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Węglowodany - cukrowce
Nazwa pochodzi od wzoru sumarycznego: Cx (H2O)y „wodziany węgla”  

Ogólnie definiuje się je jako: polihydroksyaldehydy i polihydroksyketony 

lub jako substancje, które w wyniku hydrolizy dają  
polihydroksyaldehydy lub polihydroksyketony.  
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Monosacharydy - cukry proste 



Witold Bekas SGGW© www.bekas.pl



Najprostsze cukry to triozy:  
aldotrioza                                                     ketotrioza

aldehyd glicerynowy 1,3-dihydroksyaceton

L(-)D(+)

(R)-(+)-2,3-dihydroksypropanal 

D-aldoheksoza L-aldoheksoza
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Konfiguracja względna D i L  

Szereg D- i L- cukrów.  

Cukier zaliczamy do szeregu D-  

jeżeli chiralny atom węgla C* o najwyższym numerze (najniżej 
narysowany w projekcji Fischera) ma taką samą konfigurację 
jak aldehyd D-glicerynowy. 
Cukier zaliczamy do szeregu L- 
jeżeli chiralny atom węgla C* o najwyższym numerze (najniżej 
narysowany w projekcji Fischera ) ma taką samą konfigurację 
jak aldehyd L-glicerynowy.  

W Przyrodzie przeważają cukry szeregu D !
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Cukry szeregu  D

ryboza        glukoza    galaktoza       fruktoza



Synteza cyjanohydrynowa Kilianiego - Fischera 

cyjanohydryna to produkt addycji HCN do aldehydu

D-(-)-erytroza 

D-(-)-treoza 
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Synteza Kilianiego - Fischera cd. 
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Synteza Kilianiego - Fischera cd. 
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Synteza Kilianiego - Fischera cd. 
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Formy zapisu wzorów cukrów: 
np. D-(+)-glukoza 

D-glukoza jest najbardziej rozpowszechnionym cukrem w Przyrodzie. 

forma alifatyczna - łańcuchowa
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Ketozy

triuloza 
1,3-dihydroksypropanon 

tetrulozy 
D- erytruloza         L- erytruloza 

2-D-pentulozy 
D-rybuloza                  D-ksyluloza

2-D-heksulozy
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Epimery – stereoizomery sacharydów różniące się położeniem 
tylko jednej grupy –OH  
Epimerem C2 D-glukozy jest D-mannoza, a epimerem C4 jest D-galaktoza  
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W monosacharydach (w aldozach począwszy od tetrozy i ketozach 
począwszy od 2-pentulozy) cukier o otwartym łańcuchu jest w 
równowadze z formami cyklicznymi – hemiacetalowymi 
(hemiketalowymi).  
Cykliczne hemiacetale są uprzywilejowaną formą istnienia tych 
monosacharydów w roztworach i jedyną ich formą w stanie 
krystalicznym ( z wyjątkiem erytrozy).

D-glukoza 

𝛂

𝛃

izomery 𝛂 i 𝛃 to anomery 
C1 to węgiel anomeryczny
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Zamknięcie pierścienia wytwarza nowe centrum asymetrii na 
karbonylowym atomie węgla – tu C1 

Te dwa cykliczne diastereoizomery różnią się jedynie konfiguracją na 
byłym węglu karbonylowym (tu C1). Węgiel ten nosi nazwę węgla 
anomerycznego a te dwa diastereoizomery to anomery α i β. 

Dla cukrów szeregu D w projekcji Hawortha anomer α ma grupę –OH 
skierowaną do dołu, zaś anomer β do góry. Dla cukrów szeregu L jest 
odwrotnie. 

𝛃

𝛂
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Proces tworzenia pierścienia hemiacetalowego 
Pierścienie 5 – członowe to furanozy a  6 – członowe to piranozy 
Furanozy powstają gdy wiązanie hemiacetalowe tworzy grupa –OH 
odległa o 3 węgle od grupy karbonylowej. Piranozy powstają gdy 
wiązanie hemiacetalowe tworzy grupa –OH odległa o 4 węgle od grupy 
karbonylowej. 

α -D-glukopiranoza α -D-glukofuranoza 
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glukoza

fruktoza
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polarymetr do pomiarów 𝛂
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Skręcalność właściwa glukozy [α] = +52,5o jest średnią udziałów wszystkich 
form. Pomijając formę otwarto-łańcuchową i formę furanozową (<1%) 
można wyliczyć udział anomeru α (x ) i β (y).  

α-D-glukopiranoza [α] = +112o.  β-D-glukopiranoza [α] = +18,7o.  

(+112o) x + (+18,7o) y = +52,5o x + y = 100% 
α-D-glukopiranoza – 36% β-D-glukopiranoza – 64%  

β-D-glukopiranoza  jest jedyną aldoheksozą, w której wszystkie grupy  -OH i 
grupa –CH2OH w jednej z konformacji krzesłowych zajmują jedynie 
położenia ekwatorialne. 
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Reakcje cukrów prostych 

1. tworzenie glikozydów (acetali)
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Wiązanie C karbonylowego monosacharydu i połączoną z nim 
grupą organiczną nazywane jest wiązaniem glikozydowym.  

Glikozydy jako acetale (ketale) są trwałe w roztworach wodnych 
(nie są w równowadze z formą o otwartym łańcuchu) , nie ulegają 
zatem mutarotacji, nie wykazują właściwości redukujących i są 
odporne na działanie zasad. Z chemicznego punktu widzenia 
acetalami są oligo- i polisacharydy.  

𝛂

𝛃

poprawiłem
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2. reakcja utleniania

Wiele odczynników utleniających używanych jest w chemii cukrów 
celem wyjaśnienia ich budowy:  

 Odczynnik Fehlinga – winianowy kompleks Cu2+ w środowisku 
zasadowym. 
Odczynnik Tollensa – amoniakalny roztwór azotanu (V) srebra.  
Odczynnik Benedicta – cytrynian Cu2+ w zasadowym środowisku.

Łagodne utleniacze jak woda chlorowa lub bromowa (Cl2 / H2O) (Br2 / H2O),  
a także znane odczynniki do wykrywania cukrów redukujących (odczynniki 
Fehlinga i Tollensa) selektywnie utleniają –CHO do –COOH 
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kwasy aldonowe ( kwasy onowe) 

Woda bromowa utlenia aldozy lecz nie utlenia ketoz, jako odczynnik 
kwasowy nie powoduje izomeryzacji cząsteczki. Stanowi dogodny 
odczynnik służący do rozróżnienia aldozy i ketozy.  



Witold Bekas SGGW© www.bekas.pl

Kwasy aldarowe (kwasy arowe) (cukrowe). 
Rozcieńczony HNO3, silniejszy utleniacz, utlenia –CHO i ostatnią 
grupę –CH2OH. Powstaje kwas dikarboksylowy. 
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Kwasy uronowe. 
Pochodne kwasowe aldoz zawierające grupę karboksylową w 
położeniu 6.

Kwasy uronowe zachowują właściwości redukujące, ulegają 
mutarotacji i mogą tworzyć glikozydy.Kwas D-glukuronowy (uronowy) 
występuje we krwi i moczu. Pełni on ważną funkcję fizjologiczną – 
usuwa fenole i inne związki toksyczne (np. bilirubinę). 
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Aby uzyskać kwas uronowy trzeba zabezpieczyć grupę aldehydową. 
Można to np. uzyskać czasowo blokując wicynalne grupy –OH przez 
utworzenie ketali (np. w reakcji z acetonem), które po utlenieniu grupy 
C6 są odblokowywane w łagodnym kwaśnym środowisku. 
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3. Redukcja sacharydów – synteza alditoli
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4. Reakcja z fenylohydrazyną – osazony 
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Deoksycukry  
– cukry pozbawione jednej lub kilku grup hydroksylowych 
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dwucukry - disacharydy 

maltoza 

anomer 𝛂
4-O-( α-D-glukopiranozylo)-α-D-glukopiranoza 

wiązanie 
glikozydowe

𝛂 lub 𝛃
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maltoza 

𝛂
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dwucukry - disacharydy 

celobioza 

anomer 𝛂
4-O-( β-D-glukopiranozylo-α-D-glukopiranoza 

wiązanie 
glikozydowe
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celobioza 

𝛃
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dwucukry - disacharydy 

anomer 𝛃

4-O-( β-D-galaktopiranozylo)-β-D-glukopiranoza 

wiązanie 
glikozydowe

laktoza 
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laktoza 

𝛃
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dwucukry - disacharydy 

α – D-glukopiranoza 

β –D-fruktofuranoza 

sacharoza 

wiązanie 
glikozydowe

Jako glikozyd glukozy: 1-O-(β-D-fruktofuranozylo)-α-D-glukopiranozyd  

Jako glikozyd fruktozy: 2-O-(α-D-glukopiranozylo)-β-D-fruktofuranozyd  

Disacharyd nieredukujący, nie ulegający mutarotacji. 
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Oligosacharydy  
Dekstryny — zbudowane z cząsteczek glukozy, połączonych  

wiązaniami α 1,4-acetalowymi, o długości od 3 do ok. 12-14 merów 
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Dekstryny  
✦powstają w wyniku enzymatycznej lub powodowanej kwasami mineralnymi 

hydrolizy skrobi. W przemyśle dekstryny są produkowane w wyniku 
katalitycznej hydrolizy skrobi pochodzącej z ziemniaków. 

✦powstają w jamie ustnej w czasie wstępnego trawienia skrobi i innych cukrów 
złożonych, na skutek pękania wiązań α-1,4-acetalowych, łączących mery 
glukozowe pod wpływem enzymów obecnych w ślinie, m.in. amylazy.  

✦są łatwo rozpuszczalnymi w wodzie, substancjami krystalicznymi o barwie 
białej. Rozróżnia się dekstryny liniowe (o otwartych łańcuchach) oraz 
dekstryny cykliczne, o kształcie toroidalnym zwane cyklodekstrynami.  

✦mają szereg zastosowań praktycznych, ze względu na łatwość ich produkcji i 
niską cenę. Są m.in. stosowane jako nietoksyczne kleje biurowe o 
charakterystycznym słodkim smaku, substancje zagęszczające w produkcji 
słodyczy oraz tanie masy plastyczne, z których produkować można np. 
jednorazowe, ekologiczne naczynia. 

✦są stosowane jako masy tabletkowe, powłoki tabletek oraz otoczki kapsułek, 
które po spożyciu same rozpuszczają się w przewodzie pokarmowym.
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Alkohol 
w proszku ???
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Polisacharydy

Skrobia – składa się z dwóch frakcji: nierozpuszczalnej w zimnej 
wodzie amylozy i rozpuszczalnej amylopektyny (w przewadze).  

100 – 500 cząsteczek D-glukozy, wiązania α-glikozydowe 1,4 

amyloza



Witold Bekas SGGW© www.bekas.pl

10 – 30 cząsteczek D-glukozy, ale rozgałęzione łańcuchy 

Glikogen – ma budowę zbliżoną do amylopektyny, jest tylko większy 
i bardziej rozgałęziony.  
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Celuloza

wiązanie β-glikozydowe 1,4 

Celuloza  jest najbardziej rozpowszechnionym związkiem 
organicznym na Ziemi. ~33% materii roślinnej to celuloza.  

90% bawełny 40-50% drewna. 
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Celuloza
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cd na biochemii … - już w 2 semestrze
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Dziękuję za uwagę, zapraszam na egzamin !


