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9.12 ZALICZENIE



Zaliczenie 
przedmiotu

Test 30 pytań

Jednokrotny wybór

Granica zaliczenia 50%

Do 60%     3

60-70% 3,5

70-80% 4

80-90% 4,5

powyżej 90% 5





Co to jest prekursor?

Definicja: 

w chemii: substancja występująca lub tworząca się na początku reakcji, 

przetwarzająca się później w inną substancję



Rodzaje prekursorów:

•Naturalne – pozyskiwane ze środowiska np. z roślin

•Syntetyczne – pozyskiwane w reakcjach chemicznych

•Półsyntetyczne - pozyskiwane ze środowiska np. z roślin, a następnie modyfikowane 

w reakcjach chemicznych.



Prekursory

Grupa związków prekursor

Leki proleki

Substancje narkotyczne Prekursory narkotyków

Substancje kosmetyczne Prekursory substancji kosmetycznych

Substancje biobójcze -

Substancje zapachowe Optycznie czynne molekuły



Proleki

Prolek – prekursor leku, substancja nieaktywna lub słabo aktywna biologicznie, 

która po przemianach metabolicznych in vivo przekształca się w produkty o 

działaniu farmakologicznym. 



Przykłady proleków

1. prontosil - przekształcany w organizmie w aktywny związek przeciwbakteryjny sulfanilamid;

2. enalapryl - podawany jako prolek, właściwe działanie terapeutyczne wykazuje enalaprylat
(powstały w wyniku działania esteraz);

3. lewodopa, która w organizmie zostaje poddana dekarboksylacji do dopaminy;

4. leflunomid, którego aktywny metabolit wykazuje działanie immunosupresyjne;

5. heroina, która w mózgu zostaje deacetylowana do morfiny oraz kodeina przekształcana przez 
wątrobę m.in. również do morfiny (demetylacja);

6. niektóre leki przeciwnowotworowe (np. kapecytabina), dzięki czemu unika się części działań 
niepożądanych związanych z dystrybucją leku; swoją aktywność przejawiają dopiero w obrębie 
tkanek guza, pod wpływem działania układów enzymatycznych komórek nowotworowych.



Prekursor narkotyku

Prekursor narkotyku - substancja, mająca legalne zastosowanie, ale która często 

wykorzystywana jest do nielegalnej produkcji narkotyków. Przykładowo: 

nadmanganian potasu wykorzystywany jest do nielegalnej produkcji kokainy, a 

bezwodnik octowy do produkcji heroiny. 



Prekursory substancji kosmetycznych

Substancje które w kontakcie z enzymami ulegają przekształceniu do czynników 

aktywnych.



Dlaczego stosujemy prekursory?

Zabezpieczenie substancji przed:

❖ efektem pierwszego przejścia (metabolizm wątrobowy),

❖ potencjalnym rozkładem substancji 

❖działaniem niepożądanym tej substancji

❖ eliminuje interakcje substancji z pokarmem i innymi lekami,

❖pozwala uzyskać efekt terapeutyczny po wchłonięciu niższych dawek,





Kosmetyczne substancje aktywne

Acerola
Roślina uznawana za jedno z najbogatszych 
źródeł witaminy C. 

Silne właściwości antyoksydacyjne,

nawilżające, 

uelastyczniające skórę, 

przeciwstarzeniowe 

rozjaśniających koloryt cery.



Arnika górska

§Roślina kosmetyczna

§Wyciąg z arniki jest stosowany do produkcji niektórych kremów, 
płynów, maseczek i parówek do twarzy. 

§Łagodzi podrażnienia, 

§działa przeciwzapalnie, 

§ zmniejsza pory i zmiękcza skórę.

§Jest dodatkiem do niektórych płukanek, żeli i odżywek do włosów.

§Jakododatek do płynów do kąpieli wzmacnia pękające naczyńka 
krwionośne, zmniejsza cellulit i łagodzi dermatozy.



Arnika górska

Roślina lecznicza

Kwiat arniki – wysuszone, całe lub częściowo rozpadnięte koszyczki

Działanie

▪ Zewnętrznie na krwiaki, stłuczenia, skręcenia, zwichnięcia, obrzęki
pourazowe,

▪oparzenia, 

▪ukąszenia owadów, 

▪dolegliwości reumatyczne, 

▪do płukania jamy ustnej. 

Koszyczki kwiatowe mają liczne substancje czynne o działaniu
przeciwzapalnym, przeciwreumatycznym i antyseptycznym. 



Kasztanowiec

§ Zmniejsza objawy nadwrażliwości cery, 

§ redukuje zaczerwienienia, 

§ łagodzi podrażnienia.

§Kasztanowiec na żylaki – wspomniana już 

escyna łagodzi stany zapalne uszkadzające 

naczynia krwionośne i wzmacnia ścianki żył, co 

zapobiega ich rozciąganiu się i powstawaniu 

żylaków.



kolagen i elastyna

1. W skórze kolagen i elastyna są 
odpowiedzialne za jej prawidłowe 
napięcie i elastyczność. 

2. Zastosowane w kosmetykach 
nawilżają, 

3. zmniejszają nadmierną utratę wody z 
naskórka, 

4. spowalnia objawy starzenia się skóry.



Aktywny węgiel

Bambusowy węgiel drzewny. 

Substancja detoksykująca. 

właściwości absorbujące ze względu na swoją
"mikro-porowatą" budowę. 

Może pochłaniać toksyny, zanieczyszczenia i
inne szkodliwe substancje ze skóry.

Pomaga usunąć nadmierną warstwę martwych
komórek naskórka. 



Aktywowany światłem prekursor witaminy 
D3

Niezbędny dla zachowania 

biologicznej równowagi między 

ochroną UV, a zapotrzebowaniem 

organizmu na witaminę D3.



Alantoina

Stosowana w przemyśle 

farmaceutycznym oraz 

kosmetycznym,

w kremach nawilżających,

jako substancja czynna w maściach 

kremach przeciwtrądzikowych. 



Algi

Mikroelementy w glonach występują w formie łatwo przyswajalnych
biokompleksów i związków metaloorganicznych z polisacharydami
(laminaryną), dzięki czemu przenikają przez warstwę lipidową naskórka.

Większość z nich jest dobrze przyswajana przez organizm, ponieważ ich 
skład chemiczny jest podobny do składu plazmy komórkowej człowieka.

Stosowane są w kremach, balsamach, żelach, i maseczkach do pielęgnacji
twarzy, ciała i włosów. 

Wodorosty oczyszczają skórę z toksyn, łagodzą stany zapalne, poprawiają
koloryt i wygładzają powierzchnię naskórka.

Redukują nadmierną ilość gruczołów łojowych, okłady z glonów używane są
w terapii trądziku młodzieńczego. 

Stosowane są w formie ekstraktów, mączki lub wyizolowanych substancji
aktywnych, jako preparat odżywczy, nawilżający, ujędrniający skórę i
redukujący cellulit.



Algi

Agar-agar

Agar-agar to substancja żelująca wytwarzana z czerwonych glonów, posiadająca wiele komercyjnych
zastosowań. Przede wszystkim jest dobrym medium do wzrostu bakterii i grzybów, ponieważ większość
mikroorganizmów nie jest w stanie go trawić[13]. Agar-agar jest także powszechnie stosowanym
dodatkiem spożywczym o kodzie E-406, gdzie spełnia rolę analogiczną do żelatyny. Znajduje on także
zastosowanie w fotografii, farmacji oraz kosmetyce[14].

Kwas alginowy

Uprawa glonów w otwartym zbiorniku.

Kwas alginowy jest ekstrahowany z brązowych alg, jego zastosowania sięgają od substancji żelującej w 
produktach spożywczych, po opatrunki. Jest także wykorzystywany w kuchni molekularnej oraz
biotechnologii jako biokompatybilne medium do enkapsulacji i immobilizacji komórek.

Rocznie pomiędzy 100000 a 170000 ton (mokrej masy) wielkomorszczy jest zbierana w USA w stanie
Nowy Meksyk w celu ekstrakcji kwasu alginowego i jako pasza dla słuchotek[15][16]. 



Algi brunatne

Brązowe wodorosty, które żyją w czystych, głębokich
wodach oceanu.

Algi brunatne zawierają wiele składników
odżywczych, ważnych dla organizmu: jod oraz wapń, 
magnez, sód, potas, siarkę, fosfor, miedź, cynk i
selen. 

Źródło polisacharydów, aminokwasów oraz kwasów
tłuszczowych Omega 3, błonnika oraz witamin C, 
B1, B2, B6, B12, E, K, beta karotenu. 

Działanie nawilżające, ujędrniające, odżywiające
skórę.



Algi Fucus Vesiculosus 

Rozjaśniają cienie pod oczami, 

działają antyoksydacyjnie,

wygładzają powierzchnię skóry, 

zmniejszają zmarszczki. 

Odpowiadają za efekt wypoczętego spojrzenia i 

młodszego wyglądu.



Algi Laminaria hyperborea

Bogate w kwas alginowy, 

białka, 

mannitol, 

jod, 

węglowodany, 

wolne aminokwasy

oraz witaminy i minerały. 

Znane z działania nawilżającego i
przeciwstarzeniowego.



Algi żelujące

Składnik odpowiedzialny za 

tężenie maski. 

Zastygnięta maską jest 

elastyczna 

tworzy na powierzchni skóry 

okluzję poprawiającą 

właściwości nawilżające 

kosmetyku.



Aloes zwyczajny

➢Aloes zwyczajny wykorzystywany w przemyśle kosmetologicznym. 

➢W preparatach do leczenia skóry trądzikowej 

➢Do pielęgnacji wszystkich typów włosów (likwiduje łupież, wzmacnia 
włosy oraz przeciwdziała ich wypadaniu). 

➢Działa również jako naturalny antyperspirant.

➢Wspomaga gojenie różnych zmian skórnych. 

➢Aloes wnika w głąb skóry wraz z innymi substancjami czynnymi 
zawartymi w kosmetykach. 

➢Używa się go do produkcji balsamów kremów oraz szamponów do 
włosów



Aloes zwyczajny

Alona barbadoska (Aloe barbadensis) – zagęszczony i wysuszony sok z liści o wyglądzie
ciemnobrunatnej, lekko błyszczącej lub matowej masy. 

Surowiec powinien zawierać nie mniej niż 28,0% pochodnych hydroksyantracenu w 
przeliczeniu na barbaloinę. 

Być może okłady z aloesu przyspieszają gojenie się poparzeń I i II stopnia oraz odmrożeń, 

Pomagają w niektórych chorobach skóry (np. łuszczycy), natomiast stosowany doustnie

Obniża poziom glukozy i lipidów we krwi u pacjentów z cukrzycą i zespołem metabolicznym. 

Aloes ma silne działanie przeczyszczające.

Według niektórych źródeł należy unikać długotrwałego zażywania ze względu na ryzyko
zapalenia nerek oraz prawdopodobnego działania kancerogennego.



Babka lancetowata

Liść babki lancetowatej stosowany jest głównie jako 
środek wykrztuśny i rozkurczający mięśnie gładkie 
górnych dróg oddechowych 

Właściwości bakteriostatyczne wykazuje świeży 
surowiec, w postaci soku 

Odwary działają też nieco ściągająco i słabo 
moczopędnie. 

Wyciągi wodne z liści babki lancetowatej, stosowane 
doustnie, pobudzają wytwarzanie interferonu i 
przeciwciał antywirusowych, a więc substancji 
chroniących organizm ludzki przed inwazją wirusów.

Sok ze świeżych liści babki lancetowatej albo odwar z 
liści wysuszonych przyspiesza gojenie ran i 
regenerację naskórka.



Bentonit

osadowa skała ilasta składająca się głównie z montmorylonitu. 
Przybiera barwę białą, żółtą lub inną. 

Powstaje w wyniku przeobrażenia szkliwa wulkanicznego z 
popiołów i tufów wulkanicznych zachodzącego w wodzie morskiej.

Ma silne właściwości absorpcyjne. Znajduje zastosowanie jako 
środek oczyszczający i odbarwiający.

Składnik absorbujący sebum i wygładzający naskórek, poprawia 
optycznie wygląd skóry.

Spotykany jest głównie w Rosji i Stanach Zjednoczonych. W Polsce 
występuje w okolicach Chmielnika (powiat kielecki) i w Karpatach. 



Biała herbata

Z pąków liściowych i młodych listków specjalnej odmiany herbaty chińskiej 
(Camellia sinensis), zbieranych wczesną wiosną, a następnie suszonych metodą 
naturalną na słońcu, przez co fermentacja jest minimalna. 

Listki i pąki liściowe, w odróżnieniu od herbaty zielonej, nie są formowane, 
dlatego zachowują swój naturalny kształt.

Podobnie jak zielona herbata, zawiera polifenole i inne substancje wpływające 
korzystnie na zdrowie.

Tradycyjnie produkowana jest zwłaszcza na północy chińskiej prowincji Fujian, 
lecz ostatnio wytwarza się ją również poza Chinami, szczególnie w Indiach.

Wbrew nazwie napój nie jest biały, ma barwę bladożółtą. Posiada delikatny i 
pozbawiony goryczy smak. 

Sładnik kojący podrażnienia i delikatnie nawilżający. Dodaje również skórze 
blasku i witalności, zapobiega także powstawaniu zmarszczek.



Dziękuje za 
uwagę …


