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Karbonhidratlar (KH), canlı materyalde bulunan 
proteinler ve lipidlerle birlike üç büyük organik madde 
grubundan, doğada en yaygın olarak bulunandır. 

 Şekerler adı verilen KH’ler büyük molekül halinde iken 
tatlı değildir. 
• Örneğin bir polisakkarit olan Nişasta tatlı değil iken, bir 

monosakkarit olan glikoz tatlıdır.

Genel Bakış
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 Bitki ve hayvanların tamamında bulunur.
• Bitki’de en yayın olan Sellüloz ve sonrada nişastadır. Sellüloz destek ve 

koruyucu iken nişasta besin deposudur. Aynı görevi insan ve hayvanlarda 
glikojen üstlenir.

 Sindirim sisteminde kendini kuran en basit şekerlere 
parçalandıktan sonra emilirler. 

Metabolizma için gerekli enerji başlıca Glikoz
parçalanmasından sağlanır.

Genel Bakış
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Karbonhidratlar, genel olarak C, H ve O elementlerinden 
oluşmuştur. 
H ve O atomları oranı genel olarak suda olduğu gibidir. Bu 

nedenle karbonlu su anlamına gelir. 
• Latince olarakda karbonlu hidrat. Ancak zamanla yapılan 

araştırmalarda tüm karbonhidratların bu formüle uymadığı 
görüldü veya formüle uyupda karbonhidrat olmayan maddelerin 
varlığı tespit edildi.

Tanımı

CnH2nOn Cn(H2O)n C2H4O2 C6H15O5
Asetik asit Ramnoz
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C, H ve O atomları yapı içerisinde aslında bazı grupların 
yapısı içinde bulunur. Bunlar aldehit, keton, birincil 
alkol ve ikincil alkol gruplarıdır. 

Bunlardan aldehit ve keton gruplarından sadece bir 
tanesi yapı içinde yer alır. İkisi birden bulunamaz. 

KH’lerin diğer karbonlarınıda birincil ve ikincil alkol 
grupları tamamlar. Çok alkollü aldehit veya çok alkollü 
ketonlardır.

Tanımı
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H   C   O
Aldehit grubu

C    O
Keton grubu

H   C   OH
2.cil alkol grubu 

H   C   OH
H

1.il alkol grubu
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KH’ler; 
• Polihidroksilli alkollerin aldehit veya keton türevleri 

(monosakkaritler), 
• Bunların polimerleri (di, oligo ve polisakkaritler), 
• Oksidasyon ürünleri (şeker asitleri), 
• Redüksiyon ürünleri (şeker alkolleri), 
• Substitüsyon ürünleri (amino şekerler) ile sülfatlı ve 

fosfatlı esterleri olarak tarif edilir.

Tanımı
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Monosakkaritler veya basit şekerler
Di-oligosakkaritler

• 2-10 monosakkarit ünitesinden kurululur. 2 ise Di, 3-10 ise 
oligosakkarit denir.

Polisakkaritler
• Çok sayıda monosakkaridin polimerize olması ile oluşurlar. 

Basit zincirli olabileceği gibi, dallı kompleks şekillere kadar 
değişik yapılar gösterirler.
◦ Homopolisakkaritler
◦ Heteropolisakkaritler

Karbonhidratların Sınıflandırılması
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Polihidroksi alkollerin aldehit veya ketonlu 
türevleridir ve hidrolize edildiklerinde daha basit 
moleküllere ayrılması mümkün değildir.

 Yapılarında bir adet aldehit veya keton grubu vardır. Bu 
gruplara karbonil grubu da denir. 

 -oz ? 
• Monosakkaritleri latince olarak isimlendiriken adının sonuna «–

oz» eki getirilir.

Monosakkaritler
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Aldoz ve Ketoz ?
• Aldehit grubu içeren monosakkaritlere Aldoz, keton grubu 

içerenlere Ketoz ismi verilir.

Monosakkaritler içerdikleri karbon atomu sayısına göre 
de isimlendirilirler. Örneğin 3 C atomu içeriyorsa trioz 
adını alır. 

3C ‘lu aldehit grubu içeren bir monosakkarit ise 
Aldotrioz denir.

Monosakkaritler
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Doğada ve organizmada 
en yaygın olarak 
bulunan 
monosakkaritler 3, 5 ve 
6 karbonlulardır. 
 4 ve 7 karbonlu olanlar 

ise ara metabolizmada 
sentez edilir, seyrek 
rastlanır.

Monosakkaritler
C sayısı Aldoz Ketoz
C3  Trioz Gliseraldehit Dihidroksiaseton
C4  Tetroz Eritroz Eritruloz
C5  Pentoz Riboz Ribuloz

Ksiloz Ksiluloz
C6 Heksoz Glikoz Fruktoz

Mannoz
Galaktoz

C7 Heptoz Sedoheptuloz
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Kapalı Formülleri

Monosakkaritlerin formüle edilişleri

C6H12O6 CH2OH-(CHOH)4-CHO

Bu formüle göre 6 karbonun;
• 4’ünün ikincil alkol grubu, 
• 1’inin birincil alkol grubu olduğu,
• 1’ininde aldehit grubu olduğunu (-

CHO) olduğunu anlayabiliriz. 
Yani bir Aldoheksozdur.

Bu formüle göre 6 karbonlu 
olduğu için karbonhidratın 
sadece bir Heksoz olduğunu 
söyleyebiliriz.
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Yapı Formülleri
• Kapsadıkları grupların uzayda diziliş sırlarını 

gösteren formüldür. 

• Aldehit grubunu taşıyan C atomu 1. C atomu, 
birincil alkol grubunu taşıyan C atomu ise 6. 
C atomu olarak tanımlanır. 

• Bu formülünde hangi KH tanımladığı belli 
değildir. Sadece Aldoheksoz diyebiliriz. 

Monosakkaritlerin formüle edilişleri
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 Konfigürasyon Formülleri
• Yapıda yer alan C atomlarının 

taşıdıkları H ve OH gruplarının 
uzaydaki konumlarını gösteren 
şeklidir. H ve OH gruplarının 
uzaydaki dizilişine göre bir çok 
KH oluşabilir. Glikoz, mannoz, 
galaktoz gibi.

• Bir hidroksil (OH) grubunun 
uzaydaki durumunun 
farklılığından kaynaklanarak 
diğerinden ayrılan 
monosakkaride EPİMER denir.

Monosakkaritlerin formüle edilişleri
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Herman Emil Louis Fischer
• 1902 Nobel Kimya Ödülü sahibi.
Bu formülasyona göre;

• C1 en yukarda C6 en aşağıda olacak şekilde C 
zinciri dikey düzlemde çizilir.

Fischer Formülasyonu

9 Ekim 1852 - 15 July 1919

• Aldoz ise aldehit grubu C1 de yer alır. Ketoz ise keton grubu 
mümkün olan en küçük C numarasına verilir (genelde C2).

• Bu projeksiyonda ayrıca L- ve D- yapıların ayırımı yapılır.
• Başlıca Monosakkaritlerin olmak üzere amino asitler ve başka 

organik bileşiklerin de gösterilmesinde kullanılır.
◦ Özellikle Stereokimya’da kiral moleküllerin enantiomerlerinin 

gösterilmesinde.
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Monosakkaritlerin formüle edilişleri
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Halka Formülleri (Howarth Projeksiyonu) 
• Bu formülasyon şekli sadece pentoz ve heksozlar için söz 

konusudur.

• Asimetrik Karbon Atomu: C atomunun 4 valansına dört farklı 
atom bağlanırsa bunlara asimetrik karbon atomu denir.

• Monosakkaritlerin 1. ve 6. C atomlarının asimetrik olmadığı, 
2.cil alkol gruplarından oluşan geri kalan 4 C atomunun da 
asimetrik olduğu görülür. Asimetrik karbon atomuna sahip 
maddeler Stereoizomerizm gösterir. 

Monosakkaritlerin formüle edilişleri
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• 2n= Stereoizomer sayısı
• Stereoizomerim ile ilgili; Aynı yapı formülüne sahip 

olmalarına rağmen farklı moleküller oluşturmalarıda bunun 
kanıtıdır. 

• Stereoizomerlerde asimetrik C atomu arasında bir ilişki 
vardır. 
◦ Buna göre 4 asimetrik karbon atomu varsa, steroizomer sayısı 

24=16’ dır. 
◦ Ancak yapılan araştırmalar heksozların 16 değil 32 izomeri 

olduğunu göstermiştir. 
◦ Yani 25=32’ dir.Bu durumda 5. asimetrik karbon atomu olması 

gerekiyor. Peki nerde ?

Monosakkaritlerin formüle edilişleri
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• Asimetrik karbon atomuna sahip maddeler, polarize ışığı sağa 
yada sola çeviriler. Buna spesifik rotasyon denir. 

• Mutorotasyon nedir ??
• Toz glikoz oda ısısında çözeldikten sonra polarimetrede spesifik 

rotasyonu +112º bulunur. Aynı glikoz 90º C de çözülürse spesifik 
rotasyonunun  +19º olduğu saptanır. Her iki çözeltide bir süre sonra + 
52,5º de dengeyi bulur. Bu olaya mutorotasyon denir. 

• Glikoz iki farklı rotasyon veriyorsa demekki iki farklı biçimde 
bulunuyor. Bu da 5. bir asimetrik C atomu sayesinde olur. Bu 
aldehitlerin hemiasetal oluşturmaları ile mümkündür.

Monosakkaritlerin formüle edilişleri
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 Sir. Walter Norman Haworth
• 1937 Nobel Kimya Ödülü sahibi
Bu formülasyona göre;

• Monosakkaritlerin siklik (halka) yapıları gösterilir (5 ve 
6 karbonluların).

• C atomları örtülü olarak gösterilir. C1 anomerik 
karbon atomudur.

• H atomları da örtülüdür.
• Kalın çizgiler, atomların gözlemciye yakın tarafta 

olduğunu gösterir.
• Halkanın altındaki atomlar Fischer formülasyonuna 

göre sağ tarata olanlardır.

Howarth Projeksiyonu

19 Mart 1883 –
19 Mart 1950
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Halka şekilleri oluşurken 5. bir asimetrik karbon atomu 
oluşur. 

 Buda aldehit grububunun yarı-asetal (hemiasetal) yapıya 
dönüşmesi ile mümkündür. 

Asimetrikleşen C atomu 1. C atomudur. 
• 1. C atomunun 4 valansında 4 farklı grup bağlanırken, 

bunlardan biride OH grubudur. 

Howarth Projeksiyonu
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 1. C atomuna bağlı OH grubunun uzaydaki konumu;
• Sağda ise ALFA, 
• Solda ise BETA heksoz yada pentozlar meydan gelir. 

 Karbonhidratların; 
• ALFA ve BETA biçimlerine anomer, 
• Bu formların oluşumunu sağlayan C atomuna anomerik C atomu adı 

verilir. 
• 1. C atomuna bağlı OH grubuna ise serbest hidroksil grubu denir 

ki, bu grup aynı zamanda karbonhidratlara indirgen özelliğini de 
veren gruptur. 

• Serbest OH grubuna sahip karbonhidratlar indirgen özellik 
gösterirler.

Howarth Projeksiyonu
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Howarth Projeksiyonu

Piranoz hemiasetal yapının oluşması ve beta-D-glikopiranoz
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Howarth Projeksiyonu

Piranoz hemiasetal yapının oluşması ve beta-D-fruktofuranoz
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Asimetrik karbon atomuna  ya da atomlarına sahip olan 
maddeler, taşıdıkları grupların farklı dizilişlerinden 
dolayı çoğu zaman birbirilerinin aynada ki hayalleri 
gibidir. 

 Böyle iki bileşiğe geometrik izomerler veya 
stereoizomerler adı verilir. Böyle bileşiklerin ilişkileri 
de stereoizomerizm olarak ifade edilir.

Optik İzomerizm

http://www.biyokimya.vet/


 Stereoizomer maddeler aynı zamanda optik aktif 
maddelerdir. Optik aktif maddeler polarize ışığı sağa 
yada sola çevirebilen maddelerdir.

 Stereoizomeri olan iki optik madde-enantiomerler-
polarize ışığı aynı derecede, fakat zıt yönlerde (sağa 
ve sola) çevirirler.
• Adi bir ışık demeti nikol prizmasından geçirilirse bir kısım ışığın kırıldığı, 

bir kısmınıda kırılmadan yoluna devam ettiği görülür. Kırılmadan geçen 
bu ışığa polarize ışık denir. Polarize ışığın yolu üzerine optik aktif bir 
maddenin çözeltisi (ör. Glikoz çözeltisi) bir tüp içerisinde konursa ışık 
sapar. Işığın sapma derecesi ve yönü polarimetrelerle saptanabilir.

Optik İzomerizm
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 Işığı sağa çevirene D-
gliseraldehit, sola çevirene 
L-gliseraldehit denir. Yani 
bunlar özelliklerden dolayı 
dekstrarotator ve 
levarotatordur.

Optik İzomerizm

D ve L harflerinden sonra gelen (+) ve (-) işaretleri 
ışığı sağa ve sola çevirme özelliğini belirtir. 

D (+) Gliseraldehit

C OH

C

CH2OH

OHH

C OH

C

CH2OH

HHO

L (-) Gliseraldehit
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 Gliseraldehit 1 tane asimetrik C atomu içerdiği için ışığı sağa 
yada sola çevirme özelliği rahatlıkla belirlenir. 

 Ancak birden fazla asimetrik karbon atomu taşıyanlarda D –
L şekillerinin sağa ve sola çevirme ile alakası yoktur.

 3 C atomundan fazla C atomu içeren şekerlerde D ve L 
formları gliseraldehite benzerliğine göre isimlendirilir ve 
sonrada ışığı kırma yönleri saptanarak (+) ve (-) işareleri 
konur. 
• Örneğin D (+) glikoz, glikozun birincil alkol grubuna en yakın 

asimetrik karbon atomu olan 5. C atomuna bağlı grupların D-
gliseraldehite benzediğini, ışığı sola kırdığını ifade eder.

Optik İzomerizm
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D (+)L (-)
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 Su ve sulu ortamlarda rahatlıkla çözünürler. 
Çözündükleri sulu ortamların nötralliği, alkaliliği ve 
asitliğine göre değişik özellikler gösterirler ve farklı 
reaksiyonlar verirler.
 Suda ve nötral sulu ortamlarda, yavaş bir mutorotasyon 

gösterirler.
Çok hafif alkali ortamda, mutorotasyon hızlanır.
Hafif alkali ortamda (0,05 N düzeyinde) belirli 

monosakkaritler enol biçimleri üzerinden birbirilerine 
dönüşürler. Bu olaya enolizasyon denir.

Monosakkaritlerin Çözünürlükleri
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 Enolizasyon, aldehit ve ketonların genel bir 
fenomenedir. 

Bir C atomundan, komşu karbonil grubunun (aldehit 
veya keton grubu) oksijenine bir protonun göç etmesi 
ile doymamış alkol, yani bir enol oluşturması olayına 
enolizasyon denir. 

 Bu olay sonrası meydana gelen ürünlerede enodiol denir.

Monosakkaritlerin Çözünürlükleri
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Kuvvetli alkali ortamlarda, enediol formların tepkime 
yetenekleri çok yükselir. 

 Yoğun alkali ortamlarda, monosakkarit çözeltiler, iyice 
karıştırıldıktan sonra kaynatılırsa,  kırmızı 
kahverengi biçimde renk değişmesi görülür.

Renk değişimi sonunda reçine özelliğinde maddeler 
oluşur. Bu sırada da karamel kokusu duyulur.

Monosakkaritlerin Çözünürlükleri

Ası T. Tablolarla Biyokimya Cilt I
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MOORE Deneyi
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 Asit ortamlarda, ilk görülen reaksiyon mutorotasyon 
hızlanmasıdır. Şiddetli asit ortamlarda ısı da kaynar 
dereceye yükseltilirse monosakkaritler kömürleşirler.

 Aromatik bileşiklerin bazıları monosakkaridler ile verdikleri 
renk reaksiyonları özeldir ve bu şekilde o monosakkaridlerin 
tanınmasında kullanılır.

 Yoğun asit ortamlarda, kaynatılmak suretiyle monosakkarit 
molekülü 3 mol su kaybaderek dehidratasyona uğrar. Bunun 
sonucunda pentozlardan furfural, heksozlardan 5-hidroksi-
metil furfural meydana gelir. 

Monosakkaritlerin Çözünürlükleri
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 Bunların en önemli özelliği orsin, floroglusin, rezorsin, 
alfa-naftol gibi bazı aromatik bileşiklerle kondanse 
olarak renk reaksiyonları vermesidir.

Pentozlar orsin ile yeşil, floroglusin ile kırmızı renk 
verirler ve pentozların tanınmasında yardımcı olur.

 Seliwanoff (Rezorsin, pembe, ketoheksoz) , Molisch
deneyi (alfa-naftol, menekşe, genel KH tanıma deneyi).

Monosakkaritlerin Çözünürlükleri
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Monosakkaritlerin Tatlılığı
Fruktoz 173,3

Sakkaroz 100,0

Glikoz 74,3

Ksiloz 40,0

Maltoz 32,5

Galaktoz 31,1

Laktoz 16,0

Monosakkaritlerin Tatlılığı
Tatlı maddelerdir. Tatları 

taşıdıkları alkol gruplarından 
alırlar.

 Sakkarozun tadı 100 olarak kabul 
edilir ve diğer şekerlerin tatları 
derecelendirilir.
• Şeker terimi de tatlarından gelir. 

Aslında şeker dediğimiz sakkarozdur. 
Çay veya sofra şekeri. Bir disakkarittir.
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Monosakkaritler ve bazı 
disakkaritler özellikle 
yüksek pH’da yani alkali 
ortamlarda güçlü 
indirgen maddelerdir. 

 Bu özellikleri taşıdıkları 
serbest aldehit ve keton 
gruplarından ileri gelir.

Monosakkaritlerin İndirgenliği
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Ag+, Hg+++, Bi+++, Cu++ gibi iyonları kolayca indirgerler. 

Bu arada kendileride oksitlenir ve asit karışımları 
meydana getirirler. 

 Bu reaksiyonlar, renkli oksitleyici madde katılarak 
yapılırsa, monosakkaritler tarafından redüklenince renk 
değişikliği olacağından, indirgenmede görülür hale gelir.

Monosakkaritlerin İndirgenliği
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Glikozid Oluşumu
• Monosakkaritlerin halka yapıları katalizör olarak HCl 

kullanılarak, alkol yada fenol gruplarıyla birleşirse glikozid’ 
ler meydana gelir. 

• Bir monosakkaritin aldehit grubu ile glikozidin oluşmasını 
sağlayacak diğer bir monosakkaritin alkol grubu arasında 
oluşan bağa glikozid bağ denir. 
◦ Çoğu doğal glikozidler bitkilerde bulunur. 
◦ Ör. Salisin (Söğüt ağacı; aspirin ilişkili glikozid), Oleandrin (Zakkum; 

kardiyak glikozid)

Monosakkaritlerin -OH Gruplarına ilişkin özellikleri
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 Eter Oluşumu 
• -OH gruplarında bulunan H’ nin alkil grupları ile yer 

değiştirmesi sonucu oluşurlar.

 Ester Oluşumu 
• -OH gruplarının asitlerle esterleşmesi sonucu şeker esterleri 

oluşur. 
• Fosforik asitle oluşturdukları fosfat esterleri biyolojik 

yönden önemlidir. KH Metabolizması ve nükleik asit 
bileşiminde yer alırlar. 

Monosakkaritlerin -OH Gruplarına ilişkin özellikleri
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 Ester Oluşumu 

Monosakkaritlerin -OH Gruplarına ilişkin özellikleri

Monosakkarit Ester Reaksiyonu Fosfat Esteri Türevleri

Glikoz 1. C’ daki -OH grubu’ nun H3PO4 ile esterleşmesi Glikoz-1-Fosfat (G-1-P)
(Cori esteri)

Glikoz 6. C’ daki -OH grubu’ nun H3PO4 ile esterleşmesi Glikoz-6-Fosfat (G-6-P)
(Robinson esteri)

Fruktoz 6. C’ daki -OH grubu’ nun H3PO4 ile esterleşmesi Fruktoz-6-Fosfat (F-6-P)
(Neuberg esteri)

Fruktoz 1. ve 6. C’ daki -OH grubu’ nun H3PO4 ile esterleşmesi Fruktoz-1,6-diFosfat (F-1,6-P)
(Harden-Young esteri)
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Aşağıdaki monosakkaritlerden hangisi ketoheksozdur?

a- Glikoz       

b- Fruktoz

c- Mannoz

d- Riboz

e- Sedoheptuloz

Soru
Cevap : B
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