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Фруктоза – източници
за получаване
Захар е всеки свободен монозахарид или дизахарид, намиращ
се в храната. Съставните захари
обозначават агрегати на всички
форми на захарите в храната и по
такъв начин се разграничават от
специфичните типове захари, като фруктоза, глюкоза или захароза. Общите захари представляват
общото количество захари, налично в храната, и естествените и
добавените захари. Свободната
фруктоза е фруктозата, която се
намира в храната под форма на монозахарид. Фруктозата включва
както свободната, така и свързаните форми на фруктозата.20
Царевичният сироп с високо
съдржание на фруктоза, получен
чрез ензимна изомеризация на глюкозата до фруктоза, е въведен в
практиката като 42% фруктозен
разтвор (през 1967 г.) и като 55%
разтвор (през 1977 г.).
Хидролизата на захарозата води до получаване на 50:50 моларна
смес от фруктоза и глюкоза. Разработването на този нескъп сладък
сироп в нашата диета и сега представляват, около 40% от всички
добавени калорийни подсладители.14
Фруктозата е по-сладка от захарозата. При сравнително проучване на възприемането за сладко
сладостта на захарозата е възприета за 100, на фруктозата –
за 173, а на глюкозата – за 74.10

Царевичният сироп с 42% фруктоза е 1.16 пъти по-сладък от захарозата, а този с 55% фруктоза –
1.28 пъти.
Проучване на Hanover и White8
обаче приема сладостта на захарозата за 100, но сладоста на фруктозата е оценена само на 117, а
сместта, съдржаща 50:50 фруктоза и захароза – на 128. Трудно е да
се каже защо фруктозата и захарозата в комбинация са по-сладки
от всяка от тях поотделно и толкова сладки, колкото царевичния
сироп с 55% фруктоза.

Резорбция на фруктоза
Когато дизахаридите малтоза
и захароза постъпват в храносмилателния тракт, те се разцепват
от дизахаридази. Фруктозата се
резорбира в дуоденума и йеюнума
чрез процес, който е независим от
натрия. След резорбция глюкозата и фруктозата навлизат в порталната циркулация или се транспортират до черния дроб, където
фруктозата се превръща в глюкоза, или преминават в общата
циркулация.
Добавянето на малки каталитични количества фруктоза към
перорално приетата глюкоза води до повишаване на синтезата
на гликоген в черния дроб и намалява гликемичния отговор при пациентите с диабет тип 2,13 което
подсказва важноста на фруктозата за модулиране на чернодробния
матаболизъм.
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Ефектът на
фруктозата върху
инсулиновата секреция
Глюкозата усилва секрецията
на инсулин от панкреаса, на глюкозо-зависим инсулинотропен полипептид и глюкагоноподобен пептид-1 от гастроинтестиналния
тракт.3, 22 Фруктозата не стимулира инсулиновата секреция
ин витро, вероятно поради липса на фруктозния транспортер
Glut-5 в бета-клетките на панкреаса.2, 17 Следователно, когато
фруктозата се прилага ин виво като част от смесена храна, повишаването на глюкозата и на инсулина е много по-малко, отколкото
ако се приложи същото количество глюкоза. Фруктозата причинява много по-изразено повишаване
на лактата и по-малко (1.7%) повишаване на термогенезата,19 което отново показва, че глюкозата и фруктозата имат различни
метаболитни ефекти.

Метаболизъм
на фруктоза
Метаболизмът на фруктозата
се различaва от този на глюкозата.
Глюкозата навлиза в клетките чрез
транспортен механизъм (Glut-4),
който е инсулин-зависим в повечето тъкани. В клетката глюкозата
се фосфорилира с помощта на глюкокиназата до глюкозо-6-фосфат,
от който започва вътреклетъчният матаболизъм на глюкозата.
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За разлика от глюкозата, фруктозата навлиза в клетката чрез транспортера Glut-5, който е независим
от инсулина. Глюкозата предава сигнал за „ситост” в мозъка, за разлика от фруктозата. Вътреклетъчно фруктозата се фосфорилира до
фруктозо-1-фосфат3 и лесно се разцепва от алдолазата до триози,
участваши по-нататък в синтезата на фосфолипиди и триацилглицерол.
Следователно, фруктозата улеснява формирането на триацилглицероли по-ефикасно, в сравнение
с глюкозата.4 Например, когато диета, съдържаща 17% фруктоза, е
прилагана на здрави доброволци, е
установено че плазмените нива
на триглицеридите се повишават
значимо с 32% при мъжете, но не и
при жените.1

Фруктоза, инсулин
и лептин
Секрецията на инсулиин може
да модулира приема на храна по
поне два механизма. Концентрацията на инсулин в централната
нервна система има директен инхибиращ ефект върху приема на
храна.18 Инсулинът може да модифицира приема на храна посредством повлияване на лептиновата секреция, която се регулира
основно чрез инсулин-индуцирани
промени в глюкозния метаболизъм
на мастните клетки.12, 9 Инсулинът стимулира секрецията на
лептин16 със закъснение от няколко часа.
Лица, при които липсва лептин (хомозиготи), са силно обезни,5 а хетерозиготите с ниски, но измерими концентрации
на лептин в серума, са с увеличен адипозитет,6 което показва, че ниските концентраци на
лептин са свързани с повишено
чувство за глад и наддаване на
мастна маса. Лептинът увеличава и енергийня разход и при намален прием на калории лептинът смекчава понижаването на
нивото на тироидните хормони
и 24-часовия разход на енергия.15
Консумирането на храни с ви-
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соко съдржание на фруктоза редуцира 24-часовите плазмени нива
на инсулина и на лептина и повишава концентрацията на триацилглицерола, без да потиска нивата на циркулиращия грелин.21

Връзка между
фруктозата, затлъстяването и инсулиновата
резистентност
Налице са значителни сходства
в тендециите за консумацията на

храни и напитки с високо съдржание на фруктоза и в честотата на
затлъстяването в САЩ. Този извод се прави на базата на възрастово-стандартизирани 5-кратни
национални представителни измервания от 1960–1999 г.7 и на даниите за консумацията на храни
и напитки с високо съдържание на
фруктозата за същия период. Приемът на фруктоза за изследвания
период е нараснал близо с 30%, като се установява времева връзка с
епидемията от затлъстяване.
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Пълната библиографска справка е на разположение в издателството и
може да бъде представена при поискване.
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