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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
које садрже матурски захтеви.
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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
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md
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Cf
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Cm

95
am

94
Pu

93
Np

92
u

91
Pa
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Th

86
Rn
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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
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La

56
Ba

55
Cs

54
Xe

53
i

52
Te

51
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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-
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H
O H O

H

H

H
O H O C

H
N H O C

H
N H N

међу атомима

кисеоника у
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између атома азота

и кисеоника 

између два атома
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Формирање неколико типова водоничних

веза [4]
Формирање хидратног омотача око чести-

ца различитог набоја [5]
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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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ЛИПИдИ

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

10 ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

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

11ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

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 једињење 

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

ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

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

ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

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
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CH3

кондензација 
истискивањем воде

настаје пептидна веза

хидролиза 

додавањем воде
разлаже се

пептидна веза 

– H2O
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CH3

Пептидна веза [26]
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Део ланца полипептида грађен од четири аминокиселине [27]
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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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макромолекула, на пример нуклеинских кисе-
лина. То је метода која захтева пуно времена.
Откривање структуре једне беланчевине у крви
– хемоглобина – захтевало је 23 године рада.

Дугачки пептидни ланци молекула белан-
чевина заузимају различите позиције у простору,
захваљујући обртању око алфа угљениковог
атома. За просторни распоред и савијање
делова ланца молекула беланчевина каракте-
ристичне су две врсте стабилне структуре.

Једна је алфа хеликс структура у којој се
пептидни ланац уврће око своје осе [29].
Формирану хеликс структуру фиксирају водо-
ничне везе. Водонични мостови повезују NH-
односно CO- групу два дела ланца. Друга струк-
тура је бета плочаста структура у којој су
одређени делови полипептидног ланца, поло-
жени један поред другог. Те ланце који су смеш-
тени један поред другог, повезују водоничне
везе. Везе настају између  NH- односно CO- гру-
пе делова ланца постављених један наспрам
другог. Паралелно постављени повезани ланци
формирају површину сличну пресавијеној плочи.
Секундарна структура беланчевина је ал-
фа хеликс полипептидног ланца, односно фор-
мирање изувијане бета плочасте структуре [30]. 

Комплетни просторни распоред ланца бе-
ланчевина чини терцијалну структуру

[31]. У току формирања терцијалне структуре
дуги ланац молекула вршећи најразноврснија
кретања, претвара се у релативно чврсту
структуру. Између аполарних бочних ланаца
аминокиселина које се нађу близу једна друге,
формирају се слабе Вандервалсове везе.
Захваљујући томе, већина тих бочних ланаца
доспева у унутрашњост склупчаног молекула.
Међутим, бочни ланци поларног карактера
смештени су на површини молекула близу во-
дене средине која већином обузима белан-
чевине. Имамо, међутим, и такве беланчевине
на чијој површини се налази значајна количина
аполарних бочних ланаца аминокиселина.
Беланчевине такве грађе лако могу реаговати са
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α−хеликс 

α−хеликс структура молекула беланчевине

[29]

Ala

Ala

водонични
мост

β−плочаста
структура 

Gly
Gly

Gly

β−плочаста структура молекула беланчевине [30]

C
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такође аполарним деловима липидних молеку-
ла. У формирању терцијалне структуре надаље
учествују и јонске везе између бочних ланаца
аминокиселина киселог и базног карактера, као
и дисулфидни мостови који настају између
бочних ланаца аминокиселине цистеин која
садржи сумпор [33].

Један део беланчевина не опстаје као
јединица грађена од једног ланца, већ формира
огроман молекул који је грађен од више једини-

ца. Просторни распоред и повезивање јединица
тих огромних молекула беланчевина називамо
кватернарном структуром беланчевина.
Тако је грађен, на пример, молекул хемоглобина
у крви, који је грађен од четири јединице [32].

Компликована структура беланчевина је,
наравно, веома осетљива на дејства из спољаш-
њости. Своју биолошку функцију беланчевине
врше само у одговарајућим условима. Уколико,
на пример, температура средине у којој се

21ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

Терцијарна структура једног дела молекула

беланчевине [31]

Типови веза које фиксирају просторну структуру беланчевина [33]
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налазе порасте знатно више од оптималног,
водонични мостови који одржавају секундарну
структуру падају, полипептидни ланац се одмо-
тава и беланчевине губе биолошке особине. Тај
процес називамо денатурацијом беланче-

вина. Поред загревања денатурацију могу да
изазову и разна друга физичка и хемијска деј-
ства, као на пример, јако ултра љубичасто зра-
чење, радиоактивно зрачење или промена pH
вредности. 

По саставу, беланчевине можемо поделити у
две велике групе. Имамо такве беланчевине код
којих потпуном хидролизом настају искључиво
аминокиселине. То су једноставне белан-

чевине. Такав је на пример албумин који се
налази у јајету. Другу групу чине оне беланче-
вине чији молекули поред аминокиселина
садрже и небеланчевинасту групу. То су сложе-

не беланчевине. Такав је, на пример, казеин
који се налази у млеку, у чијем се молекулу за
полипептидни ланац везује фосфорна киселина
или хемоглобин у којем се за беланчевину везује
једна група која садржи гвожђе, а то је хем.

Сложене беланчевине се у зависности од
небеланчевинастог дела могу поделити у више
група. Код липопротеина небеланчевинасти
део чине липиди, таква једињења се налазе у
жуманцету јајета. Код мукопротеина за белан-
чевинасти део се везују угљени хидрати.
Налазимо их, на пример, у пљувачци и у зглоб-
ној течности. Нуклеопротеини су једињења ну-
клеинских киселина са беланчевинама, а налазе
се у ћелијској плазми и у ћелијском једру. Хромо-

протеини су своје име добили по томе што је
њихов небеланчевинасти део неко обојено
једињење. Такво једињење је на пример родоп-
син у оку који садржи  и каротиноид, односно
хлоропластин који садржи хлорофил и даје зе-
лену боју биљкама. И на крају фосфопротеини
садрже фосфорну киселину, а налазе се углав-
ном у млеку и жуманцету јајета, а задатак им је
исхрана ембриона, односно младог организма.

НУКЛеОТИдИ И НУКЛеИНСКе

КИСеЛИНе

Нуклеотиди су незаменљиви учесници
бројних основних биолошких процеса. Тако на
пример, у биохемијским процесима они су цен-
трална једињења трансформације и депоно-
вања енергије. Веома су значајни јер су основни
градивни елементи транспортних молекула
разних функционалних група и макромолекула
нукленских киселина. 

Нуклеотиди су и сами грађени од више јед-
ноставнијих јединица. У њиховим молекулима
разликујемо три врсте градивних елемената:
азотну органску базу, шећер пентозу и фос-

форну киселину [34]. Шећер пентоза грађен од
пет угљеникових атома може бити рибоза или
дезоксирибоза. Основа грађе азотних органских
база је шесточлани пиримидински или девето-
члани пурински прстен. Пиримидински прстен
имају базе тимин, цитозин и урацил. Аденин и
гуанин имају пурински прстен. Разне групе
пиримидинског и пуринског прстена способне су
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1. Шта је карактеристично за амино-
киселине?

2. Како се формира једна пептидна веза?

3. Шта називамо полипептидним
ланцем?

4. Шта одређује примарну структуру
беланчевина?

5. Која је разлика између секундарне
алфа хеликс и бета плочасте структуре?

6. Шта је суштина терцијерне и кватер-
нерне структуре беланчевина?

7. Шта подразумевамо под денатурацијом
беланчевина?

Хемијска структура нуклеотидаse [35]
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за формирање водоничних веза, водоничних
мостова. Тимин, урацил и аденин имају могућ-
ност за формирање две водоничне везе, а
цитозин и гуанин за три. 

Један молекул мононуклеотида гради се
кондензационим реакцијама горе наведених
градивних елемената [35]. За пети угљеников
атом пентозе формирањем естарске везе надо-
грађује се једна фосфатна група уз истискива-
ња једног молекула воде. За први угљеников
атом пентозе, такође уз истискивање молекула
воде, везује се један атом азота из структуре/мо-
лекула азотне органске базе. Тако, на пример,

настаје аденозин-монофосфат, кратко AMP

молекул.
Аутотрофна жива бића енергију потребну за

изградњу сопственог организма добијају из
енергетских извора средине, првенствено од
светлосне енергије сунчевог зрачења и ту енер-
гију претварају у хемијску енергију. Хетеро-
трофна жива бића ту хемијску енергију узимају у
облику хране. Дакле, на крају, свако живо биће
користи хемијску енергију да би одржавало своје
животне функције. Један део те хемијске енер-
гије претвара се у топлотну енергију коју жива
бића предају својој околини. 
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Градивни елемeнти нуклеотида [34]

пурински прстен аденин гуанин 

фосфорна киселина рибоза дезоксирибоза z

пиримидински прстен тимин цитозин урацил 
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Хемијска енергија која се може употребити
за користан рад депонује се и транспортује на
место коришћења у облику молекула који са-
држе енергијом богате везе. Енергијом су
богате оне хемијске везе, код којих се хидро-
лизом ослобађа количина енергије већа од 24

Kj/mol. Унутар биохемијских реакција молекул
који се свуда налази и садржи везу богату
енергијом је аденозин-трифосфат, или
укратко ATP молекул.

Структура молекула aTP-а је слична струк-
тури аденозин–монофосфата, само за основну
јединицу нуклеотида везују се још две фосфор-
не киселине. Са молекула aTP-а трећа фос-
фатна група лако може да се одвоји хидролизом
[36]. Тада настаје аденозин–дифосфат, однос-
но, ADP и фосфорна киселина. Приликом одва-
јања фосфатне групе кидањем везе богате
енергијом настаје 30 kj/mol корисне енергије.

Покретљивост фосфатне групе и способност
молекула за депоновање велике количине
енергије чини суштину централне улоге aTP-а у
промету енергије у ћелији. Наиме, у процесима
производње енергије у ћелијама углавном на-
стају молекули aTP-а, синтезом молекула adP-а
и фосфорне киселине, дакле ћелије хемијску
енергију депонују у облику веза богатих
енергијом. Насупрот томе, процеси у ћелији за
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Хидролиза молекула ATP-а [36]

хидролиза 

(+30 kJ/mol)

AMP   аденозин- монофосфат

ADP аденозин-дифосфат

ATP                        аденозин-трифосфат

Транспорт ацетилне групе молекулом КоА [37]

витаминска група 

молекул ацетил-КоА 

витаминска група 
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које је потребна енергија, хидролизом разгра-
ђују настале молекуле aTP-а, и користе хемијску
енергију која се том приликом ослобађа. 

Основна структура бројних транспортних
молекула такође може да се сведе на молекуле
нуклеотида. Ови молекули у биохемијским
процесима ћелија врше транспорт различитих
група из једне реакције у другу. Такав молекул је
и коензим-а или Коа, који, на пример, врши
транспорт ацетилне групе која садржи два
угљеникова атома. У молекулу КоА за основну
нуклеотидну јединицу преко фосфатне групе,
везује се и једна витаминска група. Ацетилна
група се везује за један атом сумпора на крају
витаминског ланца [37].

Транспорт водоника врше молекули ди-
нуклеотидног типа. Један од тих молекула са
којим се најчешће сусрећемо је никотина-
мид-аденин-динуклеотид или скраћено
NAD+ [38]. Прихватање водоника значи вези-
вање једног протона и два електрона на делу
молекула који садржи никотинамид, док други
протон у облику јона водоника остаје у раствору.
Прихваћеним водоником Nad+ молекули се
редукују у NadH-молекуле и у једном другом
процесу оксидацијом отпуштају водоник. Постоје
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Транспорт водоника молекулом NAD [38]

никотинамид 

Део једног полинуклеотидног ланца [39]
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такви процеси где транспорт водоника на сличан
начин врши један фосфатни дериват Nad+ -а,
молекул NADP+. У овом молекулу имамо за
једну фосфатну групу више него у молекулу
Nad+-а. 

Нуклеинске киселине су полинуклеоти-
ди грађени од мноштва нуклеотидних јединица.
Суседне нуклеотидне јединице се повезују преко
фосфатне групе на петом и трећем угљениковом
атому шећера пентозе [39]. У изградњи поједи-
них нуклеинских киселина број повезаних нукле-
отида може бити и више хиљада. У зависности
од шећера пентозе и азотне органске базе која
их гради, разликујемо две велике групе, а то су:
дезоксирибонуклеинске киселине у чији састав
улази шећер дезоксирибоза, или, скраћено dNk
молекули, и рибонуклеинске киселине у чији

састав улази шећер рибоза, или, скраћено RNk
молекули. У молекулима нуклеинских киселина
поједини нуклеотиди разликују се само по томе
какву азотну органску базу садрже. Структуру
нуклеинских киселина првенствено одређује
редослед база, то јест редослед нуклеотида
са разним азотним органским базама у ланцу
полинуклеотида. 

У изградњи нуклеотида који граде молекул

DNK учествује четири типа база. То су: аденин,
тимин, гуанин и цитозин. Један молекул dNk
најчешће је грађен од два полинуклеотидна
ланца постављена један наспрам другог и везују
се у супротном смеру. Два ланца повезују водо-
ничне везе које настају између одговарајућих
парова база два ланца [40]. Између два ланца
нуклеотида унутар молекула dNk, формирање
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У молекулу DNK парови база два полинуклеотидна ланца везују се [40]
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Просторни распоред двоструког хеликса DNK молекула [41]
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водоничних мостова одређује структура база.
Наспрам базе аденина у једном ланцу, на другом
ланцу може бити искључиво тимин, пошто су
обе базе способне за формирање две водонич-
не везе. Из сличног разлога пар база формира и
цитозин са гуанином, са три водоничне везе. То
у исто време значи да се у  паровима база увек
налази једна већа пуринска база наспрам једне
мање пиримидинске базе. Као последица тога,
два полинуклеотидна ланца која формирају
молекул постављена су паралелно. Дакле, базе
које се налазе једна наспрам друге у два ланца,
допуњују једна другу, и због тога редослед база
једног ланца недвосмислено одређује и редо-
след база у другом ланцу. 

Двоструки ланац полинуклеотида, повезан
водоничним везама, спирално се уврће око своје
уздужне осовине и тако се формира за молекул
dNk карактеристична двострука хеликс струк-

тура. Овај просторни распоред најпре подсећа
на спирално степениште, где су степеници
парови база, а хватаљке или краке степеница
формирају везе између пентозе фосфата [41].  

Тајну компликоване структуре dNk молекула
успела су 1953. године да открију три научника
истраживача која су радила у Енглеској: аме-
рички биолог Џејмс Ватсон (1928–), енглески
биофизичар Френсис Крик (1916–2004) и енглес-
ки биофизичар Морис Вилкинс (1916–2004).

Заједно су добили Нобелову награду за
истраживања везана за нуклеинске киселине.
Најважнији резултат њиховог рада је било от-
кривање и описивање основа грађе и функци-
онисања молекула dNk. Вилкинс је методом
рентгенске дифракције испитивао dNk моле-
куле разних живих бића. Код сваког узорка
добио је сличну структурну слику [42]. Пречник
спиралне структуре dNk износи 2 нанометра, а
дужина једног комплетног завијка је 3,4 нано-
метра. Базирајући се на то откриће, Ватсон и
Крик су изградили молекул dNk који је пружио
објашњење за физичке и хемијске особине dNk.
Детаљна испитивања задњих година су додатно
прецизирала овај модел. Установљено је да је
оригинални модел уопштено истинит, али на
појединим деловима dNk ланца може доћи и до
других структура. Међутим, ови делови у суш-
тини не мењају биолошку улогу дезоксирибо-
нуклеинске киселине. 

RNK молекули могу се груписати према
њиховом биолошком функционисању. Највећим
делом су градивни елементи рибозома, на
којима се одвија синтеза беланчевина унутар
ћелије. То су рибозомални молекули RNk, скра-
ћено rRNK. У мањој количини транспортују
одговарајуће аминокиселине на место синтезе
беланчевина у ћелији. То су транспортни моле-
кули или трансфер RNk, укратко tRNk. И на

28 ХЕМИЈСКЕ МАТЕРИЈЕ КОЈЕ ГРАДЕ ЋЕЛИЈУ

Рентген дифракциона слика 

молекула DNK [42]
Просторни модел молекула tRNK који

транспортује аминокиселине [43]

место везивања
аминокиселина 
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крају, неколико посто ових молекула преводи
информације које се односе на синтезу белан-
чевина, са молекула dNk. На тај начин одређује
којим редоследом треба аминокиселине да се
уграђују у ланац полипептида. То су молекули
информационе рибонуклеинске киселине, украт-
ко mRNk. 

Нуклеотиди различитих RNk молекула
садрже 4 врсте азотних органских база. То су
аденин, гуанин, цитозин и, уместо тимина који је
карактеристичан за dNk молекул, урацил. Сваки
молекул RNk грађен је од једног ланца поли-
нуклеотида [43]. Имају веома разноврсну
просторну структуру. Тако на пример поли-
нуклеотидни ланац једног tRNk молекула који
транспортује аминокиселину на једном краћем
делу ланца може бити изувијан и формирати
парове база сам са собом.

САЖЕТАК

Хемијске елементе који учествују у изград-
њи ћелија живих бића заједничким именом зо-
вемо биогеним елементима. Међу њима има
таквих који су за свако живо биће потребни у
великим количинама. У овој групи атом угље-
ника има централну улогу због једињења уг-
љеника који су суштински важни у целом жи-
вом свету. Водоник, кисеоник и азот учествују
у изградњи молекула и кроз то у биохемијским
реакцијама. 

Поједини елементи су потребни само у
мањим количинама. Они су важни за свако
живо биће, док су други елементи неопходни
само за поједине врсте. 

Из биолошког аспекта једно од најзначај-
нијих неорганских једињења је вода. Захва-
љујући поларној структури, лако може да
ствара водоничне везе. Одличан је растварач
једињења која дисосују у води, као и поларних
једињења. Аполарна једињења се не раства-
рају у води. Уколико у воденом раствору није
равномерна концентарција растворене мате-
рије, разлика се изједначава процесом дифу-
зије. Ако процес дифузије спречава полупро-
пустљива мембрана/опна, растворене мате-
рије нису способне да прођу мембрану, тада
се растварач креће према раствору кроз
полупропустљиве мембране. То је појава
осмозе. 

Заједничка карактеристика материја хе-
мијски различите структуре које се зову
липиди јесте да се растварају у аполарним

растварачима. Неутралне масти се форми-
рају естарском везом од глицерина и масних
киселина. Аполарни молекул неутралних
масти хидролизом може да се разложи на
градивне елементе. У изградњи фосфатида
поред претходно наведених учествује још и
фосфорна киселина, односно деривати исте.
Као последица тога, молекул добија двостру-
ки карактер: део који садржи масне киселине
је аполаран, док је део који садржи фосфорну
киселину поларан. У складу с тим у воденој
средини својим поларним деловима окрећу се
према води и тако формирају танке мембра-

Уљане капи на површини воде

1. Који су градивни елементи нуклео-
тида?

2. Од којих градивних елемената је
грађен молекул ATP-а?

3. Који је биолошки значај молекула ATP-а?

4. Како транспортују деривати нуклео-
тида водоник и ацетилну групу?

5. Шта је карактеристчно за грађу нук-
леинских киселина?

6. Шта подразумевамо под редоследом
база у нуклеинским киселинама?

7. Која је основна разлика између нуклео-
тида који граде молекул DNK и RNK?

8. Проверите! Колико парова база гради
људски геном (комплетан генетски матери-
јал)? Колико би био дугачак DNK молекул
ако је дужина једног комплетног завијка
двоструке спирале 3,4 нанометра, а гради
га шест парова база?

СажеТаК
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не или капи. Каротиноиди у својим моле-
кулима садрже систем конјугованих двостру-
ких веза. Првенствено су саставни елементи
биљних пигментних материја, али имају важ-
ну улогу и у процесу фотосинтезе. 

Угљени хидрати чине највећи део резер-
ви органских материја планете Земље. По
својој структури међу моносахаридима најзна-
чајније су пентозе и хексозе. Рибоза и дезо-
ксирибоза учествују у изградњи нуклеинских
киселина а глукоза у изградњи полисахарида.
Два молекула глукозе гликозидном везом
спајају се у дисахарид. Такав дисахарид је, на
пример, малтоза. Гликозидна веза се може
разбити хидролизом. 

Један део полисахарида је резерва угље-
них хидрата. Таква резерва је биљни скроб
који је и грађен од два различита молекула
(амилоза и амилопектин), као и животињски
гликоген. Основни градивни елементи ових

молекула су молекули алфа глукозе. Други
тип полисахарида даје чврстину биљним
ћелијама. Најраспрострањенији представник
овог типа је целулоза биљака. Овај молекул је
грађен од јединица бета глукозе. 

Основни градивни елементи беланчеви-
на су аминокиселине, које се могу повезати
пептидним везама, формирајући полипептид-
ни ланац, грађен од мноштва аминокиселина.
Ланац се може разбити хидролизом пептид-
них веза. Примарна структура молекула
беланчевина је редослед везивања амино-
киселина. Алфа хеликс или бета плочаста
структура полипептидног ланца грађеног 
од аминокиселина представља секундарну
структуру беланчевина. Потпуни просторни
распоред ланца формира терцијерну струк-
туру беланчевина коју фиксирају хемијске
везе различитог типа. Огроман молекул који
настаје од више полипептидних ланаца чини
беланчевину кватернерне структуре. Разна
снажна дејства из спољашњости могу раз-

бити хемијске везе које фиксирају просторну
структуру услед чега се одмотава полипеп-
тидни ланац и беланчевина губи своју
биолошку специфичност, денатурише се.
Једноставне беланчевине су грађене искљу-
чиво од аминокиселина. У сложеним белан-
чевинама имамо и групу небеланчевинастог
карактера. 

Нуклеотиди су грађени од више једини-
ца. То су: азотне органске базе, односно пен-
тозе и фосфорна киселина. Пиримидинске ор-
ганске базе су тимин, цитозин и урацил. Пу-
ринске базе су аденин и гуанин. Дериват нук-
леотида је молекул ATP-а који има централну
улогу у промету енергије ћелија. Грађен је од
аденина, рибозе и три молекула фосфорне
киселине. Трећа фосфатна група се за моле-
кул везује енергијом богатом везом. Приликом
кидања ове везе долази до ослобађања 30
Кј/мол корисне енергије. Процеси у ћелијама
приликом којих се особађа енергија синтети-
зују молекуле aTP-а, док процеси који троше
енергију користе хемијску енергију депоно-
вану у aTP-у. Бројни молекули који врше тран-
спорт разних група биохемијским процесима
ћелије такође спадају у групу деривата ну-
клеотида. Такав је молекул коензим-А који
врши транспорт ацетилне групе. У разним
процесима молекули NAD+ и NADP+ врше
транспорт водоника. 

Градивни елементи нуклеинских кисе-
лина су нуклеотиди. У појединим нуклеинс-
ким киселинама градивне јединице нукле-
отиди разликују се само по азотној органској
бази која улази у њихов састав. Због тога
редослед база, дакле редослед нуклеотида у
ланцу полинуклеотида првенствено одређује
структуру нуклеинских киселина. Структуру
молекула додатно одређује просторни распо-
ред карактеристичан за поједине нуклеинске
киселине. 

Нуклеотиди DNK молекула као пентозу
садрже дезоксирибозу, а као азотне органске
базе аденин, гуанин, тимин и цитозин.
Макромолекул граде два паралелна ланца
нуклеотида који се везују преко две водоничне
везе аденина и тимина, односно три водо-
ничне везе цитозина и гуанина. Двоструки
полинуклеотидни ланац се спирално увија око
своје уздужне осовине и тако се формира за
dNk молекул карактеристична двострука
хеликс структура. 

Нуклеотити RNk молекула као пентозу
садрже рибозу, а као азотне органске базе
аденин, гуанин, цитозин и урацил. RNk
молекули су најчешће грађени од једног
полинуклеотидног ланца. По својој биолошкој
функцији разликујемо rRNk који гради рибо-
зоме, tRNk који транспортује аминокиселине
и mRNk који прихвата информацију dNk
молекула.

Зрнца скроба
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ОСНОВНе КараКТерИСТИКе

МеТаБОЛИзМа

Скуп разних биохемијских процеса, који се
одигравају у ћелији, заједничким именом зовемо
метаболизам. У суштини метаболизам се са-
стоји од три процеса који се односе на цео живи
свет: проток енергије, промет материје, и пре-

нос информација. У стварности ова три процеса,
наравно, не могу да се раздвоје. Путеви мета-
болизма су тесно повезани један са другим. Од
изузетно компликоване мреже свих метабо-
личких процеса ми ћемо анаболичке процесе
који захтевају енергију и катаболичке процесе
који производе енергију, проучавати на примеру
угљених хидрата, док ћемо пренос информација
проучавати на примеру синтезе беланчевина. 

За своје метаболичке процесе који захте-

вају енергију, жива бића користе енергетске
изворе спољашњег света. Од аутотрофних жи-
вих бића она која врше фотосинтезу, везују сун-
чеву светлосну енергију коју трансформишу у
хемијску енергију и похрањују у молекулима
aTP-а. Организми који врше хемосинтезу за исти
циљ, користе енергију која се ослобађа у току хе-
мијских реакција. Међутим, хетеротрофна жива
бића могу да користе за синтезу молекула aTP-а
искључиво хемијску енергију органских материја
коју су произвели аутотрофни организми. У окви-
ру метаболизма, молекули aTP-а се могу уни-
верзално користити као извор енергије за одви-
јање било ког процеса који захтева енергију. 

У метаболизму ћелија, првенствено изградња
разних градивних елемената и макромолекула,
захтева значајну количину енергије. Полазне ма-
терије ових процеса су молекули једноставне
структуре који садрже малу количину енергије.
Аутотрофна жива бића од оваквих једињења
једноставне структуре изграђују органске моле-
куле компликованије грађе, које садрже већу
количину енергије. Од њих граде макромолекуле
и на крају ћелијске елементе. Хетеротрофна жи-
ва бића приликом исхране конзумирају органске
материје, произведене од стране аутотрофа.

Хранљиве материје разграђују на градивне еле-
менте који су погодни да хетеротрофна жива би-
ћа, од њих изграђују сопствене макромолекуле. 

Метаболизам ћелија карактеришу и проце-

си производње енергије. Ови процеси се
првенствено везују за разградњу органских
хранљивих материја које доспевају у ћелије. У
току катаболичких процеса у више корака моле-
кули хранљивих материја разграђују се у градив-
не елементе, а касније у међупродукте. Произ-
водњу енергије у ћелијама покрива даља раз-
градња тих међупродуката. У току те разградње
настају тако једноставни крајњи продукти као
што је, на пример, угљен-диоксид и вода, који
представљају веома низак ниво енергије. Тако у
току разградње хемијска енергија макромоле-
кула користи се за синтезу aTP молекула. 

Метаболички процеси који се одигравају у
ћелијама представљају серију биохемијских ре-
акција. Да у тим реакцијама дође до хемијске
трансформације, материје које учествују у реак-
цијама треба да дођу у активирано стање које
представља један виши енергетски ниво. Разли-
ка у нивоу енергије између полазног и активира-
ног стања је активациона енергија [44].
Недостатак ове енергије представља препреку
за покретање реакције. Да би се та енергетска
препрека прескочила, полазним материјама је
потребан виши енергетски ниво који захтева
вишу температуру. То међутим, има неповољне
ефекте за процесе метаболизма у ћелији. Због
тога, да би се биохемијске реакције одигравале
на ниској температури која је повољна за жива
бића, неоходан је катализатор. 

За материје које улазе у реакцију да би нас-
тао крајњи продукат, често постоји више реакци-
оних путева. Од тих путева одвијаће се онај који
захтева најмању активациону енергију. Катали-

затори су у суштини такве материје које мења-
њем активационе енергије за одвијање реакције
отварају пут за који је потребна мања актива-
циона енергија. Овај ефекат катализације важи
и за биохемијске процесе који се одигравају у ће-
лији. Катализатори процеса метаболизма су 

МеТаБОЛИчКИ ПрОцеСИ У ЋеЛИјИ
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ензими који су већином грађени од беланче-
вина. 

Ензими су за жива бића од суштинског знача-
ја. Наиме, у живим бићима су такви односи тем-
пературе, притиска и концентрације у којима се
већина биохемијских реакција уопште не би
одиграла или би веома споро текла. Те услове
мењају ензими, убрзавајући реакцију. У катали-
зованом процесу ензими активно учествују. Ен-
зим прво реагује са једињењем које треба да се
трансформише, са супстратом. Везујући се за
ензим, супстрат се преображава у крајњи проду-
кат реакције, након чега се настали производ од-

ваја са површине ензима. На тај начин је осло-
бођени ензим способан да везује нови супстрат
[45]. Овај кружни процес је основа чињенице да
релативно мала количина ензима учествује у
трансформисању огромне количине материје. 

Онај део ензимског молекула где се одвијају
потези катализоване трансформације зовемо
активним центром. Тај центар заузима само ма-
ли део огромног молекула ензимске беланчеви-
не. Активни центар који се налази дубоко испод
површине ензимског молекула формирају бочни
ланци аминокиселина које граде беланчевине.
Просторни распоред ових ланаца одговара
структури супстрата који се везује за ензим. Из
ове структурне компатибилности произилази
специфичност ензима. То значи да ензими не
делују уопштено на све биохемијске реакције,
него поједини ензими делују на поједине
реакције, евентуално типове реакција.

Међу ензимима релативно је мало једно-
ставних беланчевина. У већини случајева за
беланчевинасти део ензимског молекула везује
се један небеланчевинасти део, чије присуство
је неопходно за функционисање ензима. Један
део небеланчевинастих група се у одговара-
јућим околностима лако одваја од беланче-
винастог дела. Тада активност ензима пре-
стаје, али након враћања небеланчевинасте
групе реконструише се оригинална активност.
Такви лабаво везани небеланчевинасти делови
су коензими као што су молекули Nad+ или КоА,
који у разним биохемијским процесима врше

Ензими смањују активациону енергију [44]
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транспорт разних функционалних група. У гра-
ђи таквих молекула често је присуство ви-
таминских група, као на пример разних Б вита-
мина. Недостатак витамина спречава изградњу
коензима, а тиме и одвијање појединих биохе-
мијских реакција. Пошто наш организам не уме
да производи витамине, разумљиво је зашто је
важно да наша  исхрана садржи витамине.

Из беланчевинасте структуре ензима прои-
зилази да они изузетно осетљиво реагују на
промену фактора околине. Промена темпера-
туре или pH вредности, што утиче на просторни
распоред беланчевина, наравно делује и на
активност ензима. Пошто су ензимски молекули
беланчевине под утицајем снажнијег дејства,
денатуришу се и губе моћ катализације. 

ИзГрадња УГљеНИХ ХИдраТа

заХТеВа еНерГИјУ

За цео живи свет најзначајнији анаболички
процес је фотосинтеза. Наиме, у овом проце-

су биљке које врше фотосинтезу везују и транс-
формишу сунчеву светлосну енергију у хемиј-

ску енергију која је доступна за свако живо биће.
За тај процес, од светлости која доспева на
површину планете Земље, биљке користе
светлост између 400 и 800 нанометара.

Поред материја које ступају у реакцију и по-
ред ензима, за фотосинтезу су потребне и такве
материје које су способне да вежу светлосну

енергију. То су разне органске материје у боји,
другим именом пигменти, чији молекули садрже
конјуговане двоструке везе. У систему конју-
гованих двоструких веза у ланцу угљеникових
атома налазимо електроне који се лако по-

мерају. Ови електрони су способни да прихвате
енергију фотона, пакетића светлосне енергије.
Наиме, енергија фотона који удара у молекул,
један од лако померљивих електрона диже на
путању са вишим енергетским нивоом. Најмања
разлика у енергији између два енергетска стања
електрона једнака је енергији једног фотона
светлости. Ово узбуђено стање траје веома
кратко, прихваћени вишак енергије електрон ла-
ко може изгубити и тада се враћа на оригиналну
путању. У овом случају светлосна енергија не
може да се користи у фотосинтези. Уколико се
вишак енергије ексцитираног (надраженог) елек-
трона преда једном другом молекулу, или сам
електрон доспе на један други молекул, тада се
енергија већ може користити у хемијским проце-
сима фотосинтезе. Молекул који везује светлост
одавањем електрона се оксидише, док се моле-
кул који прихвата електрон редукује. 

Везивање светлосне енергије тим начином,
дакле, може се свести на хемијску структуру
пигмената који апсорбују светлост. У
молекулима једињења типа хлорофила сис-
тем конјугованих двоструких веза се формира
тако да у средњем делу молекула четири пирол-
ска прстена формирају порфирински прстен

[46]. У средини прстена смештен је један атом
магнезијума. За пиролске прстенове додатно се
везују још и различити бочни ланци. У биљкама
више телесне грађе подједнако налазимо моле-
куле а и б хлорофила. Разлика у структури изме-
ђу два молекула је један од бочних ланаца, где
се у првом случају налази метилна група, а у
другом случају алдехидна група. Хлорофили си
једињења зелене боје. У молекулима једињења

1. Шта је метаболизам?

2. Шта је уопштено карактеристично за
ендотермне (које захтевају много енергије)
реакције?

3. Шта је уопштено карактеристично за
егзотермне (који производе енергију) про-
цесе? Који је разлог да се ензими на одре-
ђеној температури не везују оптимално?

4. Шта подразумевамо под активационом
енергијом?

5. Шта је карактеристично за катализују-
ће дејство ензима?

6. Како функционишу ензими?

7. Каква је уопштена грађа ензима?

8. Која је улога активног центра?

9. Шта значи да су ензими специфични?

10. Који фактори околине делују на
функционисање ензима? Како и зашто?

11. У зависности од тога какав извор
енергије користе, како можемо да групи-
шемо жива бића? 

12. Упоредимо анаболичке и катаболичке
процесе по следећим аспектима: извор
угљеника, енергетски ниво полазних мате-
рија, енергетски ниво крајњих продуката,
по типу реакције која се одвила и по типу
транспорта водоника?
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типа каротиноида такође налазимо ланац кон-
југованих двоструких веза (страна 12. слика бр.
15).  Фотопигмент са карактеристичном структу-
ром каротиноида је каротин наранџасте боје и
његов дериват ксантофил који садржи кисеоник
и има жуту боју.

Апсорпција светлости разних пигмената може
се приказати различитим кривама [47]. Молеку-
ли хлорофила се могу окарактерисати са два ап-
сорбциона максимума. Један се налази унутар
спектра боје у плавом пољу, док се други макси-
мум налази у црвеном пољу. Каротиноиди, међу-
тим, светлост апсорбују само у плавом пољу.
Пошто зелену боју ниједан пигмент не може да
користи, она се не апсорбује и зато светлост која
се рефлектује са листова видимо као зелену.
Наравно, свима су познате и биљке које имају
црвене листове као што је, на пример, и једна
врста купуса. И у таквим листовима је присутан
зелени хлорофил, само што је прекривен једним
раствором црвене боје који садржи једињење
антоцијан, и који испуњаца шупљине ћелија. То,
међутим, није пигмент који врши фотосинтезу.
Међутим, црвене алге које живе у дубљим слоје-
вима мора, садрже прави пигмент који врши
фотосинтезу и садржи једињење црвене боје
фикоеритрин који одлично користи плаву боју
која продире и у дубље слојеве мора.  

Иако је за сваки различити пигмент каракте-
ристична способност апсорпције светлости, од
њих су само молекули хлорофила а везани за
беланчевину способни да везану светлосну
енергију претворе у хемијску енергију. Остале
пигментне материје у суштини апсорбовану све-
тлосну енергију предају једна другој прослеђу-
јући је неколицини молекула хлорофила а који су
способни за трансформацију енергије. Пигменти
различитих функција групишу се у веће јединице
тзв. пигментне системе [48]. У процесу фото-
синтезе виших биљака у суштини функционишу
два пигментна система. У пигментном систему

број 1 пигменти који апсорбују светлост су
молекули каротина, хлорофила б и хлорофила
а. Док у пигментном систему број 2 поред
хлорофила апсорпцију светла врше молекули
ксантофила. Код оба пигментна система део ко-
ји сакупља светло, апсорбовану енергију фотона
прослеђује према реакционом центру. Реакци-
они центар се састоји од хлорофил молекула а

Порфирински прстен молекула хлорофила

[46]

разни бочни ланци 

хлорофил 

хлорофил 

Криве апсорпције светлости различитих

пигмената [47]

м
ер

а 
ап

со
р

п
ц

и
је

 с
в

ет
л

о
ст

и
 

100

75

50

25

400 500 600 700 m

каротиноиди 

а-хлорофил 

б-хлорофил 

001-050_Biologia 11  2014.07.29.  16:52  Page 34



који је везан за беланчевине. Разлика између
два пигментна система је делом у саставним
елементима и количинском односу истих, а
делом у таласној дужини светлости коју реакци-
они центар апсорбује. У пигментном систему
број 1 максимална таласна дужина светла коју
хлорофил а апсорбује, дужа је, док у пигментном
систему број 2 тај максимум се налази у делу са
краћом таласном дужином. Свега 1 посто мате-
рије пигментних система чини једињење које
гради реакциони центар, док остали део граде
разни пигменти за апсорпцију светла.

У току трансформисања светлосне

енергије за време фотосинтезе молекул цен-
тралног хлорофила а пигментног система број 1
под дејством једног фотона долази у ексцитира-
но стање и одаје један електрон [49]. Тај елек-
трон прихвата један систем за транспорт

електрона који се састоји од више чланова.
Чланови су међусобно повезани преко редок-
сних процеса. Такве материје су, на пример, цито-
хроми, који су такође грађени од порфиринског
прстена, али на месту магнезијума се налази

гвожђе. Прихватањем електрона из стања Fe3+

молекул се редукује у стање  Fe2+ након чега
електрон предаје следећем члану транспортног
система и сада из стања Fe2+ враћа се у окси-
довано стање Fe3+. Овакав редоксни систем
прихваћени електрон преноси до крајњег при-

хватиоца електрона, а то је молекул NadP.
NadP под заједничким дејством електрона и

35МЕТАБОЛИЧКИ ПРОЦЕСИ У ЋЕЛИЈИ
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протона који потичу од фотолизе воде, редукује

се у облик NadPH+. 
У току процеса од једног фотона ексицити-

рани молекул а хлорофила пигментног система
број 2 отпушта један електрон. Тај електрон при-
хвата редокни систем за транспорт електрона
сличан претходном и преноси га на место пре-
датог електрона у пигментном систему број 1. На
тај начин овај електрон доспева на знатно нижи
енергетски ниво. Значајна разлика између два
енергетска нивоа користи се за синтезу aTP-а. 

И електрон који је напустио пигментни сис-
тем број 2 се надокнађује из процеса фотолизе

воде. Фотолиза је процес који се одвија уз ко-
ришћење светлосне енергије. У току реакције
молекул воде се цепа. У облику H+ предаје про-

тон за редукцију NadP, односно даје електрон
као крајњи давалац електрона пигментном сис-
тему број 2. Водоник из молекула воде се окси-
дује и ослобађа се молекуларни кисеоник. 

Дакле, у току процеса трансформације све-
тлосне енергије фотони изазивају струјање
електрона из воде према молекулу NadP. На тај
начин крајњи давалац електрона, молекул воде,
оксидише се, док крајњи прималац електрона
молекул NadP се редукује. Крајњи продукти
процеса су кисеоник, NadPH и светлосна енер-
гија која је трансформисана у молекул aTP-а.
Ова два друга производа су у даљем току фото-
синтезе основни услови за везивање угљен-ди-
оксида и његово уграђивање у угљене хидрате. 

Реакције у којима су од угљен-диоксида нас-
тала органска једињења, слично другим путеви-
ма метаболизма, дуго су биле непознате за
истраживаче. Кључ решења је била метода обе-
лежавања радиоактивним изотопима. Примену
овог принципа у истраживањима метаболизма
први је израдио мађарски хемичар ђерђ

Хевеши (1885–1966) који је свој научни рад вр-
шио углавном у Данској и у Шведској. Суштина
методе је да се у елемент који се испитује додаје
мала количина сопственог радиоактивног изо-
топа. Пошто изотопи исто тако учествују у свим
хемијским реакцијама као и елеменат који се
испитује, на основу њиховог радиоактивног зра-
чења обележена експериментална материја се
може пратити. Хевеши је ову методу оспособио
да испитује биохемијске процесе који се одигра-
вају у ћелији, а након тога ју је увео и у медицин-

ску терапију човека. Овим начином је нпр. испи-
тивао пут фосфора у метаболизму. У току експе-
римената је доказао да се у току биохемијских
процеса елементи који изграђују организам
стално мењају. За свој рад 1943. године добио је
Нобелову награду. 

Обележавање изотопима је у току испитива-
ња фотосинтезе користио и амерички хемичар
Мелвин Келвин (1911–1997). Он је 1947. године
започео своја истраживања која су трајала дуги
низ година у којима је тражио одговор на питање
којим путем од атмосферског угљен-диоксида
настају угљени хидрати у анаболичким процеси-
ма биљака. Испитиване врсте зелених алги по-
ставио је у атмосферу која је садржала радио-
активним угљеником обележен угљен-диоксид и
држао их је осветљене у различитим времен-
ским периодима. Фотосинтезу је у жељеном тре-
нутку прекинуо, а материје ћелија алги хемијски
је одвојио једне од других. На раздвојене мате-
рије положио је фотосензитивну плочу која је
црном бојом показивала место радиоактивне
материје. Све чешћим прекидањем фотосинтезе
и број насталих радиоактивних производа се
смањивао. Тако је дошао до првог корака угра-
ђивања/везивања угљен-диоксида. Као резултат
његових истраживања установио је поједине пу-
теве реакција, производе реакција, и карактере
ензимских система датих процеса. За своја
истраживања 1961. године добио је Нобелову
награду.

Жива бића која врше фотосинтезу, везивање
и уграђивање атмосферског угљен-диоксида
врше у току ензимских реакција једног редук-

ционог циклуса [50]. Први супстрат циклич-
не реакције је молекул пентоза дифосфата који
је способан да директно прихвати атмосферски
угљен-диоксид. Са прихваћеним угљен-диокси-
дом формира једно једињење прелазног карак-
тера грађено од 6 угљеникових атома. У веома
кратком времену од тог једињења помоћу ензи-
ма настају два молекула фосфо глицеринске
киселине. Ту се у циклични процес укључују
молекули NadPH који потичу из процеса транс-
формације светлосне енергије и коришћењем
aTP-а органску киселину редукују у алдехид. На-
стали молекули глицерин алдехид фосфата на-
стављају пут у два правца. Већи део остаје у ци-
кличном процесу и разним реакционим путеви-

001-050_Biologia 11  2014.07.29.  16:52  Page 36



ма и преко мноштва међупродуката трансфор-
мишу се у молекуле пентоза фосфата. Након
тога пентоза фосфат прихвата једну фосфатну
групу и настаје пентоза дифосфат, почетни мо-
лекул цикличног процеса, који је сада способан
да прихвати нови молекул угљен-диоксида. 

Мања количина глицерин алдехид фосфата

који напушта циклични процес, а садржи три
угљеникова атома, везује се у глукозу фосфат

која садржи 6 угљеникових атома и поред глуко-
зе представља полазно једињење за синтезу
скроба и целулозе. Дакле, молекули угљен-ди-
оксида из ваздуха редукују се у угљене хидрате,
органске макромолекуле који садрже велику
количину енергије. За то потребну енергију обез-
беђује везана светлосна енергија чијом транс-
формацијом настају молекули aTP-а и NadPH. 

Резимирајући анаболичке процесе угљених
хидрата, можемо констатовати да се у суштини
фотосинтеза може поделити на две фазе које
стоје у веома тесној вези једна са другом [51].

Прва фаза се одиграва искључиво у присус-
тву светлости и састоји се од везивања светлос-
не енергије и трансформације исте у хемијску
енергију. У овој фази се из воде ослобађа моле-
куларни кисеоник и NadPH, неопходан за редук-
цију угљен-диоксида. Преостала енергија се ко-
ристи за синтезу aTP-а. друга фаза је серија
реакција катализованих од стране ензима које
се и без присуства светлости одигравају. У
овој фази се врши везивање угљен-диоксида и
редукција истог до органских молекула. Потреб-
ну енергију обезбеђује хемијска енергија која је
произведена у првој фази [52].
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Везивање и редукција угљен-диоксид [50]
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Повезивање светле и тамне фазе фото-

синтезе [51]
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1. Шта је суштина фотосинтезе?

2. Како се врши везивање светлосне
енергије?

3. Шта је карактеристично за пигменте
који апсорбују светлост?

4. Која је разлика између пигментних
система и како функционишу?

5. Како се врши трансформација свет-
лосне енергије у хемијску? Који су главни
кораци?

6. Која је улога редоксних реакција у
фотосинтези?

7. Које материје напуштају процес и где
завршавају?

8. Шта је суштина редукционог циклуса?

9. Како се повезује светла и тамна фаза
фотосинтезе?

10. Зашто је фотосинтеза из аспекта
целог живог света важан процес?

11. Образложимо процесе назначене на
слици 52.

+

+
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Прегледна шема анаболичких процеса аутотрофних живих бића која врше фото-

синтезу [52]
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Гликолиза и биолошка оксидација [53]
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разГрадња УГљеНИХ ХИдраТа

ПрОИзВОдИ еНерГИјУ

Значајан део енергије која се ослобађа у
катаболичким реакцијама ћелије користи се за
синтезу aTP-а. Тако произведена хемијска енер-
гија је лако доступна и лако се може користити
за било коју животну функцију живих бића. Међу
тим процесима истакнути значај има разградња
угљених хидрата јер се и разградња осталих ор-
ганских молекула везује за овај процес. Највећа
количина угљених хидрата у ћелији се разгра-
ђује у току процеса биолошке оксидације.
Комплетан процес се састоји од веома много

реакција и све те реакције катализују различити
ензими. Од компликованог процеса само на при-
меру неколико централних супстрата пратићемо
важније кораке оксидације, односно промену
енергије. 

У току процеса полисахариди, као што је на
пример биљни скроб или животињски гликоген,
прво се разграде до градивних јединица глукоза
фосфата. Уколико је полазно једињење била са-
ма глукоза, уз учешће ензима и она ће се пре-
творити у глукоза фосфат [53]. Овај процес је
гликолиза. У првој фази гликолизе глукоза
фосфат кроз више реакција претвара се у гли-
церин алдехид фосфат који садржи 3 угљени-
кова атома. Ово једињење у следећем потезу
прелази у пирогрожђану киселину и откидањем
фосфатних група богатих енергијом синтетише
се aTP. На крају периода гликолизе пиро-
грожђана киселина са три угљеникова атома от-
пушта угљен-диоксид и настаје ацетилна група
која сада садржи два угљеникова атома. И на
крају ацетилна група везује се за молекул коен-
зим А, и тако у облику ацетил коензима А улази
у циклични процес биолошке оксидације.

Овај циклични процес је циклус лимунске

киселине и представља другу фазу биолошке
оксидације. На почетку кружног процеса ацетил-
ну групу која се одваја са молекула коензима А
прихвата оксал сирћетна киселина која има че-
тири угљеникова атома. Са прихваћеном аце-
тилном групом настаје лимунска киселина са 6
угљеникових атома, по којој је цео циклус добио
назив. Лимунска киселина у току кружног проце-
са се у више корака оксидује и преструктуира-
њем молекула доводи до поновног формирања
оксал сирћетне киселине. Ланац од 6 угљенико-
вих атома одавањем 2 угљеникова атома поно-
во ствара ланац од 4 угљеникова атома. На тај
начин циклус се затвара и поновно настала ок-
сал сирћетна киселина је спремна за прихвата-
ње следеће ацетилне групе. 

На крају целе реакције као завршне фазе
биолошке оксидације долази до крајње или
терминалне оксидације. У терминалну
оксидацију транспортни молекул Nad доноси
водонике настале у претходне две фазе у облику
NadH. Са молекула NadH водоници у облику
протона и електрона улазе у систем транспорта
електрона терминалне оксидације. И у овом слу-

Повезаност фаза гликолизе и биолошке

оксидације [54]
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чају у транспорту електрона углавном цито-
хроми који садрже гвожђе предају један другом
електроне. Први члан система се редукује

електроном који је прихватио са NadH. Након
тога предаје електрон следећем члану у реду
транспорта електрона и на тај начин се оксидује.
То се наставља све док електрон не дође до
крајњег молекула за прихватање електрона.
Електрони транспортовани у овом редокс систе-
му сваким потезом доспевају на нижи енергетски
ниво. Енергија која се на тај начин постепено
ослобађа користи се за синтезу ATP-а. Крајњи
прималац електрона у систему за транспорт
електрона је атмосферски кисеоник. Такође
атмосферски кисеоник прихвата и јоне водоника
транспортоване од стране NadH и тако у
реакцији са кисеоником настаје вода. 

У истраживању биолошке оксидације немачки
биохемичар Ото Варбург (1883–1970) највише
је истраживао коришћење атмосферског кисео-
ника у процесима метаболизма. Његова истра-
живања су открила улогу појединих цитохрома у
дисању и потврдила су да је основни извор
енергије катаболичких процеса оксидација водо-
ника до воде. Мађарски биохемичар алберт

Сент-ђерђи (1893–1986) је у току својих истра-
живања испитивао механизам биолошке окси-
дације. Доказао је да оксидацију пирогрожђане
киселине поспешују органске карбонске кисели-
не као што су оксал сирћетна или лимунска ки-
селина. Из тога је извео закључак да те кисе-
лине имају важну улогу у биолошкој оксидацији
пирогрожђане киселине. Поред тога описао је и
биолошке особине витамина С и Р. Изучавао је
молекуларни ниво функционисања мишића.
Такође је испитивао процесе одавања елек-
трона код беланчевина. За своја истраживања у
области биолошке оксидације 1937. године до-
био је Нобелову награду. Базирајући се на ис-
траживачким резулатима Сент Ђерђија, касније
је у току свог истраживачког рада у Енглеској
немачки биохемичар Ханс Кребс (1900–1981)
открио детаље циклуса лимунске киселине.

Прву и другу фазу биолошке оксидације
повезује ланац једињења са све мањим бројем
угљеникових атома, а на крају тог ланца из
циклуса лимунске киселине угљеникови атоми
органских молекула процес напуштају оксидо-
вани у молекул угљен-диоксида. Водонике који

настају у току процеса Nad транспортује у тер-
миналну оксидацију и на тај начин спаја три
фазе једну са другом [54]. У трећој фази, у фази
терминалне оксидације, сви водоници се, корис-
тећи атмосферски кисеоник, оксидују до воде.
Овај процес даје значајну већину производ-
ње енергије у току катаболичких процеса.
Наиме, док се у току гликолизе од једног мо-
лекула глукозе формира свега два молекула
aTP-а, дотле се у терминалној оксидацији саго-
ревањем водоника транспортованог у току раз-
лагања глукозе ствара 36 молекула aTP, и тако
комплетном биолошком оксидацијом 1 мола

глукозе за ћелију се ствара 38 мола ATP-а и у
њему похрањење корисне енергије. 

Биолошка оксидација се одиграва у аероб-
ним околностима у присуству велике количине
кисеоника. Међутим, имамо и такве случајеве
када у ћелији не располажемо  довољном коли-
чином кисеоника и тада се метаболички процеси
одигравају у анаеробним условима. Реакционе
путеве таквог типа заједничким именом зовемо

Ферментација/врење [55]
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Повезаност анаболичких и катаболичких процеса хетеротрофних живих бића [56]

БЕЛАНЧЕВИНЕ УГљЕНИ
ХИДРАТИ ЛИПИДИ/МАСТИ 
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врење [55]. Врење је анаеробна трансформа-
ција супстрата пирогрожђане киселине која
настаје у процесу гликолизе и могуће је више
реакционих путева. Два најпознатија пута су:
један у коме одавањем једног угљениковог ди-
оксида од пирогрожђане киселине настаје ета-
нол, а крајњи продукат другог реакционог пута је
млечна киселина која такође настаје од пиро-
грожђане киселине. Пошто оба крајња продукта
још увек садрже енергију која би се даљом
оксидацијом могла ослободити, из енергетског
аспекта процес врења није економичан. Корисна
енергија која се ствара у току овог процеса је
свега два мола aTP-а од 1 мола глукозе, значи
поклапа се са количином енергије која се
ослобађа у самој гликолизи.

Анаболичке и катаболичке процесе ћелије
тесно повезује струјање енергије и промет мате-
рије. У метаболичким процесима повезивањем
тих процеса нека једињења заузимају централну
улогу. У струјању енергије такав молекул је на
пример aTP, док у промету материје сличну
улогу има молекул ацетил коензим А. Ови
молекули подједнако могу настати разградњом
угљених хидрата, масти или беланчевина, а
могу бити и полазне материје за изградњу истих.
У исто време од тих једињења полазе и фазе

процеса разградње у којима се производи
велика количина енергије [56].

НУКЛеИНСКе КИСеЛИНе

ПреНОСИОцИ ИНФОрМацИја

За једну врсту бактерија изазивача запаље-
ња плућа карактеристично је да формирају де-
белу капсулу око себе. Када се такви изазивачи

болести убризгају у организам мишева, експе-
рименталне животиње у року од дан два угину
[57]. Уколико изазиваче болести загреју до
температуре од 60 степени и ове термички
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1. Које главне фазе разликујемо у
процесу биолошке оксидације? Напишимо
бруто једначину биолошке оксидације!

2. Шта се дешава у процесу гликолизе?

3. Која је улога циклуса лимунске
киселине?

4. Шта се дешава у фази терминалне
оксидације?

5. Које сличности и разлике су присутне
у процесима фотосинтезе и биолошке
оксидације што се тиче промене енергије,
промене броја угљеникових атома,
транспорта електрона, цикличних процеса,
односно редоксних реакција?

6. Која је разлика између производње
енергије у процесу врења и биолошке
оксидације? Шта је разлог томе?

7. На основу слике 55. представимо два
опште позната облика врења. Наведимо у
свакодневном животу важне области у
којима се користи процес врења.

8. Који процес даје већи део прозведене
енергије у току разградње? За пренос биолошке информације одговоран

је молекул ДНК [57]
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обрађене бактерије убаце у организам експери-
менталних мишева, животиње се не разбоље-
вају. Ова врста бактерија има и такву варијанту
која не ствара око себе дебелу капсулу и није

патогена. Природно је да мишеви који су
вакцинисани оваквим бактеријама остају здрави
без симптома. Експеримент су и тако извршили
да су у организам мишева убацили термички
обрађене патогене бактерије, односно живе
непатогене бактерије. Након кратког времена
неколицина мишева је угинула. 

Угинуле животиње су сецирали, испитали и
на опште изненађење установили да у њима жи-
ве патогене бактерије. То је могуће само тако да
у термички обрађеним патогеним бактеријама
постоје такве материје које су прешле у непато-
гене живе бактерије и које су биле способне да
мењају особине ових других. Каснијим испитива-
њима доказали су да је за трансформацију од-

говоран DNK молекул патогене бактерије. Тај
молекул, доспевши у живе непатогене бактерије,
пренео је особине патогених бактерија, значи
молекул dNk је у организам непатогених бак-
терија пренео биолошку информацију, потребну
за изградњу и функционисање патогене бакте-
рије.

Особину dNk за преношење информација
доказује и експеримент како бактериофази ин-

фицирају бактерије [58]. За грађу бактериофа-
га, који спадају међу вирусе, карактеристично је
да садрже молекул dNk и беланчевинасти омо-
тач (капсид). За њихово функционисање пред-
услов је постојање бактерије ћелије домаћина у
којој паразитирају. Након што се припоје на зид
бактерија, њихов dNk садржај се празни у ћелију
бактерије а беланчевинасти омотач остаје ван
ћелије. За откривање улоге dNk истраживачи су

користили методу двоструког обележавања изо-
топима. Одгајили су такав вирус чије су белан-
чевине садржале изотоп атома сумпора, а dNk
изотоп атома фосфора. У нападнутој бактерији
недвосмислено су доказали присуство изотопа
фосфора. Овим експериментом су доказали да
се формирање нових вируса који се распадом
ћелије домаћина ослободе од градивних еле-
мената ћелија, врши под дејством dNk моле-
кула вируса, који улази у ћелију домаћина, а не
под дејством вирусних беланчевина. 

Ови експерименти доказивања накнадно се
чине веома једноставни и подразумевају се са-
ми по себи. Међутим, иза тих резултата стоји дуг
и мукотрпан рад. На пример, откривање меха-
низма наслеђивања код бактериофага је резул-
тат истраживања бројних институција и врсних
научника.

Италијански лекар Салвадор Луриа (1912–
1991), 1940-их година проучавао је функциони-
сање бактериофага у бактеријским ћелијама до-
маћинима. Дејство вируса на бактерије изучавао
је у експериментима које је вршио заједно са
немачким биологом Максом делбриком (1906–
1981). Применом математичких метода положи-
ли су основе нове области науке, молекуларне
биологије вируса и бактерија. Њихове теоретске
закључке веома креативним практичним екс-
периментима потврдио је амерички биолог
алфред Херши (1908–1997). Он је у својим екс-
периментима применио изотопе помоћу којих је
потврдио претпоставку да се материјална осно-
ва наслеђивања налази у нуклеинским кисе-
линама. У току свог деценијског рада мапирали
су животни циклус бактериофага и у вирусима и
бактеријама открили су улогу наследног мате-
ријала у преносу информација.

Размножавање бактериофага у бактерији домаћину. Информацију која се односи на

изградњу беланчевина у себи носи молекул ДНК [58]
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Све информације за грађу бактерифага са-
држи молекул dNk вируса. Овај dNk молекул
доспевши у ћелију бактерије користећи материје
бактерије спроводи програм синтезе беланчеви-
на бактериофага. Значи да је молекул dNk ма-
терија која преноси информације за на-
следне особине живих бића. Овај молекул пре-
носи карактеристичне особине дате врсте са
генерације на генерацију. 

Овај механизам преношења информације са
генерацје на генерацију претпоставља да се са
молекула dNk мора направити прецизна копија.
То, наиме, обезбеђује преношење у суштини не-
промењене биолошке информације на генера-
цију потомака. Копија dNk молекула настаје у
току дупликације (ауторепликације) DNK.
Процес катализују разни ензими. Имамо ензиме
који на молекулу dNk препознају полазне тачке
копирања. Други ензими, везујући се за ове тач-
ке, кидањем водоничних веза на једном сегмен-
ту отварају двоструки ланац молекула. Такође
под дејством ензима, поред отворених ланаца,
синтетизују се нови ланци од постојећих нуклео-
тидних градивних елемената [59]. 

Оригинални ланци нуклеотида служе као
прецизан узорак за синтезу нових ланаца пошто
строга правила формирања парова база одређу-
ју и редослед база на новоформираним ланци-
ма. На крају процеса два  новоформирана dNk
ланца су грађена од једног оригиналног ланца и
од једног новоформираног ланца. Дакле, редо-
след база два новонастала молекула dNk, а
тиме и садржај биолошке информације су пот-
пуно идентични. 

Код прокариотских бактерија процес дуплика-
ције креће са једне тачке, међутим у еукариот-
ским ћелијама број полазних тачака у исто вре-
ме може бити и више хиљада. Када би се у слу-
чају мушице из разреда инсеката дупликација
покретала само на једној тачки, процес би трајао
и до две недеље. У стварности, овај процес зах-
тева само 3 минута. Наиме, дупликација се по-
креће у исто време на скоро 6 хиљада тачака
еукариотског dNk молекула. У току процеса но-
ви dNk се прво формира у облику краћих сегме-
ната након чега један посебан систем ензима
ове сегменте повезује у целину. Дуги dNk ланци
су изузетно крхки молекули. Насупрот томе, на
пример наследни материјал бактерија може и

више милиона пута да прође кроз процес дупли-
кације без тога да настане било каква грешка.
Разлог за то је чињеница да разни механизми
корекције брину о чувању садржаја информа-
ција dNk молекула. Тако, на пример, погрешан
сегмент dNk молекула један ензим за поправку
одстрањује након чега се он поново синтетизује
сада већ одговарајућим градивним јединицама.

Дупликација ДНК [59]

1. Којим експериментима су доказали
улогу нуклеинских киселина у преносу
информација? Потражимо на интернету
податке о научницима и вршеним експери-
ментима.

2. У каквом облику и коју информацију
преноси молекул DNK?

3. Како се врши дупликација молекула
DNK и преписивање информација?

нови стари      нови стари

нови нови
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СИНТеза БеЛаНчеВИНа

Способност нуклеинских киселина за прено-
шење и предају информација манифестује се у
синтези беланчевина ћелија. Информација се

односи на изградњу беланчевина. Наиме, редо-
след везивања аминокиселина карактеристичан
за поједине беланчевине у крајњем случају са-
држи молекул dNk. Информација похрањена у
dNk молекулу у облику триплета база одређује
аминокиселине полипептидног ланца који се
ствара. Преписивање и транспорт триплета база
врше молекули RNk. 

У току преписивања информација на
појединим сегментима dNk молекула формира-
ју се mRNk молекули. Преписивање (транскрип-
ција) почиње тако што ензим који катализује
формирање mRNk молекула везује се за један
ланац dNk молекула и на једном делу га одмо-
тава. Тако поједини нуклеотидни ланци постају
доступни и њихов редослед база се преписује у
молекул mRNk који се синтетизује. То се дешава
тако да како ензим напредује у нуклеотидном
ланцу тако се у складу са редоследом база dNk
молекула надовезују допунски нуклеотиди у све
дужем ланцу mRNk. На тај начин редослед база

dNk молекула недвосмислено oдређује редо-
след база mRNk молекула. У склaду са струк-
туром RNk молекула уместо тимина у једном
мононуклеотиду увек се налази база урацил.

Ензим све дотле наставља свој пут у ланцу
полинуклеотида док се не изгради комплетан
молекул mRNk. Тада ензим отпушта готов мо-
лекул mRNk, одваја се са молекулa dNk који се
након тога спаја, поново се уврће око своје осо-
вине и добија карактеристичну двоструку хеликс
структуру. У међувремену настали молекул
mRNk информацију за синтезу беланчевина
преписану са dNk унутар ћелије односи до
места синтезе беланчевина. 

Прихватање и транспорт аминоки-

селина потребних за синтезу беланчевина
врше молекули tRNk. Као почетни потез транс-
порта аминокиселине долазе у активирано ста-
ње.  Енергија потребна за активацију потиче од
aTP-а. Активацију 20 врста аминокиселина које
учествују у синтези беланчевина, за сваку ами-
нокиселину врши други ензим. Активиране ами-
нокиселине реагују са tRNk молекулима који
њих преносе. Свака врста аминокиселине има
посебан транспортни молекул tRNk. Молекули
аминокиселина везују се за један крај транс-
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Процес синтезе беланчевина на рибозому [60]

растући полипептидни ланац 

аминокиселина 

tRNS

триплети база 

mRNS

рибозом 
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портног молекула tRNk и тако се унутар ћелије
пренесу до места синтезе беланчевина.

Повезивање аминокиселина у по-

липептидне ланце врши се на рибозомима.
Рибозоми су честице компликоване грађе са-
стављене од сложених беланчевина и молекула
rRNk. На рибозомима разликујемо једну мању и
једну већу субјединицу које су истовремено по-
годне за привремено везивање једног молекула
mRNk и једног молекула беланчевине која се
управо синтетизује [60]. На површини рибозома
сусрећу се молекул mRNk који доноси инфор-
мацију за редослед везивања аминокиселина у
беланчевини и молекули tRNk који доносе
аминокиселине. 

Рибозом, пролази дужином целог молекула
mRNk читајући информације пренете у облику
триплета база. Очитавање и „разумевање” ин-
формације значи да се за триплете база који
следе један за другим на молекулу mRNk увек
везују молекули tRNk који располажу одгова-
рајућим триплетом база. На рибозомима се
привремено повезују tRNk и mRNk молекули и
tRNk молекул предаје полинуклеотидном ланцу
транспортовану аминокиселину. Након што је
предао аминокиселину tRNk молекул се одваја
од молекула mRNk и одлази са површине
рибозома. 

Формирање полипептидног ланца увек запо-
чиње истом аминокиселином метионином. Сле-
дећа, друга аминокиселина се пептидном везом
везује за метионин, након чега редом долазе
аминокиселине и пептидним везама се везују за
већ постојећи део полипептидног ланца. Ови по-
тези се настављају све дотле док се не формира
комплетан редослед аминокиселина каракте-
ристичан за дату беланчевину. На крају, рибозом
пратећи молекул mRNk долази до триплета база
који обележавају крај полипептидног ланца и
готов молекул беланчевина се помоћу ензима
одваја са површине рибозома.

Последњи потез процеса је одвајање почет-
ног метионина са почетка полипептидног ланца,
након чега формирањем карактеристичне прос-
торне структуре настаје молекул беланчевина.

Дакле, редослед база у dNk молекулу је тес-
но повезан са редоследом везивања аминоки-
селина у беланчевинама. Та веза, међутим, није
директна. Информација се у молекулу dNk на-
лази скривена у облику такозваног кода. Код
или шифра је систем сигнала/знакова помоћу
којих се једна информација одређеним путем
може спровести и реструктуирати. Знаци био-
лошког кода су триплети база који одређују по
једну аминокиселину. Извор информација је
dNk са које се код преписује на молекул mRNk.
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Правац преноса информација за синтезу беланчевина похрањених у ДНК молекулу [61]
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Речник кодова аминокиселина [62]
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РЕЧНИК КОДА АМИНОКИСЕЛИНА

Са молекула mRNk превођење кода на систем
сигнала аминокиселина врше молекули tRNk
[61]. Пошто триплете база нуклеинских кисе-
лина чине 4 основне базе, од тих база може да
се формира 43 триплета, то јест постоји 64 врсте
триплета база. То је знатно више комбинација од
20 врста аминокиселина које граде беланче-
вине. Због тога, по једну аминокиселину може да
одређује и више триплета база. А међу трипле-

тима постоји и један стартни триплет и тако-
звани стоп триплет. Могуће комбинације садржи
речник кода аминокиселина који смо
приказали у једној прегледној табели [62].
Пошто триплети база у сваком живом бићу одре-
ђују уграђивање исте аминокиселине, биолошки

код је општег карактера и важи за сва жива

бића живог света. 
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Синтезу беланчевина су детаљно испитивали
биохемијским методама у „ин витро” условима.
Амерички биохемичар Маршал Ниренберг

(1927–2010) је вештачки саставио такав систем
који је био способан за синтезу беланчевина. У
систем су ставили рибозоме који потичу из
бактерија са mRNk молекулима на њима,
односно tRNk молекуле, ензиме који активирају
аминокиселине и једињења погодна за
надокнађивање aTP-а. Пошто су неколико
аминокиселина обележили радиоактивном
методом и настала беланчевина је постала
радиоактивна. На тај начин су доказали да
синтеза беланчевина може да се одвија и ван
ћелије. Када су даљим експериментима mRNk
молекуле на површини рибозома ензимским
путем разградили, синтеза беланчевина је
престала. Значи, управљачка улога mRNk
молекула је неопходна у процесу. На место
разграђеног mRNk молекула убацили су
вештачки произведен mRNk молекул који је
садржао само један тип базе урацил. То значи да
је молекул mRNk био састављен искључиво од
триплета база uuu. И у овом случају је кренула
синтеза беланчевина, а као резултат настао је
полипептидни ланац који је грађен искључиво од
једне аминокиселине, од фенилаланина. На тај
начин је доказана тесна повезаност између
редоследа база и аминокиселина. 

Индијски биохемичар Хар Гобинд Корана

(1922–2011), у току својих експеримената у САД-
у отишао је још даље. Са својим сарадницима
1967. успео је да произведе један такав део
вештачког dNk молекула који је грађен од
сегмената који се стално понављају.
Информацију са вештачког dNk молекула
пренели су на mRNk молекул помоћу којег су
успешно синтетизовали беланчевине. Редослед
везивања аминокиселина је у потпуности
одговарао информацијама dNk сегмента који су
они произвели. На тај начин механизам синтезе
беланчевина је постао прегледан.

1. Упоредимо аминокиселине која има
највише а која има најмање кода.Шта може
бити разлог одступања?

2. Зашто су важни рибозоми за синтезу
беланчевина?

3. Како доспева информација DNK моле-
кула до аминокиселина?

4. Шта значи појам биолошког кода и који
је његов значај?

5. У медицинској терапији за производњу
инсулина користе бактерије. Објаснимо био-
лошку основу те појаве.

6. Резимирајмо кораке синтезе беланче-
вина.

СажеТаК
Скуп биохемијских процеса који се оди-

гравају у ћелији заједничким именом зовемо
метаболизам. Метаболизам се у суштини
састоји од три процеса која су идентична и
карактеристична за цео живи свет: струјање
енергије, промет материје и пренос инфор-
мација. Метаболички путеви ова три проце-
са су тесно повезани један са другим. 

за ендотермне процесе метаболизма
аутотрофна жива бића која врше фото-
синтезу везују сунчеву светлосну енергију и
у облику aTP молекула трансформишу у хе-
мисјку енергију. Организми који врше хемо-
синтезу у исту сврху користе енергију која се
ослобађа у току хемијских реакција. Хетеро-
трофна жива бића за синтезу aTP молекула
користе хемијску енергију органских матери-
ја коју су произвели аутотрофни организми.
У метаболизму ћелија првенствено анабо-
лички процеси у току којих се од различитих

градивних јединица изграђују макромолеку-
ли захтевају знатну количину енергије. 

За метаболизам ћелије су карактерис-
тични и егзотермни процеси. Они се првен-
ствено везују за процесе разградње орган-
ски хранљивих материја које доспевају у
ћелију. У процесима разградње/катаболич-
ким процесима молекули хранљивих мате-
рија разграђују се у више потеза до градив-
них јединица од којих настају међупродукти.
Производњу и енергију у ћелијама обезбе-
ђује даља разградња ових међупродуката. У
току тог процеса настају такви једноставни
крајњи продукти који представљају веома
низак енергетски ниво. Тако се хемијска
енергија која настаје у току разградње ма-
кромолекула користи за синтезу aTP-а. 

Метаболички процеси који се одигравају
у ћелији састављени су од ланца биохемиј-
ских реакција. Да би се реакције покренуле,
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материјама које учествују у реакцији неоп-
ходна је одређена количина активационе
енергије. ензими као биокатализатори за
одвијање реакција отварају пут са мањом
активационом енергијом. Ензими прво ре-
агују са супстратом, једињењем које се
трансформише у реакцији. Везујући се за
ензим супстрат се трансформише у крајњи
продукат реакције. Настали производ се
одваја од ензима и тако ензим постаје спо-
собан за везивање новог супстрата. Део
молекула ензима где се одвија трансфор-
мација називамо активним центром. Спе-
цифичности у просторној структури активног
центра проузрокују специфичност ензима.
Пошто је већина ензима грађена од бе-
ланчевина, веома су осетљиви на промене
фактора околине.

Изградња угљених хидрата је процес
од централног значаја за метаболизам.
Наиме, жива бића која врше фотосинтезу у
току овог процеса везују светлосну енергију
и трансформишу је у хемијску енергију коју
свако живо биће може да користи. Везивање
светлосне енергије врше пигменти који
апсорбују светлост. Под дејством фотона у
систему конјугованих двоструких веза пиг-
ментних система електрони дођу у ексци-
тирано стање и прелазе у један систем за
транспорт електрона. Таква једињења су
хлорофил и једињење из групе каротино-
ида. У току трансформације светлосне енер-
гије електроне из пигментног система броја1
преузима систем за транспорт електрона и
преноси на молекул NadP+. Предати елек-
трони се надокнађују ексцитираним електро-
нима пигментног система број 2 који се тако-
ђе преносе системом за транспорт електро-
на. Разлика између два нивоа енергије
доводи до ослобађања енергије која се
користи за синтезу aTP-а. И предати елек-
трони пигментног система број 2 се надок-
нађују електронима који потичу из фотолизе
воде, а у међувремену протоне воде прих-
вата молекул NadP, а из воде се ослобађа
молекуларни кисеоник. У овом процесу вода
као крајњи давалац електрона се оксидише,
док се молекул NadP као крајњи прималац
електрона редукује. 

NadP који настаје у светлосној фази фо-
тосинтезе уз помоћ aTP-а који је такође нас-
тао у тој фази, атмосферски угљен-диоксид
у једном редукционом циклусу уграђује у
молекул глукоза фосфата. Ово је полазно
једињење за настанак глукозе и даљу из-
градњу скроба или целулозе. Ова серија ре-
акција насупрот светлосној фази фотосин-
тезе одвија се и у мраку.

разградња угљених хидрата је цен-
трални процес метаболизма јер се процеси
разградње осталих органских макромолеку-

ла такође укључују у овај метаболички пут. У
току гликолизе молекул глукоза фосфата у
више потеза се трансформише у ацетилну
групу са два угљеникова атома која се везује
за молекул коензима, а у међувремену ства-
ра се мања количина aTP-а и ослобађа се
угљен-диоксид. Биолошка оксидација се
наставља потезима циклуса лимунске кисе-
лине где се групе од два угљеникова атома
у потпуности оксидишу до угљен-диоксида.
Водоници који су настали у дотадашњим
фазама оксидације транспортовани од стра-
не Nad доспевају до крајње, терминалне
оксидације. У току терминалне оксидације
атмосферски кисеоник као крајњи прималац
електрона све водонике оксидира до воде.
Производња енергије комплетног процеса 
у односу на 1 мол глукозе износи 38 мола 
aTP-а корисне енергије. Процес врења је
само делимична оксидација пошто угљене
хидрате разлаже само до једноставнијих
органских молекула разградњом пирогрож-
ђане киселине. У току врења од 1 мола глу-
козе настаје свега 2 мола aTP-а. 

Док смо у метаболизму угљених хидрата
првенствено разматрали промет материје и
енергије, у метаболизму нуклеинских кисели-
на и беланчевина пратимо проток биолош-
ке информације. Информацију за произ-
водњу беланчевина у ћелијама похрањује
молекул dNk у облику триплета база. Једна
од важних карактеристика dNk молекула је
да је способан за дупликацију (аутореплика-
цију) а тиме и за умножавање информације.
Друга важна карактеристика dNk молекула
је да је способан да преда информацију мо-
лекулу mRNk који се ствара на основу једног
нуклеотидног ланца dNk молекула. Преузе-
ту информацију синтетизовани mRNk мо-
лекул преноси до рибозома у ћелијама где
се врши синтеза полипептидног ланца.
Прихватање и транспорт потребних ами-
нокиселина на место синтезе беланчевина
врше молекули tRNk. Молекул mRNk који
доноси информацију везивања аминокисе-
лина беланчевина, односно молекул tRNk
који транспортује аминокиселину везују се
на површини рибозома. Молекули tRNk
допуњавањем триплета база mRNk моле-
кула предају транспортовану аминокиселину
полипептидном ланцу који се ствара и након
тога се одвајају од рибозома. Редослед ве-
зивања аминокиселина, дакле, са триплета
база mRNk молекула преводе молекули
tRNk. На тај начин између редоследа база у
мелекулу dNk и редоследа везивања ами-
нокиселина у беланчевини која настаје,
постоји тесна повезаност. Пренос информа-
ција између ова два молекула врши се
помоћу биолошког кода који је универзалан
у целом живом свету.
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Појам Ћелије

најмање бактерије и огромни китови океана,
као и папучице и морске мрке алге дугачке више
стотина метара грађени су од ситних јединица,
од једне или више ћелија. Већина ћелија
голим оком није видљива пошто је просечна ве-
личина ћелија микрометарска. изузетак чини не-
колико ћелија великих размера као што су јајне
ћелије птица, или ћелије биљних длачица.

испитивање ћелија омогућило је откривање
микроскопа. иако је роберт Хук већ 1665. годи-
не описао ћелијску структуру танких површин-
ских препарата плуте и зове, ипак скоро 200
година након тога је формирано мишљење да
свако живо биће има ћелијску структуру. енглес-
ки природњак роберт Браун (1773–1858) 1833.
године открива ћелијско једро унутар ћелије. То
је био значајан почетни корак за развој истражи-
вања ћелије у 19. веку. немачки ботаничар ма-

тијас Шлејден (1804–1881) испитивајући ћелије
и ћелијска једра биљака 1838. долази до
закључка да је карактеристична јединица свих
биљних организама ћелија. годину дана касније,
немачки анатом Теодор Шван (1810–1882) исто
то установљава у односу на животињске орга-
низме и у својој научној публикацији под нас-
ловом Подударности у грађи и расту живо-

тиња и биљака поставља универзалну теорију
о ћелијској структури.

и једна ћелија може бити самостално живо
биће, на пример једна прокариотска бактерија
или једно еукариотско једноћелијско живо биће.
Међутим, у организму вишећелијских еукариота
ћелије се за обављање појединих заједничких
задатака групишу у скупове ћелија, колоније, од-
носно организују се у ткива. иако су, малих раз-
мера, функционисање и грађа ћелија је веома
компликована. на пример, за одвијање процеса
метаболизма и најједноставнијој ћелији је
потребно више хиљада ензима, а сваки од тих ен-
зима катализује различите биохемијске реакције.

различите биохемијске реакције се пак одиг-
равају у просторима који су одвојени један од

другог. ова компликована структура је настала
као резултат дугог развоја. старији облик ћелије
је прокариотска ћелија [63]. У про-
кариотској ћелији цитоплазму обухвата ћелијска

Ћелијске органеле

Ћелијске органеле

Снимак једног дела прокариотске

бактеријске ћелије, начињен [63]

Снимак еукариотске биљне ћелије, начињен

електронским микроскопом [64]
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мембрана, али у цитоплазми још не постоји ор-
ганизовано ћелијско једро. наследни материјал
се налази слободно у цитоплазми. У еукари-

отској ћелији која се у току еволуције
формирала касније у цитоплазми се већ налази
добро организовано ћелијско једро [64].
резултат еволутивног процеса је поред ћелијског
једра и формирање бројних других ћелијских
органела у еукариотским ћелијама [65].

ЦиТоПлазма и БиолоШке

мемБране

Значајан део унутрашњости ћелије испуња-
ва цитоплазма. Цитоплазма садржи велику
количину воде у којој се у раствореном стању
налазе јони и мањи органски молекули. највећи
део макромолекула који граде цитоплазму чине
беланчевине. То су делом ензими а делом струк-
турни елементи цитоплазме. Посматрајући свет-
лосним/оптичким микроскопом, структура цито-
плазме се чини хомогеном. Међутим, у току ис-
питивања електронским микроскопом откривено
је да се цитоплазма не може свести на једну
полутечну пихтијасту масу пошто располаже
значајном скелетном структуром. То је у суштини
један сплет нити беланчевина између ћелијске
мембране и ћелијског једра који се континуирано
реорганизује. овај структурни скелет грађен од
беланчевина утиче на облик ћелије и потпомаже
кретање ћелијских органела унутар ћелије.

У ћелији у исто време може да се одиграва и
више хиљада биохемијских реакција. За неоме-
тано одвијање тих реакција потребни су реак-
циони простори који су релативно одвојени један
од другог. За одвајање тих простора у ћелији
служе биолошке мембране. Првенстве-
ни задатак сваке мембране је да дати простор
одвоји од спољашње средине. Унутар ћелије, на
пример, мембране одвајају хемијске реакције
које се одвијају у појединим ћелијским органе-
лама, али и ћелијска мембрана која обухвата
саму ћелију је биолошка мембрана.

основа свих биолошких мембрана је један
двоструки спој грађен од молеку-

ла липида. најчешћи липиди мембрана спа-
дају у групу фосфатида. Молекули фосфатида
се у води распоређују у формацију која за њих
захтева најмању количину енергије, а то је
двоструки слој [66]. на обе стране двоструког
слоја према води су окренути поларни крајеви
молекула формирајући хидрофилни део. апо-
ларни угљоводонични ланци фосфатида окрену-
ти су према унутрашњости двоструког слоја,
формирају хидрофобни део и истискују из
унутрашњости воду. Да се хидрофобни делови
фосфатида нигде не би додиривали са водом,
двоструки слој се склупчава и формира простор
који је ограђен са свих страна. 

Ћелијске органеле

1. Проверимо! Како наука објашњава
формирање еукариотске ћелије?

2. Помоћу снимка направљеног елек-
тронским микроскопом упоредимо које су
разлике између прокариотске и еукариотске
ћелије.

3. Зашто у односу на прокариотску ћелију
еукариотска може бити 100 пута већа?

4. Упоредимо грађу биљне и животињске
ћелије.

Слика број 65 Слика просторног модела

еукариотске ћелије 

ћелијска мембрана лизозоми

цитоплазма/

ћелијска

плазма 

ћелијско

једро 

једарце 

митохондрија ендоплазматични ретикулум

рибозомални ендоплазматски

систем/грануларни

Голџијев

апарат 
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У двоструком слоју веома се ретко дешава
вертикално померање молекула липида из јед-
ног слоја у други. Знатно је чешће и природније
померање устрану унутар једног слоја. суседни
молекули липида се лако померају један поред
другог, мењајући место. Захваљујући томе, осо-
бина двоструког слоја липида је знатно ближа
природи течности него чврстом, крутом скелету.
То је основа изузетне еластичности и савитљи-
вости мембране. 

Поред липида и беланчевине учетвују у из-
градњи биолошких мембрана. Мембранске

беланчевине се у двоструком слоју липида
смештају у складу са њиховом терцијалном
структуром [67]. Аполарни делови њихових
молекула урањају у хидрофобни део двоструког
слоја, док се поларни делови издижу у водену
средину. Веза мембранских беланчевина са дво-
струким липидним слојем може бити различитих
димензија. један тип беланчевина смешта се на
површину мембрана и само у мањој или већој
мери урања у липидни слој. Други тип молекула
беланчевина међутим у потпуности премошћава
мембрану и више таквих молекула могу форми-
рати и канал између две стране мембране.
Пошто је свака мембранска беланчевина смеш-
тена у течном двоструком слоју, у бочним прав-
цима се исто тако слободно могу кретати као и
молекули липида [68].

на спољашњој површини мембрана за бе-
ланчевине и за поједине молекуле липида могу
се везивати и угљени хидрати. Док су липиди
основна материја која је карактеристична за све
мембране, разлику између појединих мембрана
првенствено проузрокују беланчевине и ланци
угљених хидрата који се везују за мембрану.
Њихово присуство потпомаже другим молеку-
лима или ћелијама препознавање мембране,
односно могућност везивања за мембрану. 

сваку цитоплазму према спољашњем свету
облаже биолошка мембрана просечне дебљине
од 5–10 нанометара. То је ћелијска мем-

брана. Функционисање ћелијске мембране
суштински одређује промет материја између
спољашњег света и унутрашњости ћелије. код
појединих ћелија за ћелијску мембрану везује се
и ћелијски зид као спољашњи дебео омотач
[69]. Ћелијски зид није мембрана. структуру
чине разни молекули полисахарида. Ћелијски
зид биљних ћелија на пример гради целулоза.
Ћелијски зид имају прокариоти и ћелије гљива.
Ћелијски зид даје чврстину ћелији и штити је од
дејства из спољашње средине, без тога да
спречава промет материја који се одвија преко
ћелијске мембране. 

Биолошке мембране налазимо и у цитоплаз-
ми. Такве мембране унутар цитоплазме граде и
систем ендоплазматских мембрана

Ћелијске органеле

Основу биолошких мембрана чини

двоструки липидни слој [66]
Положај беланчевина мембране у

двоструком слоју липида [67]

простор ван ћелије 

унутрашњост ћелије 
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Грађа ћелијске мембране [68]

спољашња

површина мембране 

унутрашња

површина мембране 

беланчевине

мембране 

ланци угљених хидрата 

двоструки слој мoлекула липида 

Положај ћелијске мембране биљне ћелије

смештене поред ћелијског зида, начињен

електронским микроскопом [69]

Ендоплазматске мембране (систем)

ендоплазматски ретикулум и рибозоми,

начињен електронским микроскопом [70]
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[70]. овај систем прожима у потпуности цито-
плазму. најчешће је то систем шупљина, сличан
спљоштеним врећама. на површини мембрана
који ограђују вреће, у облику ситних зрнаца
смештени су рибозоми густо једно поред другог,
везани за мембранске беланчевине. на повр-
шини ендоплазматског ретикулума обавља се

интензивна синтеза беланчевина, а унутраш-
њост врећа првенствено служи за депоновање,
односно прослеђивање синтетизованих матери-
ја [71]. 

ТрансПорТ маТерије кроз

мемБрану

Поред тога што у ћелијама формирају гра-
ничне површине, мембране у исто време оства-
рују и тесну везу са спољашњим светом. Мани-
фестација те повезаности је промет материја
који се врши кроз мембране. Ћелија, на пример,
из спољашњег света узима разне материје за
свој метаболизам које након коришћења одстра-
њује као отпадне материје. све то се обавља
преко ћелијске мембране. и у самој ћелији је
интензиван промет материја унутар цитоплазме,
односно међу ћелијским органелама. и у том
случају материје пролазе кроз разне мембране.
Промет материја преко биолошких мембрана за-
једничким именом зовемо транспортним

процесима. 
У односу на разне материје пропустљивост

мембрана показује велика одступања. имамо
такве материје које скоро без препрека могу да
пролазе, док је другим материјама за пролазак
кроз болошке мембране потребна значајна ко-
личина енергије. Уколико за транспортни процес
није потребно уложити посебну енергију,
говоримо о пасивном транспорту. нај-
једноставнији пример за ову врсту транспорта је
када је са две стране полупропустљиве мембра-
не различита концентрација дате материје, и као
последица тога струјање материје се одвија са
места мање ка месту веће концентрације. По-
што већина мембрана воду више пропушта од у
води растворених материја, између унутрашњег
и спољашњег простора са две стране мембране
формира се појава осмозе. 

Да би се одржала стална унутрашња околи-
на (хомеостаза) ћелија, између спољашње сре-
дине и ћелије неопходно је успоставити осмот-
ску равнотежу. Црвена крвна зрнца човека
остварују осмотску равнотежу која одговара
осмотском притиску од 0,85 % раствора кухињ-
ске соли. ова вредност одговара осмотском
притиску крвне плазме. ако се црвена крвна
зрнца нађу у блажем раствору кухињске соли
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Један део ендоплазматске мембране

(система)/ендоплазматског ретикулума са

рибозомима који се везују за мембрану [71]

мРНК 

полипептидни ланац

који се ствара 

беланчевина мембране која

фиксира рибозом 

рибозом 

1. Шта је карактеристично за грађу
цитоплазме?

2. Која је улога мембрана у биолошким
процесима?

3. Од чега су грађене биолошке мембране?

4. Шта је карактеристично за двоструки
слој молекула липида?

5. Како су смештене беланчевине у
мембранама?

6. Која је разлика између ћелијске
мембране и ћелијског зида из аспекта
материја и грађе?

7. Која је улога система ендоплазматских
мембрана/ендоплазматског ретикулума?

8. Упоредимо ћелијски зид папучице и
једне бактерије.
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или у чистој води, вода улази у унутрашњост
ћелије. Пошто у исто време растворене метерије
из унутрашњости ћелије не могу да напусте
ћелију, количина воде расте, расте осмотски
притисак, ћелија бубри и на крају пуца. Уколико
црвена крвна зрнца убацимо у концентрован
раствор кухињске соли у врло кратком вре-
менском периоду она почињу да се смежуравају
јер дифузију воде из ћелије у спољашњи
простор не спречава ћелијска мембрана.

кроз мембрану пасивним транспортом про-
лази вода и неколико органских молекула јед-
ноставније грађе. на један део материја које
пасивним транспортом улазе у ћелију  утиче
величина њиховог молекула. испод одређене
величине пролазак молекула са једне стране
мембране на другу омогућавају канали форми-
рани од беланчевина. код друге групе материја
које пасивним транспортом улазе у ћелију ве-
личина молекула не представља потешкоћу за
пролазак кроз мембрану. То су такви аполарни
молекули који се просто растворе у двоструком
липидном слоју док пролазе кроз мембрану, и
тако доспевају у унутрашњост ћелије.

Пасивни транспорт представља само мали
део промета материја у ћелијама. У великом
броју се одвијају такви процеси у којима би на
основу постојећих односа концентрације промет
материја требао да се одвија баш у супротном
смеру. на пример, нервне ћелије избацују у
међућелијски простор јоне натријума, насупрот
томе што је у међућелијском простору скоро
десетоструко већи број јона натријума. 

То је могуће само уз коришћење додатне

енергије. Транспортне процесе овог типа зовемо
активним транспортом. За овај процес
је карактеристично да коришћењем енергије из
ATP молекула прослеђује материју кроз
мембрану у простор са већом концентрацијом.
Поред јона и малих молекула помоћу овог
механизма кроз мембрану пролазе и поларни
органски молекули већих размера [73].

Међутим, транспорт ових материја није само
енергетски проблем. За њихов пролазак кроз
мембрану потребне су тзв. материје носачи. То
су молекули беланчевина на површини мембра-
на који садрже специјално место везивања
адекватно материји која треба да се транспор-
тује. Везујући материју за своју површину пре-
носе је и предају структурним беланчевинама
које премошћавају мембрану које након тога
прослеђује материју на другу страну мембране.
Тако нпр. глукоза која улази у ћелију прво се ве-
зује на спољашњој површини мембранске бе-
ланчевине. Тиме се мења просторна структура
мембранске беланчевине и као последица зат-
вара се према спољашњости а отвара се према
цитоплазми, формирајући слободан пролаз за
глукозу. на крају глукоза се одваја од мем-
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Транспорт глукозе кроз мембрану [72]
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Модел процеса активног транспорта [73]
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бранске беланчевине и улази у унутрашњост
ћелије [72].

један од центара транспорта материје уну-
тар ћелије је Голџијев апарат који се на-
лази у свим еукариотским ћелијама [74]. Функ-
ционисање ове ћелијске органеле је у тесној
вези са синтезом беланчевина у ендоплазмат-
ском ретикулуму. са ендоплазматског ретикулу-
ма готове беланчевине упаковане у вакуоле гра-
ђене од биолошких мембрана, прелазе на
голџијев апарат који је такође грађен од билош-
ких мембрана [76]. голџијев апарат трансфор-
мише беланчевине, нпр. везује за њих ланце
угљених хидрата и поново их пакујући у мем-
бране прослеђује до места коришћења [75]. на
тај начин долазе на своје место мембранске
беланчевине које изграђују ћелијску мембрану,
или уз помоћ лизозома разложене беланчевине
одлазе ван ћелије. 

Проналазач голџијевог апарата је био итали-
јански цитолог камило голџи (1844–1926) који
се првенствено бавио нервним ћелијама. Микро-
скопске препарате за оптички микроскоп обојио
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Функционисање Голџијевог апарата [75]
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је специјалним методама бојења. Захваљујући
томе, створила се могућност да се изучавају и
такве ћелијске органеле које до тада нису биле
видљиве. 

Лизозоми су у ћелијама такве вакуоле грађе-
не од биолошких мембрана, које садрже ензиме

разлагаче. Поједини лизозоми помоћу својих ен-
зима разграђују материје које су доспеле у ће-
лију. Други тип лизозома садржи ензиме који
разлажу материје сопствене ћелије. овај други
тип лизозома врши разградњу ћелијских орга-
нела које су постале сувишне, или разлаже раз-
не отпадне материје у ћелији. 

Поред активног и пасивног транспорта раз-
них растворених материја кроз ћелијску мембра-
ну пролазе и макромолекули, односно још и од
њих веће чврсте или течне честице. У оба
случаја је реч о фагоцитози и зато се овај процес
зове ендоцитоза [77]. У току тог процеса
један део мембране обухвата честицу, посте-
пено је увлачи и формира око ње мембранску
везикулу. Та везикула се са унутрашње стране
мембране која се затвара откида и одлази у
унутрашњност ћелије. након ензимске разград-
ње фагоцитираних честица, корисни молекули
одлазе у ћелијску плазму, а преостали део се
преко ћелијске мембране одстрањује. ово је
процес супротног смера од претходног и зове се
егзоцитоза.
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Процес ендоцитозе и егзоцитозе [77]

енДоЦиТоЗа 
егЗоЦиТоЗа 

ћелијска мембрана 

цитоплазма/

ћелијска плазма 

функционисање катаболичких

ензима лизозома 

1. Наведимо молекуле који граде биолошке
мембране. Напишимо примере за метерије
које се налазе у цитоплазми: неоргански
молекул, органски молекул, јони, органски
молекули колоидне величине.

2. Шта је суштина транспортних процеса?

3. Шта називамо пасивним транспортом?
Наведимо типове пасивног транспорта.

4. Шта је карактеристично за процес
активног транспорта?

5. На основу слике  77. објасни процес
ендо- и егзоцитозе.

6. Упоредимо дифузију и осмозу.

7. Каквим експериментима се може
представити осмоза?

8. Наведи примере за активне и пасивне
процесе транспорта који се одвијају у
ћелији.

9. У организму живих бића, који процеси
се одвијају дифузијом а који осмозом?

10. Напиши примере за ендоцитозу која се
одвија у организму човека.

11. Испрати судбину фагоцитиране
материје у ћелији: начин уласка, начин
варења и процес одстрањивања отпадних
материја.

Систем ендоплазматских мембрана око

ћелијског једра и мембранске везикуле око

система [76]
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ХлороПласТ и миТоХондрија

како у прокариотским тако и у еукариотским
ћелијама везивање светлосне енергије врши се
помоћу разних пигментних материја. Пигментне
материје се у ћелијама везују за мембранске бе-
ланчевине. У еукариотским биљним ћелијама те
мембране формирају посебну ћелијску органелу
хлоропласт. У биљном свету облик, вели-
чина и распоред хлоропласта унутар ћелије у
великој мери се разликује. У ћелијама алги нала-
зимо један или неколико већих хлоропласта раз-
личитог облика. Ћелије биљака компликованије
телесне грађе, међутим, садрже у веома вели-
ком броју хлоропласте сферичног или елипсо-
идног облика. израчунали су да je нa пример у
листу обичног рицинуса на једном mm2 равно-
мерно распоређено пола милиона хлоропласта.
о било којој биљци да је реч, заједничка црта
функционисања хлоропласта је да се у њима

одвија фотосинтеза. 
код прокариотских цианобактерија још не

можемо говорити о посебним хлоропластима.
Први самостални хлоропласти који су биолош-
ким мембранама ограничени простори ћелијске
плазме појављују се у ћелијама еукариотских
алги. Унутрашњост ових хлоропласта једностав-
не плочасте структуре, унутрашње мембране
формирају спљоштене врећасте просторе који
су ограђени један од другог. Почевши од ма-
ховина у хлоропластима свих развијених биља-
ка плоче унутрашње мембране хлоропласта
формирају цилиндричну структуру.

Хлоропласте развијених биљака од ћелијске
плазме одваја спољашња мембрана. Простор
унутар спољашње мембране испуњава плазма

[78]. на електромикроскопском снимку се добро
види да ову плазму прожимају плоче унутрашње
мембране. Те плоче се местимично вишеструко
наслажу једна на другу и формирају тзв. грану-
ме. облик гранума највише личи на стубове са-
чињене од хокејашких пакова који су послагани
један на други [79]. 

Процеси везивања светлосне енергије и
трансформације у хемијску енергију одвијају се у
гранумима. Фото-сензитивни пигменти везујући
се за беланчевине унутрашње мембране фор-
мирају пигментне системе број 1. и 2. Фотони
светлосне енергије ексцитирају молекуле хлоро-

фила а пигментних система. ексцитиране елек-
троне који се издвајају из пигментних система
прихвата систем за транспорт електрона који се
такође везује за мембранске беланчевине. стру-
јање ексцитираних електрона кроз овај систем
врши се у смеру крајњег прихватиоца електрона
молекула NADP. 

ови молекули су смештени на површини
унутрашње мембране која гледа према плазма
простору хлоропласта [80]. 

У исто време протони који се ослобађају у
току ових процеса нагомилавају се на другој
страни мембране у унутрашњости гранума.
Двоструки липидни слој мембране је непроходан
за протоне. Због тога на две стране унутрашње

мембране ствара се значајна разлика у

Ћелијске органеле

Грађа хлоропласта [79]

плазма хлоропласта 

гранум 

унутрашња мембрана 

спољашња мембрана 

Снимак хлоропласта, начињен

електронским микроскопом [78]
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концентрацији H+. Та разлика у концентрацији
престаје када кроз беланчевинасте канале мем-
бране протони излазе из унутрашњости гранума
у плазму хлоропласта где редукују молекуле
NADP.  изласком јона водоника изједначава се

разлика у концентрацији са две стране мем-
бране, а ослобођена енергија се користи за

синтезу ATP-а.
Даљи кораци фотосинтезе одвијају се у

пазма простору хлоропласта. коришћењем
молекула NADPH и ATP насталих у светлосној
реакцији, ту се врши везивање угљен-диоксида
и редукција до органских молекула. Тако наста-
ли угљени хидрати се или директно користе или
се депонују у ћелији.

У ћелијама се поред изградње угљених
хидрата и сегменти разградње истих везују за
мембране. код прокариотских ћелија одвија се
на мрежи мембрана које се налазе у ћелијској
плазми. У еукариотским ћелијама овај задатак
врши посебна ћелијска органела, митохон-

дрија. Митохондрије су већином ваљкастог
облика, величине сличне бактеријама. Њихов
број у разним ћелија креће се у широком дија-
пазону. код једноћелијских бичара нпр. у ћелији
има само једна митохондрија, док у ћелијама
јетре сисара може бити и више хиљада. У ћели-
јама од процеса билошке оксидације гликолиза

се одвија у ћелијској плазми, док се циклус
лимунске киселине и терминална оксидација од-
вија у митохондријама. слично хлоропластима,
и митохондрије од ћелијске плазме одваја једна

ћелијска мембрана [81]. Унутар митохондрија
налази се унутрашња мембрана чије инвагина-
ције у облику цеви или плоча добоко прожимају
матрикс митохондрије. Укупна површина ових
формација је изузетно велика. нпр. у једном хе-
патоциту претпостављајући око 1000 митохон-
дрија укупна површина унутрашњих мембрана је
10 пута већа од спољашње површине истог
хепатоцита. Велика површина мембрана уну-
трашњи простор митохондрија дели на бројне
мање јединице. ова грађа омогућава просторно
раздвајање процеса разградње који се састоје
од више потеза [82].

Циклус лимунске киселине се одвија у мат-

риксу митохондрија. настале водонике NAD
молекули транспортују а површину унутрашње
мембране [83]. Беланчевине унутрашње
мембране водонике прихватају у облику протона
и електрона. У системима за транспорт елек-
трона који се везују за мембранске беланчевине
струјање електрона је једносмерно и креће се
према крајњем прихватиоцу, према атмосферс-
ком кисеонику. Пролазећи кроз унутрашњу мем-
брану, протони доспевају у простор између две
мембране и тамо се нагомилавају. Тако се на
две стране унутрашње мембране формира зна-
чајна разлика у концентрацији јона водоника.
Протони су способни да прођу кроз мембрану
према матриксу само кроз јонске канале специ-
јалних беланчевина које прожимају мембрану. У
матриксу са кисеоником који је већ прихватио
један водоник формирају воду. разлика у
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Процес трансформације светлосне енргије на мембрани [80]

плазма простор/плазма

хлоропласта 

мембрана гранума 

унутрашњост гранума 

фотон 
фотон 

редукциони

циклус 

NADPH
NADP

ATP

ADP

H+O2 H2O

e–

e– H+
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концентрацији троши се на синтезу ATP-а.
Пошто се 95% ATP молекула ствара у катабо-
личким процесима митохондрија, ову ћелијску

органелу можемо сматрати центром ћелије за

производњу енергије. 
Повезаност мембранских процеса и синтезе

ATP-а први је у својој хемиосмотској теорији
1961. године описао енглески биохемичар
Питер мичел (1920–1992). касније су и
експериментално потврдили главне хипотезе
његове теорије. суштина теорије је да енергија
потребна за формирање ATP-а у ћелијама по-
тиче од процеса транспорта електрона преко
биолошких мембрана. наиме, енергија која се
ослобађа приликом транспорта електрона,
директно се користи за формирање разлике у

концентрацији јона водоника са две стране
мембране. када дође до изједначавања разлике
у концентрацији преко јонских канала мембран-
ских беланчевина, енергија која се ослобађа
троши се за синтезу ATP-а. овај принцип под-
једнако важи за фотосинтетске процесе у
хлоропластима и терминалну оксидацију која се
одвија у митохондријама.
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Снимак митохондрија, начињен

електронским микроскопом [81]
Грађа митохондрија [82]

плазма митохондрија/матрикс 

спољашња

мембрана 

унутрашња

мембрана 

Процес терминалне оксидације на мембрани [83]

плазма

митохондрија/матрикс 

унутрашња мембрана 

простор између

унутрашње и спољашње

мембране 

циклус лимунске

киселине ATP

ADP
NADH  NAD+ H2O O2

H+

1. Шта је карактеристично за грађу
хлоропласта и митохондрија? Упоредимо
их.

2. Која је повезаност између грађе
хлоропласта и процеса фотосинтезе?

3. Која је повезаност између грађе мито-
хондрија и појединих процеса биолошке
оксидације?

e– e–

H+
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Ћелијско једро и Ћелијска

деоБа – миТоза

карактеристична ћелијска органела еукари-
отских живих бића је ћелијско једро [84].
најчешће има сферични или елипсоидни облик.
Већина ћелија садржи једно ћелијско једро, али
имамо ћелије и са два, односно више једара.
Ћелијско једро од ћелијске плазме одваја једро-

ва мембрана. једрову мембрану граде два слоја
мембрана од којих је спољашња мембрана у ве-
зи са ендоплазматским ретикулумом. на рети-
кулуму налазимо бројне рибозоме. на електро-
микроспоском снимку добро се виде поре које
целом дебљином прожимају једрову мембрану.
кроз те поре се између ћелијског једра и ћелиј-
ске плазме одвија промет материја беланчевина
и нуклеинских киселина [85].

У унутрашњости ћелијског једра добро
издвојену јединицу формира једарце. овде се
синтетишу молекули rRNK, односно и беланче-
вине које формирају рибозоме. Молекул rRNK
везујући се за беланчевину формира за рибо-
зоме карактеристичну кватерналну структуру
беланчевина. Унутрашњост ћелијског једра
испуњава једрова плазма која већим делом
садржи макромолекуле нуклеиснских киселина и
беланчевина, односно градивне елементе истих,
као и у води растворене различите јоне. од ових
материја молекуле DNK и беланчевине које се
везују за њих зовемо хроматинским метрија-

лом [86]. 
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једарце 

поре 

једрова

мембрана 

рибозоми 

нуклеоплазма/

једрова плазма 
ендоплазматска

мембрана 

ендоплазматски

ретикулум 

Грађа ћелијског једра и мембрана једра,

начињен електронским микроскопом [84]

Мембрана једра и структура пора, начињен

електронским микроскопом [85] Приказ дела хроматинске грађе [86]

DNK

беланчевина 

051-103_Biologia 11  2014.07.29.  17:25  Page 62



63

У појединим фазама функционисања ћелије,
хроматински материјал се сабија и формира
добро издвојена тела. овај облик организације
се зове хромозом. У сложеници грчког по-
рекла хрома значи боја, а сома означава тело.
овај назив указује на особину хромозома да се
добро боје разним бојама, наиме, на почецима
цитолошких истраживања хромозоми су проу-
чавани на обојеним микроскопским препаратима
[87]. 

иако у прокариотским ћелијама не постоји
ћелијско једро, али једрове материје и код њих
садрже DNK молекул. овај молекул се органи-
зује у један кружни затворени облик за који се не
везују беланчевине и тако не можемо говорити о
хромозому. компликовани хромозоми које граде
DNK молекули заједно са беланчевинама, карак-
теристични су само за еукариотске ћелије. Док
једрове материје прокариота већином садрже
само један молекул DNK, у појединим ћелијама
еукариота имамо више хромозома. Њихов број
креће се у веома широком дијапазону код разних
врста. Постоји и такав црв код којег у једној ће-
лији има 2 хромозома, али у исто време позната
је и таква врста лептира у чијим ћелијама се
налази 380 хромозома. Ћелије које граде људ-
ски организам садрже 46 хромозома. и количина
DNK је различита у разним хромозомима.

Укупна дужина DNK молекула у ћелијском једру
појединих гљивица квасца износи 12 mm, код
домаће кокошке 65 cm, а код човека достиже
дужину од 2m.

DNK молекули хромозома ћелија садрже ин-
формацију потребну за синтезу беланчевина
ћелије. Процес дупликације DNK и деобе ћелије
омогућава да се та инфорамација пренесе на
ћелије потомке. кружни процес који полази од
стања пре синтезе DNK у ћелијама које се деле,
а преко синтезе и ћелијске деобе долази у по-
четни период, зовемо ћелијским циклу-

сом. Ћелијски циклус је временски период од
настанка једне ћелије до завршетка деобе те
исте ћелије [88]. 
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Снимак људског хромозома, начињен

електронским микроскопом [87]

Периоди ћелијског циклуса и снимак ћелије

која се дели, начињен електронским

микроскопом [88]
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Први део ћелијског циклуса је један мировни

период који може краће или дуже да траје. За
време овог периода врши се синтеза mRNK и
стварају се одређене ензимске беланчевине.
Ћелије које се интензивно деле као што су нпр.
ћелије врха корена, у овом периоду проведу

само неколико сати. следећи потез је период
дупликације DNK који износи скоро половину
времена целог ћелијског циклуса. Поред синтезе
DNK у овом периоду се синтетизују и белан-
чевине које се везују за DNK. и на крају се дакле
формира удвостручена количина хромозома.
након синтезе DNK следи један кратак период
мировања у којем је потврђено да се производи
нова количина mRNK и синтетизују се одређене
беланчевине. након тога следи деоба ћелија, ко-
ја се одвија у року од 1 до 2 сата. У току тог про-
цеса раздвајају се хромозоми, дели се ћелија, и
две настале ћерке ћелије доспевају у период
мировања. 

Уколико током ћелијске деобе наста-
ну такве ћерке ћелије у којима је број хромозома
идентичан оном који је био у мајка ћелији, гово-
римо о митози. Митоза је завршни период ће-
лијског циклуса у којем се и светлосним/оптич-
ким микроскопом добро види у простору сабијен
удвостручени хроматински материјал у ћелиј-
ском једру у облику хромозома [89]. на тако
формираним хромозомима препознају се једна
од друге одвојене хроматиде. Парови хромтида
се везују преко центромере. 

У току митозе једрова мембрана ишчезава, а
између два пола ћелије од беланчевина ћелијске
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Формирање хромозома [89]

2 nm

11 nm

30 nm

700 nm

120-30 nm

Процес митозе [90]

мембрана једра 

у фази изградње 

хроматиде које

се раздвајају 

контрактилне

нити 

настале ћелије/

ћелије ћерке 

ћелија 

једро 

хромозоми који су се формирали

након дупликације ДНК 

хромозом 

мембрана

једра у фази

деструкције 
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плазме формирају се танке контрактилне нити.
сам назив митоза потиче од назива ових
контрактилних нити [90]. За те контрактилне
нити се преко центромера везују хромозоми
распоређени у екваторијалној равни ћелије.
након тога хроматиде се одвајањем центромера
раздвајају, и пратећи контрактилне нити повлаче
се према супротним половима ћелије. стигавши
до полова, из облика хромозома трансформишу
се у хроматински материјал лабаве структуре, а
у међувремену се формирају нова ћелијска
једра. око ћелијских једара формира се нова
једрова мембрана а започиње се и раздвајање
две настале ћелије у екваторијалној равни
оригиналне ћелије. као последњи потез ћелијске
деобе, од елемената мембране формира се
нова ћелијска мембрана око две настале ћерке
ћелије [91].

реч грчког порекла митос на српском значи
нит, што указује на контрактилне нити као
карактеристичну формацију деобе. од ћелијских
органела главни управљач ћелијске деобе је

ћелијско једро које садржи DNK. Поред ћелијског
једра, међутим, постоје још две ћелијске
органеле које су способне за самосталну деобу.
То су хлоропласт и митохондрије. обе ћелијске
органеле имају свој DNK материјал који је
сличан кружном DNK молекулу прокариота.
један део беланчевина те две ћелијске
органеле изграђује се на основу сопствене DNK
информације. Други део беланчевина се
синтетише у ћелијској плазми, а информације за
њихову структуру се налазе у DNK молекулима
ћелијског једра.
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Митотичка деоба биљне ћелије, микроскопски снимак [91]

1. Прикажимо грађу ћелијског једра!

2. Која је разлика између хроматинског
материјала хромозома и хроматиде?

3. Шта је суштина ћелијског циклуса и
који су периоди истог?

4. Како се одвија митоза? Прикажимо
поједине фазе ћелијске деобе!

5. Која је улога пора једрове мембране?
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свако живо биће је грађено од ситних
јединица, од једне или више ћелија. Значај-
ни део унутрашњости живих ћелија испуња-
ва ћелијска плазма. То је у суштини један
сплет беланчевинастих нити које се стално
реконструишу, садрже огромну количину
воде, односно у води растворене јоне и
мање органске молекуле. За ограничавање
ћелијске плазме и за раздвајање унутраш-
њих простора ћелија служе билошке
мембране. основу структуре мембрана
чини двоструки слој молекула липида.
аполарни ланци угљоводоника окренути
према унутрашњости дају хидрофобни
карактер, док поларни делови молекула
окренути према води дају хидофилни ка-
рактер липидном слоју. и беланчевине
учествују у изградњи мембрана у које у раз-
личитој мери урањају. и липиди и беланче-
вине релативно лако могу унутар мембране
да се померају у бочним правцима. Мем-
брана која ограничава ћелијску плазму зове
се ћелијска мембрана. 

Ћелијску мембарну прокариота, гљива и
биљака споља прекрива дебели слој ћелиј-
ског зида. Унутрашња мрежа мембрана
ћелијске плазме гради ендоплазматски сис-
тем мембрана/ендоплазматски ретикулум
који је тесно повезан са синтезом белан-
чевина на шта указују бројни рибозоми сме-
штени на површини ове ћелијске органеле. 

Мембране нису само површине које
ограничавају ћелију већ се преко њих одвија
промет материја који ствара тесну везу
између ћелије и спољашњег света. Промет
материја преко мембране заједничким име-
ном зовемо транспортним процесима. ако
процес не захтева улагање додатне енергије
од стране ћелије, ако је то нпр. једноставна
дифузија, говоримо о пасивном транспор-
ту. Уколико дата материја кроз мембрану
пролази коришћењем енергије која потиче
из биолошког извора говоримо о активном
транспорту. Центар транспорта материја
унутар ћелије је Голџијев апарат. Материје
које треба транспортовати упакује у мем-
бране и прослеђује на одговарајуће место.
Чврсте честице или капи течности већих
размера у ћелију доспевају процесом ендо-
цитозе, односно из ћелије се празне
егзоцитозом.

Везивање светлосне енергије врши се
помоћу пигментних материја везаних за
структурне беланчевине мембране. Таква
ћелијска органела еукариотских ћелија је

хлоропласт. Хлоропласт од ћелијске плаз-
ме одваја спољашња мембрана. Унутрашњи
простор испуњава плазма хлоропласта коју
прожимају плоче/листови унутрашње мем-
бране формирајући бројне грануме. За бе-
ланчевине мембрана гранума везују се
пигменти који апсорбују светлост. У току фо-
тосинтезе која се ту одвија, са две стране
мембране формира се значајна разлика у
концентрацији јона водоника и у току из-
једначавања разлике у концентрацији енер-
гија која се ослобађа троши се на синтезу
ATP-а.

и процес биолошке оксидације се везује
за системе мембрана, а врши се у митохон-
дријама еукариотских ћелија. и у митохон-
дријама разне реакционе просторе  раздваја
унутрашњи и спољашњи систем мембрана.
јон водоника који се ослобађа у овим про-
цесима нагомилава се у простору између
две мембране и тако се са две стране уну-
трашње мембране ствара значајна разлика
у концентрацији јона водоника. енергија која
се ослобађа омогућава производњу велике
количине ATP-а. Због тога се митохондрије
могу сматрати центрима за производњу
енергије у ћелијама. 

карактеристична ћелијска органела еука-
риотских ћелија је ћелијско једро. грађено је
од двоструког слоја мембрана на којима се
налазе веома бројане поре. кроз те поре се
врши транспорт макромолекула. Ћелијско
једро садржи разне врсте макромолекула
међу којима молеукул DNK и беланчевине
везане за DNK граде хроматински матери-
јал. овај хроматински материјал се за време
ћелијске деобе сабије у простору и формира
хромозоме. DNK молекули хромозома у
себи носе информације које се односе на
синтезу беланчевина у ћелији. 

Дупликација DNK и процес ћелијске де-
обе омогућава да се те информације пре-
несу на ћерке ћелије. Целокупни процес се
одвија у оквиру ћелијског циклуса. Завршни
период ћелијског циклуса је мипозичка
ћелијска деоба. У току митозе хромозоми
се распоређују у екваторијалној равни ће-
лије након чега се раздвајају на хроматиде.
Пратећи беланчевинасте контрактивне нити,
хроматиде одлазе на два супротна пола
ћелије где формирају нова ћелијска једра.
након тога и сама ћелија се дели. У настале
две ћерке ћелије број хромозома је иден-
тичан броју хромозома мајке ћелије/полазне
ћелије.
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сПољаШњи омоТач

и креТање

организам човека ограничава према спо-
љашњем свету спољашњи омотач. спољашњи
омотач човека је кожа. Кожа човека је гра-
ђена од три главна слоја [93]. Епител је грађен
од више делова. спољашњи део је орожали
плочасти епител који се константно перута, а из
дубљих слојева се константно надокнађује. овај
суви орожали слој који се брзо ствара/надокна-
ђује, спречава брзо испаравање телесних теч-
ности, дакле спречава исушивање организма а у
исто време штити организам од хемијских и
бактеријских деловања. Против јаког сунчевог
зрачења епител се штити производњом пигме-
ната. Пигментна материја која одређује боју
коже смештена је у ћелијама дубљих слојева,
светлија и тамнија боја коже појединих људи
зависи искључиво од количине пигмената. Де-
лови епитела не садрже крвне судове. Ћелије се
хране путем дифузије из слоја везивног ткива
који се налази испод њих. 

слој везивног ткива који се налази испод
епитела зове се крзно. грађено је од густог влак-

вегеТаТивне функЦије
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настог везивног ткива које у исто време обезбе-
ђује чврстину и еластичност коже. То је део бога-
то прожет крвним судовима и нервним заврше-
цима. има важну улогу у терморегулацији орга-
низма, делом променом пречника крвних судо-
ва, а делом испаравањем секрета који произ-
воде знојне жлезде. из крзна полазе фоликули
длака са длакама или косом [92]. У фоликуле
длака се улива производ лојних жлезда. лој
обезбеђује еластичност коже, потпомаже зашти-
ту против иритирајућих течности. 

испод крзна се налази поткожно ткиво. У
зависности од регије тела променљиве је
дебљине, грађено је од растреситог масног ве-
зивног ткива. Доприноси заштити од механичких
дражи и захваљујући масном ткиву служи као
резерва хранљивих материја. 

свакодневни важан задатак је одржавање

чистоће коже човека. када се умивамо вода и
сама по себи је способна да раствори велику ко-
личину прљавштине са површине коже, а у исто
време поспешује перутање горњег слоја орожа-
лог дела епитела. У чишћењу помаже сапун тако
да врши емулгацију масти које имају најважнију
улогу у везивању прљавштине за кожу. У исто
време пуно сапуна и других детерџената које
растварају масти може да исуши кожу и учини је
повредљивом. Преко испуцале коже изазивачи
болести лакше могу да доспеју у организам.
након честог прања руку је препоручљиво кожу
третирати кремема које спречавају исушивање.
У пубертету лојне жлезде производе више сек-
рета него што је уобичајено. ако секрет запуши
фоликул длаке формира се митесер. Уколико се
у митесеру намноже бактерије на кожи се појав-
љује запаљенска флека испод које се сакупља
гној и на тај начин се формира бубуљица. У то-
ку лета за време сунчања јако сунчево зрачење
лако може да доведе до тога да изгоримо, поне-
кад и на великој површини тела. То можемо
спречити ако се кратко време сунчамо, односно
користимо креме са високим заштитним факто-
ром. 

основу промене места/кретања човека чини
заједничко функционисање унутрашњег скелета
и скелетних мишића. Скелет човека де-
лимо на три велике регије [94]. коштани скелет
главе је лобања. Већи део чини свод лобање
(калварија), а мањи део чине кости лица. кости
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лобање делом граде свод лобање, а делом базу
лобање. округли отвор на бази лобање је
форамен магнум, где почиње канал кичменог
стуба. овде кичмена мождина прелази у мозак
који испуњава лобању [95]. 

Доњи зид шупљине лобање гради потиљач-
на и клинаста кост. одавде полази чеона кост ко-
ја идући према горе гради предњи зид лобање.
одозго свод лобање затварају две темене кости
а са стране две слепоочне. Међу костима лица
доминирају горња и доња вилица у којима су
смештени зуби. Доња вилица насупрот осталим
костима лобање који се везују непокретним ша-
вовима, за лобању се везује покретним зглобом. 

коштани скелет трупа грађен је од кичменог
стуба и грудног коша. кичмени стуб граде кичме-
ни пршљенови који су грађени од тела кичмених
пршљенова и од продужетака [96]. отвори кич-
мених пршљенова заједно граде у облику дугач-
ке цеви кичмени канал у којем је смештена кич-
мена мождина. ребра која се везују за леђне
кичмене пршљенове кичменог стуба, напред се
везјују за грудну кост и тако формирају грудни
кош. За труп се везјују горњи и доњи екстреми-
тети. екстремитети се деле на два дела: горњи
део обезбеђује вез са трупом. Ту везу код горњих
екстремитета остварује рамени појас а код до-
њих карлични појас. Други део екстремитета чи-
не кости екстремитета које се везују за наведене
појасеве. 

рамени појас је грађен од кључне кости и ло-
патице. За лопатицу се у раменом појасу везује
кост надлактице. скелет подлактице чини жбица
на страни палца и лакатна кост на страни малог
прста. ове кости се преко зглоба лакта везују са
надлактицом. и на крају, на руци разликујемо
ситне кости доручја, дуже кости ручја и кости
фаланге [97]. карлични појас са две стране гра-
ди карлична кост која се преко зглоба кука везује
за бутну кост. Бутна кост се преко зглоба колена
везује за голењачу потколенице. Поред голења-
че се налази тања кост потколенице, лисњача. и
на крају, слично као и скелет руке, скелет ноге се
завршава костима ножја, доножја и фаланге.

У грађи костију можемо разликовати
и голим оком два структурна елемента. Унутар
кости сунђерасту/шпонгиозну кост чини мрежа
танких коштаних гредица. ове гредице показују
карактеристичан распоред који одговара правцу

Делови грудног коша, кичменог стуба и

кичмених пршљенова [96]

диск/

дискус 

кичмени

пршљен 

Кости шаке [97]

лакатна кост 

жбица 

кости ручја 

кости доручја 

фаланге 

отвор 

кичменог 

пршљена 

тело кичменог

пршљена 

продужеци/

наставци кичменог

пршљена 

051-103_Biologia 11  2014.07.29.  17:25  Page 70



деловања разних сила (притисак, повлачење)
које делују на саму кост. Захваљујући том распо-
реду кости су способне да коришћењем најма-
њег могућег контингента коштане материје под-
несу  највећи терет. наиме, у случају компактно-
сти костију тежина скелета би до те мере порас-
ла да живо биће не би било спосбно за кретање.
скоро савршеном распореду доприноси и чиње-
ница да је просторна структура сунђерасте
коштане материје способна за континуирано
преструктуирање. 

Уколико евентуално дође до промене опте-
рећења дате кости, сунђераста структура у
складу са векторима силе новог оптерећења у
року од неколико месеци се преструктуира.
кости споља прекрива компактна кост која се
чини тврдом и монолитном. на површини су
видљива испупчења и крвге које служе као
место везивања мишића и лигамената [98]. 

Површину костију прекрива покосница, ве-
зивна мембрана богата крвним судовима и нерв-
ним завршецима. крвни судови који исхрањују
ћелије коштаног ткива у кост улазе из покоснице.
У случају повреде надокнађивање коштаног
ткива се такође врши из правца покоснице.
наиме, унутрашњи слој покоснице способан је
да произведе ново коштано ткиво, надокнадив-
ши на тај начин део који недостаје [99]. 

У систему шупљина костију налази се
коштана срж. Постоје две врсте: црвена и жута
коштана срж. У црвеној коштаној сржи се про-
изводе црвена крвна зрнца и беле крвне ћелије.

Црвена коштана срж у младо доба постепено се
претвара у жуту коштану срж, због тога у скелету
одраслог човека налази се у само неколико
костију. У случају већег губитка крви, међутим,
жута коштана срж је способна да поново пос-
тане црвена и тако поново учествује у стварању
ћелијских елемената крви. жута коштана срж се
највећим делом састоји од масног ткива и има
улогу да попуни шупљине.  

Кости су везама међусобно повезане
једна за другу. један тип континуиране везе је
када се кости без прекида настављају једна у
другу. Такви су нпр, шавови којима се спајају
кости лобање. У везе костију спадају и фор-
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мације када се између крајева костију уграде
хрскавице које обезбеђују континуитет као што
су нпр. дискови/дискуси који повезују кичмене
пршљенове кичменог стуба. Други тип веза су
зглобови [100]. овде зглобови нису контину-
ирано повезани већ их одваја зглобна пукотина.
Зглобови омогућавају да кости које улазе у
састав зглобова могу једна у односу на другу да
се померају ако треба и у више праваца. резул-
тат тога је да скелетни систем располаже ве-
ликим  степеном покретљивости. крајеве костију
који улазе у састав зглобова прекрива сјајан
гладак слој хрскавице. крајеве костију прекриве-
не хрскавицом споља обухвата зглобна капсула
грађена од везивног ткива, која унутрашњу шуп-
љину у потпуности затвара у односу на спољаш-
њи свет. Унутрашњи део зглобне капсуле произ-
води зглобну течност која подмазује хрскавича-
ве површине и на тај начин смањује трење. 

Скелетни мишићи који се везују за
коштани скелет спадају у групу попречно-пругас-
тих мишића који су способни на брзу контрак-
цију. контракција скелетних мишића мења прос-
торни положај костију и чини основу активног
кретања. од скелетних мишића мишићи екстре-
митета су великим делом дугачки мишићи вре-
тенастог облика. Док су мишићи трупа пљоснати
и широки, а мишићи главе и врата имају најраз-
новрснији облик. средишњи део мишића је деб-
љи, на два краја наставља се у тетивама помоћу
којих се припајају за коштани скелет. 

Функционисање скелетних ми-

шића одређују особине попречно–пругастог
мишићног ткива [101]. огромне ћелије попреч-
но-пругастог мишићног ткива које садрже више
једара чине мишићна влакна која су грађена од
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огромне количине мишићних нити. Мишићне ни-
ти граде актинске и миозинске нити беланче-
вина. ове нити користећи хемијску енергију нас-
талу разградњом ATP молекула повлачећи се
једна поред друге способне су за контракцију.
Покретачка функција скелетних мишића базира
се на контракцији и релаксацији више хиљада
мишићних нити у једној ћелији. скелетни мишић
је грађен од масе попречно-пругастих мишићних
влакана, а скелетни мишићи граде снопове ми-
шића које обузима мишићна фасција грађена од
везивног ткива. ово везивно ткиво увлачи се у
унутрашњост мишића и раздваја снопове миши-
ћа. У тим фасцијама грађеним од везивног тки-
ва, између снопова мишића пролазе крвни су-
дови који исхрањују мишић, односно нерви који
спроводе надражај неопходан за функциони-
сање мишића. 

Здравље система за кретање, штавише
здравље целог организма најбоље можемо заш-
тити редовним кретањем. Веома важна област
за постизање тог циља је физичко васпитање у
школама. још и за ону децу која су из разних
разлога упућена на корективно физичко васпи-
тање. Пратећа појава учења је да дуже или
краће време проводимо седећи и то већ само по
себи спречава активно кретање, уз то иде још и
неправилно држање тела, неправилно седење,
што након дужег периода може да доведе до
деформације скелтног система. редовна фи-
зичка активност је одлична превенција, а и у
функционисању мишића доводи до позитивних
промена. нерван влакна ојачају, задебљају и ме-
таболизам мишића се прилагођава интензив-
нијем ангажовању. Добар пример за то је упала

мишића која настаје после првих интензивних
тренинга, а може се лечити додатним тренинзи-
ма.  Дакле, здрава физичка активност побољша-
ва физичку снагу и кондицију целог организма.

У току кретања може доћи и до повреда.
када говоримо о повредама скелетног система
говоримо о уганућу или ишчашењу, када се
кости које улазе у састав зглоба под дејством
спољашње силе нефизиолошки помере у од-
носу једна на другу. Приликом уганућа мишићи
својом снагом одмах враћају кост у оригиналну
позицију. Међутим, у случају ишчашења кида се
зглобна капсула и кост напушта зглоб што може
довести и до оштећења меких ткива која се на-

лазе око зглоба. Под дејством веома снажне
дражи из спољашњости кост може и да се
поломи. Приликом лома оштећује се покосница,
коштана срж, ситни судови и нерви, долази до
крварења што је праћено отоком и болом.
спајањем и фиксирањем сломљених крајева
костију с временом се формира ново коштано
ткиво које спаја поломљену кост.
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исХрана

Храну која улази у усну дупљу, почетни
део цревног тракта човека, зуби грижењем и
млевењем уситњавају [103]. Зуби су смештени
у зубним јамицама горње и доње вилице. Зубну
јамицу испуњава корен зуба док се слободан
део зуба изнад десни назива зубном круницом.
круницу споља прекрива зубна глеђ, најчвршће
ткиво нашег тела. сличне грађе је и зубни
цемент који прекрива корен зуба, али је мање
отпоран од зубне глеђи. испод два спољашња
слоја налази се дентин, чврста зубна маса која
чини највећи део зуба. Дентин облаже и зубну

шупљину коју испуњава растресито влакнасто
везивно ткиво. У том ткиву се налазе капилари и
нервна влакна која на врху корена улазе у зуб
[104]. 

Први зуби одојчета избијају негде око 6 ме-
сеци старости. након тога до 6. године детета
расту млечни зуби, укупно 20 ком. након 6. годи-
не млечне зубе постепено замењују трајни зуби.
овај процес се до пубертета завршава. изузетак
чине умњаци који се пробијају још касније. У

току замене зуба у зубним јамицама горње и
доње вилице развија се по 4 секутића, 2 очњака
и 10 кутњака, уклупно 32 зуба.

У устима уситњену храну кретање мишића-
вог језика меша са пљувачком и формира
залогај/болус. Пљувачку производи 3 пара пљу-

вачних жлезда које своје производе празне у
усну шупљину. То су жлезде смештене испод
језика, испод вилице и иза увета. У њима под
дејством укуса које региструје језик, поспешује
се лучеље пљувачке која садржи јоне растворе-
не у води и беланчевине. од беланчевина нај-
значајнији је ензим амилаза. 

У устима амилаза започиње варење скроба.
Уситњену и са пљувачком измешану храну језик
потискује према ждрелу. Паралелно са просле-
ђивањем хране у ждрело, меко непце затвара
пролаз према носној шупљини, а гркљански
капак затварајући улаз у душник спречава ула-
зак хране у сам душник. Због тога храна може да
прође само у једњак. 

Једњак унутра облаже епително ткиво
испод којег се налази везивно ткиво, односно
испод везивног доње две трећине чини глатко

Цревни тракт/канал човека [103]
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мишићно ткиво. Храна се у једњаку не креће за-
хваљујући својој тежини, већ се креће захваљу-
јући активном мишићном раду. наиме, мишић
сегмента једњака који се налази изнад хране
контрахује се, док се део испод шири. на тај на-
чин храна се потискује према доле. онда се до
тада релаксирани део мишића затеже, а део ис-
под залогаја шири [106]. контракција и релак-
сација пролази целом дужином једњака у облику
таласа и буквално гура пред собом прогутани
залогај. ово кретање које омогућава потискива-
ње хране карактеристично је и за друге делове
цревног тракта, и заједничким именом га зовемо
перисталтичким кретањем. 

Перисталтика једњака храну кроз фундус
желуца потискује у сам желудац. желудац је
најшири део цревног тракта. Мишићави зид је са
унутрашње стране прекривен слузокожом. на
микроскопском препарату слузокоже желуца
добро су видљиве жлезде желуца које урањају у
слузокожу [107]. сложена течност коју произ-
воде ове жлезде је желудачни сок. из аспекта
варења два важна саставна елемента желудач-
ног сока су сона киселина/хлороводонична кисе-
лина и ензим који разлаже беланчевине –
пепсин. pH вредност од око 7 у усној шупљини
обезбеђује оптималну околину за функциони-
сање амилазе. То важи и за једњак. Производња

Грађа зуба [104]
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соне киселине/хлороводоничне киселине у же-
луцу мења pH вредност околине и претвара у
изразито киселу средину са вредношћу pH од 2.
Због тога деловање амилазе престаје у желуцу.
Међутим, ова кисела средина материју желу-
дачног сока за разлагање беланчевина активира
у ензим пепсин. на тај начин у желуцу почиње
варење беланчевина намирница. Мешање хра-
не и желудачног сока који садржи ензиме пот-
помаже снажно перисталтичко кретање желуца
[108].

иако је варење угљених хидрата започето
већ у устима, односно беланчевина у желуцу,
варење хране се највећим делом одвија у
танком цреву. У почетни део танког црева
које се надовезује на желудац, улива се један
канал [109]. једна грана тог канала преноси
жуч коју производи јетра. жуч која се у јетри
континуирано производи доспева у жучну кесу.
Ту се згушњава, депонује и с времена на време
преко жучног канала празни се у танко црево.
Улога жучних киселина које се налазе у жучи је,
с једне стране, дисперговање масти у тзв. коло-
идне честице нанометарске величине. на знатно
већој укупној површини ситних честица ензими
боље могу да врше своју функцију. с друге
стране, присуство жучних киселина активира
ензиме за разградњу масти. карактеристичну
мркозелену боју жучи дају жучни пигменти који
су разградни продукти хемоглобина. 

Другу грану канала који се улива у танко цре-
во чини изводни канал гуштераче. гуштерачни
сок који овим путем стиже у танко црево садржи
бројне ензиме. ензими који разлажу беланчеви-
не полипептидне ланце делом разлажу до ами-
нокиселина а делом до мањих пептида. Такав
ензим је, на пример, трипсин. ензими који
разграђују угљене хидрате, скроб и гликоген
прво разложе до дисахарида, након чега се они
даље разлажу до једноставних шећера/моно-
сахарида, као што је нпр. глукоза. Међу тим
ензимима најважнија је гуштерачна амилаза.
ензими који варе масти кидају естарске везе
између масних киселина и глицерола. pH
вредност жучи и гуштерачног сока која износи
око 8, на почетку танког црева неутралише
кисели садржај желуца и на тај начин формира
оптималне услове за функционисање ензима
гуштераче.

ВегеТаТиВне ФУнкЦије
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и у зиду танког црева се формирају ензими
за варење. Те ензиме садржи цревни сок.
остатке материја које ензими гуштераче нису у
потпуности сварили, до градивних елемената
разграђују ензими цревног сока. напредовање
хране у цревном тракту, односно мешање са
соковима за варење потпомаже перисталтичко
кретање танког црева.

градивни елементи сварених/разложених
хранљивих материја апсорбују се преко слузо-
коже танког црева и транспортују се на разна
места у организму где се или користе или
депонују. када би танко црево било једна обична
цев, унутрашња површина не би достигла вред-
ност од 0,5 m2.  Ту површину међутим два факто-
ра значајно повећавају. један фактор су бројни
продужеци који прекривају унутрашњу површину
танког црева, а то су цревне ресице које повећа-
вају површину. 

ову површину умножавају и бројни прстоли-
ки продужеци плазме које полазе са површине
епителних ћелија цревних ресица. на тај начин
стварна апсорптивна површина танког црева
достиже величину од 200 m2 [110].  Поред тога
и стално таласање цревних ресица помаже
апсорпцију. Поред пасивног транспорта воде
разни јони и органски градивни елементи
пролазе кроз мембрану ћелија цревних ресица
активним транспортом. из ћелија моносахари-
ди и аминокиселине доспевају у капиларе

циркулације, док већина масти улази у лимфне
капиларе. 

наставак танког црева у цревном тракту је
дебело црево [111]. У дебело црево дос-
певају остаци хране које организам није успео
да свари и апсорбује заједно са великом коли-
чином воде и у води раствореним минералним
солима. на почетном делу дебелог црева имамо
једно проширење затворено на једном крају, а то

Уливање изводних канала жучи и гуштераче
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је слепо црево за које се везује танак црвуљак. У
дебелом цреву живи велика количина цревних
бактерија. ове бактерије разграђују један део
целулозе која се налази у биљним влакнима које
човек не може да вари. својим функционисањем
производе градивне елементе B витамина и
продуктима метаболизма спречавају евентуално
размножавање патогених бактерија. 

Дебело црево не производи ензиме за ва-
рење. Првенствени задатак дебелог црева је
апсорпција значајне количине воде и минерал-
них соли из цревног садржаја. као резултат тога
цревни садржај се згушњава у измет. лагано
перисталтичко кретање дебелог црева цревни
садржај потискује према правом цреву. Прили-
ком дефекације мишићи затварачи чмара се
опуштају и под дејством компресије трбушних
мишића измет се празни из организма. 

Здрава исхрана човека зависи од квалитета и
квантитета унетих хранљивих материја. коли-
чину хранљивих материја одређује потреба за
енергијом. Здрав мушкарац старији од 14 годи-
на, који врши тежак физички посао, захтева
дневно 12 000 кј енергије, док у истим условима
жена користи само 10 000 кј корисне енергије.
садржај енергије разних хранљивих материја је
нпр. следећи: 1 kg говедине – 5000 кј, 1 kg
хлеба – 10 000 кј, 1 kg путера – 30 000 кј. При-
ликом дугорочног гладовања смањено уношење
хране организам до одређених граница подноси,
али ако се телесна тежина континуирано сма-
њује, мршавост заједно са премором доводи до
смањене способности за рад. Уношење знатно
веће количине намирница од потребног такође
угрожава здравље. гојазност оптерећује вегета-
тивне функције организма, чини нас подложним
за добијање одређених болести, и на тај начин
нам скраћује животни век. 

Поред одговарајуће количине суштински је
важан и квалитет хранљивих материја, као и
исправан однос истих. Можда је најважније
одржавање одговарајуће равнотеже беленчеви-
на. разлог за то је делимично ограничена спо-
собност организма за депоновање беланчевина,
а делимично и чињеница да организам није
спосoбан да произведе бројне аминокиселине
већ их узима заједно са храном. Такве амино-
киселине у организам доспевају првенствено
путем конзумирања меса, јаја и млечних
прозвода. 

Значај масти потврђује поред њихове велике
количине енeргије и чињеница да су оне раст-
варачи за поједине витамине, а наш организам
бројне незасићене масне киселине само у
готовом облику може да користи. Део оптималне
исхране је и конзумирање угљених хидрата. По-
ред енергетских потреба биљна влакна имају
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Рентгенски снимак дебелог црева  [111]

Током гојазности између мишићних влакана

виде се наслаге масти
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важну улогу у формирању нормалног функцио-
нисања цревног тракта.

квалитативни захтев је и уношење одгова-
рајуће количине минералних соли и витамина.
Витамини су органска једињења релативно мале
молекуларне масе. на основу растворљивости
делимо их у две групе: на оне који су раствор-
љиви у мастима (липосолубилни) као што су A-,
D- и E- витамин, односно на оне који су раствор-
љиви у води (хидросолубилни) као што су вита-
мини групе B и C витамин. Пошто се витамини не
синтетизују у нашем организму, морамо их на-
докнадити из хране. Поред меса и млечних про-
извода, витамине и минералне соли у највећој
количини садржи поврће и воће. Витамини су
неопходни, наиме као саставни елементи број-
них ензима учествују у метаболичким процесима.

е-бројеви наведени на амбалажи намирница
у слободној продаји служе за међународно
обележавање адитива намирница у европи.
европска унија је већ 1960-их година израдила
систем за идентификацију адитива чији стан-
дарди су 1996. уведени и у Мађарској. на ади-
тиве добијене генетском технологијом и ароме
једињења од 2000. године у еУ се односе нова
правила. намирнице које садрже такве материје
треба обележити упадљивом налепницом. 

Постоје следећи типови адитива: боје (е100–
е199), конзерванси (е200–е299), антиоксиданси
(е300–е399), емулгатори, стабилизатори, мате-
рије за згушњавање и формирање желеа (е400–
е499).

дисање

размена гасова неопходна за одвијањe ката-
боличких процеса (процеса разградње) обезбе-
ђује се разменом гасова у дисајним органима.
Пошто се дисајна површина човека налази ду-
боко у плућима, ваздух мора да превали дуг пут
кроз канале до дисајне површине. скуп тих ход-
ника и канала називамо дисајним путевима
[112]. атмосферски ваздух у горње дисајне
путеве доспева првенствено преко носне

шупљине. носну шупљину са унутрашње
стране прекрива слузокожа коју у стално
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влажном стању одржава секрет жлезда. слузо-
кожу носа прожима густ сплет капилара који уну-
трашњу површину носне шупљине одржава рав-
номерно топлом. Удахнути ваздух се ту угреје,
засити се воденом паром, а у међувремену треп-
љасти епител слузокоже тера честице прашине
према спољашности. У случају дубоког удисаја
или за време говора, ваздух улази и кроз усну
шупљину. Ваздух удахнут преко носне и преко
усне шупљине доспева у ждрело. У ждрелу
се укршта пут ваздуха и хране [113]. 

Приликом гутања затвара се пролаз према
душнику, док приликом дисања ваздух кроз
гркљан пролази у душник. Гркљан човека је
орган за стварање гласа и део је горњих

дисајних путева. скелет чине гркљанске хрска-
вице, а унутрашњу површину гласне жице деле
на два дела [114]. Покретање гласних жица
врше мишићи гркљана. Приликом мирног удиса-
ја кроз отворену пукотину између гласних жица
ваздух слободно струји. Приликом удисаја овај
отвор се шири, а приликом издисаја се смањује.
Формирање гласа је везано за издисај. Ваздух
који полазећи из плућа струји кроз гркљан, елас-
тичне гласне жице помера, и оне трепере. као
последица тога, у стубу ваздуха који се налази
изнад гласних жица, формирају се звучни тала-
си. од тих таласа, учешћем усне дупље, језика и
усана, ствара се разумљив људски говор.  Виси-
ну гласа човека одређује облик отвора између
гласних жица и затегнутост истих. Ужи отвор и
затегнутије гласне жице резултирају вишим
тоном. 

Дужина гласних жица је сразмерна величини
гркљана. У мањем гркљану налазе се краће
гласне жице које су због тога затегнутије. из тог
разлога жене имају виши глас од мушкараца.
сличан је разлог што мала деца често имају
виши глас. У пубертету, међутим, порасте грк-
љан што може потрајати и годину дана. У том
периоду формирање гласа постаје несигурно, и
висина гласа се мења. То је период мутирања
који се изразито може приметити код дечака, код
којих глас постаје дубљи. код одраслих у случају
нормалног говора број треперења у једној секун-
ди креће се од 100 до 300 херца. Фреквенција
нормалног гласа а износи 440 херца, најдубљи
мушки глас има фреквенцију од 80 херца, а нај-
виши женски глас 1000 херца. 

Пут удахнутог ваздуха се наставља у душ-

нику који припада доњим дисајним путевима.
То је цев еластичног зида која се везује уз
гркљан, а грађена је од хрскавичавих прстенова
и кроз њу ваздух слободно струји. Доњи крај
душника се грана на две душнице које воде у
лево и десно плућно крило. Два плућна
крила су еластични органи сунђерасте структуре
која су смештена у шупљини грудног коша. груд-
ни кош од трбушне дупље одваја пречага (дија-
фрагма). Микроскопски снимак плућа подсећа
на жлездану структуру [115]. Душнице се уну-
тар плућа даље гранају на све мање душничке
цеви и душничке цевчице. Душничке цевчице се
завршавају у алвеолама чији је веома танак зид
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грађен од једног слоја епителних ћелија. Зидове
алвеола са спољашње стране обухвата густи
сплет капилара. Размена гасова се врши
преко зида алвеола и сплета капилара [116].
Укупна дисајна површина алвеола у плућима
човека износи око 100 m2. 

Приликом дисања у унутрашњости грудног
коша у плућима се дешавају значајне промене
запремине. Померање између грудног коша и
плућа обезбеђује двоструки слој плућне мара-

мице. један слој плућне марамице належе на
плућа, а други слој с унутрашње стране облаже
зид грудног коша и прекрива површину пречаге.
између два слоја плућне марамице налази се
танак слој течности. Због тога се ова два слоја
тешко могу одвојити један од другог, слично као
што је то у случају две влажне стаклене плоче
које се додирују. Међутим, лако се померају у
бочном правцу што олакшава дисајне покрете. 

Дисајни покрети се састоје од два
процеса [117]. Приликом удисаја пречага која је
испупчена према грудном кошу затеже се и као
последица тога плоча се помера према доле у
правцу трбушне дупље. Због тога шупљина груд-
ног коша расте у вертикалном правцу. У исто
време и међуребарни мишићи се затежу и као
резултат тога ребра се подижу и шупљина груд-
ног коша расте и у хоризонталној равни. Плућа
пасивно прате промене запремине грудног коша.
У проширеним плућима притисак ваздуха се
привремено смањује и зато приликом удисаја
спољашњи ваздух због већег притиска улази у
плућа. Приликом издисаја мишићи се опуштају,
зид грудног коша, односно пречага која прати
плућа, враћа се у оригинални мировни положај.
Мања запремина грудног коша доводи до сма-
њења запремине плућа, тада унутрашњи при-
тисак у плућима привремено расте и захва-
љујући томе један део ваздуха се истискује из
плућа. До краја издисаја вредност спољашњег и
унутрашњег притиска се изједначује. 

Приликом нормалног, мирног удисаја плућа
се не напуне у потпуности ваздухом, исто тако и
приликом издисаја се не празни ваздух у потпу-
ности [118]. Приликом уобичајеног издисаја и
удисаја, у току узимања ваздуха око пола литре
ваздуха се мења у плућима. То је дисајна запре-

мина. У случају потребе, након нормалног уди-
саја приликом максимално снажног – форсира-
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ног удисаја, преко тих 0,5 l ваздуха плућа су спо-
собна да удахну још 2,5 l ваздуха. To је резерва

удахнутог ваздуха.  
након нормалног издисаја додатним форси-

раним издисајем можемо из плућа истиснути још
максимум 1 l ваздуха. То је резерва издахнутог

ваздуха. 
Дисајна запремина заједно са наведеним

резервним запреминама чини капацитет

плућа (способност плућа за прихватање ваз-
духа). Приликом нормалног дисања капацитет
плућа није у потпуности искоришћен. Значајан
број алвеола не учествује у дисању. ако, међу-
тим, форсирана физичка активност доводи до
раста потребе кисеоника у организму, једним
дубоким удисајем одједном, у плућима се заме-
њује већа количина ваздуха. овај механизам ко-
ришћења резервног ваздуха може да се спрово-
ди само до одређене границе. Уколико дисајни
волумен премашује 50% капацитета плућа, до-
лази до снажног замора и на крају до исцрпље-
ности. и након интензивне исцрпљености још
увек трајно остаје у плућима значајна количина
ваздуха. Та количина од 1,5 l резидуалоног ваз-

духа плућа напушта само приликом потпуног са-
бијања овог органа. У мировању просечно 16 пу-
та у минути узмемо ваздух, што узевши у обзир
нормалан дисајни волумен од 0,5 l значи да се у
току 1 минута у плућима замењује 8 l ваздуха. 

капацитет плућа значајно повећава редовно
бављење спортом и тренирање. Уколико један
поред другог трче утренирани спортиста и човек
који врши релативно мало физичких активности,
приметићемо значајну разлику у њиховом диса-
њу. Број удисаја спортисте у току 1 минута по-
расте до 30, у исто време код човека који не
тренира вршење исте количине мишићног рада
доводи до повећања броја удисаја до 40. ако
упоредимо количину замењеног ваздуха у току 1
минуте у плућима два човека, установићемо да
је коришћење ваздуха код обојице скоро
идентично – око 24 l. 

Међутим, ту вредност утренирани човек
постиже равномерним дубоким дисањем где је
дисајна запремина 0,8 l, насупрот томе код дру-
гог човека дисајна запремина износи 0,6 l и он
исхитреним, убрзаним дисањем покушава да
надокнади недостатак кисеоника. У току редов-
ног тренирања формира се један ефикаснији
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механизам удисаја и издисаја у којем у већој
количини учествују алвеоле и на тај начин расте
и капацитет плућа. Пошто редовно бављење
спортом поред дисања, циркулације, формира-
ња мишића, општег расположења, као и форми-
рања личности позитивно делује, изузетно је
важно за млад организам да се редовно бави
спортом. 

нажалост, у оквиру начина живота, поред
мало физичких активности често се придружује

и лоша штетна навика пушења. Штетни ефекти
пушења се првенствено показују у болестима
дисајних органа, иако су озбиљан фактор и у
формирању појединих болести срца и крвних
судова. као фактор који изазива болест, пушење
доводи до хроничних запаљенских обољења
душника и до формирања рака плућа. Порастом
учесталости скоковито расте и број обољења.
Међу непушачима број особа које су умрле од
рака плућа износи свега 0,3% популације.
Међутим, међу пушачима код оних који пуше
мање од 20 комада цигара дневно, 5% умире од
рака плућа. Док код пушача који дневно пуше
више од 50 цигара, 22% умире од рака плућа.
Пушење није директан разлог формирања рака
плућа, али је одлучан фактор који значајно пове-
ћава могућност формирања болести. Због тога
је веома штетно себично понашање пушача.
наиме, загађивањем ваздуха сопствене средине
угрожавају и здравље других.
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Промене дисајних запремина у плућима [118]
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Редовно бављење спортом значајно

повећава капацитет плућа

1. Који органи чине горње и доње дисајне
путеве човека?

2. Како функционише гркљан човека?

3. Шта је карактеристично за грађу плућа
код човека?*

4. Где се врши размена гасова?

5. Како тече процес удисаја односно
издисаја?

6. Која је функција плућне марамице у
дисајним покретима? Шта је пнеумоторакс?

7. Шта називамо дисајним волуменом?

8. Од чега  се састоји плућни капацитет?

9. Наведи промене вредности притиска за
време удисаја и издисаја.

10. За кога је карактеристично торакално
дисање, а за кога абдоминално дисање?

11. Провери! Нацртај  и објасни механизам
функционисања Дондерсовог модела.

12. Формулишимо шта значе наведени
појмови – размена гасова, размена ваздуха,
ћелијско дисање.

13. Наведи грађу органа за стварање
гласова код човека.
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крв човека

Људска крв се састоји од течне крвне плазме
и ћелијских елемената у њој [119]. Запремина
крви одраслог човека износи око 5 л, а нешто
више од половине чини крвна плазма [120].
Крвна плазма садржи отприлике  90% во-
де и 10% растворених јона и органских молеку-
ла. Међу јонима најзаступљенији су натријумо-
ви, калијумови и калцијумови катјони, односно
хлоридни и хидрокарбонатни анјони. Од мањих

органских молекула у крвној плазми у зна-
чајнијој количини могу се наћи глукоза која
потиче из метаболизма угљених хидрата и
липида /масти, односно аминокиселине које по-
тичу из метаболизма беланчевина и нукле-
инских киселина, као и карбамид и мокраћна
киселина [121]. 

Беланчевине плазме чине мешавину веома
великог броја беланчевина са различитом гра-
ђом и функционисањем. разликујемо три велике
групе. Албумини су једноставне беланчевине,
грађене искључиво од аминокиселина. имају
важну улогу у осмотским процесима крви, као и
у преносу масних и жучних киселина. Глобулини

су сложене беланчевине које везане за свој
ланац полипептида првенствено садрже угљене
хидрате. 

глобулини су важни у транспорту појединих
материја и у одбрамбеним функцијама организ-
ма. Фибриноген је беланчевина која је значајна
у згрушавању крви, пошто у процесу згрушава-
ња из облика фибриногена који је растворљив у
води прелази у фибрин који није растворљив у
води. 

Црвена крвна зрнца човека имају
кружни облик ако их гледамо одозго, а на по-
пречном пресеку ћелије личе на пишкоту [122].
То су ћелијски елементи крви које имамо у
највећој количини. У једном ml3 одраслог човека
у просеку има 5 милиона црвених крвних
зрнаца/ћелија. Црвена крвна зрнца стварају се у
црвеној коштаној сржи. Њихово сазревање/
развој траје 4-5 дана, а у току тог периода
постепено се смањује садржај нуклеинских
киселина, и на крају се комплетно ћелијско једро
разграђује. Зрело црвено крвно зрнце која
доспева у крв већ нема једро, и зато се назива и
црвеним крвним зрнцем. 

Микроскопски снимак крви човека [119]

Састав крви човека [120]
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У току сазревања, паралелно са смањива-
њем количине нуклеинских киселина, у ћелијску
плазму црвених крвних зрнаца, изграђују се мо-
лекули хемоглобина. Хемоглобин је сложена бе-
ланчевина грађена од 4 основне јединице. У јед-
ној подјединици део молекула који садржи хем
(порфирински прстен у средини са атомом
гвожђа) везује се за беланчевину – полипептид-
ни ланац глобина [123]. Хемоглобин има истак-
нути физиолошки значај у транспорту дисајних
гасова.

Улога хемоглобина у трансорту кисеоника

се може објаснити чињеницом да је хемоглобин
способан да у облику оксихемоглобина привре-
мено веже атмосферски кисеоник и у том облику
пренесе до ткива где се кисеоник користи [124].
на спсособност везивања кисеоника хемогло-
бина првенствено утиче притисак атмосферског
кисеоника. У капиларима који прожимају алве-
оле плућа вредност притиска погодује форми-
рању оксихемоглобина. Пошто је у капиларима
који се налазе у ткивима притисак гаса кисеони-
ка знатно нижи, реакција се помера у правцу
отпуштања кисеоника. Тај процес потпомаже и
чињеница да се у ткивима повећава притисак
гаса угљен-диоксида који се метаболичким про-
цесима овде нагомилава.

садржај хемоглобина у црвеним крвним
зрнцима има улогу и у транспорту угљен-

диоксида. Угљен-диоксид који настаје у катабо-
личким процесима ћелије, из правца ткива ди-
фундира у црвена крвна зрнца и тамо учествује
у више реакција [124]. као први потез, од
угљен-диоксида и воде под дејством одговара-
јућег ензима у црвеним крвним зрнцима настаје
угљена киселина. ова киселина дисосује на јон
водоника и на хидрокарбонатни јон. јоне при-
хвата хемоглобин паралелно са одавањем ки-
сеоника. као резултат серије реакција у црвеним
крвним зрнцима расте концентрација хидрокар-
бонатних јона. У складу са разликом у концен-
трацији истих између унутрашњости црвених
крвних зрнаца и крвне плазме један део хидро-

ВегеТаТиВне ФУнкЦије

Карбамид/уреа и мокраћна киселина су

крајњи продукти који садрже [121]
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карбонатних анјона пролазећи кроз ћелијску
мембрану доспева у крвну плазму. Тако форми-
рану разлику укупног негативног наелектрисања
са две стране мембране изједначавају хлоридни
анјони који из крвне плазме улазе у ћелију. када
црвена крвна зрнца у том стању дођу до капила-
ра плућа из њихове унутрапшњости креће
дифузија угљен-диоксида према алвеолама где
је притисак угљен-диоксида нижи. Угљен-диок-
сид се ослобађа разлагањем угљеникове кисе-
лине помоћу ензима. разложена угљеникова
киселина се надокнађује спајањем дисоцираним
јонима водоника и хидрокарбонатним јонима. на
тај начин се смањује концентрација хидрокарбо-
натних јона у унутрашњости црвених крвних
зрнаца, што доводи до поновне размене хидро-
карбонатних и хлоридних анјона. 

животни век црвених крвних зрнаца у крви је
релативно кратак, износи око 120 дана. остаре-
ла црвена крвна зрнца из циркулације одстра-
њује слезина. У слезини један део хемоглобина
који се ослобађа распадањем црвених крвних
зрнаца, одлази у јетру, где се претвара у пиг-
ментне материје жучи која се производи у јетри,
а други део организам користи за поновну про-
изводњу хемоглобина. надокнађивање остаре-
лих црвених крвних зрнаца врши се у црвеној
коштаној сржи одакле у циркулишућу крв стално
доспевају нова црвена крвна зрнца.

Уколико у крви човека имамо знатно мањи
број црвених крвних зрнаца од уобичајеног,

користећи свакодневни израз говоримо о мало-

крвности (анемија). стање малокрвности може
настати путем два механизма: или је смањен
број црвених крвних зрнаца која се стварају, или
се губи већа количина него што се формира.
Прва ситуација може настати у бројним околнос-
тима. најчешће недостају фактори потребни за
синтезу хемоглобина. Такви су, на пример, не-
достатак одговарајућих аминокиселина, гвожђа
или неких витамина. То се може спречити одго-
варајућом исхраном. За формирање хемоглоби-
на потребне су намирнице са много аминоки-
селина и гвожђа који се лако могу користити а
садрже их изнутрице животиња, најпре јетра,
затим јаја, а осим тога црни хлеб и више врста
поврћа. синтезу црвених крвних зрнаца потпо-
маже и витамин B12 који има значајну улогу у
апсорпцији гвожђа. До смањеног формирања
црвених крвних зрнаца доводи и оштећење
коштане сржи, на пример под дејством јаког
радиоактивног зрачења.

Друга група разлога настанка малокрвности
је губитак црвених крвних зрнаца у већој коли-
чини. Поред крварења, до тога може да доведе
и прерано распадање црвених крвних зрнаца
која циркулишу у крви. ако се мембрана здравог
црвеног крвног зрнца из било којег разлога
повреди, хемоглобин се ослобађа из ћелије и
доспева у ћелијску плазму. ова појава се назива
хемолиза. ово стање може настати уколико
осмотски притисак унутар ћелије до те мере
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Транспорт дисајних гасова у еритроциту [124]

ПлУЋа ТкиВа 

црвена 

крвна 

зрнца 

притисак

притисак

051-103_Biologia 11  2014.07.29.  17:26  Page 86



87

порасте да црвено крвно зрнце једноставно пук-
не. Хемијску разградњу мембране, хемолизу мо-
гу да проузрокују и разни биљни и животињски
отрови, као на пример отрови змија или пчела. 

Беле крвне ћелије ни по свом облику
ни по својој функцији нису једнообразне [125].
Њихова заједничка карактеристика је да имају
ћелијско једро и да не садрже хемоглобин, и за-
то су безбојне. У 1 ml3 одраслог човека, суми-
рајући разне типове, просечно имамо 4000–9000
белих крвних ћелија. разликујемо три групе.

Гранулоцити (ћелије које у плазми имају гра-
нуле) настају у црвеној коштаној сржи, а њихов
животни век износи свега неколико дана. најве-
ћим делом су то мале фагоцитне ћелије које се
боје неутралним бојама. То су ћелијски елемен-
ти способни за самостално кретање који амебо-
идним кретањем излазе из капилара који се
налазе у близини инфекције или повреде и
обухватају бактерије уљезе или стране материје
мањих размера. Те формације ендоцитозом оп-
кољавају и помоћу ензима разграђују. У међу-
времену и сам гранулоцит умире [126].  

Моноцити су беле крвне ћелије великих
размера које настају у црвеној коштаној сржи и
привремено доспевају у крв одакле након краћег
боравка амебоидним кретањем одлазе у разна
ткива где имају важну улогу у одбрамбеним ре-
акцијама организма. наиме, у току функ-
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Леукоцит/бело крвно зрнце, начињен

електронским микроскопом [125]

Амебоидно кретање белих крвних зрнаца у

току фагоцитозе, начињен електронским

микроскопом [126]
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ционисања ендоцитозом из ткива профилтри-
рају стране материје већих размера као и
изазиваче болести које фагоцитирају заједно са
разним ћелијским отпацима које помоћу својих
ензима разграђују. 

Лимфоцити су беле крвне ћелије које се
формирају у лимфним органима. Док је ендо-
цитоза једна уопштена метода одбране орга-
низма, дотле су се лимфоцити специјализовали
за препознавање и елиминисање појединих
страних материја. То објашњава њихов основни
биолошки значај у функционисању имуног
система.

Крвне плочице су одломљени делићи
ћелијске плазме ћелија које настају у коштаној
сржи и прекривене су правилном ћелијском мем-
браном. када се један крвни суд повреди, крвне
плочице из крви се слепљују на оштећену повр-
шину зида крвног суда као и међусобно. Пове-
зивањем крвних плочица које континуирано
пристижу на место повреде, у врло кратком вре-
мену формира се једна густа маса која примар-
но затвара отвор на зиду крвног суда. У међу-
времену као резултат хемијских процеса који се
одигравају у слепљеним крвним плочицама на
оштећеном зиду крвног суда, у крвној плазми

растворени фибриноген прелази у беланчевину
фибрин која је нерастворљива у води. нити
фибрина, формирајући мрежасту структуру,
прожимају масу крвног угрушка и дефинитивно
затварају оштећени зид крвног суда. 

имуни сисТем

Макромолекуле које узимамо приликом
исхране ензими за варење разлажу на градивне
јединице малих молекула које се апсорбују и
доспевају до ћелија где учествују у метаболич-
ким процесима. Ћелије од тих материја граде
своје макромолекуле које је организам већ
почетком ембрионалног развоја способан да
разликује од макромолекула страног порекла.
Против организму страних макромолекула орга-
низам се брани. (Имунитас у дословном смислу
значи ослобођеност, а у преносном смислу
заштићеност). страни макромолекули различи-
тог порекла који изазивају одбрамбени меха-
низам организма, заједничким именом зовемо
имуногеним материјама. 

У изградњи имуног система, који
штити организам, значајну улогу имају разни
лимфни органи [127]. један део материја које
настају у ткивима циркулација узима и преноси
путем капилара. Други део се, међутим, наго-
милава у међућелијском простору као ткивна
течност, другим именом лимфа. одвођење
лимфе из ткива врше лимфни капилари. У
лимфне капиларе који имају затворени крај,
лимфа улази преко танког зида и из лимфних
капилара сакупља се у све веће лимфне судове.
лимфни судови прожимају цео организам и
након краћег или дужег дела уливају се у
лимфне чворове [128]. У лимфним чворовима
налазе се сферични лимфни фоликули око којих
се налази компликовани систем шупљина. из
лимфних судова који се уливају у лимфни чвор,
лимфа се улива у овај систем шупљина, након
чега се из истих сакупља и улива у излазни
лимфни суд. сви лимфни судови се на крају
уливају у два главна лимфна канала, који се у
висини грудног коша уливају у главну вену
(сабирни крвни суд циркулације). 

лимфни орган који припада лимфном систе-
му је тимус/грудна жлезда. овај орган грађен од
два режња, смештен иза грудне кости, већ у току

ВегеТаТиВне ФУнкЦије

1. Који је састав људске крви?

2. Шта је карактеристично за састојке
крвне плазме?

3. Која је улога плазма беланчевина?

4. Шта је карактеристично за грађу и
настанак црвених крвних зрнаца/ћелија?
Како преносе кисеоник?

5. Наведи структуру молекула хемо-
глобина.

6. Која је улога црвених крвних
зрнаца/ћелија у транспорту угљен-диоксида?

7. Који су основни типови белих крвних
ћелија и шта је карактеристично за њихово
функционисање?

8. Какве беланчевине и какве беле крвне
ћелије имамо у крви?

9. Шта је карактеристично за крвне
плочице?

10. Упоредимо састав крви, ткивне
течности и лимфе.   

11. Зашто је опасан отров угљен-
моноксид? До каквих промена долази у крви
под дејством истог? 
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ембрионалног развоја започиње своје функци-
онисање. иако се до одраслог доба величина
смањи, остатак тимуса и даље заузима цен-
трално место у имуном систему. ова жлезда је,
наиме, једна од централних места за форми-
рање лимфоцита сензибилних на имуногене
материје. Друга група лимфоцита који реагују на
дејство имуногених материја, формира се у
лимфним формацијама гастроинтестиналног

тракта. Место тих формација се налази у
крајницима грла и ждрела, односно у зиду црева
и у црвуљку. Поменути органи у веома великој
количини садрже лимфне фоликуле у којима се
формирају лимфоцити. и на крају, допунски
члан лимфног система је слезина у чијој сунђе-
растој структури и шупљинама налазимо фоли-
куле који садрже огроман број лимфоцита.

слезина је такође орган који је активни учесник
циркулације, пошто један део запремине крви
депонује у својим шупљинама, а у међувремену
врши разградњу застарелих црвених крвних
зрнаца. 

основни принцип функцинисања

имуног система је препознавање хемијс-
ких сигнала за разликовање сопствених и стра-
них макромолекула и на основу тога елимини-
сање имуногена. овај задатак врше ћелијски
елементи имуног система, и то беле крвне ћели-

је типа лимфоцита. лимфоцити потичу од ма-
тичних/праћелија коштане сржи. један део
матичних ћелија које циркулишу у телесним
течностима, грудна жлезда и лимфне формације
гастроинтестиналног тракта профилтрирају. Те
исте матичне/праћелије у току сталног преобра-
жаја и деобе у овим лимфним органима постају
имуносензитивни лимфоцити. 

лимфоцити који настају у грудној жлезди от-
кривају целуларне имуногене и тако нпр. имуни
одговор изазивају бактеријске и вирусне инфек-
ције. лимфоцити под дејством имуногена путем
циркулације доспевају у лимфне чворове где се
трансформишу у ћелије које су способне за спе-
цијални имуни одговор. У току тог процеса у
ћелијску мембрану лимфоцита уграђују се такве
беланчевине које препознају и за себе везују
имуноген који је продро у организам. Везани
имуноген помоћу својих активних материја
уништава лимфоцит. У разградњи уништених
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Грађа имуног система [127]
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Структура лимфног чвора [128]
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имуногена помажу моноцити. То је процес целу-

ларног имунитета. 
лимфоцити који настају у лимфним форма-

ција гастроинтестиналног тракта, препознају
имуногене растворене у телесним течностима.
Под дејством растворених имуногена углавном у
слезини, али и у другим лимфним чворовима,
формирају се такви лимфоцити у којима се про-
изводе различита антитела која делују на иму-
ногене. Те беланчевине које препознају и ели-
минишу такве имуногене зовемо имуноглобули-
нима. сваком типу имуногена одговара један
или више имуноглобулина. карактеристично је
за њихову структурну разноврсност да се у орга-
низму ствара више стотина хиљада разних бе-
ланчевина које су способне за препознавање и
за издвајање имуногена. имуноглобулини путем
крви доспевају у сваки део организма. ступају у
реакцију са страним макромолекулима који про-
диру у организам и као резултат тога имуноген
се уништава и одстрањује из организма. Тако
нпр. страни макромолекул реагујући са антите-
лом денатурише се, а остатак моноцити ендоци-
тозом фагоцитирају и након тога разграђују. ово
је процес хуморалног имунитета.

У току трансформације лимфоцита настају и
такве ћелије које не елиминишу имуногене већ
годинама чувају њихов специфичан траг. када

исти имуноген поново доспе у организам, ове
меморијске ћелије се брзо активирају и постају
лимфоцити способни за имуни одговор. ова
приправност у случају вирусних и бактеријских
инфекција може да спречи настанак болести.
Дакле, организам може постати заштићен
уколико је брзина формирања имуног одговора
бржа од брзине инфекције и на време успева да
одстрани патогене изазиваче болести. 

Заштићеност организма може да се оствари 
и вештачким путем, помоћу вакцина. један
облик је када се вакцином у организам уносе
антитела произведена у другом живом организ-
му јачајући на тај начин сопствени имунитет.
Таква вакцина је нпр. вакцина која се даје за
спречавање одређених инфективних болести а
садржи гамаглобулин антитела. Други облик вак-
цинације је када вакцина садржи ослабљен или
убијен изазивач болести и код ћелија покреће
имуни одговор везан за антитела. обавезне
вакцине које се дају у дечје доба спадају у ову
групу. То су вакцине против туберкулозе, дифте-
рије, магарећег кашља, тетануса, малих богиња
и дечје парализе. 

Вакцину је први применио против великих
богиња крајем 18. века енглески лекар едвард

Џенер (1749–1823). он је открио да секрет
говеђих богиња обезбеђује заштиту против људ-
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Формирање лимфоцита способних за имуни одговор [129]
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ских богиња. историјски значај вакцинације про-
тив богиња је због тога изузетан јер је ово био
први случај када су је лекари у широком кругу
свесно примењивали за спречавање једне
болести. откривање тајне вакцинације против
богиња, односно спознаја да је ту у ствари реч о
вештачкој имунизацији, успело је крајем 19. века
француском хемичару и бактериологу лују Пас-

теру (1822–1895). он је испитивањима процеса
врења код бактерија положио основе научне
гране микробиологије. Такође је открио да се ви-
соком температуром бактерије могу уништити.
Његово име и дан–данас носи процес обраде
намирница пастеризација. открио је вакцине
против бројних инфективних болести. оснивање
његовог института у Паризу покренуло је широку
примену имунизације што је и дан–данас један
од основних програма здравствене заштите
човечанства.

један од карактеристичних примера имуних
реакција је и различитост људских AB0

крвних група. Црвена крвна зрнца човека у
односу на структурну разлику молекула угљених
хидрата који се везује за њихову мембрану
спадају у две групе A и B [130]. на основу тога
људи могу да се сврстају у 4 групе. имамо такве
особе чија црвена крвна зрнца/ћелије садрже
или само 1 (A) или само други (B) тип ланца
угљених хидрата. али имамо и такве особе чија
црвена крвна зрнца/ћелије садрже ланац угље-
них хидрата оба типа (AB) или не садрже није-
дан тип (0). За поједине крвне групе међутим,
поред особина мембране црвених крвних
зрнаца карактеристично је и присуство антитела
у крвној плазми. крвна плазма A групе произво-
ди антитела која везују ланац угљених хидрата
на мембрани црвених крвних зрнаца B групе, док
крвна плазма B групе производи антитела
против ланаца угљених хидрата на површини
црвених крвних зрнаца A групе. У крвној плазми
особе нулте крвне грипе налазимо оба антитела,
док крвна плазма AB крвне групе не производи
ниједну врсту антитела. Уколико се поједини ти-
пови црвених крвних зрнаца сусрећу са одго-
варајућим антителом крвне плазме, долази до
имуне реакције. У току те реакције црвена крвна
зрнца која важе као антигени, реагују са анти-
телима крвне плазме, и долази до аглутинације,
настају крвни угрушци. У складу с тим, приликом

трансфузије узимају се у обзир имуногени
даваоца, и антитела примаоца. 

У току експеримената који су вршени 1940-их
година, крв узету из резус мајмуна, убризгали су
у крвне судове зеца. Под дејством црвених
крвних зрнаца мајмуна, у крвној плазми зеца
дошло је до производње антитела које је у
потпуности аглутинирало црвена крвна зрнца
резус мајмуна. кaда су крвну плазму која је
садржала овај тип антитела, на предметном
стаклу помешали са крвљу човека, након више
серија експеримената констатовали су да је у
85% случајева дошло до аглутинације црвених
крвних зрнаца, а у 15% случајева није дошло до
аглутинације. испоставило се да црвена крвна
зрнца резус мајмуна располажу таквим имуно-
геним својствима која се налазе у црвеним крв-
ним зрнцима већине људи. ову особину,
полазећи од имена резус мајмуна, назвали су
Rh вредност крвних група. особа чија
црвена крвна зрнца реагују на овај тип антитела
је Rh+, а особа чија црвена крвна зрнца не
реагују на овај тип антитела је Rh-. 

У случају AB0 крвних група, антитела за
стране крвне групе постоје од самог рођења, док
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у случају Rh карактеристика појављују се само
уколико крвна плазма Rh- особе дође у контакт
са Rh+ крвним зрнцима. све то треба узети у
обзир приликом трансфузије крви, односно
уколико Rh- мајка носи Rh+ плод. 

У појединим случајевима имуни систем ре-
агује претерано интензивном реакцијом на одре-
ђене материје. ово стање преосетљивости, које
одступа од уобичајених реакција организма,
називамо алергијом. Материја која изазива
алергију назива се алерген. Бројне такве мате-
рије су познате на које поједини људи реагују
различитом осетљивошћу. алерген може бити
нпр. цветни прах биљака, секрет неких инсеката,
длака сисара. поједине хемикалије које се ко-
ристе у домаћинствима, лекови, шта више, и
неке врсте јела могу изазвати алергијску
реакцију. ови алергени алергијске реакције
изазивају углавном на кожи, односно у
органским системима за исхрану и дисање. 

Тешка болест имуног система је синдром
стечене имунодефицијенције, општепознатим
именом које потиче од скраћенице енглеског
назива аиДс. Тренутно познат изазивач ове
болести је хумани вирус имунодефицијенције
(ХиВ). До вирусне инфекције и самим тим до бо-
лести може да дође само сексуалним контактом
или путем крви. ХиВ вирус уништава лимфоците
који су одговорни за целуларни имунитет и имају
одлучујућу улогу у заштити организма. на тај
начин се способност организма за заштиту
против инфекције смањује а у узнапредовалом
стању болести и обична кијавица може да
доведе до смрти. Тренутно ово тешко обољење
још не може да се лечи. У Мађарској се ова бо-
лест више не шири путем трансфузије. Даваоце
крви обавезно тестирају и на инфекцију ХиВ
вирусом. ХиВ вирус не шири болест ни комарци,
као ни друге крвопије. Међутим, велика је
опасност за инфекцију вирусом ХиВ уколико се
дрога убризгава путем инјекције директно у
циркулацију. Плод мајке заражене вирусом ХиВ

може да се инфицира већ у материци и као
последица тога постоји могућност да дете не
доживи ни годину дана. Због тога се женама које
су заражене ХиВ вирусом не препоручује да
рађају децу.

ЦиркулаЦија

Задатке транспорта материје у организму пр-
венствено обавља систем за циркулацију. конти-
нуирано струјање крви која се креће у систему,
обезбеђује рад срца. главне карактеристике
грађе људског срца су следеће. Зид
срца граде три слоја. споља срце прекрива
танка мембрана перикарда. испод се налази
најдебљи слој миокард или срчани мишић, и ко-
ронарни крвни судови који хране срчани мишић.
својим капиларима прожимају ткиво срчаног
мишића, којем је због сталног напора неопходна
добра снабдевеност крвљу. Ткиво срчаног ми-
шића је грађено од мишићних влакана, слично
као и код попречно пругастог мишићног ткива,
али су срчана мишићна влакна додатно пове-
зана једни с другима и граде умрежене мишиће.
и на крају, унутрашњу површину зида срца
прекрива танка везивна мембрана – ендокард. 

Систем шупљине срца једна уздужна пре-
града дели да десну и леву половину срца, које
не комуницирају једна са другом [131]. У оба
дела срца разликујемо по једну преткомору,
односно комору. У десну преткомору вене до-
носе крв осиромашену кисеоником из организ-
ма. У леву преткомору плућне вене транспортују
крв обогаћену кисеоником. Прихватање крви у
преткоморе и након тога прослеђивање у правцу
комора не захтева посебно велики физички рад
мишића преткомора јер се прослеђивање крви
врши насупрот малом отпору/притиску. Због тога
је у преткоморама срчани зид или зид срца
тањи. није таква ситуација у коморама, наиме из
комора крв под великим притиском треба
убацити у крвне судове, из десне коморе према
плућима, а најпре из леве коморе према телу. Ту,
наиме, у артерије крв треба проследити насу-
прот знатно већем отпору/притиску. У складу с
тим, у зиду коморе је знатно дебљи слој
мишића, нарочито у левој комори. она снабдева
највећи део тела свежом крвљу. У шупљинама
срца од унутрашње везивне мембране се

ВегеТаТиВне ФУнкЦије

1. Шта  је суштина целуларног имунитета?

2. Шта је суштина хуморалног имунитета?

3. У случају озбиљне саобраћајне несреће
немамо времена да одредимо крвну групу
повређених. Какву крв можемо да дамо
повређенима без већег ризика?
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Срце човека и систем шупљина срца [131]
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формирају срчани залисци који одвајају једну
преткомору и комору, односно одвајају комору и
излазну артерију. својим функционисањем
обезбеђују једносмерно кретање крви у срцу. 

основа функционисања срца је
ритмичка контракција и релаксација срчаног
мишића. контракције и релаксације не настају у
исто време у целом срцу, већ две преткоморе, а
након тога две коморе, наизменично врше ово
кретање [132]. када се две преткоморе исто-
времено контрахују, коморе се налазе у релак-

сираном стању. Тада се опуштају и мишићи који

фиксирају срчане залиске комора. када прити-
сак у преткоморама под дејством крви која се
улива и контракције мишића постане већи него у
коморама, опуштени (релаксирани) срчани за-
лисци се отварају и крв улази у коморе. након
тога, коморе се затежу, а у међувремену се
затежу и мишићи који фиксирају срчане залиске
и ивице залистака се припајају једна уз другу
[132]. на тај начин се затвара отвор између
комора и преткомора и тако крв која сада већ
има већи притисак од оног који је у комори, не
може да се врати према преткоморама [133].
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Притисак који је нагло порастао у коморама
потискује крв према артеријама. као резултат
тога, отварају се залисци који се налазе на из-
лазу из комора према артеријама и крв струји
према телу, односно према плућима. У испраж-
њеним коморама притисак се полако смањује и
постаје мањи него у артеријама. Зато се један
део крви враћа из правца артерија према ко-
морама, међутим, затварањем срчаних залиста-
ка затвара се улаз у коморе и спречава повратак

крви у комору. За време контракције комора,
због вакума који се ствара, из вена крв струји у
релаксиране преткоморе и тако цео процес
креће испочетка. 

горе описани процес функционисања срца у
стању мировања код здравог одраслог човека у
једној минути одиграва се просечно 75 пута. из
коморе приликом једне контракције у артерију
доспева 70 милилитара крви. То значи да у 1
минути из обе коморе срца отприлике 5 литара
крви доспева у циркулацију. 

Први савремени описи функционисања и
грађе људског организма на основу стварних
испитивања и експеримената, објављени су
први пут у 16. веку. Холандски лекар андреас

везалиус (1514–1564) у свом делу издатом
1543. године под насловом „о грађи људског
тела”, анатомију човека разматра као матери-
јалну основу живог организма и његових функ-
ција. он је својим делом савремених схватања
покренуо целу серију истраживања. 

неколико деценија касније, 1628. енглески
лекар вилијем Харви (1578–1657) потврдио је
бројним експериментима и у својој студији изнео
податке о функционисању срца и о кретању кр-
ви. описао је везу срца и крвних судова, функци-
онисање шупљина срца и открио је улогу срча-
них залистака. ако за Везалијуса кажемо да је
отац савремене анатомије, онда за Харвија мо-
жемо рећи да је оснивач науке физиологије.
једино што унутар органског система за цирку-
лацију није успео да открије Харви, то је веза
између артерија и вена. сматрао је да крв кроз
отворе или пролазе ткива пролази и креће се
према венама. 

италијански лекар марсело малпиги (1628–
1694) проучавао је финију структуру плућа када
је откривајући алвеоле пронашао и крвне капи-
ларе. Такође је спознао и описао функциони-
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Функционисање срчаног залиска гледајући из правца десне преткоморе [133]

Систем органа за циркулацију 

код човека [134]
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сање бубрежних телашаца а касније је описао и
облик црвених крвних зрнаца и на тај начин је
заокружио тадашња знања везана за циркула-
цију крви. За испитивања најфинијих структура
редовно је користио новитет тадашњег доба,
светлосни или оптички микроскоп и на тај начин
је положио основе науке хистологије.  

У затвореном систему крвних судова крета-
ње крви одржава рад срца [134].  крв која на-
пушта срце систем артерија прослеђује
до појединих органа. еластични зид артерија
углавном гради глатко мишићно ткиво и влак-
насто везивно ткиво. Приликом контракције леве
коморе крв директно доспева у главну артерију
(аорту) којом се даље креће према артеријама
које се из аорте гранају. Међутим, само један
део крви која се приликом једне контракције
избацује у аорту иде према мањим артеријама,
други део остаје ширећи еластичне зидове
артерија. За време релаксације леве коморе
проширене артерије враћају своју запремину у
оригинално стање, а у међувремену преосталу
количину крви потискују даље. 

Велика разлика у притиску између контрак-
ције и релаксације се на тај начин значајно сма-
њује и струјање крви постаје равномерније. Због
тога, на почетном делу система артерија вред-

ност крвног притиска приликом контракције
износи 16 kPa 120 mm живиног стуба, а прили-
ком релаксације 11 kPa 80 ml живиног стуба. ове
периодичне промене крвног притиска доводе до
ритмичког пулсирања зидова крвних судова и
тако се формира пулс. Пулс се добро може осе-
тити код оних артерија испод којих се налази
коштана површина, а оне се провлаче близу
површине коже. Тако је на пример артерија руч-
ног зглоба погодна за испитивање пулса. 

Даљим гранањем артерија део ових крвних
судова постаје већи и већи, а њихов пречник све
мањи. Међутим, укупна површина њиховог пре-
сека постепено расте и на територији капилара
достиже вредност која је више стотина пута већа
од пречника главне артерије/аорте. Заједно с
тим и вредност крвног притиска се значајно
смањује [135]. 

У суштини, задатак циркулације је да се
између спољашњег света и ћелија успостави
транспорт материја, а тај задатак се остварује
преко система капилара [136]. наста-

вак најтањих, најситнијих артерија чине капила-
ри који прожимају ткива која треба снабдети по-
требним материјама. између артеријског и венс-
ког дела капилара постоји стална разлика у

притиску [137]. Пошто се танак зид капилара
понаша као полупропустљива мембрана, не до-
звољава да беланчевине крвне плазме напусте
крвни суд. и тако долази до појаве осмозе. У
артеријском делу капилара вредност притиска је
већа него што је вредност осмотског притиска
плазма беланчевина. као последица тога, из ка-
пилара према ткивима, односно међућелијском
простору, потискује се вода и у води растворене
материје. на венском крају капилара, међутим,
притисак крви је нижи од осмотског притиска
плазма беланчевина и тако вода и разне от-
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Промене пречника крвних судова и крвног

притиска у њима унутар система за

циркулацију [135]
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падне материје из ткива, односно међућелијског
простора, струје према капиларима. Материје
већих молекула и један део ткивне течности
прихватају лимфни капилари и транспортују их у
веће вене. 

након капилара, сакупљање крви одвија се у
систему вена, који одржава веома мала
разлика у притиску који континуирано опада
како се крв креће према срцу. Зид вена је знатно
тањи од зида артерија и садржи мању количину
глатког мишићног ткива. Због тога се вене лако

шире, али се лако могу и скупљати. Тиме се мо-
же објаснити да скелетни мишићи који обухвата-
ју вене својим контракцијама делују, споља врше
притисак на вене и на тај начин значајно помажу
циркулацију крви према срцу. и у венама имамо
залиске који такође спречавају враћање крви. 

Транспорт дисајних гасова који
се везује за црвена крвна зрнца/еритроците
користи и мали и велики крвоток циркулације
[138]. кисеоник који из алвеола плућа улази у
капиларе преко вена малог крвотока, транспор-
тује се у леву преткомору срца. крв богата кисе-
оником која се избацује из леве коморе доспева
у систем артерија великог крвотока који снабде-
ва цео организам и транспортује материје до
ткива. након одвијања размене гасова, црвена
крвна зрнца/еритрицити користећи венски сис-
тем великог крвотока, угљен-диоксид транспор-
тују до десне преткоморе срца. крв која се из-
бацује из десне коморе артеријама малог
крвотока транспортује се до капилара плућа где
се угљен-диоксид дифузијом одстрањује и пре-
носи у алвеоле, док се у међувремену крв по-
ново не засити кисеоником. 

и транспорт хранљивих матери-

ја које се апсорбују из цревног тракта врши се
циркулацијом крви. Хранљиве материје које дос-
певају у капиларе цревних ресица, помоћу вена
доспевају у јетру. јетра има значајну, централну
улогу у трансформисању хранљивих материја и
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Струјање/кретање црвених крвних зрнаца 

у капиларима, микроскопски снимак [136]

Карактеристике циркулације крви у капиларима [137]
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у филтрирању отпадних материја. Вена која из
правца цревног тракта улази у јетру, након број-
них гранања, наставља се у капиларе. Ти капи-
лари прожимају мање јединице јетре тзв. реж-
њеве јетре. Хранљиве материје које су се на тај
начин транспортовале до јетре, доспевајући у
ћелије јетре, учествују у метаболичким процеси-
ма [139]. 

У току трансформације угљених хидрата, од
вишка глукозе која је крвљу донета, ћелије јетре
праве гликоген и у јетри депонују. разлагањем
гликогена лакше може да се дође до глукозе.
гликоген депонован у  јетри чини једну од глав-
них резерви угљених хидрата који се лако моби-
лизују. Беланчевине се у облику аминокиселина
апсорбују у крв и транспортују у јетру. највећим
делом без промене пролазећи кроз јетру доспе-
вају до ћелија, до ткива где се уграђују у белан-
чевине које се ту синтетизују. разградни проду-
кат сувишних аминокиселина је карбамид који
се, међутим, ствара само у јетри. Такође се у
јетри ствара и разградни продукат нуклеинских

киселина, мокраћна киселина. апсорпција мас-
них киселина се врши преко лимфних судова
цревних ресица. лимфни судови масне кисели-
не прослеђују до циркулације крви и одатле
доспевају у јетру где се формирају масти, карак-
теристичне структуре за људски организам. ове
масти везујући се за беланчевине поново
доспевају  у циркулацију, и мишићно ткиво из
циркулације узима масне киселине потребне за
добијање енергије. Вишак се депонује у масном
везивном ткиву. 

очување здравља срца и крвних судова ба-
зира се на здравом начину живота, на редовном
кретању у складу са животним добом и на здра-
вој исхрани. начин живота са мало физичке

активности потпомаже депоновање унетих
хранљивих материја у облику масног ткива, што
доводи до гојазности. За снабдевање свежом
крвљу за велику количину масног ткива срце
мора интензивније да ради и да обезбеди већи
крвни притисак. То делује на крвни притисак це-
лог организма и као последица тога у сваком де-
лу организма и у свако време крвни притисак је
виши и већи од нормалне вредности и тако се
формира болест високог крвног притиска/

хипертензија. Поред гојазности, интензивним
сољењем хране и унос натријума такође

ВегеТаТиВне ФУнкЦије

Пут дисајних гасова у малом и великом

крвотоку [138]

плућа 

ткива 

CO2

O2

CO2
O2

Структура једног режња јетре [139]

хепатоцити

(ћелије јетре) 

артерија 

жучни канал 

вена 

портална вена 
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потпомаже формирању ове болести. Додатно,
високи крвни притисак повећава и пушење,
наиме има значајно дејство у смислу сужавања/
констрикције крвних судова. 

недостатак редовног кретања, односно не-
редовна једнолична исхрана, конзумирање ве-
ома масне хране и пића која садрже велике
количине угљених хидрата, доприносе патолош-
ком повећању нивоа масти/липида у крви и та-
ложењу истих на зидове крвних судова. на де-
ловима крвних судова који су на тај начин
закречени, формира се ужи пресек, сужава се
пречник крвних судова, и крвни угрушци могу да
затворе пут струјању крви и на датој територији
могу довести до недостатка кисеоника и хран-
љивих материја. ако се то дешава у крвним су-
довима који снабдевају поједине делове срца,
односно срчаног мишића, и тај део остане без
снабдевања кисеоником и хранљивим матери-
јама, тај део срчаног мишића одумире и не функ-
ционише даље. овај процес је инфаркт срца. У
тежем случају, када процес захвата велику
територију у ткиву срчаног мишића, може доћи
до потпуног престанка рада срца.

излучивање

систем органа за излучивање код човека
састоји се од бубрега, парног органа у коме се
ствара мокраћа, мокраћовода који одводи мо-
краћу до мокраћне бешике у којој се она привре-
мено депонује, и од мокраћне цеви, преко које се
мокраћа празни [140]. овај систем органа има
одлучујућу улогу у томе да унутар организма
простори испуњени разним телесним течности-
ма и унутар и ван ћелија егзистирају у релативно
сталном саставу и количини. Поред воде, телес-
не течности граде бројне материје чији одређени
ниво је неопходан за одвијање животних проце-
са. Такве материје су, на пример, јони натријума
у крвној плазми или концентрација глукозе.
регулисаним пражњењем ових материја систем
органа за излучивање доприноси одржавању
сталног нивоа истих у телесним течностима. У
исто време својим континуираним функциониса-
њем и одстрањивањем из организма, систем
органа за излучивање спречава нагомилавање
непотребних или отровних продуката метабо-
лизма у организму. 

У вишећелијским организмима, па тако и код
човека, значајна количина ћелија није у директ-
ном контакту са спољашњом средином. ефекте
спољашње средине до ћелија прослеђују телес-
не течности и тако за ћелије представљају прос-
торе испуњене течношћу који их окружују и чине
сталну унутрашњу околину. најважнији задатак
унутрашње околине јесте да обезбеди транс-
порт за функционисање неопходних материја до
ћелија, односно да транспортује отпадне мате-
рије, као и да континуирано прослеђује хормоне
који су неопходни за регулисање ових процеса.

један од основних услова функционисања
ћелије је да насупрот промени фактора спољаш-
ње средине опстане релативна сталност
унутрашње околине. То обезбеђује хормонски и
нервни систем организма својим деловањем
које испољава на циркулацију, на дисање и на
излучивање. Захваљујући тим процесима одр-
жава се релативна сталност унутрашње средине
у смислу запремине простора испуњене течнош-
ћу, осмотског притиска, састава јона, pH вред-
ности и температуре. регулисаност и сталност
унутрашње средине другачије називамо хомео-
стаза. 

ВегеТаТиВне ФУнкЦије

1. Шта је карактеристично за грађу срца?

2. Како функционише срце у фазама
контракције и релаксације срчаних комора?

3. Шта је карактеристично за систем
артерија?

4. Како се врши предаја и прихватање
материја у систему капилара?

5. Шта је карактеристично за систем вена?

6. Како се врши транспорт дисајних гасова
у систему органа за циркулацију?

7. Која је улога јетре у транспорту и
трансформацији хранљивих материја?

8. Провери који је разлог честог стварања
жутице код новорођенчади.

9. Под дејством високог крвног притиска
порасте количина течности у међућелијском
простору унутар ткива. Шта може бити
разлог и објашњење те појаве?

10. Упореди коронарне крвне судове,
артерије и вене.

11. Где се налази слезина и која је њена
улога?

12. Која је улога капилара у бубрезима,
танком цреву, мозгу и у јетри?
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У грађи бубрега разликујемо више
делова. спољашњи део бубрега прекрива једна
вишеслојна капсула [141]. испод те капсуле
налази се спољашњи гранулирани део бубрега,
бубрежна кора. Унутрашњи проширени пругасти
део бубрега је бубрежна срж. Заједничка
хистолошка и функционална јединица бубрежне
коре и сржи је нефрон, а нефрона унутар једног
бубрега имамо око 1 милион. нефрон је грађен
од бубрежног телашца и система канала који се
везује за њега. изводни део тих канала улива се
у бубрежну карлицу, одакле мокраћа преко
мокраћовода напушта бубреге. 

У бубрежним телашцима део система
каналића нефрона који се слепо завршава
формирајући капсулу са двоструким зидом,
обухвата клупко капилара унутар којег и улазни
и излазни део припада артеријском систему. ар-
терија која напушта бубрежно телашце поново
се грана у капиларе, али након што као мрежа
облаже одводне каналиће нефрона, слива се у
вене. Проксимални/први део извијуганих одвод-

них каналића формирајући праву дугачку силаз-
ну грану, спушта се из бубрежне коре у бубрежну
срж. Ту се и стањује и једном петљом од 360 сте-
пени враћа се и наставља у усходну грану која
се враћа у бубрежну кору где се након краћег
извијуганог дисталног дела улива у заједничку
сабирну цев. сабирне цеви које скупљају
производ каналића нефрона, сливају се у све

дебље и дебље канале и на крају се отварају у
шупљину бубрежне карлице [142]. 

За функционисање бубрега ка-
рактеристична су три основна процеса. Први је
процес филтрације у бубрежном телашцу. У
току овог процеса један део крвне плазме се
профилтрира до одводних каналића, кроз зид
капилара и капсуле која обухвата клупко капи-
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лара. овај филтрат од саставних елемената крв-
не плазме садржи све осим плазмабеланчевина.
струјање филтрата проузрокује разлика у при-
тиску између капилара и крвних судова који
износи 8 kPa, и притиска у капсули у вредности
од 3 kPa. Пошто је вредност крвног притиска у
клупку артеријских капилара и на излазу из клуп-
ка виша од осмотског притиска крвне плазме,
насупрот осталим капиларним мрежама, овде
нема реапсорпције. као резултат процеса фил-
трације у два бубрега, дневно укупно настаје око
180 литара примарног филтрата који из буб-
режних телашаца прелази у одводне канале. 

Филтрат који доспева у одводне каналиће,
слично као и крвна плазма, у истој концентра-
цији садржи глукозу, карбамид као разградни
продукат беланчевина, и од јона првенствено јон
натријума. У исто време из људског организма
се дневно празни око 1 литар мокраће која не
садржи глукозу, а садржи око половину профил-
трираних карбамида, односно, са собом носи
занемарљиву количину јона натријума [143].
огромна разлика у количини материје између
филтрата и мокраће, рециклира се за организам
реапсорпцијом на нивоу одводних каналића.
глукоза и јон натријума између одводних кана-
лића и капилара креће се активним транспор-
том, где је потребно додати енергију, док се вода
и карбамид крећу пасивним транспортом. У
овом другом основном процесу који се одиграва
у бубрегу [144] у проксималном делу извијуга-
них одводних каналића, реапсорбује се у цирку-
лацију сва количина глукозе, односно ту се врши
и реапсорпција одређене количине карбамида.
активну реапсорпцију већине јона натријума

прати пасивна дифузија веће количине воде. У
даљем делу система каналића започиње посте-
пено концентрисање филтрата, како се он креће
према Хенлеовој петљи у бубрежној сржи. У тој
петљи вода напушта филтрат и креће се према
ткивној течности која је знатно концентрованија,
а одатле велика количина карбамида и јона на-
тријума струји у одводне каналиће. Ту на нивоу
Хенлеове петље, филтрат достиже најконцен-
трованију вредност. 

након тога следи узлазна грана Хенлеове
петље, која је такав сегмент овог система који је
непроходан за воду. и због тога, без обзира на то
што је приметна реапсорпција јона натријума,
она није праћена пасивном дифузијом воде. као
последица тога, у узлазној грани Хенлеове
петље филтрат постаје све ређи, све до новог
дисталног дела извијуганих одводних каналића,
где реапсорпцију јона натријума прати и излаз
воде. и на крају, у зависности од количине воде
која доспева у организам, и сабирни канал одаје
мању или већу количину воде у ткивну течност,
формирајући на тај начин дефинитивну концен-
трацију мокраће. Уколико организам пати од
недостатка воде, у дубљим слојевима бубрежне
сржи, у сабирним каналима постепено долази
до све веће концентрованости мокраће. У слу-
чају вишка уноса воде, зид сабирне цеви постаје
непроходан за воду и тако се пражњењем вели-
ке количине ретке мокраће организам ослобађа
од вишка воде. 

и на крају, трећи основни процес функциони-
сања бубрега је појава у оквиру које ћелије око
одводних каналића својим сопственим излучи-

вањем одређене материје убацују у мокраћу. То
су махом такве органске материје које не спадају
међу саставне делове крвне плазме, већ су
стране, односно отровне материје, као на при-
мер неке боје или остаци лекова. 

као резултат рада бубрега, формирана је
мокраћа која од материја које могу поново да
се користе садржи воду које увек има у вишку,
односно мало јона и карбамида. Заједно са на-
веденима и многе непотребне, некорисне мате-
рије се празне из организма. Због тога, састав
мокраће не можемо сматрати сталним, већ се он
увек прилагођава потребама у организму.
Мокраћу која се сакупља у бубрежној карлици,
мокраћоводи континуирано спроводе у мокраћну
бешику. Мокраћа до мокраћне бешике не доспе-

Количинске промене неких материја 

у току излучивања [143]

вода Na+ глукоза карбамид

количина у процентима 

филтрат 100      100 100            100

почетни део буб-      30        30            0              45

режних каналића

Хенлеова петља       15        36            –             258

завршни део буб-      9          3             –              96
режних каналића

мокраћа 0,5       0,2            –              45
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ва под дејством силе гравитације, већ у малим
количинама, сегментима, перисталтичко крета-
ње глатких мишића у зиду мокраћовода потиску-
је запремину према мокраћној бешици. Мокраћ-
на бешика привремено депонује мокраћу, све
док нагомилана запремина мокраће не врши од-
говарајући притисак на зид мокраћне бешике
што изазива настајање нагона за мокрењем.
отварање сфинктера који затвара мокраћну бе-
шику зависи од воље. Пражњење мокраће из
мокраћне бешике врши се преко мокраћне цеви. 

У више праваца се врше истраживања веза-
на за могућност надокнађивања тешко оболе-
лих људских органа, као и органа који не могу да
врше своју функцију. Могућности решавања
представљају с једне стране надокнађивање
вештачким органима, или пресађивање здравог
органа из једног другог организма. У појединим
ситуацијама већ је дошло и до остваривања у
пракси. Међу те успехе спада и надокнађивање
бубрега. као резултат инсуфицијенције бубрега
настале из било ког разлога, у организму наго-
милани производи метаболизма могу бити иза-
зивачи бројних озбиљних болести. У таквим слу-
чајевима надокнађивање бубрега може бити од
виталног значаја. 

један од начина надокнађивања бубрега је
примена вештачког бубрега. овај апарат је у су-
штини способан само да надокнади функцију
бубрежних телашца. Функционисање вештачког
бубрега се базира на следећем принципу: крв
болесника се пропушта кроз систем цеви, а зид
цеви има особине полупропустљиве мембране.
систем цеви се налази у раствору који од крвне
плазме преузима нагомилане крајње продукте ме-
таболизма, на пример карбамид. Вишеструким
пропуштањем кроз систем цеви, крв болесника у
року од неколико сати може да се прочисти. на-
равно дијализу треба поновити у одговарајућем
временском размаку. Други начин надокнађива-
ња бубрега је пресађивање бубрега. Бубрег је
био један од првих органа који је успешно преса-
ђиван. Потешкоће данас више нису толико ве-
зане за хируршку технику, већ за имунолошку
инкомпатибилност, недостатак одговарајућих ор-
гана за пресађивање и питање моралних прин-
ципа. То су тако озбиљни проблеми који се по-
јављују приликом свих пресађивања органа,
због чега пресађивање долази у обзир само у
максимално испитаним и оправданим случајевима.

ВегеТаТиВне ФУнкЦије

Функционисање нефрона [144]

8 kPa

3 kPa

глукоза Na+

Na+

вода 

Na+ вода 

вода вода 

карбамид 

карбамид 

карбамид 
мокраћа 

1 литра

излучивање

ћелија 

бубрежна кора 

бубрежна срж 

Вештачки бубрег

артерија 

мембрана
течност за

испирање 

излучена материја 

1. Наведи делове система органа за
излучивање.

2. Шта је разлика између излучивања и
секреције?

3. Шта је карактеристично за грађу
људског бубрега?

4. Који процеси су карактеристични за
функционисање бубрега човека?

5. Којим путем сакупљена мокраћа
напушта бубрег?

6. Упоредимо састојке крвне плазме,
филтрата и мокраће.

филтрат 

180 liter
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спољашњи омотач човека је кожа. гра-
ђена је од три слоја. спољашњи хистолошки
део коже је епител који штити организам од
исушења, односно од хемијских и инфек-
тивних дражи. испод покожице се налази слој
везивног ткива, крзно, које је богато крвним
судовима и нервним завршецима. Ту се на-
лазе и фоликули длака и разне жлезде. нај-
дубљи слој коже чини поткожно ткиво грађено
од растреситог, масног везивног ткива. 

основу кретања човека чини заједничко
функционисање унутрашњег скелета и ске-
летних мишића који се везују за исти. Три
регије скелета су глава, труп и коштани скелет
екстремитета. код човека скелет главе чине
кости лобање и кости лица. осовину трупа
чини кичмени стуб за који се везује грудни
кош. горњи екстремитети се за скелет тела
везују раменим појасом, а доњи карличним
појасом. За грађу костију је карактеристична
сунђераста унутрашња материја и компактна
кост која се надограђује. Површину костију
прекрива танка везивна мембрана богата
крвним судовима и нервима, покосница/
периост. Шупљине костију испуњава коштана
срж. Ћелијски елементи крви се производе у
црвеној коштаној сржи. Повезаност костију
може бити континуирана или путем зглобова.
За први тип повезаности катарактеристични
су шавови и хрскавичаве везе, док је за други
тип карактеристично постојање разних типова
покретних зглобова. скелетни мишићи су гра-
ђени од попречно пругастих мишића који су
способни за брзу контракцију. Мишићи се те-
тивама везују за кости. скраћивање мишића
који се контрахује приближава две тачке
преко којих је фиксиран. на тај начин се мења
просторни положај костију једне у односу на
другу. суштину функционисања скелетних
мишића дају контрактилне нити беланчевина
од којих су грађени попречно пругасти
мишићи. актинске и миозинске нити се увлаче
једна у другу, а за овај процес организам
користи хемијску енергију која се ослобађа
разградњом ATP-а. 

У току исхране храну која доспева у усну
шупљину човека зуби одгризају и жвакањем
уситњавају. Зубе који су грађени од крунице и
корена споља прекрива слој зубне глеђи,
односно зубног цемента. У унутрашњости зу-
ба дентин облаже зубну шупљину/пулпу у
којој се налазе капилари и нерви. Уситњену
храну језик меша са пљувачком коју произ-
воде пљувачне жлезде, а садржи ензиме који
разлажу угљене хидрате. Преко ждрела храна
доспева у једњак, одакле перисталтичко
кретање мишића једњака храну прослеђује у

желудац. У слузокожи која са унутрашње
стране прекрива зид желуца налазе се жлезде
које производе желудачни сок. Те жлезде
храну мешају са соном/хлороводоничном ки-
селином и покрећу варење беланчевина.
својим перисталтичким кретањима желудац
меша храну са ензимима и потискује је према
танком цреву. 

Улога жучи која се улива у танко црево је
одржавање масти у колоидном стању и
активирање ензима који разлажу масти. ове
ензиме заједно са ензимима који разлажу
угљене хидрате беланчевине, заједно садрже
гуштерачни, односно цревни сок. У току ва-
рења које се завршава у танком цреву угљени
хидрати се разлажу до глукозе, беланчевине
до аминокиселина, а масти на масне кисе-
лине и деривате глицерола. ове материје
ћелије цревних ресица танког црева активним
транспортом апсорбују и прослеђују у капи-
ларе. наставак танког црева је дебело црево.
За почетак дебелог црева се везује слепо
црево са црвуљком. Дебело црево не про-
изводи ензиме за варење. Првенствена улога
је реапсорпција значајне количине воде, ми-
нералних соли, из цревног тракта. У дебелом
цреву живе цревне бактерије које врше ва-
рење целулозе коју човек не може да
разгради, а својим продуктима метаболизма
спречавају настањивање патогених бактерија/
бактерија изазивача болести. садржај црева
који се у процесу варења згушњава у измет,
организам напушта преко правог црева. 

У току дисања у горње дисајне путеве
ваздух првенствено доспева преко носне
шупљине где се загреје и филтрира и преко
ждрела наставља пут према гркљану. У грк-
љану који је грађен од хрскавичавих еле-
мената ваздух струји у душник кроз отворену
пукотину која се налази између две гласне
жице. Приликом формирања гласа ваздух који
струји кроз гркљан изазива треперење глас-
них жица које се скупљају и као резултат тога
у ваздушном стубу који се налази изнад њих
формирају се звучни таласи. Учешћем усних
органа од ових звучних таласа настаје људски
говор. Ваздух који наставља да се креће у
доњим дисајним путевима, прво се грана у
две душнице, одакле доспева у систем ваз-
душних цеви плућа. најситније ваздушне цев-
чице се завршавају алвеолама. Зид алвеола
грађен од танког епителног ткива обузима
густа мрежа капилара. Ту се одвија размена
гасова. Дисајне покрете потпомажу пречага и
међуребарни мишићи. Приликом удисаја
заједно са грудним кошем шире се и плућа, и
тако због смањеног притиска у плућима
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ваздух из спољашњости улази у плућа. При-
ликом издисаја смањује се запремина грудног
коша што доводи до сабијања самих плућа и
зато један део ваздуха из плућа излази у
спољашњост. У случају удисаја и издисаја у
стању мировања, приликом једног удисаја
размењује се пола литре ваздуха у плућима.
ова дисајна запремина заједно са резервним
потенцијалима чини капацитет плућа. 

Течни саставни елеменат људске крви је
крвна плазма која претежно садржи воду и у
води растворене разне јоне, мање органске
молекуле, односно плазмабеланчевине. од
ћелијских елемената крви у највећој количини
се налазе црвена крвна зрнца/еритроцити.
стварају се у коштаној сржи, а њихов важан
градивни елеменат је хемоглобин који је зна-
чајан у транспорту дисајних гасова. кисеоник
везује у облику оксихемоглобина и тако
транспортује из плућа до ткива. У ткивима
прихвата угљен-диоксид, који ензим црвених
крвних зрнцима/еритроцитима трансформи-
ше у угљену киселину која након тога дисо-
цира на јон водоника и на хидрокарбонатни
јон. Водоник се везује за хемоглобин, а хидро-
карбонат прелази у крвну плазму. када такво
црвено крвно зрнце/еритроцит доспева до
плућа, под дејством ензима из дисоциране
угљене киселине ослобађа се угљен-диоксид
и напушта црвена крвна зрнца/еритроците.
Међу белим крвним ћелијама/леукоцитима,
гранулоцити и моноцити првенствено имају
улогу у ендоцитози страних материја, док
лимфоцити у оквиру имуног система имају
одбрамбену улогу у организму. крвне плочи-
це/тромбоцити су значајне у згрушавању крви. 

имуни систем штити организам од макро-
молекула страног порекла, односно препоз-
наје и након тога елиминише имуногене мате-
рије које угрожавају организам. У изградњи
имуног система суштинску улогу има коштана
срж и разни лимфни органи као што су
лимфни судови, лимфни чворови, тимус/
грудна жлезда, лимфне формације цревног
тракта и слезина. Два типа функционисања
имуног система су целуларни имунитет
везан за ћелију, односно хуморални имуни
одговор везан за антитела. Целуларни имуни
одговор већином изазивају бактеријске и
вирусне инфекције, активирањем белих
крвних ћелија/леукоцита, типа лимфоцита
које се формирају у тимусу/грудној жлезди.
ови лимфоцити везивајући имуноген помоћу
својих реагенса уништавају нападача. лимфо-
цити, међутим, који настају у лимфним фор-
мацијама цревног тракта, региструју имуно-
гене материје које су растворене у телесним
течностима (молекуларни имуноген). Под деј-
ством ових импулса производе имуноглобу-
лине који ступају у реакцију са страним
макромолекулима и елиминишу исте. То је

хуморални имуни одговор. један од карак-
теристичних примера за имуне реакције је
различитост AB0 крвих група. 

Задатке транспорта материје првенстве-
но обавља систем органа за циркулацију. кон-
тинуирано струјање крви која циркулише у
овом систему обезбеђује рад срца. систем
шупљина срца, коморе и преткоморе гради
зид срца сачињен од више слојева. Шупљине
срца једну од друге одвајају срчани залисци
који у исто време обезбеђују и једносмерно
кретање крви. основа функционисања срца је
ритмична контракција и релаксација срчаног
мишића. крв која из десне преткоморе прела-
зи у десну комору доспева у крвоток плућа.
крв се у плућима освежава и пуни кисеоником
и преко леве преткоморе доспева у леву ко-
мору. лева комора својом контракцијом крв
убацује у велики крвоток тела. Вредност крв-
ног притиска пролазећи кроз систем артерија
постепено опада, пошто порастом броја крв-
них судова значајно расте и укупни пречник
истих. најмање артерије се настављају у ка-
пиларе. капилари прожимају ткива. између
артеријског и венског краја капилара постоји
стална разлика у притиску и због тога лако
отпуштају, односно лако прихватају транспор-
товане материје. на територији ткива транс-
порт допуњује систем лимфних капилара. из
сабирних капилара крв се враћа у срце систе-
мом вена. Транспортна улога крви се односи
на пренос дисајних гасова и хранљивих ма-
терија. У случају транспорта хранљивих мате-
рија веома је важна улога јетре која поједине
материје трансформише, филтрира и депо-
нује. 

излучивање с једне стране има одлучују-
ћу улогу у томе да количина воде и минерал-
них соли у свим просторима организма буде
релативно стална. с друге стране, сувишне
или пак отровне производе метаболизма кон-
тинуирано одстрањује из организма. систем
органа за излучивање код човека састоји се
од бубрега, парног органа у којем се ствара
мокраћа, мокраћовода који одводи мокраћу
до мокраћне бешике у којој се она привре-
мено депонује, и од мокраћне цеви преко које
се мокраћа празни. Бубрези су грађени од
нефрона. крај одводних/бубрежних каналића
нефрона који се слепо завршава у облику
капсуле окружује клупко капилара у којима се
ствара филтрат и доспева у одводне кана-
лиће. реапсорпција у одводним каналићима
континуирано обезбеђује да оне материје из
филтрата које се могу још користити у
организму, буду рециклиране. остатак који
организам не може да користи кроз, мокраћне
путеве, у облику мокраће, напушта организам. 
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центар Хормонске

регулације

Хормонска регулација људског организма
врши се преко система жлезда са унутрашњим
лучењем/ендокриних жлезда. Ћелије које произ-
воде хормоне, односно жлезде хормоне луче у
крвоток/циркулацију помоћу којег доспевају до
циљних ћелија које прихватају хормоне. моле-
кули који функционишу као хормони већином су
деривати аминокиселина, пептиди, беланчевине
или једињења стероидног типа. пептиди су гра-
ђени од аминокиселина које се повезују у ланац,
као на пример инсулин. Заједничка карактерис-
тика стероида који спадају у групу липида је сте-
рански прстен који садржи четири ароматична
прстена, такви су, на пример, разни полни
хормони. 

у крајњем случају ефекти хормона усмерени
су на регулацију неке од ћелијских функција. у
исто време молекул хормона који се напушта-
њем крвотока везује за рецептор циљне ћелије
не долази у директан контакт са овим процесима
који се одвијају унутар ћелије. поставља се
питање како се онда информација пренета по-

моћу хормона ипак уноси у унутрашњост ћели-
је? на пример ћелије јетре код човека под дејс-
твом хормона адреналина од гликогена депоно-
ваног у јетри производе глукозу [145]. први
корак овог процеса је везивање хормона адре-
налина за рецептор ћелијске мембране хепато-
цита/ћелија јетре. на тај начин промењена прос-
торна структура рецепторске беланчевине
покреће функционисање ензимске беланчевине
која се унутар мембране директно везује за њу.
та ензимска беланчевина на унутрашњој страни
мембране започиње трансформацију молекула
ATP-а у молекул cAmP [146]. За грађу овог дру-
гог молекула је карактеристично да се фосфатна
група AmP-а повратно везује за прстен рибозе,
формирајући на тај начин једну кружну цикличну
структуру. одатле потиче и назив циклични AmP.
под дејством насталих молекула cAmP-а акти-
вирају се ензими за разлагање гликогена који се
налазе унутар ћелије и који гликоген трансфор-
мишу у молекул глукозе. дакле, адреналин као
хормон посредно поспешује производњу глукозе
у ћелијама јетре. Беланчевине мембране ћелије
спољашње сигнале трансформишу у систем
унутрашњих сигнала које цикличне AmP просле-
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ђује у унутрашњост ћелије до ензимских белан-
чевина које спроводе дати процес. молекул који
се најчешће сусреће приликом преноса инфор-
мација унутар ћелије је молекул cAmP-а који је у
регулативним процесима посредник бројних
хормонских ефеката. 

у људском организму систем жлезда са уну-
трашњим лучeњем заједно са нервним систе-
мом гради неуроендокрини систем у којем
центар хормонске регулације чини хипоталамус
мозга заједно са хипофизом која се везује за
њега [147]. Хипофиза човека је орган
смештен у шупљини клинасте кости на бази ло-
бање. преко отвора на доњем делу ове шуп-
љине једна петељка повезује хипофизу са
површином хипоталамуса која је окренута према
бази мозга [148]. на основу функционисања
хипофизу делимо на предњи и задњи режањ.

Задњи режањ хипофизе/неурохипофи-
за грађен је од нервног ткива и преко већ споме-
нуте петељке стоји у директној ткивној вези са
великим неуросекреторним ћелијама хипотала-
муса. Хормони који се овде производе преко
продужетака ћелија доспевају у задњи режањ
хипофизе/неурохипофизе и ту се привремено
депонују. 

Задњи режањ/неурохипофиза дакле само
чува/депонује хормоне и повремено празни у крв
хормоне пептидног типа који се производе у
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великим неуросекреторним ћелијама хипотала-
муса. један од тих хормона је вазопресин (адХ-
антидиуретични хормон) који регулише пражње-
ње мокраће у организму. под дејством вазопре-
сина у бубрежним каналићима/тубулима нефро-
на у бубрезима поспешује се реапсорпција воде
и на тај начин се смањује количина излучене
мокраће. недостатак вазопресина прати праж-
њење/одстрањивање континуирано велике ко-
личине мокраће што доводи до недостатка воде
у организму и у крајњем случају долази до
озбиљног исушења/дехидратације организма.
други хормон који се депонује у задњем режњу
хипофизе је окситоцин који делује на контрак-
цију глатких мишића. улога окситоцина се првен-
ствено манифестује у животним функцијама
трудница. у току порођаја под дејством оксито-

цина поспешује се контракција мишића мате-
рице, а након порођаја потпомаже пражњење
млечних жлезда у дојкама [149].

Предњи режањ хипофизе/аденохипо-
физа има богату циркулацију и грађен је од
ткива која су богата жлезданим ћелијама. За раз-
лику од задњег режња/неурохипофизе хормони
се производе у сопственим жлезданим ћелијама.
међутим, да би се покренула производња хор-
мона, неопходна су хемијска једињења која се
стварају у хипоталамусу. та једињења потичу из
малих неуросекреторних ћелија хипоталамуса
[150], и путем ћелијских продужетака који про-
лазе кроз петељку хипофизе, доспевају у мрежу
капилара предњег режња хипофизе/аденохипо-
физе. на тај начин предњи режањ хипофизе/
аденохипофиза има само индиректну посредну
везу са хипоталамусом. Хормони који се произ-
воде у предњем режњу хипофизе/аденохипо-
физе су или полипептиди или беланчевинасте
материје. од тих хормона, хормон раста директ-
но делује на нормалан раст младог организма у
целини. у недостатку тог хормона раст организ-
ма потпуно се успорава и јединка остаје пату-
љастог раста. насупрот томе, у случају пре-
комерне производње хормона раста настаје
гигантски раст. ефекат хормона који поспешује
раст, наравно, повезан је и са његовим делова-
њем на регулацију метаболизма ћелија. на тај
начин интензивно поспешује производњу ми-
шићних беланчевина неопходних за раст, као и
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синтезу коштаних беланчевина, односно у циљу
производње енергије, разградњу масти. 

остали хормони предњег режња хипофизе/
аденохипофизе не делују уопштено на цео орга-
низам као хормон раста. Њихова регулаторна
активност се односи на поједине друге жлезде
са унутрашњим лучењем/ендокрине жлезде.
Хормон који делује на штитну жлезду регулише
функционисање исте. поспешује синтезу хормо-
на који се производе у штитној жлезди и њихово
пражњење у крвоток/крв. Хормон који делује на

надбубрежну жлезду утиче на производњу хор-
мона коре надбубрежне жлезде. првенствено
поспешује лучење хормона коре надбубрежне
жлезде који делује на метаболизам угљених
хидрата. Хормони који делују на полне жлезде су
код оба пола слични, али, наравно, делују на
различите органе. Њихово дејство се остварује
преко функционисања јајника, односно семе-
ника. Хормони који делују на јајнике поспешују
развој и сазревање јајне ћелије и лучење
женских полних хормона, и на крају на лучење
млека у дојкама жене. у оквиру функционисања
семеника регулишу развој и сазревање мушких
полних ћелија/сперматозоида, односно лучење
мушких полних хормона. 

обољење хипофизе у младо доба првенст-
вено се манифестује у патолошким променама
раста. смањено функционисање доводи до
патуљастог раста. насупрот патуљастом расту
који настаје из других разлога, од оваквих
младих особа патуљастог раста настају одрасли
патуљци, сразмерне телесне грађе. они су нор-
малне, а у неким случајевима и натпросечне
интелигенције. у средњем веку на краљевским
дворовима од оваквих патуљака су биране
духовите дворске луде. на основу историјских
извора сазнајемо да је најмањи овакав патуљак
био енглез Хадсон, који је био висок свега 50 цм,

и био је љубимац кнеза Бакингема почетком 17.
века. до сада познат највиши човек је био
мушкарац висине 270 цм. уколико се интензивно
функционисање хипофизе појављује у одрасло
доба, када је раст костију већ завршен, висина
тела се не мења. међутим, тада је за преко-
мерно лучење хормона карактеристично пове-
ћање шака и стопала, браде, носа, и појединих
унутрашњих органа, на пример језика. 

систем жлезда са

унутрашњим лучењем

Штитна жлезда је орган са унутраш-
њим лучењем, који је смештен испред гркљана и
душника [151]. За хистолошку структуру обе
жлезде су карактеристичне бројне ситне шупљи-
не, које су обложене епителним ћелијама. у тим
ћелијама се производе хормони штитне жлезде.
од тих хормона у највећој количини се произ-
води један дериват аминокиселина који садржи

Цртеж штитне жлезде и снимак

хистолошког препарата [151]
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штитна

жлезда 

гркљан

душник 

место

параштитних

жлезда је на

задњој

површини

режњева 

107

104-160_Biologia 11  2014.07.29.  17:29  Page 107



јод, а то је тироксин. јод, неопходан за
производњу овог хормона, у организам доспева
путем хране, где се у кратком временском пери-
оду акумулира у штитној жлезди. Везујући се за
молекуле беланчевина, хормони који се произ-
воде у ћелијама штитне жлезде депонују се у
шупљинама исте. путем мреже капилара коју
обухватају ове шупљине, у складу са потребама
организма, повремено се празне у крвоток. у том
процесу хормон хипофизе који делује на штитну
жлезду регулише улазак јода у исту, потпомаже

уграђивање јода у органска једињења и поспе-
шује пражњење депонованог тироксина у крв.
Виши ниво хормона од потребног у крви шаље
повратни сигнал центру система жлезда са уну-
трашњим лучењем/центру ендокриног система.
као последица тога, делимично непосредно, а
делимично преко хипоталамуса, хипофиза успо-
рава производњу хормона који делују на штитну
жлезду. на тај начин, разни органи који произ-
воде хормоне делују једни на друге и у једном
регулаторном процесу усклађују нормално
функционисање. 

тироксин поспешује процесе разградње/ка-
таболичке процесе. један од најкарактеристич-
нијих ефеката овог хормона је повећање по-
трошње кисеоника ћелија [152]. интензивнија
биолошка оксидација праћена је повећаном про-
изводњом топлоте, што наравно делује на мета-
болизам целог организма. на пример, у недос-
татку функционисања штитне жлезде, интензи-
тет метаболизма може да се смањи и до 1/3
нормалног метаболизма. повећана производња
хормона штитне жлезде, међутим, и поред вели-
ког апетита проузрокује смањење телесне тежи-
не, пошто равнотежу метаболичких процеса ин-
тензивно помера у правцу разградње. тироксин
је потребан и за развој појединих органа, као и
за раст младог организма. на овај други процес
делује заједно са хормоном раста хипофизе. 
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Дејство тироксина на потрошњу кисеоника

у разним органима [152]
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параштитне жлезде су у облику 4 мања чво-
ра смештене на задњој површини штитне жлез-
де [151]. Њихов значај је првенствено везан за
метаболизам калцијума у организму. јони кал-
цијума у организму обављају бројне важне
задатке. учествују у изградњи коштаног ткива,
утичу на контракцију мишића као и на пропуст-
љивост ћелијске мембране у односу на јоне
натријума. ниво калцијума у организму регули-
шу 2 хормона. то су паратхормон који се произ-
води у параштитној жлезди, и калцитонин који
се производи у штитној жлезди. Хормони се про-
изводе у складу са нивоом калцијума у крви. под
дејством ниског нивоа калцијума, паратхормон
који се производи покреће прелазак калцијума
из коштаног ткива у крв, односно у танком цреву
потпомаже апсорпцију калцијума. Високи ниво
калцијума међутим поспешује лучење калцито-
нина. под дејством овог хормона, калцијум из
крви се уграђује у коштано ткиво. За функциони-
сање параштитне жлезде неопходно је присуст-
во D витамина, који у цревном тракту поспешује
апсорпцију калцијума и тако има важну улогу у
координисању нормалног процеса окоштавања.

Надбубрежна жлезда је орган са
унутрашњим лучењем смештен на врху бубрега.
име ове жлезде указује само на место где се на-
лази, јер са бубрегом нема никакву непосредну
везу. на попречном пресеку надбубрежне жлез-
де из аспекта функционисања добро видљиво се
разликују два одвојена дела: кора и срж [153]. 

Хормони коре надбубрежне жлезде су једи-
њења са стеранским прстеном. на метаболизам
организма делују на два начина. једна група
хормона делује на метаболизам воде и мине-

ралних соли у организму. Њихово присуство
поспешује реапсорпцију јона натријума и воде у
бубрежним каналићима/тубулима нефрона буб-
рега. у случају недостатка ових хормона, крв на-
пушта огромна количина јона натријума и воде,
односно празне се из организма. Због тога крв
постаје гушћа, смањује се количина крви која
циркулише, што на крају доводи до инсуфици-
јенције бубрега и срца. Хормони друге групе
првенствено утичу на метаболизам угљених

хидрата. под њиховим дејством долази до аку-
мулације угљених хидрата. још и од беланчеви-
на настају угљени хидрати, пошто поспешују
стварање глукозе. у исто време у мишићним ће-

лијама спречавају разградњу глукозе. ти хормо-
ни коре надбубрежне жлезде, дакле, потпомажу
депоновање и резервисање угљених хидрата,
неопходних за вршење мишићног рада, у јетри и
у мишићним ћелијама. производњу хормона
коре надбубрежне жлезде директно регулише
хормон хипофизе који делује на надбубрежну
жлезду. то се добро може пратити на криви која
приказује лучење хормона хипофизе у току
дана, коју савршено прати дневни ритам синтезе
хормона коре надбубрежне жлезде, који утиче
на метаболизам угљених хидрата [154]. 

Хормони сржи надбубрежне жлезде су дери-
вати аминокиселина, а најзначајније дејство тих
хормона је везано за метаболизам угљених хид-
рата. то се углавном манифестује у обезбеђива-
њу потребних количина глукозе за вршење ми-
шићног рада [155]. у току процеса, адреналин
који се производи у ћелијама сржи надбубрежне
жлезде, везујући се за мембранске рецепторске
беланчевине ћелија јетре и мишића, покреће
стварање цикличног AmP-а који активира ензи-
ме за разлагање. као последица тога, у јетри
настаје у првом потезу глукоза фосфат, а у јед-
ном следећем потезу глукоза. Глукоза циркула-
цијом доспева на место где се користи – у ми-
шиће. у ћелијама мишића адреналин покреће
разградњу гликогена мишића, али само до глу-
коза фосфата који се у мишићима даље разлаже
до млечне киселине. снабдевање мишића глуко-
зом, дакле, надокнађује се из два извора глико-
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Повезаност производње хормона хипофизе

и коре надбубрежне жлезде [154]
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гена. млечна киселина која настаје приликом
мишићног рада циркулацијом се враћа у јетру,
где хормони коре надбубрежне жлезде акти-
вирају ензиме који од млечне киселине поново
праве глукозу.

Острвца гуштераче су расуто смеш-
тена у жлезданом ткиву гуштераче која произ-
води ензиме за варење [156]. Ћелије тих остр-
ва произведени хормон пептидног карактера
директно празне у крв. међу тим хормонима,
један од важних хормона регулације метабо-
лизма угљених хидрата је инсулин. адреналин
који се производи у надбубрежној жлезди

потпомаже разградњу гликогена до глукозе,
односно прелазак истих ћелија јетре у крв.
Захваљујући томе, ниво глукозе у крви расте.
насупрот томе, инсулин поспешује коришћење
глукозе из крви, односно депоновање вишка у
облику гликогена, односно масти у ћелијама. као
последица тих процеса, формира се нормалан
ниво шећера у крви унутар организма. 

на производњу инсулина утиче ниво шећера
у крви. повећање садржаја глукозе у крви до-
води до интензивније производње хормона.
ефекат инсулина је усмерен на функционисање
ензима. у јетри и у мишићима поспешује актив-
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Заједничко дејство адреналина и хормона коре надбубрежне жлезде на метаболизам

угљених хидрата [155]
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ност ензима одговорних за синтезу гликогена, а
спречава активност ензима који разлажу глико-
ген. у масном ткиву поспешује коришћење глу-
козе, и тако настали вишак триозе фосфата са
слободним масним киселинама трансформише
у депоновану маст. овај ефекат инсулина
потпомаже да се исхраном унети угљени
хидрати депонују у облику масти. 

Хормони који делују на полно

функционисање људског организма
производе се на више места у организму.
Хормон који се производи у хипофизи централно
регулише функционисање полних жлезда.
поред производње хормона у полним жлездама
кора надбубрежне жлезде и код мушкараца и
код жена производи исти полни хормон који се
тако налази у организму оба пола. међутим, код
мушкараца, захваљујући производњи хормона
семеника, превагну мушки полни хормони, док
код жена производњом хормона у јајницима
превагну женски полни хормони.

полна жлезда мушкараца која производи
хормоне је семеник [157]. овај парни орган
је смештен ван трбушне дупље у скроталној
кеси. семенике претежно испуњава систем
семених каналића. у тим каналићима производе
се мушке полне ћелије/сперматозоиди који се
након тога депонују у пасеменицима. поједине
групе ћелија, смештене у ткиву између семених
каналића, производе мушки полни хормон тес-
тостерон који је грађен од стеранског прстена. у
детињству у семеницима још нема производње
тестостерона, већ се хормон производи искљу-
чиво у кори надбубрежне жлезде.

у суштини, пубертет дечака започиње лу-
чењем полних хормона хипофизе. под дејством
тих хормона у семеницима се покреће и посте-
пено интензивира производња тестостерона.
полно сазревање је резултат овог процеса. код
одраслог мушкарца, стални ниво производње
тестостерона заједно са полним хормонима
хипофизе одржава континуирану производњу
мушких полних ћелија/сперматозоида и обезбе-
ђује нормално полно функционисање. тестосте-
рон делује и на метаболизам. слично хормону
раста, поспешује синтезу беланчевина, првен-
ствено у мишићном ткиву. 

полна жлезда која производи хормоне у
организму жене је јајник који је парни орган

величине бадема, смештен у карлици. у јај-
ницима се формирају зреле јајне ћелије и ту се
производе женски полни хормони. док је код
полно зрелих мушкараца полно функционисање
континуирано, код полно зрелих жена функци-
онисање има циклични карактер који се смењује
у правилним временским размацима. циклус се
манифестује сазревањем јајних ћелија, произ-
водњом полних хормона и хистолошким проме-
нама слузокоже материце. у јајницима већ код
новорођених девојчица налазе се све јајне
ћелије у незрелом облику. сваку од тих незрелих
јајних ћелија обузима по један фоликул [158].
од момента када интензивна производња пол-
них хормона хипофизе покрене пубертет де-
војчица у просеку у циклусу од 28 дана сазрева
по једна јајна ћелија. Зрела јајна ћелија се
избацује из фоликула и тај процес се назива
овулација. слободна јајна ћелија кроз јајоводе
доспева у материцу. у јајнику се испражњени
преостали фоликул трансформише у ткивни
чвор жуте боје, у такозвано жуто тело. уколико
не дође до оплођавања, жуто тело до краја
циклуса атрофира. 

цикличност је каракеристична и за произ-
водњу хормона јајника. у току сазревања јајне
ћелије, ћелије фоликула производе хормон. тај
хормон је естроген који је хемијско једињење са
стеранским прстеном. под дејством тог хормона
долази до развоја женских полних органа у
пубертету, а током целог периода полне
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Грађа семеника (тестиса) [157]
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зрелости потпомаже циклично обнављање
слузокоже материце. и у жутом телу се
производи велика количина хормона са
стеранским прстеном, а то је прогестерон. овај
хормон припрема слузокожу материце за
прихватање ополођене јајне ћелије. уколико не
дође до оплођења, горњи слој набубреле
слузокоже одумире, крв из капилара улази међу
ткива, и одумрло епително ткиво се збацује са

ткива које се налази испод њега.  одумрла
слузокожа материце љушти се уз пратњу
крварења и то се зове менструација. 

процес који доводи и до овулације и до
менструације стоји под јединственом
регулацијом хормона [159]. на почетку
двадесет осмодневног циклуса менструално
крварење траје 4-5 дана. у међувремену
фоликул, стимулирајући полни хормон који се
производи у хипофизи, покреће процес
сазревања једне јајне ћелије у јајнику, и
поспешује производњу естрогена у фоликулу.
под дејством све веће количине естрогена
покреће се регенерација слузокоже материце.
деобом ћелија формира се ново епително ткиво
и слузокожа поново задебљава. средином
циклуса у хипофизи се производи већа количина
лутеинизирајућег полног хормона, што 14. дана
циклуса доводи до овулације и покреће прво
формирање жутог тела, а након тога синтезу
прогестерона. у другој половини циклуса високи
ниво прогестерона одржава стање приправности
слузокоже материце за прихватање бластуле
која се формира од оплођене јајне ћелије.
уколико не дође до оплођења, престаје
производња прогестерона у жутом телу које до
28. дана атрофира и поново почиње
менструација.
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Хормонска регулација полног/сексуалног функционисања жене [159]
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хормони? Окарактеришимо функционисање
семеника и јајника.

7. Како обезбеђују хормони штитне жлезде
и надбубрежне жлезде хомеостазу –
сталност унутрашње околине организма?

8. Помоћу слика 158. и 159. резимирај
полно функционисање организма жене.

9. На основу слике 159. објасни хормонско
регулисање полног функционисања женског
организма! Који хормони како учествују у
регулацији?

1. Шта  је карактеристично за грађу
штитне жлезде?

2. Наведи ефекте тироксина?

3. Шта је карактеристично за грађу
надбубрежне жлезде?

4. Упореди функционисања хормона коре и
сржи надбубрежне жлезде.

5. Упореди хормонско деловање
адреналина и инсулина.

6. Где се у организму производе полни
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Ћелијска деоба – мејоза

Број хромозома ћелија је карактеристи-
чан за поједине врсте. митоза је ћелијска деоба
која обезбеђује да ћелија на почетку ћелијске
деобе и настале ћерке ћелије располажу истим
бројем хромозома. комплет хромозома на
пример у ћелијама које граде људски организам
садржи 46 хромозома [160]. када се ове ћелије
митозом деле, настале ћерке ћелије ће такође
имати по 46 хромозома. дакле, у митотичкој
ћелијској деоби настају такве ћелије ћерке у
којима је број хромозома идентичан броју хро-
мозома у полазној ћелији. приликом оплођења
полне ћелије родитеља, сперматозоид оца и
јајна ћелија мајке се спајају и настаје оплођена
јајна ћелија, другим именом зигот. Зигот садржи
један комплет хромозома који потиче од оца, а
један који потиче од мајке који заједно чине број
хромозома карактеристичан за телесне/сомат-
ске ћелије дате врсте. то је могуће само уколико
полне ћелије оригинално садрже упола мање
хромозома него телесне ћелије дате јединке,
односно ћелије су хаплоидне, а њихов број
хромозома се обележава словом „n”. (Грчка реч
хаплоос значи јединствен, усамљен.)  спермато-
зоид и јајна ћелија човека подједнако садрже
само 23 хромозома који садрже комплетан
генетски материјал. након спајања две хап-
лоидне полне ћелије долази до формирања за
телесне/соматске ћелије карактеристичног
двоструког, то јест диплоидног броја хро-
мозома, који се обележава са „2n”. до фор-

мирања хаплоидних ћелија води процес ће-
лијске деобе у току којег се диплоидни број
хромозома полазне ћелије у ћелијама ћеркама
смањује на половину. овај процес ћелијске
деобе називамо мејозом. 

Процес мејозе је, слично митози, та-
кође део ћелијског циклуса [161]. За време ће-
лијског циклуса од удвострученог DNK мате-
ријала у току мејозе формирају се хромозоми.
једна половина комплетног сета хромозома
ћелије која се дели потиче од оца, а друга
половина од мајке. компатибилни чланови сета
хромозома два различита порекла формирају
хомологе парове. на почетку процеса мејозе,
хомологи хромозоми постављају се близу један
другог, тесно се повезују и формирају парове
хромозома грађене од 4 хроматиде. након тога,
спарени хомологи хромозоми се постепено
удаљавају један од другог и свега на неколико
места остају и даље спојени. на тачкама
спајања два хромозома хроматиде се укрштају и
одређене делове међусобно размењује. као
последица тога, унутар једног хромозома нала-
зимо и делове који потичу од оца и делове који
потичу од мајке. то је процес укрштавања након
којег се хомологи хромозоми нове структуре
поређају у екваторијалну раван ћелије, потом се
парови хромозома раздвајају и крећу према два
супротна пола ћелије. две формиране ћелије
ћерке, без поновног удвостручавања DNK
материјала, поново се деле и као резултат
настају 4 ћелије ћерке од којих свака има упола

мање хромозома од количине хромозома којом

Кариотип човека из ћелија једне жене и једног мушкарца [160]
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је располагала мајка/полазна ћелија. код особа
мушког пола све 4 ћелије постану функ-
ционалне, док код особа женског пола од 4
ћелије ћерке већином само од једне настане
јајна ћелија [162].
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1. Који је број хромозома телесних/
соматских ћелија човека, а који је број
хромозома у полним ћелијама?

2. Која је разлика између хаплоидних и
диплоидних ћелија?

3. Зашто је повољно полно размножавање?

4. Упоредимо митозу и мејозу! (Карак-
теристике, разноврсност, у којим ћелијама се
одвија итд.)

5. Упореди процес формирања полних
ћелија биљака и животиња. Која врста
ћелијске деобе је карактеристична  за једне,
а која за друге?

6. Сакупи предности и мане бесполног
размножавања.

7. Колико комбинација може настати у
једној полној ћелији човека уколико узмемо
у обзир искључиво независно раздвајање
хомологих хромозома?

хромозом

од оца 

хромозом

од мајке 
спаривање

хомологих

хромозома 

размена

делова

хроматида 

контрактилне

нити

ћерке ћелије прве деобе ћерке ћелије друге деобе 

Процес мејозе, у току којег тесна

повезаност хомологих хромозома

омогућава процес укрштавања хромозома

[161]
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Ћелијска деоба – мејоза, микроскопски снимак [162]
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размножавање

основну улогу у полном функционисању
мушкарца имају семеници, парни орган који про-
изводи мушке полне ћелије, односно мушке пол-
не хормоне. мушке полне ћелије се производе у
семеним каналићима који граде унутрашњи део
семеника и у тим каналићима сазревају у спер-
матозоиде [163]. први незрели облици мушких
полних ћелија, који такође садрже 46 хромо-
зома, формирају се од диплоидних праћелија
које се континуирано деле, а налазе се у зиду
семених каналића. од тих незрелих мушких
полних ћелија мејотичком деобом настају 4
хаплодне мушке полне ћелије које сада већ
садрже 23 хромозома. након мејозе све 4 мушке
полне ћелије пролазе кроз процес сазревања, а
на крају процеса постају зрели сперматозоиди
[164]. у току процеса сазревања у главени део
сперматозоида смешта се ћелијско једро које
садржи наследни материјал, док се у средњем
делу налазе ћелијске органеле одговорне за
производњу енергије, митохондрије. репни део
садржи контрактилне беланчевинасте нити чија
контракција и релаксација доводи до померања
репа слично ударцу бича. ово кретање репа
обезбеђује брзу промену места сперматозоида.
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Структура семених каналића [163]

артерија 

пасеменик семеновод 

нутритивна ћелија 

зрели сперматозоиди 

семени каналићи 

семеник 

сперматозоиди

који се деле 

ћелије које производе

хормоне 

матичне

ћелије 

Настанак сперматозоида [164]

46

23

23 23

23

23 23

реп         врат (средњи део)       глава 

сазревање

мејоза
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у току сазревања мушке полне ћелије хранљиве
материје узимају из нутритивних ћелија које
прожимају шупљине семених каналића, а
садрже велику количину гликогена. Зрели спер-
матозоиди се депонују у наставку семених
каналића у пасеменицима.

систем канала пасеменика наставља се у
семеводу [165]. ова цев дебелог зида, полазе-
ћи према горе од семеника, у карлици се спаја
са изводним каналом семене кесице, након чега
улази у жлездани орган, простату, која је смеш-
тена испод мокраћне бешике. ту се семеник
улива у мокраћну цев која полази из мокраћне
бешике. мокраћна цев која напушта простату
наставља се у мушком полном уду и на крају уда
отвара се у спољашњост. у грађи мушког полног
уда учествују такозвана кавернозна тела. то су
спонгиозне шупљине грађене већином од глат-
ког мишићног ткива, богато прожете мрежом крв-
них судова. на предњем делу мушког полног уда
проширењем формирају главић. површину гла-
вића прекрива веома танка и затегнута кожа,
која је богато прожета нервним завршецима.
под дејством сексуалног узбуђења, кавернозна
тела се напуне крвљу и као последица тога муш-
ки уд постаје дебљи и дужи и укрућује се. на тај
начин постаје погодан да приликом сношаја
продре у родницу жене, и тамо убацује спер-
матозоиде. 

у току женског полног функцио-

нисања у јајницима се производе јајне ћелије
и женски полни хормони. од праћелија у
јајницима настају замеци јајних ћелија. међутим,
њихово формирање не почиње достизањем
полне зрелости и није континуирано као у
случају сперматозоида. у јајницима, наиме, већ
у првим месецима ембрионалног живота фор-
мирају се сви замеци јајних ћелија [166].
штавише, и мејоза ових диплоидних ћелија кре-
не, али је ограничена искључиво на један кратак
почетни период, а цео процес се зауставља све
до достизања полне зрелости. тек у пубертету у
просеку сваких 28 дана се завршава мејоза по
једне јајне ћелије. од насталих хаплоидних
полних ћелија само се од једне формира јајна
ћелија која се може оплодити, а друге три
атрофирају. прва деоба мејозе која је почела још
у ембрионалном периоду, завршава се до
времена пуцања фоликула – овулације, док се
друга деоба завршава приликом оплођења на
драж која настаје приликом продирања спер-
матозоида. 

Зрелу јајну ћелију облаже ћелијска мембра-
на око које се налази један провидни слој, око
којег се налази један спољашњи омотач грађен
од епителних ћелија. приликом овулације/
пуцања фоликула, јајна ћелија у овом облику
доспева у јајовод. јајници немају свој изводни
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Систем органа за размножавање код жена и код мушкараца [165]

мокраћна

бешика

мокраћна

цев 

дражица/

клиторис 

мале стидне

уснице

кавернозна

тела 

мокраћна

цев 

главић

полног 

уда 

пасеменик 

семена

кеса 

право

црево 
право

црево 

родница

простата 

семеник велике стидне уснице 

јајовод 

јајник 

материца 

мокраћна

бешика 

семеновод 
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канал. јајна ћелија која приликом овулације на-
пушта јајнике, до јајовода доспева преко
трбушне дупље [167]. крај јајовода је проширен
у облику левка са прстоликим продужецима који
обухватају јајнике и належу на њихову површину.
перистатично кретање глатких мишића јајовода
потискује јајну ћелију према материци. Матери-

ца је крушколики орган смештен између мокраћ-
не бешике и правог црева [165]. Зид материце
гради дебео слој глатких мишића, а унутраш-
њост је прекривена слузокожом. доњи део
материце се стањује и формира грлић материце
који води у родницу/вагину. Родница/вагина је
дугачка мишићава цев која се отвара у спољаш-
њост у стидној пукотини. улаз/отвор роднице/
вагине сужава танка мембрана грађена од
слузокоже – химен. испред отвора роднице/ва-
гине налази се отвор мокраћне цеви. стидну
пукотину од спољашњости затварају мале стид-
не усне. на врху малих стидних усни где се оне
спајају, смештен је орган величине зрна грашка,
клиторис, који је, слично мушком полном уду,
грађен од каверозних шупљина и богато прожет
нервним завршецима. са спољашње стране
стидну пукотину затварају масним ткивом богати
кожни набори великих стидних усана. 
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Настанак јајне ћелије [166]

ћелијско једро 

зона луцида ћелијска мембрана 

епителне ћелије 

46

2323
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Јајници и материца [167]

јајовод 
зид материце 

унутрашњост

материце 

грлић материце 
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родница
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Приликом сношаја у пасеменицима
депоновани зрели сперматозоиди ритмичним
контракцијама семевода доспевају у мокраћну
цев. у исто време у систем канала доспева и
секрет семене кесице, односно простате.
Заједно са сперматозоидима ови секрети фор-
мирају густу течну масу – сперму. Базна средина
и висок садржај фруктозе ове течности потпо-
маже брзо кретање сперматозоида. под дејст-
вом сексуалног узбуђења пре сношаја полни уд
се укрути, а бројне жлезде женских полних
органа производе слуз која чини склиским улаз и
унутрашњост роднице/вагине. мишићави зид
роднице/вагине тесно обузима мушки полни уд
који продире и ритмично се креће, што доводи
до надраживања механорецептора. под дејст-
вом тог надраживања сперма се убацује у род-
ницу/вагину. два-три милилитра избачене спер-
ме у просеку садржи 100 милиона спермато-
зоида. помоћу ритмичних контракција мишића
материце, већина сперматозоида у року од
неколико минута из роднице доспева у шупљину
материце. одавде покретима репа спермато-
зоиди доспевају у јајоводе, а у горњем делу
јајовода након овулације могу да се сусретну са
зрелом јајном ћелијом.

Вештачко спречавање спајања сперматозо-
ида и јајне ћелије је контрацепција. најједнос-
тавнији начин контрацепције је да се непосредно
пре сношаја на укрућени мушку полни уд навуче
један презерватив/кондом који је израђен од ве-
ома танке гуме. презерватив механички спреча-
ва доспевање сперматозоида у родницу/вагину.
опште су познате и хемијске методе које помоћу
узимања контрацептивних пилула које садрже
хормоне, пролонгирају односно регулишу про-
цес сазревања фоликула/овулације. пошто ове
таблете у младо доба представљају грубу интер-
венцију у хормонски метаболизам организма у

развоју, њихову примену из здравствених раз-
лога пре достизања полне зрелости/одраслог
доба, свакако треба избећи.

ембрионални и

постембрионални развој –
онтогенеза

Ембрионални период развоја/онто-
генеза започиње оплођавањем јајне ћелије. у
горњем делу јајовода јајну ћелију која се креће
према материци обухвата маса сперматозоида
који овамо стижу. од њих један сперматозоид
оплоди јајну ћелију и браздање тако насталог
зигота започиње већ у јајоводу [168]. облик
моруле формира се отприлике трећег дана, а у
међувремену, пролазећи кроз јајовод, доспева
све ближе материци. у шупљину материце
стиже пети дан након оплођења, где се формира
у унутрашњости моруле шупљина и настаје
бластула. до краја прве недеље бластула се
угнезди у задебљали слој слузокоже материце.
овај процес се окончава до краја друге недеље
и изнад бластуле поново се затвара слузокожа
материце. 

у току угнежђавања започиње формирање

ембриона [169]. у унутрашњости бластуле ће-
лије ембрионалног чвора учествују у формира-
њу две шупљине, једна шупљина је амнионска
шупљина напуњена плодовом водом, док је
друга шупљина вестигијална/жуманчана кеса.
касније, у амнионској шупљини се развија емб-
рион и у почетку свог развоја користи хранљиве
материје депоноване у вестигијалној/жуманчаној
кеси. на месту где су површине две шупљине
окренуте једна према другој, формира се уну-
трашњи/ендодерм, односно спољашњи/егзо-
дерм клицин лист. два клицина листа окренута
један према другом формирају ембрионални
штит. унутар те формације ћелије које се деле
формирају један трећи слој, а то је средњи
клицин лист/мезодерм. у међувремену, ћелије
које се одвајају са унутрашње површине блас-
туле обузимају амнионску шупљину и вестиги-
јалну/жуманчану кесу, и формирају овојницу. то
је унутрашња плодова овојница, док се од зида
бластуле формира спољашња плодова овојница
која има на површини прстолике продужетке
директно повезане са слузокожом материце. у
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1. Како се формирају сперматозоиди
човека?

2. Објасни грађу мушких полних органа.

3. Помоћу цртежа објасни грађу женских
полних органа.

4. Како се формирају јајне ћелије?

5. Наведи нивое одређивања пола.

6. Како доспевају у пасеменицима де-
поновани сперматозоиди на место оплођа-
вања?
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Оплођење и имплантација људске јајне ћелије у материцу [168]

браздање оплођење 

овулација 

сазревање

јајне ћелије 

имплантација 

Развој ембриона [169]
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току треће недеље од клициних листова за-
почиње формирање неуралне цеви и осталих
органа. до краја четврте недеље ембрион све
више испуњава амнионску шупљину у којој се
налази плодова вода где се постепено формира
пупчана врпца преко које се везује за
циркулацију мајке, одбацује вестигијалну/жуман-
чану кесу која након тога атрофира. 

повезивање са циркулацијом мајке омогућа-
ва формирање постељице. постељица је фор-

мација коју заједно граде спољашња плодова
овојница и слузокожа материце [170]. крвни су-
дови који се формирају у ембриону кроз пупчану
врпцу продиру у прстолике продужетке спољаш-
ње плодове овојнице и тамо граде петљу. друга
страна прстоликих продужетака у контакту је са
шупљинама слузокоже материце која је пуна
крвљу мајке. одавде, пролазећи кроз епителни
слој прстоликих продужетака, хранљиве мате-
рије доспевају у циркулацију плода. дакле, крв
плода никада није у директном контакту са крв-
љу мајке, али је плод способан да преко епитела
плодове овојнице прихвати све хранљиве мате-
рије потребне за себе. Зато је изузетно важна
здрава исхрана мајке, богата хранљивим мате-
ријама и витаминима. пошто епител плодове
овојнице поред хранљивих материја пропушта и
један део материја које су отровне за плод у
развоју, нпр. штетне материје лекова, алкохола и
пушења, свака трудна жена посебно треба да
штити здравље будућег детета већ и у првим
месецима трудноће. 

почев од другог месеца ембрион креће у ин-
тензиван развој. до краја трећег месеца форми-
рају се екстремитети и тело плода има у пот-
пуности људски облик. на крају четвртог месеца
се већ може установити да ли је плод мушког
или женског пола. у међувремену унутрашња
плодова овојница континуирано производи пло-
дову воду која за плод омогућава лакше поме-
рање, а у исто време га и штити од спољашњих
ефеката [171]. Већином средином петог месеца

Хормонски систем и репродукција

Повезаност између циркулације плода и мајке [170]

Положај плода унутар плодове овојнице

[171]
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будућа мајка први пут осећа померање плода.
до тог времена плод се развија и заједно са
плодовом овојницом која га обухвата постепено
испуњава шупљину материце. у току даљег рас-
та плод до рођења достиже просечну дужину од
50 цм и просечну телесну тежину од око 3 кг.

до периода непосредно пре порођаја плод
се главом напред намешта у грлић материце
према улазу у родницу/вагину, то јест намешта
се у правцу будућег порођајног канала [172].
порођај који се дешава у нормално време
одвија се након деветомесечне трудноће, 40. не-
деље, рачунајући од првог дана последње мен-
струације. суштина механизма рађања је рит-
мичка контракција мишића материце. на почетку
порођаја отвара се/шири се грлић материце,
пуца плодова овојница и отиче плодова вода.
након тога, услед контракције мишића материце
односно пречаге, и као резултат усклађеног
функционисања трупа и екстремитета, настаје у
трбушној дупљи интензивни притисак који истис-
кује плод из материце. убрзо након рађања пло-
да истискује се и постељица која се одваја од
зида материце. након порођаја пресецањем
пупчане врпце новорођенче одвајају од мајке, и
циркулација и дисање чине новорођенче спо-
собним за самосталан живот. након завршетка
порођаја покреће се лучење млека код мајке, а
материца се у року од неколико недеља
регенерише.

у току порођаја, приликом одвајања посте-
љице од унутрашњег зида материце, формира
се једна огромна површина са ситним раницама.
након порођаја слузокожа материце практично
се за неколико дана у потпуности регенерише.
међутим, ова велика површина са ситним рани-
цама у недовољно чистим условима може веома
лако да се зарази. Вековима је такозвана пост-
порођајна грозница била смртоносна болест ме-
ђу породиљама. мађарски лекар игнац семел-

вајс (1818–1865) је први спознао да заразне
бактерије сами лекари уносе у организам поро-
диље приликом спровођења порођаја. на њего-
вом акушерском одељењу у пештанској болници
рокуш, први је увео методе дезинфенкције који-
ма је спречио настанак болести. као резултат
тога, данас је већ широм света изузетно ретко да
се у болницама појављује постпорођајна
грозница. 

Хормонски систем и репродукција

Положај плода за време порођаја [172]
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основу хормоналних промена које
настају за време трудноће чини чињени-
ца да се у јајницима након овулације ствара жу-
то тело које производи хормон прогестерон који
утиче на припремљеност слузокоже материце
да прихвати оплођену јајну ћелију. након опло-
ђења ниво прогестерона даље расте пошто у
тим случајевима жуто тело не атрофира, већ 3-4
месеца активно производи хормон [173]. 

континуирана производња прогестерона у
жутом телу обезбеђује да након оплођења једне
јајне ћелије не дође до сазревања нове јајне ће-
лије у фоликулу, да не дође до овулације. про-
изводња хормона од стране плодове овојнице
која се формира у бластули, обезбеђује импулс
који је неопходан да производња хормона у жу-
том телу остане и након оплођења. Хормон који
производе ћелије плодове овојнице свој макси-
мум достиже у другом месецу трудноће. од тре-
ћег месеца улогу жутог тела у производњи хор-
мона постепено преузима постељица која се
тада формира. постељица производи велику
количину прогестерона и естрогена који припре-
мају млечне жлезде дојке за наредни период
дојења. За време порођаја ниво хормона се
смањује, док се у хипофизи покреће производња
хормона који делују на контракцију материце и
на лучење млека.

први знак трудноће је изостанак очекиване
менструације након сношаја. повремено поред
изостанка менструације могу да се појаве и
знаци који нису искључиво карактеристични за
трудноћу. такви знаци су, на пример, вртоглави-

ца, мучнина или повраћање. За рано докази-
вање трудноће могућност пружа доказивање
хормона које производи плодова овојница. Хор-
мон се, наиме, појављује у мокраћи већ у првој
недељи трудноће. петог-десетог дана након изо-
станка менструације узимајући узорак прве
јутарње мокраће, и имуно-хемијским реакцијама
се може доказати присуство хормона који про-
изводи плодова овојница, дакле трудноћа. 

Након порођаја до постизања одрас-
лог доба,  дете пролази кроз бројне фазе пост-
ембрионалног развоја. до годину дана траје пе-
риод одојчета, који се наставља детињством.
први период детињства траје од 1. до 3. године,
док други период, тзв. предшколски узраст, траје
од 3. до 6. године. од 6. до 12. године траје
старије детињство, то је узраст школараца, који
директно претходи пубертету који траје од 12. до
16. године. и на крају, период адолесценције
(младог доба) води узрасту одраслих који су
напунили 20 година.

Хормонски систем и репродукција

1. Како се одиграва браздање и процес
угњежђивања зигота?

2. Како се формира ембрион обухваћен
плодовом овојницом и који је значај
постељице?

3. Какви процеси се одвијају у материци
пре и после порођаја?

4. Како се мења продукција разних
женских хормона за време трудноће?

5. На какве периоде се дели раст и развој
детета након порођаја до достизања
одраслог доба?

Хормонске промене за време трудноће [173]
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у организму човека центар хормонске
регулације чине хипоталамус и хипофиза
која регулише функционисање осталих
жлезда са унутрашњим лучењем. Хормони
који се производе у жлездама са унутраш-
њим лучењем/ендокриним жлездама, доспе-
вају у крв и крвљу се разносе до датих циљ-
них ћелија. свој ефекат на функционисање
дате ћелије хормони врше везивањем за
рецепторе циљних ћелија. један од најчеш-
ћих механизама унутар ћелијског прено-
шења ефеката хормона је деловање цик-
личног AmP-а, који настаје цепањем ATP-а,
на активност разних ензима. 

у задњем режњу хипофизе/у неурохипо-
физи депонује се хормон вазопресин који
регулише пражњење мокраће из организма
и окситоцин који делује на контракцију глат-
ких мишића. оба хормона производе велике
неуросекреторне ћелије хипоталамуса и
преко продужетака нервних ћелија доспева-
ју у задњи режањ хипофизе/неурохипофизе.
предњи режањ хипофизе/аденохипофиза
делом производи хормон раста који директ-
но делује на цео организам, а делом хор-
моне који делују на друге жлезде са уну-
трашњим лучењем. Хормон раста поспешује
производњу мишићних беланчевина неоп-
ходних за раст, а тиме и сразмерни раст
организма у целини. лучење хормона који
делују на штитну жлезду, параштитну жлез-
ду и полне хормоне свој активирајући ефе-
кат испољавају преко циљних жлезда. 

Хормон штитне жлезде који садржи јод,
тироксин, поспешује процесе разградње/ка-
таболичке процесе. под дејством тог хормо-
на у ћелијама расте потрошња кисеоника,
која је праћена интензивном производњом
топлоте. параштитна жлезда у току проце-
са окоштавања регулише метаболизам кал-
цијума у организму.  два из функционалног
аспекта одвојена дела надбубрежне жлез-
де су кора и срж. једна група хормона коре
надбубрежне жлезде делује на метаболизам
воде и минералних соли у организму, тако
што у бубрезима форсира реапсорпцију јона
натријума. друга група хормона првенствено
утиче на метаболизам угљених хидрата.
под њиховим дејством акумулирају се ре-
зерве угљених хидрата и успорава се
разградња глукозе. Адреналин који се про-
изводи у ћелијама сржи надбубрежне жлез-
де такође делује на метаболизам угљених
хидрата, али првенствено потпомаже раз-
градњу гликогена у јетри и мишићима.
Инсулин који се производи у острвцима

гуштераче/лангерхансовим острвцима, на-
супрот адреналину, поспешује коришћење
глукозе у крви, а вишак у ћелијама депонује
у облику гликогена, односно масти. 

првенствено место производње хормо-
на који делују на полно функционисање
човека код мушкараца су семеници, а код
жена јајници. функционисање оба типа
жлезда регулишу хормони који се производе
у хипофизи. Хормони делују како на форми-
рање полних ћелија, тако и на производњу
мушких и женских полних хормона. у семе-
ницима се производи мушки полни хормон –
тестостерон који заједно са полним хор-
монима хипофизе одржава производњу
мушких полних ћелија и обезбеђује нор-
мално полно функционисање. женске полне
функције имају циклични карактер. то се
подједнако манифестује у процесу сазре-
вања јајних ћелија, у производњи полних
хормона и у ткивним променама слузокоже
материце. јајна ћелија у оквиру двадесет
осмодневног циклуса сазрева у фоликулу,
одакле се негде око 14. дана избацује. то је
појава овулације. од испражњеног фоли-
кула настаје жуто тело. Ћелије фоликула
првенствено производе естроген, док ткиво
жутог тела производи прогестерон. ова два
хормона делом имају улогу у развоју жен-
ских полних органа, а делом у одржавању

Ћелија хипофизе која производи хормоне
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нормалног полног функционисања. на крају
двадесет осмодневног циклуса горњи оду-
мрли слој слузокоже материце се уз пратњу
крварења одстрањује, а у следећем цилкусу
се поново развија да би у случају трудноће
био способан да прихвати оплођену јајну
ћелију.

у току деобе ћелија митоза обезбеђује
да настале ћерке ћелије располажу истим
бројем хромозома као на почетку деобе
мајка ћелија. у току мејозе, међутим, од ори-
гинално диплоидних ћелија које садрже 2n
број хромозома, настају хаплоидне ћелије
које садрже n број хромозома. у току про-
цеса мејозе између хомологих хромозома
долази до укрштавања и као последица тога
у једном једином хромозому имамо и сег-
менте који су пореклом од оца и сегменте
који су пореклом од мајке. крајњи резултат
мејозе су 4 ћелије ћерке од којих свака рас-
полаже са упола мањим бројем хромозома у
односу на мајку ћелију на почетку деобе.

у току процеса размножавања човека
мушке полне ћелије које се производе у
семеницима након мејозе, у периоду сазре-
вања трансформишу се у сперматозоиде.
након депоновања у пасеменицима, про-
лазећи кроз семевод, доспевају у мокраћну
цев, одакле се празне у спољашњост.
сперматозоидима се додаје секрет семене
кесице и простате и све то заједно чини
сперму. настанак и избацивање јајне ћелије
и зрелог фоликула дешава се у јајницима.
јајна ћелија која путем овулације напушта
јајнике доспева у јајовод. а перистатичко

кретање јајовода потискује јајну ћелију
према материци. приликом сношаја, спер-
матозоиди који доспевају у родницу/вагину
брзим померањем свог репног дела кроз
материцу доспевају у горњи део јајовода где
један од њих оплођава зрелу јајну ћелију. 

онтогенеза/ембрионални развој човека
започиње серијом деоба овако оплођене
јајне ћелије у процесу браздања. у току
браздања ембрионални заметак у облику
бластуле доспева у материцу где се угнеж-
ђива у задебљалу слузокожу материце.
Ћелије плодове овојнице која се формира
око бластуле, производе такав хормон који и
даље у непромењеном облику поспешује
производњу хормона у жутом телу и тако
након остварене трудноће не може да дође
до нове овулације и евентуалног оплођења.
угнежђивањем започиње формирање ем-
бриона. ембрион у развоју у првих неколико
недеља трудноће исхрањују хранљиве
материје вестигијалне/жуманчане кесе. кас-
није се формира постељица и преко посте-
љице формирана циркулација плода долази
у индиректну везу са циркулацијом мајке.
улогу у производњи хормона жутог тела које
у међувремену постепено атрофира, преу-
зима формирана постељица припремајући
на тај начин организам мајке за производњу
млека након порођаја. плод у другом пе-
риоду трудноће пролази кроз интензиван
развој и рађа се након 9 месеци трудноће.
суштина механизма порођаја се базира на
ритмичким контракцијама глатких мишића
материце. пуцањем плодове овојнице плод
се истискује из шупљине материце, а убрзо
након тога рађа се и постељица. након
порођаја материца се регенерише и под
дејством хормона мајке покреће се излучи-
вање млека што омогућава дојење ново-
рођенчета. након рађања дете у периодима
постембрионалног развоја – одојче, мало
дете, велико дете, пубертетлија, адолесцент
/ достиже одрасло доба. 

Раздвајање хромозома 

Деоба ћелије

126

104-160_Biologia 11  2014.07.29.  17:30  Page 126



грађа нервног ткива

прихватање/примање дражи, стварање на-
дражаја и његово брзо спровођење у организму
врши нервно ткиво. нервно ткиво граде
нервне ћелије или неурони, и потпорне ћелије
које их окружују.

најмања самостална функционална једини-
ца нервног система је нервна ћелија/

неурон [174]. нервна ћелија/неурон је
обавијен ћелијском мембраном. у ћелијској
плазми се налази велика количина ендоплаз-
матичног ретикулума/система андоплазматских
мембрана и рибозома, чије присуство указује на
интензивну синтезу беланчевина. овде се де-
лом производе беланчевине потребне за из-
градњу нервне ћелије/неурона, а делом  белан-
чевине потребне за специјалне метаболичке
процесе. ове друге помажу стварање оних хе-
мијских трансмитера, који имају улогу у преносу/
предаји информација међу ћелијама [175].

Главну масу неурона чини тело ћелије. из
ћелијске плазме тела нервне ћелије полазе кра-
ћи и дужи продужеци. краћи су дендрити. они
обично прихватају/преузимају надражај од дру-
гих ћелија и прослеђују ка телу ћелије. нервне
ћелије обично имају по један, изузетно ретко ви-
ше дугачких продужетака, то је аксон. надражај
се од тела ћелије спроводи до краја аксона.
мада већина нервних ћелија/неурона има само
један аксон, он може вишеструко да се грана и
тако једна нервна ћелија може да дође у додир
са више нервних ћелија. с друге стране, за једну
нервну ћелију/неурон може да се веже чак и са
више стотина аксона других нервних ћелија/неу-
рона. на тај начин површина тела нервне ћелије
и дендрита такорећи прекривена је нервним за-
вршецима/завршецима аксона, који полазе са
других нервних ћелија.

док је тело нервне ћелије/неурона и дендри-
та ограничено ћелијском мембраном, око ак-
сона, који је такође обавијен мембраном, обично
се налазе потпорне ћелије нервног ткива,

нерВна реГулација

нервна регулација

Снимак једне нервне ћелије, начињен

електронским микроскопом [174]

Грађа нервне ћелије [175]

нервни завршетак

друге нервне
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ендоплазматских
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које формирају следећи слој – мијелински

омотач. 
аксон обавијен мијелинским омотачем

називамо нервним влакном [176]. у току
његовог настанка танки аксон, гурајући испред
себе ћелијску мамбрану потпорне ћелије,
угнезди се у њу. тако инвагинирана мембрана
потпорне ћелије постепено обмотава аксон. ову
инвагинацију у суштини граде паралелно
постављени слојеви ћелијске мембране. у
крајњем случају намотани мијелински омотач

обавија аксон са више слојева ћелијске
мембране.тања нервна влакна обавија тек
неколико, а дебља чак и 70 до 80 слојева. 
једна потпорна ћелија може да прекрије само
кратак део аксона. целу дужину аксона
мијелинским омотачем обавија читав низ
потпорних ћелија.

на месту где се сусрећу поједине потпорне
ћелије налази се део аксона без мијелинског
омотача, Ранвијеово сужење/нодус. преко ових
ранвијеових сужења/нодуса аксон остварује

нерВна реГулација

Формирање мијелинског омотача око аксона [176]

потпорна

ћелија аксон 
мијелински

омотач 

Ранвијеова сужења аксон 

мијелински

омотач 

потпорна ћелија 

Грађа нервне ћелије (влакна) [177]

дендрити 

аксон мијелински

омотач 

синапса 

тело нервне ћелије Ранвијеови чворови 
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контакт са међућелијским простором нервног
ткива [177].

на почетку 20. века вођена је оштра научна
расправа од стране различитих школа које су
изучавале нервно ткиво, о повезаности нервних
ћелија/неурона унутар нервног система. Група
коју је водио италијан Голџи је тврдила да је сва-
ки неурон путем својих продужетака у непо-
средној тесној међусобној повезаности и у
организму гради потпуну ткивну мрежу. многи су
ову повезаност замишљали као цитоплазма-
тични мост који се протеже и преко ћелијске
мембране и пролази дуж читавог ланца нервних
ћелија. од других научних школа шпански науч-
ник сантјаго рамон кахал (1854–1934) и ма-
ђарски научник михаљ ленхошек (1860–1937)
први су схватили правилности науке о нервној
ћелији/неурону, која каже да су основне јединице
нервног ткива нервне ћелије/неурони. сваки од
њих је самостална ћелија, а путем синапси одр-
жавају везу међу собом. синапсе су места где се
предаје надражај између два неурона. исправ-
ност поставки неурологије, науке о нервној
ћелији/неурону, потврдили су подаци добијени
електронским микроскопом који је откривен у 20.
веку.

спровођење надражаја у вишећелијском ор-
ганизму није особина само једне једине ћелије.
организам даје одговарајући одговор на драж, а
ток надражаја се преноси са једног неурона на
други. места повезивања преко којих се надра-
жај преноси са једне ћелије на другу називамо
синапсом [178]. између две нервне ћелије
углавном аксон једне нервне ћелије/неурона об-
разује синапсу са дендритима или телом друге
нервне ћелије/неурона. почетни и завршни део
аксона не прекрива мијелински омотач. проши-
рени део огољеног аксонског завршетка припија
се уз мембрану дендрита или тела ћелије.
мембране два различита неурона у синапси су
веома близу једна другој, али се не додирују.

нерВна реГулација

1. Шта је карактеристично за структуру
нервне ћелије/неурона?

2. Која је улога потпорних ћелија нервног
ткива?

3. Који су делови синапсе?

4. Коју улогу има стварање мијелинског
омотача око аксона?

Повезивање нервних ћелија, начињен

електронским микроскопом [178]

Грађа синапсе [179]
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удаљеност између две мембране је око 20 до 30
нанометара и то се зове синаптичка пукотина

[179].

основе функционисања

нервниХ Ћелија

основно функционисање нервног система
представља стварање и спровођење надражаја,
те његово преношење на друге ћелије. ови про-

цеси су повезани са функционисањем ћелијске
мембране. у току метаболичких процеса пасив-
ним или активним транспортом између две
стране мембране преносе се јони различитог
наелектрисања. пошто је пропустљивост мем-
бране различита за поједине јоне, редовно се
догађа да се на разним странама мембране на-
гомилавају јони различитог набоја/наелектриса-
ња. распоред јона различитог наелектрисања на
спољашњој и унутрашњој површини ћелијске
мембране испитали су у многим ћелијама уз
помоћ финих електрода и осетљивих мерних
инструмената [180].

уколико су обе електроде смештене изван
или унутар ћелијске мембране инструмент није
регистровао набој/напон. међутим, ако се једна
електрода стави на спољашњу површину спо-
љашње мембране, а друга се кроз мембрану
утисне у унутрашњост ћелије, може се измерити
значајна разлика у потенцијалу између две
стране мембране.

За мерење набоја/напона између две стране
ћелијске мембране користе се такозване микро-
електроде. то су такви издужени танки стаклени
капилари којима је крајњи промер максимум 1
микрометар. ова два стаклена капилара се
напуне електролитом, на пример раствором
калијум хлорида. након тога се под микроскопом
уз помоћ такозваног микроманипулатора једна
електрода уводи у ћелију, а друга се смешта у
раствор у који је уроњен тај комадић ткива. две
електроде се преко одговарајућих појачивача
повезују са инструментом који је способан да
мери напон величине миливолта. Чим врх

нерВна реГулација

Мерљива је разлика електричног набоја на две стране ћелијске мембране [180]
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електроде пробије мембрану, мерни инструмент
истог тренутка региструје разлику у потенцијалу.

набој/напон који меримо између унутрашњо-
сти и спољашњости ћелије називамо миров-

ним потенцијалом/потенцијалом

мировања. настаје зато што се натријумови
и калијумови катјони, односно анјони хлорида и
протеина неправилно распоређују између ћелије
и међућелијског простора [181]. најзначајнија је
разлика која се јавља у распореду натријума и
калијума. унутар ћелије има више калијумових
јона, док је у међућелијском простору више на-
тријумовох јона. ово стање, карактеристично за
мировни потенцијал/потенцијал мировања, одр-
жава транспортни механизам који функционише
у мембрани, а назива се Na-K пумпа. Враћање
калијумових јона у ћелију, који су дифузијом
изашли из ћелије, обавља се путем активног

транспорта, а за тај механизам је потребан атр.
пропустљивост ћелијске мембране за натрију-
мов јон у мировању је врло мала у односу на ка-
лијумов јон, али извесна количина натријумовог
јона ипак доспева у ћелију. ту количину Na-K
пумпа активним транспортом стално избацује у
међућелијски простор. при томе електрохемиј-
ску равнотежу одржава пасивни транспорт јона
хлора ка унутра и дифузија јона калијума ка
спољашности. пошто из ћелијске плазме проте-
ински анијони/анјони протеина не могу да изађу
кроз ћелијску мембрану, унутрашњост ћелије ће
бити негативно наелектрисана у односу на међу-
ћелијски простор. За време мировног потенција-
ла/потенцијала мировања ћелијска мембрана
постаје поларизована, односно на унутрашњој
површини ће бити негативног, а на спољашњој
позитивног набоја. просечна вредност разлике

нерВна реГулација

Акциони потенцијал [182]

0

0

mV

-90mV

mV

mV

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+

K+K+

K+

Na+ Na+

Na+

Na+

Na+

Na+ Na+

Na+Na+

Na+

Na+

Na+

Na+ Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

Na+

ћелија 

ћелија 

ћелија 
деполаризација +20mV

реполаризација 

п
р

о
п

ус
тљ

и
в

о
ст

 ј
о

н
а 

0

п
о

те
н

ц
и

ја
л

 

мировни потенцијал 

мировни потенцијал 

д
еп

о
л

ар
и

за
ц

и
ја

 

р
еп

о
л

ар
и

зац
и

ја 

време 

0

Na+

+ –

+–

+ –

+

–

131

104-160_Biologia 11  2014.07.29.  17:30  Page 131



потенцијала између две стране мембране је -90
миливолти (у ћелијама сисара). негативни пред-
знак указује на вишак негативног набоја унутар
ћелије.

мировни потенцијал/потенцијал мировања је
општа особина сваке живе ћелије. међутим,
мембрана нервних ћелија и мишићних ћелија,
које се такође могу надражити, не само да одр-
жавају сталну разлику потенцијала, него је могу
и променити приликом појаве дражи. под деј-
ством дражи настаје нагла промена напона,
односно електрични импулс. при томе се на
месту надражаја мембрана деполаризује, од-
носно њена поларизованост мења предзнак и
унутрашња површина постаје за 20 до 30 мили-
волти позитивнија него спољашња. ова брза
промена потенцијала између две стране мем-
бране је функционални или другим именом
акциони потенцијал [182]. у току овог
процеса, а под дејством дражи, пропустљивост
мембране за јон натријума се нагло повећа за
више стотина пута и јони натријума улазе у
ћелију.  последица тога је стално опадање виш-
ка негативног набоја унутар ћелије, штавише,
унутрашњост ћелије ће бити  привремено
позитивног набоја. Брзи улазак натријумових
јона са мањим закашњењем прати повећани
излазак калијумових јона. након тога започиње
процес реполаризације, при чему се на мем-
брани успоставља  претходна вредност разлике
потенцијала. при томе опада пропустљивост

мембране на претходни ниво и то прво за
натријумове јоне, а затим и за калијумове.
коначно се уз помоћ Na-K пумпе натријумови
јони транспортују у међућелијски простор, а
калијумови јони у ћелију. За време краткотрајног
акционог потенцијала мембрана нервне ћелије
се не може надражити све док се не успостави
стање мировног потенцијала/потенцијала  миро-
вања.  

осим настанка надражаја у основну функ-
цију нервних ћелија спада и спровођење

надражаја. то се догађа тако да се депо-
ларизација проширује и на суседне делове
мембране од места настанка надражаја. тако се
електрични импулси настали на узастопним
сегментима мембране у виду таласа шире даље
дуж неурона, од ћелијског тела до краја аксона
[183]. надражај напредује континуирано по
голој мембрани, а скоковито по аксону који има
мијелински омотач. разлог скоковитог напредо-
вања је што се мембрана аксона са међућелиј-
ским простором непосредно додирује само на
месту ранвијеових сужења/нодуса, тј. депола-
ризација се може одвијати само на тим местима.
тако се промена потенцијала шири на суседне
сегменте мембране од ранвијеових сужења/но-
дуса до ранвијеових сужења/нодуса. у односу на
континуирано спровођење ово скоковито спрово-
ђење је много брже. након проласка електрич-
ног импулса, деполаризована мембрана се по-
ново реполаризује и доспева у стање мировања. 

нерВна реГулација

Спровођење надражаја [183]
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надражај се у виду електричног импулса
спроводи неометано само дуж неурона. непо-
средно ширење промене потенцијала са једне
ћелије на другу није могуће због релативно ве-
лике удаљености међу ћелијама. За предају

надражаја између две ћелије служи си-
напса. информацију преко синаптичке пукотине
са једне ћелије на другу преносе неуротранс-

митери. ова хемијска једињења се депонују у
синаптичким вакуолама/везикулама на крају
аксона. под дејством електричног импулса
вакуоле/везикуле неуротрансмитере  испражњу-
ју кроз мембрану аксона у синаптичку пукотину.
на основу њиховог дејства синаптичке везе
можемо да поделимо у две групе. један од ти-
пова је активирајућа/ексцитаторна синапса, у
којој је неуротрансмитер ацетилхолин. молекули
овог органског једињења врше деполаризацију
мембране везујући се за постсинаптички неурон
или његове дендрите [184]. настао електрични
импулс се даље спроводи том мембраном.
пошто се молекули неуротрансмитера стварају
само на крају аксона, хемијска предаја елект-
ричног импулса може бити само једносмерна са
аксона на постсинаптичку ћелију. 

други тип синапсе је инхибирајућа синапса,
где је неуротрансмитер гама-амино-маслачна
киселина. молекули гама-амино-маслачне ки-
селине се такође везују за мембрану пост-

синаптичке ћелије, али под њиховим дејством
мембрана пропушта велику количину јона
хлорида, повећевајући на тај начин однос
негативних набоја унутар ћелије. пошто на тај
начин мембрански потенцијал нервне ћелије
остаје на вредностима које су близу стању
мировања, не може настати акциони потенцијал.
у инхибирајућој/инхибиторној синапси неурона
по потреби се смањују или неутралишу прис-
пели стимулативни надражаји. синапсе нису
дефинитивне формације, него се оне сходно
функционисању нервног система могу мењати,
могу настати нове синапсе, или већ постојеће
могу да нестану. 

нерВна реГулација

1. Које су основе функционисања нервне
ћелије?

2. Која је карактеристика мировног по-
тенцијала/потенцијала мировања?

3. Како се мења мембрана приликом
стварања акционог потенцијала? Прикажи
процес трансформације дражи у надражај.

4. Која је разлика између деполаризације и
реполаризације?

5. Како се спроводи надражај по мем-
брани?

6. Како се одвија предаја надражаја у
синапсама?

7. Која је разлика између активирајуће/
ексцитаторне и инхибирајуће/инхибиторне
функције синапсе? Упореди синапсе.

8. Погледајмо где се ствара локални
потенцијал, а где акциони потенцијал.

Повезивање нервних ћелија и пренос

надражаја преко синапсе [184]
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централни нервни систем

човека

централни нервни систем човека чине
кичмена мождина и мозак. Кичмена

мождина је смештена у кичменом каналу
који граде кичмени пршљенови [185]. има
сегментирану грађу/грађа јој је сегментирана,
сегменте означавају поједини парови мож-
динских нерава. споља је врећасто обухватају
три узастопна слоја мождинског омотача/
овојница, који су, у ствари, мембране изграђене
од везивног ткива. простор између две
унутрашње мембране испуњава ликвор. он
штити кичмену мождину од непосредног
контакта са коштаним зидом коштаног канала.
истовремено има улогу и у транспорту
продуката метаболизма нервног ткива до
капилара. кичмена мождина не испуњава у
потпуности кичмени канал целом дужином/целу
дужину кичменог канала, него се завршава у
нивоу слабинских кичмених пршљенова. кроз
завршни део кичменог канала пролазе само
нервна влакна мождинских нерава, који излазе
из доњих сегмената. кичмена мождина може да
се подели на вратни, грудни, слабински и
крсни/сакрални део.

на попречном пресеку кичмене мождине
могу се разликовати две добро видљиве
структуре [186]. на пресеку  је у средини
кичмене мождине смештена сива маса која

нерВна реГулација

Кичмена мождина је смештена у каналу

кичменог стуба [185]
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обликом подсећа на лептира. Њен предњи
дебљи део су предњи рогови, а задњи тањи део
су задњи рогови. назив рогови се односи само
на попречни пресек, јер су то у ствари
стубичасте формације које се протежу целом
дужином кичмене мождине. на средини сиве
масе налази се централни канал испуњен
ликвором. сиву масу првенствено граде тела
неурона. у предњим роговима налазимо
углавном покретачке/моторне неуроне, чија
нервна влакна, која граде  предње коренове
мождинских нерава, иду ка циљним органи-
ма/ефекторима. Ћелије задњих рогова су
интернеурони. За већину њих се преко синапси
везују осећајна/сензитивна нервна влакна која
пристижу из тела. она преносе надражаје из
осећајних/сензитивних неурона тела преко
задњих коренова мождинских нерава у задње
рогове сиве масе [187].

сива маса је потпуно обухваћена белом

масом кичмене мождине, коју излазни и
улазни мождински нерви деле на три дела:
предњи, бочни и задњи сноп [186]. они садрже
усходне и нисходне нервне путеве састављене
од нервних влакана који иду ка мозгу, односно
стижу из мозга. у белој маси усходни путеви
пролазе кроз задње и делом бочне снопове, а
нисходни путеви кроз предње и делом бочне
снопове. у грађи како сиве тако и беле масе
осим нервних ћелија учествује и велики број
потпорних ћелија.

кичмени канал се повезује са лобањском
дупљом преко отвора на потиљачној кости. у
овој дупљи је смештен главни део централног
нервног система, мозак као наставак кичмене

нерВна реГулација

Просторни приказ једног сегмента кичмене

мождине [187]

Приказ сагиталног пресека мозга [188]
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мождине [188]. простор између унутрашње
стране костију лобање и површине мозга
испуњавају три мождане овојнице/опне и
мождано-мождинска течност, односно ликвор,
који се налази између овојница/опни. ово је у
суштини наставак система везивних
овојница/опни, омотача кичмене мождине.
централни канал кичмене мождине се у
простору мозга проширује и формира систем
можданих комора у којима се ствара мождано-
мождинска течност, ликвор.

Мождано стабло је као део мозга
наставак кичмене мождине. кроз њега пролазе
усходни и нисходни путеви централног нервног
система. За разлику од кичмене мождине за
мождано стабло су уместо одвојене сиве и беле
масе карактеристичне групације неурона

одвојене сноповима нервних влакана. Проду-

жена мождина је део можданог стабла, која се
непосредно везује за кичмену мождину. на
предњем делу се у виду две јаке избочине виде
међусобно паралелни нисходни путеви [188].
избочине се на једном месту проширују у виду
пирамиде, на шта упућује њихов назив пира-
мидални путеви. на задњем делу продужене
мождине налазе се путеви дугих осећајних/
сензитивних влакана.  средњи проширени део
можданог стабла је мост односно понс. са своје
две истањене стране везује се за мали мозак.
име је добио по томе што кроз њега пролазе
нервни путеви између продужене мождине и
великог мозга, односно малог и великог мозга.
највиши део можданог стабла је средњи мозак.
у њему се налазе  растресите групације неурона
наизглед неправилног распореда. неурони
различитих димензија помоћу својих нервних
влакана повезани су међусобно, као и са
усходним и нисходним путевима, формирајући
једну сложену мрежасту структуру. она се
простире у ниже слојеве можданог стабла и у
мост и продужену мождину, штавише, пружа се и
у структуру међумозга који се налази изнад
можданог стабла. ова растресита мрежаста
структура састављена од бројних групација
неурона и продужетака неурона је мрежасти

систем можданог стабла.
Мали мозак се налази на дну лобањске

дупље иза можданог стабла [188]. састоји се
од две међусобно повезане/зависне хемисфере.
подједнако добија информације и о усходним
сензитивним и нисходним моторним путевима,
на основу којих има значајну улогу у коорди-
нацији покрета.

Међумозак је део мозга непосредно
изнад можданог стабла [188]. Већи део
обухвата таламус, а то је преносна станица
усходних путева. одатле полазе последњи
неурони осећајних/сензитивних путева ка
великом мозгу. Хипоталамус који се налази
испод њега није само центар већ познатог
хормонског система, него је и један од важних
регулационих центара нервних функција. 

највећи део људског мозга чини велики

мозак [189]. он може да се подели на десну
и леву хемисферу, које раздваја уздужно
постављена дубока пукотина. на његовој

нерВна реГулација

Приказ мозга одозго и одоздо [189]
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површини се налазе издигнуте вијуге, а међу
њима увучене бразде. у  односу на  кости
лобање на свакој хемисфери може се разли-
ковато чеони, темени, потиљачни и слепоочни
режањ. унутрашњост двеју хемисфера гради
централно смештена бела маса коју споља
прекрива слој сиве масе, односно мождана кора.
на доњој површини две хемисфере спаја
жуљевито тело/мождана греда. 

у изградњи беле масе великог мозга
учествује три типа нервних путева. и овде се
налазе  снопови нервних влакана усходних и
нисходних путева централног нервног система.
Њима доспевају до мождане коре осећајни/
сензитивни путеви из тела, а крећу на доле
нервна влакна покретачких/моторних путева,
која полазе из мождане коре. други тип нервних
влакана ствара везу унутар једне хемисфере
између различитих територија мождане коре.
последица тога је да је мождана кора способна
да међусобно повеже своје различите функције
опажања, у стању је, на пример, препознати
некога на основу слике коју види и звука који
чује. трећи тип нервних влакана повезује
симетричне тачке две хемисфере. од њих је
најважнији огроман систем путева жуљевитог
тела/мождане греде који повезује две хеми-
сфере [190]. 

Мождана кора је изграђена од вертикалних
ћелијских стубића који представљају структурну
и функционалну јединицу. један такав ћелијски

стубић је висок око 1 до 3 милиметра,  промера
0,3 милиметра и ваљкастог је облика. садржи
око 5.000 неурона и продире кроз целу дебљину
мождане коре. како у можданој кори човека има
приближно 10 милијарди неурона, можемо да
рачунамо да има минимално 2 милиона
ћелијских стубића. Ћелијски стубићи нису
међусобно независни. Њихове најкаракте-
ристичније ћелије су пирамидалне ћелије које се
у њима смештају тако да је положај дендрита
вертикалан у односу на површину мождане

нерВна реГулација

Фронтални пресек мозга (начињен паралелно са чеоном равни) [190]

путеви унутар

једне

хемисфере 
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хемисфере 

жуљевито

тело 

нисходни и

усходни путеви 

Снимак нервних ћелија мождане коре,

начињен електронским микроскопом [191]
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коре, а аксони излазе као нервно влакно у
супротном смеру у белу масу [191]. након тога
ова влакна повезују ћелијске стубиће међусобно
унутар хемисфере, или са истоветним деловима
коре две хемисфере. тако сваки ћелијски стубић
одржава неколико стотина веза са другим
стубићима у другим деловима коре, који су на
исти начин повезани са тим стубићем. Због тога
информације које у мождану кору доспевају
усходним путевима не изазивају непосредно
импулс у нисходним путевима, већ се њихова
обрада  и слање повратне реакције/одговора
обавља путем врло сложеног система
регулације мождане коре. 

периферни нервни систем

човека

периферни нервни систем је састављен од
нерава које чине нервна влакна, и ганглија
састављених од тела неурона [192]. нерви
непосредно или посредством ганглија повезују

централни нервни систем и инервасани орган.
периферни нервни систем граде мождински и
мождани нерви и вегетативни ганглијски систем.

Човек има 31 пар мождинских

нерава. сваки од њих излази из кичмене
мождине са једним задњим осећајним/сензи-
тивним и једним предњим покретачким/мотор-
ним кореном [187]. Ћелије осећајних/сен-
зитивних неурона образују по једну ганглију на
сегменту задњих коренова близу кичмене
мождине. након тога, на мало удаљенијем
сегменту кичмене мождине задњи и предњи
коренови се сједињују у мождински нерв. стога
мождински нерви постају такозвани мешовити
нерви, зато што садрже и осећајна/сензитивна и
покретачка/моторна влакна. надаље се мож-
дински нерви гранају градећи мрежу и допиру до
свих делова тела. 

са базалне површине мозга излази 12 пари
можданих нерава [189]. од њих видни,
слушни и мирисни нерв садрже само осећајна/
сензитивна влакна. други пак на пример нерв
покретач ока садржи само покретачка/моторна
влакна. коначно неколико нерава као на пример
нерв луталица, који инервише унутрашње
органе је нерв мешовитог типа слично мож-
динским нервима. 

регулисање одговора на различите дражи из
спољашње средине врши централни нервни
систем. на дражи из унутрашњости организма
одговор шаље вегетативни нервни

систем. функционисање овог дела нервног
система служи углавном за очување унутрашње
равнотеже организма. Вегетативни нервни сис-
тем регулише све животне функције, исхрану,
дисање, транспорт материја и излучивање.
наравно, не као издвојени систем, наиме цен-
тралне групе вегетативних неурона смештене су
у мозгу и кичменој мождини, а нервна влакна
често иду заједничким путем са другим мотор-
ним или сензитивним влакнима. на пример,
рецептори који региструју промене у уну-
трашњим органима, примљене дражи такође
шаљу до вегетативног центра преко задњег рога
сиве масе кичмене мождине, односно преко
узлазних путева. оданде нисходни путеви
преносе упутство за извршење/команду, чиме
регулишу функционисање глатких мишића и
разних жлезда у унутрашњим органима.

нерВна реГулација

1. Од чега је састављен централни нервни
систем човека?

2. Наведи шта је карактеристично за грађу
кичмене мождине.

3. Каква је структура сиве и беле масе
кичмене мождине?

4. Наброј главне делове мозга  човека.

5. Шта је карактеристично за структуру
можданог стабла?

6. Шта је карактеристично за мали мозак и
међумозак?

7. Шта карактерише структуру беле масе
великог мозга?

8. Прикажи фину структуру мождане коре.

9. Који типови ћелија граде нервни систем
човека?

10. Сазнајмо какви биоритмови функци-
онишу у нашем организму. Шта је то што их
одржава?
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Вегетативна влакна нисходних путева напуштају
мозак, односно кичмену мождину преко
моторних и мешовитих можданих нерава,
углавном преко нерва луталице, као и преко
мождинских нерава. ови излазећи вегетативни
нерви не доспевају непосредно до органа које
регулишу, него се завршавају у вегетативним
ганглијама периферног нервног система. одатле
симпатичким преношењем надражај доспева до
вегетативног покретачког/моторног неурона, чији
продужетак допире до органа који регулише.

посматрајући функционисање, вегетативни
нервни систем се може поделити на два дела, на
симпатички и парасимпатички нервни систем
[193]. излазна вегетативна нервна влакна
симпатичког нервног система

потичу из грудног и слабинског сегмента
кичмене мождине. део њих се спаја са
вегетативним покретачким/моторним неуронима
који воде до циљних органа преко нервних
снопова смештених у ганглијама са обе стране
кичмене мождине, а други то исто остварују
преко  ганглија  у трбушној шупљини. најважнији
задатак функционисања симпатичког нервног
система је мобилисање резерви организма у
односу на повећани степен оптерећења. Због
тога се под дејством симпатикуса метаболички
процеси у организму крећу у правцу разградње.
односно, повећава се разградња гликогена који
повећава потрошњу кисеоника. резултат тога је
убрзање рада срца, шире се душнице тј.
душничке цевчице у плућима, успорава се рад
црева, крв се креће ка проширеним крвним
судовима скелетних мишића и ниво глукозе у
крви се повећава. у суштини ови процеси
одговарају дејству хормона адреналина који се
ствара у сржи надбубрежне жлезде. узрок ове
сличности је у томе што је неуротрансмитер
симпатичких влакана ка органима норад-
реналин, дериват адреналина, а са друге стране
симпатичка вегетативна влакна која излазе из
кичмене мождине непосредно инервишу
надбубрежне жлезде које производе хормоне.
на тај начин неурогено дејство симпатичког
нервног система потпомаже и производњу
хормона адреналина. дакле, за целокупан
одговор одговорно је заједничко неурогено и
хормонално дејство, односно неуроендокрини
систем.

Вегетативни неурони парасимпатич-

ког нервног система налазе се у
можданом стаблу и крсном сегменту кичмене
мождине. Њихова влакна напуштају централни
нервни систем са можданим,  односно са
мождинским нервима. Њихово пребацивање на
моторне неуроне, који инервишу циљни орган,
догађа се у близини датог органа, или у
ганглијама смештеним непосредно у зиду
органа. у синапси је неуротрансмитер
ацетилхолин. парасимпатички нервни систем
регулише функције везане за поновно
успостављање енергетских резерви

организма. Због тога дејство парасимпатикуса
процесе метаболизма усмерава у правцу
изградње. повећава депоновање гликозе у виду
гликогена, чиме истовремено смањује потребу
за кисеоником у процесима метаболизма. под
његовим дејством нормализује се рад срца,
сужавају се бронхиоле, потпомаже лучење
сокова за варење и убрзава одстрањивање
отпадних материја из цревног система. органи
регулисани путем вегетативног нервног система
су подједнако инервисани и симпатичким и
парасимпатичним нервним влакнима, те оба

нерВна реГулација

Грађа нерва и ганглије у периферном

нервном систему [192]
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система утичу на њихово функционосање.
динамички променљива равнотежа (хомео-
стаза) ова два система обезбеђује да уну-
трашња средина организма буде релативно
стална, али у складу са променљивим спо-
љашњим околностима.

посматрајмо функционисање вегетативног
нервног система на конкретном примеру регу-

лисања крвног притиска. у зиду већих артерија
које су ближе срцу налазе се рецептори који
региструју промене притиска крви на зид крвног
суда. промена крвног притиска у рецепторима
изазива стварање надражаја, који влакна
осећајних/сензитивних неурона преко узлазних
путева преносе у центар у можданом стаблу. он
се налази у продуженој мождини и поједине

нерВна реГулација

Шема грађе вегетативног/аутономног нервног система [193]
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групе неурона делују повећавајући, а други
снижавајући крвни притисак. уколико се у
циркулацији крвни притисак из било којег
разлога повећа изнад нормале, то изазива
надражај који доспева у центар за снижење
притиска у продуженој мождини.  надражај
преко вегетативних влакана делује на ритам
рада срца и глатку мускулатуру крвних судова.
под његовим дејством рад срца се успорава,
крвни судови проширују, што заједнички доводи
до снижења крвног притиска. тиме се исто-
времено смањује и интензитет дражи која делује
на рецепторе, што значи да се све мање
импулса шаље у центар. на тај начин се крвни
притисак враћа на претходни ниво.

уколико се у циркулацији снизи крвни
притисак, то у центру зауставља функцију која
доводи до снижења притиска, услед чега се
активира функција повећања притиска, која је до
тада била супримирана. то  преко вегетативних
влакана убрзава рад срца и изазива повећано
сужавање крвних судова. резултат тога је
повећање крвног притиска и његово враћање на
нормалу. дакле, вегетативни нервни систем
регулисањем брзине рада срца и ширења
крвних судова одржава крвни притисак на
одговарајућем нивоу [194].  

Вегетативни рефлексни процеси од осећаја
до извршења обављају се кроз вегетативне

центре, смештене у централном нервном
систему. центар једноставних вегетативних
рефлекса представљају вегетативни неурони
сиве масе кичмене мождине. Мождано стабло

није само место изласка појединих вегетативних
влакана, него и центар бројних вегетативних
функција, као на пример регулисање крвног
притиска. неколико неуронских група хипо-

таламуса, који се налази у међумозгу  изнад
можданог стабла, представљају виши центар
вегетативног нервног система. овде се налази
центар за регулисање потребе за храном, који је
састављен из два дела. један је центар за глад,
чије дражење изазива повећање апетита, а
други је центар за ситост, који спречава даље
уношење хране. у хипоталамусу се налази и
центар за регулисање промета воде, чије ћелије
као рецептори региструју осмотске промене
ћелијске плазме. повећање осмотске концен-
трације ћелијске плазме изазива надражај који

изазива осећај жеђи и потребу за узимањем
течности. две групе неурона у хипоталамусу
регулишу сталну телесну температуру. то се
догађа одржавањем равнотеже између про-
изводње и одавања топлоте. нервне ћелије/
неурони центра који доводе до одавања топлоте
проширују крвне судове у кожи, повећавају
знојење, а тиме и одавање топлоте. надражај
нервне ћелије/неурона у центру који доводи до
повећања температуре, сужавањем крвних
судова у кожи и повећањем производње топлоте
у телу смањује одавање топлоте.

нерВна реГулација

1. Наброј делове периферног нервног
система човека.

2. Окарактериши мождинске и мождане
нерве.

3. Шта спада у вегетативни нервни систем
човека?

4. Која је сличност и разлика између
симпатичког и парасимпатичког нервног
система? Припреми табелу за поређење.

5. Који су најважнији вегетативни центри?
Наброј вегетативне центре централног
нервног система.

6. Како се обавља регулисање
циркулације?

центри циркулације 

мозак 

срце 

снабдевање

ткива CO2 

пулс

опада 

опада 
синусни чвор 

расте 

расте 

Ток регулације циркулације [194]
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покретачка функција

нервног система

карактеристична особина мишићног ткива је
да на погодну драж одговара процесом
контракције. Контракцију глатких мишића
изазива надражај вегетативних покретачких/
моторних неурона, а попречно пругастих ми-
шића надражај покретачких/моторних неурона.
надражај који путује преко нервног влакна
пребацује се на мембрану мишићног влакна
преко нервно-мишићне синапсе или моторне
плоче [195]. електрични импулс који долази из
синапсе на мембрани мишићног влакна изазива
акциони потенцијал који се од места надражаја
проширује на мембрану мишићног влакна.
процес деполаризације доспева до белан-
чевинастих/протеинских нити актина и миозина
смештених испод мембране [196]. под његовим
дејством нити  контрактибилна мишићна влакна
актина се увлаче међу миозинске нити, услед
чега се целокупна дужина мишићног влакна
скрати. након проласка акционог потенцијала
контракцију смењује опуштање/релаксација
мишића.

једно влакно попречно пругастог мишића на
један надражај одговара једном контракцијом.
овај процес називамо појединачном мишићном

контракцијом [197]. процес под дејством
дражи започиње мањим степеном истезања
мишићног влакна, које затим прати снажна
контракција. након достизања максималне кон-
тракције следи фаза опуштања/релаксације. у
попречно пругастом мишићу на почетку контрак-
ције процес акционог потенцијала се одиграва
тако да се за време грчења мишић може поново
дражити. Брзим узастопним дражењем може се
спречити настанак релаксације, при чему се
фазе контракције просто спајају и тако настаје
трајна мишићна контракција односно мишићни

тетанус [198]. пошто у току тог процеса не
настају серије опуштања, целокупна се енергија
може усмерити на контракцију, а то повећава
степен контракције мишића. у живом организму
не јављају се издвојене појединачне контрак-
ције. За функционисање попречно пругастих
мишића који граде скелетну мускулатуру карак-
теристична  је контракција трајног типа. 

нерВна реГулација

Синапса везана за мишић, начињен

електронским микроскопом [195]

Синапса између покретачког/моторичког

нервног влакна и попречно-пругастог

мишића [196]

аксон 

нервни завршетак 
мишићно
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мијелински

омотач 
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вакуола 

синаптичка
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нсмитер 
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Хемијску енергију потребну за функциони-
сање мишића мишићна влакна добијају непо-
средно из процеса разградње ATP-а, који се у
њима одигравају. 

унутар организма попречно пругасти мишићи
стално се налазе у стању умерене контракције.
ову врсту трајне контракције мишића називамо
мишићним тонусом. мишићни тонус настаје
због тога што их кости које служе као полазиште
и хватиште/припој мишића стално држе у мало
истегнутом/затегнутом стању. у односу на то,
приликом промене положаја тела неки се
мишићи још више, а неки мање истежу. у складу
с тим повећава се или опада мишићни тонус.
тонус скелетних мишића обезбеђује нормално
држање тела наспрам силе земљине теже/силе
гравитације која делује на телесну масу.
мишићни тонус се заснива на мождинским

рефлексима, али у његовом регулисању
учествују и делови изнад кичмене мождине.
једноставан мождински рефлекс је, на пример,
ако лагано ударимо тетиву испод чашице
колена, она ће се мало скупити и истегнути
четвороглави мишић натколенице који се за њу
припаја. истезање мишића делује као драж на
рецептор који се у њему налази и који преко
осећајног/сензитивног влакна шаље надражај у
сиву масу кичмене мождине. на нивоу улаза се
више бочних  грана осећајног/сензитивног влак-
на одваја у правцу сиве масе кичмене мождине,
идући даље узлазним путевима. једна од њих
се преко активирајуће/ексцитирајуће синапсе

непосредно повезује са покретачким/моторним
неуроном  предњег рога који се враћа назад до
четвороглавог мишића натколенице и подстиче
га на контракцију. друга грана се преко интер-
неуронске инхибирајуће/инхибиторне синапсе
повезује са моторним неуроном мишића сави-
јача/флексора натколенице, спречавајући тако
контракцију мишића који има супротно дејство.
дакле, истовремено се са контракцијом мишића
опруживача/екстензора опушта/релаксира ми-
шић савијач/флексор, а резултат тога је покре-
тање потколенице према напред [199].

рефлексна контракција и релаксација
мишића су у функцији сложенијих покретачких/
моторичких реакција. регулација једног дела

нерВна реГулација

Процес трзаја попречно-пругастог мишића

[197]
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реакција за одржавање положаја тела, а још
више покрета за промену положаја и места,
спадају под контролу виших нервних центара.
током нормалних функција кретања човека ове
сложеније моторичке реакције се неодвојиво
испреплићу. у крајњем случају њихову органи-
зацију и контролу врши функција мож-

дане коре. центар за регулацију кретања
налази се у можданој кори задњег дела чеоног
режња. Влакна покретачких/моторичких путева
полазе из великих пирамидалних ћелија мож-
дане коре. према њиховом нисходном току
можемо да разликујемо два велика моторичка
система: пирамидални и екстрапирамидални
систем.

полазећи из мождане коре пут пирами-

далног система, преко можданог стабла
иде до предњих рогова сиве масе кичмене
мождине [200]. неколико влакана пирами-
далног система се у можданом стаблу везује за
покретачке/моторне неуроне можданих нерава,
међутим, већина влакана укрштајући се у
пирамиди продужене мождине и идући даље
завршава се на покретачким/моторним неуро-

нима  предњих рогова кичмене мождине. неко-
лико влакана иде до кичмене мождине без укрш-
тања и она се непосредно пред покретач-
ким/моторним неуронима пребацују на супротну
страну кичмене мождине. коначно, дакле,
моторна инервација десне стране тела се врши
из леве хемисфере мозга. слично томе инер-
вацију супротне стране врше пирамидални
путеви десне хемисфере. пирамидални систем
управља вољним покретима, обезбеђује брзо
вршење финих покрета, на пример писање, и
усаглашено функционисање мишића антаго-
ниста.

у екстрапирамидални систем

спадају бројне групе неурона великог мозга,
међумозга и малог мозга, као и део мрежасте
структуре можданог стабла. путеви овог систе-
ма се на овим местима вишеструко преба-
цују/преспајају. Влакна путева доспевају до
покретачких/моторних неурона кичмене можди-
не, заобилазећи пирамиду продужене мождине.
овај систем управља већ наученим аутоматским
покретима, вршењем грубих већих покрета,
покретима који изражавају осећања, те учествује
у регулацији мишићног тонуса. функција пира-
мидалног и екстрапирамидалног система је
међусобно тесно испреплетена. Хармоничне
покрете остварује јединство функционисања ова
два система, било да се ради о вољним, било о
аутоматским покретима. Зависно од карактера
кретања превладава управљање час  једног, час
другог система.

За контракцију попречно пругастих мишића
драж потиче од покретачких/моторних неурона.
контракцију глатких мишића изазива надражај
који преносе вегетативни моторни неурони. За
контракцију срчаног мишића није
потребна спољашња драж, срце само ствара
потребан надражај [201]. у срцу се налазе
такве мале мишићне ћелије које су способне за
спонтано стварање дражи. узрок томе је
њихова знатно већа пропустљивост за на-
тријумове јоне у односу на друге ћелије. Ћелије
срца које стварају драж груписане су у два
центра. један њихов део гради синусни чвор/

синоатријални чвор смештен у зиду десне
преткоморе, а други у доњем делу десне прет-
коморе гради атрио-вентрикуларни чвор.
надражај настао у ова два центра за стварање

нерВна реГулација

Мождински рефлекс – рефлекс колена

(пателарни рефлекс) [199]
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дражи снопови (влакна Хисовог снопа) који се
протежу по зиду комора спроводе до завршних
гранања која продиру између мишићних
влакана.

у току процеса срчаног надражаја стална и
све већа деполаризација синусног чвора
изазива акциони потенцијал који се шири на
мишићна влакна преткомора узрокујући њихову
контракцију. након тога талас надражаја стиже
до атриовентрикуларног чвора и његовим
сноповима се брзо спроводи на површину
комора, изазивајући контракцију мишићних
влакана коморе. у међувремену из правца
преткомора креће фаза реполаризације до
постизања потпуног стања мировања. тај
процес је дуготрајан у односу на попречно
пругасте мишиће, и док траје, срчани мишић се
не може надражити. стога, за разлику од
попречно пругастог мишића, срчани мишић се не

може довести у стање трајне мишићне кон-
тракције. нова драж може изазвати контракцију
само у потпуно релаксираном срцу.

нерВна реГулација

Шема пирамидалног пута [200]
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Спровођење надражаја у срцу [201]
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1. Како се одвија процес мишићне
контракције?

2. Која је разлика између појединачне
мишићне контракције и трајне мишићне
контракције? Шта је мишићни тонус?

3. Прикажи један једноставан мождински
рефлекс.

4. Шта је карактеристично за грађу и
функцију пирамидалног система?

5. Шта је карактеристично за грађу и
функцију екстрапирамидалног система?

6. Зашто се разликује функционисање
срчаног мишића од функционисања других
мишића?

7. Како се шири надражај у срцу?
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сензитивна функција

нервног система

информација из рецептора који прима дражи
из спољашње и унутрашње средине сензи-
тивним влакнима мождинских или можданих
нерава доспева у централни нервни систем. од
рецептора у кожи и мишићу

надражај преузимају сензитивни неурони
мождинских нерава. тела ових ћелија се налазе
у ганглијама задњих коренова. преко задњих
коренова њихова сензитивна влакна улазе у
сензитивне путеве кичмене мождине [202].
део њих учествује у формирању мождинских
рефлекса. они иду до сиве масе предњих
рогова и тамо се прикључују на моторне
неуроне. Њихов већи део, међутим, након
укрштања у кичменој или продуженој мождини,
преко усходних путева који сада иду супротном
страном  од улазног места, иде ка вишим
можданим центрима. Влакна која из рецептора
за додир и топлоту у површним слојевима коже
долазе у задње рогове,  укрштају се и пребацују
на другу страну кичмене мождине. ту се бочним

усходним путевима спроводе до таламуса.
Влакна која долазе из дубљих слојева коже и
мишићног ткива задњим усходним путевима

стижу непосредно до продужене мождине. тамо
се након пребацивања и укрштања спроводе
такође супротном страном до таламуса. у
таламусу међумозга се одвија сортирање и
груписање информација. након преспајања
одатле даље полазе сензитивни путеви  до мож-
дане коре. у сваку хемисферу увек долазе ин-
формације из супротне стране тела.  информа-
ције приспеле из појединих делова тела
обрађује сензитивна кора предњег дела теменог
режња великог мозга. 

разни рецептори за укус се налазе у
удубљењима око квржица на површини језика
[203]. Због тога на њихову површину могу
доспети само растворене материје. надражај
настао у рецепторима прикупљају продужеци
осећајног/сензитивног неурона и можданим
живцима их спроводе до продужене мождине, а
одатле преко таламуса до мождане коре.
разноврсност укуса потиче од основних укуса,
слатког, сланог, киселог и горког. Врх језика
реагује на дражи које изазивају осећај слатког,

нерВна реГулација

Шема узлазних осећајних/сензитивних

путева из кичмене мождине [202]

таламус 

укрштање у

продуженој

мождини 

укрштање у

кичменој

мождини 

Грађа и место рецептора за осећање 

укуса  [203]

146

104-160_Biologia 11  2014.07.29.  17:30  Page 146



задња површина горког, а две бочне стране
сланог и киселог.

Рецептори за мирис су смештени у
задњем горњем делу носне шупљине, у виду
мирисног епитела [204]. приликом дубоког
удаха ваздух струји преко мирисног епитела и у
ваздуху присутне испарљиве материје се рас-
тварају у липидима богатом слоју који прекрива
мирисни епител. настали надражај стиже до
великог мозга путем мирисног можданог нерва.
то је једино сензитивно влакно које доспева до
коре великог мозга, заобилазећи таламус.

Чуло вида је око.  у унутрашњости ока
се налази велики број рецептора за светлост,
али у функционисању ока не учествују само они.
централни део грађе ока је очна јабучица,
чији зид граде три овојнице [205]. Спољашња

овојница или беоњача има заштитну улогу.
Беоњача обухвата задњи део очне јабучице, а
на предњем делу ока наставља се у провидну
рожњачу. За површину беоњаче се припајају
мишићи покретачи ока. рожњача која се налази
на предњем делу ока потпуно је провидна, кроз
њу улази светлост у унутрашњост ока. трептање
горњег капка одржава сталну влажност спо-
љашње површине рожњаче. Средња овојница

или судовњача је слој богат крвним судовима, и
крв која у њој струји обезбеђује неометано

нерВна реГулација

Мирисна нервна влакна [204]
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одвијање промета материја у оку. Њен већи део
гради сама судовњача са доводним артеријама
и изводним венама. на предњем делу цилијарно
тело у виду прстена обухвата очно сочиво за које
се везује зонуларним влакнима. коначно,
наставак цилијарног тела је дужица смештена
испред сочива, чији је средишњи округли отвор
пупила/зеница. Боја ока зависи од количине
пигмента у дужици. црне или смеђе очи садрже
много, а зелене и плаве мање пигмента.
Унутрашња овојница или мрежњача/ретина је
слој који прима надражај. од судовњаче је
раздвајају епителне ћелије пуне пигмента. на то
се надграђује мрежњача окренута ка уну-
трашњости ока, а граде је чепићи и штапићи –
рецептори осетљиви на светлост, и сензитивни
неурони који одводе надражај.

у процесу вида светлосни зрак дос-
пева до мрежњаче пролазећи кроз више

средина које преламају светлост. улазну
светлост прво прелама спољашњи слој рож-

њаче. очну комору између рожњаче и сочива
испуњава очна водица коју ствара цилијарно
тело филтрацијом из крви. Зеница која се
налази испред сочива под дејством јаког светла
се сузи, а у мраку се прошири и тако регулише
количину пропуштене светлости. светлост се
други пут прелама доспевши у еластично очно
сочиво које се налази иза зенице. средине које

преламају светлост, рожњача и сочиво, улазне
светлосне зраке преламају тако да се након што
прођу кроз стакласто тело сједињују у жутој
мрљи. то је, наиме, место оштрог вида.
светлосни зраци могу долазити у око и са
блиских и са удаљених предмета. око у
мировању је намешетено за бескрај. при томе
се зонуларна влакна затежу па ће сочиво бити
равно и удаљена слика ће се пројектовати на
мрежњачи. уколико се преломна моћ сочива не
би мењала са приближавањем предмета, слика
би се постепено пројектовала иза мрежњаче.
Због тога блиске предмете не бисмо могли јасно
видети. то спречава способност акомодације
сочива. приликом гледања на близу цилијарно
тело се контрахује,  зонуларна влакна се
опуштају, сочиво ће се због своје еластичности
скупити и постати испупченије/конвексније. Због
тога ће место пресецања  улазних светлосних
зрака бити ближе сочиву, односно и слика
блиских предмета ће се пројектовати на
мрежњачи.

светлост која доспева на мрежњачу надра-
жује рецепторе за вид/светлост, штапиће и

чепиће, који су име добили по карактеристичном
облику. дуже, вретенасте ћелије штапића
функционишу у слабом светлу и продукују црно-
белу слику. краће, купасте ћелије чепића
функционишу при јакој светлости и помоћу њих

нерВна реГулација

Чепићи и штапићи на мрежњачи (ретини), односно снимак једног штапића, начињен

електронским микроскопом [206]
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видимо боје. свака од ове две рецепторске
ћелије се дели на два дела која имају различите
задатке [206]. унутрашњост дела који
региструје светлост гради мембрански систем у
виду наслаганих дискова, у чије се двоструке
липидне слојеве уграђују фотосензитивни мо-
лекули беланчевина. они примају улазне фо-
тоне, њихову енергију претварају у електрични
импулс који се путем мембране рецепторског
дела ћелије спроводи до синаптичког завршетка
[207]. надражај се са рецептора преноси на
сензитивне неуроне. Влакна сензитивних неу-
рона, полазећи са мрежњаче, концентришу се и
граде очни нерв који надражај спроводи до
таламуса у међумозгу. одатле информација
након преспајања доспева до видног центра
коре потиљачног режња можданих хемисфера.

са старењем еластичност и способност

акомодације очног сочива опада, и то се јавља
обично у педесетим годинама. Већина старијих
људи види добро само на даљину, за гледање
на близину, на пример читање, потребне су им
наочаре. у случају далековидости тачка пресека
улазних светлосних зрака је иза мрежњаче, а
код кратковидости доста испред мрежњаче.
овакви проблеми са видом, када се тачка
пресека светлосних зрака не пројектује на
мрежњачи, догађају се већ и у млађем узрасту, а
могу се кориговати одговарајућим наочарима.
далековидост се коригује конвексним/испупче-
ним сабирним сочивом, а кратковидост кон-
кавним/удубљеним расипним сочивом. Гледање
телевизијског екрана или рачунара из близа,
поготово дуже време, јако оптерећује систем за
акомодацију ока. на оним радним местима где

се ради рачунарима препоручљиво је да  на
сваки сат буде 10 минута одмор ради спре-
чавања штетних дејстава.

ухо је орган чула слуха и рав-

нотеже. то је сложен орган који делом служи
за пријем информација које стижу у виду
звучних таласа, а делом за осећај положаја
тела, где спољну драж представља сила
земљине теже/гравитација. За грађу уха

карактеристична су три дела [208]. у суштини
спољашње ухо је левкаста спроводна цев за
спровођење звучних вибрација до слушног
органа. слушни канал се завршава затегнутом,
танком бубном опном која припада средњем уху.
у шупљини иза бубне опне смештене су слушне
кошчице. једна од њих, чекић, једним је својим
крајем непосредно срастао са бубном опном, а
другим крајем се зглобљава за наковањ, а он за
узенгију. База узенгије је прилепљена за овални
отвор унутрашњег уха. иза отвора из трема
унутрашњег уха полазе спреда пуж који садржи
слушни орган, а позади полукружни каналићи
који садрже орган равнотеже. цео систем чулног
органа унутрашњег уха окружује течност. 

у току спровођења звука у слушном
каналу таласи ваздушне вибрације изазване
звуком изазивају вибрацију бубне опне. Вибра-
ције бубне опне преузимају слушне кошчице од
којих се вибрација узенгије преноси преко
мембране овалног отвора на систем течности у
пужу. унутрашња шупљина пужа се дели на
доњи и горњи ходник [208]. Горњи ходник
започиње у трему унутрашњег уха, иде до врха
пужа те се тамо наставља у доњи ходник. он се
завршава на бази пужа, у мембраном

нерВна реГулација

Грађа фотосензитивног рецептора [207]
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затвореном округлом отвору. течност која испу-
њава ходнике пужа под дејством звучних таласа
почиње да вибрира. кратки таласи високих
тонова велике фреквенције се у течној средини
брже смирују, зато се могу осетити при дну пужа.
дуги таласи дубоких тонова ниске фреквенције
се могу осетити при врху пужа. сами рецептори
су смештени у танкој мембранозној цеви између
доњег и горњег ходника пужа [209].  оба краја
цеви су затворене. рецептори се налазе на
базалној мембрани цеви, а покровна плоча се
надвија над њима. таласање течности у пужу
изазива вибрацију базалне мембране, а заједно
са њом и рецепторских ћелија. оне се
притискају уз покровну плочу и та механичка
драж у њима изазива електрични импулс.
таласи изазвани звуком једне дате фреквенције
изазивају надражај увек на рецепторима истог
места. надражај се спроводи преко слушног
можданог нерва, преко можданог стабла и
таламуса у слушни центар мождане коре у
слепоочном режњу.

Осећај равнотеже се одвија у
унутрашњем уху, у систему органа смештеном у
близини пужа, састављеном од три полукружна
каналића и шупљине утрикулуса/мешинице и
сакулуса/кесице [208]. у њему изнад рецептора
леже кречњачки кристали смештени у слоју

пихтијасте масе. они мењају свој положај
приликом покретања главе и механички на-
дражују рецепторске ћелије испод њих. настали
надражај се спроводи можданим нервима за
слух и равнотежу у мождане центре.

у откривању функционисања чулних органа
мађарски научници су постигли значајне резул-
тате. Биофизичар ђерђ бекеши (1899–1972)
као професор будимпештанског, штокхолмског и
више америчких универзитета бавио се
истраживањем слушних процеса. За откриће
физичког механизма настанка надражаја у пужу
унутрашњег уха 1961. године добио је нобелову
награду. својим истраживањима открио је да се
под дејством звучних вибрација у пужу стварају
таласи и да је њихово максимално скретање
везано за одређено место. Вибрација мембране
на датом месту пак ствара надражај у слушним
рецепторима. лекар роберт барањ (1876–1936)
своја истраживања у вези са физиологијом и
патологијом органа за равнотежу вршио је на
аустријским и шведским универзитетима. изра-
дио је методу испитивања функционисања
органа за равнотежу. За своју научну делатност
1914. године добио је нобелову награду.

ради здравља орган слуха треба да штитимо
од штетног дејства буке. младо и здраво људску
ухо може да региструје обим вибрација најниже
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од 16 Hz и највише до 20 000 Hz. од тога се
просечан звук говора кеће између 100 до 300 Hz.
јачину звука можемо изразити једном
субјективном скалом у децибелима (dB), где је
слушни праг  0 dB, а неподношњиво гласан праг
бола 135 dB. јачина нормалног говорног звука је
око 50 dB. дуготрајно дејство звука од 70 до 80
dB или изнад тога већ изазива оштећење слуха.
а оштећење слуха таквог степена узрокује не
само  смањење слуха, него и трајно оштећење
нервног система. Због тога је штетно стално
слушање прегласне музике, поготово ако преко
слушалица бука такорећи дирекно допире до
слушних органа. поврх тога, стална бука у
позадини током учења ремети концентрисану
пажњу, а у саобраћају може бити и узрок
несреће.

нерВна реГулација
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Положај рецептора за слух у пужу [209]

1. Шта значе наведени појмови?
(адекватна драж, надражај, осет/осећај)

2. Како доспевају до мождане коре
надражаји из рецептора у кожи и мишићима?

3. Наброј на које дражи је осетљив наш
највећи чулни орган, кожа.

4. Шта је карактеристично за рецепторе за
укус и мирис?

5. Како светлост допире до мрежњаче кроз
делове ока који преламају светлост?

6. Како се око прилагођава различитој
јачини светлости и различитој удаљености?

7. Како би се коришћењем наочара могло
помоћи особама које пате од далтонизма?

8. Проверимо. Шта називамо катарактом, а
шта глаукомом, шта су то лаици и у којим
ситуацијама користимо данас тај израз?

9. Како се одвија спровођење и осећај
звука?

10. Шта је суштина осећаја за равнотежу?

11. Који осећаји се оштећују приликом
повреде унутрашњег уха?

12. Направимо табелу о процесима
осећаја. (рецептор, пут, центар)
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неуролошке основе

људског понашања

Велика већина информација примљених од
стране рецептора из спољашњег света доспева
у највиши ниво нервног система, у мождану кору.
информације обрађује и депонује, а по потреби
их се присети огромна мрежа нервних ће-
лија/неурона мождане коре. информације о
осећају у суштини ту постају сензације, а и
покретачке/моторне информације усмерене на
давање одговора полазе одатле. највиши ниво
функционисања мозга који се одвија у можданој
кори игра централну улогу у организацији и
регулисању људског понашања. 

полазно место великих хемисфера из
међумозга обухвата тај простор у виду прстена и
гради га бочни део мождане коре, односно
лимбички део. он је у току функционисања у
тесној вези са бројним субкортикалним група-
ма нервних ћелија/неурона, као и са понеким
деловима међумозга. ове делове мозга за-
једничким именом називамо лимбичким

системом [210].
на основу функционисања систем се може

поделити на два главна дела. Спољашњи круг

лимбичког система је контролни центар над
вегетативним нервним системом хипоталамуса.
пошто своју контролну делатност врши у тесној
сарадњи са хипоталамусом, преко њега је

лимбички систем у непосредној повезаности и
са целокупним хормонским системом. друга
основна функција спољашњег круга лимбичког
система је везана за регулисање емотивних
реакција понашања. такве су емотивне реак-
ције, на пример, бол, радост, страх, бес. ове
емотивне реакције су везане за конкретне
делове спољашњег круга. дражење одгова-
рајућих области лимбичког система код особе
изазива пријатно или непријатно емотивно
стање. оба емотивна стања утичу на деловање,
које је усмерено ка стицању пријатног емотивног
стања, односно на избегавање непријатног
стања.

области унутрашњег круга лимбичког
система пресудно доприносе томе да нервни
систем фиксира енграме/успомене  битних
догађаја за човека. меморијски материјал се не
фиксира у самом лимбичком систему. Задатак
области унутрашњег круга је само издавање
упутства другим областима коре великог мозга,
који енграм/успомена да се фиксира у њима.
један облик депоновања меморијског матери-
јала је краткотрајно памћење. оно траје углав-
ном неколико минута, после тога нова инфор-
мација потискује стару и долази до забо-
рављања. други је дуготрајно памћење, што
значи трајно очување информације, неогра-
ниченог је трајања и врло је отпорно на
заборављање.

структурне основе највишег нивоа

функционисања мозга, које се одвија
у кори хемисфера великог мозга, представља
стубичаста структура мождане коре. неу-
ронске групе образоване на тај начин у можданој
кори реагују на пристигле информације. За
препознавање исте информације углавном је
способно више неуронских група различите
структуре. од неуронских група разне структуре,
али истоветног функционисања, неке само
ретко, а неке врло често поново и поново бивају
надражене. у често надраженим групама ства-
рају се трајне синаптичке промене, информација
се депонује у њима. познавајући огроман број
веза појединих јединица са другим јединицама,
најосновније функционисање коре треба тако
замислити да под дејством пристиглих
информација увек истовремено функционише
више стотина хиљада или чак више милиона
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ћелија коре. тако се и депоновање најједнос-
тавније успомене везује за неку од комбинација
више стотина хиљада ћелија. 

меморијски материјал који се фиксира у
можданој кори може се схватити као унутрашње
приказивање спољашње околине. то можемо
сматрати једним моделом, који одсликава у
мозгу особе најбитније црте околине. ту није реч
о некој прецизној слици, него о једноставнијем
систему у којем се најважнији догађаји на сличан
начин одвијају као и у много сложеније моде-
лизованом систему. модел не садржи само
енграме/успомене извесних особина околине,
него и упутства која се односе на понашање. у
еволуцији нервног система кичмењака може се
открити повећана сложеност способности прав-
љења модела. код најразвијенијих мајмуна и
код човека већ се појављује и онај који сам врши
моделирање, то јест, образује се самосвест.
дакле, у можданој кори налазимо систем који
одржава сталну везу са спољашњим светом, али
је у суштини такав да самог себе организује, и на
основу модела околине служи као неуролошка
основа понашања.

Заједничка особина материја које утичу на
људско понашање је да њихово дејство доводи
до промене функционисања централног нервног
система. од најстаријих историјских времена
опште је позната  употреба пића која садрже
алкохол. наравно, проблеме није никад узро-
ковала мала количина попијеног пића  уз оброк.
патолошке појаве је узроковало редовно, неу-
мерено коришћење/конзумирање алкохола.
такав тип коришћења/конзумирања се нажалост
и данас среће. Забрањено је коришћење/
конзумирање алкохола током обављања посла,
на пример возачима, али и свима другима на
радном месту, јер већ и мала количина алкохола
смањује квалитет физичких и психичких
функција, повећава време реакције и број учи-
њених грешака. редовно коришћење алкохола
током више година постепено постаје хронично
тровање алкохолом. За стање које се погоршава
карактеристично је постепено повећање јетре,
обољење крвних судова, настанак обољења
нервног система, опадање психичких способ-
ности и опадање осећаја за морал. по ста-
тистици значајан део кривичних дела узро-
ковано је коришћењем алкохола.

док су болести услед алкохолизма после-
дица процеса који траје деценијама, дотле су
промене настале услед коришћења дроге/
накротика експлозивне, како у свом дејству, тако
и по временском току. опијум, хашиш, кокаин,
амфетамин су супстанце које иритирају цен-
трални нервни систем, делују непосредно на
функцију мождане коре и узрокују халуцинације
и синдроме сличне душевним болестима. код
њих је изузетна опасност  што већ и у малим
количинама изазивају навику у организму,
потребу за редовним и све већим коришћењем,
што брзо доводи до пропадања психичких
способности, губљења личности и коначно
потпуног физичког пропадања. како алкохол
тако и дрога/наркотици су потенцијално опасни
за организам у развоју, поготово за формирање
здраве личности.

понашање животиња и људи се такође фор-
мира током сложеног процеса развоја јединке,
као и грађа њиховог организма. друштвени
живот човеку најближих човеколиких мајмуна је
у односу на друге животиње врло развијен. ове
животиње живе у таквом социјалном окружењу
где истовремено своје понашање треба да
прилагоде понашању више јединки. релативно
велика интелигенција човеколиких мајмуна се
развила из ове друштвене интеракције. колико
год да је развијена животињска заједница, по
дејству није ни приближна дејству које има
људска заједница на појединца. током онто-
генетског развоја људског понашања од
биолошке јединке постаће друштвено биће. овај
процес називамо социјализацијом. у
току социјализације формирају се оне карак-
теристике понашања човека које га оспо-
собљавају за друштвену коегзистенцију, за
социјално прилагођавање.

познајемо многе врсте животиња које
показују посебну приврженост ка појединим
предметима у њиховој околини. животиње
понекад те предмете користе и као оруђе.
шимпанзе, на пример, за неке своје делатности
користе штапове и камење. мада се код бројних
животиња може открити слична појава, ипак се
коришћење оруђа од стране животиња може
сматрати изузетком. не познајемо, међутим, ни
једну људску културу, па нека је и најпри-
митивнија, у којој не користе стално барем
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неколико оруђа које су сами направили. Човек,
дакле, оруђа користи као алат, уз помоћ оруђа
прави друго оруђе. За човека је коришћење

алатки природна делатност, којом уобличава
своју околину.

друштвене везе се не могу успоставити без
комуникације. животиње које испољавају
друштвено понашање имају развијен систем за
комуникацију. комуникација животиња се
састоји од одређених форми покрета који
углавном означавају неко стање, у појединим
случајевима пружају информације о околини.
Људска комуникација је заснована на говору.
Говор је физиолошки процес. делом је процес

стварања гласа, пошто ваздух који струји из
плућа у зависности од положаја гласних жица,
језика, зуба и усана на различите начине
вибрира и тако се стварају различити говорни
гласови. делом је, пак, слушни процес, пошто
вибрације ваздуха примају и осећају наше уши и
мозак. у слепоочном режњу великог мозга се
налази посебна област за разумевање говора, а
у чеоном режњу за говор [211]. приликом
рођења човек има око 200 гласова биолошког
порекла, од којих језици појединих народа у
просеку користе 30 до 40 врста. током учења
језика друштвена околина ове гласове појачава
код детета.

основа људске комуникације је језик, а
његова употреба је друштвени процес. у

процесу људске социјализације дете у узрасту
од две-три године практично научи матерњи
језик, познаје значење најчешће коришћених
речи и спонтано зна да употреби читаву гомилу
правила у вези са речима, изразима и
реченицама. језик је друштвена активност. у
мозгу онога ко говори има нека мисао –
ментална слика – коју би желео да пресади у
мозак другог човека. у циљу пресађивања
менталне слике рашчлањује је на делове и од
тих делова формира реченице. други човек
реченице које чује враћа у менталне слике,
смешта у поредак досадашњих сазнања, те се
на тај начин и у његовом мозгу изгради мање-
више исто таква слика какву у себи види и онај
који говори. 

помоћу језика, дакле, један човек шаље
сигнале другом човеку, који их прима и обрађује.
Сигнал са собом носи неки садржај, али
значење ће имати само у оном тренутку када је
други човек разумео сигнал. уз његову помоћ
формирала се карактеристична посебна
способност мозга за моделирање, апстрактно

размишљање. 
Његова употребљивост је у томе да исти

сигнал за припаднике једног датог народа има
исто значење. Због тога се међусобно разумеју.

понашање животиња углавном одређују
наслеђене особине и лична искуства животиње.
код човека се тим факторима придодаје
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људска култура. Човек је способан да
стекне искуства и тако што их преузме од
претходника. минимална предаја се може
доказати и код неких животиња. код птица се
извесне форме гласова птичјег певања/поја
преузимају и на тај начин могу надживети ону
јединку у којој се формирала та форма гласа.
животиња је, међутим, у стању да преда само
садашње информације, док је човек способан да
пренесе и искуства преузета у давна времена, а
и своје замисли које се односе на будућност. и у
томе језик има истакнуту улогу. Људска је

култура неодвојива од језика. уз помоћ језика се
може сачувати и предати знање. када је неко
научио свој матерњи језик – научио да говори –
онда је истовремено научио и део културе свога

доба и друштва. дакле, људско понашање има
своје биолошке основе, али су у његовом
формирању одлучујући друштвени фактори.

сажетак

1. Где се у мозгу налази лимбички систем?

2. Шта је суштина функционисања
лимбичког система?

3. Шта је суштина највишег нивоа
функционисања мозга?

4. Шта помаже човеку у процесу
социјализације?

5. Због чега је употреба језика од изразите
важности у формирању људског понашања?

6. Набројмо наслеђене и научене елементе
понашања. Наведимо по неки пример код
људи.

сажетак

пријем дражи, стварање и спровођење
надражаја у организму врши нервно ткиво. у
изградњи истог учествују нервне ћелије/
неурони и потпорне ћелије. Главну масу
нервних ћелија/неурона представља тело
ћелије из чије ћелијске плазме се пружају
краћи и дужи продужеци. краћи су дендрити
који надражај обично прихватају од других
неурона и преносе га до тела ћелије. дужи
продужетак је аксон око којег потпорне
ћелије формирају заштитни слој, мијелински
омотач. аксон са таквом изолацијом
називамо нервним влакном. оне тачке
повезивања међу ћелијама где се надражај
преноси са једне на другу ћелију називамо
синапсом.

основну функционисања нервних
ћелија представљају стварање и спро-
вођење надражаја, те његово преношење на
друге ћелије. ови процеси су повезани са
функционисањем ћелијске мембране.
мерљиви напон/потенцијал између уну-
трашње и спољашње површине ћелијске
мебране називамо мировним потенција-
лом/потенцијалом мировања. настаје зато
што су натријумови и калијумови јони,
односно хлориди и беланчевине неједнако
распоређени између ћелије и међућелијског
простора. у току мировног потенцијала/
потенцијала мировања ћелијска мембрана
је у поларизованом стању. на унутрашњој
површини мембрана ће бити негативног, а
на спољашњој позитивног наелектрисања.
на дејство дражи нервне и мишићне ћелије

одговарају наглом променом напона, од-
носно електричним импулсом. при томе на
месту дражења поларизација мембране
постаће супротног предзнака, тј. депо-
ларизује се. ова брза промена потенцијала
на мембрани је функционални, односно
другим именом акциони потенцијал. након
извесног времена враћа се првобитна
разлика у потенцијалу мембране, односно
реполаризује се. у позадини настанка
акционог потенцијала је нагло повећање
пропустљивости мембране за натријум.
процес деполаризације се шири од места
настанка и на  суседне мембранске области,
електрични импулси се у виду таласа шире
даље од тела ћелије до краја аксона.
укратко, нервне ћелије/неурони су способни
за спровођење надражаја. по аксону који
има мијелински омотач надражај се
простире скоковитито, од ранвијеовог
сужења/нодуса до ранвијеовог сужења/
нодуса. Предаја надражаја између две
ћелије одвија се преко синапсе. у си-
наптичкој пукотини информацију преносе
хемијски трансмитери. по свом дејству
синапсе могу бити активирајуће/ексцита-
торне и у њима молекули трансмитера,
доспевши до мембране друге ћелије,
изазивају њену деполаризацију. трансми-
тери инхибирајућих/инхибиторних синапси,
одржавајући мембрански потенцијал друге
ћелије у стању блиском мировном потен-
цијалу/потенцијалу мировања, спречавају
настанак и даље ширење надражаја. 
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централни нервни систем човека
састоји се од кичмене мождине и мозга.
сиву масу кичмене мождине у првом реду
чине тела нервних ћелија/неурона. у пред-
њим роговима се углавном налазе покре-
тачки/моторни неурони који одатле полазе
ка циљном/ефекторном органу. нервне
ћелије/неурони задњег рога су интернеу-
рони који се везују за осећајно/сензитивно
влакно које долази из организма. Бела маса
се састоји од нервних влакана, од њих се
граде усходни путеви ка мозгу и нисходни
путеви који долазе из мозга. од делова
мозга мождано стабло је као  наставак
кичмене мождине и њен најнижи део је
продужена мождина, након које следи мост
и средњи мозак. За разлику од кичмене
мождине у можданом стаблу се уместо
одвојене сиве и беле масе налазе групе
неурона одвојене сноповима нервних
влакана. део мозга је и мали мозак смештен
иза можданог стабла и игра улогу у
координацији покрета. део мозга непос-
редно изнад можданог стабла је међумозак
у којем се налазе две важне регулационе
области, таламус и хипоталамус. највећи
део људског мозга чини велики мозак. Његове
две хемисфере се могу поделити на реж-
њеве, а они се налазе у чеоној, слепоочној,
потиљачној и теменој области. унутрашњост
хемисфера чини бела маса коју споља
обавија слој сиве масе, мождана кора. Бела
маса садржи узлазне и силазне путеве, као
и повезујуће путеве унутар хемисфера и
између хемисфера. За грађу мождане коре
карактеристични су вертикални ћелијски
стубови који представљају структурне и
функционалне јединице.

Мождински нерви припадају перифер-
ном нервном систему човека. сваки од
њих из кичмене мождине излази са једним
задњим осећајним/сензитивним и једним
предњим покретачким/моторним кореном, те
спајајући се као мешовити нерви својим
гранама умрежавају цело тело. неки од
можданих нерава, који полазе са базалне
површине мозга су само осећајни/сен-
зитивни, други само покретачки/моторни, а
неки су нерви мешовитог типа, јер садрже
оба претходна. регулисање процеса на-
дражаја који долазе из унутрашње средине
организма врши вегетативни нервни
систем који такође припада периферном
нервном систему. по питању функције може
се поделити на два дела: симпатички и
парасимпатички систем. Симпатичка влак-
на која полазе из грудног и слабинског дела
кичмене мождине  пребацују се у симпатич-
ким ганглијама које су у близини кичмене
мождине на неуроне који инервишу поједине
органе. најважнији задатак симпатичког
система је мобилизација резерви организма.
пребацивање парасимпатичких влакана
која полазе из можданог стабла и крсног
дела кичмене мождине догађа се у зиду или
непосредној близини органа који регулишу.
парасимпатички систем регулише функције
у вези са поновним успостављањем енер-
гетских резерви организма. централна регу-
лација вегетативних рефлексних процеса се
налази у кичменој мождини, можданом стаб-
лу и у области хипоталамуса у међумозгу. 

покретачка функција нервног система
се испољава у регулацији функције мишића.
контракцију  глатких мишића изазива надра-
жај вегетативних нервних ћелија/неурона, а
попречно пругастих мишића надражај покре-
тачких/моторних неурона. надражај се са
мембране неурона пребацује на мембрану
мишићних влакана преко нервно-мишићне
синапсе или моторне плоче, а одатле даље
на контрактилне нити мишића изграђених од
беланчевина. на једну драж попречно
пругасти мишић одговара једном поједи-
начном контракцијом, грчењем. Брзим уза-
стопним надраживањем може се изазвати
трајна контракција или мишићни тетанус.
унутар организма попречно пругаста
мускулатура је стално у стању умерене кон-
тракције. то стање је мишићни тонус. тонус
скелетне мускулатуре обезбеђује држање
тела насупрот гравитацији. мишићни тонус
се заснива на мождинском/кичменом реф-
лексу. организација и контрола сложенијих
покрета коначно потпада под функцију
мождане коре. два велика моторичка пута
која одатле полазе јесу пирамидални и
екстрапирамидални систем. Пирамидални

Карактеристичне нервне ћелије 

у малом мозгу 
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систем управља вољним покретима, а
екстрапирамидални систем регулише
аутоматске покрете. Хармоничност покрета
остварује јединство функционисања ова два
система. кретање глатких и попречно пру-
гастих мишића изазива спољашњи надра-
жај, насупрот томе за контракцију срчаног
мишића није потребан спољашњи надражај.
мускулатура срца је способна за спонтано
стварање дражи. Њене ћелије које стварају
драж граде синусни и атрио-вентрикуларни
чвор у зиду срца. 

током сензитивног функционисања
нервног система сензитивни неурони у
кожи и мишићима спроводе надражај у кич-
мену мождину. Њихов мањи део се још у
кичменој мождини везује за моторне
неуроне, а већина их бочним и задњим
усходним путевима иде ка мозгу. након
вишеструког пребацивања преко таламуса
стижу до сензитивних области мождане
коре. Рецептори за укус се налазе у
папилама/квржицама језика. надражај изаз-
ван раствореним материјама доспева у
мождану кору преко таламуса. Мирисни
рецептори који се налазе у горњем делу
носне шупљине преко мирисног можданог
нерва допремају надражај непосредно у
мождану кору. око је  орган чула вида.
централни део његове структуре је очна
јабучица, чији зид граде три овојнице.
унутрашња овојница је мрежњача. она
садржи рецепторе за светлост. штапићи
функционишу при слабом светлу и продукују
црно-белу слику. Чепићи интензивно функ-
ционишу при јакој светлости и омогућавају
да видимо боје. фотосензитивни молекули
беланчевина у рецепторима се везују за
мембрански систем ћелије. кроз рожњачу и
еластично сочиво, средине које преламају
светлост, светлост која долази у око доспева
до места за оштар вид, жуту мрљу мреж-
њаче. надражај проузрокован у рецептори-
ма сензитивни неурони мрежњаче одводе у
видни нерв, а одатле информација доспева
у центар за вид у кори потиљачног режња.
ухо је  орган чула слуха и равнотеже.
рецептори се налазе у унутрашњем уху.
Ваздух који трепери под дејством звука
преко спољашњег ушног канала долази до
бубне опне, а вибрација одатле посред-
ством слушних кошчица до течности у уну-
трашњем уху. треперење система течности
у пужу покреће танке мембране око ре-
цептора и они се у пужу на месту које
одговара фреквенцијама датог звука
приљубљују уз рецепторе за звук. настали
надражај продужеци ћелија преко слушног
нерва спроводе до центра у слепоочном
режњу мождане коре. осећај за равнотежу

настаје надражајем рецептора смештених у
систему органа за равнотежу у унутрашњем
уху, сходно тренутном положају тела.

неуролошке основе људског понаша-
ња  првенствено су везане за функцију
мождане коре. делове мозга који се налазе
близу бочних области мождане коре
заједнички називамо лимбички систем.
функционисање му је вишеслојно, делом је
највиши мождани центар вегетативног
нервног система, делом регулише емотивне
реакције људског понашања, а има улогу и у
фиксирању меморијског материјала. струк-
турну основу највишег нивоа функциониса-
ња мозга представља стубичаста грађа
мождане коре. меморијски материјал
фиксиран у стубичастој структури мождане
коре може се схватити као унутрашња
пројекција спољашње средине. то можемо
схватити као модел који у мозгу особе
одсликава најбитније црте околине. током
еволуције кичмењака модел постаје све
прецизнији, код најразвијенијих мајмуна и
човека појављује се и онај који сам врши
моделирање, то јест, образује се самосвест.
у току онтогенезе у процесу социјализације
од биолошке јединке постало је друштвено
биће. то, осим коришћења оруђа, омогућава
првенствено говор. уз помоћ говорних гла-
сова човек учи језик и тиме постаје способан
за апстрактно размишљање. језик као
друштвена делатност омогућава преузи-
мање нагомилане вредности људске кул-
туре. стога човек постаје активни део за ње-
га неопходних друштвених токова.

Снимак мијелинског омотача наслаганог

око нервног влакна, начињен

електронским микроскопом
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*триплети база 46
*ћелија 55
*ћелијска деоба 62
*унутрашње уво 149
*фибриноген 84
*формирање јајне ћелије 119
*фотони 33
*фотосинтеза 6, 13, 15, 29, 31, 33, 35,

37
*функционисање имуног система 89
*функционисање мождене коре 144
*фунцкионисање срца 92
*хипоталамус 105, 136, 141
*хипофиза 105, 106
*хлоропласт 59
*хомологи хромозоми 114
*хормонске промене у току трудноће

123, 124
*хромозом 63
*циклични AmP 104
*циклус лимунске киселине 40
*црвена крва зрнца/еритроцити 55, 84
*црвуљак 78
*цревне ресице 77
*цревни тракт/канал човека 74
*чуло вида 147
*штитна жлезда/тироидеа 107, 108

аеробни услови 41
азотна органска база 22
аксон 127, 129
активирајућа синапса 133
актинске беланчевинасте нити 73
алберт сент-Ђерђи 41
албумини 84
алвеоле 80
алфред Херши 44
амилаза 74
амилоза 16
амилопектин 16
анаеробни услови 41
андреас Весалиус 94
антитела 90
аполаран део 11, 53
аполарни молекули 8
апстрактно размишљање 155
бактериофази 44, 45
беланчевине 17, 59, 97
беле крвне ћелије/леукоцити 85, 87
беле крвне ћелије/леукоцити човека

87
биогени елементи 6
биолошке мембране 53
биолошки код 48, 50
бочни усходни нервни путеви 146
број хромозома 114, 115
вазопресин 105
вакцине 90
вегетативни центар 139, 140
веза између циркулације мајке и

плода 122
везе костију 71, 72
везивање светлосне енергије 33
велики мозак 135, 136
Вилијем Херви 94
водонична веза 8

вредност крвног притиска 95
галактоза 15
ганглије 139
гласне жице 80
глеђ 75
гликоген 16, 17
глицерионалдехид-фосфат 16, 40
глобулини 84
глукоза-фосфат 37, 40
Голџијев апарат 57, 58
грађа и функционисање бубрега 98
грађа нервне ћелије/неурона 127
гранулоцити 87
гркљан 80
гуштерачни сок 76
двострука хеликоидна сутруктура 28
двоструки слој липидних молекула 52
дебело црево 78
делови кичменог пршљена 70
денатурација беланчевина 22
дентин 74
деполаризација 131
диплоидно (обележава се: 2n) 126
дисајни/респираторни волумен,

дисајни капацитет плућа 82
дисајни капацитет плућа 82
дисајни/респираторни покрети 81
дисахарид 14
дифузија 9
друштвена активност 154
душник 79
Ђерђ Бекеши 150
Ђерђ Хевеши 36
егзотерман процес 24, 31
егзоцитоза 58
едвард Џенер 90
електрични импулс 132
елементи нуклеотида 22
ендотерман процес 24, 31
ендоцитоза 58

ензими 32
естарски деривати, хексоза и

фосфорне киселине 15
естри 10
етанол 41
ждрело 75, 79
желудачни сок 76
женске полне функције 118
животни век црвених крвних

зрнца/еритроцита 86
задњи режањ 105
задњи рог 134
задњи усходни путеви 146
зглобне везе 73
игнац семелвајс 123
излучивање ћелија 100
инсулин 110
јајовод 119
једињења из групе каротиноида 12, 34
једињења типа хлорофила 33
калцитонин 145
камило Голџи 57
карбамид и мокраћна киселина 84
каротин 12, 34
катаболички процес 31
кватернална структура 21, 22

ковалентна веза 7, 8
контаркција срчаног мишића 144
контрактилне нити 64
контракција мишића 146
контрацепција 120
кора надбубрежне жлезде 109
крајњи отпуштач електрона 36
крајњи прималац електрона (молекул

NADP) 36
крвна плазма 96, 84
крвне плочице/тромбоцити 84, 88
крвоток капилара 95, 96
крзно 68
ксантофил 13, 34
лактоза (млечни шећер) 15
лимфни судови 88
линус полинг 19
луј пастер 91
макс делбрик 44
малтоза 14
марчело малпиги 95
маршал ниренберг 49
масти 76, 97
матијас шлејден 51
мејотичка ћелијска деоба 114, 116
мелвин келвин 36
менструација 112
метаболизам угљених хидрата 109
мијелински омотач 127
миозинске беланчевинасте нити 73
митотичка деоба биљне ћелије 65
михаљ ленхошек 129
млечна киселина 41
мождана кора 137, 148
мождана хемисфера 136
мозак 134, 136, 158
мокраћа 98, 99
молекул глукозе 15
молекул рибозе 14
молекул хемоглобина 85
моносахариди 13
моноцити 87
морис Вилкинс 28
мрежњача/ретина 147
највиши ниво функционисања мозга

152
натријум-калијумова пумпа (Na-K) 131
нервна влакна за осећај мириса 147
неуросекреторне ћелије 106
неутралне масти 10
никотинамид-аденин-динуклеотид

(NAD) молекул 25
нисходни нервни путеви 135
носачи 56
носиоци информације 45
носна шупљина 79
о грађи људског тела (De humani

corporis fabrica) 94
овулација 111, 113
од душница до алвеола 81
одводни каналићи и функција

реапсорпције 99
оксидација/оксидовање 36, 40
окситоцин 106
органски молекул са отвореним

ланцем 6
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органски молекули 41, 52, 84
осећај равнотеже 150
осмоза 9
ото Варбург 41
паратхормон 109
парни јајници 115, 118
пентоза-дифосфат 36
пентоза-фосфат 36
пентозе 13
перисталтички покрети желуца 76
перисталтички покрети једњака 75
пирамидални систем 144
пирогрожђана киселина 39, 40
питер мичел 61
плућа 80
плућна марамица 81
поларни 11
поларни делови 53
полне ћелије/гамети 114
полупропустљива мембрана 9
попречни пресек слузокоже желуца 76
право црево 78
предњи режањ 106
предњи рог 134
пренос/транспорт кисеоника 85
примарна структура 19
прогестерон 112
производња ATP-а 36
просте беланчевине 22
процес контракције попречно

пругастог мишића 143
процес надражаја 141
процес реполаризације 132
процес укрштања (кросинг овер) 114,

115
процеси хетеротрофних живих бића

42
пулс 35
развој ембриона 120
размена гасова 79, 81
растворени имуногени 90
редукције/редуковање 36, 41
рездуални ваздух 82
ретикуларна формација можданог

стабла 136
рецептори за осећај укуса 146
рибонуклеинске киселине (RNK-

молекули) 26, 28
роберт Барањ 151
роберт Браун 51
роберт Хук 51
родница 118
салвадор лурија 44
сантијаго рамон и кахал 129
сахароза 15
сексуални акт/сношај 118
семена жлезда/кеса 114, 118
семеници/тестиси 105, 107, 111
сензитивни путеви кичмене мождине

142, 146
сива маса 134
синаптичка пукотина 129
синаптичке вакуоле 133
синтеза ATP-а 40, 62
систем артерија 95
скелетни мишићи 73

скроб и целулоза 16
слезина 89
слепо црево 78
сложене беланчевине 22
слушни рецептори 151
спољашња мембрана 59, 60
спољашње ухо 149, 152
спровођење надражаја 129, 132
спровођење надражаја у срцу 145
средине/формације које преламају

светлост 148
средње ухо 149
срж 99
срж надбубрежне жлезде 109
стероидна једињења 12
струјање црвених крвних

зрнца/еритроцита у капиларима
96

структура молекула фосфатида 11
структура/грађа лимфног чвора 88
сунђераста (спонгиозна) коштана

материја 71
супстрат 32
таламус 136
танко црево 74, 76
теодор шван 51
терцијална структура 20
тестостерон 111
типови хемијских веза које фиксирају

просторну структуру беланчевина
21

тироксин 107
тонус мишића 143
трајна мишићна контаркција 142, 143
транскрипција информација 45
транспорт водоника 25
транспорт дисајних гасова у црвеним

крвним зрнцима/еритроцитима 85
трзај мишића 143
триозе 13
tRNK-молекули 28, 46
ћелијска мембрана биљне ћелије 54
угљени хидрати 14, 30, 53, 97
усађивање 120
усна дупља/шупљина 74
усходни нервни путеви 135
филтрат 100
формирање лимфоцита 88
формирање постељице 118
формирање хидратног омотача 8
формирање хромозома 63
форсирани издисај 81
форсирани удисај 83
фосфорна киселина 11, 23
фотолиза воде 36
фотосензитивни рецептор 147
фредерик сангер 19
френсис крик 28
фруктоза 14
функционисање срчаних залистака 94
Ханс кребс 41
хаплоидне ћелије (обележева се: n)

114
Хар Гобинд корана 49
хексозе 14
хидролиза 10

хидролиза молекула ATP-а 24
хидрофилни део 52
хидрофобни део 52
хормон који делује на надбубрежну

жлезду 109
хормон који делује на полне жлезде

107, 11, 125
хормон раста 106
хормони који делују на полне

жлезде/полни хормони 113
хормонски систем човека 105
хроматиде 64
хромозоми човека 63
cAmP-молекул 104, 105
целуларни имуни одговор 89
целулоза 16
цемент 74, 75
цитохром 35
цитоплазма 51, 52
цревни сок 77
чепићи 148
честице скроба код кромпира 15
чуло слуха и равнотеже 149
Џејмс Ватсон 28
шећер пентоза 22
штапићи 148
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