
CILJI UČNE ENOTE MAŠČOBE 

Pri učni enoti maščobe: 

 Znam našteti lastnosti maščob in poznam njihovo uporabo. 

 Poznam osnovno zgradbo maščob. 

 Poznam njihovo delitev glede na tri kriterije (agregatno stanje, izvor in vrsta vezi med ogljikovimi atomi) 

 Poznam pomen maščob za človeka. 

 Poznam nekaj primerov omega 3 in 6 maščob ter trans maščobe. 

 

Rešitve za nalogo MAŠČOBE (27. 3.) 

A. Utrjevanje in ponavljanje 

1. Maščobe predstavljajo za živali rezervni vir energije, ki ga lahko koristijo v primeru pomanjkanja 

hrane, predstavljalo pa tudi izolacijsko sredstvo pred nizkimi temperaturami. 

2. Med lipidi sodijo še voski, steroidi, sestavljeni lipidi kot so fosfolipidi ali glikolipidi pa še marsikaj 

drugega. 

3. Maščobe so estri glicerola (propan-1,2,3-triola) in višjih maščobnih kislin. Višje maščobne kisline so 

karboksilne kisline, ki imajo od 4 do 24 ogljikovih atomov in imajo običajno sodo število ogljikovih 

atomov. 

4. Ch3CH2CH2COOH (butanojska kislina ali maslena kislina) 

Pomembno: 

Pri poimenovanju nasičenih in nenasičeh ter omega 3 in omega 6 maščobnih kislin uporabljamo včasih 

poenostavljeno terminologijo – zamenjamo besedno zvezo maščobna kislina z besedo maščoba. S 

stališča kemijske zgradbe maščobe je ustreznejša uporaba besedne zveze maščobna kislina, ker so 

maščobne kisline karboksilne kisline, ki so zgrajene iz C, H, in O atomov in gradijo maščobe. Lahko 

imajo, C atome povezane med seboj z enojnimi (nasičene maščobne kisline) ali pa z dvojnimi in trojnimi 

vezmi (nenasičene maščobne kisline). 

Torej so nasičene maščobe, maščobe, ki so zgrajene iz nasičenih maščobnih kislin, nenasičene maščobe 

pa maščobe, ki so zgrajene iz nenasičenih maščobnih kislin. 

Podobno velja za omega 3 in 6 maščobe. To so maščobe, ki so zgrajene iz omega 3 in 6 maščobnih 

kislin. 

  



B. Naloge o omega 3 in omega 6 kislinah 

1. Kaj so ω3 in ω6 maščobe? 

Omega-3 in omega 6 maščobne kisline so vrsta nenasičene maščobne kislin. Omega 3 in omega 6 

maščobne kisline sodijo v skupino esencialnih maščobnih kislin - nujno jih potrebujemo za 

normalno delovanje številnih telesnih funkcij. 

2. Kaj so ω3 in ω6 s kemijskega stališča? 

Omega 3 in omega 6 so nenasičene maščobne kisline, ki imajo dvojno vez oddaljeno 3 ali 6 

ogljikovih atomov od zadnjega ogljikovega atoma v verigi. 

Npr: 

 
Vir: https://vector.childrenshospital.org/2015/06/targeting-inflammation-in-sickle-cell-disease-with-fatty-acids/ 

 

3. Zakaj so pomembne? 

A. Omega 3 

 Omega-3 maščobne kisline so sestavni del celičnih membran. 

 Iz njih celice izdelujejo hormone. 

 Redno uživanje omega 3 kislin zmanjšujejo verjetnost, da človek zboli za boleznimi srca in 

ožilja. 

 Ščitijo pred vnetji. 

 Znižujejo trigliceride (vrsta maščob) v krvi. 

B. Omega 6 povzročajo: 

 aterosklerozo (bolezen nastanka in kopičenja oblog v notranjosti arterij, ki se sčasoma 

strdijo in zožijo žile), 

 inzulinsko rezistenco (odpornost celic na hormon inzulin), 

 imunsko disfunkcijo (motnja v delovanju imunskega sistema) in  

 splošna vnetna stanja v telesu. 

 

4. Naštej, z imeni, dve ω3 in dve ω6 kisline in navedi kje jih najdemo 

Omega 3 

 Eikozapentanojska kislina ali EPA in  

 Dokozaheksaenojska kislina ali DHA  

 Vir obeh: losos, polenovka, tuna, skuša, sardele – morske omega 3 

Omega 6 

 Esencialna omega 6 kislina - linolna kislina  

 γ-linolenska kislina  

 Viri obeh: sončnično, koruzno, sojino, orehovo, bučno in bombaževo olje 

  



C. Naloge o trans maščobah 

1. Kaj so trans maščobe? 

Trans maščobe so posebna vrsta nenasičen maščob, ki jih telo ne potrebuje – za telo so škodljive. 

 

2. Kaj so trans maščobe s kemijskega stališča? 

Posebna vrsta nenasičenih maščob oz. nenasičenih maščobnih kislin z eno ali večjim število dvojnih 

vezi postavljenih v trans geometrijsko prostorsko razporeditev (poznamo tudi cis razporeditev). 

 

3. Kje jih najdemo v vsakdanjem življenju? 

 V manjši količini so naravno prisotne v maščobah prežvekovalcev (mleko, meso..). 

 Glavni vir trans maščob so industrijsko dodane trans maščobe v živila. To so trans maščobe ki 

nastanejo s hidrogeniranjem (postopek vezave vodika na dvojne vezi) cenenih rastlinskih olj kot 

so sončnično, koruzno, repično, bombažno… 

 Trans maščobe v manjših količinah nastajajo tudi med termično obdelavo (predvsem 

rastlinskih) olj, ki vsebujejo nenasičene maščobne kisline, npr. ob cvrtju ali pečenju, še posebej 

če se olja uporablja večkrat.  

 Živila, ki lahko vsebujejo več industrijskih trans maščob so predvsem piškoti in krekerji, slano in 

sladko pecivo iz listnatega ali kvašenega testa, pite, torte, drobno pecivo, pokovka, žitne 

ploščice, jušni koncentrati in druga živila, proizvedena z uporabo delno hidrogeniranih 

rastlinskih olj.  

 Pa tudi živila, ki jih cvremo kot so npr. pomfrit, krofi, miške, flancati, pražena čebula.  

 

4. Kakšen pomen imajo za zdravje (koristnost, škodljivost)? 

Trans maščobe so za človeka škodljive, zato ker: 

 povišujejo količino LDL holesterola v krvi in povečujejo tveganje za razvoj srčnožilnih bolezni,  

 uživanje trans maščob poveča tudi tveganje za razvoj raka prsi (celo za do 75%), pri moških pa 

za razvoj neagresivnega raka prostate, 

 škodljive so v obdobju nosečnosti in dojenja, saj prehajajo iz prehrane matere v materino 

mleko, škodljivo vplivajo na razvoj možganov razvijajočega se otroka, ovirajo sintezo esencialnih 

maščobnih kislin in nevrološki razvoj. 

Vir: https://www.prehrana.si/sestavine-zivil/mascobe 

Rešitve ostalih nalog s spleta lahko najdete v eučbeniku. 

Preveri svoje znanje o kisikovih organskih spojinah 

 


