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SZÉNHIDRÁTOK



A szénhidrát szó eredete, a 
szénhidrátok definíciója

XIX. században az először vizsgált cukrok
összegképlete: CnH2mOm

látszólagosan az összetétele: Cn(H2O)m

Ebből származik szénhidrát elnevezés:

a szén vízzel alkotott vegyülete „a szén hidrátja”
(helytelen elnevezés)

A szénhidrátok polihidroxi-oxo vegyületek 
(polihidroxi-aldehidek és polihidroxi-ketonok),

illetve ezek oxidációs, redukciós termékei, észterei, 
éterei és polimer vegyületei.



A szénhidrátok a bioszféra legnagyobb 
mennyiségben előforduló szerves molekulái.

• Szénhidrátokban hasznosul elsődlegesen a napfény 
energiája 

• Az élő szervezet energiatermelésének alapvető komponensei 
(glikolízis stb.)

• Tartalék tápanyagok (keményítő, glikogén)

• Szerkezet építés, vázanyag funkció (pl. cellulóz)

• Biokémiai molekulák felépítő részei (pl. glikoproteinek, 
glikolipidek, nukleinsavak)

• Egyéb funkció (pl. antigén, receptor)

• A növények szénhidráttartalma 50-80% a 
szárazanyagtartalmon belül.

• Az állatok szénhidráttartalma 1-3% a szárazanyagtartalmon 
belül.



A szénhidrátok csoportosítása 
monomerszám alapján

• Monoszacharidok: a szénhidrátok alapegységei, 
hidrolízissel nem bonthatók kisebb molekulatömegű 
szénhidrátokra.

• Diszacharidok: 2 egyszerű cukor kondenzációjával 
jönnek létre

• Oligoszacharidok: hidrolízissel 2-10 monoszacharidra 
bonthatók

• Poliszacharidok: nagyszámú monoszacharidot 
tartalmazó polimerek (hidrolízissel nagyszámú 
monoszacharid egységre bonthatók) 



A monoszacharidok csoportosítása

• Karbonilcsoport elhelyezkedése alapján

– Aldóz
– Ketóz

• Szénatom szám alapján

– Trióz    (3 C)
– Tetróz  (4 C)
– Pentóz (5 C)
– Hexóz   (6 C)
– Heptóz  (7 C)



D-aldózok családfája



D-ketózok családfája



D- és L-glicerinaldehid

•D ~ dexter (latin) jelentése jobbra, a D-glicerinaldehid jobbra 

(+) irányba forgatja a poláros fény síkját 

•L ~ laevus, jelentése balra, az L-glicerinaldehid balra

(-) irányba forgatja a poláros fény síkját



A D-glükóz gyűrűvé záródása

Haworth-féle 

szék konformáció



GLIKOLÍZIS
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PENTÓZFOSZFÁT CIKLUS



Pentózfoszfát ciklus

• citoplazmában zajlik, a glükóz anyagcsere kb. 2%-a megy 
így végbe

• lépései a fotoszintézis sötét reakciójának lépéseivel 
azonosak

• speciális anyagcserét folytató szövetekben (máj, emlő, 
zsírszövet), ahol zsírsavak, szteroidok reduktív szintézise 
folyik, NADPH formájában ez a folyamat adja a redukáló 
erőt (pl. májban zsírsavszintézis esetén többszörösére nő 
a PP-út működése, izomban nincs jelentősége)

• nukleotid szintézishez szükséges ribóz-5-P–ot biztosítja

• Glü-6-P + 2 NADP+ >>pentóz-5-P + 2 NADPH+H+ + CO2

• 6 Glü-6-P + 12 NADP+ >>5 Glü-6-P + 12 NADPH+H+ +  

6 CO2+ Pi 












