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abstract
Sulfur is one of many chemical elements neces-
sary for proper functioning of human organism. 
Its deficiency causes skin, hair and nails dise-
ases, thus it is very important to apply sulfur 
compounds in cosmetic and pharmaceutical 
products. Balneotherapy, i.e. bathing in sul-
phurous waters is effective in skin diseases 
treatment. Sulfur compounds are also used as 
ingredients in ointments, powders, shampoos, 
bath preparations, and also in anti-aging and 
anti-acne treatments.
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streszczenie
Jednym z wielu pierwiastków niezbędnych 
do prawidłowego funkcjonowania organizmu 
ludzkiego jest siarka. Jej niedobór wywo-
łuje choroby skóry, włosów i paznokci, dla-
tego ważne jest stosowanie związków tego 
pierwiastka w preparatach kosmetycznych 
i leczniczych. W leczeniu chorób skóry sto-
suje się zabiegi balneoterapii – kąpieli w wo-
dach siarczkowych. Związki siarki znajdują 
również zastosowanie jako składniki maści, 
pudrów, szamponów, preparatów do kąpieli, 
a także w kuracjach przeciwstarzeniowych 
i przeciwtrądzikowych.

Słowa kluczowe: siarka, preparaty kosme-
tyczne, kuracja przeciwstarzeniowa, związki 
zapachowe

WstęP
Organizm człowieka potrzebuje do prawidło-
wego funkcjonowania wielu składników mi-
neralnych, w tym pierwiastków biogennych. 
Pierwiastki biogenne klasyfikuje się ze wzglę-
du na ilości, w jakich występują w organizmie 
człowieka, na: makroelementy, mikroelementy 
i ultraelementy, zwane również pierwiastkami 
śladowymi. Najważniejszymi pierwiastkami 
biogennymi są węgiel, wodór, tlen, azot i siar-
ka. Siarka jest składnikiem wielu cząsteczek 
istotnych dla żywego organizmu, takich jak 
aminokwasy, koenzymy czy hormony [1]. Z ob-
liczeń wynika, że w ludzkim ciele o masie 70 kg 
znajduje się od 120 do 150 g siarki. Jej niedobór 
powoduje nadmierne rogowacenie naskórka, 

łamliwość i wypadanie włosów oraz choroby 
paznokci. Z tego powodu siarka stanowi istotny 
element budowy związków biologicznie aktyw-
nych stosowanych w medycynie, kosmetologii, 
przemyśle spożywczym i perfumeryjnym [2].

W artykule przedstawiono charakterysty-
kę związków siarki stosowanych w kosmeto-
logii z uwzględnieniem ich wpływu na stan 
ludzkiej skóry.

siarKa W KosMetyce
W przyrodzie siarka występuje w gazach 
wulkanicznych i minerałach. Jako pierwia-
stek w stanie wolnym jest ciałem stałym o ja-
snożółtej barwie. Znanych jest kilka odmian 
aleotropowych siarki: 
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 – siarka rombowa – siarka α zbudowana z ośmioatomo-
wych pierścieni. Ta odmiana alotropowa może w tem-
peraturze 95,5°C przekształcić się w siarkę jednoskośną;

 – siarka jednoskośna – siarka β, podobnie jak rombowa 
zbudowana jest z ośmioatomowych pierścieni;

 – siarka żółta – istnieje w temperaturze od 119°C do 
160°C w postaci cieczy ruchliwej, która składa się 
z oktasiarki łańcuchowej;

 – siarka bezpostaciowa – otrzymuje się ją poprzez kon-
densację par siarki;

 – katena – polisiarka, siarka μ. Jest ona zbudowana ze 
spiralnych, długich łańcuchów;

 – siarka plastyczna – powstająca w wyniku oziębiania 
siarki μ w wodzie [3].

Siarka stosowana jest w kosmetyce w formie zasypek, 
maści i emulsji przeciw grzybicy, łupieżowi, świerzbo-
wi, nadmiernemu łojotokowi i wypryskom skórnym. Ze 
względu na stopień rozdrobnienia rozróżniamy siarkę 
bezpostaciową i koloidalną. Siarka bezpostaciowa wystę-
puje w postaci proszku o wielkości cząsteczek ok. 20μm. 
Jest nierozpuszczalna w wodzie. Z kolei siarka koloidalna 
składa się z cząsteczek o wymiarach 1-500nm. Na po-
wierzchni skóry ulega redukcji do siarkowodoru, którego 
sole działają zabójczo na patogeny skóry. Siarka przenika 
przez skórę jako tiosiarczan, siarkowodór lub w postaci 
koloidalnej [3]. 

zastosoWanie zWiązKóW  
siarKi W balneoteraPii
Ponieważ związki siarki mogą rozpuszczać się w wodzie, 
stosowane są również kąpiele lecznicze z wykorzysta-
niem wód siarczkowych. Taka woda ma charakter lekko 
kwaśny (pH 6, 7), więc działa zmiękczająco i złuszczająco 
(kertoplastycznie) na naskórek. Dzięki temu skóra staje 
się gładka, bardziej sprężysta i elastyczna, a kąpiele zna-
komicie sprawdzają się w leczeniu chorób skóry z nad-
miernym rogowaceniem, łuszczycy, przy wyprysku łojo-
tokowym, w atopowym zapaleniu skóry. Ponadto w czasie 
kąpieli następuje rozszerzenie naczyń włosowatych, 
czego efektem jest pobudzenie mikrokrążenia, lepsze 
ukrwienie oraz pobudzenie metabolizmu skóry i narzą-
dów głębiej położonych [4-6].

zastosoWanie zWiązKóW  
siarKi W KosMetyKach
W kosmetyce stosowane są również sole tlenowych kwa-
sów siarkowych, wśród których największe znaczenie 
mają pochodne kwasów: siarkowego (IV), siarkowego 
(VI) i tiosiarkowego. Do najczęściej wykorzystywanych 
związków należą siarczany (VI) litowców i berylowców.

Jednym z przykładów jest siarczan (VI) baru, który 
występuje w formie białych kryształów o temperaturze 
topnienia 1580°C. W odróżnieniu od innych soli baru nie 
jest trujący. Wykazuje właściwości kryjące, dlatego może 
być stosowany jako podstawa pudrów oraz jako substan-
cja zmętniająca [5, 7, 8].

Hydrat siarczanu (VI) magnezu występuje w formie 
bezbarwnych kryształów o gorzkim smaku. Wykazuje 
właściwości ściągające, lekko znieczulające oraz prze-
ciwzapalne. Łagodzi również skutki oparzeń słonecznych, 
dlatego stosowany jest w preparatach po opalaniu oraz 
w solach kąpielowych [5, 7, 8].

Rozpowszechniony w przyrodzie hydrat siarczanu (VI) 
wapnia (CaSO4 × 2 H2O) znany jest głównie jako minerał – 
gips. Podczas ogrzewania traci wodę i przechodzi w gips 
palony (CaSO4 × ½ H2O). Może być stosowany jako skład-
nik pudrów kamiennych oraz past do zębów [5, 7, 8].

W kosmetykach występują również często sole alki-
losiarczanów. Stosowane są one ze względu na dobre 
właściwości myjące, poza tym nie drażnią skóry oraz 
błon śluzowych. Zachowują także swoje właściwości bez 
względu na zmianę pH i mają tę zaletę, że pienią się nawet 
w twardej wodzie. Mogą być stosowane w szamponach, 
preparatach do kąpieli oraz higieny jamy ustnej. Najczę-
ściej stosowanym związkiem jest laurylosiarczan sodu [9].

Kolejną grupą związków są sole siarczanów alkilopo-
lioksaetylenowanych, które mają doskonałe właściwości 
myjące i pianotwórcze. Poza tym są związkami łatwo ule-
gającymi biodegradacji. Są dobrze tolerowane przez skórę 
i nie działają drażniąco na błony śluzowe, dlatego stoso-
wane są do preparatów przeznaczonych do higieny miejsc 
intymnych (takich jak płyny do kąpieli, mydła w płynie).

Ze względu na możliwe niepożądane właściwości (po-
drażnienia dróg moczowych u dzieci) sole p-alkiloarylo-
sulfonianów rzadko znajdują zastosowanie w przemyśle 
kosmetycznym. Związki te mają również silne właściwości 
odtłuszczające i aby zminimalizować ich negatywny wpływ 
na skórę, stosowane są w preparatach do skóry przetłuszcza-
jącej się w postaci soli z trietanoloaminą. Znacznie częściej 
stosowane są pochodne kwasów sulfobursztynowego i izotio-
nowego, tauryny oraz sulfonianów α-olefinowych, ponieważ 
poza tym, że nie drażnią one błon śluzowych, to stwierdzono 
również, iż mają wręcz działanie łagodzące. Dlatego są sto-
sowane w preparatach do pielęgnacji skóry u dzieci. Najlepiej 
znanym tenzydem z tej grupy związków jest sól sodowa die-
stru 2-etyloheksylowego kwasu sulfobursztynowego, znana 
pod nazwą handlową Docusat-Natrium. Równie często stosu-
je się w kosmetykach pochodne tauryny lub N-metylotauryny. 
Detergenty te charakteryzują się dużą stabilnością chemicz-
ną i są lepiej tolerowane przez skórę i błony śluzowe niż alki-
losiarczany. Stosowane są w pastach do zębów (np. Hestapon 
KTW), szamponach, płynach do kąpieli (Hestapon CT) [9].

Omawiając związki zawierające siarkę, należy zwrócić 
również uwagę na ich właściwości przeciwdrobnoustrojowe. 
Związki te mogą mieć zastosowanie jako substancje czynne 
w kosmetykach bioaktywnych, mogą być również wykorzy-
stywane jako konserwant. Jednym z najbardziej znanych jest 
preparat Kathon CG, w skład którego wchodzą dwa związki 
5-chloro-2-metyloizotiazolin-3-on oraz 2-metyloizotia-
zolin-3-on, zmieszane w stosunku 3:1. Kathon CG ma przy 
dużym zakresie pH bardzo dobre działanie przeciwdrob-
noustrojowe, przy czym jest dobrze tolerowany przez skórę 
człowieka. Stosuje się go jako konserwant w takich kosmety-
kach jak kremy, szampony i preparaty do kąpieli [10].

Rys. 1 Po lewej: 5-chloro-2-metyloizotiazolin-3-on;    
po prawej: 2-metyloizotiazolin-3-on
Źródło: Opracowanie własne
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Ze względu na swoje właściwości przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybiczne związki siarki stosowane są powszech-
nie w szamponach przeciwłupieżowych. Należą do nich 
OMDS czyli 1,1’-ditlenek-2,2’-ditiobispirydyny, który jest 
dobrze tolerowany przez skórę i błony śluzowe, oraz piry-
tion cynku, czyli N-tlenek pirydyno-2-tiolanu cynku [3, 11].

Rys. 2 Po lewej: OMDS (1,1’-ditlenek-2,2’-ditiobispirydyny); po prawej: piry-
tion cynku (N-tlenek pirydyno-2-tiolanu cynku)
Źródło: Opracowanie własne

Kwasy tioglikolowy (HS–CH2–COOH) i tiomlekowy (HS–
CH(CH3)–COOH) wchodzą w skład preparatów do trwałej on-
dulacji. Pod wpływem tych związków w strukturze keratyny 
włosów zostają zredukowane poprzeczne mostki disiarczko-
we cystyny. W wyniku tego procesu włosy stają się podatne 
na układanie. Otrzymaną fryzurę utrwala się środkami od-
budowującymi zerwane wcześniej połączenia. Ponadto sole 
strontu i baru tych kwasów stosowane są jako substancje 
depilujące, czyli wspomagające usuwanie włosów [3, 7].

Innym związkiem zawierającym w swojej strukturze 
siarkę jest kwas α-liponowy, który uczestniczy w uniesz-
kodliwianiu wolnych rodników, ale może również rege-
nerować zredukowane postaci innych przeciwutleniaczy, 
np. witaminy E i C. Ponadto wykazuje właściwości złusz-
czające, przez co wygładza powierzchnię skóry. Kwas 
α-liponowy ze względu na swoje właściwości detoksyka-
cyjne i antyoksydacyjne stosowany jest wraz z L-karnity-
ną w kuracjach przeciwstarzeniowych [3, 12].

Rys. 3 Kwas α-liponowy
Źródło: Opracowanie własne

Witamina B1, czyli tiamina, stosowana jest w postaci chlo-
rowodorku, ponieważ tylko w tej postaci jest odporna w śro-
dowisku kwasowym i obojętnym na czynniki termiczne i nie 
ulega rozkładowi. Witamina B1 reguluje procesy złuszczania 
naskórka. W kosmetyce preferuje się stosowanie tej wita-
miny w postaci B-kompleksu lub ekstraktów kiełków zbóż. 
Tiaminę można znaleźć w maseczkach, kremach, tonikach 
oraz preparatach do pielęgnacji włosów [3, 9].

Rys. 4 Witamina B1 (tiamina)
Źródło: Opracowanie własne

Biotyna występuje często pod nazwą witaminy B7 lub 
też witaminy H (od niemieckiego słowa Haut czyli skóra). 
Jest bardzo odporna na ogrzewanie i promieniowanie UV. 
Związek ten nazywany jest witaminą skóry i włosów, po-
nieważ bierze udział również w syntezie keratyny i sub-
stancji spajającej komórki rogowe skóry, włosów i paznok-
ci. Ponadto hamuje aktywność gruczołów łojowych, działa 
przeciwzmarszczkowo, jak również reguluje gospodarkę 
lipidową skóry, wraz z witaminą K uczestniczy w syntezie 
protrombiny, a także wpływa na układ immunologiczny. 
Biotyna występuje jako składnik kosmetyków do pielęgna-
cji skóry i włosów, stosowana jest w preparatach usuwają-
cych zmarszczki lub wewnętrznie, przy kuracji przeciw-
trądzikowej lub zapobiegającej łamaniu paznokci [9].

Rys. 5 Witamina B7 (biotyna)
Źródło: Opracowanie własne

siarKa W zWiązKach zaPachoWych
Zazwyczaj związki lotne posiadające osmofory siarkowe, 
tj. grupa tioeterowa -S-, tiokarbonylowa >C=S, tioformy-
lowa -CSH oraz merkaptanowa -SH, charakteryzują się 
nieprzyjemnymi zapachami. Jest to charakterystyczna 
cecha  większości przedstawicieli związków siarkoorga-
nicznych. Jednak nawet wśród tej grupy cząsteczek zda-
rzają się nośniki przyjemnego zapachu.

Jednym z bardziej interesujących związków jest ment-
1-en-8-tiol. Jego S izomer charakteryzuje się grejpfruto-
wym zapachem, przy czym jest bardziej owocowy i mniej 
siarkowy niż enancjomer R. Z kolei R opisywany jest jako 
mniej owocowy i bardziej siarkowy [13].

Kolejny związek to mentan-8-tiol-3-on. Trzy z czte-
rech izomerów charakteryzują się nieprzyjemnymi ty-
powo siarkowymi nutami, tylko jeden – (1S, 4R) – przy-
pomina zapach liści czarnej porzeczki, z tropikalną nutą 
marakui i wyczuwalną, intensywną nutą owocową [14].

Bardzo interesujący zapach ma również jeden z stereo-
izomerów octanu mentan-8-tiol-3-onu. Związek o kon-
figuracji (1S, 4S) charakteryzuje się zielonym zapachem 
z wyczuwalną nutą czarnej porzeczki [15].

Rys. 6 Ment-1-en-8-tiol
Źródło: Opracowanie 
własne

Rys. 7 
Mentan-8-tiol-3-on
Źródło: Opracowanie 
własne

Rys. 8 
Mentan-8-tiol-3-onu
Źródło: Opracowanie 
własne
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W przypadku kolejnego związku wszystkie izomery 
mają bardzo interesujące zapachy: (2S, 4R) opisywany jest 
jako siarkowy, tropikalny, grejpfrutowy, jego enancjomer 
jest również siarkowy, ale wyczuwalny jest również za-
pach słodko-kwiatowy. Ich diastereoizomery mają z kolei 
zapach przypominający zieloną trawę, korzenny, ziarnisty, 
z wyraźną nutą czerwonej rzodkiewki [16].

Rys. 9 2-metylo-4-propylo-1,3-oksatian
Źródło: Opracowanie własne

PodsuMoWanie
Siarka jako pierwiastek posiada wiele pozytywnych wła-
ściwości: bakteriobójczych, dezynfekujących, łagodzących, 
przeciwstarzeniowych. Przez wiele osób jest pomijana 
ze względu na charakterystyczny, nieprzyjemny zapach. 
Analizując powyższe przykłady, można zauważyć, że może 
być ważnym składnikiem stosowanym w przemyśle ko-
smetycznym i perfumeryjnym. 
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