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HEDEF VE DAVRANIŞLAR 

HEDEF 1: Karbonhidratların tanınmasını kavrayabilme 

Davranışlar: 

1) Karbonhidratları açıklar 
2) Karbonhidratların önemini açıklar 
3) Karbonhidratların kaynağını açıklar 

 

HEDEF 2: Karbonhidratların sınıflandırılmasını kavrayabilme 

Davranışlar: 

1) Karbonhidratları sınıflandırır 
2) Monosakkaritleri ve özelliklerini açıklar 
3) Önemli bazı monosakkaritlerin yapılarını ve bulunduğu yerleri açıklar 
4) Disakkaritlerin çeşitlerini ve bulunduğu yerleri açıklar  
5) Polisakkaritlerin çeşitlerini ve bulunduğu yerleri açıklar 
6) Kan grubu polisakkaritlerini açıklar 

 

HEDEF 3: Vücutta karbonhidrat döngüsünü kavrayabilme 

Davranışlar:  

1) Vücutta karbonhidrat döngüsünü açıklar 
2) Karbonhidrat metabolizması bozukluklarını açıklar 

 

ÖĞRETME –ÖĞRENME  ETKĐNLĐKLERĐ 

DENEYLER 

� Monosakkaritlerin indirgeyici özellikleri ile ilgili deneyler  

 Trommer deneyi  
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 Fehling deneyi (Đdrarda şeker tayini) 

 Nylander deneyi  

 Tollens deneyi  

  

� Monosakkaritlerin renk tepkimeleri ile ilgili deneyler 

 Molisch deneyi  

 Anilin asetat deneyi  

ĐŞLENĐŞ:Öğrencilere öncelikle konuya ilgi çekmek için çeşitli sorular sorulur.Sonrasında 

karbonhidratların hayatımızdaki önemi vurgulanır,nerelerde ne şekilde karışımıza çıktıkları,ne 

gibi fonksiyonları oldukları hakkında bilgi verilip konuyla ilgili teorik bilgiler,ilgili 

reaksiyonlar,şekiller verilir.Konular açıklanırken günlük hayattaki yeri belirtilir,nerelerde 

bulunduğu hakkında bilgi verilir.Sonrasında konuların daha kolay akılda kalması için çeşitli 

deneyler yapılır,yaptırılır,deney sonuçları gözlemlenip nedenleri tartışılır. 

 

 

ÖLÇME DEĞERLENDĐRME 

Soru-Cevap yöntemi uygulanabilir: 

 Karbonhidratların fonksiyonlarını açıklayınız. 

 Glikozun indirgenme reaksiyonlarını yazınız. 

 Optikçe aktifliği açıklayınız. 

 Vücutta karbonhidrat döngüsünü açıklayınız. 

 Đdrarda şeker tayini nasıl yapılır,reaksiyonlarıyla açıklayınız. 

Aşağıdaki boşluğu 

doldurunuz.  
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Bu olay,nedir?Açıklayınız. 

 

Maltoz,……… olarakta bilinir. 

Kan şekeri düzeyini belirleyen monosakkarit,……dur 

KARBONHĐDRATLAR 

Karbonhidratlar karbon hidrojen ve oksijenden oluşurlar. Genel  bir kural olarak bir 

karbonhidrat kendi karbon atom sayısı kadar su molekülüne  sahiptir. Cn(H2O)n  şeklinde 

yazabiliriz. Bu formül monosakkaridler için geçerli olmakla birlikte oligo ve polisakkari yapı  

oluşurken, bir molekül suyun çıkması nedeniyle bu düzen kaybolur.Ancak aynı oranlamaya 

sahip fakat karbon hidrat olmayan maddeler de vardır.  Örneğin asetik asit, formaldehid 

gibi.(C2(H2O)2, C(H2O).Bu nedenle karbonhidratları başka özelliklerini de belirterek  

tanımlamamız gerekir.  

Karbonhidratlar aktif aldehit veya keton grubuna sahip polihidroksi alkollerin 

oluşturduğu maddelerdir (veya hidroliz edildiklerinde bu maddeleri veren yapılardır). 
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KARBONHĐDRATLARIN ÖNEMĐ VE FONKSĐYONLARI 

 

� canlı organizmaların temel yapı taşıdır, 

� nükleik asitlerin bileşenidirler, DNA ve RNA sentezinde (riboz ve deoksiriboz) 

önemlidirler 
� Kan gruplarının oluşumuna katkı sağlarlar 

� destek ve iskelet maddesi olarak görev yaparlar .Polisakkaritler bitki ve bakterilerin 

hücre duvarlarında yapısal unsurdurlar (selüloz – kitin)(selüloz,mukopolisakkaritler), 
� glikoproteinlerin ve hücre membranı glikolipitlerin spesifik gruplarını 

oluştururlar.Böylece  hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar 

� Önemli enerji kaynağıdır (ATP) 

 

KARBONHĐDRAT KAYNAKLARI 

Karbonhidratlar çoğunlukla bitkisel yiyeceklerde bulunur. 

Ekmek,makarna.pirinç,meyve,sebze,şeker vb. besinler en iyi karbonhidrat kaynağıdır.  

 

KARBONHĐDRATLARIN SINIFLANDIRILMASI 
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Monosakkaritler                        Disakkaritler                              Trisakkaritler 

 
 

           
 
 
 
 

Oligosakkaritler                                     Polisakkaritler  
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MONOSAKKARĐTLER 

 

En basit karbonhidratlardır ve basit şekerler olarak adlandırılır. Monosakkaritler, hidroliz 

yoluyla daha küçük moleküllü basit karbonhidratlara ayrışmazlar; oligosakkaritlerin ve 

polisakkaritlerin alt ünitelerini oluştururlar.  Cn(H2O)n genel formülü ile gösterilir (n = 

3,4,5,6.... gibi rakamları gösterir). Fakat bu formül bütün karbonhidratlara uygulanamaz. 

Mesela, deoksiriboz (C5H10O4) ve rammoz (C6H12O5) şeker oldukları halde yukarıdaki 

formüle uymazlar. Diğer taraftan C3H6O3 formülü ile gösterilen laktik asit, karbonhidratların 

genel formülüne uymasına, rağmen bir şeker değildir. 

─ C ─ C ─ C ─ C ─ C ─ C ─  

Karbonil grubu karbon zincirin bir ucunda ise, monosakkarit bir aldehittir ve aldoz olarak 

isimlendirilir. Karbonil grubu karbon zincirin bir ucunda değilse monosakkarit bir ketondur 

ve ketoz olarak isimlendirilir. Monosakkaritler adlandırılırken C sayısı esas alınır ve aldoz 

şekerin isminin sonuna –oz eki getirilirken ketoz şekerin isminin sonuna –uloz eki getirilir. 

 

12

Ketozlar
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1

Aldozlar

Doğada monosakkaritlerin çeşitli izomer formları vardır. D- ve L-izomerler  

(enantiyomerler)Enantiyomerler, stereoizomer çiftleridirler.Monosakkaritlerde 

enantiyomerler, D- ve L- formlar olarak adlandırılırlar.  

 

 

 

 

Monosakkaritlerde halkalı yapı oluşmakla fazladan bir asimetrik karbon atomu ortaya çıkmış 

olmaktadır. Bu asimetrik karbon atomları, anomerik karbon diye adlandırılırlar. 

        Anomeric carbon 



11 
 

 

Monosakkaritlerde D- ve L-izomerlerin ayrımı için, karbonil grubundan en uzak olan 

asimetrik karbon atomu referans alınır. Referans karbon atomu üzerindeki hidroksil grubu 

projeksiyon formülünde sağda ise, monosakkarit D- izomerdir; solda ise L- 

izomerdir           
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Monosakkaritlerde α- ve β- formlarının oluşması, aldehitler ile alkoller arasında yarı 
asetaller oluşturan veya ketonlar  ile alkoller arasında yarı ketaller oluşturan bir genel 

reaksiyonun sonucudur. Beş ve daha fazla C atomu içeren monosakkaritle çözeltilerinde piran 

veya furan halkasına benzer halkalar meydana getirirler.  
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Genel olarak, n sayıda asimetrik karbon atomu içeren bir molekülün 2n sayıda 

stereoizomeri vardır.  

Halkalı yapıda 1. karbon atomlarının da asimetrik olması sonucu bir aldoheksozun toplam 5 

asimetrik karbon atomu ve dolayısıyla 2n = 25 = 32 stereoizomeri vardır. 

 

 

OPTĐK  AKTĐVĐTE 

Monosakkaritlerin D- ve L- izomerleri optikçe aktiftirler.Birinin çözeltisi polarize ışığın 

düzlemini sağa (+) çevirir, diğerinin çözeltisi ise aynı derecede sola (-) çevirir.  
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D- ve L- izomerleri eşit miktarlarda içeren karışımın optik aktivitesi yoktur. Böyle 

karışımlara rasemik karışım veya rasemat denir. 

 

D-Glukoz, piran halkasına benzeyen halkalı yapıda, hafifçe farklı optik özellikleri 

olan, α-D-Glukopiranoz ve  β-D-Glukopiranoz diye adlandırılan iki farklı forma sahiptir. 

Canlı organizmada bulunan heksozların çoğu D-izomerlerdir. Örneğin kandaki glukoz, D-
glukozdur.  
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MUTAROTASYON 

D-Glukozun α- ve β-  formları, sulu çözeltide mutarotasyon denen bir süreçte birbirlerine 

dönüşürler. Bir miktar  glukoz suda çözülür ve gelişmeler bir polarimetre  ile  izlenirse 

polarize  ışığın önce sağa döndüğü daha sonra rotasyonun değiştiği ve sonunda sabitleştiği 

görülür. Bu olaya mutarotasyon denir Mutarotasyon, aldehid grubuna sahip bileşiklerin 

hemiasetal oluşturma özellikleri nedeniyle ortaya çıkan bir durumdur ve kelime anlamı olarak  

değişen rotasyon demektir 

 

 

 

 

EPĐMER ŞEKERLER 

Epimer şekerler ismi, yalnızca bir asimetrik karbon atomu etrafındaki konfigürasyon 

bakımından farklı olan iki monosakkarit için kullanılır. Glukoz, altı karbonlu standart 

şekerdir. Glukozun C-2 de epimeri mannozdur; C-4’de  epimeri ise galaktozdur.  
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5 C'LU ŞEKERLER: 

� Riboz  
�  Deoksiriboz  

 

6C'LU ŞEKERLER: 

 

GLĐKOZ 

Kan şekeri de denir. En çok bulunduğu yiyecekler üzüm ve üzümden yapılan içecekler ve 

ayrıca baldır. Renksiz, kokusuz, beyaz renkli, suda kolay eriyen(1 g/1 ml), kristal halde bir 

maddedir. Meyve ve sebzelerde serbest olarak bulunur. Bu nedenle üzüm şekeri veya mısır 

şekeri olarak ta bilinir. Nişasta, glikojen ve selüllozda glikozid bağı yaparak, birleşik vaziyette 

bulunur . Đndirgeme özelliği olan bir monosakkariddir.Kandaki düzeyi normal kişilerde % 

100mg dır. Normalde  idrarda bulunmaz ancak kan düzeyinin % 170 mg  ı aşması halinde 

idrara geçer. şeker hastalığı bir glukoz metabolizması bozukluğudur. Karbonhidratların 
önemli bir kısmı glikoza çevrilir 
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FRUKTOZ 

Meyve şekeridir. Pekmez, incir, dut gibi meyvelerde ve balda serbest olarak bulunur ve bala 

tat verirEn tatlı monosakkariddir.. Suda  çok kolay çözünür. Polarize ışığı sola çevirir (-90o). 

Meyvalardan , baldan ve inülinin hidrolizi ile elde edilir. Organizmada, karaciğer ve 

bağırsakta glukoza çevrilerek kullanılır. Redüktiftir. Glukozla aynı osazonu oluşturur. Doğal 

olarak oluşan bir ketoheksozdur Sükrozun yarısını oluşturur.Früktozun değişik fosforik 

asitlerle oluşturduğu bileşikler metabolizma olaylarında önemlidir. 

 GALAKTOZ 

 Glikozla birleşmiş olarak süt şekeri içinde bulunur.Tek başına nadiren bulunur. Laktozun 

hidrolizi ile elde edilir. Karaciğerde glukoza çevrilerek metabolize edilir. Glikolipid ve 

glikoproteinlerin  yapısına katılır. Redüktiftir. Glukozdan farklı bir osazon oluşturur. Doğada 
serbest halde bulunmaz, yağlarla bileşik oluştururlar (galaktolipitler) 

� Bitkilerde kloroplastların yapısında yer alır – fotosentez olayında önemli rol oynar 

� Hayvanlarda beyin ve sinir dokunun önemli yapı taşlarındadır 

� Laktozun hidrolizi sonucu açığa çıkar 
� Galaktoz meme bezlerinde glikozdan sentezlenir 
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 PENTOZLAR  

Tabiatta serbest olarak bulunmazlar. Riboz ve deoksiriboz, nükleik asitlerin yapısına katılır. 

Pentoz fosfat metabolik yolunda ara ürün olarak meydana gelirler. Pentozlar 5 karbonlu 

monosakkaridlerdir. Aldopentoz ve ketopentoz formları vardır. Asimetrik karbon atomlarının 

varlığından dolayı izomer oluşumunda heksozlara uygulanan kurallar pentozlar için de 

geçerlidir. Aşağıda aldopentoz olan ribozun suda çözündüğü zaman ortaya çıkan formlarının 

oranları ve yapıları görülmektedir.   

Yapılarında 5 adet C atomu bulunur.Riboz, deoksiriboz, ksiloz ve arabinoz.DNA ve RNA’nın 

yapısında yer alırlar.Riboz aynı zamanda karbonhidrat metabolizmasının önemli bir ara 

maddesidir.Riboz, bazı ko-enzimlerin yapısında yer alır (NAD, NADP ve FAD) 

 
 

D-riboz ve diğer beş karbonlu monosakkaritler, furanoz ve piranoz halka yapılarının 

birinde olabilirler. 
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HEKSOZLAR 

� Yapılarında 6 adet C atomu taşırlar 

� Glikoz, galaktoz, früktoz ve mannoz  

� Önemli polisakkaritler heksozlardan meydana gelir (nişasta, glikojen, selüloz) 

� Suda çözünürdürler, kolayca taşınırlar   

 
 

   

Karbonhidratlar bir ya da fazla asimetrik karbon atomuna sahiptirler. Her bir asimetrik 

karbon atomları aynı kimyasal bileşime sahip fakat uzaydaki konfigürasyonları farklı iki farklı 

yapının oluşmasına neden olurlar. Bu iki yapı birbirinin sterioizomeridir. Bu şekilde oluşmuş 

izomerler benzer fiziksel ve kimyasal özellikler gösterirler ancak polarize ışığı çevirme 

yönleri ve çevrim dereceleri farklıdır. Asimetrik karbon atomları bulundukları bileşiklere 

optik aktiflik kazandırır. Bir polarize ışık demeti bir çözeltinin üzerine gönderildiğinde 

çözeltinin özelliğine bağlı olarak sağa ya da sola çevrilecektir. Polarize ışığı sağa çevirenlere 

dekstrorotatuvar (D, +) sola çevirenlere ise levoretatuvar (L, +) denir. Eğer bir çözelti bir 

bileşiğin D ve L formlarını eşit miktarda içeriyor ise bu çözelti polarize ışığın yönünü 

değiştiremez, başka bir deyişle optikçe aktif değildir. Böyle karışımlara rasemik karışım 

denir. 

 

 

Tablo.2.Bazı önemli monosakkaritler ve bulundukları yerler. 
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MONOSAKKARĐDLERĐN  REAKSĐYONLARI   

1- REDÜKSĐYON ÖZELLĐĞĐ  

 Redüksiyon : monosakkaridin kendisi de oksitlenir ve aldonik asit(1. karbon atomundaki 

aldehid grubu karboksil grubuna dönüşür) meydana gelir. Bu olay aşağıda glukoz için 

örneklenmiştir. XMonosakkaridler indirgeme özelliği olan maddelerdir Monosakkaridler, 

metal  katalizör  eşliğinde hidrojen ile veya enzimatik olarak indirgendikleri zaman 

bünyelerindeki karbonil grubunun hidroksil grubuna dönüşmesi ile şeker alkolleri oluşur .Bu 

özellik alkali ortamda ve sıcakta ortaya çıkar. Monosakkaridlerin yapısındaki karbonil   grubu 
bakır, demir, bizmut, pikrat gibi iyonları indirger  

 Benedikt Ayracı  

Benedict Ayracı,  yukarıda açıklanan glukoz ölçümüne ilişkin ençok kullanılan bir ayraçtır.  

Bu  ayraç;  Cu SO4 , sodyum karbonat ve sodyum sitrat kullanılarak hazırlanır ve Benedict ayracında 

bakır iki değerlikli Cu(OH)2 halinde ve çökelmemiş olarak bulunur. Bakırın çökelmesini engelleyen 

sodyum sitrattır. Glukoz, alkalen ortamda hazırlanmış Cu2+ içeren bir ayraçla ısıtılırsa bakır 

Cu1+ haline indirgenir, glukoz da glukonik aside dönüşür. Bu sırada ortamın rengi maviden 
sarı-kırmızıya döner. Bu reaksiyon Benedict testinin esasını oluşturur.  
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2. GLĐKOZĐDĐK BAĞ OLUŞTURMA  

Bir monosakkaridin anomerik karbon atomuna bağlı OH grubu(hemiasetal hidroksili) 
bir başka monosakkaridin veya karbonhidrat olmayan bir başka maddenin hidroksil grubu ile 
birleşir, bir molekül su çıkar ve kovalent bağ oluşur.Bu bağa glikozidik bağ denir.  

  

Đndirgen uç : Glikozidik bağ çok sayıda monosakkaridi birleştirir ve böylece polisakkaridler 

meydana gelir. Bu yapının en temel özelliği, bir ucunda hemiasetal hidroksili,diğer ucunda ise 

alkolik hidroksil grubu taşımasıdır. Đşte bu nedenle disakkarid ve polisakkaridlerin indirgen ve 

indirgen olmayan uçları vardır.  

Biyokimyasal bileşiklerde rastlanılan bir diğer glikozidik bağ tipi N-glikozil bağ 

tipidir.Bu bağ, bir nükleik asit bazı ile ribozun 1. karbon hidroksili arasında oluşur.  

  

 

Osazon oluşumu  

Serbest aldehid veya keton grubuna sahip tüm monosakkaritler, fenilhidrazinle ısıtıldıkları 
zaman, suda daha az eriyen, özel ergime sıcaklıkları ve şekilleri olan sarı renkli kristaller 
oluştururlar. Bunlara osazon denir.  Osazonlar, aralarında çok ufak yapısal farklılıklar olan 
şekerlerin birbirlerinden ayrılmasında son derece yararlıdır.  

 
 Osazon oluşumu iki aşamada olur.  

*Önce bir molekül fenilhidrazin monosakkaridin aldehid grubuna bağlanır ve fenilhidrazon 
meydana gelir.  
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*Đkinci aşamada, iki molekül fenilhidrazinden biri monosakkaridin  2.  karbonuna  bağlanır  
ve osazon oluşumu tamamlanır.  

Monosakkaritin 1.ve 2.karbon atomlarına fenil hidrazinin bağlanmasıyla karakteristik kristalli 
osazonlar oluşur.  

 

Glukoz, fruktoz ve mannoz, sarı renkli ekin demeti görünümünde aynı osazon kristallerini 
oluşturur. 

Galaktozun oluşturduğu osazon kristalleri koyu sarı renkte at kestanesi görünümündedir  

 

 
  
 3. ALKALĐLERĐN MONOSAKKARĐT ÜZERĐNE ETKĐSĐ:  
  

a) Zayıf alkalilerin etkisi: 

Glukoz çözeltisi üzerine 0.05N alkali çözeltisi eklenirse ortamda aynı oranda mannoz, glukoz 

ve  früktozun oluştuğu görülür. Bu olaya Lobry de Bruyn-Alberda van Eckenstein dönüşümü 

denir.  
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 b) Kuvvetli alkalilerin etkisi:   

Đndirgeme özelliği olan monosakkaridler 0.5 N NaOH veya KOH ile ısıtılırsa önce sarı bir 

renk oluşur, bu renk daha sonra koyulaşarak koyukahve rengine döner. Karamelizasyona 

benzeyen bu olay monosakkaridlerdeki aldehid gruplarının polimerizasyonundan  ileri  

gelmektedir. Đndirgen olmayan şekerler serbest aldehid veya keton grubu içermedikleri için bu 

reaksiyonu vermezler.  

  

  

 

 4. ASĐTLERĐN MONOSAKKARĐDLER ÜZERĐNE ETKĐSĐ:  

Monosakkaridler zayıf asitlere karşı dayanıklıdırlar.Ancak  konsantre asitlerle  ısıtılırsa su 

kaybederek  renkli  fürfüral bileşikleri meydana gelir.  

 

 

DĐSAKKARĐTLER  

 

 

Disakkaritler çift şekerlerdir. Disakkaritler, bir monosakkarit molekülü üzerindeki 

anomerik karbon hidroksil grubunun bir diğer monosakkarit molekülü üzerindeki bir hidroksil 

grubu ile reaksiyonlaşması sonucu oluşturulan bir O-glikozidik bağ vasıtasıyla birbirine 

bağlanmış iki monosakkarit molekülünden oluşmuş bileşiklerdir.Bu bağlanma sırasında bir 

molekül su ortaya çıkar.Dehidrasyon:küçük moleküllü yapıların daha büyük molekülleri 

oluşturmasına denir.Hidroliz:büyük moleküllü yapıların,daha küçük molekülleri oluştururken 

su ile parçalanmasına denir. Bu şekliyle iki monosakkaridi bağlıyan bağ glikozidik bağdır. Üç 

ile altı arasında monosakkaritin birleşerek dehidrasyonu (su açığa çıkması) ile meydana 

gelirler. Bazı bitkilerde serbest olarak bulundukları gibi, karbonhidrat olmayan çeşitli 

maddelerin yapısına da katılırlar. Üç monosakkaritten ibaret olanlara trisakkarit, dörtlü 

olanlara tetrasakkarit denir. polisakkaritler suda çözünmeyen büyük moleküllerdir. 

belirtilmemiş olarak nişasta da bir glukoz polimeridir, depo polisakkaritidir. ayrıca patojenik 

bakteriler de polisakkarit sentezleyebilirler. 
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Disakkaridlerde aldehid veya keton gruplarının glikozidik bağa katılması veya serbest 

halde bulunuu disakkaridin davranışını belirler. Şöyle ki bu gruplar bağa katılmışsa o 

disakkarid redüktif değildir ve osazon teşkil etmez. Buna karşılık,  serbest  aldehid veya keton 

grubuna sahip bir disakkarid redüktiftir ve osazon oluşturur.Disakkaridlerin isimlendirilmesi 

genellikle kõsa isimleri ile yapılır, örneğin laktoz, sükroz gibi. Ancak kapsamlı bir 

isimlendirme için belirli kuralların uygulanması gerekir. Glikozidik bağa hemiasetal hidroksil 

grubunu veren monosakkaridin isminin sonuna il eki gelir.  Bağın tipi, monosakkaridin 
piranoz  

Monosakkarit + Monosakkarit → disakkarit + Su 

 

O-glikozidik bağ, bir yarı asetal ve bir alkolden bir asetal oluşumunu gösterir.  

 

 

Disakkaritlerin oluşumunu sağlayan glikozidik bağlar, α ve β olmak üzere iki tipte olur. 

Glikozidik bağın tipini, C-1’deki –OH grubunun pozisyonu belirler.  
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C-1’deki –OH grubunun pozisyonu α pozisyonu ise α-glikozidik bağ, β pozisyonu ise β-

glikozidik bağ oluşur. 

 

 

 

 

Bazı disakkaritler oluşurken monosakkaritlerin her ikisinin anomerik karbonu oluşuma 

katılır ve dolayısıyla böyle disakkaritlerin molekülünde  anomerik karbon atomu bulunmaz. 

Molekülünde bir serbest anomerik karbon atomu bulunan disakkaritler 

monosakkaritler gibi indirgeyici özellik gösterdikleri halde molekülünde bir serbest anomerik 

karbon atomu bulunmayan disakkaritler indirgeyici özellik göstermezler.  
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Glikozidik bağlar, asit vasıtasıyla kolayca hidroliz edilebilirler, fakat baz vasıtasıyla 

yıkılmaya karşı dirençlidirler.  

 

 

Disakkaritlerin en önemlileri: 

 

 maltoz 
 

 laktoz  
 

 sakkarozdur. 
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MALTOZ (α-D-glukopiranozil-(1-4)-glukopiranoz):   

   

Maltoz, iki glukoz molekülünün Glc(α1→4)Glc biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş 

molekül yapısına sahip disakkarittirSerbest halde bulunmazlar, nişastanın hidrolizi neticesinde 

oluşur.Ağız içinde ve ince barsakta nişasta sindirimi olur.Çimlenen tohumlarda yüksek 

miktarda bulunur, özellikle bira üretiminde açığa çıkar, bu yüzden MALT ŞEKERĐ’de 
denilmektedir. 
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Serbest olarak bulunmaz, nişastanın  asitle  veya enzimatik olarak hidrolizi sırasında meydana 

gelir. Birbirine α(1-4) glikozidik bağla bağlanmış iki glukoz molekülünden oluşmuştur.Arpa 
ve baklagillerde bulunan karbonhidrattır. Redüktif tir ve osazon oluşturur.  

 Maltoz, serbest yarı asetal hidroksili içerdiğinden indirgeyici özelliktedir. Fehling 

çözeltisindeki 2+ değerlikli bakırı (Cu2+), 1+ değerlikli bakıra (Cu+) indirger; yani Fehling 

pozitif reaksiyon verir.  

 

 

Maltoz, oldukça tatlıdır ve suda kolaylıkla çözünür.  

 

LAKTOZ 

 

Glikoz ve galaktozdan oluşur.Süt şekeri, yeni doğanlar için enerji 

kaynağıdır.Sindirim kanalını uyarır, fizyolojik gelişimi sağlar.Patojen bakterilerin 

çoğalmasını önler.Emilimi düşüktür, ishal şekillenebilir.Laktoza toleransı olmayan 

bireyler mevcuttur 
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Laktoz, önemli miktarda yalnızca sütte bulunur,anne sütünde ve memelilerin sütlerinde 

bulunur. 

Sütte bulunan çeşitli mikroorganizmalar, laktozu laktik asite çevirebilirler. Bu da sütün 

ekşimesine ve kaynatıldığında kesilmesine neden olur. Laktoz, ancak ağız yoluyla verildiği 

zaman vücut  tarafından kullanılabilir. Ağızdan alınan laktoz, sindirim kanalında laktaz 
enzimi etkisiyle parçalanır. 

 

 

Laktaz noksanlığında, bağırsaklarda sindirilip 

emilemeyen laktoz, bakteriyel fermantasyon ile, asetik asit, laktik asit, propiyonik asit gibi 

kısa zincirli metabolitlere ve H2, CO2, CH4 gibi gazlara çevrilir; ayrıca laktoz ve laktik asidin 

oluşturduğu ozmotik etki ile diyare (ishal) ortaya çıkar.  

 

Laktoz, serbest yarı asetal hidroksili içerdiğinden indirgeyici özelliktedir; Fehling 

çözeltisindeki 2+ değerlikli bakırı (Cu2+), 1+ değerlikli bakıra (Cu+) indirger; yani Fehling 

pozitif reaksiyon verir   
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SÜKROZ 

Glikoz ve früktozdan meydana gelir.Şeker pancarı ve kamışında bolca 

bulunur. Çay şekeri olarak bilinir. Sakkaroz, bir glukoz molekülü ile bir fruktoz molekülünün 

Glc(α1→2)Fru biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş molekül yapısına sahip disakkarittir. 

Sakkaroz olarak ta bilinir.Tabiatta en çok bulunan disakkariddir. Bitkisel  

kaynaklıdır,masamızda bulunan tatlı ve kolay eriyen bir şekerdir ve şeker pancarı ve  şeker 

kamşından elde edilir. Glukoz ve früktozun α, β(1-2) glikozidik bağla bağlanması ile meydana 

gelir. Bu bağ her iki monosakkaridin reaktif hemiasetal  hidroksil  grupları arasında oluştuğu 

için sükroz  redüktif değildir ve osazon oluşturmaz. Sükroz un polarize  ışığı çevirme derecesi 

(+66.5) tur. Zayıf asitlerle ısıtılarak veya invertaz la hidrolize edilen sükroz çözeltisinde eş 

miktarda früktoz ve glukoz meydana gelir ve çözeltinin çevirme derecesi negatifleşir. Bu olay 

Đnversiyon olarak isimlendirilir.  en çok şeker pancarı ve kamışında bulunur. Günlük 

kullandığımız çay şekeridir. 

 

 

Sakkaroz, doğada başlıca şeker kamışı ve şeker pancarından elde edilir; meyve ve 

sebzelerin çoğunda da serbest olarak bulunur; oldukça tatlı bir maddedir.  
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Sakkaroz, serbest yarı asetal hidroksili içermediğinden indirgeyici özellikte değildir. Fehling 

çözeltisindeki 2+ değerlikli bakırı (Cu2+), 1+ değerlikli bakıra (Cu+) indirgeyemez; yani 

Fehling negatif reaksiyon verir.  

 

Sakkaroz 200oC’ye kadar ısıtılırsa su kaybeder ve 

kahverengi amorf bir kütle halini alır. Buna karamel denir.  

 

 

SELLEBĐYOZ 

Selüloz molekülünün hidrolizi sonucu ara madde olarak açığa çıkar.Selobiyoz, selobiyaz 

enzimi vasıtasıyla iki molekül glikoza hidrolize edilir 
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Sellobioz, iki glukoz molekülünün Glc(β1→4)Glc biçiminde kondensasyonu ile 

oluşmuş molekül yapısına sahip disakkarittir. Sellobioz, indirgeyici özelliktedir.Fehling  (-) 

olan sakkaroz, asit ile hidroliz olarak glukoz ve fruktoza parçalanır. Glukoz ve fruktoz da 

Fehling (+) sonuç verir 

 

 

 

OLĐGOSAKKARĐTLER 

Đkiden fazla monosakkarit biriminden oluşan trisakkarid, tetrasakkarid, pentasakkarid, 

hekzasakkarit gibi oligosakkaritler tanımlanmıştır. 
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POLĐSAKKARĐTLER  

Çok sayıda monosakkaridin oluşturduğu büyük yapılı moleküllerdir. Glikan adı da verilen bu 
yapılarda monosakkaridler glikozidik bağla birbirlerine bağlanır. Polisakkaritler, pek çok 
sayıda monosakkarit veya monosakkarit türevi molekülün art arda O-glikozid bağları 
vasıtasıyla bağlanması suretiyle oluşmuş molekül yapısındaki karbohidratlardır. Doğada 
bulunan karbohidratların çoğu, yüksek moleküler ağırlıklı polimerler olan polisakkaritler 
halindedirler.  

Tekrarlanan ünitesi  aynı tip monosakkaridden meydana gelmiş olan polisakkaridlere 
homopolisakkarid, farklı monosakkaridlerden oluşanlara heteropolisakkarid ismi verilir.  

�  Bir çok şeker molekülünün bir araya gelmesi ile oluşur 

� Glikoz en çok bulunan şekerdir ve polisakkaritin tipini (formu) tayin eder. 

� Β-glikozdan meydana gelenler fiziksel olarak dayanıklı, suda çözünmez ve sindirime 

dirençlidir (selüloz) 

 

A) HOMOPOLĐSAKKARĐTLER : 

n (Monosakkarit) → Polisakkarit + (n-1) Su 

Polisakkaritler birimlerin tekrarlanmasıyla şekillenen polimerlerdir.Monomerik 

birimler glikosidik bağla bağlanırlar.Bu bağlar ,monosakkarit monomerlerinde birinci karbon 

atomuna bağlı hidroksil grubunun alfa veya beta şeklinde bulunuşuna bağlı olarak alfa veya 

beta glikosidik bağlar olabilir.Monosakkaridlerin depolanmış formları (depo polisakkaridleri) 

olup başlıcaları şunlardır Depo homopolisakkaritler, organizmada yakıt olarak kullanılan 

monosakkaritlerin depo formları olarak işlev gören polisakkaritlerdir.  

Doğadaki en önemli depo homopolisakkaritler, bitki hücrelerinde nişasta, hayvan 
hücrelerinde glikojendir.  
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NĐŞASTA 

 Çok sayıda glikozun birleşmesi sonucu oluşur. Bir çok bitkinin tohumlarında ve 

yumrularında depo edilir. Amiloz ve amilopektinden oluşur. Amiloz nişastanın % 20-30 unu 

meydana getirir.Eriyebilen nişasta ismini de alır. Nişastada her zincir indirgeme özelliği olan 

bir OH grubuyla sonlanır. Ancak bu grupların sayısı toplam glukoz rezidülerinin sayısına 

kıyasla çok az olduğu için nişastanın indirgen özelliği yoktur. Nişasta iyot ilavesi ile mavi bir 

renk kazanır. Bu renk, nişasta molekülü parçalanarak küçüldükçe kırmızıya döner Bu 

dönüşüm aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Nişasta soğuk suda erimez. Sıcak su ile 
süspansiyon haline gelir ve ısıtılmaya devam edildiğinde giderek jel kıvamını kazanır.   

Nişasta, asit ile de hidroliz olur. Fehling (-) olan nişasta, asit ile glukoz moleküllerine hidroliz 
olduktan sonra Fehling (+) reaksiyon verir. 
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Nişasta, asit ile de hidroliz olur. Fehling (-) olan nişasta, asit ile glukoz moleküllerine 

hidroliz olduktan sonra Fehling (+) reaksiyon verir.Đyot ile mavi renk veren nişasta, 

tükürükteki α-amilaz etkisiyle hidrolitik olarak parçalanır ve mavi rengi kaybolur.    

    

 

GLĐKOJEN 

Hayvansal nişasta olarak bilinir. Ancak bu özelliğine rağmen bazı maya ve 

mantarlarda bulunduğu tesbit edilmiştir. Đnsanda karaciğer ve kas dokusunda bulunur 

.Glukozun depo edilmiş şeklidir. Glikojenin sudaki çözeltisi opalesan bir görünümdedir. Etil 

alkol ile  çöktürülebilir  ve alkol uçurulduğunda beyaz bir toz halinde elde edilir. Sıcak alkali 

ilavesi ile yapısal bir değişikliğe uğramaz. Molekül ağırlığı, elde edildiği hayvan türüne göre 
değişir. Đyot ile kırmızı renk verir.  

Yapısal homopolisakkaritler, bitki hücre duvarlarında ve hayvan dış kabuklarında yapısal 

elemanlar olarak işlev gören polisakkaritlerdir. Bitkilerin hücre duvarlarında sellüloz, eklem 
bacaklıların sert dış iskeletlerinde kitin önemlidir. 
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SELÜLÖZ  

3000 tane glikozun moleküllerinin birbirine yapışmasıyla oluşan ve bitkilere desteklik 

veren karbonhidrattır. Selüloz dünyada en çok bulunan bir organik maddedir. Suda çözünmez  

Yüksek konsantrasyonlu asitlerle  ısıtılırsa sellobioz ünitelerine parçalanır.  Đnsan 

bağırsağında selülozu parçalayabilen bir enzim yoktur. Bundan dolayı selülozun besleyici bir 

değeri olduğu düşünülemez. Ancak bazı mantar ve mikroorganizmalar  selülozu  parçalama 

yeteneğine sahiptirler. Đşte bu organizmaları bağırsak floralarında taşıyan canlılar (otla 
beslenen hayvanlar, tahta kurtları) selülozdan gıda kaynağı olarak yararlanabilirler.  

 
 

 

Sellüloz, fibröz, çok sert, suda çözünmeyen bir maddedir; bitkilerin hücre duvarlarında, 

özellikle yaprak sapları, ağaç gövdeleri ve bitki dokularının odun kısımlarında bulunur. 

Sellüloz, odun kütlesinin çoğunu oluşturur; pamuk, hemen hemen saf sellülozdur.  
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DEKSTRĐN 

Nişastanın hidrolizi sırasında açığa çıkar. Nisbeten küçük yapılı glukoz polimerleridir. 

Eriyebilen nişasta da bu gruba dahildir. Dekstrinler alkol ile çöktürülür.  Đyot ile daha önce 

bildirilen renkleri verirler. Sindirimlerinin kolay olması nedeni ile bebeklerin beslenmesinde 
kullanılırlar.  

 B) HETEROPOLĐSAKKARĐTLER  

Yapılarında monsakkaritlere ek olarak başka maddeler de içeren karbonhidratlardır.Ek gruplar 

kükürtlü veya azotlu olabilir. Çoğunlukla bağ dokuda yapı elemanı olarak kullanılır. Bu 

moleküllerde tekrarlayan üniteler, birden fazla ve farklı yapıda monosakkarid içerirler. 

Örneğin A,B harfleri birbirinden farklı monosakkaridleri temsil ediyorsa, bir 

heteropolisakkarid aşağıdaki şekilde şematize edilebilir: Hiyalüronik asit, heparin, kertan 

sulfat, kondrotin sulfat başlıca örnekleridir.  
 

GLĐKOPROTEĐNLER   

Canlı organizmalarda bulunan bir başka protein-karbonhidrat  kombinasyonu, 

karbonhidratların azınlıkta, proteinlerin çoğunlukta olduğu yapılardır. Bu yapılara 

glikoprotein denir. Glikoproteinler, proteinlerin en büyük bölümünü 

oluşturur.Glikoproteinlerin karbonhidrat kısmında 7 çeşit monosakkarid bulunur. Bu 

monosakkaridler o kadar değişik sıralama ve farklı bağ yapıları ile bir araya gelirler,sonuçta 

çok sayıda karbonhidrat zinciri yapısı ortaya çıkar Glikoproteinler, %50’den daha fazla 

karbohidrat içerebilen, fakat genelde protein içeriği baskın olan bileşiklerdir. 

Glikoproteinlerde karbohidrat kısmı proteindeki serin veya treonin amino asidine O-glikozit 

bağ ile veya asparajine N-glikozit bağ ile bağlanmıştır. 
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Glikoproteinler, organizmada çeşitli fonksiyonlara sahiptirler: 

Fonksiyon    Örnek 

Yapı     Kollajen  

Kayganlaştırma, koruma  Epiteliyal musinler, sinovyal sıvı glikoproteinleri  

Transport    Seruloplazmin, transferrin  

Endokrin regülasyon   Tirotropin, koriyonik gonadotropin, eritropoietin  

Kataliz     Proteazlar, nükleazlar, glikozidazlar, hidrolazlar  

Savunma    Đmmünoglobulinler, kompleman proteinleri, interferon 

Membran reseptörü   Hormon, asetil kolin ve kolera toksini reseptörleri 

Antijenler    Kan grubu maddeleri 

Hücre-hücre etkileşimi  Fibronektin, laminin, kondronektin  

 

 

 

 

GLĐKOLĐPĐDLER   
  

Karbonhidratlar lipidlerle birleşerek glikolipidleri oluştururlar. Bunun organizmamızdaki en 

güzel örneği kan grubu antijenleridir. Glukoz, galaktoz, N-asetil-galaktozamin ve fükozdan 

oluşan karbonhidrat yapısı,eritrosit membranlarında sfingolipidlere bağlanarak kan grubu 

antijenlerini meydana getirir  
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Glikolipitler,hücreler arası iletimden sorumludur. 

 

 
  

KAN GRUBU ANTĐJENLERĐ  

Eritrositlerdeki temel kan grubu antijeni O grubu  antijenidir.  Bu  antijenin karbonhidrat 

kısmı glukoz- galaktoz- N- asetilgalaktozamin-galaktoz ve fükozdan oluşur. Lipid kısmında 

ise sfingozin(amino-alkol) ve yağ asidi bulunur.O grubu antijenine N-asetilgalaktozamin 

eklenmesiyle A grubu antijeni, galaktoz eklenmesiyle B grubu antijeni meydana gelir.  
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ĐNDĐRGEN ŞEKERLER 

Hafif alkali ortamda serbest yarı asetal hidroksili içeren monosakkaritlerin anomerik 

karbonunun karboksilik aside yükseltgenmesi sırasında şeker, indirgen olarak etki gösterir; 

Cu2+, Ag2+, Hg2+, Bi3+ gibi iyonları indirger; böyle şekerler, indirgeyici şeker olarak 

tanımlanırlar.  

 

 

Fehling reaktifi ve Benedict reaktifleri, indirgeyici şekerlerin tanınmasında kullanılırlar. 

Glukoz oksidaz da glukozu glukonik aside ve hidrojen perokside dönüştürür. 

 

Glukoz oksidaz reaksiyonundan, kan glukoz düzeyinin belirlenmesinde yararlanılmaktadır. 
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VÜCUTTA KARBONHĐDRAT DÖNGÜSÜ 

Polisakkaritler,ağızda daha küçük parçalara ayrılır,midede hiçbir değişikliğe 

uğramadan ince bağırsağa gelir.Burada pankreastan gönderilen enzimlerle diskkaritlere kadar 

parçalanır.Disakkaritler ise ince bağırsak tarafından üretilen enzimlerle monosakkaritlere 

kadar parçalanır.Pankreastan insülin ve glukagon salgılanır.Bu salgılar,vücudun şeker 

bütçesini etkiler.insülin,kanda şeker düzeyini azaltıcı;glukagon ise arttırıcı etki yapar. 

 Şeker metabolizmasının merkezi organı,karaciğerdir.Karaciğer,glikozu alır ve onu 

Glikojene dönüştürür.Gerektiğinde glikojen tekrar yıkılıp kana verilir.Kan şekeri düzeyi 

insülinle birlikte glukagon,böbreküstübezi ve tiroid hormonlarının karşılıklı etkileşimi ile 

sabit tutulur.Kan şekeri artarsa insülin hemen salgılanır.Bu salgı,fazla şekerin kısmen okside 

olmasını,kısmen de karaciğer ve kaslarda glikojene dönüşüp depolanmasını sağlar.Kan şekeri 

düşerse glukagon ve diğer hormonlar devreye girerek karaciğerin glikojeni yıkıp şekeri kana 

salmasına yol açar.  

Karaciğerdeki glikojen miktarı, karbonhidrattan zengin yemeklerin ardından yükselir. 

Karaciğerdeki glikojenin işlevi, yemek aralarında kana glukoz vererek ya da yemeklerden 

sonra kanda yükselen glukozu bağlayarak kan glukozunun belirli sınırlar arasında 

korunmasını sağlamaktır.  

 

 

Hastalık hallerinde kan glikoz düzeyi normal sınırların üstüne çıkabilir 

(hiperglisemi=Şeker hastalığı) veya inebilir(hipoglisemi).Şiddetli insülin eksikliğinde 

hiperglisemi ve glukozüri görülür.Đnsülin eksikliği bir yandan dokuda glikoz yıkımını 

azaltırken diğer yandan da yağ ve proteinden glikojen yıkımı ile glikoz yapımını arttırır.Bütün 

bu olaylar,kan şekerini yükseltir.Böylece böbrek kandaki glikozu tutamayarak onun idrarla 

dışarı atılmasını engelleyemez.Đdrarda glukoz düzeyinin normal değerlerin üzerine çıkmasına 

glukozüri denir.Normal olarak glukoz düzeyi 100 cm3 idrarda 15 mg dır,kan glukoz 

konsantrasyonu 9,5-10 mmol dm-3 tür.Glukozun idrarla kaybı ozmotik diüreaza neden 

olur.Ozmotik diüreazın genel etkisi idrarla sıvının kütle halinde kayıdır.Bu olay,hem hücre içi 

hem de hücre dışında dehidrasyona ve elektolit kaybına neden olur. 

 Đdrarda şeker tayini için glikozun indirgeme özelliği esas alınarak çeşitli metodlardan 

yararlanılmaktadır.Bunlar: Fehling testi,Benedict testi.. 
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DENEYĐN ADI: ĐDRARDA ŞEKER TAYĐNĐ 

ARAÇ-GEREÇ,KĐMYASALLAR: Đdrar,Fehling çözeltisi (bakır(2)sülfatın tartarat 

kompleksi),deney tüpü,damlalık,ispirto ocağı 

DENEYĐN YAPILIŞI: Đdrara fehling çözeltisi konur,biraz ısıtılır 

 

SONUÇ: Isıtma sonucu eğer idrarda şeker varsa kırmızı çökelek oluşur. 

 

 

YORUM: Đdrarda bulunan şeker (glikoz),indirgen şekerdir.Şeker,fehling çözeltisi ile 

karşılaştığında Cu(OH)2 i CuOH haline indirger (Cu2  Cu 1),aldehit kısmı da glukonik aside 

yükseltgenir.Oluşan CuOH,suda çözünmez ve sarı renkli çökelti halinde çöker.Isıtma 

sırasında CuOH,su kaybederek Cu2O haline dönüşür.Oluşan Cu2O,suda çözünmez ve kırmızı 

renkli çökelti halinde çöker.  
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A) Monosakkaritlerin indirgeyici özellikleri ile ilgili deneyler  
� Fehling deneyi ( ĐDRARDA ŞEKER TAYĐNĐ) 

  Tollens deneyi   

Trommer deneyi 

Nylander deneyi   

B) Monosakkaritlerin renk tepkimeleri ile ilgili deneyler  

  Molisch deneyi  

  Metilen mavisi 

Anilin asetat deneyi  

Seliwanoff deneyi  

C) Monosakkaritlerin osazon oluşturmalarıyla ilgili deney  

 

 

 

A) MONOSAKKARĐTLERĐN ĐNDĐRGEYĐCĐ ÖZELLĐKLERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ 
DENEYLER  

 

DENEYĐN ADI: TOLLENS DENEYĐ (GÜMÜŞ AYNA OLUŞUMU) 

DENEYĐN AMACI: Monosakkaritlerin indirgen özelliğinden yararlanarak şekerin varlığını 

kanıtlamak 

ARAÇ-GEREÇ,KĐMYASALLAR: Şeker,Tollens ayıracı (amonyaklı AgNO3 

çözeltisi),deney tüpü,damlalık,ispirto ocağı 

DENEYĐN YAPILIŞI: Şeker üzerine tollens ayıracı eklenir,karıştırılıp ısıtılır 

 SONUÇ: Eğer deneyde kullanılan şeker,indirgen şekerse tollens ayıracıyla gümüş ayna 

oluşturur. 

YORUM: Monosakkaritlerden aldehit grubu taşıyanlar,diğer aldehitler gibi tollens 

ayıracından Ag yı metalik gümüşe indirgerken aldehit grubu glukonik aside 

yükseltgenir.Metalik gümüş,suda çözünmediğinden gümüş aynası oluşur. 
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TROMMER DENEYĐ 

YAPILIŞI:Serbest yarı asetal hidroksili içeren monosakkaritlerin, indirgeyici özellikleriyle  

Cu2+’ı Cu+’a indirgemeleri prensibine dayanır  

2NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2  

glukoz, Cu(OH)2’i CuOH haline indirger ve kendisi de aldonik asidine (glukonik asit) 

yükseltgenir.Oluşan CuOH, suda çözünmez ve sarı renkli çökelti halinde çöker.Isıtma 

sırasında CuOH su kaybederek Cu2O haline dönüşür.Oluşan Cu2O, suda çözünmez ve kırmızı 

renkli çökelti halinde çöker  
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NYLANDER DENEYĐ 

Serbest yarı asetal hidroksili içeren monosakkaritlerin, indirgeyici 

özellikleriylebizmut tuzu Bi(OH)2NO3’ı siyah renkli bizmut oksite veya metalik bizmuta   

indirgemeleri prensibine dayanır  

 

 

B) MONOSAKKARĐTLERĐN RENK TEPKĐMELERĐ ĐLE ĐLGĐLĐ DENEYLER  

 

DENEYĐN ADI: MOLĐSCH TESTĐ 

DENEYĐN AMACI: Renk tepkimesi ile karbonhidratların tanınması 

ARAÇ-GEREÇ,KĐMYASALLAR: 2 damla α-naftol,10 damla elma özütü,derişik 

H2SO4,deney tüpü,damlalık 

DENEYĐN YAPILIŞI: Elma özütü üzerine α-naftol eklenir.Üzerine derişik H2SO4,tüpün 

kenarından yavaşça akıtılır. 

SONUÇ: Asit, tüpteki çözelti ile karışmadan tüpün dibinde ikinci bir tabaka oluşturacaktır.Bu 

iki tabaka arasındaki mor halkanın oluşumu karbonhidratların varlığını gösterir. 

YORUM: Deney,H2SO4 etkisiyle pentozlardan furfural hegzoslardan 5-hidroksi metil 

furfural oluşması,furfural ve 5- hidroksi metil furfuralin α-naftol ile mor renkli trifenil metan 

oluşturması prensibine dayanır.Deneyde H2SO4 ,yavaşça akıtılmazsa ve karıştırılırsa çözelti 

koyu bir renk alır.Tüpün ısınması,deneyde dışarıya ısı veren bir tepkimenin gerçekleştiğini 

gösterir. 
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DENEYĐN ADI: METĐLEN MAVĐSĐ TESTĐ 

DENEYĐN AMACI: Renk tepkimeleri ile karbonhidratların tanınması 

ARAÇ-GEREÇ,KĐMYASALLAR: % 2 lik glukoz çözeltisi,%1 lik metilen mavisi çözeltisi 

(leukometilen mavisi),deney tüpü,damlalık,ispirto ocağı 

DENEYĐN YAPILIŞI: Deney tüpüne önce 5 cm3 su konur ve sırasıyla 10 damla metilen 

mavisi ve 2 damla 2 N NaOH ( veya % 10 luk) ilave edilir.Daha sonra tüp su banyosunda 

ısıtılır ve üzerine 4-5 damla glikoz gibi indirgen bir şeker çözeltisi ilave edilir. 

SONUÇ: Isıtma sonunda çözeltinin mavi rengi kaybolur.Tüp,çalkalandığında yeniden 

renklenme görülür. 

YORUM: Karbonhidratlar,bazik ortamda ısıtıldıklarında yükseltgenerek karboksilik asitleri 

oluştururken ortamda bulunan metilen mavisini de indirgeyerek başlangıçtaki rengin 

kaybolmasına sebep olurlar.Tüp çalkalandığında başlangıçtaki rengin yeniden görülmesinin 

nedeni ise indirgenmiş metilen mavisinin havanın oksijeni ile yükseltgenmesidir. 
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ANĐLĐN ASETAT DENEYĐ 

H2SO4 etkisiyle pentozlardan furfural heksozlardan 5-hidroksi metil furfural oluşması, 

furfuralin, anilin asetat ile koyu kırmızı renk maddesi oluşturması, 5-hidroksi metil 

furfuralin ise anilin asetat ile koyu kırmızı renk maddesi oluşturmaması prensibine dayanır.  

 

SELĐWANOFF DENEYĐ 

Kaynatma ve asit etkisiyle pentozlardan furfural heksozlardan 5-

hidroksi metil furfural oluşması, furfuralin,  rezorcin ile mavi-yeşil renkli bir kompleks 

oluşturması, 5-hidroksi metil furfuralin ise rezorcin ile kırmızı renkli bir kompleks 

oluşturması, fruktoz gibi ketoheksozlarla koyu kırmızı renk ,glukoz gibi aldoheksozlarla ise 

açık kırmızı renk oluşması prensibine dayanır  

 

C) MONOSAKKARĐTLERĐN OSAZON OLUŞTURMALARIYLA ĐLGĐLĐ 
DENEYLER 

Monosakkaritlerin, fenil hidrazin ile 1. ve 2. karbonlarının katıldığı bir tepkimeye girerek 

karakteristik osazon kristalleri oluşturmaları prensibine dayanır. Glukoz, mannoz ve fruktozun 

osazon kristalleri ince uzun iğneler şeklinde ve ekin demeti görünümünde kristallerdir 

Galaktozun osazon kristalleri kirli sarı ve at kestanesi görünümünde kristallerdir  
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