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Cóż to za cudo???

• 17.04.2017 
http://mikologia.blogspot.com/2012/04/trujace-
smardze_26.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gyromitryna
metabolizuje do MMH.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Mykotoksynyhttps://pl.wikipedia.org/wiki/Kategoria:Mykotoksyny
psylocybina
http://botanicscience.blogspot.com/2010/02/rodzimy-
krasnal-wolnosci-czyli-ysiczka.html
http://luskiewnik.strefa.pl/psychostymulantia/p19.htm
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ysiczka_lancetow
ata https://pl.wikipedia.org/wiki/Psylocybina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Hofmann
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What is going on?
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.występujących w przyrodzie naturalnie.
Stanowią one substancje wytwarzane przez
organizmy żywe lub też są ich składnikami
budulcowymi. W ramach zajęć rozważymy
charakterystyki niektórych polimerów
występujących w przyrodzie. - Węglowodany
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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. (12/6-:- 18/6) można zcząsteczka wody 18j.m.a. (12/6-:- 18/6) można z
pewnym przybliżeniem przyjąć, że węglowodany
zawierają węgiel i wodę w proporcji 2:3. – -
C/H2O = 2/3
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Węglowodany
• Inaczej mówiąc są to pochodne

węglowodorów gdzie przy jednym
atomie węgla dwa atomy wodoru
zostały zastąpione jednym atomemzostały zastąpione jednym atomem
tlenu =O, przy pozostałych atomach
węgla natomiast jeden wodór –H
zamieniony jest na grupę –OH.
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Węglowodany
• 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 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.
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wzory
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Tutaj mamy omówienie poprzednich slajdów
• 17.11 dwóch probówkach umieszczono po 5

cm3 roztworu wodnego sacharozy. Do
pierwszej probówki dodano l cm3 stężonego
HC1. Po ogrzaniu do wrzenia, do obu
probówek dodano roztworu NaOH (doprobówek dodano roztworu NaOH (do
odczynu zasadowego), a następnie roztworu
CuSO4. W jednej z probówek wytrącił się osad
czarny, a w drugiej pomarańczowy. Jakie
substancje i w których probówkach stanowiły
osady? Podać równania wszystkich reakcji.
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Węglowodany
• Cukry proste (monosacharydy) są 

węglowodanami, w których strukturze występuje 
od 3 do 7 atomów węgla. 

• Celuloza, nazywana inaczej błonnikiem jest 
biopolimerem, polisacharydem - cukrem biopolimerem, polisacharydem - cukrem 
zbudowanym z wielu (powyżej 1000) pierścieni 
glukozy (C6H12O6).
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Węglowodany

• Lepiej jest stosować definicję chemiczną, która 
podkreśla charakterystyczne cechy budowy 
cząsteczki a nie przypadkową proporcję 
między pierwiastkami lub właściwości 
organoleptyczne. Cukrowcami nazywamy organoleptyczne. Cukrowcami nazywamy 
aldehydowe lub ketonowe pochodne 
wielowodorotlenowych alkoholi. Cukry 
powstają w zielonych częściach roślin z 
dwutlenku węgla i wody jako końcowy 
produkt fotosyntezy. 
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węglowodany
• Laktoza  https://pl.wikipedia.org/wiki/Laktoza

• W jelicie cienkim laktaza, obecna w rąbku szczoteczkowym • W jelicie cienkim laktaza, obecna w rąbku szczoteczkowym 
błony śluzowej ssaków, rozkłada laktozę na składowe cukry 
proste – glukozę i galaktozę, które ulegają wchłanianiu 
(absorpcji jelitowej). U człowieka najwyższa aktywność 
laktazy występuje u noworodków i niemowląt w okresie 
karmienia piersią, później stopniowo zmniejsza się z 
wiekiem i u większości osób dorosłych osiąga zaledwie 
10% aktywności pierwotnej. 
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Zawartość laktozy w 100 g wybranych produktów 
mlecznych[6]:

• mleko słodkie krowie – od 4,6 do 4,9 g laktozy
• mleko słodkie kozie – 4,4
• mleko słodkie owcze – 5,1
• mleko krowie w proszku – od 39 do 51
• mleko krowie zagęszczone – od 9,4 do 10,3
• jogurt – od 4,6 do 5,0
• kefir – 4,1
• maślanka – 4,7
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• maślanka – 4,7
• serwatka – 5,1
• sery żółte – 0,1
• sery białe – od 2,9 do 3,1
• ser typu „Feta” – 1,0
• serek homogenizowany – od 2,0 do 2,9
• serek ziarnisty (wiejski) – 3,3
• serek typu fromage – 2,0
• ser topiony – 1,0
• lody – 4,4
• śmietana, śmietanka – od 3,1 do 4,0



Można i bez laktozy
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Usuwanie laktozy z mleka
ćwiczenie str. 104 http://www.wbc.poznan.pl/Content/53852/index.pdf

Życie http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/150/
• Patent Włoski: 

http://pubserv.uprp.pl/publicationserver/Temp/lpgb9nj28i8o
dt3lk42cigbi74/PL82742B1.pdf .....
Przedmiotem wynalazku jest sposób enzymatycznego Przedmiotem wynalazku jest sposób enzymatycznego 
rozszczepiania laktozy zawartej w mleku i jego pochodnych, 
oraz mleko o mniejszej zawartości laktozy, wytworzone tym 
sposób. Hydrolizujący Enzym to β -D-galaktozydaza S3 

http://www.dnagdansk.com/media/Products/Galaktozydaza
%20S3_PL.pdf
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Operon_laktozowy

• Operon laktozowy reguluje stężenie enzymów 
odpowiedzialnych za rozkład laktozy. W warunkach 
nieobecności laktozy, system utrzymuje niski 
poziom enzymów, natomiast w obecności laktozy 
warunkuje szybki wzrost stężenia tych enzymów. Na warunkuje szybki wzrost stężenia tych enzymów. Na 
operon laktozowy składają się geny struktury: lacZ, 
lacY, lacA. W kierunku 5' do tych genów znajduje się 
sekwencja zwana operatorem. 
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Węglowodany - celuloza
• Pojedyncze jednostki glukozowe są połączone 

wiązaniami b - 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 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.
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Węglowodany
• Rozdzielenie wykonuje się  działając na 

węglowodanyna 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, 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.
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Celuloza
• Celuloza jest nierozgałęzionym biopolimerem

polisacharydem zbudowany liniowo z 3000–14 000 
cząsteczek glukozy połączonych wiązaniami β-1,4-
glikozydowymi[4]. Łańcuchy te mają długość około 
siedmiu mikrometrów. Wiązanie β przyczynia się do 
utworzenia sztywnych, długich nitek, które układają utworzenia sztywnych, długich nitek, które układają 
się równolegle, tworząc micele połączone mostkami 
wodorowymi[5]. W czystej postaci celuloza jest białą, 
pozbawioną smaku i zapachu, nierozpuszczalną w 
wodzie substancją. Jej trawienie umożliwia grupa 
enzymów zwanych celulazami.
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Celuloza
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Celuloza

• Celulozę wykorzystuje się w przemyśle do 
produkcji papieru, tkanin oraz tworzyw 
sztucznych. Stanowi również bazę do 
wytwarzania farb, lakierów, klejów, bawełny 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. 
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skrobia
• 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 a - glikozydowymi. Skrobia 
składa się dwóch rodzajów łańcuchów składa się dwóch rodzajów łańcuchów 
polimerów: amylozy i amylopektyny. 
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skrobia
• Skrobia jest białym, amorficznym proszkiem, 

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, ziarnach zbóż, bulwach (np. ziemniak, batat, 
maniok), owocach, a także w łodygach i pniach 
roślin drzewiastych (np. sagowiec).
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skrobia
• 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 a -które są połączone wiązaniami a -
glikozydowymi. Skrobia składa się dwóch 
rodzajów łańcuchów polimerów: amylozy i 
amylopektyny. 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Skrobia
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Następny wykład - Lipidy

• Pod koniec wykładu sprawdzian
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Zawartość skrobi w…
• http://destylacja.info/zawartosc-skrobi-w-

wybranych-produktach/
• http://nutritiondata.self.com/foods-

000007000000000000000.html
• http://hyperphysics.phy-• http://hyperphysics.phy-

astr.gsu.edu/hbase/Organic/carb.html
• Zawartość węglowodanów
• http://plantsinaction.science.uq.edu.au/edition1/?

q=content/2-4-1-starch-and-sucrose-degradation
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Chityna

• Ze skorupek kryla (glukozoamina)
• •Wpływa korzystnie na proces gojenia się ran
• •Do ran oparzeniowych lub uszczelniania • •Do ran oparzeniowych lub uszczelniania 

syntetycznych protez naczyniowych
• hitozan
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Podsumowanie właściwości sacharydów:

• Cukry proste i złożone charakteryzują się słodkim smakiem 
(najsłodsza jest fruktoza).

• Węglowodany pod wpływem temperatury rozkładają się na 
węgiel oraz wodę.

• Monocukry dobrze rozpuszczają się w wodzie, natomiast nie są 
rozpuszczalne w typowych substancjach organicznych.rozpuszczalne w typowych substancjach organicznych.

• Monosacharydy są źródłem energii w organizmach żywych, 
ulegają spaleniu do tlenku węgla (IV) oraz wody.

• Cukry proste wykorzystywane są do wytwarzania alkoholi w 
procesie fermentacji, zachodzącej pod wpływem drożdży.

• Polisacharydy ulegają reakcji hydrolizy do monosacharydów…..
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fermentacja
• Jöns Jacob Berzelius wraz z Justusem Von 

Liebigiem dowiedli, że fermentacja jest procesem 
enzymatycznym []. http://pl.wikipedia.org/wiki/Fermentacja
,vhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Enzymy ,

• Niektóre procesy produkcji związków • Niektóre procesy produkcji związków 
organicznych z wykorzystaniem mikroorganizmów 
w biotechnologii określane są nazwa fermentacji 
pomimo zachodzenia w warunkach tlenowych. 
Przykładem jest fermentacja octowa, 
przebiegająca z dostępem tlenu.
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fermentacja
• fermentacja alkoholowa;
• fermentacja cytrynowa;
• fermentacja masłowa;
• fermentacja mlekowa;
• fermentacja mannitowa (zwana też "śluzową" lub • fermentacja mannitowa (zwana też "śluzową" lub 

"gumową");
• fermentacja metanowa;
• fermentacja octowa (fermentacja tlenowa);
• fermentacja propionowa.

22.04.2017 34



Fermentacja - butanol
• biobutanol

http://tchie.uni.opole.pl/ecoproc10b/KaminskiTomczakGorak_PECO10_2.pdf

• Acetone–butanol–ethanol fermentation
• https://
• en.wikipedia.org/wiki/Acetone%E2%80%93butanol%E2%80%93ethanol_fermentation

• http://www.jbc.org/content/186/1/395.full.pdf
• http://aem.asm.org/content/45/3/1160.full.pdf• http://aem.asm.org/content/45/3/1160.full.pdf
• Przykłady dla Biobutanolu lokalnie
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
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