
Substancje o Znaczeniu Biologicznym



Tłuszcze Jadalne
są to tłuszcze, które może spożywać człowiek. Stanowią 
ważny, wysokoenergetyczny składnik diety.
Z chemicznego punktu widzenia głównym składnikiem 
tłuszczów jadalnych są estry kwasów tłuszczowych i 
glicerolu. Oprócz tego tłuszcze jadalne zawierają zwykle wiele 
dodatkowych substancji takich jak woda, sól, emulgatory, 
wypełniacze, związki chemiczne nadające charakterystyczny 
zapach, smak i barwę, białka i fragmenty tkanek roślinnych



Klasyfikacja tłuszczów jadalnych ze względu na 
pochodzenie:

   Tłuszcze Zwierzęce Tłuszcze Roślinę

Podział

masło kakaowe
olej słonecznikowy
olej rzepakowy
olej z owoców Kamani
olej kokosowy (masło 
kokosowe)
Olej palmowy
oliwa

masło - otrzymywane z 
mleka
smalec
słonina
tran
łój (kuchnia)
olej kostny



Ze względu na obecność wiązań 
podwójnych

Nienasycone, w których występują reszty 
kwasów tłuszczowych posiadających w 
łańcuchu węglowodorowym wiązania 
podwójne; tłuszcze te występują w dużych 
ilościach w roślinach i zwykle w 
temperaturze pokojowej są ciekłe;

Nasycone, w których występują reszty 
kwasów tłuszczowych posiadających w 
łańcuchu węglowodorowym wyłącznie 
wiązania pojedyncze; tłuszcze te są 
produkowane przede wszystkim przez 
organizmy zwierząt.

Ze względu na stan skupienia:

Stałe (tłuszcze zwierzęce z 
wyjątkiem tranu, np. łój, sadło), 
których głównymi składnikami 

są glicerydy wyższych 
nasyconych kwasów 

tłuszczowych

Ciekłe (głównie tłuszcze roślinne, np. oliwa, olej 
rzepakowy, słonecznikowy, arachidowy, lniany 
oraz tran), w skład których wchodzą głównie 
glicerydy wyższych nienasyconych kwasów 

tłuszczowych



Tłuszcze spełniają w diecie człowieka szereg ważnych ról. Przede 
wszystkim dostarczają znaczną ilość energii (20 do 35%). Z jednego 
grama tłuszczu organizm ludzki uzyskuje około 37,7 kJ energii, a 
więc w przybliżeniu dwa razy więcej niż z białka i sacharydów. 
Tłuszcze są także głównym źródłem niezbędnych nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT) i witamin rozpuszczalnych w 
tłuszczach (A, D, E, K)

Kobiety
10-12 lat - 62 do 74 g
16-18 lat - 72 do 95 g
26-61 lat - 57 do 97 g

Mężczyźni
10-12 lat - 65 do 81 g
16-18 lat - 82 do 117 g
26-61 lat - 73 do 120 g



Właściwości i Budowa Białek
Białka są to polimery aminokwasów białkowych 
połączony ze sobą wiązaniami peptydowymi, w których 
liczba reszt aminokwasowych przekracza 100. 
Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek 
są C, O, H, N, S, P, oraz niekiedy jony Mn, Zn, Mg, Fe, 
Cu, Co i inne.

Skład pierwiastkowy
Najczęściej skład pierwiastkowy 

białek przedstawiany jest 
następująco:

Węgiel - 50%-55%
Tlen - 19%-24%
Azot - 15%-18%
Wodór - 6%-8%

Siarka - 0,3%-3%
Fosfor - 0%-0,5%



       Aminokwasy
Są to podstawowe jednostki 

budujące białka.

Zbudowane są z grupy 
aminowej(1), grupy 
karboksylowej(2), atomu 
wodoru oraz ze specyficznego 
dla każdego aminokwasu 
łańcucha bocznego(4). 
Wszystkie te elementy są 
skupione wokół węgla α

W białkach powszechnie 
występuje 20 aminokwasów – 
różna liczba, rodzaj oraz 
kolejność ułożenia 
aminokwasów w białku jest 
przyczyną różnorodności 
białek występujących w 
przyrodzie



Jak powstają białka?

W wyniku połączenia cząsteczek aminokwasów powstaje  
białko.

Aminokwasy łączą się między sobą wiązaniem 
peptydowym, w tworzeniu którego uczestniczy grupa 
karboksylowa (COOH) jednego aminokwasu i grupą 

aminową (NH3) kolejnego aminokwasu



         Podział białek

Białka proste
A)Białka globularne – 

rozpuszczalne w wodzie:
- Albuminy
- Globuliny
- Histony

B)Białka fibrylarne – 
włókienkowe 
-nierozpuszczalne w wodzie:

- Kolagen – białko tkanki 
łącznej

- Keratyna – białko paznokci, 
włosów

- Fibryna – powstająca w czasie 
krzepnięcia krwi

Białka złożone(proteidy)
    Posiadają grupę niebiałkową 

połączoną z łańcuchem 
polipeptydowym:

- Fosfoproteidy( do łańcucha 
białkowego dołączona jest 
reszta kwasu fosforowego) 

- Glikoproteidy( do łańcucha 
białkowego dołączone są 
cukrowce) 

- Metaloproteidy (do łańcucha 
białkowego dołączone są 
metale) 

- Chromoproteidy (do łańcucha 
białkowego dołączone są 
barwniki) 



Funkcja białek

● Są podstawowym materiałem budulcowym 
komórek i tkanek organizmu

● Jako tzw. enzymy biorą udział w większości 
reakcji zachodzących w organizmach żywych

● Biorą udział w transporcie różnych substancji 
np. hemoglobina transportuje tlen i częściowo 

dwutlenek węgla
● Jako przeciwciała dają odporność organizmowi

● Są również materiałem energetycznym 



Mateusz Węgrzyn IIIB
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