
CELIČNA TEORIJA

Vsi živi organizmi so sestavljeni iz celic in izhajajo iz celic. CELICA 
je temeljna gradbena in dejavna enota vsakega živega organizma. 

Velikost celic: 10—100 μm; za regulacijo notranjega celičnega okolja 
je pomembna čim večja velikost površine celice glede na celično 
prostornino.

Celična membrana: obdaja celico in jo ločuje od okolja.
Je izbirno prepustna in omogoča izmenjavo snovi med celico 
in okoljem.

Celična stena: obdaja membrano z zunanje strani; pri rastlinah jo 
gradi celuloza, pri glivah hitin in pri bakterijah peptidoglikani. Celici 
daje obliko in oporo.

PROKARIONTSKA CELICA
Je brez jedra in membranskih organelov. Dedni material je DNA v obliki 
krožnega kromosoma, lahko imajo dodatne molekule DNA-plazmide.

EVKARIONTSKA ŽIVALSKA CELICA

Kromatin: dedni material DNA, ovit okrog beljakovinskih molekul – 
histonov, ki se med delitvijo kondenzira v kromosome. Vsebuje 
kodiran dedni zapis za zgradbo in nadzor dejavnosti celice.

Citoplazma: prostor med membrano in jedrom, zapolnjen 
s citosolom (raztopina glukoze, dihalnih plinov, metabolitov) 
in organeli (membranske strukture za opravljanje celičnih procesov).

Endoplazemski retikel: sistem kanalov in cistern, pripet na jedrno 
membrano, po katerem se prenašajo snovi znotraj celice. Ločimo 
gladki ER – sinteza lipidov in zrnati ER z ribosomi – sinteza beljakovin.

Golgijev aparat: izgradnja beljakovin, namenjenih za izločanje 
ali vgradnjo v membrane. 

Mitohondriji: z dvojno membrano obdani organeli; mesto procesov 
celičnega dihanja (sproščanje energije iz hrane in njena pretvorba 
v obliko, dostopno za celične procese – ATP).

Centrioli (le v živalski celici): oblikujejo delitveno vreteno ob delitvi celice.

Ribosomi: prosti ali vezani na zrnati endoplazemski retikulum; mesto 
sinteze beljakovin.

Citoskelet: oporne in metabolično dejavne strukture, grajene 
iz mikrotubulov in mikrofilamentov.

EVKARIONTSKA RASTLINSKA CELICA

VIRUSI
Nimajo celične strukture in lastnega metabolizma. Beljakovinska 
ovojnica obdaja notranjost z nukleinsko kislino (DNA ali RNA, 
nikoli obeh). 
Živijo kot znotrajcelični paraziti, ki preusmerijo metabolizem 
gostiteljske celice v sintezo novih virusov.

MIKROSKOP

Pripomoček za opazovanje struktur in organizmov, ki niso vidni 
s prostim očesom.

Svetlobni mikroskop
Vidna svetloba preseva skozi objekt in nato skozi leče (objektiv, okular), 
ki svetlobo lomijo tako, da povečajo sliko objekta in jo projicirajo 
na očesno mrežnico. Nastane povečana slika, prezrcaljena za 180°.

Povečava: povečava objektiva x povečava okularja; največje povečave 
do 2000x.

Ločljivost: merilo za ostrino slike; najmanjša razdalja med dvema 
točkama na opazovanem objektu, ki ju še vidimo ločeno. Človeško 
oko lahko loči med točkama, oddaljenima 0,2 μm. 

Elektronski mikroskop
Z magneti usmeri snop elektronov skozi ali na površino objekta, 
slika nastane na zaslonu, povečava in ločljivost do 1000x večja 
kot pri svetlobnem mikroskopu.

TEM – transmisijski EM – preučevanje notranje zgradbe tankih 
rezin celic.
SEM – scanning EM – proučevanje strukture površine celic in organizmov.

BIOKEMIČNA SESTAVA ŽIVIH ORGANIZMOV

ELEMENTARNA SESTAVA ŽIVIH ORGANIZMOV
112 kemičnih elementov – 92 naravnih
25 kemičnih elementov, potrebnih za življenje – esencialnih

BIOGENI ELEMENTI: C, H, N, O, P, S
C, O, H, N : 96 % žive materije. 
P, S, Ca, K, Na, Cl, Mg: 4 %.
Elementi v sledovih (B, Cr, Co, Cu, F, I, Fe, Mo, Mn, Se, Si, Sn, V, Zn): 
manj kot 0,01 %.

SNOVNA SESTAVA ŽIVIH ORGANIZMOV
ANORGANSKE SNOVI: voda, minerali, kisline, baze, soli

Voda
Začetki življenja v vodnem okolju. Danes predstavlja voda zunanje 
okolje mnogih živih (tudi kopenskih) organizmov in od 70–95 % 
notranjega okolja.

Molekula vode je polarna. 
Vsaka molekula vode tvori 
4 vodikove vezi; iz tega izvira 
večina za življenje pomembnih 
lastnosti vode: kohezija, adhezija, 
velika površinska napetost, 
visoka specifična gostota 
in toplotna kapaciteta, vrelišče.

Vodikove vezi: privlak med 
nasprotno nabitimi atomi 
v molekulah vode.

ORGANSKE SPOJINE: temeljijo na ogljiku in ostalih biogenih 
elementih.
Makromolekule so značilne le za žive organizme. Vse pa so sestavljene 
na enak način – iz velikega števila manjših enot – monomerov, 
ki se s specifičnimi vezmi (v reakcijah dehidracije) povezujejo 
v polimere. Makromolekule so: ogljikovi hidrati, lipidi, beljakovine 
in nukleinske kisline. V reakcijah hidrolize razpadejo 
v monomere.

BIOKEMIČNA SESTAVA ŽIVIH ORGANIZMOV METABOLIZEM – ŽIVLJENJSKI PROCESI

ANABOLIZEM – IZGRADNJA 
Pretvorba preprostih molekul v kompleksne, energija se porablja 
(sončna, kemijska).

Avtotrofni organizmi – anorganske snovi pretvarjajo v organske, 
vir energije za pretvorbo so sončna energija (FOTOSINTEZA) ali 
kemične reakcije v celici (KEMOSINTEZA).

Heterotrofni organizmi – organske snovi iz okolja (hrana) pretvarjajo 
v lastne organske snovi (nekatere bakterije, glive, živali).

KATABOLIZEM – RAZGRADNJA
Razgradnja kompleksnih molekul v enostavne, energija se sprošča; 
VRENJE (brez kisika – anaerobno); DIHANJE (s kisikom – aerobno).

ATP – molekula, 
ki prenaša energijo 
v celici z mesta, 
kjer se v reakcijah 
katabolizma sprošča, 
do mesta, kjer se 
porablja za celično 
delo. 
Energija se iz 
molekule ATP sprosti 
pri odcepu fosfatne 
skupine. Energija se 
veže, ko se na tako 
nastalo molekulo 
ADP ponovno veže 
fosfatna skupina.

ENCIMI – BIOKATALIZATORJI
Beljakovinske molekule, ki s svojo vključitvijo znižajo aktivacijsko 
energijo reakcije in reakcijo s tem pospešijo. Encimi se pri tem 
ne spremenijo 
in ne porabijo. 
So substratno 
specifični, 
temperaturno 
in pH občutljivi.

 PREHAJANJE SNOVI SKOZI MEMBRANO

PASIVNI TRANSPORT
1. Difuzija: prehajanje molekul s področja z visoko koncentracijo 
raztopljenih snovi na področje z nizko koncentracijo (v smeri 
padajočega koncentracijskega gradienta topljenca).
2. Pospešena difuzija: difuzija s sodelovanjem prenašalca – molekule 
encima permeaze.
3. Osmoza: prehajanje molekul vode (topila) v smeri padajočega 
koncentracijskega gradienta vode (topila).

Hipertonična raztopina: visoka koncentracija topljenca, nizka 
koncentracija vode.
Hipotonična raztopina: nizka koncentracija topljenca, visoka 
koncentracija vode.
Izotonični raztopini: raztopini enakih koncentracij.

AKTIVNI TRANSPORT 
Molekule prehajajo v smeri naraščajočega koncentracijskega 
gradienta, potrebna je energija, ki jo zagotavlja ATP.
1. Membranske črpalke: beljakovinske strukture, ki prenašajo molekule 
s področja z nizko koncentracijo na področje z visoko koncentracijo. 
Energija iz razgradnje ATP povzroči spremembo oblike črpalke, 
s tem potisne molekulo skozi 
polprepustno membrano.

2. Endocitoza (fagocitoza, 
pinocitoza): prehajanje večjih 
količin snovi ali tekočin 
s formiranjem membranskih 
veziklov  v celico; eksocitoza 
prehajanje iz celice.

FOTOSINTEZA

Poteka v kloroplastih rastlin ter v citoplazmi fotosintetskih bakterij.
Sončna energija, ki jo zajamejo klorofil in drugi rastlinski pigmenti, 
omogoči nastanek organskih molekul iz anorganskih, pri tem se 
sprošča kisik.

 6CO2  + 6H2O    C6 H12 O6  + 6O2

Poteka v dveh stopnjah:
1. Od svetlobe odvisne reakcije: 
energija svetlobe (fotonov) se prenese 
na elektrone iz klorofila in H-protone 
iz vode (molekula NADP – prenašalec H 
protonov). Z energijo se obnavlja ATP. 
Stranski produkt je kisik.

2. Od svetlobe neodvisne reakcije: energija 
elektronov se prenese na CO2, vezava 
vodika iz vode in nastanek glukoze 
(Calvinov cikel). Energija za reakcije 
iz ATP, ki nastane v svetlobnih reakcijah. 

CELIČNO DIHANJE

Sproščanje energije, nakopičene v molekulah glukoze. Sproščena 
energija obnavlja ATP, ki omogoča celično delo.

C6 H12 O6 + 6O2    6CO2  + 6H2O 

Poteka v treh stopnjah:
1. Glikoliza: anaeroben proces v citoplazmi, razcep molekule glukoze 
(6C) v dve molekuli piruvata (3C); sprosti se energija za obnovo 
2 molekul ATP.

2. Krebsov cikel: v notranjosti (matriksu) mitohondrija; odcepljanje 
molekul CO2 od piruvata, sprostitev energije za 2 molekuli ATP.

3. Dihalna veriga: na notranji membrani mitohondrija; prenos 
visokoenergetskih elektronov in protonov H iz piruvata prek 
prenašalcev do kisika, kjer se vežejo v vodo. Postopno sproščanje 
energije, obnova 36 molekul ATP.

Ogljikovi hidrati Lipidi Beljakovine Nukleinske kisline
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Monosaharidi 

− pentoze: 5 C-atomov
riboza, deoksiriboza
− heksoze: 6 C-atomov
glukoza, fruktoza

Estri višjih maščobnih kislin 
in glicerola

Aminokisline
20 različnih AK; 8 (9) esencialnih (človeški 
organizem jih sam ne more sintetizirati); 
razlike v radikalu (R)

DNA-nukleotid (RNA-nukleotid)

Ve
zi

 m
ed

 m
on

om
er

i

glikozidna vez (glukoza + fruktoza = saharoza) trigliceridi – glicerol + 3 
molekule maščobnih kislin
• nasičene maščobne kisline –
trdni trigliceridi – živalske 
maščobe 
• nenasičene maščobne kisline 
– tekoči trigliceridi – 
rastlinska olja

fosfolipidi – polarna glava 
s P-skupino + 2 nepolarna repa 

steroidi – sestavljeni iz 4 ob-
ro čev z vezanimi skupinami

peptidna vez estrska vez – med nukleotidi 
prek P-skupine
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Polisaharidi DNA – dvojna vijačnica; verigi 
nukleotidov, povezani 
z H-vezmi prek baz: A=T; G=C. 
RNA – samo primarna struktura
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Glukoza – vir energije v celicah.
Škrob – zaloga glukoze (energije) 
v rastlinskih celicah.
Gikogen – zaloga energije v živalskih 
celicah.
Celuloza – trdnost celične stene 
rastlinskih  celic.
Hitin – zunanje ogrodje členonožcev, 
celična stena gliv.

Zaloga energije v živalskih 
in rastlinskih celicah.
Fosfolipidni dvosloj – osnova 
celične membrane.
Holesterol – sestavina celičnih 
membran živalskih celic.
Spolni hormoni – steroidi; 
nastajajo iz holesterola.

Gradbene beljakovine – opora, gradnja.
Encimi – kataliza biokemičnih reakcij.
Regulacijske beljakovine – regulacija 
procesov – hormoni.
Receptorske molekule v membranah – 
sprejem signalov.
Založne beljakovine
Prenašalne beljakovine
Obrambne beljakovine

DNA – nosilka dednega zapisa; 
kodiran zapis za zgradbo 
beljakovin (zaporedje 
aminokislin).
RNA – molekule sodelujejo pri 
sintezi beljakovin: prenesejo 
informacijo z DNA na ribosom, 
kamor prinašajo tRNA aminokisline 
v določenem zaporedju.
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(A, C, G, U – RNA)
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