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Sacharidy

• Najrozšírenejšie prírodné 
látky

• Súčasť všetkých živočíšnych a  
rastlinných tiel



Pokus: 
Molischova reakcia-
dôkaz sacharidov

V prípade prítomnosti  sacharidu vznikne na rozhraní fialový prúžok

2cm3 vzorky sacharidu
3 kvapky Molischovho skúmadla
2cm3 podvrstviť H2SO4

Molischovo skúmadlo
10% roztok 1-naftolu 

v etanole)



Spôsob 
vzniku

rastliny

•fotosyntézou

živočíchy

•Prevažne z potravy

•glukoneogenézou



Fotosyntéza

12H2O + 6CO2 → C6H12O6 + 6O2 + 6H2O
chlorofyl



Glukoneogenéza

• v prípade, že potrava neobsahuje 
dostatočné množstvo cukrov( napr. 
hladovanie)

• tvorba glukózy z nesacharidových 
substrátov (aminokyselín alebo glycerolu)

• v pečeni a menej v obličkách

• v cytoplazme a mitochondriách 

• katalýza enzýmami

• regulácia hormónmi- inzulín, glukagón, 
kortizol



Význam a funkcie

• Najrýchlejší zdroje energie- glukóza, fruktóza

Energetická
• Zásoba energie v podobe zásobných cukrov-škrob, glykogén

Zásobná
• Súčasť buniek, tkanív, pletív- celulóza

• Štruktúrne zložky niektorých bielkovín( glykoproteínov), lipidov ( 
glykolipidy), nukleových kyselín( ribóza, deoxyribóza)Stavebná

• Súčasť metabolicky aktívnych nízkomolekulových látok- vitamíny, 
nukleotidy, koenzýmyMetabolická



Rozdelenie

Sacharidy

Jednoduché

( monosacharidy)

Zložené

Oligosacharidy

(2-10 
monosacharidových 

jednotiek)

Polysacharidy

(viac ako 10 
monosacharidových 

jednotiek)



Monosacharidy



Štruktúra

• Hydroxyaldehydy alebo hydroxyketóny ( aldehydy alebo ketóny 
viacsytných alkoholov)



Pokusy

Dôkaz hydroxylovej skupiny

1.skúmavka

• 1cm3 glycerolu

• Suspenzia Cu(OH)2 – 2cm3 1% CuSO4 
a 3cm3 2% NaOH)

2.Skúmavka

• 1cm3 glukózy

• Suspenzia Cu(OH)2 – 2cm3 1% CuSO4 
a 3cm3 2% NaOH)

Dôkaz aldehydovej skupiny

• 2cm3 1% roztoku glukózy

• 2cm3 Fehlingovho roztoku

• zahriať

Vznik modrého roztoku

Tehlovočervené zafarbenie



Rozdelenie
1. podľa 
funkčnej 
skupiny v 
štruktúre

aldózy

Okrem 
hydroxylovej
skupiny majú 
aj aldehydovú

ketózy

Okrem 
hydroxylovej

majú aj ketónovú 
skupinu



Pokus: Selivanová reakcia- rozlíšenie aldóz a ketóz
1cm3 sacharidu + 4cm3 Selivanovo činidlo + zahrievať

Najrýchlejšie sa sfarbí fruktóza na červeno, potom sacharóza( potrebnú ju 
okysliť HCL) a najpomalšie glukózaSelivanovo činidlo

36% HCl, rezorcinol

https://www.youtube.com/watch?v=auMsTLnW8hA


Rozdelenie
2. počtu atómov uhlíka v molekule

Triózy

• 3

Tetrózy

• 4

Pentózy

• 5

Hexózy

• 6

Heptózy

• 7

Októzy

• 8

Nonózy

• 9

Atómov uhlíka



Najjednoduchšie sacharidy

• V organizme sa nachádzajú vo fosforylovanej forme

• Hydroxyaldehyd

• aldotrióza

glyceraldehyd

• Hydroxyketón

• ketotrióza

dihydroxyacetón



Optická 
izoméria

Forma priestorovej konfiguračnej izomérie

Priestorová- izoméry majú rovnaký sumárny aj 
konštitučný vzorec, líšia sa priestorových 
usporiadaním atómov

Konfiguračná- rôzne priestorové usporiadanie 
nesúvisí s rotáciou okolo jednoduchej väzby

Optická izoméria- izoméry( antipódy, enantioméry) 
sa líšia konfiguráciou na chirálnom ( asymetrickom) 
uhlíku, sú opticky aktívne, otáčajú rovinu 
polarizovaného svetla opačne



Optická izoméria

D- glyceraldehyd L- glyceraldehyd

C*- chirálny uhlík-

asymetrický uhlík, na ktorom 

sú naviazané štyri rôzne 
druhy skupín

D- dexter=pravý- OH skupina po pravej 
strane od chirálnem uhlíka

L- laevus=ľavý- OH skupina po ľavej strane 
od chirálneho uhlíka





Enantioméry

Stereoizoméry ( D- enantiomér, L-
enantiomér), zrkadlové obrazy

Rovnaké chemické vlastnosti

líšia sa niektorými fyzikálnymi vlastnosťami ( 
napr. otáčavosť polarizovaného svetla)

Opticky aktívne- otáčajú rovinu o rovnaký 
uhol,  ale opačným smerom- optické antipódy

Racemická zmes- zmes dvoch antipódov v 
pomere 1:1, ktorá je opticky neaktívna

ľavotočivé/ + pravotočivé
enantioméry

Počet enantiomérov 2n – n= počet 
chirálnych uhlíkov



Podľa štruktúry D- glyceraldehydu a podľa polohy 
–OH skupiny na chirálnom uhlíku v susedstve 
skupiny -CH2OH

sa odvodzujú: 

• Rad D- sacharidy ( napravo)

• Rad L- sacharidy ( naľavo)

V prírode prevládajúci výskyt D- sacharidov



Najdôležitejše 
pentózy



Najdôležitejšie 
hexózy



Fischerov vzorec

• nevystihuje presne 
štruktúru a vlastnosti 
sacharidov

• necyklické zobrazenie 
molekuly



Tollensov
vzorec

Vyjadruje 
cyklickú 
štruktúru



• Znázorňujú reálnu cyklickú štruktúru sacharidov

• Aldehydová/ ketoskupina na poslednom uhlíku reaguje s 
hydroxylovou skupinou ( väčšinou na chirálnom uhlíku) a vytvorí 
poloacetálovú väzbu

Napr. ako vznik poloacetálu reakciou alkoholov s aldehydmi/ ketónmi
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Hemiacetálové( poloacetálové) formy 
sacharidov
• V monosacharidoch dochádza pri vzniku poloacetálovej väzby k 

vnútornej molekulovej reakcii

• Vznik 5-6 článkových cyklické štruktúry s atómom kyslíka v cykle

A. 5 článkové cyklické zlúčeniny- furanózy( napr. z ribózy-
ribofuranóza) – podľa podobnosti s furánom

A. 6 článkové cyklické zlúčeniny- pyranózy ( napr.  z glukózy-
glukopyranóza)- podľa podobnosti s pyránom



• Zánikom karbonylovej skupiny sa aj daný uhlík stáva chirálny

• Vznik dvoch anomérov jednej opticky aktívnej konfigurácie

1. α- anomér- ak poloacetálová hydroxylová skupina je na rovnakej 
strane ako hydroxylová skupina na poslednom chirálnom atóme

2. ß- anomér- ak poloacetálová hydroxylová skupina je na opačnej 
strane ako hydroxylová skupina na poslednom chirálnom atóme

Anoméry- neexistuje vzťah predmet a obraz, nie sú antipódy





Haworthové vzorce

• Názornejšie znázornenie 
cyklickej štruktúry sacharidov

• Pod rovinou sú H a OH v 
Tollensovom vzorci napravo



Haworthove vzorce

D- sacharidy

• -CH2OH skupina nad 
rovinou cyklu

• α- poloacetálová 
hydroxylová skupina 
pod rovinou cyklu

• ß- poloacetálová 
hydroxylová skupina 
nad rovinou cyklu

L- sacharidy

• -CH2OH skupina pod 
rovinou cyklu

• α- poloacetálová 
hydroxylová skupina 
nad rovinou cyklu

• ß- poloacetálová 
hydroxylová skupina 
pod  rovinou cyklu









Skutočný vzhľad glukózy
Stoličková konformácia, väzbový uhol 109°



Prechod 
sacharidov na 
cyklické formy

Ovplyvňujú dôkazové reakcie

Glukóza( roztok s prevládajúcimi 
cyklickými formami): 

• so Schiffovým činidlom- typická na 
aldehydy, nedáva pozitívnu reakciu

• S Fehlingom a Tollensom- len pri 
zahriatí



Biologicky významné 
monosacharidy



Glukóza

• Hroznový cukor

• Najvýznamnejší monosacharid

• Ľahko stráviteľná

• Stavebná zložka sacharózy

Výskyt- viazaný v zložených 
sacharidoch, v bunke vo forme 
esteru s kyselinou H3PO4, v krvi

Zdroj- ovocie, med



Glykémia

• Hladina koncentrácie glukózy v krvi

• Regulovaná hormonálne

• Normálna hodnota 4,4-5,6mmol/l

hyperglykémia
hypoglykémia



Hyperglykémia

• Zvýšená hladina koncentrácie glukózy v 
krvi

• Pri vyššom poklese- možná mozgová 
disfunkcia

• Pri väčšom poklese- upadnutie do 
kómy, nezvratné poškodenie, smrť

Cukrovka ( diabetes)

• Ochorenie spojené s poruchami 
hladiny glukózy v krvi



Využitie 
glukózy

Umelá výživa

• v medicíne vo forme infúzii intravenózne

Karamel

• vzniká zahriatím, využitie v potravinárstve 
ako hnedé farbivo (liehoviny, ocot)

Biotechnológia

• výroba organických zlúčenín pomocou 
mikroorganizmov ( etanol, vitamín C, 
kyselina mliečna, kyselina citrónová, 
antibiotiká)



Rozklad glukózy

Alkoholové kvasenie

• C6H12O6 →2C2H5OH + 2CO2

• Rozklad glukózy pôsobením kvasiniek 
bez prístupu kyslíka

• ( fermentácia)- výroba vína a piva

Mliečne kvasenie

• C6H12O6 →2CH3 CHOH-COOH

• Rozklad glukózy pôsobením baktérií na 
kyselinu mliečnu

• Tvorba kyslej kapusty, svalovka, mliečne 
výrobky



Iné 
monosacharidy

fruktóza

• Ovocný cukor

• najsladší cukor

• Starý názov levulóza( otáča ako jediná svetlo 
doľava)

• Výskyt- ovocie, med( glukóza: fruktóza=1:1)

Význam

• Stavebná zložka sacharózy ( potravinárstvo)

galaktóza

• Zložka laktózy

Výskyt- mlieko

Význam

• Súčasť lipidov, zložených sacharidov, glykoproteínov



Iné 
monosacharidy

manóza

• Zdroj- semená palmy, 
škrupinkách orechov, 
pomarančová šťava

ribóza a deoxyribóza

• Stavebná zložka nukleových 
kyselín



Fyzikálne vlastnosti 
monosacharidov

Skupenstvo

• Kryštalické biele látky, 
niektoré sladká chuť

Rozpustnosť

• Vo vode



Chemické vlastnosti monosacharidov

• Závisia od typu skupiny v molekule( karbonylová a hydroxylová)

1. Oxidačno- redukčné reakcie

oxidácia oxidácia
• Oxidácia aldehydovej

alebo primárnej 
hydroxylovej skupiny

• Vznikajú  
hydroxykarboxylové

kyseliny

Redukciou sacharidov 
vznikajú alkoholy



Pokus: Dôkaz redukujúcich cukrov

Fehlingovým činidlom

1. 2cm3 1% roztoku sacharidu

2. 4cm3 Fehlingov roztok ( Fehling I a Fehling II v 
pomere 1:1)

3. Zahriať vo vodnom kúpeli

• zmena modrého zafarbenia na oranžovočervené/ 
alebo vznik medeného zrkadla

R-COH+ 2Cu2++5OH-→R-COO- + Cu2O↓ + 3H2O
Pozitívna reakcia- redukujúce cukry všetky 

monosacharidy a disacharidy s voľným 
poloacetálovým hydroxylom

Fehlingovo činidlo
1. roztok síran 

meďnatý CuSO4 + 
2. roztok 9% 

hydroxid sodný 
NaOH, 26% vínan

draselný



Pokus: Dôkaz redukujúcich cukrov

Tollensovým činidlom

1. 2cm3 1% roztoku sacharidu

2. 2cm3 Tollensovo činidlo

3. Zahriať vo vodnom kúpeli

• z bezfarebného roztoku vznik strieborného 
zrkadla/alebo čierneho striebra na dne skúmavky

R-COH +2[Ag(NH3)2]OH→R-COONH4 + 2Ag↓+ 3NH3 + H2O

Tollensovo činidlo
5% dusičnan 

strieborný AgNO3, 
10% NaOH, 2% 

hydroxid amónny 
NH4OH

Pozitívna reakcia- redukujúce cukry všetky 
monosacharidy a disacharidy s voľným 

poloacetálovým hydroxylom



Produkty oxidácie

Kyseliny urónové

• Ak sa oxiduje primárna 
hydroxylová skupina a 
aldehydová ostáva 
zachovaná

• Napr. kyselina D-
glukurónová

Kyselina aldárové

• Ak sa oxiduje aj 
primárna hydroxylová a 
j aldehydová skupina

• Napr. kyselina D-
glukárová

Cukrové kyseliny- kyseliny vznikajúce oxidáciou funkčných skupín

• Doplnok 
stravy na 

lepšie 
vstrebávanie 
iónov v tele

• Aj v liečivách

Vylučovanie 
látok z tela



2. Vznik esterov- esterifikácia

• reakcia hydroxylových skupín s kyselinami

• vznik esterov ( najvýznamnejšie estery kyseliny trihydrogénfosforečnej-
vznik pri metabolických dráhach sacharidov)

• Esterifikácia poloacetálového hydroxylu a hydroxylu na poslednom 
atóme uhlíka

• α alebo ß- D- glukóza- 1-fosfát 

• α alebo ß- D- glukóza- 6-fosfát Z glukózy

• α alebo ß- D- fruktóza- 6-fosfát 

• α alebo ß- D- glukóza- 1,6-bisfosfát Z fruktózy

Produkty 
esterifikácie





3. Vznik 
glykozidov

• reakcia medzi poloacetálovou
hydroxylovou skupinou sacharidov s 
alkoholmi

• uvoľňuje sa molekula vody

• zvyšok molekúl sa spája α a ß 
glykozidovou väzbou

• vznikajú α a ß glykozidy ( už nemajú 
redoxné vlastnosti, dôkazové reakcie 
neprebehnú ani pri vysokej teplote)

• Využitie napr. fytofarmácia





4. Vznik amínov 
sacharidov

• Nahradenie jednej hydroxylovej
skupine aminoskupinou

• Vznik aminosacharidov

• Napr. D- glukozamín( chrupavky)
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