
"Spotykasz je na co dzień i nawet nie            
wiesz że to kwasy karboksylowe"
Kwasy karboksylowe – grupa 
organicznych związków 
chemicznych zawierająca grupę 
karboksylową. Atom wodoru w 
grupie karboksylowej może się 
łatwo odszczepiać w formie jonu 
wodorowego, co zgodnie z teorią 
Arrheniusa nadaje tym związkom 
charakter kwasowy.



Podział kwasów karboksylowych:



Kwasy karboksylowe wokół nas

Rozejrzałem się po domu w 
poszukiwaniu produktów 
zawierających kwasy 
karboksylowe. Efekty były 
zadziwiające. Okazało się 
że występują one w wielu 
produktach.

Grupa karboksylowa



Artykuły spożywcze

Poszukiwania rozpocząłem w 
kuchni. Na początku zajrzałem 
do lodówki i rozejrzałem się po 
szafkach kuchennych. Nie 
spodziewałem się, że w tak 
wielu produktach znajdują się 
kwasy karboksylowe. Były to 
artykuły, które pojawią się w 
następnych slajdach.



● Kwas foliowy- in. Witamina 
B9, Witamina B11. Jego 
niedobór jest szczególnie dla 
kobiet w ciąży, może 
spowodować poważne wady 
płodu.( C19H19N7O6)

 
● Kwas pantotenowy-w stanie 

wolnym rzadko występuje w 
przyrodzie. Z pokarmu 
wchłania się 40-60% tego 
kwasu.( C9H17NO5)

● Substancje wzbogacające: 
mono- i disacharydy kwasów 
tłuszczowych.

 

Płatki śniadaniowe



● Kwas octowy- jako konserwant 
występuje pod nazwą E260. Po 
zmieszaniu z wodą powstaje ocet 
spożywczy. Jest substancją żrącą. 
( CH₃COOH)

● Kwas cytrynowy-  regulator 
kwasowości.

● Olej rzepakowy- zawiera 
nienasycone kwasy tłuszczowe: 
linolowy, oleinowy (ok.62%), 
linolenowy. Zawiera 
najodpowiedniejszy stosunek 
kwasów omega.

     

Kwas octowy,olej rzepakowy



Kwas cytrynowy

● Inna nazwa- E330. 
Zakwasza i reguluje poziom 
pH, wzmacnia aktywność 
przeciwutleniaczy, 
zapobiega odbarwieniom, 
ubytkom witaminy C oraz 
powstawaniu 
niepożądanych smaków. 
Nie tylko dobrze wpływa 
na smak produktu 
(wzmacniacz smaku), ale 
także przyczynia się do 
jego konserwacji.

Mozzarella Sok marchewkowy



Oleje

● Olej palmowy- zawiera ok. 50% kwasów 
tłuszczowych nasyconych. To sprawia że 
jego nadmierne spożycie może przyczynić 
się do wzrostu poziomu cholesterolu.

● Olej słonecznikowy- zawiera kwas 
oleinowy (ok. 20%), kwas stearynowy (ok. 
4%), kwas palmitynowy (ok. 6%). Rosyjski 
Kościół prawosławny zabronił stosowania 
w czasie postu większości tłuszczów, 
ponieważ oleju słonecznikowego nie było 
na liście, szybko zyskał zastosowanie w 
kuchni.

● Olej bawełniany- zawiera kwas 
palmitynowy, oleinowy, stearynowy, 
linolowy.



Kosmetyki

W dalszym 
poszukiwaniu udałem 
się do pokoju siostry 
gdzie zobaczyłem 
różne kosmetyki 
zawierające kwasy 
karboksylowe.



Kwasy AHA

● Kwas mlekowy (lactic acid)- ma zdolność przenikania 
przez warstwę rogową naskórka. Jest substancją 
nawilżającą, a w wyższych stężeniach złuszczającą. 

● Kwas glikolowy (glycolic acid)- kwas AHA o najniższej 
masie cząsteczkowej. Wygładza zmarszczki, wyrównuje 
koloryt, zmniejsza problemy trądzikowe, przebarwienia, 
drobne blizny.

● Kwas jabłkowy (malic acid)- rozjaśnia przebarwienia, 
wygładza skórę. Pełni często funkcję regulatora pH. 
Występuje w jabłkach, winogronach i owocach agrestu.

● Kwas winowy (tartaric acid)- działa przeciwzapalnie, 
łagodzi obrzęki, wspomaga regulację nadmiernego 
wydzielania sebum, zwęża pory, likwiduje przebarwienia, 
oczyszcza skórę.  



Olej palmowy, kwas salicylowy, kwas 
alfa-liponowy

● Olej palmowy - zawiera dużo kwasu 
palmitynowego (ok. 44%). Używany jest często do 
smażenia, co powoduje jego stopniowe utlenianie 
się. Produkty utleniania uznawane są za szkodliwe. 

● Kwas salicylowy- kwas BHA, wykazuje pH ok. 3. 
Wykorzystuje się go do produkcji spirytusu 
salicylowego. Dociera w głąb skóry, co ma duże 
znaczenie w leczeniu trądziku. Działa 
przeciwzapalnie i gojąco.

● Kwas alfa-liponowy- jest związkiem występującym 
we wszystkich ludzkich komórkach. Ma silne 
właściwości przeciwutleniające. Może pomóc 
zwalczyć oznaki starzenia się skóry. Badania 
wykazały jego zdolność do spowalniania postępu 
zaburzeń charakteryzujących się utratą pamięci.
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