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Amino Şekerler
• Monosakkaritlerdeki, çoğunlukla ikinci C atomuna alkolik OH 

grubu yerinen NH2 grubunun girmesiyle meydana gelirler.

• Hangi monosakkarit’e amin grubu bağlanmışsa ona göre 
isimlendirilir. Örn. Glikoz ise glukozamin, galaktoz ise 
galaktozamin.

Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri

Amino şekerler Katıldığı yerler Bulunduğu yerler

Glikozamin Hyalüronik Asit, Heparin, Mukoproteinler,
kan grubu maddeleri

Kitin, mantarlarda hücre 
duvarı

Galaktozamin Kondroitin sülfatlar Kıkırdak, kemik, tendo, 
kornea
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Amino Şeker Asitler 
• Doğada bulunan amino asitlerin çoğu asetilleşmiş haldedir. 

Başka bir deyişle amino şekerlerin N-asetil türevleri 
halindedir. Yani amin grubu üzerinden asetik asit ile 
bağlanmışlardır. Ör. N-asetil-glikozamin gibi.

• Amino şekerler ve amino şeker asitleri genellikle KH 
polimerlerinin, katılımında yer alırlar. 

Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
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• Fizyolojik olarak önemli olan amino şeker asitleri 
nöyraminik asit, sialik asit ve mumarik asittir. 
◦ Nöyraminik asit, 3 C’lı pirüvik asit ile 6 C’lu mannozamin’in

kondenzasyonu ile oluşmuş 9 C’ lı bir şeker asididir.

Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri

Amino şeker asitleri Katıldığı yerler Bulunduğu yerler

Nöyraminik Asit Pirüvik asit + Mannozamin, 
Mukopolisakkaritler, glikoproteinler İnsan sütü

N-asetil-Nöyraminik Asit Pirüvik asit + N-asetil Mannozamin,
Bakteri enzimleri

Bakteri, kan grubu,
seröz salgılar

Sialik Asit Nöyraminik asitin N- ve O- açil türevleridir. 
Bazı lipid, polisakkarit ve mukoproteinlerde Dokularda

Mumarik Asit Laktik asit + N-asetil Glikozamin,
Heteropolisakkariter Bakteri zarları
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Nöyraminik Asit N-asetil-Nöyraminik Asit

Sialik Asit
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Deoksi Şekerler
• Genellikle 2. veya 6. karbon atomlarında Oksijen 

bulunmayan şekerlerdir. 

Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri

Deoksi şekerler Katıldığı yerler Bulunduğu yerler

Deoksi-riboz Nükleik asitler Hücrelerde

Ramnoz Bazı oligosakkaritlerde, kan grubu maddeleri, 
mukopolisakkaritlerde Süt, bakteri zarı

Fukoz Değişik bileşiklerde Bitkiler
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Ribonükleotid redüktaz
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 Şeker Alkolleri 
• Monosakkaritlerin, aldehit yada keton gruplarının alkol 

gruplarına indirgenmesiyle oluşurlar. Glikozdan sorbitol, 
mannozdan mannitol, gliseraldehitden gliserol oluşur.

◦ Aldozların 1. karbonunu oluşturan aldehit gruplarının, birincil alkol 
grubuna değişmesi.

◦ Ketozların 2. karbon atomlarındaki keton gruplarının ikincil alkol 
grubuna değişmesiyle meydana gelirler.

Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
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Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
Şeker alkolleri Monosakkaridi Katıldığı/kullanıldığı yerler

Sorbitol Glikoz, Fruktoz Poliol Geçidi, Gıda katkı, 
laksatif, kozmetik

Gliserol Gliseraldehit, Dihidroksiaseton Lipidler (Trigliseritler)

Mannitol Mannoz Terapötik ?

Dulsitol (Galaktitol) Galaktoz Katarakt nedeni ?

Ribitol Riboz Riboflavin (B2)

Eritrol Eritroz Gıda katkısı
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 Şeker Asitleri
• Monosakkaritlerin oksidasyon ürünleridir. Biyolojik yönden çok 

önemli üyeleri vardır. 3 çeşit şeker asidi meydana gelir. 
Aldonik, Sakkarik ve Üronik Asitler.

• Aldonik Asitler 
◦ Aldozların 1. karbon atomunda aldehit grubu oksitlenir ve COOH 

grubuna değişir. 
◦ Heksozlarınki Heksonik Asitlerdir. Glikoz glukonik asit, galaktoz

galaktonik asit. 
◦ *Glukonik asit pentozların sentezinde önemli bir ara metabolittir.

Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
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• Sakkarik Asitler (Aldarik Asitler) 
◦ Aldozların 1. karbonundaki aldehit grupları ile 6. karbonlarındaki 

birincil alkol gruplarının oksitlenerek COOH grubuna değişmesiyle olur. 

◦ Glikozun bu oksidasyonu ile glukarik asit oluşur. 
◦ Mannoz  Mannarik asit.
◦ Galaktoz  Galaktarik (Musik) asit.
◦ Riboz  Ribosakkarik Asit

◦ Biyolojik önemleri yoktur.

Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
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• Uronik Asitler 
◦ Aldozun sadece birincil alkol grubunun oksitlenerek COOH grubuna 

değişmesiyle oluşurlar. 

◦ Glikozun ürünü glukuronik asittir.
– Heksozlarınki heksüronik asit denir ve en yaygını glukuronik asittir.
– Glikoproteinlerin ve mukopolisakkaritlerin yapısında bulunur.
– Detoksifikasyon olaylarında görev alır. Zehirli maddelerin uzaklaştırılmasında 

görev alır.

◦ Mannoz  Mannuronik asit.
◦ Galaktoz  Galakturonik asit.

Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
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http://www.biyokimya.vet/


 İki monosakkarit molekülünün, bir molekül suyun 
çıkması ile meydana getirdikleri karbonhidratlara 
disakkaritler denir. 

Genel formülleri Cn(H2O)n-1’ dir.

Disakakrit oluşurken, monosakkaritlerin bağlanması 
glikozid bağı ile olur. İki monosakkaritin birleşmesi ile 
oluşan oksijen köprüsüne glikozid bağ denir. 

Disakkaritler
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Monosakkarit molekülü birbiri ile glikozid oluşturmak 
üzere iki şekilde birleşir.
• Maltoz Tipi Bağ: Bir monosakkaritin karbonil grubunun 

(aldehit veya keton grubu) diğer bir monosakkaritin alkol 
grubu ile bağlanması ile olur. 
◦ Örneğin Maltoz ve laktoz.

• Trehaloz Tip Bağ: Bir monosakkarit molekülün karbonil 
grubunun (aldehit veya keton grubu) diğer bir monosakkarit 
molekülünün karbonil grubu ile bağlanması ile olur. 
◦ Örneğin Sakkaroz.

Disakkaritler
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Maltoz tip bağlanmada;
• Monosakkaritlerin en az birinin aldehit veya keton grubu 

serbest olduğundan, bu tipli bağlantıya sahip disakkaritler
indirgen özelliğide sahip olurlar. 

Trehaloz tipli bağlantıya sahip disakkaritlerde;
• Her iki monosakkaritin karbonil grupları bağlantı için 

kullanıldıklarından dolayı indirgeyici özellik bulunmaz.

Disakkaritler
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 α-Glikozid bağ ve β-Glikozid bağ
• OH gruplarının konfigürasyonuna göre alfa ve beta 

monosakkaritler oluşur. 

• Glikozid bağda α-monosakkaritin OH grubu kullanılmışsa α -
glikozid bağ, 

• β-monosakkaritin OH grubu kullanılmışsa β-Glikozid bağ adını 
alır.

Disakkaritler
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• Glikozid bağ gösterilirken, bağlantı hangi karbon atomları 
arasında gerçekleşmişse o da gösterilir. 

• Bağlantı α-monosakkaritin 1. karbonundaki OH grubu ile diğer 
monosakkaritin 4. karbonundaki ikincil alkolü arasında olmuşsa 
bu bağlantı α; 14 glikozid bağlantı şeklinde gösterilir. 

• Bağlantının α- ve β- şeklinde olmasının önemi büyüktür. Çünkü 
aynı monosakkaritler ve aynı karbon atomları arasında 
meydana gelen bağlantının alfa veya beta olmasına göre 
değişik disakkaritler meydana gelir. Buna Maltoz ve Sellobioz
örnek verilebilir.

Disakkaritler
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Disakkarit Oluşturan Monosakkaritler Glikozid bağı

α – Maltoz α – Glikoz + α – Glikoz α ; 1  4

β – Maltoz α – Glikoz + β – Glikoz α ; 1  4

Sellobioz α – Glikoz + β – Glikoz β ; 1  4

α – Laktoz α – Glikoz + β – Galaktoz β ; 1  4

β – Laktoz β – Glikoz + β – Galaktoz β ; 1  4

Sakkaroz α – Glikoz + β – Fruktoz α ; 1  2

Disakkaritler
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Malt şekeri adı da verilir. 
 İki glikoz molekülünün α; 1  4 glikozid bağı ile 

bağlanmalarıyla oluşur. Glikoz moleküllerinin her ikiside 
α-glikoz olabileceği gibi birisi α-glikoz, diğeri β-glikoz da 
olabilir. Sonuç olarak α- ve β-maltoz olmak üzere iki 
şekli oluşur.
• α-Maltoz: İki molekül α-glikoz’ un birleşmesiyle meydana gelir. 
• β-Maltoz: Bir molekül α-glikoz ile bir molekül β-glikoz’un 

birleşmesiyle meydana gelir.

Maltoz
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 α-Maltoz ve β-maltoz’ da glikoz bağ 1 ve 4. karbonlar 
arasında olur. Bağlantı α;14 glikozidik bağ şeklindedir.

Aldehit gruplarından biri serbest kaldığı için indirgen 
özelliğe sahiptir.

Doğada serbest bulunmaz. Nişasta ve glikojenin 
disakkarit birimidir. Tatlıdır ve suda kolay erir.

Maltoz
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β-Maltozα-Glikoz
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α-Glikoz β-Glikoz
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 İki glikoz molekülün β; 14 glikozid bağı ile 
bağlanmalarıyla oluşmuş bir disakkarittir. 
• Bir α-Glikoz ile bir β-Glikoz’ dan oluşmuştur.  

 Bitkisel kaynaklı olup, doğada serbest halde bulunmaz. 

 Sellüloz polisakkaritinin disakkarit birimidir.

 Yapısındaki α-Glikoz’ un serbest aldehit grubu olduğu 
için indirgen özellik gösterir.

Sellobioz
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Önemli miktarda yanlız sütte bulunduğu için süt şekeri 
adı da verilir. 

Meme bezlerinden sentezlenir. 
• Fazla miktarda laktoz üretilirse veya süt yeteri kadar hızlı 

sağılmaz ise kana geçer. Organizma hidrolize olmamış 
disakkariti kullanamaz. Kullanılmayan laktoz idrar ile atılır. Bu 
olaya laktozüri denir.

Doğada sakkarozla birlikte serbest olarak bulunan iki 
disakkaritten birisidir.

Laktoz

http://www.biyokimya.vet/


Glikoz ve galaktoz monosakkaritlerinin β; 14 
glikozid bağı ile bağlanmalarıyla oluşmuş bir 
disakkarittir.

 α-Laktoz ve β-Laktoz olmak üzere iki şekli vardır.
• Galaktoz her iki laktozda da β- konumundadır. 
• Glikozun α- veya β- konumunda olmasına göre α-Laktoz ve β-

Laktoz meydana gelir.

Laktoz
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 Yapısındaki glikozun serbest aldehit gruplarından dolayı 
indirgen özelliğe sahiptir.

 Sütte % 5 oranında bulunur.

 Sütte bulunan çeşitli mikroorganizmalar, laktozu laktik 
asite çevirebilir. Buda sütün ekşimesine, kaynatıldığında 
kesilmesine neden olur.

Laktoz
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β-Glikozβ-Galaktoz
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 Sofra şekeri de denir. Sükroz ve kamış şekeri olarak da 
bilinir.

 Glikoz ve fruktoz monosakkaritlerinin α;12 Glikozid 
bağı ile bağlanmalarıyla oluşmuş bir disakkarittir. 

 Bitkisel kaynaklıdır. Doğada en çok şeker kamışı ve pancarda 
bulunur. Meyve ve şekerlerin çoğunda bulunur. Oldukça tatlı 
bir maddedir.

 Serbest aldehit ve keton grubuna sahip olmadığından dolayı 
indirgen özelliğe sahip değildir.

Sakkaroz
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 Sakkaroz’un asitlerle hidrolizi diğer bütün 
disakkaritlerden daha hızlı olarak gerçekleşir.
• Laktozun asitle hidrolizi 100 ise, maltozun 127, sakkarozun

1240 olur. 
• Sakkaroz normal olarak polarize ışığı +66.5º sağa çevirir. Fakat 

sakkaraz adı verilen özel bir enzim tarafından hidrolize 
edildikten sonra, polarize ışığı -39.5º sola çevirir. 

• Bu olay sakkarozun hidrolizinden sonra ortaya çıkan glikoz ve 
frutkozdan, fruktozun polarize ışığı sola çevirme derecesinin, 
glikozun sağa çevirme derecesinden daha yüksek oluşundandır. 
Fruktoz sola -92,5ºçevirir. Glikoz ise sağa +52,8º çevirir.

Sakkaroz
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 200º C kadar ısıtılrsa, su kaybeder ve kahverengi amorf bir 
kütle halini alır. Buna karamel denir.

 Ancak ağız yolu ile verildiği zaman vücut tarafından 
kullanılabilir.

 Sakkaroz ve glikoz besinlerimizdeki en önemli şekerdir. 
Hidrolize olan sakkarozun monosakkaritlerini vücut 
kolaylıkla absorbe eder ve çeşitli amaçlar için kullanır.
• Disakkaritler (laktoz, sakkaroz dahil) direkt kana verildikleri zaman 

vücut bunlardan faydalanamaz ve yabanci bir madde gibi idrarla 
dışarı atılırlar.

Sakkaroz
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α-Glikoz β-Fruktoz

Sakkaroz

α; 12 
Glikozid bağı

1 2
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Birbirine α; 11 Glikozid bağı ile bağlanmış iki α-D-
glikoz ünitesinden meydana gelmiştir.
 Pek çok böceğin hemolimfinde bulunmaktadır.
 İki anomerik C atomu glikozid bağın yapısına girdiği için 

indirgeyici değildir.

Trehaloz

α-Glikoz α-Glikoz
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Birkaç (2’den fazla, 10 dan az) monosakkaritin glikozid bağı ile 
polimerizasyonu ile oluşan karbonhidratlardır.
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Galaktoz, glikoz ve fruktozdan oluşan bir 
trisakkarittir.

Doğada, şeker pancarında ve pek çok yüksek 
organizasyonlu bitkilerde bulunur.

 Sakkaroza 1 mol galaktoz bağlanması ile oluşur.

 Bitkilerde, sakkarozdan sonra en fazla bulunan 
oligosakkarittir.

Raffinoz
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 Bitki özü içen bir çok böcekler tarafından sentezlenen, 
indirgeyici özelliği bulunmayan bir trisakkarittir.

 Böceklerdeki ozmozun yarattığı stresin azaltılmasında 
görev alır.

Melezitoz yaprak biti tarafından salgılanan yaprak 
özsuyunun (honeydew) içeriğinde bulunur. Bu özsu 
oldukça tatlıdır ve karıncalar için çekim kaynağıdır. Aynı 
zamanda arılar için de besin kaynağıdır.

Melezitoz
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Raffinozun galaktoz ünitesine (α;1-6) glikozid bağı ile bir 
mol daha galaktoz molekülü bağlanması ile oluşur.

 Bitkilerde bulunan bir tetrasakkarittir.

Oligosakkaritler ya doğal olarak meydana gelmekte ya 
da polisakkaritlerin asit veya enzimatik hidrolizi ile veya 
transglikolizasyon reaksiyonu ile meydana gelmektedir.

Stakioz
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Aşağıdaki monosakkarit çiftlerinden hangisi maltoz 
disakkaritini meydana getirir?

a- Glikoz + Fruktoz

b- Glikoz + Galaktoz

c- Glikoz + Glikoz       

d- Glikozamin + Glikozamin

e- Galaktoz + Fruktoz

Soru
Cevap: C
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http://www.biyokimya.vet/


 Ası T (1999). Tablolarla Biyokimya I ve II, Nobel Tıp Kitapları Dağıtım, 

Ankara. 

 Engelking LR (2014). Textbook of Veterinary Physiological Chemistry. 3rd 

Edition. Academic Press.

 Lehninger AL, Nelson Dl, Cox MM (2012). Principles of Biochemistry, 6th 

Edition, United States of America. 

 Rodwell V, Bender D, Botham KM, Kennelly PJ, Weil PA (2015). Harpers 

Illustrated Biochemistry. 30th Edition. McGraw-Hill Education

 Sözbilir Bayşu N, Bayşu N (2008). Biyokimya, Güneş Kitabevi. 

Kaynaklar

http://www.biyokimya.vet/


Karbonhidratlar-III

http://www.biyokimya.vet/

	KARBONHİDRATLAR-II
	Slide Number 2
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Slide Number 6
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Slide Number 8
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Biyolojik Yönden Önemli Şeker Türevleri
	Disakkaritler
	Disakkaritler
	Disakkaritler
	Disakkaritler
	Disakkaritler
	Disakkaritler
	Disakkaritler
	Maltoz
	Maltoz
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25
	Slide Number 26
	Sellobioz
	Slide Number 28
	Slide Number 29
	Laktoz
	Laktoz
	Laktoz
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Sakkaroz
	Sakkaroz
	Sakkaroz
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Trehaloz
	Oligosakkaritler
	Raffinoz
	Melezitoz
	Stakioz
	Soru
	Sorularınız?
	Kaynaklar
	Bir sonraki konu;�Karbonhidratlar-III

