
Süsivesikud ehk sahhariidid



Mõiste

• Süsivesikud on ...
• Üldvalem 
• Looduses enimlevinud orgaanilised ained
• Inimtoidus väga tähtsad – hästi kättesaadavad, 

omastatavad ja kõrge energeetilise väärtusega
• Süsivesikutest peaks inimene saama vähemalt 

poole päevasest energiakogusest.
• Aju energiavajadus saadakse pea täiesti 

glükoosist.



Liigitus struktuuri järgi

Süsivesikud

Monosahhariidid 
(monoosid) ehk 

lihtsuhkrud

Oligosahhariidid
(oligoosid) ehk 

liitsuhkrud

Polüsahhariidid 
(polüoosid) ehk

kõrgmolekulaarsed 
süsivesikud



Monoosid
• Värvitud, kristallilised, reeglina 

magusamaitselised lõhnatud ained. 
• Süsivesikuid leidub nii L- kui ka D-isomeere ning 

kõik toiduks kasutatavad süsivesikud on D-
isomeerid.

• Tähtsamad monoosid on glükoos, fruktoos, 
galaktoos, mille molekulvalem on C6H12O6



Glükoos

• Magusus 70
• Rahvapärane nimetus – viinamarjasuhkur
• Leidumine looduses
• Tahkes D-glükoosis esineb omakorda 2 

isomeeri: alfa-glükoos (36%) ja beeta-glükoos 
(64%).

• Glükoosi vesilahuses esineb ka lisaks veel 
glükoosi ahelvorm, milles esineb aldehüüdrühm, 
seetõttu on glükoos aldoos.



Glükoosi tähtsus
• Glükoos on tähtis oligo- ja polüsahhariidide 

koostisosa, inimese vere koostisosa. Glükoosi 
säilitatakse ka maksas glükogeeni koostises.

• Glükoosi tähtsus
• http://www.diabetes.ee/dokument.php?lk=1748
• https://www.youtube.com/watch?v=ae_jC4FDO

Uc
• Glükoos tekib taimedes fotosünteesi 

tulemusel.

• Glükoos on tähtis oligo- ja polüsahhariidide 
koostisosa, inimese vere koostisosa. Glükoosi 
säilitatakse ka maksas ja lihastes glükogeeni 
koostises.

• Glükoosi tähtsus
• http://www.diabetes.ee/dokument.php?lk=1748
• https://www.youtube.com/watch?v=ae_jC4FDO

Uc
• Glükoos tekib taimedes fotosünteesi 

tulemusel.



Glükoos

• Keemilised omadused:
1) Organismis oksüdeerub andes kiiresti 

palju energiat – on eelistatuim 
energiallikas organismis!

2) Puuviljades, marjades, veinis toimub 
pärmseente mõjul alkoholkäärimine

3) Piima käärimisel ja kapsa hapnemisel 
toimub piimhappeline käärimine
bakterite kaasabil



Fruktoos
• Kõige magusam süsivesik – magusus 170
• Rahvapärane nimetus
• Leidumine
• Ka fruktoosil esinevad nii alfa- kui ka 

beetavormid ning lisaks ahelisomeer, milles 
esineb karbonüülrühm.

• Fruktoosi leidub toidus palju modifitseeritud 
maisisiirupis (HFCS), sellega sarnane on ka 
glükoosi-fruktoosisiirup ehk GFS.

• Maisisiirup on odavam kui sahharoos.



Fruktoos
• Fruktoos imendub kergesti organismi.
• Lagunemissaadusteks on trigütseriidid ehk sisuliselt kõik 

muudetaks rasvaks.
• Fruktoos ei stimuleeri insuliini ega hormoonide tootmist, 

seetõttu ei teki ka tema tarbimisel täiskõhutunnet ja 
inimene sööb liiga palju.

• GFS on palju magustatud jookides, kommides, 
maiustustes, ka soolastes toitudes.

• GFS toodetakse maisitärklise hüdrolüüsil glükoosiks ja 
selle isomeerimisel ensüümidega fruktoosiks.

Tärklis → glükoos → fruktoos
• Loe lähemalt http://www.epl.ee/news/lp/lastele-moeldud-

maiustustes-on-maisisiirup.d?id=65275272



Galaktoos

• Magusus 60
• Leidub eelkõige disahhariidi laktoosi ehk 

piimasuhkru koostises.
• Kutsutakse vahel ka ajusuhkruks, sest on 

üks aju- ja närvikoe glükoproteiinide 
komponent.

• Metaboliseerub organismis glükoosiks.


