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SNOVI, KI SESTAVLJAJO CELICO 

- če vodi dodamo NaCl (sol), natrijeve ione privlači 

kisikov pol, klorove ione pa vodikov pol vodne 

molekule, 

- ta privlačnost je tako močna, da so pozitivni in 

negativni ioni soli dejansko povsem ločeni in obdani 

z vodnimi molekulami – pravimo, da imajo 

hidratacijski ovoj. 
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 ŠKROB – nahaja se v rastlinskih semenih (od kalitve do 

nastanka zelenih listov), 

− rastline kopičijo škrob tudi v organih (gomoljih), ki jim 

pomaga preživeti neugodne razmere v okolju,  

− škrob se v rastlini shranjuje v plastidih. 

 CELULOZA – je gradnik rastlinskih celičnih sten, je najbolj 

razširjena snov na Zemlji, 

− mikroorganizmi prebavljajo celulozo (encim celuloza)pri 

prežvekovalcih. 
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 GLIKOGEN – glavni založni polisaharid v živalih. Veliko ga 

je v jetrih in mišicah, 

− maratonski tekači in kolesarji se mnogokrat podajo v 

glikogenski dolg, to je stanje, pri katerem se porabijo 

skoraj vse posameznikove zaloge glikogena zaradi 

dolgih naporov in premajhnega vnosa energijsko 

bogate hrane v organizem. Maratoncem se to zgodi 

približno po 32. kilometru, odvisno od velikosti ter rase 

tekača (Hitting the wall). Ko nastopi glikogenski dolg, se 

pogosto počutimo tako utrujene, da se s težavo 

premikamo, lahko pa pride tudi do sistemskega šoka. 

 HITIN – glavna sestavina zunanjih  

   skeletov členonožcev. 
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 pri visokih temperaturah ali močnih kemikalijah se vezi, ki 

vzdržujejo sekundarno in terciarno strukturo beljakovin 

razklenejo in dobimo nove oblike beljakovin, pravimo, 

da beljakovina denaturira (beljakovine ne more 

opravljati svoje naloge), 

 beljakovina lahko nepovratno denaturira (beljak). 

 PRIONI – napačno zvita običajna beljakovina v 

možganih, če vderejo v celico z normalno beljakovino 

povzročijo, da se tudi ta zvije napačno (bolezen norih 

krav – „tehnološki kanibalizem“). 
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− VOSKI – ščitijo površino listov rastlin in hitinjačo žuželk (pri sobni 

temperaturi so trdni) 

− SPERMACET – tekoči vosek pridobljen iz glav kitov glavačev. 

Pomemben je bil v kozmetični industriji kot osnova raznim 

kremam, milom, svečam. Nima vonja. 

− SIVA AMBRA – voskasta snov, ki jo kiti glavači izbljuvajo iz svojih 

prebavil. Ima izrazit vonj in ga uporabljajo v industriji parfumov. 

Pobirajo jo naplavljeno na obalah v obliki kepe. 
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− FOSFOLIPIDI- gradijo celične membrane, nekateri strupi kač 

vsebujejo strupene encime, ki raztopijo membrane celic (strup 

modrasa, indijske kobre) 

− STEROIDI – sem sodijo naravne in umetne snovi, ki jih športniki 

nedovoljeno izkoriščajo za doseganje boljših rezultatov (t.i. 

doping), znani so tudi steroidni anaboliki kot sredstvo za 

povečanje mišične mase.  
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− vitamin C večina živali sintetizira sama, izjema so morski 

prašički, primati in človek. 

− pomanjkanje vitamina C povzroča bolezen skorbut v hudi 

obliki začnejo izpadati zobje in pojavi se huda slabokrvnost. 

− vitamin A je nujen za nastanek vidnega pigmenta. Dobimo 

ga s rastlinsko hrano v katerem je barvilo karoten. 

− pomanjkanje vitamin B povzroča bolezen beriberi, ki 

prizadene živčevje in skeletne mišice povzroča hujšanje, 

čustvene motnje, bolečine v sklepih, pri hudem obolenju 

bolnik ohromi. 

− pomanjkanje vitamina D povzroča rahitis, ki se izkazuje kot 

nepravilna rast kosti.  Organizem ne more absorbirati 

kalcija iz prebavil in ga vgrajevati v kostno tkivo.  Dobimo 

ga s hrano in pod vplivom ultravioličnih žarkov iz 

provitaminov. 
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