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65. УГЉЕНИ ХИДРАТИ 

 

Угљени хидрати су веома распрострањена једињења у природи. Њих биљке стварају 

фотосинтезом (глукоза). 

 

Угљени хидрати се састоје од  С, Н и О; а општа формула им је Cn(H2O)n.  

 

Угљени хидрати се деле на три групе: 

 

1. Моносахариди (прости шећери)- не могу се разложити на простије.  Могу 

имати 3, 4, 5 или 6 Сатома. Најпознатије и најраширеније у природи су хексозе  

(глукоза- грожђани шећер и фруктоза – воћни шећер).  Формула им је С6Н12О6 .  

 

2. Олигосахариди – њихови молекули су састављени од 2 до 10 моносахаридних 

јединица. Најважнији олигосахарид је дисахарид сахароза (обичан шећер 

добијен из шећерне репе или трске), формуле С12Н22О11.  Хидролизом у киселој 

средини разлаже се на глукозу и фруктозу. 

     

                       С12Н22О11   +  Н2О  →  С6Н12О6  + С6Н12О6  

                        Сахароза                      глукоза      фруктоза 

 

3. Полисахариди - су молекули саграђени од 10 до неколико хиљада 

моносахаридних јединица.  Општа формула им је (C6H10O5)n. Најпознатији су 

скроб (житарице, кромпир, кукуруз- резервна храна биљака) и целулоза 

(најраспрострањенији угљени- хидрат у природи. Улази у састав ћелијских опни 

биљака). 

 

 

66. БЕЛАНЧЕВИНЕ 

 

Беланчевине (протеини) су најсложенија једињења која се налазе у цитоплазми 

свихћелија живих бића. Без беланчевина се не би могле одвијати основне животне 

функције. 

 

Беланчевине се налазе у млеку, месу, јајима, махунаркама . оне имају градивну улогу у 

организму. 

 

Беланчевине су једињења која поред угљеника и  водоника (понекад  кисеоника и 

сумпора) садрже један или више атома азота. 
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У органска једињења азота осим аминокиселина и беланчевина (протеина) спадају још 

и многи витамини, ензими (ферменти), нуклеинске киселине, антибиотици, алкалоиди.  

Протеини су састављени од неколико десетина или чак стотина линеарно повезаних 

аминокиселина преко такозване пептидне везе (-CO-NH-). 

 

Аминокиселине припадају групи такозваних супституисаних карбоксилних киселина. 

Када се један атом водоника из радикала замени амино групом (NH2 ) добије се 

аминокиселина. 

 

  аминокиселина глицин 

 

У природи постоји око 20 аминокиселина. Њиховим везивањем и комбинацијом 

настаје велики број беланчевина (према томе и велики број биљних и животињских 

врста). 

 

 
 

За квалитет хране најбитнији је садржај беланчевина (протеина). Већу биолошку 

вредност имају оне беланчевине које садрже више есенцијалних (битних) 

аминокиселина које организам човека није способан сам да сентетизује већ их узима 

путем хране. Због тога је важно да исхрана човека буде разноврсна. 

 


