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ELS GLÚ CIDS 

CONCEPTE DE GLÚCID  
Els glúcids són biomolècules formades bàsicament per carboni, hidrogen i oxigen. En tots els 

glúcids sempre hi ha un grup carbonil, és a dir, un carboni unit a un oxigen mitjançant un doble 

enllaç. El grup carbonil pot ser un grup aldehid o un grup cetònic. Així doncs els glúcids es 

poden definir com a polihidroxialdehids o polihidroxicetones.  

CLASSIFICACIÓ DELS GLÚCIDS 
Els glúcids es poden classificar en: 

 Monosacàrids. Són els glúcids que estan constituïts per una sola cadena 

polihidroxialdehídica o polihidroxicetònica. 

 Oligosacàrids. Estan formats per la unió de 2 a 10 monosacàrids, com ara per exemple 

la lactosa o la sacarosa. 

 Polisacàrids. Són els glúcids formats per la unió de més de 10 monosacàrids, com ara 

el midó, el glicògen o la cel·lulosa. 

MONOSACÀRIDS 
Els monosacàrids són glúcids constituïts per una sola cadena polihidroxialdehídica o 

polihidroxicetònica. Per això no es poden descompondre per hidròlisi.  

Segons el seu nombre d'àtoms de carboni es classifiquen en trioses, tetroses, pentoses...  

Propietats dels monosacàrids: 

 Són de color blanc 

 Són dolços 

 Són solubles en aigua 

 Són cristalitzables 

 Són reductors, és a dir, tenen la capacitat de cedir electrons 
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TRIOSES 
Són glúcids formats per tres àtoms de carboni. Hi ha dues trioses, una que té el grup aldehid i 

una altra que té el grup cetona. L’aldotriosa s’anomena gliceraldehid, i la cetotriosa s’anomena 

dihidroxicetona. 

 

El gliceraldehid té un àtom de carboni, el segon, asimètric, és a dir un carboni que té les quatre 

valències saturades per radicals diferents, això dóna lloc a dos estereoisòmers espacials, el D-

Gliceraldehid, quan el –OH és a la dreta, i el L-Gliceraldehid, quan el –OH està a l’esquerra.  

La presència d’aquests carbonis asimètrics dóna a aquestes molècules la propietat d’activitat 

òptica. Quan un raig de llum polaritzada hi incideix, es produeix una desviació en el pla de 

polarització, i el raig refractat sorgeix amb una altre pla de polarització. Si el desvien cap a la 

dreta s’anomenen dextrògirs i se simbolitzen amb (+). Si el desvien cap a la dreta se 

simbolitzen per (-). 

PENTOSES 
Són importants la D-Ribosa que forma part dels nucleòtids del RNA  i la D-2-desoxiribosa  que 

forma part dels nucleòtids del DNA. 

Entre les cetohexoses cal destacar la D-ribulosa, que exerceix un paper important en la 

fotosíntesi, ja que s’uneix a la molècula de diòxid de carboni (CO2), que així queda incorporada 

al cicle de la matèria viva. 
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HEXOSES 
Són glúcids amb 6 àtoms de carboni. Són molt interessants la D-(+) glucosa , la D-(+) galactosa i 

la D-(-) fructosa. 

 

 

GLUCOSA 

És el glúcid més abundant; és l’anomenat sucre de raïm. A la sang es troba en concentracions 

d’un gram/l. Polimeritzada, dóna lloc a polisacàrids amb funció de reserva energètica com el 

midó (vegetals) o el glicogen en els animals, o amb funció estructural, com la cel·lulosa de les 

plantes. 

CICLACIÓ DE LA GLUCOSA 

La glucosa quan es dissol en aigua, s’hidrata, ja que el grup carbonil capta una molècula 

d’aigua. L’hidrat format així és inestable. El grup carbonil (-CHO) queda proper al carboni 5, i 

entre ells reaccionen els seus radicals fins que s’allibera una molècula d’aigua i tots dos 

queden units per un àtom d’oxigen. Així la molècula adquireix forma de cicle hexagonal i 

s’anomena glucopiranosa. S’ha format un hemiacetal (que és com s’anomena la unió d’un 

aldehid amb un alcohol) intramolecular. El grup –OH que ara té el carboni 1 s’anomena hidroxil 

hemiacetàlic. Aquest carboni  ara és asimètric i s’anomena carboni anomèric. Segons la posició 

del seu grup –OH a una banda o altra del pal, se’n distingeixen dues noves estructures 

anomenades anòmers: l’anòmer alfa i l’anòmer beta. 
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GALACTOSA 

Es pot trobar en l’orina dels animals. Juntament amb la D-flucosa forma el disacàrid lactosa, 

glúcid propi de la llet. 

FRUCTOSA 

És una cetohexosa. Es troba en forma de beta-D-fructofuranosa. Es troba lliure a la fruita i 

associada a la glucosa, forma la sacarosa. Al fetge es transforma en glucosa, per això té el 

mateix poder alimentari que aquesta. 

MONOSACÀRIDS CICLATS 

 

OLIGOSACÀRIDS 

DISACÀRIDS 
Els disacàrids estan formats per la unió de dos monosacàrids, que es fa de dues maneres: 

 Mitjançant l’enllaç monocarbonílic entre el carboni anomèric del primer monosacàrid 

i un carboni qualsevol no anomèric del segon monosacàrid. Com que queda un carboni 

anomèric amb l’hemiacetal lliure, continua tenint la capacitat de reduir el licor de 

Fheling; per exemple, la maltosa i la lactosa. 

 Mitjançant l’enllaç dicarbonílic, si s’estableix entre els dos carbonis anomèrics dels 

dos monosacàrids, amb la qual cosa perden la capacitat de reduir el licor de Fehling; 

per exemple la sacarosa. 

Alguns disacàrids poden ser reductors; és a dir, que tenen tendència a buscar oxidar-se; però 

no necessàriament, això depèn de com sigui l'enllaç entre els dos monosacàrids. Així, si l'enllaç 

O-glucosídic entre els dos és dicarbonílic, el disacàrid resultant no serà oxidant ni reductor, 

com és el cas, per exemple, de la sacarosa o la trehalosa. En canvi, si un dels dos carbonis de 

l'enllaç, pertanyents a cada monosacàrid, no és carbonílic (és a dir, no forma part de l'enllaç O-

glucosídic), llavors el disacàrid resultant tindrà caràcter reductor, com ocorre per exemple amb 

la maltosa o la cel·lobiosa. 
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Un reductor és, en una reacció redox, l'element o compost que és capaç d'oxidar-se, és a dir 

transferir electrons a un altre element o compost que s'anomena oxidant. L'oxidant, llavors, 

s'haurà reduït. 

 

SACAROSA 

Disacàrid format per la unió d’una molècula d’alfa-D-glucopiranosa i una altra de beta-D-

Fructofuranosa, unides mitjançant enllaç alfa (1___2). Es troba a la canya de sucre i a la 

remolatxa sucrera. L’enllaç es fa entre el –OH del carboni anomèric del primer carboni, i el –OH 

del carboni anomèric del segon monosacàrid. A causa d’això és l’únic disacàrid que no té poder 

reductor sobre el licor de Fheling. 

 

LACTOSA 

Disacàrid format per una molècula de D-galactopiranosa i una altra de D-glucopiranosa per 

mitjà d’un enllaç beta (1___4). Es troba lliure a la llet dels mamífers. 
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MALTOSA 

Disacàrid format per dues molècules de D-glucopiranosa unides per mitjà de l’enllaç alfa 

(1___4). La maltosa es troba lliure en el gra germinat d’ordi. L’ordi germinat artificialment 

s’utilitza per fabricar cervesa, i torrat es fa servir com a substitutiu del cafè; és l’anomenat 

malt. 

POLISACÀRIDS 
Els polisacàrids són polímers de monosacàrids, units mitjançant enllaç O-Glicosídic. Quan els 

monosacàrids són iguals, el polisacàrid s’anomena homopolisacàrid. Quan són diferents 

s’anomenen heteropolisacàrids. 

Els polisacàrids no són dolços, no són cristal·litzables i no tenen poder reductor. La seva 

importància biològica és que actua com a font de reserva energètica o amb funció estructural 

(cel·lulosa i quitina). 

Els polisacàrids més abundants a la natura són el midó, el glicogen, la cel·lulosa i la quitina. 

MIDÓ 
Present a les cèl·lules vegetals. És un homopolisacàrid amb funció de reserva energètica, està 

format per dues molècules que són polímers de la glucosa, l’amilosa i l’amilopectina. 

L’amilosa està formada per un polímer de maltoses unides per enllaços alfa (1___4). I 

l’amilopectina està constituïda per un polímer de maltoses unides per mitjà enllaços alfa 

(1___4) amb ramificacions en posició alfa( 1____6). 

FRAGMENT D’AMILOSA 

 

FRAGMENT D’AMILOPECTINA 
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EL GLICÒGEN 
És el polisacàrid propi dels animals. Es troba abundantment en el fetge i als músculs. 

El glicogen està constituït per un polímer de maltoses unides per mitjà d’enlaços alfa (1__4) 

amb ramificacions en posició alfa (1____6). Té més ramificacions que l’amilopectina. 

LA CEL·LULOSA 
És un polisacàrid amb funció esquelètica propi dels vegetals. És l’element més important de la 

paret cel·lular. 

La cel·lulosa és un polímer de beta-D-glucopiranoses unides per enllaços beta (1__4), dues de 

les quals formen una cel·lobiosa. Cada polímer té de 150 a 5000 cel·lobioses. 

La peculiaritat de l’enllaç beta fa que la cel·lulosa sigui inatacable pels enzims digestius 

humans; per això, aquest polisacàrid no té interès alimentari per a l’ésser humà. Molts 

microorganismes i alguns invertebrats excepcionals són capaços de secretar cel·lulases. Els 

insectes xilòfags, com els tèrmits i els herbívors  remugants (vaca, ovella, cabra, camell) 

aprofiten la cel·lulosa gràcies als microorganismes simbiòtics del tracte digestiu que 

produeixen cel·lulases. 

 

LA QUITINA 
La quitina és un polímer de N-acetil-D-glucosamina unit per mitja d’enllaços beta (1_4), de 

manera anàloga a la cel·lulosa. És el component essencial de l’exoesquelet dels artròpodes. 

ELS GLÚCIDS ASSOCIATS A ALTRES TIPUS DE MOLÈCULES 

ELS PEPTIDOCLINALS O MUREÏNA 

Resulten de la unió de cadenes d’heteropolisacàrids per mitjà de petits oligopèptids de cinc 

aminoàcids. Constitueixen la paret bacteriana. L’heteropolisacàrid és el polímer de N-

acetilglucosamina (NAG) i d’àcid N-acetilmuràmic (NAM) units entre si per mitjà d’enllaços 

beta (1____4) 


