
Oва породица уџбеника средњошколско
градиво предмета биологије обрађује у три
књиге.

У уџбенику разумевање текста помажу слике
и цртежи. Унутар текста се позивамо на слике,
цртеже, скице у сличном облику као у доњем
примеру:

обележавање слике, цртежа у уџбенику [61]

Текст уџбеника је написан нормалним фон-
товима (типом слова). Памћење и обележавање
важних појмова помажу делови текста који су
штампани масним и косим словима.

Додатне делове градива можете читати у
поглављима која су обележена или почињу
зеленом бојом и писана су ситним словима, али
и у тим деловима текста имамо делове који су
обележени масним или косим словима.

Додатне информације/материјали проширију
наша знања новим појмовима или их допуњују
описивањем експеримената који исту инфор-
мацију приказује из другог аспекта. Понекад 
нам скрећу пажњу на практичне контексте датог
градива, односно проширују наша знања
научно-историјским занимљивостима. 

Две тематске области градива уџбеник
обрађује у 6 поглавља. На дну страница уџбе-
ника одштампан је наслов датог поглавља и
тако помаже оријентацију унутар градива.
Поглавља су рашчлањена на мање јединице.
Поједине наставне јединице се закључују пита-
њима. И на крају, завршни део већих наставних
јединица чини сажетак који помаже у појединач-
ном учењу, пошто укратко даје преглед најваж-
нијих делова градива унутар поглавља. На крају
уџбеника налази се индекс и глосар најважнијих
појмова. У том делу * смо обележели појмове
који садрже матурски захтеви.

4
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ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

ХеМИјСКе МаТерИје

КОје Граде ЋеЛИјУ

Место биогених елемената у периодном систему [1]

елементи потребни
у малој количини 

елементи важни само
за поједине врсте 

89
ac

88
Ra

87
Fr

71
lu

70
Yb

69
tm

68
er

67
Ho

66
dy

65
tb

64
Gd

63
eu

62
sm

61
pm

60
nd

59
pr

58
Ce

103
lr

102
no

101
Md

100
Fm

99
es

98
Cf

97
Bk

96
Cm

95
am

94
pu

93
np

92
u

91
pa

90
th

86
Rn

85
at

84
po

83
Bi

82
pb

81
ti

80
Hg

79
au

78
pt

77
Ir

76
Os

75
Re

74
W

73
ta

72
Hf

57
la

56
Ba

55
Cs

54
Xe

53
I

52
te

51
sb

50
sn

49
In

48
Cd

47
ag

46
pd

45
Rh

44
Ru

43
tc

42
Mo

41
nb

40
zr

39
Y

38
sr

37
Rb

36
kr

35
Br

34
se

33
as

32
Ge

31
Ga

30
zn

29
Cu

28
ni

27
Co

26
Fe

25
Mn

24
Cr

23
V

22
ti

21
sc

20
Ca

19
k

18
ar

17
Cl

16
s

15
p

14
si

13
al

12
Mg

11
na

10
ne

9
F

8
O

7
n

6
C

5
B

4
Be

3
li

2
He

1
H

елементи потребни
у великој количини  

БИОГеНИ еЛеМеНТИ

Претходних година смо на часовима хемије
упознали хемијске карактеристике елемената и
једињења која граде живу материју. Сада ћемо
поновити само оне информације које ће нам
помоћи да схватимо биолошки значај елемената
и једињења. 

У изградњи ћелија живих бића од до сада
познатих нешто више од 100 хемијских елемена-
та учествује свега 30. Те елементе заједничким
именом зовемо биогеним елементима [1]. 

Међу њима имамо такве елементе који су за
свако живо биће потребни у великим ко-

личинама. Међу тим елементима истакнут је
значај угљеника. Разлог за то је да је већина
биолошки важних једињења грађена делом од
угљениковог атома. Због тога је за цео живи свет
од основног значаја фотосинтеза, у току које се
коришћењем неорганског угљен-диоксида изгра-
ђују органска једињења са великом молекулар-
ном масом. У изградњи биолошки важних моле-

кула централну улогу угљениковог атома одре-
ђују његове особине. Међу биогеним елемен-
тима угљеник је најједноставнији атом који је
способан да са другим атомима гради четири

јаке ковалентне везе. Пошто је ове везе рела-
тивно тешко разбити, формира се стабилна
молекуларна структура. У исто време, парови
електрона који формирају ковалентне везе,
смештени су на четири врха имагинарног тетра-
едера који се формира око угљениковог атома.
Захваљујући томе равномерно попуњавање

простора атома који се везују за угљеник такође
доприноси стабилности молекула [2]. Угљени-
кови атоми су способни да се у неограниченом
броју везују један за другог. На тај начин настају
веома разноврсни органски молекули ланчане

или прстенасте структуре, међу којима се
налазе и молекули који су изузетно важни из
аспекта биолошких захтева.

У биолошки веома важним једињењима по-
ред угљениковог атома најчешћи елеменат је
водоник. Има веома значајну улогу у процесима

6
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7ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

производње енергије код живих бића. Наиме,
велика већина живих бића водоник органских
молекула оксидише, а енергију која се у току тих
реакција ослобађа користи за обављање својих
животних процеса. За оксидацију водоника жива
бића користе кисеоник из ваздуха или из воде.
Кисеоник је поред тога градивни елеменат
бројних биолошки важних угљеникових једиње-
ња. Кисеоник и водоник су и као атоми молекула
воде од виталног значаја за живи свет. Азот је
првенствено неопходан градивни елеменат у из-
градњи аминокиселина и нуклеинских киселина. 

Међу елементима који су за жива бића по-
требни у великим  количинама, поједини учеству-
ју у промету енергије или су значајни у изградњи
разних молекула. Такви су  калцијум, магнези-

јум, фосфор и сумпор. Други елементи у облику
јона учествују у биолошким процесима. Такви су,
на пример, натријум, калијум или хлор. 

Међу биогеним елементима имамо и такве
који су такође потребни свим живим бићима, али
само у малим количинама. Поједини међу
њима своју улогу одрађују мењајући оксида-
тивно стање. Такав елеменат је на пример
гвожђе које је и у Fe2+ и у Fe3+ стабилног стања.
Због тога је погодно да у редоксним процесима
учествује као давалац или прималац електрона.
Други елементи су из појединих биолошких

аспеката важни градивни елементи разних
молекула, као на пример кобалт или јод. 

На крају треба да споменемо и неколико
таквих елемената који су само за поједине

врсте важни. Такав је на пример силицијум који
се налази у кућишту појединих врста алги и
сунђера, флуор који се уграђује у зубну глеђ си-
сара или бор који је неопходан за развој бројних
биљака.

Атом угљеника је способан да ствара четири јаке ковалентне везе са другим атомима [2]

1. Које елементе називамо биогеним
елементима?

2. Зашто је посебно важан елеменат
угљеник?

3. На основу чега групишемо биогене
елементе?

4. Окарактеришимо примерима поједине
групе.

5. Који закључак можемо извести на
основу чињенице да у живим организмима
налазимо само такве елементе који се могу
наћи и у неживој природи?

6. Наведимо неорганске јоне који имају
улогу у изградњи људског организма.

7. Из аспекта живог организма имамо још
неколико важних јона. Провери која је
улога  NO2, NO3, HCO3 и CO2-

3 јона. Напи-
шимо по један пример у свеску. 

H
H

H

H

H
H

H

H

C C
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НеКОЛИКО ОСОБИНа ВОде

За живи свет вода је једно од најзначајнијих
неорганских једињења. Због специфичних осо-
бина воде она у исто време учествује у изградњи
ћелија и у биохемијским реакцијама које се у
њима одигравају. Ове особине произилазе из
структуре молекула воде. Због неравномерног
распореда електрона у молекулу воде део
молекула – где се налази кисеоник – има
делимично негативан набој, док део молекула –

где се налази водоник – има делимично позити-
ван набој [3]. 

Такви молекули који располажу са два пола
(диполарни) као што је вода, називамо полар-

ним молекулима. У метану због скоро идентич-
ног електронегативитета угљеника и водоника
не формира се диполарна структура и зато су
такви молекули аполарног карактера.

У молекулу воде атоми кисеоника и водоника
везани су јаком ковалентном везом. Због поло-
жаја пара електрона за везу, око атома водоника
густина електрона се смањује. Због тога водоник
са кисеоником из другог молекула воде који се
налази у близини, способан је да ствара слабу
хемијску везу, водоничну везу [4]. Водонич-
не везе се не стварају само између молекула
воде већ се могу стварати и између других једи-
њења. Из биолошког аспекта најважније водо-
ничне везе формирају молекули у којима кова-
лентне везе између атома настају између атома
кисеоника или азота једног молекула и водоника
другог молекула, а у исто време водоник је
водоничном везом везан за атом кисеоника или
азота другог молекула. Значи, два молекула
спаја једна слаба хемијска веза, водонична веза. 

Вода је одличан растварач бројних мате-
рија. Међу тим материјама јоне једињења који
дисосују у води, поларни молекули воде обухва-

8 ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

H
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H
O H O C
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n H O C
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n H n

међу атомима

кисеоника у

молекулу воде 

између два атома

кисеоника 

између атома азота

и кисеоника 

између два атома

азота 

Формирање неколико типова водоничних

веза [4]
Формирање хидратног омотача око чести-

ца различитог набоја [5]
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Поларни молекул воде [3]

распоред набоја у молекулу

поједностављено

обележавање 
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тају и одвајају једно од другог. Хидратни омотач
који обухвата јоне супротног набоја, спречава
спајање истих и они остају растворени. Тако се,
на пример, раствара кухуњска со [5]. И поларна

једињења се добро растварају у води. Та
једињења, наиме, садрже такве функционалне
групе које су способне да изграде водоничне
везе са молекулима воде. Такви су, на пример,
молекули шећера који садрже хидроксилне
групе. Аполарна једињења се не растварају у
води јер нису способна за формирање водо-
ничних веза са водом. Такав је, на пример,
бензол. Ти молекули реагују један са другим и
одвајају се од молекула воде. 

Уколико на малу количину шећера опрезно
сипамо воду, након одређеног времена ћемо и
без мешања или загревања добити провидан,
равномерно сладак раствор шећера [6].
Уколико у једном раствору концентрација није
равномерно растворена, материја ће са места
веће концентрације прећи на места са мањом
концентрацијом, све док се разлика у кон-
центрацији не изједначи у целом раствору. То је
појава дифузије.

У једну кесу од целофана, завезану за танку
стаклену цев, сипајмо концентрован раствор ше-
ћера. Кесу ставимо у посуду напуњену чистом
водом. Након неколико сати приметићемо да је
кеса набубрила и да се ниво раствора шећера у
стакленој цеви повисио. У посуди и даље имамо
чисту воду док је концентрација раствора у це-
лофанској кеси смањена (раствор је разблажен)
[7]. Као и у току дифузије, честице растворене
материје се и у овом случају труде да се равно-
мерно распореде. Целофан је, међутим, препре-
ка, једна полупропустљива мембрана кроз коју
само мањи молекули растварача могу слободно
да се крећу. Велики молекули  растворене мате-
рије нису способни да прођу кроз мембрану. У
оваквим случајевима само се растварач креће
кроз полупропустљиву мембрану према раство-
ру. Ову појаву називамо осмозом (једно-
смерна дифузија). 

Осмозу можемо да спречимо ако на раствор
вршимо толики притисак да излазак молекула
растварача буде идентичан уласку који се
дешава у току осмозе. Овај притисак који врши-
мо на раствор да бисмо постигли динамичку
равнотежу зовемо осмотским притиском. 

ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

Појава дифузије [6]

Појава осмозе [7]

вода 

шећер 

1. Зашто може да настане високи крвни
притисак конзумирањем претерано сланих
јела?

2 Зашто је смртоносно ако неко пије
морску воду, односно дестиловану воду?

3. И угљен-диоксид и амонијак су
неоргански молекули. Која је њихова улога
у живом организму? Напиши по један
пример.

вода 

шећер 
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Назив липиди је збирни назив за органска
једињења различите хемијске структуре, али
веома сличних особина растворљивости.
Заједничка карактеристика ових једињења је да
су у води нерастворљиви, али се добро рас-

тварају у органским растварачима, на пример
у бензолу, етру. Ову општу карактеристику про-
узрокују дуги ланци или ароматични прстенови
угљоводоника који су аполарне структуре.

Опште познати липиди су неутралне

масти [8] које су грађене од трохидроксилног
алкохола глицерола и разних масних киселина.
Неутралне масти које налазимо у природи,
већином садрже палмитинску, стеаринску и
олеинску киселину [9]. Масне киселине ступају у
кондензациону реакцију са глицеролом и исти-

скивањем воде из молекула настаје естарска

веза. Настали молекул масти је аполаран, неу-
тралног карактера и одатле потиче и назив неу-
тралне масти. На месту естарске везе молекул
се може хидролизом разложити. Приликом
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Градивни елементи неутралних масти [9]

палмитинска киселина 

стеаринска киселина 

олеинска киселина 

глицерол 

алкохол масне киселине 

HOOC (CH2)14 CH3
HOOC

HOOC (CH2)16 CH3
HOOC

HOOC (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3HOOC

CH2 OH

CH OH

CH2 OH

Неутралне масти су естри [10]

– 3 H2O

+ 3 H2O

кондензација – истискивањем воде настаје естарска веза

хидролиза – додавањем воде разлаже се естарска веза 

CH2 O CO (CH2)14 CH3

CH O CO (CH2)16 CH3

CH2 O CO (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3

Модел једног молекула неутралне масти

[8]
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хидролизе неутралне масти распадају се на гра-
дивне елементе [10]. 

Неутралне масти су у природи најчешће
присутни липиди. Углавном су значајне као ре-
зервне хранљиве материје и као такве могу се
подједнако наћи и у биљкама и у животињама.
Наиме, један део сувишно узетих хранљивих
материја претвара се у неутралну маст и наго-
милава се у ткивима живих бића, што касније у
случају недостатка хранљивих материја могу
поново користити. Код бројних животиња – на
пример фока, делфина и китова – нагомилана
маст има улогу термоизолације и механичке
заштите. Неутралне масти могу бити и раства-
рачи, један део витамина на пример раствара се
искључиво у мастима. 

На собној температури агрегатно стање неу-
тралних масти може бити чврсто, као на пример
свињске масти, или течно, као на пример сунцо-
кретовог уља. Агрегатно стање неутралних мас-
ти првенствено зависи од засићености ланца
угљоводоника масних киселина који њихове мо-
лекуле изграђује. Раст броја незасићених веза у
молекулима неутралних масти доводи до све
течнијег агрегатног стања. Хемијски се мењају
масти које дуго стоје на ваздуху. Незасићене
везе у њиховим молекулима везују кисеоник из
ваздуха. Тај процес доводи до тога да масти
ужегну. 

Масти биљног порекла првенствено се на-
лазе у меснатим деловима плодова и у семењу.
Једно од најукуснијих јестивих уља је маслиново
уље. Производе га од плодова маслиновог
дрвета медитеранских подручја. Код нас јестиво
уље се углавном добија из семена сунцокрета.
Такође велики садржај уља имају и семена

репице, соје и лана. Масти животињског порекла
које су погодне за даљу обраду добијамо од тов-
љених домаћих животиња и делом из уловље-
них морских риба, односно великих морских си-
сара, на пример китова. Карактеристична особи-
на уља из рибље јетре јесте да садржи у великој
количини растворен a и d витамин. У млеку се
налази богат избор масти животињског порекла.

Другу карактеристичну групу липида чине
фосфатиди [11]. Поред глицерола и масних
киселина градивни елеменат њихових молекула
је и фосфорна киселина. Најједноставнији пред-
ставник је фосфатидна киселина за коју се сма-
тра да је основно једињење разних фосфатида.
У молекулу фосфатида глицерол ствара
естарску везу са две масне киселине и са једном
фосфорном киселином [12]. Део молекула који
садржи масне киселине хемијски има сличан
карактер као неутралне масти, значи аполаран

је. Због тога са поларним молекулима воде не
ствара водоничне везе. Међутим, део молекула
где глицерол ствара естарску везу са
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Модел једног молекула фосфатида/

фосфолипида [11]

Основно једињење фосфатида/фосфолипида је фосфатидна киселина [12]

OH

O p O CH2

O

поларни део аполарни део 

CH2 O CO (CH2)16 CH3

CH O CO (CH2)7 CH CH (CH2)7 CH3

–
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фосфорном киселином је изразито поларан. Из
тога произилази да лако може да ступи у ре-
акцију са водом и може да формира водоничне
везе.

Због своје структуре молекули фосфатида у
воденој средини понашају се различито од неу-
тралних масти. Својим поларним делом окрећу
се према води и са такође поларним молекулом
воде формирају водоничне везе. Аполарни део
међутим, пошто је нерастворљив у води, издваја
се из воденог раствора. Као резултат фосфа-
тиди у воденој средини стварају капи или танке
мембране [13]. У изградњи истих учествује
више хиљада молекула и зато величина капи и
мембрана може да достигне и величину од више
стотина нанометара. Распоређивање аполарних
делова молекула фосфатида један до другог
потпомажу и слабе, такозване Ван Дер Валсове
везе које настају између њих. То су везе слабије
и од водоничних веза које настају између
аполарних молекула или делова тих молекула.
Захваљујући особини поларности и аполарности
из биолошког аспекта фосфатиди су значајни у
формирању разних граничних мембрана ћелија. 

Међу липиде се убрајају и разни стероиди.
То су хемијски сродна једињења пошто се њи-
хова структура може свести на стерански прстен
[14]. Њихову припадност липидима, поред
сличних особина растворљивости, доказује и
чињеница да су грађени слично као и масне
киселине. Биолошки значај стероида је разно-
врстан. Слично фосфатидима, учествују у фор-
мирању структурних елемената ћелије. У жи-
вотињском организму полазно једињење за
формирање витамина d је једињење са стеран-

12 ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

Распоред молекула

фосфатида/фосфолипида у води [13]

Једињења типа каротиноида [15]

каротин 

А витамин 

Структура неколико једињења

стероидног типа [14]

стерански прстен 

жучна киселина 

полни хормон 
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ским прстеном. Међу стероиде спадају и жучне
киселине.  То су у суштини материје које смањују
површински напон и на тај начин масти разбијају
на честице нанометарске величине потпо-
мажући тиме њихово варење. Међу стероидима
налазе се и бројне материје хормонског
карактера. Имају значајну улогу у изградњи
структуре мушких и женских полних хормона. 

Каротиноиди су распрострањена једиње-
ња и у биљном и у животињском свету. У ланцу
угљеника свих једињења из ове групе правилно
се смењују једноструке и двоструке везе између
атома угљеника [15]. Овај систем конјугованих
двоструких веза који се провлачи њиховим
молекулима је главни разлог што су ове
материје обојене већином у црвено или жуто.
Чине део бројних биљних пигментних материја.
Каротин који даје наранџасту боју шаргарепи,
ликопин који даје црвену боју парадајзу, или
ксантофил који даје светложуту боју листовима
јесу једињења типа каротиноида. Каротиноиди
су значајни и у животињском организму као
полазна једињења формирања витамина А.

УГљеНИ ХИдраТИ

Највећи део резерви органских материја пла-
нете Земље чине угљени хидрати. Угљене
хидрате производе зелене биљке путем фото-
синтезе користећи сунчеву светлосну енергију
угљен-диоксид  и воду.  У највећој количини гра-
де ћелијски зид, односно дају чврсту структуру
биљним ћелијама. У великој количини налазе се
и у облику резервне хране у биљкама. Такође се
налазе и у биљним ћелијама, углавном у облику
добро растворљивих шећера. Животиње ди-
ректно или индиректно узимањем биљних
угљених хидрата покривају своје потребе за
хранљивим материјама које обезбеђују енергију
за животне функције. За разлику од биљака,
њихов организам само у мањој мери може да
депонује угљене хидрате.

Триозе гређене од три угљеникова атома из
групе моносахарида можемо схватити и тако
да су оне оксидациони производи глицерола. У
биохемијским процесима њихов карактеристи-
чан представник је глицерин алдехид. Ово
једињење у слободном облику не сусрећемо у
ћелији. Углавном је познат као међупродукт у
појединим процесима и то првенствено у облику
естарског деривата са фосфорном киселином, у
облику глицериналдехид-три-фосфата [16].

Из биолошког аспекта пентозе грађене од
пет угљеникових атома значајне су као градивни
елементи нуклеинских киселина [17]. Ту улогу
дезоксирибоза врши у дезоксирибонуклеинским

1. Шта је заједничка карактеристика
липида?

2. Како су грађене неутралне масти?

3. Како се може разложити један молекул
неутралне масти?

4. Наведимо такав орган који је способан
да депонује маст.

5. Који витамини се растварају у мастима
и која је њихова улога?

6. Како можемо доказати да су масти
смесе, а не једињења?

7. Од којих градивних елемената се
састоје фосфатиди?

8. Како утиче на особине фосфатида
њихова структура?

9. Како се понашају молекули фосфатида
у воденој средини?

10. Шта је Ван Дер Валсова веза? Колико
је јака та веза?

11. Шта је карактеристично за структуру
једињења из групе каротиноида? Триоза и естарски дериват са фосфорном

киселином [16]

глицерин
алдехид 

поједно-
стављено

обележавање 

глицерин-алдехид-
3-фосфат 

CH O

CH OH

CH2 OH

CH O

CH OH   

CH2 O

OH

p O

OH

1 O

2 OH   

3 p
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киселинама, а рибоза у осталим једињењима
нуклеотидног типа. И сам назив указује да се у
молекулу дезоксирибозе налази за један мање
атом кисеоника него у молекулу рибозе. Наиме,
за други угљеников атом прстена уместо
хидроксилне групе везује се само један водоник.
Пентозе формирају естре са фосфорном
киселином и приликом изградње нуклеинских
киселина у састав молекула улазе у облику
пентоза-фосфата [18]. 

Хексозе – грађене од шест угљеникових ато-
ма – су моносахариди које најчешће сусрећемо
у живом свету. У ћелијама и у међућелијском
простору присутне су и у слободном стању.
Имају основну улогу у изградњи разних диса-
харида и полисахарида. Из биолошког аспекта
од хексоза централног значаја је грожђани ше-
ћер или другим именом глукоза [19]. Гликозид-
на хидроксилна група се за први угљеников атом
молекула глукозе у простору може везати на два
начина. У складу с тим говоримо о алфа или
бета глукози [20]. Гликоза може да формира
естре са фосфорном киселином који су познати
као међупродукти биохемијских процеса. И у
слободном облику се налази у значајној
количини, пошто се пренос угљених хидрата у
живим бићима првенствено врши у облику
гликозе. Гликоза је градивни елемент и већина
полисахарида, познатих у животм свету.. 

Између два молекула гликозе истискивањем
воде може да се формира гликозидна веза.
Резултат ове кондензационе реакције је један
дисахарид [21]. Малтоза настаје спајањем
два молекула алфа глукозе. У природи малтоза
се увек формира у таквим деловима биљака где
је претходно дошло до разлагања молекула
скроба. Малтоза је, дакле, међупродукт процеса
разградње скроба. Малтоза се хидролизом
даље може разложити на два молекула глукозе,
пошто се додавањем воде разлаже гликозидна
веза која спаја молекул малтозе.

Осим наведених и бројни други представ-
ници угљених хидрата су добро познати у живом
свету. Слично гликози, моносахарид је и фрук-

тоза. Називају је и воћним шећером, јер се у
биљном свету највише налази у воћу. Велику
количину фруктозе садржи и мед, најслађа врста
шећера. Спајањем једног молекула фруктозе и
једног молекула гликозе настаје сахароза која је
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Модел молекула рибозе [17]

Пентозе и естарски дериват са фосфор-

ном киселином [18]

Модел молекула гликозе [19]

рибоза 

C5H10O5

дезоксирибоза 

C5H10O4

рибоза-5-фосфат
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најпознатији дисахарид у исхрани човека. Сви
облици шећера у исхрани су кристална сахароза
која је опште распрострањено једињење у биљ-
кама. Шећерна репа и шећерна трска сахарозу
садрже у количини од 10-20% и због тога се ове
биљке користе за индустријску производњу
шећера. Дисахарид млека је млечни шећер или
лактоза. Овај дисахарид граде молекули глукозе
и галактозе које имају сличну структуру.  

Из биолошког аспекта полисахариди се
могу сврстати у две веће групе. Један део је
резервни угљени хидрат у ћелијама, а други део
као материја за учвршћивање гради ћелијски
зид. Од резервних хранљивих материја у биљ-
кама се најчешће налази скроб. Производи се у
току фотосинтезе зелених биљака, а у ћелијама
се депонује у облику зрнаца [22].  Та зрнца по-
ред скроба садрже и биокатализаторе потребне
за њихову изградњу и разградњу. Помоћу тих
биокатализатора хидролизом гликозидних веза,
разлаже се молекул на градивне елементе на
глукозу. У току хидролизе прво се разлаже до
малтозе, а на крају до основног градивног еле-
мента, до глукозе.

Скроб није једоонбразно једињење већ је
грађено од два саставна елемента различите
структуре. Оба типа молекула су грађена од
више стотина алфа глукоза. У амилози молекули
глукозе формирају ланац који се не грана. Због
просторног распореда гликозидне везе у алфа
позицији ланац се савија и тако дугачак молекул
амилозе имаће облик спирале [23]. 

У молекулу амилопектина, међутим, и на
шестом угљениковом атому појединих молекула
глукозе формира се гликозидна веза, и на тај
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Хексозе и естарски дериват са фосфорном киселином [20]

α−глукоза 

гликозидна

хидроксилна група 

гликозидна
хидроксилна група 

β−глукоза глукоза-6-фосфат  fos zfát

Молекули глукозе као градивни елементи

спајају се гликозидним везама [21]

кондензација 

хидролиза 

истискивањем
воде настаје

гликозидна веза 

додавањем воде

разлаже се

гликозидна веза 

Просторни снимак зрнца скроба у кромпиру,

начињен електронским микроскопом [22]
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начин покреће се изградња једног бочног ланца.
У молекулу амилопектина просечно на свакој 12.
глукози долази до стварања везе овог типа. Као
последица тога, молекул амилопектина има
структуру која се грана.

У људском и животињском организму гли-

коген има исту улогу као скроб у биљкама, то
јест, првенствено је резервни извор енергије. И

гликоген је грађен од молекула алфа глукозе.
Структура подсећа на амилопектин, али садржи
још више гранања. 

Најраспрострањенији природни полисахарид
на планети Земљи је целулоза, као материја која
даје чврстину биљним ћелијама. Поједини
молекули целулозе су грађени од више хиљада
бета глукоза [23]. Због просторног распореда
гликозидне везе, у бета позицији молекул целу-
лозе формира дугачак прав ланац без гранања.
Ланци молекула целулозе постављају се пара-
лелно и формирају снопове, а унутар снопова
ланце повезују водоничне везе. Ова структура
целулозу чини веома отпорном. Молекул се
веома тешко може хидролизом разложити на
градивне елементе. Само мали број животиња
биљоједа (на пример говедо) је способно целу-
лозу користити као намирницу. Биолошко раз-
лагање врше бактерије за разлагање целулозе
[24]. 

И хитин који гради спољашњи скелет
инсеката спада у групу угљених хидрата. Грађен
је слично као целулоза, али је то полисахарид
који садржи и азот. Овај полисахарид се налази
и у ћелијском зиду гљива.

ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

Макромолекули скроба и целулозе грађени су од јединица глукозе [23]

целулоза 

амилопектин 
амилоза 

Просторни снимак нити целулозе зелене

алге, начињен електронским микроскопом

[24]
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БеЛаНчеВИНе

Беланчевине су од суштинске важности за
изградњу ћелије, у катализацији биохемијских
процеса, у транспорту разних молекула и још у
многобројним другим животним процесима.
Дакле, имају веома разноврсну биолошку улогу.
Полазне материје за њихову изградњу су разни
молекули који садрже азот. Нитрифицирајуће
бактерије за то користе азот из ваздуха.
Аутотрофне биљке од неорганских азотних
једињења граде сопствене беланчевине. Хете-
ротрофна жива бића, међутим, своје беланче-
вине могу саставити само користећи готове гра-
дивне елементе. Зато је неопходно да конзуми-
рају биљне или животоњске намирнице које
садрже беланчевине.

Основни градивни елементи молекула бе-
ланчевина су аминокиселине [25]. Од раз-
новрсних аминокиселина у изградњи структуре
беланчевина учествује свега двадесет. У моле-
кулу сваког од тих двадесет аминокиселина за
алфа угљеников атом централне позиције везује
се једна аминогрупа, једна карбоксилна група,
један атом водоника и једна група која се зове
бочни ланац. Поједине аминокиселине се разли-
кују једна од друге по структури бочног ланца. 

ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

1. Које су главне карактеристике триоза
и пентоза?

2. Зашто је гликоза тако важна хексоза?

3. Шта је разлика између алфа и бета
глукозе?

4. Шта је карактеристично за глико-
зидну везу?

5. Од чега је грађен молекул скроба?

6. Шта је разлика између молекула
амилозе и амилопектина?

7. Шта је разлика између грађе скроба
гликогена и целулозе?

8. Која је повезаност између структуре и
функционисања разних полисахарида?

9. Како бисмо доказали на пијаци
присуство брашна које се користи за
фалсификовање павлаке?

10. У свесци састави прегледну табелу о
наученим угљеним хидратима. Основа свр-
ставања: моносахариди (триозе, пентозе,
хексозе), дисахариди (редуцирајући, нере-
дуцирајући), полисахариди (резервна
храна, материја за учвршћивање).

11. У коју групу угљених хидрата
спадају наведени шећери које познајемо из
свакодневног живота: кристални шећер,
воћни шећер, шећер у праху, шећер од
кромпира и шећер добијен од шећерне
трске?

Аминокиселине су градивне јединице беланчевина [25]

H2n COOH

CH

CH2

OH

α−угљеников атом 

бочни ланац 

карактер: аполаран, поларан:
неутралан, кисели, базни 

H2n COOH

CH

H

H2n COOH

CH

CH3

H2n COOH

CH

CH2

OH

H2n COOH

CH

CH2

sH

H2n COOH

CH

CH2

COOH

H2n COOH

CH

(CH2)4

nH2

глицин,
аполаран 

Gly аланин,
аполаран 

ala

серин,
поларан 

ser цистеин,
поларан 

Cys

аспарагинска
киселина, кисели 

asp лизин,
базни 

lys
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Две аминокиселине везују се пептидним
везама. Та веза настаје реакцијом карбоксилне
групе једне аминокиселине и амино групе друге
аминокиселине и у току реакције молекул на-
пушта вода. Резултат ове реакције је дипептид
који је везан снажном ковалентном везом [26].
За овај дипептид могу да се везују и даље
аминокиселине, формирајући на тај начин по-

липептидни ланац који се састоји од
бројних аминокиселина. У случају беланчевина
то може да значи и повезивање више стотина
аминокиселина [27]. Пептидне везе полипеп-
тидног ланца могу се разложити хидролизом и
тако се макромолекул може разложити на своје
градивне елементе, на аминокиселине. 

Пошто беланчевине веома разноврсно
учествују у животним функцијама – на пример
градивни елементи, катализатори – у складу с
тим функцијама и њихова грађа је веома
разноврсна. Разносврсност повећава и чиње-
ница да за обављање истог биолошког задатка
често пута се структура беланчевина разликује и
по врстама. На пример, ако у молекулу инсулина
домаће овце променимо само на једном кратком
делу редослед аминокиселина, ново једињење

ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

H      O

H n C OH

CH

CH3

H      O

H n C O

CH

CH3

кондензација 
истискивањем воде

настаје пептидна веза

хидролиза 

додавањем воде
разлаже се

пептидна веза 

– H2O

+ H2O

CH3

H2n CO CH

CH        nH      COOH

CH3

Пептидна веза [26]

H      O

H n C OH

CH

CH2

H      O

H n C OH +

CH

CH3

Део ланца полипептида грађен од четири аминокиселине [27]

CO CH nH CO CH nH CO

nH        CO        CH        nH        CO        CH         nH

COOH

CH2 CH3

CH2

sH

CH2

CH2

CH2

CH2

nH2
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представља молекул инсулина једне друге
животињске врсте [28]. Међутим, у ланцу
полипептида довољно је да се промени једна
једина аминокиселина па да то једињење има
друге карактеристике. На пример, способност
катализације једне беланчевине мењањем једне
аминокиселине можемо уништити. Редослед

везивања аминокиселина има одлучујућу улогу
за структуру молекула беланчевине, а самим
тим и за особине. Редослед везивања аминоки-
селина називамо примарном структуром

молекула беланчевина. 
Одређивање редоследа везивања амино-

киселина у разним беланчевинама захтевало је
много времена и показало се као компликован
задатак. Након десетогодишњег исцрпљујућег
научног истраживања енглески биохемичар

Фредерик Сенгер (1918–2013) је први успео да
одреди редослед везивања аминокиселина
полипептида инсулина који садржи 51 аминоки-
селину. У исто време педесетих година прошлог
века Лајнус Полинг (1901–1994), амерички
хемичар је рентгенским зрацима испитивао
структуру беланчевина. Рентгенски зраци који
пролазе кроз кристалну структуру беланчевина
на тачкама кристалне решетке у различитој
мери се дифрактују. На тај начин може се
саставити дифракциона мапа за дату белан-
чевину. Методом рентгенске дифракције може
се открити просторни распоред молекула
беланчевина. Заједнички метод изучавања
редоследа везивања градивних елемената и
истраживања просторне структуре касније су
користили и приликом испитивања и других

ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

Редослед везивања аминокиселина у молекулу инсулина домаће овце [28]
(Назив и скраћеница аминокиселина може се очитати са скице 62. на 48. страни уџбеника.)
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