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KAZANIMLAR

• KARBONHĐDRATLARIN YAPISI VE 
ÇEŞĐTLERĐ

• NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ

• FEHLĐNG AYIRACININ ETKĐSĐ



KARBONHĐDRAT

Pek çok karbonhidratın formülü
(CH2O)n  veya  Cn(H2O)m 

(karbonun hidratı ya da hidrate
olmuş, su bağlamış karbon) 

formülüne uyar.
Ancak bu formüle uymayan veya 

amino, sülfat ve fosfat grubu içeren 
sakkaritler de vardır.
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Karbohidratlarda hidroksil gruplarının fazlalığı
dikkat çeker. Primer ve sekonder alkol özelliği 
taşıyan hidrofilik hidroksil grupları
karbohidratlara su ile güçlü etkileşim potansiyeli 
kazandırır. Ayrıca bu gruplar, kurdukları
hidrojen bağları aracılığıyla molekül içi ve 
moleküllerarası etkileşim olanağı da sağlar. 







Atmosferdeki CO2 fotosentezle glukoz dönüştürülüp 
nişasta ve selüloz şeklinde depolanır. Hayvanlar 
bitkileri veya bitki yiyen diğer hayvanları yiyerek 
karbohidrat elde ederler. Hayvansal dokulardaki 
şekerin kaynağı bitkilerden gelmektedir.Bitkiler ve 
hayvanlar bu karbohidratı oksidatif metabolizmaları
aracılığıyla tekrar CO2 ve suya dönüştürerek enerji 
elde ederler. 
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KARBONHĐDRATLARIN 
SINIFLANDIRIMASI

Karbonhidratlar yapısal özelliklerine göre 3 
gruba ayrılır:

1. Monosakkaridler:Basit şekerler diye 
bilinir.Temel karbonhidrat üniteleridir 

2. Oligosakkaridler: 2-20 monosakkarid ten 
meydana gelir. 

3.Polisakkaridler: 20 den fazla  
monosakkaridin oluşturduğu büyük 
moleküllü maddelerdir. 







PATATESTEKĐ NĐŞTA 
MOLEKÜLLERĐ





Polisakkaritler genel olarak seyreltik 
asitlerle ısıtıldıklarında hidrolize uğrayarak 
kendilerini oluşturan oligosakkaritlere, en 
sonunda da monosakkaritlere dönüşürler. 
Nişasta çözünmeye başladığında ilk başta 
iyot damlattığımızda gördüğümüz mavi-
mor renk süre ilerledikçe giderek azalır ve 
belli bir müddet sonunda tamamen 
kaybolur.



Fehling I ayıracı nasıl hazırlanır?

• Bu çözelti 34,4 gr CuSO4.5H2O katısı

350-400 ml saf suda çözülerek 500 ml’ye

tamamlanarak hazırlanır.



• 173 gr sodyum potasyum tartarat (senyet

tuzu NaKC4H4O6), 65 gr NaOH yaklaşık 

350 ml saf suda çözülerek 500 ml’ye

tamamlanır.Bu çözeltiye Fehling II adı

verilir. Bu iki çözelti ayrı ayrı şişelerde 

saklanırlar.Kullanılmak istendiğinde eşit 

hacimlerde karıştırılırlar.

Fehling II ayıracı nasıl hazırlanır?





NĐŞASTANIN HĐDROLĐZĐ

Polisakkaritler genel olarak 
seyreltik asitlerle ısıtıldıklarında 
hidrolize uğrayarak kendilerini 
oluşturan oligosakkaritlere, en 
sonunda da monosakkaritlere

dönüşürler. 



• Nişasta çözeltisi                       tel kafes

• Đyot çözeltisi                             saat

• Deney tüpü %10luk NaOH

• 100 ml lik beher                     Fehling belirteci

• Derişik HCL                            Su banyosu

• Bunzen bek                            Üç ayak

• Pipet



Deneyin yapılışıDeneyin yapılışı

- Nişasta çözeltisinden 1 ml alınır, deney tüpüne 
aktarılır. Đçerisine 1-2 ml iyot çözelitisi damlatılır. 
Nişastanın iyotla verdiği renk değişimi gözlenir.

- Nişasta çözeltisinden 100 ml lik behere 50 ml 
alınır. Đçerisine 2 ml der. HCL katılır ve 
kaynatılır.

- Kaynamakta olan nişasta çözeltisinden 1-2 
dakika aralıklarla,bir deney tüpüne 1 ml alınarak 
iyotla renk değişimi verip vermediği gözlemlenir.
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- Đyotla renk değişimi vermeyinceye kadar bu 
işlem yinelenir.

- Renk değişimi vermeyince kaynatma 
işlemine son verilir. Çözelti %10 luk NaOH ile 
nötrleştirilir.

- Çözeltiden 2 ml deney tüpüne alınır.içerisine 
5 ml fehling 1 ve  5 ml fehling 2 katılır. Su 
banyosunda 3-5 dakika bekletilir.

- Tüp su banyosundan çıkarılır. Çökeleğin 
oluşup oluşmadığı gözlemlenir.
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R-CHO + 2Cu2+(aq) + 5HO-(aq) →
RCOO- + Cu2O(s) + 3H2O

Glikozun fehling ile redox tepkimesi













SONUÇ VE DEĞERLENDĐRME
• Polisakkaritlerin seyreltik asitlerle 

ısıtıldıklarında hidrolize uğrayarak 
kendilerini oluşturan oligosakkaritlere, en 
sonunda da monosakkaritlere dönüştükleri 
tespit edilmiştir.

• Nişasta çözünmeye başladığında ilk başta 
iyot damlattığımızda gördüğümüz mavi-
mor renk süre ilerledikçe giderek azalır ve 
belli bir müddet sonunda tamamen 
kaybolur.
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