiele ziołowe są bardzo prostym 

sposobem na zrelaksowanie ciała. Wystarczy namoczyć suszone zioła w wodzie przeznaczonej do 
kąpieli, Należy jednak pamiętać, aby zioła umieszczone były w szczelnie związanej torebce. Innym 
sposobem użycia ziół podczas kąpieli jest sporządzenie z nich ziołowych mydeł przez roztopienie 
zwykłego mydła i wprowadzenie ziołowego składnika. Ręce i stopy to bardzo wrażliwe części ciała, z 
dużą ilością zakończeń nerwowych, kąpiele ziołowe są dobrym przepisem na leczenie przeziębień i 
słabego krążenia. 

29.5 Zioła do kąpieli leczniczych: 

Kąpiele: 
Odprężające - chmiel, jaśmin, kozłek lekarski, lipa, rumianek, więzówka. 
Pobudzające - bazylia, bluszcz, eukaliptus, lawenda, liść laurowy, melisa, mięta, rozmaryn, sosna, 

szałwia, tymianek, wrotycz pospolity. 
Gojące - krwawnik pospolity, mięta zielona, nagietek, przywrotnik, rojnik, żywokost. 
Tonizujące - liść czarnej porzeczki, mniszek lekarski, pokrzywa, stokrotka. 

29.6 Zioła do parówek 

Parówki: 
Oczyszczające - kwiat lipy, pokrzywa. 
Pobudzające krążenie - pokrzywa, rozmaryn. 
Uśmierzające i oczyszczające - melisa, mięta okrągłolistna i zielona, płatki róży, rumianek, 

trybula, tymianek. 
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Do tłustej cery - bodziszek cuchnący, łubin (zmiażdżone nasiona), krwawnik, kwiat nagietka, 
skrzyp, szałwia. 

Do cery suchej, wrażliwej - chaber bławatek, fiołek pachnący, ogórecznik, pietruszka, prawoślaz 
lekarski, szczaw. 

Do starzejące się lub ziemistej cery - czarny bez (kwiaty), koniczyna łąkowa (kwiaty i liście), 
mniszek lekarski, wrotycz (kwiaty i liście). 

29.7 Przykładowe zioła 

Zioła wpływają na metabolizm człowieka. Zazwyczaj niewiele osób wie jakie jest zastosowanie 
roślin, w czym mogą pomóc. Należy pamiętać, że większość roślin leczniczych jest również roślinami 
trującymi (jest to kolejne potwierdzenie hipotezy Paracelsusa). Ich stosowanie wymaga konsultacji z 
fachowcem. Zioła nie tylko leczą, ale także pielęgnują skórę, odmładzają, zmniejszają łojotok. Są 
składnikami wielu kremów kosmetycznych, balsamów, toników, szamponów. Dzięki ziołom, możemy 
sami pomóc urodzie i pielęgnować ciało. W kolejnych rozdziałach podano charakterystykę kilku 
powszechnie znanych roślin. 

29.7.1 Kminek zwyczajny 

Kminek zwyczajny Carum carvi L. jest powszechnie znanym ziołem i ma swoje ludowe nazwy: 
kmin albo karolek. Można go spotkać do na wilgotnych łąkach. W Polsce uprawiany jest na dużą 
skalę. Jest rośliną dwuletnią osiągającą do 1 m wysokości. Ma gruby walcowaty korzeń, w którym 
gromadzi na zimę składniki odżywcze. 

Kminek to najstarsza roślina przyprawowa naszej strefy klimatycznej. Był kiedyś uważany za 
roślinę magiczną, która chroni człowieka przed czarami i demonami. Często wymieniany był w 
przepisach na miłosne napoje. Surowcem przyprawowym i leczniczym są suche owoce. Zawierają one 
olejki eteryczne, tłuszcze, cukry, białka, sole mineralne, kwasy organiczne i witaminy z enzymami. 
Kminek ma działanie wiatropędne, zapobiega wzdęciom i pobudza wydzielanie soków trawiennych. 
W medycynie stosowany przy zaburzeniach trawienia i dzieci i u osób starszych. Dawniej kminek 
używano dla wywołania laktacji u karmiących matek. Obecnie to popularna przyprawa kuchenna. 
Stanowi dodatek do pieczywa, kiszonej kapusty i ogórków, sosów, zup i tłustych mięs. Może być 
także znakomitym dodatkiem do surówek, twarogu i topionego sera. Można go przed użyciem zemleć 
z solą. W przemyśle spirytusowym stosowany jest, jako dodatek do wódek gatunkowych i likierów. 

29.7.2 Poziomka pospolita 

Poziomka Fragaria L czasem bywa nazywana czerwoną jagodą. W Polsce rośnie w lasach i na ich 
obrzeżach, polanach lub leśnych zrębach. Istnieje ponad 30 gatunków poziomek. Niektóre z nich są 
sadzone w ogródkach. Jedne rozmnażają się przez rozłogi inne przez nasiona. Kwitną od maja do 
czerwca. Owoce przypominają małe truskawki o intensywnym, pięknym aromacie i smaku. Na 
surowiec leczniczy zbiera się listki bez ogonków. Poziomka znana jest w Polsce, jako owoc i lek. 
Łączono z nią wiele przesądów i legend. Wierzono, że chroni przed ukąszeniem żmij. Liście poziomki 
zawierają garbniki, witaminę C, olejki eteryczne i sole mineralne. Owoce zawierają karoteneidy, 
cukry, sole mineralne, witaminy i kwasy organiczne. Poziomka jest rośliną popularną w medycynie 
ludowej. Sporządza się z niej leki przeciw miażdżycowe i stosuje w zapobieganiu wylewom krwi. 
Korzystnie działa też przy kamicy nerkowej, w schorzeniach jelit, żołądka oraz wątroby. Czasami 
sproszkowane liście przykładano do oparzeń, a roztarte owoce na egzemy. Obecnie poziomka 
stosowana jest głównie, jako środek moczopędny i przeciwbiegunkowy. Poprawia przemianę materii. 
Dzieciom anemicznym podaje się surowe owoce. Owoce poziomki mają także zastosowanie w 
kosmetyce, jako maseczki i likwidują zaczerwienienia oraz wypryski. Ziele poziomki ususzone z 
owocami stanowi wspaniałą namiastkę herbaty, która poprawia samopoczucie. 

29.7.3 Pokrzywa zwyczajna 

Pokrzywa zwyczajna Urtica dioica L. należy do pospolitych i na ogół niezbyt lubianych chwastów 
ogrodowych. Szczególnie chętnie rośnie na glebach żyznych i bogatych w azot. Rozmnaża się głównie 
wegetatywnie przez podziemne rozłogi albo poprzez nasiona. Cała część naziemna tej rośliny pokryta 
jest włoskami, które wydzielają ciecz. Kwitnie od połowy czerwca do późnej jesieni. Jest rośliną 
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leczniczą i paszową znaną już w starożytności. Używano jej głównie do tamowania krwotoków. W 
medycynie ludowej często stosowana była do przemywania ran i owrzodzeń. Okładanie i biczowanie 
pędami pokrzywy uważano za zabiegi pomocne przy chorobach reumatycznych. Do celów 
leczniczych używa się całego ziela lub liści. Podczas jednego sezonu wegetacyjnego można je zbierać 
trzy razy. Przy zbiorach należy zaopatrzyć się w rękawice, aby nie ulec poparzeniu. Pokrzywa zawiera 
między innymi: flawonoidy, kartenoidy, chlorofil, witaminę C i A, sole mineralne, garbniki, tłuszcze i 
węglowodany oraz białka. Pokrzywa działa moczopędnie, krwiotwórczo i oddziałuje dobrze na 
przemianę materii. Jest głównym surowcem przy produkcji chlorofilu. Pomaga w wydalaniu mocznika 
i chloru z organizmu. Pokrzywa polecana jest przy niedokrwistości i anemii oraz, jako składnik 
mieszanek stosowanych we wczesnych stadiach cukrzycy i początkowych stadiach chorób 
nowotworowych. W kosmetyce i dermatologii sprawdza się zwłaszcza w pielęgnacji włosów z 
łupieżem i łojotokiem. W kuchni bywa przyrządzana jak szpinak. Młoda pokrzywa świetnie nadaje się 
na sałatki o działaniu wzmacniającym i odmładzającym natomiast sok ze świeżej pokrzywy zalecany 
jest do picia w kuracjach oczyszczających wczesną wiosną. Ziele to jest również wartościową paszą 
używaną również w formie kiszonki. Drób karmiony siekanym zielem pokrzywy jest bardziej odporny 
na choroby i podnosi się jego nieśność. W celu podwyższenia odporności kurczęta dożywia się 
młodymi liśćmi pokrzywy posiekanymi z gotowanym jajkiem. Pokrzywa używana jest też, jako 
naturalny barwnik spożywczy, a dawniej włókna pokrzywy używano do wyrobu przędzy. Domowe 
sposoby na wzmocnienie organizmu, wyciąg wodny z pokrzywy w następujących proporcjach - 1 
łyżkę rozdrobnionego ziela pokrzywy zalać szklanką wody i gotować przez 5 minut. Napar pić po 1/2 
szklanki trzy razy na dzień. 

29.7.4 Koper włoski 

Koper włoski Foeniculum vulgare Mill. jedna z najstarszych roślin leczniczych na świecie. Jest 
byliną zwaną w Polsce także koprem lekarskim lub fenkułem. Pochodzi ze strefy klimatu 
śródziemnomorskiego. W naszych warunkach może być uprawiany w ogrodach, w zacisznym, dobrze 
nasłonecznionym miejscu o żyznej glebie zasadowej. Dopiero w drugim roku wzrostu wytwarza 
wysoki do 2 m pęd nasienny. Kwitnie od lipca do jesieni. Odznacza się typowym zapachem, trochę 
podobnym do anyżu, i ma piekący, słodkawy smak. Korzysta się głównie z jego suchych owoców, 
które podobne są do kminku. W średniowieczu znano około 200 receptur w skład, których wchodził 
koper. Koper używano dawniej, jako jarzynę i lekarstwo. Sporządzano z niego także wino na 
"zaflegmienie" piersi i przy katarze żołądka oraz zaburzeniach miesiączkowania. Nasiona kopru 
zawierają olejek aromatyczny z anetolem, woski, flawonoidy, fitosterole, cukry i sole mineralne. 
Koper działa wiatropędnie, rozkurczowo i wykrztuśnie. Przeciwdziała wzdęciom, działa rozkurczowo 
na jelita i żołądek oraz łagodząco na kaszel. Często używany, jako lek na kolki u małych dzieci. Napar 
pity przez matki karmiące pobudza laktację. 

Stosowany jest, jako roślina miododajna. Owoce kopru są stosowane, jako przyprawa kuchenna o 
smaku zbliżonym do anyżu. Dodaje się ją do pierników i niektórych ciast, potraw z ryb i zup rybnych. 
Koper znajduje zastosowanie w produkcji win i likierów. W wielu krajach doceniany jest, jako 
jarzyna. Domowe sposoby na napój pobudzający trawienie: napar z 1 łyżeczki rozdrobnionych 
owoców zalanych szklanką wrzątku i pozostawionych na 10-15 minut należy pić po posiłkach. 
Niemowlętom podaje się 3-5 łyżeczek herbatki przed posiłkami lub wlewa 2-3 łyżki bezpośrednio do 
butelki z jedzeniem. Starsze dzieci mogą wypijajć 1/2 do 1 filiżanki 2-3 razy dziennie. Można dodać 
herbatki z kopru do kaszki błyskawicznej zamiast wody. Należy obserwować reakcje organizmu, aby 
nie doprowadzić do biegunki. 

29.7.5 Rozmaryn 

Rozmaryn Rosmarinus L znany głównie, jako roślina doniczkowa jest niewysoką (ok. 30 cm) 
zimotrwałą krzewinką, która pochodzi znad Morza Śródziemnego. W Polsce źle znosi warunki 
zimowe, w gruncie wymarza. Charakteryzuje się przyjemnym, żywicznym zapachem. W starożytności 
rozmaryn uważany był za ziele święte i stosowany do wyplatania wieńców. Stosowany był także, jako 
dodatek do przypraw. Rozmaryn zwiększa wydzielanie soków trawiennych i działa żółciopędnie. 
Wpływa korzystnie na układ trawienny i uspokaja system nerwowy. Wodny lub alkoholowy wyciąg z 
rozmarynu i tymianku (larendogra) używany był, jako środek odmładzający i odświeżający cerę. 
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Rozmaryn zawiera olejki eteryczne podobne w zapachu do kamfory, garbniki, terpeny, flawonoidy, 
gorycze, żywice. W kosmetyce i przemyśle perfumeryjnym, stosowany jest, jako składnik kąpieli 
leczniczych. Świeże lub suszone liście są stosowane, jako przyprawa o gorzkawym i intensywnym 
smaku. Głównie, jako dodatek do peklowania mięs, czasem do mięs duszonych i pieczonych, sosów, 
zup, makaronów i sałatek. Wrzucony do żaru przy grillowaniu aromatyzuje pieczyste. Szczególnie 
polecany, jako dodatek do baraniny, dziczyzny i ziemniaków pieczonych. Domowym sposobem na 
odświeżenie cery jest kąpiel pobudzającą lub odświeżającą kąpiel parowa twarzy przygotowana z 
suszonych lub świeżych liści. 

29.7.6 Melisa lekarska 

Melisa lekarska Melissa officinalis L jest rośliną często myloną z podobną do niej kocimiętka 
cytrynową. Obie rośliny charakteryzują się lekko cytrynowym zapachem. Melisa jest małą krzewinką 
pochodzącą znad Morza Śródziemnego. Wyrasta do około 50 cm. W Polsce melisa jest wyłącznie 
uprawiana, bowiem nie występuje w stanie naturalnym. Roślina ma zastosowanie zarówno lecznicze 
jak i przyprawowe. Zawiera eteryczne olejki: cytrol, geraniol, garbniki, gorycze, terpeny, kwasy 
organiczne, sole mineralne i cukry. Znana była już w starożytności, jako lek i roślina pszczelarska. 
Słowianie wykorzystywali ją, jako przynętę do chwytania rojów pszczelich. W Europie 
rozpowszechniona przez Arabów w X wieku. Melisa wykazuje działanie rozkurczowe i uspokajające. 
Łagodzące dla skóry suchej i wrażliwej, jest składnikiem wielu balsamów tonizujących. Melisa 
stosowana jest w leczeniu nerwicy, neurastenii, podniecenia nerwowego, stanów lękowych oraz 
bezsenności i zaburzeń żołądkowych na tle nerwowym. Używana jest także, jako przyprawa 
stosowana do potraw takich jak sałatki, zupy, ryby a nawet niektóre gatunki białych mięs. W zestawie 
z rybami morskimi niweluje specyficzny zapach ryb. Melisę można zaparzać, jako namiastkę herbaty 
lub przyrządzać w postaci koktajli i wina melisowego. Stosowana jest także w olejkach do masażu 
oraz do kąpieli odprężających. 

Domowe sposoby na napój uspakajający - 1 łyżkę melisy zalać szklanką wrzątku. Trzymać pod 
przykryciem przez 10 minut. Napar pić 3 razy dziennie po pół szklanki. Uspokaja i działa 
rozluźniająco. 

29.7.7 Dziurawiec 

Dziurawiec zwyczajny Hypericum perforatum L. nazywany jest krzyżowym zielem, lub 
świętojańskim zielem. Występuje na terenie całej Europy. W Polsce można ją spotkać głównie na 
suchych łąkach, ugorach i miedzach, na skraju lasu. Dziurawiec osiąga wysokość do 60 cm. Liście 
ułożone naprzeciwlegle, siedzące, nagie, eliptyczne do równowąskich, długości ok. 3 cm. Blaszka 
liściowa prześwitująco kropkowana, z gruczołkami na brzegu. W prześwitujących kropkach znajdują 
się zbiorniki olejków eterycznych. Kwitnie w drugim roku po wysiewie, od czerwca do sierpnia. 
Dziurawiec oprócz zastosowania w lecznictwie może służyć, jako namiastka herbaty albo farba do 
tkanin. Można nim także barwić wódki gatunkowe na różowo. Dziurawiec działa uspokajająco i 
dezynfekująco. Jest stosowany, jako środek rozszerzający naczynia krwionośne. Zawiera olejki 
eteryczne, sole mineralne, kwasy organiczne, witaminy A i C, cukry i flawonoidy. 

Dziurawiec stosuje się: w dermatologii, przy schorzeniach wątroby i przewodu pokarmowego, 
przy niestrawnościach, w leczeniu stanów nerwicowych i lękowych połączonych z moczeniem 
nocnym u dzieci. Dezynfekuje rany i sprzyja jasności myślenia. Usuwa nieprzyjemne uczucie 
spowodowane złymi snami. Jest to jeden z lepszych leków na astmę. Zewnętrznie stosowany w 
postaci maści usuwa guzy. 

Domowe sposoby na herbatkę leczniczą - 2 łyżki rozdrobnionych ziół na 2 szklanki wrzątku. 
Pozostawić pod przykryciem na 20 minut. Odcedzić i pić 2-3 razy dziennie przed posiłkiem po pół 
szklanki. Płukanie ust odwarem z dziurawca usuwa przykry zapach i wzmacnia dziąsła. Uwaga!- 
spożywanie nalewek lub innych specyfików zawierających to dziurawiec, nie wolno się opalać na 
słońcu ponieważ grozi to poparzeniem skóry. 

29.7.8 Borówka czarna 

Borówka czarna Vaccinium myrtillus L. znana jest pod nazwami jagoda, czarna jagoda, czernica i 
czarna borówka. Rośnie w całej Europie, w Polsce głównie w lasach iglastych, na glebie ubogiej i 
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zakwaszonej. Owoce borówki zbierane są dla celów kulinarnych. Często wraz z liśćmi dla celów 
leczniczych. Jagody powinno się zbierać ręcznie, w pełni ich dojrzałości. Liście natomiast zrywa się 
pod koniec owocowania, zanim pojawią się na nich rdzawe i czarne plamki. Owoce borówki zawierają 
cenne garbniki, kwasy organiczne takie jak: kwas mlekowy, jabłkowy i cytrynowy, cukry, pektyny, 
witaminy B1, B2, PP, prowitaminę A oraz mangan, wapń, siarkę i żelazo. Liście oprócz tych 
składników wykazują obecność terpentyny, flawonoidów i bardzo pożądany w lecznictwie arbutynę 
patrz rozdział 23.4.1. Świeże owoce czarnej jagody działają rozwalniająco, ale suszone stosowane są, 
jako środek przeciwbiegunkowy i bakteriobójczy. Susz z owoców stosuje się przy nieżycie żołądka i 
jelit. Susz ten zwalcza glisty i owsiki u dzieci. Pomaga w leczeniu kurzej ślepoty i działa 
wspomagająco na wzrok. W niektórych kulturach stosowane, jako lekarstwo na piasek w nerkach i 
niedokrwistość. Roztarte owoce stosuje się w gojeniu ran i egzem. Liście czarnej borówki są 
składnikiem wielu mieszanek ziołowych. Mają działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne, regulują 
wydzielanie moczu. Stosowane w pierwszych objawach cukrzycy i nieżycie górnych dróg 
oddechowych przynoszą ulgę w chorobie. W warunkach domowych stosuje się dla poprawienia 
trawienia: 10-15 g suchych owoców zalać szklanką wody, gotować 5-7 minut, odcedzić i wypić po 1/4 
szklanki kilka razy dziennie w razie biegunki. Można też stosować borówkę zalaną wódką w formie 
nalewki. 

29.7.9 Aloes 

Aloes Aloë L. należy do jednoliściennych sukulentów liściowych. W Polsce znany jest, jako 
roślina doniczkowa, pochodzi z Afryki Południowej i Ameryki Północnej, gdzie rośnie, jako forma 
drzewiasta, krzewiasta lub byliny. Aloes dobrze rozwija się w warunkach domowych, ale rzadko 
kwitnie. Jego właściwości lecznicze znane były już od 3000 lat. Arabowie, Grecy i Rzymianie 
stosowali go, jako środek na dolegliwości wewnętrzne i zewnętrzne. Aloes służył też do balsamowania 
zwłok. Z aloesu wyrabiano kadzidła i środki do tępienia insektów. Miąższ aloesu zawiera ponad 140 
biologicznie czynnych składników tym: aminokwasy (endogenne i egzogenne), enzymy (lipazę, 
amylazę, celulazę i inne), witaminy (z grupy B, kwas foliowy, C, A, cholinę oraz wszystkie 
rozpuszczalne w wodzie), związki mineralne: wapnia i magnezu, fosforu, sodu, cynku, żelaza, 
manganu, chromu, miedzi, germanu, nienasycone kwasy tłuszczowe (linolowy, linolenowy, 
stearynowy), kwas salicylowy, mleczan magnezowy, kampesterol, bradykinazę, fenole, kwas 
cynamonowy patrz Rysunek 53, lupeol, związki siarkowe, saponiny, ligniny, biostymulatory, cukry – 
jednocukry (glukoza i fruktoza), wielocukry (polimannozy, glukomannozy, mukopolisacharydy). 
Gorzki sok aloesu zwyczajnego jest wykorzystywany we współczesnej medycynie. Sok stosowany 
bezpośrednio na rany skóry bardzo przyspiesza proces gojenia. U małych dzieci niewskazane jest 
stosowanie okładów z aloesu w formie czystej, tzn. z części miąższu lub rośliny, gdyż może dojść do 
poparzenia lub nawet owrzodzenia skóry w miejscu przyłożenia rośliny. Aloes działa silnie 
przeczyszczająco, regenerująco i wzmacniająco działa na tkanki. Aloes stosowany jest między innymi 
jest antidotum na stany zapalne i owrzodzenia, przeciwko zaparciom i w atonii jelit. Stosowany w 
okulistyce, dermatologii, stomatologii i kosmetyce. Domowe sposoby na zastosowanie aloesu: można 
używać aloesu przykładając jego miąższ lub sok na trudno gojące się rany lub skaleczenia (Uwaga!! 
Obserwować, czy nie wystepuje odczyn alergiczny). Natomiast 1 mała łyżeczka wyciśniętego soku po 
12 godzinach od podania zadziała silnie przeczyszczająco. Uwaga!!!- Kobiety w ciąży i ludzie z 
ciężkimi niedomaganiami serca, nerek, nadciśnieniem oraz mocnym nieżytem żołądka muszą 
zrezygnować ze stosowania preparatów na bazie aloesu. 
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31. Skorowidz nazw 

Acenokumarol, 270 
Acyklowir, 204, 205 
Adenina, 109 
Adrenalina, 254 
Akonityna, 241 
Alanina, 94 
Albendazol, 236 
Aldehyd anyżowy, 41 
Aldehyd benzoesowy, 41 
Aldehyd cynamonowy, 42 
Aldehydy, 40 
Alfakalcydol, 266 
Alkanina, 144 
Alkohol cetostearylowy, 38 
Alkohol cetylowy, 38 
Alkohol etylowy, 36 
Alkohol fenyloetylowy, 39 
Alkohole, 35 
Alkohole tłuszczowe, 35 
Amidy, 64 
Amigdalina, 138 
Aminokwasy, 91 
Aminopiralid, 76 
Aminosalicylany, 192 
Aminy, 62 
Amlodypina, 229 
Amoksycyklina, 217 
Amprolium, 222 
anatoksyna, 276 
Anilazyna, 82 

Antocyjany, 145 
Antybiotyki, 209 
Antykoagulant, 268 
Arginina, 94 
Asamax, 193 
Asymetryczny atom węgla, 26 
Atebryna, 247 
Atorwastatyna, 237 
Atrazyna, 76 
Atropina, 241 
Auksyny, 86 
Azatiopryna, 199 
Azydotymidyna, 108, 205 
Barbiturany, 186 
Bencyklan, 229 
Benzoesan denatonium, 58 
Benzofenon, 44 
Benzokaina, 224 
Beta-karoten, 120 
Betametazon, 196 
Betanina, 263 
Biotyna, 135 
Bitrex, 58 
BMAA, 277 
Botulina, 278 
Budezonid, 197 
Butapirazol, 191 
Cefalosporyny, 217 
Chemioinformatyka, 185 
Chinina, 243 
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Chityna, 103 
Chloramfenikol, 211 
Chloran sodowy, 80 
Chlorotalonil, 81 
Chlorpromazyna, 225 
Cholina, 118 
Claritine, 238 
Clopyralid, 76 
Cyklamal, 42 
Cyklosporyna, 200 
Cynaryzyna, 231 
Cyprodinil, 85 
Cyprofloksacyna, 201 
Cysteina, 95 
Cytokininy, 89 
Cytronelol, 38 
Demeton, 72 
Diazinon, 71 
Dicamba, 76 
Dichlorfos, 73 
Diklofenak, 188 
Disulfoton, 72 
DNA, 111 
Dodekanal, 43 
Dokosanol, 39 
Doxycyklina, 219 
Dynemycyna, 215 
Efekt indukcyjny, 30 
Encorton, 197 
Eskulina, 278 
Esperamycyny, 216 
Estry sorbitanu, 61 
Estry woskowe, 61 
Etanol, 36 
Eugenol, 67 
Fenchon, 43 
Fenylobutazon, 191 
Fenylometanol, 38 
Feromony, 280 
Fibroina, 107 
Flunaryzyna, 230 
Forbol, 252 
Fosfomycinum trometamolum, 219 
Fuksyna, 145 
Fungicydy, 80 
Furazydyna, 201 
Gentamycyna, 203 
Genypina, 267 
Geraniol, 40 
Gibereliny, 91 
Glifosat, 77 
Glikokortykosteroidy, 194 
Glikozydy, 261 
Glutamina, 95 
Gramicydyna, 217 

Guanozyna, 108 
Guazatyna, 81 
Heparyna, 103 
Herbicydy, 75 
Hioscyjamina, 247 
Hydrokortyzon, 195 
Hydroksyprolina, 97 
Imazalil, 84 
Indolilo acetonitryl, 87 
Inozytol, 118, 135 
Insektycydy, 71 
Iprodion, 81 
Izoeugenol, 67 
Jasmon, 43 
Johimbina, 244 
Kantarydyna, 67 
Karbendazym, 82 
Karnityna, 119 
Karwon, 44 
Ketony, 43 
Kinetyna, 89 
Kminek zwyczajny, 289 
Koenzym A, 101 
Kokaina, 248 
Kokcydiostatyki, 221 
Kolchicyna, 244 
Koniina, 247 
Ksantoksyna, 45 
Kwas 1-naftylooctowy, 87 
Kwas 2,4,5-trichlorofenok, 88 
Kwas 4-amino-3,5,6-trichloropikolinowy, 88 
Kwas 5-aminosalicylowy, 194 
Kwas abscysynowy, 45 
Kwas arachidonowy, 127 
Kwas askorbinowy, 139 
Kwas asparaginowy, 94 
Kwas benzoesowy, 46 
Kwas borowy, 75 
Kwas cynamonowy, 46 
Kwas cytrynowy, 46 
Kwas etakrynowy, 47 
Kwas ferulowy, 47 
Kwas foliowy, 135 
Kwas galusowy, 48 
Kwas gamma-linolenowy, 126 
Kwas giberelinowy, 91 
Kwas glikolowy, 48 
Kwas glukonowy, 49 
Kwas ibotenowy, 49 
Kwas indolilo-3-octowy, 86 
Kwas indolilomasłowy, 86 
Kwas indolilopirogronowy, 87 
Kwas jabłkowy, 49 
Kwas kawowy, 49 
Kwas klawulanowy, 50 
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Kwas linolowy, 126 
Kwas liponowy, 119 
Kwas lizergowy, 50 
Kwas mewalonowy, 50 
Kwas migdałowy, 51 
Kwas mlekowy, 27 
Kwas moczowy, 51 
Kwas orotowy, 119 
Kwas pangamowy, 119 
Kwas pantotenowy, 131 
Kwas pirogronowy, 52 
kwas salicylowy, 52 
Kwas szczawiowy, 53 
Kwas szikimowy, 53 
Kwas taninowy, 54 
Kwas winowy, 27, 55 
Kwas α-linolenowy, 126 
Kwas γ-aminomasłowy, 96 
Kwasy nukleinowe, 110 
Kwasy tłuszczowe omega-3, 55 
Lek, 186 
Leki bakteriobójcze, 201 
Leki biologiczne, 206 
Leki cytostatyczne, 233 
Leki przeciwzakrzepowe, 268 
Lidokaina, 224 
Linuron, 77 
Lizyna, 96 
Lizynopryl, 227 
L-karnityna, 119 
Lornoxikam, 191 
Lowastatyna, 237 
Luteina, 144 
Malation, 72 
Maślan butylu, 58 
Maślan etylu, 58 
Maślan sodowy, 59 
Meloksykam, 189 
Mesalazyna, 193 
Metabolizm, 240 
Metachlor, 78 
Metamizol sodowy, 192 
Metionina, 96 
Metoprolol, 228 
Metronidazol, 202 
Metyloprednizolon, 195 
Mezomeria, 30 
Mirra, 282 
Mleczan etylu, 59 
Monural, 219 
Morfoliny, 84 
Mrówczan etylu, 59 
Muscymol, 248 
Muskaryna, 248 
Naled, 73 

Neomycyna, 212 
Nerol, 40 
Neurotoksyny, 276 
Nikotyna, 74 
Ninhydryna, 267 
Nitazoksanid, 236 
Nitrofen, 78 
Norfloksacyna, 202 
Nukleotydy, 108 
Nystatyna, 214 
Octan etylu, 60 
Octan n-butylu, 60 
Oksytocyna, 254 
Oleandryna, 264 
Olej krotonowy, 161 
Olejki eteryczne, 161 
Olibanum, 282 
Omeprazol, 208 
Pantoprazol, 209 
Parabeny, 60 
Paraquat, 78 
Paration, 72 
Pendimetalina, 79 
Penicylina, 216 
Penicyliny, 209 
peptydy, 114 
Pikloram, 79 
Pilokarpina, 249 
Piperydyna, 63 
Piramidon, 186 
Piroksykam, 191 
Pirolidyna, 63 
Pokrzywa zwyczajna, 289 
Polimyksyny, 219 
Poziomka, 289 
Probiotyki, 206 
Prochloraz, 83 
Prokaina, 224 
Prolek, 207 
Prolina, 97 
Promazyna, 225 
Prometryna, 79 
Propan-2-ol, 40 
Propikonazol, 83 
Prostaglandyny, 257 
Prostratyna, 252 
Protoat, 73 
Prunazyna, 139 
Psylocybina, 249 
Pyralgina, 191 
QSAR, 186 
regulatory wzrostu roślin, 85 
Rezerpina, 245 
Rifaksymina, 211 
RNA, 112 
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Roundup, 77 
Rutyna, 264 
Saksitoksyny, 279 
saksytoksyny, 279 
Salinomycyna, 223 
Sambunigryna, 250 
Selenocysteina, 98 
Seryna, 98 
Simetikon, 268 
Skopolamina, 245 
S-metylometionina, 140 
Solanina, 265 
Spiritus Vini, 36 
Spironolakton, 198 
Statyny, 237 
Streptomycyna, 212 
Strobiluriny, 85 
Strychnina, 250 
Sulfapirydyna, 194 
Sulfasalazyna, 193 
Sulfonamidy, 192 
Taksol, 251 
Taniny, 69 
Tauryna, 98 
TEPP, 71 
Terpeny, 65 
Tetrodotoksyna, 279 
Tiofanat metylowy, 82 
Tłuszcze, 116 
Toksyny, 276 
Tolperizon, 268 
Trazodon, 239 
Treonina, 99 
Triamcynolon, 198 

Trichlopyr, 80 
Tropan, 246 
Tryptamina, 100 
Tryptofan, 99 
Tujon, 68 
Tulip, 238 
Tymidyna, 108 
Tyrozyna, 100 
Uracyl, 110 
Walina, 100 
Walinomycyna, 220 
Wanilina, 283 
Wankomycyna, 202 
Warfaryna, 269 
Wazopresyna, 255 
Werapamil, 232 
Winkamina, 246 
Winkrystyna, 251 
Wirtualny screening, 186 
Witamina A, 120 
Witamina B1, 128 
Witamina B12, 136 
Witamina B2, 129 
Witamina B6, 134 
Witamina C, 139 
Witamina D3, 123 
Witamina E, 124 
Witamina F, 125 
Witamina K, 127 
Witamina PP, 130 
Witamina U, 140 
Witaminy, 117 
Związki naturalne, 240 
β-metylamino L-alanina, 277 
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