UGLJENI
HIDRATI

Sta su ugljenI hidrati
?

glukoza

UGLJENI HIDRATI JESU
ORGANSKA JEDINJENJA KOJA
ULAZE U SASTAV ŽIVIH BIĆA.
NAJRASPROSTANJENIJA
JEDINJENA KOJA U SVOJIM
MOLEKULIMA SADRŽE
ATOME :
UGLJENIKA,VODONIKA I
KISEONIKA.

Prema stepeni složenosti ugljenih
hidrata se dele na :

Monosaharide

(najprostiji ugljeni hidrati)
Oligosaharidi (od 2 od 10 monosaharida)
Disaharidi (sadrže 2 monosaharida)
Polisaharidi (10...100..1000 monosaharida)

Monosaharidi
Monosaharidi su najjednostavniji ugljeni
hidrati.
 Ta jedinjenja predstavljaju jedinicu građe
svih složenih ugljenih hidrata.
 po svom hemijskom sastavu su
polihidroksilni aldehidi i ketoni.
 bele,čvrste,kristalne supstance,rastvorljive
u vodi,slatkog ukusa.
 Molekuli monoaharida mogu učestvovati u
svim reakcijama koje su karakteristične za
alkohole, aldehide i ketone.


Predstavnici monosaharida:


Glukoza:
Глукоза (Glc) је
најраспрострањенији моносахарид у природи,
међутим само каоизомер који се зове декстроза
или грожђани шећер.[3] Може да се нађе
у крви свихсисара као и у меду и грожђу.
Молекули сложенијих угљених хидрата као што
сускроб и целулоза настају од великог броја
молекула глукозе.[4]
 Глукоза има врло сладак укус, лако
је растворљива у води, а такође је и неопходна за
одржавање живота јер кад се разгради
у цитоплазми живе ћелије ослобађа велике
количине енергије потребне за многе животне
функције.
 Реагенс за доказивање глукозе зове се Тромеров
реагенс. То је базни раствор бакар(II)-сулфата. У
додиру с глукозом настаје црвенкасто-смеђи
талог.


Fruktoza :




Фруктоза је угљени хидрат.[3] Спада у
групу моносахарида. Позната је под називом и
воћни шећер. Слађа је од сахарозе односно од белог
шећера која је најкоришћенија у корекцији укуса у
индустрији али и домаћинствима. Има енергетску
вредност, па га не би требало да користе гојазне
особе, а захтева знатно мању количину инсулина од
количине која је потребна за разградњу
сахарозе(шећер који се користи у домаћинству), па
се често препоручује особама које су оболеле од
дијабетеса.[4]Особама које болују од дијабетеса се
препоручује и коришћење и других заслађивача
који не захтевају инсулин као што
су сорбитол,манитол, ксилитол иаспартам.
D фруктоза се (кетоза, хексоза) назива још
и левулоза. Налази се слободна у воћу имеду, а
улази у састав дисахарида сахарозе.

Oligosaharidi:




Oligosaharid (od grč. oligos - nekoliko,
i grč. sacchar - šećer) je saharidni polimer koji
sadrži mali broj (tipično dva do deset) sastavnih
šećera, takođe poznatih kao jednostavni šećeri
(monosaharidi). Oligosaharidi mogu da imaju veliki
broj funkcija; na primer, on se čest nalaze
na ćelijskim membranama životinjskih ćelija, gde
učestvuju u ćelijskom prepoznavanju.

Disaharidi su ugljeni hidrati čiji su
molekuli izgrađeni od dva međusobno
povezana molekula monosaharida.

Predstavnici disaharida :





Saharoza (uobičajeno ime: šećer)
je disaharid molekulske formule C12H22O11.

Čista saharoza se najčešće dobija kao fini, kristalni
prašak bez boje i mirisa, ugodnog slatkog
ukusa. Krupni kristali se mogu dobiti kristalizacijom na
drvenom štapiću, koncu i sl. što se prodaje kao
poslastica poznata pod imenom 'kamena bombona'.
Kao i u drugim ugljenim hidratima, kod saharoze je
odnos vodonikaprema kiseoniku 2:1. Saharoza se
sastoji od dva monosaharida αglukoze i fruktoze spojenih glikozidnom vezom
između ugljenika 1 glukozne i ugljenika 2 fruktozne
jedinice.
Saharoza se topi i raspada na 186°C
obrazujući karamel a sagorevanjem stvara
ugljendioksid i vodu.

Laktoza :






Лактоза је дисахарид који се састоји од молекула β-Dгалактозе и β-D-глукозе који су везани преко β1-4 гликозидне
везе.[2] Лактоза сачињава око 2-8% чврсте супстанце умлеку.
Име долази од латинске речи за млеко, плус суфикс "-оза" који
означава шећере.
Младунци сисара се хране млеком својих мајки. Како би га
сварили, цревне ресице луче ензим назван лактаза (β1-4
дисахаридаза) и овај ензим дели молекул на две подјединице
(глукозу и галактозу) због апсорпције.[3]
С обзиром да се лактоза појављује углавном у млеку, код
већине врста, производња лактазе постепено престаје са
сазревањем и тада она не може више да се метаболише. Овај
губитак лактазе по сазревању дешава се и код већине људи.
Међутим, многи људи пореклом из Европе, Средњег
истока, Индије, као и Масаинарод из источне Африке, имају
верзију гена за лактазу који није онемогућен након сазревања,
и у многим од ових култура остали сисари као што
су стока, козе и овце, музу се због млека.

Polisaharidi :
Polisharidi su makromolekuli nastali
povezivanjem velikog broja monosaharida u
dugačke lance (mogu da sadrže na stotine i
hiljade monosaharida).
 Prema biološkoj funkciji se dele na:
 rezervne i
 strukturne polisaharide.




Molekuli najvažnijih polisaharida glikogena, skroba i
celuloze izgrađeni su od velikog broja ostatka
molekula glukoze.

Rezervni polisaharidi predstavljaju
molekule u kojima se čuva (skladišti)
hemijska energija. Najrasprostranjeniji
rezervni polisaharidi su:
 skrob, kod biljaka i
 glikogen, kod životinja.
 Skrob i glikogen se sastoje od većeg broja
molekula glukoze.
 Strukturni polisaharidi učestvuju u
izgradnji ćelijskih delova. Među njima su
najrasprostranjeniji:
 celuloza, koja je glavni sastojak ćelijskog
zida biljaka, *hitin, koji zgrađuje
skelet zglavkara) i
 agar, koga sadrže alge).


Skrob :
Skrob (lat. amylum) je prirodni polisaharid opšte formule
(C6H10O5)n. Nalazi se u voću, semenkama, korenju, krtolama i
lišću biljaka.[3] To je jedan od osnovnih sastojaka hrane i
proizvode ga isključivo biljke, kojima skrob služi kao rezervna
energija. Po ulozi i strukturi je sličan glikogenu koji istu funkciju
obavlja kod životinja.
 Čisti izolovani skrob se dobija iz krompira ili žitarica ispiranjem
vodom, a upotrebljava se u industriji papira (kao lepak), u
prehrambenoj industriji (kao sredstvo za zgušnjivanje i
želatinizaciju), u kozmetici (pirinčani skrob kao puder), u
tekstilnoj, metalnoj i farmaceutskoj industriji, kao reagens
za jod itd.
 Skrobni sirup je gusta tečna bezbojna masa, koja se dobija
hidrolizom skroba. Sadrži 20-40% maltoze, 12-20% glukoze i do
35% dekstrina. Upotrebljava se u proizvodnji likera i
konditorskih proizvoda.


Glikogen :


Glikogen je polisaharid glukoze koji predstavlja
primarnu skladišnu formu ugljenih
hidrata kod kičmenjaka. Nastaje prvenstveno
u jetri i mišićima, mada gotovo sve
telesne ćelije imaju sposobnost skladištenja
manjih količina glikogena.[2] Depoi glikogena u
jetri predstavljaju rezerve glukoze koje se, u
slučaju pada koncentracije glukoze u krvi,
veoma brzo mogu mobilisati i taj pad
kompenzovati. Glikogen deponovan u mišićima
predstavlja izvor energije tokom intenzivnih
fizičkih napora, pri čemu oslobođena glukoza
nikada ne prelazi u krvotok.[3] Iako daleko
manje zastupljene od rezervi lipida, rezerve
glikogena su veoma važne i u energetski
suficitarnim stanjima, pri povećanim
koncentracijama glukoze, prve se popunjavaju.

Celuloza :






Celuloza je prirodni makromolekul koji nastaje fotosintezom.[2] Sastoji se
od anhidridaglukoze empirijske formule (C6H10O5)n . Celuloza pripada
grupi polisaharida koji predstavljaju do 80 % suve materije biljnog sveta, a
među kojima je celuloza najznačajnija.
Potpunom hidrolizom celuloze dobija se D – glukoza
(C6H10O5)n +nH2O → nC6H12O6
Osnovu celuloze čine ustvari, dva anhidrida D – glukoze, koji su vezani
glukozidnom vezom i čine molekul celobioze. Ispitivanjem se došlo do
zaključka da je celulozapolisaharid izgrađen od velikog broja molekula D –
glukoze, povezanih glukozidnom vezom.

Celuloza u dodiru sa vodom bubri, utoliko više ukoliko je više
amorfnih područja u vlaknu. Od količine upijene vode zavise
mehaničke osobine celuloze, tj. veće bubrenje smanjuje
mehaničku otpornost. Organski rastvarači izazivaju slabije
bubrenje od vode.[3]
 Polarni rastvarači (hloroform) pokazuju veću moć prodiranja u
vlakna celuloze, od nepolarnih rastvarača (ugljendisulfid).
Sposobnost upijanja vlakna pojačana je posle tretiranja sa
20% natrijum hidroksida.


Zanimljivosti :










Da li ste ikada čuli za GI “glikemički indeks”?
U osnovi ove postavke se nalazi brzina kojom se ugljeni hidrati
razlažu na proste šećere (glukoza) i dolaze u krvotok.
Ugljeni hidrati koji brzo izazivaju porast šećera u krvi imaju
visok GI, a oni koji to rade polako imaju nizak GI.
Od strane stručnjaka preporučuje se da u dnevnoj ishrani
preovladavaju namirnice koje imaju nizak GI ( sveže voće i
povrće), a da se treba kloniti namirnica koje imaju visok GI
(testo,hleb,krompir).Šta sada?
Najvažnija stvar za sportiste je da uzimaju ugljene hidrate koji će
im obezbediti da imaju dovoljno energija za napore koji ih
očekuju na treninzima (utakmicama). To znači da obe vrste imaju
svoje mesto u ishrani sportista.
Kolika je to onda količina u procentima , pa rekli smo da
magičnog broja nema i da se treba voditi potrebama sportiste.

Svaki treći Evropljanin će u nekom trenutku života
oboleti od raka. To je posledica produženja životnog
veka. Dijeta bez čećera i ugljenih hidrata daje
rezultate u borbi ptotiv ove teške bolesti
savremenog doba.
 Tumorske ćelije koriste energiju za svoj rast iz
šećera i ugljenih hidrata razlažući ih do mlečne
kiseline, što im omogućava nesmetano širenje i
otpornost na terapiju. Rak se može suzbiti ako mu
se ta hrana uskrati.
 Osim operacije, radioterapije i hemoterapije u
lečenju obolelih od raka sve više se obraća pažnja
na ishranu. Nova istraživanja se fokusiraju na
metabolizam ćelija raka i ishranu obolelih.
Metabolizam zdravih ćelija, ćelija benignih i malignih
tumora se razlikuje. Za razliku od zdravih,
tumorske ćelije u procesu dobijanja energije za svoj
rast razlažu ugljene hidrate do mlečne kiseline.


UGLJENI HIDRATI U ISHRANI




Uloga ugljenih hidrata u organizmu je velika, jer slzuže kao energetski
izvor, stvaraju potrebnu toplotu i ulaze u sastav ćelija krvi i tkivnih
tečnosti. Po značaju za organizam nalaze se odmah iza belančevina. U
pravilnoj ishrani, 50-60 procenata celokupne ishrane treba da čine
ugljeni hidrati. Potrebe za ugljenim hidratima se povećavaju srazmerno
težini fizičkog rada.
Sadržaj ugljenih hidrata u ishrani ljudi mnogo zavisi od stepena
ekonomskog razvoja. Zemlje visokog razvoja imaju veliku
potrošnju prostih šećera, dok potrošnja skroba iz žitarica
karakteristična za zemlje sa slabim ekonomskim razvojom.
Žitarice koje su glavno nosilac ugljenih hidrata, spadaju u
najjeftinije namirnice i njihova veća potrošnja, u odnosu na
ugljene hidrate iz voća i povrća govori da je standard niži.
Neznanje i loše navike ljudi, takođe imaju značaja u nepravilnoj
ishrani, odnosno preteranom unošenju ugljenih hidrata. Kod
ljudi koji preterano unose u organizam proizvode od testa i
šećera, javlja se gojaznost koja je višestruko nezdrava jer
ubrzava proces starenja, a naručito ugrožava srce i krvotok.
Takvi ljudi su manje produktivni, tromi, umorni i osetljivi na
nastajanje raznih bolesti. međutim, ukolko se radi o
kratkotrajnom nepornom poslu, količina ugljenih hidrata može
se povećati u odnosu na druge hranjive materije.

Zaključak :




Nedavna evropska istraživanja jasno pokazuju
da je skladištenje ugljenih hidrata konačan
proces, te da nakon što je adekvatna količina
sintetizovana, dodatni višak ugljenih hidrata je
beskoristan. Štaviše, dodatni ugljeni hidrati se
skladište u vidu masnih zaliha.
Zaključak studije je da povećanim unosom
ugljenih hidrata možete povećati postojeće
glikogenske rezerve, ali vam to neće biti od
prevelike pomoći pri napornim treninzima, što
znači da je umeren unos ugljenih hidrata
najbolji smer i odluka !!! 

