HEDEF-1: Karbonhidratları Kavratma
Davranışlar
1. Karbonhidrat tanımını açıklar.
2. Karbonhidratların sınıflandırılmasını açıklar.

HEDEF-2: Karbonhidrat Çeşitlerini Kavratma
Davranışlar
1.
2.
3.
4.

Monosakkaritleri açıklar.
Disakkaritleri açıklar.
Oligasakkaritleri açıklar.
Polisakkaritleri açıklar.

HEDEF-3: Bir Polisakkarit Olan Nişastayı Kavratma
Davranışlar
1. Nişastanın yapısını açıklar.
2. Nişasta içeren gıdaları açıklar.
HEDEF-4: Nişasta Đçeren Gıdalardan Biri Olan Patatesi Kavratma
Davranışlar
1. Patatesin yapısını açıklar.
2. Patatesteki nişasta ile ilgili deneyler yapar..

5E Modelinin Evrelerinde Kullanılacak Öğretim Teknikleri
Dersin Evresi

Teknikler

Süresi

Güdüleme

Günlük hayattan örnek verme

5dk.

Keşfetme

Sorgulama-Araştırma

10dk.

Açıklama

Öğretmen Sunumu

45dk.

Uyarlama

Gösteri Deneyi

25dk.

Değerlendirme

Kavram haritası

20dk.

Güdüleme :
Öğrencinin güdülenmesi şüphesiz ki dersin en önemli kısımlarından biridir.
Çünkü bu kısımda başarılı olup öğrenciyi güdülemek demek, öğrencinin bütün
konuyu dinlemesini sağlamak demektir. Bu da sınıf içerisindeki başarı oranını büyük
ölçüde yükseltir.
Öğrenciyi güdülemeyi başarabilmek için onun gerçekten ilgisini çekecek
yöntemler bulunması gerekmektedir. Đşlenecek konuya günlük hayattan örnekler
verilmesi ise güdülemenin en etkili yollarından biridir.
Günlük hayatımızda karbonhidratlarla ilgili birçok örnek bulabiliriz. Gıdaların
içinde bulunuşu kağıt sanayisinde kullanılması bunlardan sadece birkaçıdır.
Dersin ilk 5 dakikasını öğrencilere karbonhidratların kullanım hayatlarından
bahsederek geçirebiliriz.

Keşfetme:
Bu kısımda konuya ilgisini çekmeyi başardığımız öğrencilere karbonhidratlarla
ilgili anlattığımız bu şeyleri bilip bilmediklerini sorarız ve onlardan bizim verdiğimiz
örneklere ek olarak örnekler vermelerini isteriz. Sınıfın kontrolünü ve ilgisini
kaybetmemek adına bu kısmı sadece 10 dk tutarız.

Açıklama:
Bu kısımda konuyu öğrencilere; hazırladığımız programa uygun şekilde,
öğrencinin kafasını karıştırmayacak bir düzende, ilgisini kaybetmeyeceği kadar hızlı,
anlamasına izin verecek kadar yavaş bir tempoda anlatırız. Bu kısım 45dk sürmelidir.

Uyarlama:
Bu kısım öğrenmenin son aşamasıdır. Bu sebeple konunun öğrencinin
kafasında tam olarak oturmasını ve pekişmesini amaçlar. Bunu başarmanın en etkili
yöntemlerinden biride konuyla ilgili gösteri deneyleri yapmaktır. Deneyler ilgi çekici ve
akılda kalıcı olmalıdır. Bu kısım 25dk sürmelidir.

KARBONHĐDRAT
Kimyasal bileşimi sadece karbon (C), oksijen (O), ve hidrojen (H) olan ve
genellikle hidrojen atom sayısı oksijen atom sayısının iki misli olan; şeker, nişasta,
selüloz gibi bileşiklerin genel adı karbonhidrattır.
Birinci sırada enerji verici madde, üçüncü sırada yapı maddesidir.
Karbonhidratlar denildiğinde tüm şekerli cisimler ile tüm nişastalı besinler akla
gelmelidir. Her insanın çalışma özelliğine göre günlük enerji tüketimi farklıdır. Đnsan
enerji ihtiyacına göre karbonhidrat almalıdır. Karbonhidratlar kapsadıkları karbon
sayısına göre gruplandırırlar. a)Monosakkaritler b)Disakkaritler c)Polisakkaritler.

MONOSAKKARĐTLER:
En basit karbonhidratlardır ve basit şekerler olarak adlandırılırlar.
Monosakkaritler daha küçük birimlere parçalanamazlar. (CH2O)n genel formülü ile
gösterilirler. (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.
Monosakkaritlerde karbon sayısı 3 ile 8 arasında değişir. Biyolojik açıdan
önemli monosakkaritler; 5 karbonlu pentoz ve 6 karbonlu heksoz şekerlerdir. DNA’nın
ve RNA’nın yapısına katılan Riboz ve deoksiriboz ise 5 karbonlu şekerlerdir. Glikoz
(üzüm şekeri, kan şekeri), galaktoz (süt şekeri), fruktoz (meyve suyu, bal) ise 6
karbonlu şekerlerdir. Suda çözünürler ve tatlıdırlar.
GLUKOZ:
Glukoz
Kimyasal
adı
D-glikoz

çeşitleri

6-(hydroxymethyl)oxane2,3,4,5-tetrol
α-D-glikoz; β-D-glikoz

Kısaltma

Glc, CHO

Kimyasal
formül

C6H12O6

Molekül
ağırlığı

180.16 g mol−1

Ergime
noktası

α-D-glucose: 146°C
β-D-glucose: 150°C

Yoğunluk

1.54 g cm−3

Normal
klinik
değerler

kanda 75-115 mg/dL,
idrarda 50-300 mg/24 saat

Basit bir şeker olan glukoz yaşam için en önemli karbonhidratlardan biridir.
Hücreler onu bir enerji kaynağı ve metabolik reaksiyonlarda bir ara ürün olarak
kullanırlar. Glukoz fotosentezin ana ürünlerinden biridir ve hücresel solunum onunla
başlar. Ad Yunanca "tatlı" anlamına gelen glukus (γλυκύς) ve kimyada şekerlere
verilen "-oz" sonekinden türetilmiştir.
Glukoz altı karbon atomu ve bir aldehit grubuna sahip olduğu için aldoheksoz
olarak sınıflandırılır. Glukoz molekülü açık halkalı (asiklik) veya halkalı (siklik) biçimli
olabilir. Halkalı hali aldehitli C atomu ile C-5 hidroksil grubu arasında molekül içi bir
reaksiyon ile bir hemiasetal oluşumunun sonucudur. Suda her iki biçim birbiriyle
dengededir ve pH 7'de halkalı biçim çoğunluktadır. Beş karbon ve bir oksijenden
oluşan halka piran yapısına benzediği için glukozun halkalı biçimine glukopiranoz
olarak da değinilir. Halkadaki karbonlardan dördü bir hidroksil grubuna bağlı,
beşincisi ise halkanın dışında yer alan ve CH2OH grubu oluşturan altıncı bir karbona
bağlıdır.
Glukozun altı optik merkezi vardır, yani teorik olarak glukozun (4²-1) = 15 optik
stereoizomere sahip olabilir. Canlı organizmalarda bunların yedisine raslanır,
bunlardan galaktoz ve mannoz en önemlileridir. Bu sekiz izomer (glukoz da sayılırsa)
birbirlerininin diastereoizomerleridir ve hepsi D-serisine aittirler.
Glukozun açık zincir biçimden halkasal biçime geçişi. Glukoz halkalaşınca
(anomerik karbon atomu denen) C-1'de bir asimetrik merkez daha oluştuğundan iki
halkasal yapı oluşabilir: α-glukoz ve β-glukoz. Aralarındaki yapısal fark, halkadaki
C-1'e bağlı hidroksil grubunun yönüdür. D-glukoz Haworth projeksiyonu ile
çizildiğinde α, C-1'e bağlı olan hidroksilin halka düzleminin altında olduğu anlamına
gelir, β ise üstünde. Mutarotasyon olarak adlandırılan bir süreçte α ve β biçimleri sulu
çözeltide saatler mertebesinde bir sürede birbirlerine dönüşüp sonunda 36:64 gibi bir
α:β oranıyla dengeye ulaşırlar.

FRUKTOZ:

DEOKSĐRĐBOZ:

GALAKTOZ:

RĐBOZ:

DĐSAKKARĐTLER:
Disakkaritler çift şekerlerdir. Bir disakkarit iki molekül monosakkaritin glikozit
bağı ile bağlanmasıyla oluşur. Bu bağlanma sırasında bir molekül su ortaya çıkar.
Đnsan ve hayvanların yedikleri disakkaritler, sindirim sisteminde monosakkaritlerine
ayrılarak kullanılır. Disakkaritlerin en önemlileri; maltoz, laktoz ve sakkaroz’dur.
Monosakkarit + Monosakkarit → disakkarit + Su

MALTOZ:
Maltoz; malt şekeri veya di-glikoz
olarak
da
bilinir,
Molekül
formülü
C12H22O11’dir. Sistematik ismi:
α-D-Glukopiranozil-(1-4)-α-D-Glukopiranoz
Diğer karbonhidratlar gibi maltozun
da hidrojen-oksijen oranı 2:1'dir. Glikozit
bağ ile bağlanmış iki α-glikoz molekülünden
oluşur, bu bağ birinci glikozun 1. karbon
atomuyla ikincinin 4. karbon atomu
arasındadır. Đkinci glikoz grubu üzerinde bir
aldehit olduğu için maltoz indirgeyici şeker
olarak tanımlanır. Birinci glikozun indirgeyici
grubu ise glikozit bağı oluşturmakta
kullanılmıştır.
Maltoz,
biyokimyada
glikozdan
oluşmuş polimerler serisinin ikincisidir.
Maltoza bir glikoz daha eklenince elde
edilen bileşik malto-trioz olarak adlandırılır,
dört glikozlu zincir malto-tetrozdur, vb. Daha
çok maltoz eklenmesiyle malto-dekstrin diye
de
adlandırılan
deskstrinler
oluşur,
eklemelerin en sonunda da nişasta oluşur.
Nişasta, diastaz enzimi tarafından maltoza
parçalanır.
Maltoz hidroliz yoluyla iki glikoz
molekülüne ayrışır. Canlı organizmalarda
maltaz enzimi bu reaksiyonun çok hızla
gerçekleşmesini
sağlar. Kuvvetli asitle birkaç dakika
kaynatmak da aynı sonucu sağlar.

LAKTOZ:
Laktoz, doğada yalnız sütte bulunan süt şekeri de denilen bir disakkarittir.
Sütün en önemli karbonhidratıdır. Sütün aromasında önemli bir payı bulunmaktadır.
Glikoz ve galaktozdan meydana gelmiş bir disakkarit olan laktozun, inek
sütündeki oranı ortalama % 4,8, anne sütünde % 7'dir. Koyun sütünde % 4,6, keçi
sütünde de ortalama % 4,0 oranında yer alır.
Laktozun tatlılık derecesi nisbi olarak düşük bulunmakta, şayet sakkarozun
tatlılık derecesi % 100 olarak ifade edilirse, laktoz % 27'lik bir değer göstermektedir.
Laktoz ancak kuvvetli asitlerle hidroliz olur, glikoz ve galaktoza ayrılır. Limon
asidi ve diğer zayıf asitler laktoza etki etmezler. Asitlerle laktozun hidrolizi
sakkarozunkinden çok daha yavaş seyreder. Bunun sonucu sindirimi de yavaştır.
Laktoz, yağ metabolizması üzerine etki etmektedir. Karaciğerde yağ birikmesini
önlemekte veya önemli ölçüde karaciğer yağını azaltmaktadır. Laktozun ayrıca Bkompleksi vitaminlerinin sentezinde teşvik edici etkide bulunduğu araştırmalar
sonucu anlaşılmıştır.
Anne sütü, inek sütünden önemli derecede yüksek oranda laktoz ihtiva ettiği
için, adapte edilmiş süt, yani çocuğa verilecek inek sütü laktozca zenginleştirilmelidir.
Başka şekerler de ilave edilir. Ancak laktoz formunda bir ilave, bebeğin
metabolizmasında avantajlar sağlamaktadır.

SAKKAROZ:
Sakkaroz, bir glukoz molekülü ile
bir fruktoz molekülünün Glc(α1→2)Fru
biçiminde kondensasyonu ile oluşmuş
molekül yapısına sahip disakkarittir.
Doğada başlıca şeker kamışı ve şeker
pancarından elde edilir; meyve ve
sebzelerin çoğunda da serbest olarak
bulunur; oldukça tatlı bir maddedir.
Sakkarozun hidrolizi sonucunda çoğu
kez eşit miktarlarda glukoz ve fruktoz
karışımı oluşur. Bu karışım invert şeker
olarak adlandırılır. Sakkaroz 200oC’ye
kadar ısıtılırsa su kaybeder ve
kahverengi amorf bir kütle halini alır.
Buna karamel denir. Sakkaroz, ancak
ağız yoluyla verildiği zaman vücut
tarafından kullanılabilir. Sakkaroz ve
glukoz, besinlerimizdeki en önemli
şekerlerdir.

OLĐGOSAKKARĐTLER:
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.
Raffinoz, heksozlardan türeyen önemli bir trisakkarittir. Fruktoz, glikoz ve
sakkaroz moleküllerinden meydana gelmiştir. Şeker kamışında, okaliptüs türü
ağaçlarda, pamuk tohumunda bulunur. Şeker üretimi esnasında melasta toplanır.

POLĐSAKKARĐTLER:
20 den fazla monosakkaritin düz ya da dallanmış yapıda glikozidik bağla bağlanması
sonucu oluşan polimerlere polisakkarit denir. Bir polisakkariti meydana getiren
monomerlerin hepsi aynı ise oluşan polimere homopolisakkarit denirken farklı
monomerlerden meydana gelen polisakkaritlere ise heteropolisakkarit denir.
Homopolisakkaritler
Çok sayıda monosakkaritin dehidrasyonu ile oluşmuş
karbonhidratlardır. Temel yapı birimi glikoz molekülüdür.

büyük

moleküllü

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.
Heteropolisakkaritler
Yapılarında monsakkaritlere ek olarak başka maddeler de içeren
karbonhidratlardır.Ek gruplar kükürtlü veya azotlu olabilir. Çoğunlukla bağ dokuda
yapı elemanı olarak kullanılır. Hiyalüronik asit, heparin, kertan sulfat, kondrotin sulfat
başlıca örnekleridir.
Polisakkaritlerin Bazı Özellikleri
a) Çözünürlük: polisakaritlerdeki herbir hidroksil grubu en az bir molekül su
bağlayabilir. Ayrıca halka yapıdaki oksijenler ve glikozidik bağda yer alan oksijen
bağları da hidrojen bağı yapma özelliğine sahiptirler. Bu nedenle polisakkaritlerin
çoğunun suya ilgisi fazladır. Bu polisakkarit birimleri sulu sistemlerde su alarak
şişebilirler, kısmen ya da tamamen çözünebilirler. Polisakkaritlerin hidrate olmasına
neden olan su yapıya bağlı durumdadır. Selüloz gibi lineer yapıdaki polisakkaritlerde
yapıyı oluşturan zincirler birbirlerine hidrojen bağlarıyla bağlanarak kiristalitler
oluştururlar. Bu kristal yapıya enzimler atakta bulunamadığından kristal yapının
oluştuğu polisakkaritler enzimatik parçalanmalara karşı stabildir. Ancak pek çok
polimer kristal yapıya sahip değildir. Bu nedenle kolayca hidrate olur ve kolayca
çözünürler. Polisakkaritlerde moleküler yapıda düzensizlik arttıkça çözünürlük artar.

b) Viskozite ve Stabilite: Bir polisakkaritin çözeltilerinin viskozitesi molekül
büyüklüğü, şekli ve konformasyonuna bağlı olarak değişir. Lineer yapıdaki
polisakkarit çözeltilerinde zincirler dairesel hareketler yaparak geniş bir hacmi
tararlar. Bu sırada sıklıkla birbirleriyle çarpışırlar ve çok düşük konsantrasyonlarda
çözeltilere viskoz bir yapı kazandırırlar. Viskozite çözünmüş polisakkarit zincirinin
büyüklüğü ve şekline bağlı değişim gösterir. Dallanmış yapıdaki polisakkaritler
çözeltilerinde düz zincir formundaki polisakkaritlerden daha az hacim taradıklarından
daha az çarpışır ve dolayısıyla çözeltileri daha az vizkozdur.

c) Jelleşme: Jel büyük hacimde suyu yapısında tutuklayan ağ benzeri üç boyutlu bir
yapıdır. Dallanmamış yapıdaki polisakkaritler sulu ortamlarda ısıtıldıklarında ya
kolayca çökelirler ya da çok çabuk jelleşirler. Polisakkarit zincirleri çarpıştıklarında
buralarda bağlar oluşur ve bağlanma zincir boyunca devam eder. Bu zincire başka
zincirler eklenir ve bağlanma buralarda da devam ederek bir ağ yapı oluşur. Yapının
büyümesiyle çökelme meydana gelir. Ağ yapı oluşurken bir miktar suyu yapısına
hapseder. Bazı durumlarda jel yapıda fazla miktarda su tutulur ve bu su zamanla
jelden ayrılır. Bu duruma sineresis denir.
d )Hidroliz: Gıdaların işlenmesi ya da depolanması sırasında polisakkaritler asit ya
da enzim etkisiyle depolimerize olurlar. Hidroliz ısı, pH, polimerin özellikleri,
ortamdaki diğer bileşiklere bağlı olarak seyreder. Hidroliz sonucu gıdanın viskozitesi
düşer, raf ömrü azalır.
NĐŞASTA:
Nişasta, amiloz ve amilopektin isimli iki polimerik karbonhidratın (polisakkaritin)
birleşimidir. Amiloz, glikoz monomer birimlerinin alfa-1,4 bağlantılılarla uçuca
eklenmesinden oluşur. Amilozdan farklı olarak amilopektinde dallanma vardır, ana
her 24-30 glikoz monomerinden birinde alfa-1,6 bağlantısı ile bir yan zincir başlar.

Amiloz lineer bir moleküldür, ancak birbirini izleyen glikoz birimlerinin açılı olma
eğiliminden dolayı bir sarmal oluşturur. Đki amiloz molekülü birbirine sarılarak bir çifte
sarmal da oluşturabilirler. Bu sarmalın iç yüzeyi hidrofobik olduğu için içinde yer alan
su molekülleri kolaylıkla daha hıdrofobik moleküllerle yer değiştirebilir. Nişasta
testinde kullanılan iyot molekülleri amiloz sarmallarının içine dizilince mavi bir renk
oluşur. Amiloz sarmalları arasında oluşan hidrojen bağları yüzünden içinde çok az su
barındıran yoğun bir yapı oluşur.
Amilopektinde dallanma noktalarından sonra birbirine paralel iki zincir
birbirlerine sarılarak bir çifte sarmal oluştururlar. Amilopektin, bir çalı gibi, bir
merkezden dallandıkça genişleyen bir şekle sahiptir. Dallanmakta noktalarında
molekül düzensizdir, iki dallanma noktası arasında ise çifte sarmallar düzgün bir
şekilde istiflenerek kristal bir yapı oluştururlar; bu yüzden mikroskopta nişasta
taneciklerinde bu düzenli ve düzensiz bölgeler büyüme halkaları gibi görünür.

Bu moleküler yapısından dolayı amilopektin, nişasta taneleri olarak
depolanmasını sağlayan sarmal şekilli olur. Hem amilopektin hem de amiloz glikozun
polimerleridir, ve tipik bir amiloz polimeri 500-20.000 glikoz molekülünden, bir
amilopektin molekülü ise yaklaşık bir milyon glikozda oluşur.
Yapısal olarak nişasta, birbirine bağlı, lineer polimer sütunlardan oluşur.
Amilopektinde alfa-1,4 bağlantılı zincirler, düzenli aralıklarla alfa-1,6 bağlantılarıyla
dallanır. Farklı bitki türlerinde, hatta aynı türün farklı anaçlarında (cultivar) amilozun
amilopektine oranı değişir. Örneğin yüksek amilozlu mısır nişastasında % 85
oranında amiloz bulunurken, mumlu mısır türünde amilopektin orani %99'dır.
Amilopektin sarmalları çoğu tahıl nişastasında sıkı bir sekilde istiflenmişken (A-tipi
nişasta), patates ve muz gibi bazı bitkilerde daha aralıklı istiflenirler (B-tipi nişasta).
Bazı amilopektinlerde glikozların üzerinde bulunan fosfat grupları nişastanın
suyu daha kolay emmesini sağlar. Bitkilerde nişasta çok az su içeren tanecikler
halinde depolanır, bu taneciklerin boyutları bitkiden bitkiye değişir.
Bitkilerde nişastanın başlıca işlevi enerji depolamaktır. Bitki hücrelerinde
nişastanın oluşumu amiloplast denen organellerde gerçekleşir.
Nişasta suda çözünmez. Sindirilmesi hidroliz yoluyla olur, bu reaksiyonu
katalizleyen amilaz enzimleri glikozlar arasındaki bağları keserler. Hayvan ve insanlar
amilaz enzimlerine sahip olduklarından nişastayı sindirebilirler. Farklı tip amilazlar
nişastayı farklı biçimlerde parçalarlar. Nişasta parçalandıkça dekstrin, maltoz ve
nihayet glikoza dönüşür. Maltoz ayrıca maltaz enzimi tarafından da sindirilebilir.
Đçerdiği glikoz monomerleri sebebi ile nişastanın kan şekerine doğrudan etkisi
bulunmaktadır.
Nişastanın Jelatinizasyonu:
Nişasta granülleri sulu ortamlarda suyu absorbe ederek şişerler. Nişasta
granülü kuru ağırlığının %30 u kadar suyu absorbe edebilir ve bu durumda hacim
artışı %5 tir. Jeletinizasyon sıcaklığının altındaki sıcaklık derecelerinde granüldeki bu
değişim geri dönüşümlüdür. Jelatinizasyon sıcaklığına ulaşıldığında nişasta granülü
deforme olur amiloz suya geçer ve çözeltinin viskozitesi artar. Buna nişastanın
jelatinizasyonu denir.
Yüksek viskoziteli bu yapı soğutulduğunda amiloz zincirleri bir ağ yapı meydana
getirir ve bu yapıda su tutuklanır. Oluşan yapı katı benzeri özellikler sergileyen jeldir.
Jelin bekletilmesi sırasında jel yapıdaki su jelden dışarı sızabilir. Bu durum sineresis
olarak adlandırılır.
ĐYOT TESTĐ
Gıda ürünlerinde nişastanın tetkiki iyot testi ile gerçekleştirilmektedir. Ürünün iyot
testinde koyu kahve veya mor renge dönüşmesi nişasta içeriğini işaret etmektedir.
Bunun mekanizması tam olarak bilinmemekle beraber iyodun (I3 ) amiloz sarmalları
arasına girdiği ve oluşan amiloz-iyot kompleksindeki enerji düzeyleri arasındaki
farklar ışığın görünür kısmında absorpsiyon spektrumuna karşılık gelmektedir. Đyot
amilopektinle mavi renk oluşturmaz.
Bu ayıraçı hazırlamak için 4 g suda çözünür nişasta sıcak suya katılır, kullanmadan
evvel soğutulur. Nişasta-iyot kompleksi yükseltgenme-indirgenme reaksiyonlarını titre
etmek için kullanılır: yükseltgen bir bileşik olduğunda çözelti mavidir, indirgen varsa
mavi renk gider çünkü I5- iyonları iyot ve iyodüre dönüşür.

PATATES:
Patates

Patates (Solanum tuberosum),
patlıcangiller
(Solanaceae)
familyasından yumruları yenen
otsu bitki türü. Boyu 60-80 cm’ye
varan,
beyazımsı-pembemsi
çiçekler açan, yumruları hariç
zehirli otsu bir bitkidir.
Bitkinin toprak altında kalan
yumruları “patates” olarak bilinir.
Bu yumrular nişasta bakımından
zengin olduğundan önemli bir
besin
maddesidir.
Patateste
nişastadan başka belli bir oranda
protein de bulunur; nişasta %20,
protein %12'dir. Besin değeri 95
kaloridir. Bitkinin toprak üstü
kısımlarında
zehirli
alkoloitler
bulunmasına karşılık yumruları
zehirli değildir. Ancak çimlenmiş
patateslerde de bu alkoloitler
teşekkül ettiğinden zehirlenmelere
sebebiyet vermektedir. Patates
yumrularında
bulunan
nişasta
taneleri yumurta veya armut
şeklinde olup, 70-100 mikron
büyüklüğünde
tanelerden
ibarettir.
Patates
dış
kabuk
rengine göre sarı ile kırmızı, etine
göre beyaz ve sarı olarak ayrılır.
Sarı patates makbuldür. Patates
tohumuna milva denir. Özellikle
Eskişehir'in
Alpu
ilçesinde
yetiştiriciliği yapılmaktadır.

Bilimsel sınıflandırma
Alem:

Plantae (Bitkiler)

Bölüm:

Magnoliophyta
(Kapalı tohumlular)

Sınıf:

Magnoliopsida
(Đki çenekliler)

Takım:

Solanales

Familya:

Solanaceae
(Patlıcangiller)

Cins:

Solanum

Tür:

S. tuberosum
Binominal adı

Solanum tuberosum
L.

Şeker hastalarına faydalıdır. Susuzluğu giderir. Mide ve
onikiparmak bağırsağı ülserinde yararlıdır. Karaciğer şişliğini de giderir.
Bağırsak solucanlarının düşürülmesine yardımcı olur. Damar şişliğinde
faydalıdır. Sert bir şey yutulduğu zaman yabancı maddenin vücuda zarar
vermeden çıkartılmasını sağlar. Patates yemek Basur memesi, yanık ve
çıbanların ağrılarını geçirir. Ana vatanı Amerika’dır.

PATESTEKĐ NĐŞASTA ĐLE ĐLGĐLĐ DENEYLER:
1) DENEYĐN ADI: Nişastadan Yapışkan
DENEYĐN AMACI: Nişastanın Jelleşmesini Açıklamak
MALZEMELER:
1-2 yemek kaşığı patates nişastası
100 soğuk su
250ml sıcak su
2 adet birbirinden farklı renkte kağıt yada karton
DENEYĐN YAPILIŞI:
1-2 yemek kaşığı nişastayı soğuk suya koyar ve iyice karıştırırız. Daha sonra
kaynama noktasına kadar ısıtılmış suyun içerisine boşaltırız. Bir süre karıştıktan
sonra jelleşmeyi gözlemleriz. Ve bu jelleşmiş yapıyı bir fırça yardımıyla önceden
hazırladığımız renkli kağıtları birbirine yapıştırmak için kullanırız.

2) DENEYĐN ADI: Görünmez yazı
DENEYĐN AMACI: Nişastanın iyotla tayinini açıklamak
MALZEMELER:
1-2 tatlı kaşığı patates nişastası
250 ml su
ısı kaynağı
fön makinesi
A4 kağıdı boyutunda kumaş parçası
Đyot çözeltisi
DENEYĐN YAPILIŞI:
1-2 tatlı kaşığı nişasta ile 250 ml suyu bir kapta karıştırıp ısı kaynağının üzerine konur
ve püre kıvamına gelinceye kadar karıştırılır. Daha sonra püre bir fırça yardımıyla bir
resim yada bir yazı oluşturacak şekilde kumaşın uzerine sürülür. Sonra bu yazı yada
resim kayboluncaya kadar fön makinası ile kurutulur. Daha sonra iyot çözeltisi ile
dolu bir kaba daldırılıp çıkartılır. Đyotun nişastayla verdiği reaksiyon nedeniyle resim
yada yazı mor-mavi bir renkte ortaya çıkar.

