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DENEYĐN ADI: Makarnam Pişince 
Neden Yumuşadı, Nişastanın Enzim ve 
Asitle Hidrolizi
DENEYĐN AMACI: Nişastanın suda 
kaynaması, enzim ve asit ile 
hidrolizini göstermek
MALZEMELER:
Makarna Đyot Çözeltisi
Nişasta Sıcak Su Banyosu
Fehling Ayıracı Deney Tüpü
NaOH HCl



Kimya Konusu ile Đlgisi
�Nişasta, suda çözünmeyen bir kompleks 

karbonhidrattır. 

�Bitkiler tarafından fazla glikozu
depolamak için kullanılır.

�Ancak suda kaynatıldığında su bağlayarak 
şişme gerçekleştirir.

�Bu nedenle bu olayda hidroliz ve jelleşme 
olaylar anlatılır.



GÜNLÜK HAYAT ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ
• Vücudumuzun en önemli enerji 
kaynakları karbonhidratlardır. 

• Günlük enerjinin %55-60'ı
karbonhidratlardan sağlanır.

• Tahıl ürünleri ve köklü sebzelerden 
gereksinimimizi karşılarız.

• Endüstride tutkal, kağıt ve tekstil
yapımında kullanılır.

• Gıda sanayisinde kıvamlandırıcı, yemek 
yapımında sıvıları koyulaştırmakta 
kullanılır.



KAVRAM HARKAVRAM HARĐĐTASITASI
KARBONHKARBONHĐĐDRATLARDRATLAR

MONOSAKKARMONOSAKKARĐĐTLERTLER DDĐĐSAKKARSAKKARĐĐTLERTLER POLPOLĐĐSAKKARSAKKARĐĐTLERTLER

NNĐŞĐŞASTAASTA

NNĐŞĐŞASTANIN ASTANIN 
ÇÇEEŞĐŞĐTLERTLERĐĐ

HHĐĐDROLDROLĐĐZZ
JELLEJELLEŞŞMEME



KARBONHKARBONHĐĐDRATLARDRATLAR



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

karbonhidrat kendi karbon 
atom sayısı kadar su 
molekülüne  sahiptir. 

Zaten karbonhidrat sözcüğü
de buradan gelmektedir. O 
halde karbonhidrat formülünü
Cn(H2O)n  şeklinde 
yazabiliriz.



Karbonhidratların Fonksiyonları
• Önemli enerji kaynağıdır (ATP)

• DNA ve RNA sentezinde (riboz ve deoksiriboz) önemlidirler

• Polisakkaritler bitki ve bakterilerin hücre duvarlarında yapısal 
unsurdurlar (selüloz – kitin)

• Yağlar ve proteinlerle birlikte değişik kompleksler kurarlar 
(glikolipid - glikoprotein)

• Kan gruplarının oluşumuna katkı sağlarlar

• Hücrelerin birbirlerini tanımalarını sağlar



TERCĐH EDĐLME NEDENLERĐ
• Kan şekerini 

düşürmezler. 

• Kas glikojen depolarını
basit şekerlere göre 
daha fazla artırırlar.

• Enerji sağlayarak 
vücudun zihin ve fizik 
çalışmaları için gerekli 
enerjiyi verirler.



Eksikliği

• Bitkinliğe,

• Sağlığın bozulmasına, 

• Zihin konsantrasyonunda azalmaya yol 
açar.



KARBONHKARBONHĐĐDRATLARIN SINIFLANDIRILMASIDRATLARIN SINIFLANDIRILMASI



MONOSAKKARMONOSAKKARĐĐTLERTLERĐĐN N 
GENEL GENEL ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ::

1. Suda çözünürler.
2. Tatlı oldukları için basit şekerler de denir.
3. Daha küçük yapı birimlerine 

parçalamazlar(Hücre zarından kolay geçerler).
4. Karbon sayısı 3-8 arası değişir. Biyolojik önemi 

olanlar pentoz ve heksozdur

Monosakkaritlerin baMonosakkaritlerin başşllııcalarcalarıı;;

5C →→→→ Pentoz    6C →→→→Heksoz

Riboz Deoksiriboz                      
Glikoz        Fruktoz Galaktoz



DDĐĐSAKKARSAKKARĐĐTLERTLERĐĐN GENELN GENEL
ÖÖZELLZELLĐĐKLERKLERĐĐ::

1. Đki monosakkaritten oluştukları
için çift şekerler de denir.

2. Đki monosakkarit birleşirken 
aralarında kurulan bağa glikozit 
bağ, bu olaya glikozitleşme 
denir.

3. Đnsan ve hayvanların besin olarak 
aldıkları disakkaritler 
monosakkarite dönüştükten 
sonra hücre zarından geçebilir.

4.  Biyolojik önemi olan 
disakkaritler maltoz, sükroz ve 
laktozdur.



Polisakkaritler ve Polisakkaritler ve ÖÖzelliklerizellikleri

Polisakkaritler, Polisakkaritler, 
monosakkaritlerin monosakkaritlerin 
glikozid baglikozid bağığı ile ile 
birlebirleşşmesinden mesinden 
oluoluşşurlar.urlar.

ÖÖnemli nemli 
polisakkaritler; polisakkaritler; 
ninişşasta, glikojen, asta, glikojen, 
selselüüloz ve pektindir.loz ve pektindir.



POLPOLĐĐMERLEMERLEŞŞMEME

•Çok sayıda küçük molekülün 
birleşerek büyük moleküller 
oluşturması olayına 
polimerleşme, sürekli 
tekrarlanan birim moleküllere 
ise monomer, oluşan büyük 
moleküllere ise polimer denir.



POLPOLĐĐMER OLUMER OLUŞŞUMUUMU



NNĐŞĐŞASTAASTA
GlikozlarGlikozlarıın glikozid ban glikozid bağığı ile ile 
birlebirleşşmesinden olumesinden oluşşur. ur. 

Bitki tanelerinde, tohumlarda,Bitki tanelerinde, tohumlarda,
yumrularda granyumrularda granüül halde l halde 
bulunur.bulunur.

NiNişşasta, asta, ççok iyi bir enerji ok iyi bir enerji 
deposudur.deposudur.



1) Amiloz1) Amiloz

2) Amilopektin2) Amilopektin

��ĐĐki Yapki Yapııssıı VardVardıır:r:



Amiloz (diziliAmiloz (dizilişşleri yan yanadleri yan yanadıır):r):

��BuBuğğdaydaki nidaydaki nişşastanastanıın %15n %15--20'sini 20'sini 
oluoluşşturur.turur.

�� MMııssıır ve pirinr ve pirinççte hite hiçç amiloz yoktur.amiloz yoktur.

��Amiloz su ile iyi jAmiloz su ile iyi jööle olule oluşşturur.turur.



AMAMĐĐLOZLOZ



�Amilopektin:

�Bitkilerde bulunan, çok dallı bir glikoz 
polimeridir.

�Nişastanın iki bileşiğinden biridir, öbürü
amilozdur.

�Suda çözünmez.



AMĐLOPEKTĐN



Nişasta içeren besinler:

• Tahıl Ürünleri :

Ekmek, pasta, kek, 
pirinç, makarna, 
bulgur, irmik, 
şehriye, bisküvi, 
mısır, tarhana 
Bakliyat ve 
Baklagiller; Bezelye, 
mercimek, fasulye, 
barbunya, bakla, 
nohut.

:

• Köklü Sebzeler:

Patates, 
Kuruyemişler: 
Tuzsuz yer 
fıstığı, fındık, 
kestane, badem 
Kuru Meyveler.



� Hidroliz tepkimeleri, büyük organik moleküller olan 
polimerlerin parçalanmasında gerçekleşir.

� Hidroliz tepkimelerinde ATP kullanılmaz. 
Su varlığında kırılan bağlarda depolanmış olan enerji açığa 
çıkar. 

� Hidroliz tepkimelerinin tersi olan dehidrasyon tepkimeleri, 
enerji gerektirir. 

� Bunda da tam tersi şekilde su molekülü açığa çıkar ve 
tepkimenin gerçekleşmesi için giren enerjinin bir kısmı, bağ
yapısında hapsedilir.

� Hidroliz ile açığa çıkan enerji de bağ enerjisinin bir kısmıdır.

HHĐĐDROLDROLĐĐZZ



Amilaz:Amilaz:
•• NiNişşasta+Su>>>>>>Maltoz+dekstrinasta+Su>>>>>>Maltoz+dekstrin

amilaseamilase

•• NiNişşasta    + H2O  asta    + H2O  -------------------->> maltozmaltoz

(C12H22O11)(C12H22O11)

Maltaz:Maltaz:
•• Maltoz+Su>>>>>Glikoz+GlikozMaltoz+Su>>>>>Glikoz+Glikoz



Nişastanın jelatinizasyonu 
ve çirişlenme



NiNişşastanastanıın Jelatinizasyonun Jelatinizasyonu

��NiNişşasta granasta granüülleri sulu ortamlarda suyu absorbe lleri sulu ortamlarda suyu absorbe 
ederek ederek şşiişşerler.erler.

��NiNişşasta granasta granüüllüü kuru akuru ağığırlrlığıığınnıın %30 u kadar suyu n %30 u kadar suyu 
absorbe edebilir ve bu durumda hacim artabsorbe edebilir ve bu durumda hacim artışıışı %5 %5 
tir.tir.

��Jelatinizasyon sJelatinizasyon sııcaklcaklığıığına ulana ulaşışıldldığıığında ninda nişşasta asta 
grangranüüllüü deforme olur amiloz suya gedeforme olur amiloz suya geççer ve er ve 
çöçözeltinin viskozitesi artar. Buna jelatinizasyon zeltinin viskozitesi artar. Buna jelatinizasyon 
((NiNişşastanastanıın jelatinizasyonu ve n jelatinizasyonu ve ççiriirişşlenmelenme) denir.) denir.



��YYüüksek viskoziteli bu yapksek viskoziteli bu yapıı
sosoğğutulduutulduğğunda amiloz zincirleri bir unda amiloz zincirleri bir 
aağğ yapyapıı meydana getirir ve bu yapmeydana getirir ve bu yapııda da 
su tutuklansu tutuklanıır. r. 

��OluOluşşan yapan yapıı katkatıı benzeri benzeri öözellikler zellikler 
sergileyen jeldir. jelin bekletilmesi sergileyen jeldir. jelin bekletilmesi 
ssıırasrasıında jel yapnda jel yapııdaki su jelden ddaki su jelden dışışararıı
ssıızabilir. Bu durum sineresis olarak zabilir. Bu durum sineresis olarak 
adlandadlandıırrııllıır.r.









�� MakarnalarMakarnalarıı
suda suda 
pipişşirdiirdiğğimizde imizde 
zamanla zamanla şşiişştitiğğini ini 
ve yumuve yumuşşadadığıığınnıı, , 
pelte haline pelte haline 
geldigeldiğğini ini 
ggöözlemleriz.zlemleriz.

Deney 1Deney 1
MakarnalarMakarnalarıın pin pişşmesi:mesi:



•• Makarnada niMakarnada nişşasta vardasta vardıır. r. 
•• Buradaki olay niBuradaki olay nişşastanastanıın hidrolizidir.n hidrolizidir.
•• Bu nedenle niBu nedenle nişşasta granasta granüülleri sulu lleri sulu 
ortamlarda suyu absorbe ederek ortamlarda suyu absorbe ederek 
şşiişşerler. erler. 

•• NiNişşasta granasta granüüllüü kuru akuru ağığırlrlığıığınnıın %30 u n %30 u 
kadar suyu absorbe edebilir ve bu kadar suyu absorbe edebilir ve bu 
durumda hacim artdurumda hacim artışıışı %5 tir.%5 tir.





NiNişşastanastanıın asit ile hidrolizi deneyin asit ile hidrolizi deneyi
�� Fehling (Fehling (--) olan ni) olan nişşastanastanıın, asit ile hidroliz n, asit ile hidroliz 

olarak Fehling (+) glikoz molekolarak Fehling (+) glikoz moleküüllerine llerine 
parparççalanmasalanmasıı olayolayıınnıın incelenmesidir.n incelenmesidir.

�� Bir deney tBir deney tüüppüüne spatne spatüül ucuyla nil ucuyla nişşasta ve asta ve 
5 mL distile su konup kar5 mL distile su konup karışışttıırrıılarak nilarak nişşasta asta 
çöçözeltisi hazzeltisi hazıırlanrlanıır. r. 

�� Bu Bu çöçözelti ile Fehling deneyi yapzelti ile Fehling deneyi yapııllıır ve r ve 
Fehling (Fehling (--) sonu) sonuçç ggöözlenir. zlenir. 

�� Bir baBir başşka deney tka deney tüüppüüne spatne spatüül ucuyla l ucuyla 
ninişşasta ve 1 mL konsantre HCl  konur. asta ve 1 mL konsantre HCl  konur. 

�� TTüüpteki karpteki karışıışımmıın n üüzerine 5 mL distile su zerine 5 mL distile su 
eklenir ve   kareklenir ve   karışışttıırrııllıır. r. 

�� TTüüpteki karpteki karışıışım, kaynar su banyosunda m, kaynar su banyosunda 
veya bunzen beki alevinde dikkatlice veya bunzen beki alevinde dikkatlice 
ııssııttııllıır. r. 

�� TTüüpteki karpteki karışıışıma 2mL %20ma 2mL %20’’lik NaOH lik NaOH 
çöçözeltisi eklenir. zeltisi eklenir. 

�� TTüüpteki son karpteki son karışıışım ile Fehling deneyi m ile Fehling deneyi 
yapyapııllıır ve Fehling (+) sonur ve Fehling (+) sonuçç ggöözlenir.zlenir.

Deney 2Deney 2







NiNişşastanastanıın enzim ile hidrolizi deneyin enzim ile hidrolizi deneyi
�� ĐĐyot ile mavi renk veren niyot ile mavi renk veren nişşastanastanıın tn tüükküürrüükteki kteki 
αααααααα--amilaz etkisiyle hidrolitik olarak amilaz etkisiyle hidrolitik olarak 
parparççalanmasalanmasıınnıın incelenmesidir.n incelenmesidir.

�� Bir deney tBir deney tüüppüüne 5 mL  nine 5 mL  nişşasta asta çöçözeltisi konur.zeltisi konur.
�� TTüüpteki nipteki nişşasta asta çöçözeltisi  zeltisi  üüzerine 1zerine 1--2 damla 2 damla 

iyot iyot çöçözeltisi damlatzeltisi damlatııllıır; r; çöçözeltide mavi bir renk zeltide mavi bir renk 
oluoluşştutuğğu gu göözlenir. zlenir. 

�� TTüüpteki mavi renkli pteki mavi renkli çöçözeltiye bir miktar tzeltiye bir miktar tüükküürrüük k 
eklenir,bir seklenir,bir süüre sonra re sonra çöçözeltideki mavi rengin zeltideki mavi rengin 
aaççııldldığıığı ggöözlenir.zlenir.

Deney 3Deney 3



�� NiNişşasta, iasta, iççerdierdiğği amilopektin nedeniyle i amilopektin nedeniyle 
ggöözenekli bir molekzenekli bir moleküül yapl yapııssıındadndadıır. r. 

�� ĐĐyot, niyot, nişşasta molekasta moleküüllüünnüün bon boşşluklarluklarıına na 
girerek girerek çöçözeltinin mavi renkli zeltinin mavi renkli 
ggöörrüünmesine neden olur. nmesine neden olur. 

�� TTüükküürrüükteki kteki αααααααα--amilaz, niamilaz, nişşastayastayıı
hidrolitik olarak parhidrolitik olarak parççalar; nialar; nişşasta asta 
molekmoleküüllüünnüün bon boşşluklarluklarıına girmina girmişş olan olan 
iyot molekiyot moleküüllerinin serbestlellerinin serbestleşşmesine ve mesine ve 
sonusonuççta mavi rengin kaybolmasta mavi rengin kaybolmasıına na 
neden olur.neden olur.





1. Deneyde
oo MakarnanMakarnanıın pin pişşmesi sonucu mesi sonucu şşiişşmesi ve mesi ve 
yumuyumuşşamasamasıınnıın nedeninin n nedeninin ööğğretilmesi retilmesi 
hedeflenmihedeflenmişştir.tir.

oo Bu olay sBu olay sıırasrasıında makarnannda makarnanıın ne kadar n ne kadar 
suyu absorbe ettisuyu absorbe ettiğği, hacminin ne i, hacminin ne 
derece arttderece arttığıığı bilgilerinin bilgilerinin ööğğrencilere rencilere 
kazandkazandıırrıılmaslmasıı hedeflenmihedeflenmişştir.tir.

DENEYLERDE HEDEFLENENLER



2. Deneyde

oo NiNişşastanastanıın asitle hidrolizi deneyiyle n asitle hidrolizi deneyiyle 
amaamaçç ööğğrencilere asitin nirencilere asitin nişşastanastanıın n 
hidrolize olmashidrolize olmasıına etkisini ve bu na etkisini ve bu 
deneyde kullandeneyde kullanıılan Fehling aylan Fehling ayııracracıınnıın n 
iişşlevini levini ööğğretmektir.retmektir.



3. Deneyde 
oo ĐĐyotun, niyotun, nişşasta molekasta moleküüllüünnüün n 
boboşşluklarluklarıına girerek na girerek çöçözeltinin mavi zeltinin mavi 
renkli grenkli göörrüünmesine neden olunmesine neden oluğğunun ve unun ve 
ttüükküürrüükteki kteki αααααααα--amilazamilazıın, nin, nişşastayastayıı
hidrolitik olarak parhidrolitik olarak parççaladaladığıığınnıın;n;

oo NiNişşasta molekasta moleküüllüünnüün bon boşşluklarluklarıına na 
girmigirmişş olan iyot molekolan iyot moleküüllerinin llerinin 
serbestleserbestleşşmesine ve sonumesine ve sonuççta mavi ta mavi 
rengin kaybolmasrengin kaybolmasıına neden olduna neden olduğğunun unun 
ööğğretilmesi hedeflenmiretilmesi hedeflenmişştir.tir.



Hedef 1: Nişasta içeren besinlere 
dikkat çekme

Davranışlar:
1.1. NiNişşasta iasta iççeren besinleri kavrayabilmeeren besinleri kavrayabilme
2.2. NiNişşasta iasta iççeren besinlerin tercih eren besinlerin tercih 

edilme nedenlerini kavrayabilmeedilme nedenlerini kavrayabilme
3.3. EksikliEksikliğğinde ginde göörrüülen etkileri ve insan len etkileri ve insan 

sasağğllığıığı iiççin in öönemini kavrayabilmenemini kavrayabilme



Hedef 2: KarbonhidratlarKarbonhidratlarıı ve gruplarve gruplarıınnıı
kavrayabilmekavrayabilme

Davranışlar:
1.1. KarbonhidratlarKarbonhidratlarıın gruplarn gruplarıınnıı aaççııklarklar
2.2. KarbonhidratlarKarbonhidratlarıın yapn yapııssıınnıı aaççııklarklar
3.3. Karbonhidrat gruplarKarbonhidrat gruplarıınnıın n öözelliklerini zelliklerini 

aaççııklarklar



Hedef 3: NiNişşastanastanıın yapn yapııssıınnıı ve kimyasal ve kimyasal 
olaylarolaylarıınnıı kavrayabilmekavrayabilme

Davranışlar:
1.1. NiNişşastanastanıın in iççerdierdiğği yapi yapıılarlarıı aaççııklarklar
2.2. Amiloz ve amilopektinin molekAmiloz ve amilopektinin moleküül l 

yapyapıılarlarıınnıı ve ve öözelliklerini azelliklerini aççııklarklar
3.3. NiNişşasta molekasta moleküüllüünnüün yapn yapııssıınnıı aaççııklarklar
4.4. NiNişşastanastanıın hidrolizini an hidrolizini aççııklar klar 

reaksiyonunu greaksiyonunu göösterirsterir
5.5. NiNişşastanastanıın jelatinizasyonunu an jelatinizasyonunu aççııklarklar..



Hedef 4: NiNişşastanastanıın n öözelliklerini zelliklerini 
deneylerle kavrayabilmedeneylerle kavrayabilme

Davranışlar:
1.1. MakarnanMakarnanıın pin pişşmesiyle mesiyle şşiişşmesini ve mesini ve 

yumuyumuşşamasamasıınnıı aaççııklarklar
2.2. NiNişşastanastanıın asitle hidrolizi deneyini n asitle hidrolizi deneyini 

aaççııklarklar
3.3. NiNişşastanastanıın enzimle hidrolizi deneyini n enzimle hidrolizi deneyini 

aaççııklarklar



ÖÖğğrencilerin konuya ilgilerini rencilerin konuya ilgilerini 
ççekmek iekmek iççin;in;

�� Hangi besinlerde niHangi besinlerde nişşasta vardasta vardıır?r?

�� NiNişşastalastalıı yiyecekler yerseniz ne yiyecekler yerseniz ne 
olur?olur?

şşeklinde sorular yeklinde sorular yööneltilebilir.neltilebilir.



ÖÖLLÇÇMEME--DEDEĞĞERLENDERLENDĐĐRMERME

�� KarbonhidratlarKarbonhidratlarıı yapyapııssııyla yla 
birlikte abirlikte aççııklayklayıınnıız.z.

�� Karbonhidratlar kaKarbonhidratlar kaçç grupta grupta 
toplantoplanıır gruplarr gruplarıı ve ve öözelliklerini zelliklerini 
yazyazıınnıız.z.

�� NiNişşastayastayıı, yap, yapııssıında nda 
bulundurdubulundurduğğu moleku moleküülleri ve lleri ve 
öözelliklerini yazzelliklerini yazıınnıız.z.



HAZIRLAYANHAZIRLAYAN

YASEMĐN AKTÜRK


