BĐYOKĐMYA LABORATUVAR FÖYÜ 4
KARBONHĐDRATLAR

Genel olarak karbonhidratlar monosakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler
olmak üzere üç büyük sınıfta toplanır.
Monosakkaritler

(basit

şekerler),

daha

basit

şekle

hidrolize

olamayan

karbonhidratlardır. Bunlar, sahip oldukları karbon atomlarının sayısına bağımlı olarak triozlar,
tetrozlar, pentozlar, heksozlar, heptozlar ve oktozlar şeklinde ve aldehid yada keton
gruplarının bulunup bulunmamasına bağımlı olarak aldozlar veya ketozlar şeklinde alt
gruplara bölünebilir.

Oligosakkaritler, 2’den 10’a kadar monosakkarit birimi veren karbonhidratlardır.
Disakkaritler ve trisakkaritler alt gruplarıdır.
Disakkaritler, hidroliz olunca aynı veya farklı 2 molekül monosakkarit molekülünü
oluştururlar. Örnek: sakkaroz, laktoz, maltoz.
Polisakkaritler, hidrolizle 6 molekül’den daha fazla monosakkarit verirler.
Polisakkarit örnekleri düz veya dallanmış olabilen nişasta ve dekstrinlerdir.
Monosakkaritlerin Kimyasal Özellikleri:
1. Pentozlar ve heksozlar, serbest yarı asetal hidroksil gruplarıyla Cu+2 ve Fe+2 gibi
iyonları indirgerler, bu sırada kendileri de aldonik asidlere yükseltgenirler.
2. Pentoz ve heksozlar, kuvvetli mineral asitler içinde dehidre olurlar; böylece
pentozlardan furfural oluşur, heksozlardan 5-hidroksimetil furfural oluşur. Furfural ve
5-hidroksimetil furfurallerin önemli bir özelliği, orcin, floroglusin, resorzin, α-naftol,
antron, safra asitleri gibi bazı bileşiklerle kondanse olarak renk reaksiyonları

vermeleridir. Bu bileşiklerin bazı monosakkaritlerle verdikleri renk reaksiyonları
özeldir; o monosakkaritlerin tanınmasında kullanılır.
3. Heksozların 1. ve 2. karbonlarına fenil hidrazin bağlanabilir; böylece karakteristik
kristalli osazonlar oluşur. 3., 4., 5. ve 6. karbonlarının konfigürasyonları aynı olan
glukoz, mannoz ve fruktoz, sarı renkli ve ekin demeti görünümünde osazon kristalleri
oluştururlar. Glukozun C-4’de epimeri olan galaktoz, koyu sarı renkte ve atkestanesi
görünümünde osazon kristalleri oluştururlar.
4. Monosakkaritler, şiddetli alkali ortamda çok çeşitli maddelere değişirler; örneğin
glukozdan 100den fazla yeni madde oluşur.
5. Monosakkaritler, şiddetli asit ortamda kaynar dereceye kadar ısıtılırlarsa kömürleşerek
parçalanırlar.
6. Monosakkaritler, zayıf asitli ortamda sodyum amalgam ile yüksek depğerli alkollere
indirgenebilirler.

UYGULAMALAR:
Monosakkaritlerin indirgeyici özellikleriyle ilgili uygulamalar:
Redüktör (indirgeyici) şekerlerle, redüktör olmayan şekerleri birbirinden ayırtetmek
için kullanılır. Basit monosakkaritler indirgeyici ajanlardır. Monosakkaritler ferrisiyanit,
hidrojen peroksit ve bakır iyonu (Cu+2) gibi yükseltgeyici ajanları indirgerler. Şekerlerin
karbonil grubu yükseltgenirken, yükseltgeyici ajanlar indirgenir. (Đndirgeyici ajanlar elektron
vericisi, yükseltgeyici ajanlar ise elektron alıcısıdır). Oksitleyici ajanları indirgeyebilen
glukoz ve diğer şekerlere redüktör (indirgeyici) şekerler denir. Bu arada oluşan kiremit renkli
çökelek (Cu2O) şekerlerin analizinde kullanılır. Kısaca;

Trommer Testi

Benedict Testi
Materyal
1- Benedict ayıracı: 17,3 g bakır sülfat (CuSO4) 173 g sodyum sülfat (NaSO4)
karıştırılarak suda çözülür, hacim 1000ml’ye tamamlanır.
2- Glukoz, laktoz ve nişastanın %5’lik çözeltileri
Yapılışı
1- Üç tüp alınarak her tüpe 2’şer ml Benedict ayıracı koyunuz.

2- Tüplere sırasıyla 5’er ml glukoz, laktoz ve nişasta çözeltileri ilave ediniz.
3- Tüpleri sıcak su banyosunda 5 dakika kaynatınız.
4- Kiremit rengi (sarı-turuncu) renkli çökelek redükte şekerler için pozitif sonuç
verir.
5- Elde ettiğiniz sonuçları kaydediniz.

Monosakkaritlerin renk tepkimeleri ile ilgili uygulama:
Molisch Testi

Monosakkaritlerin osazon oluşturmalarıyla ilgili uygulama:
Fischer Testi

Aktif aldehit veya keton grubu ihtiva eden bileşikler fenilhidrazin ile asidik ortamda
ısının etkisi ile osazon kristalleri oluştururlar. Osazon kristalleri karakteristik şekillerdedir ve
erime noktaları indirgeyici şekerlerin tanınmasında rol oynar.
Fenilhidrazin şekerin karbonil grubu ile fenilhidrazon verecek şekilde reaksiyona
girer. Meydana gelen fenilhidrazon diğer iki fenilhidrazin molekülü ile reaksiyona girerek
osazon oluşturur. Osazon kristalleri altın sarısı renktedir ve oluştuğu karbonhidratın adının
sonuna –azon eki ilavesi ile adlandırılırlar (Glukosazon gibi).
Osazon oluşumu, şeker molekülünün sadece 1. ve 2. karbon atomlarındaki
konfigürasyonu bozar. Glukoz, fruktoz ve mannozun 3., 4., 5., ve 6. karbon atomlarının
konfigürasyonları aynı olduğu için benzer osazon kristalleri oluştururlar.
Materyal
1- Glasiyal asetik asit
2- Fenilhidrazin
3- Sodyum asetat (CH3COONa)
4- Mikroskop, lam ve lamel
5- Glukoz, fruktoz ve galaktozun %5’lik çözeltileri
6- Deney tüpleri
7- Kaynar su banyosu
Yapılışı
1- Çalışacağınız karbonhidrat çözeltilerinden 5’er ml alıp deney tüplerine koyunuz ve
tüpleri işaretleyiniz.
2- Tüplere 0,5 ml glasiyal asetik asit ilave ederek asitleştiriniz.
3- Tüplere bir pipet yardımı ile üçer damla fenil hidrazin ekleyiniz.
4- Her tüpe bir spatül ucu sodyum asetat koyunuz ve tüpleri parmağınızla kapatıp
sallayarak içindekilerin iyice karışmasını sağlayınız.
5- Tüpleri sıcak su banyosuna koyunuz.
6- Osazon kristallerinin oluşum zamanları kaydedilir ve mikroskop altında
incelenirler.
Bazı karbonhidratlar çözeltinin bulunduğu tüplerde hemen birkaç dakikada içinde sarı
kristaller oluşur. Bu tüplerden pipetle bir damla alınız ve mikroskopla bunların kristal
yapılarını inceleyiniz ve şekillerini çiziniz.
Bazı tüplerde süre ilerlemesine rağmen kristallenme görülmez. Bunlar soğukta kristal
oluşturduklarından sıcak su banyosundan alınır ve çok az akan çeşme altında tutularak gayet

yavaş bir şekilde soğutulur. Tüp içinde sarı kristaller oluşunca mikroskop altında inceleyiniz
ve şekillerini çiziniz.

