
CANLILARIN TEMEL BİLEŞENLERİ

• Organik Maddelere Giriş
• Karbonhidratlar

Biyotik Yazarı
Canset YILDIZ



• Organik bileşikler; canlılarda …………………..  - …………….…, …………………………… ,   ………………………     
veya  …………………………………. olabildiğinden    …………………… ,  …………..…………  ve ………………….  
gibi birçok olayda görev alır. 

ORGANİK BİLEŞİKLER

• Genel olarak yapılarında ……… ve ……… atomlarını bir arada bulunduran bileşiklerdir. Canlılarda 
bulunan organik bileşiklerin yapısında ………. atomu da bulunur.

• Bunun yanında organik bileşiklerden bazılarının yapısında …… ,  ……  ve  …… gibi diğer bazı atomlar 
da bulunabilir. 

C
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yapıcı onarıcı düzenleyici

enerji  verici üreme

Polimer …………….…..…….. ya da ………………………………………….………………….………………oluşan 
bileşiklere denir. Bütün polimerler …………..….……………….…………… ancak, 
…………………………..…………….. aynı çeşit ya da benzer yapı birimlerinden oluşmadığı için 
polimer değildir. 

aynı çeşit benzer monomerlerden (yapı taşı) 
makromoleküldür

yağ molekülleri 

HATIRLATMA

• Canlılarda organik bileşikler birbirine dönüştürülebilir. Özellikle karaciğer hücreleri ……………………..…..,  
………………  ve  ……………….……… yapı birimlerini birbirine dönüştürebilmektedir. 

karbonhidrat

H

P S 

büyüme gelişme 

yağ protein

yönetici

O



HATIRLATMA

Dehidrasyonda ATP harcanırken, 
hidrolizde ATP harcanmaz. 

Hidroliz tepkimelerinin 
gerçekleşmesi için ortamdaki ısı 

enerjisi kullanılır.

Polisakkarit Glikoz 

Protein Aminoasit 

Yağ 

Nükleik asit Nükleotit

Yağ asidi ve gliserol

Makromolekül Yapı birimi

n(monomer)                         polimer + (n-1) su
Dehidrasyon

Hidroliz



• Karbonhidratlar başlıca C, H ve O içeren organik bileşiklerdir.  Ancak nadir de olsa bazılarında 
S ve N atomları bulunabilir.

• Yapı birimlerinin genel formülleri ………………………….. olan karbonhidratlarda formüldeki “n” 
ifadesi üçten yediye varabilen sayıları ifade edebilen değişkendir. 

1. KARBONHİDRATLAR

• …………………………………. enerji kaynağı olarak kullanılırlar.

• Canlıların yapısına katılarak ………………  - ……………... görev üstlenirler.

• Karbonhidratlar  ……………………………………………………………………………… canlılarda karbon 
dioksit ve su kullanılarak üretilir. Bu nedenle bitkiler karbonhidrat kaynağıdır.

• Monomerlerinin oksijenli solunumda yıkımları ile açığa ……………………….………. , ………… ve 
…………………… çıkar. 

Karbonhidratlar taşıdıkları şeker birimlerinin sayısına göre olmak üzere üçe ayrılır.

(CH2O)n

Birinci dereceden 

yapıcı           onarıcı 

fotosentetik ve kemosentetik

karbondioksit su 
enerji

MONOSAKKARİTLER
(tek şekerliler)

DİSAKKARİTLER
(çift şekerliler)

POLİSAKKARİTLER
(çok şekerliler)



Monosakkaritler

3C’lu monosakkaritler 4C’lu monosakkaritler 5C’lu monosakkaritler 6C’lu monosakkaritler

Fotosentez ve solunum 
reaksiyonlarında ara bileşik 
olarak oluşurlar. 
ÖRN: PGAL

Fotosentez ve solunum 
reaksiyonlarında ara bileşik 
olarak oluşurlar.
ÖRN: Maleik asit

Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.  
DNA, RNA ve ATP, NAD, FAD’nin
yapısına katılırlar. 
ÖRN: Riboz ve deoksiriboz.

Galaktoz

Glikoz, fruktoz ve galaktoz birbirinin İZOMERİDİR. Yani içerdikleri 
atom çeşidi ve  sayıları aynı olmasına rağmen uzaydaki dizilimleri 

farklı olduğundan kimyasal özellikleri farklı olan bileşiklerdir. 

Glikoz Fruktoz

• 6 C’lu monosakkaritler disakkarit ve polisakkaritlerin yapıtaşıdır.

• Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilirler.

• Diğer karbonhidrat çeşitlerine göre suda daha iyi çözünürler

• İnsanlarda besinlerle alınan fruktoz ve galaktoz kapı toplar 
damarı ile karaciğere geldikten sonra glikoza çevrilerek  
kullanılır.  

• Glikoz canlılarda kullanılan en önemli enerji kaynağıdır. 
Kandaki glikoz değişimine en duyarlı doku sinir dokudur. 

ÖZELLİKLER

• 5 C’lu monosakkaritler nükleotitlerin yapısına katılır. Bu nedenle 
enerji üretiminde ham madde olarak kullanılmazlar.



Disakkaritler

MALTOZ SÜKROZ (SAKKAROZ) LAKTOZ

• İki 6 C’lu monosakkaritin birleşmesiyle oluşurlar. 
• Kanda bulunmazlar. 
• Çoğu hücrenin zarından geçemezler. 
• Besinlerle alınan disakkaritler sindirildikten sonra  yapı birimleri emilerek kana 

aktarılabilir. 
• Suda çözünürler. 
• Yapılarında glikozit bağı bulunur. 

Glikoz + Glikoz Glikoz + Fruktoz Glikoz + GalaktozMaltoz + H2O Sükroz + H2O Laktoz + H2O 

Bitkisel disakkarittir.

1 nolu tepkime bitki hücrelerinde 
gerçekleşebilirken, hayvan hücrelerinde 
gerçekleşemez. Sindirim kanalında 
gerçekleşir.(Hücre dışı)

1

2

Bitkisel disakkarittir.

3 nolu tepkime bitki hücrelerinde 
gerçekleşebilirken, hayvan hücrelerinde 
gerçekleşemez. 

5 nolu tepkime bazı hayvanların bazı 
hücrelerinin içinde gerçekleşebilirken, bitki 
hücrelerinde gerçekleşemez. 

Hayvansal disakkarittir.

Özellikler

Maltoz, arpa şekeri olarak da bilinir.

3
4

5
6

Sükroz, çay şekeri olarak da bilinir.

2 nolu tepkime bitkilerin hücrelerinde 
gerçekleşirken hayvanlarda 
gerçekleşmez

4 nolu tepkime bitkilerin hücre içinde 
hayvanların ise sindirim kanalında (hücre 
dışında) gerçekleşir.

Laktoz, süt şekeri olarak da bilinir.

6 nolu tepkime hayvanda hem bazı 
hücrelerinin içinde hem de hücre dışında 
gerçekleşebilirken bitkilerde 
gerçekleşmez.



Polisakkaritler

Bitki ve bazı alglerde 
depo polisakkaritidir. 

Suda çözünmez. 
Dallanmamış amiloz

ve dallanmış 
amilopektinden

oluşur. Alfa glikozit 
bağları içerir.

Bakteri, arke, mantar ve 
hayvanlarda depo 

polisakkaritidir. 
Suda çözünmez. Alfa 
glikozit bağları içerir.

Bitkilerde ve bazı alglerde hücre 
çeperinin yapısına katılır. Suda 

çözünmez. Beta glikozit bağları içerir. 
Giyim eşyası, mobilya, boya, seramik ve 

kağıt üretiminde kullanılır.

Yapısına glikozamin bulunan azot içeren 
polisakkarittir.  Eklembacaklıların dış 

iskeletinde, mantarların hücre çeperinde 
bulunur. Beta glikozit bağları içerir. 

Ameliyat ipliği yapımında kullanılır. Suda 
çözünmez.

Ayrıca heparin, yapısında S ve N 
bulunan bir polisakkarittir. Kanın 

damar içinde pıhtılaşmasını 
engeller.

(n)monosakkarit Polisakkarit + (n-1) H2O
Dehidrasyon

Hidroliz

Nişasta, glikojen ve selüloz gibi polisakkaritler aynı 
çeşitte monomerlerden oluşmasına rağmen 

birbirlerinden farklı olma sebepleri; 

• Glikoz sayılarının farklı olması
• Glikozların bağlanma düzeninin farklı olması
• Glikozlar arasındaki glikozit bağ çeşitlerinin 

farklı olması

Canlıların glikoz fazlasını depo polisakkarit şeklinde 
depolamasının nedeni; ihtiyaç fazlası glikozların hücre 

ozmotik basıncını ve derişimini aşırı arttırmaması içindir. 
Yani homeostasiyi sağlayabilmek içindir.

Nişasta

Glikojen

Selüloz

Kitin



NOT

Nişasta n(Glikoz)

Glikojen n(Glikoz)

2

3

4

5

6

1

Selüloz n(Glikoz)

1 numaralı tepkime  bitki hücrelerinde gerçekleşirken, hayvanların 
sindirim kanalında gerçekleşir. 2 numaralı tepkime bitki 
hücrelerinde gerçekleşirken hayvan hücrelerinde gerçekleşmez.

3 numaralı tepkime bitki hücrelerinde gerçekleşmezken, hem 
hayvan hücrelerinde (karaciğer ve kas) hem de sindirim kanalında 
gerçekleşir. 4 numaralı tepkime bitki hücrelerinde gerçekleşmezken 
hayvan hücrelerinde (karaciğer ve kas) gerçekleşir.

5 numaralı tepkime bitkilerde gerçekleşirken, hayvanlardan 
sadece otçul canlıların sindirim kanalında yaşayan bazı prokaryot
ve bazı protistler tarafından gerçekleştirilir. 6 numaralı tepkime 
ise bitkilerde gerçekleşirken hayvanlarda gerçekleşmez.

insanlar selüloz sindirimi yapan bir enzime ya da mikroorganizmaya sahip değildir. Bu nedenle insanlarda selüloz hiçbir kimyasal sindirime 
uğramadan dışkıyla dışarı atılır. Her ne kadar selülozun glikozundan yararlanamasak da sindirim kanalında ilerlerken kanalın çeperlerine 

yaptığı basınç ile mukus salgısını arttırarak pH değişimlerine ve sindirim enzimlerine karşı sindirim kanalını korur. Hazmı kolaylaştırır. 
Besinlerin bağırsakta daha fazla kalmasına neden olarak emilim süresini uzatır. Dışkılamayı kolaylaştırır. 


