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Karbonh�dratlar (sakkar�tler) ned�r? Karbonh�dratların özell�kler ve görevler� nelerd�r?
Karbonh�dratların çeş�tler� nelerd�r? Karbonh�drat çeş�tler�n�n kategor�ze ed�lm�ş
tablosu… 

Karbonh�dratları kısaca tanımlamak gerek�rse, karbonh�dratlar yapıtaşı gl�koz olan ve

karbon (C), h�drojen (H), oks�jen (O) elementler�nden meydana gelm�ş organ�k molekül

olarak tanımlab�l�r. Karbonh�dratlara genel olarak şekerler anlamına gelen sakkar�tlerde

den�lmekted�r. karbonh�dratlar akt�f aldeh�t veya ketonların grubunda bulunan pol�h�droks�

alkeller�n h�drol�z� sonucu oluşan maddelerd�r. Karbonh�dratlar doğada büyük moleküller

hal�nde bulundukları �ç�n canlı yapısına g�reb�lmeler� �ç�n s�nd�r�lmeler� ve parçalanmaları

gerekmekted�r. 

Karbonh�dratlar enerj� verme sıralamasında b�r�nc� derecede enerj� ver�c�d�r. Karbonh�dratın

en çok bulunduğu bes�nler ekmek, makarna, fasulye, patates, kepek, p�r�nç, tahıl ve

hububatlardır. Kaborbonh�drat vücutta en çok bulunanlar sıralamasında üçüncü sıradadır.

Karbonh�dratların depolanma şek�ller� �se hayvanlarda gl�kojen, b�tk�lerde n�şasta

şekl�nded�r. Karbonh�dratlar deoks�r�bo nükle�k as�t (DNA), r�bonükle�k as�t (RNA) ve aden�n

tr� fosfat (ATP) NAD, NADP, FAD’ın yapısına katılır.
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Karbonh�dratların (sakkar�tler) Genel Özell�kler� ve Görevler�

Karbonh�dratların yapısında yer alan elementler, Karbon (C) h�drojen (H), oks�jen (O)’d�r

Karbonh�dratların genel formüller� (CH2O)n şekl�nded�r.

Karb�nh�dratlar fazla alınması durumun hayvanlarda gl�kojen, b�tk�lerde n�şasta veya yağ

şekl�nde depo ed�leb�l�r.

Karbonh�dratlar b�tk�lerde fotonsentez olayı �le üret�l�rler.

Karbonh�drat canlının bes�ne �ht�yaç duyduğu ve aç kaldığı zaman �lk tükett�ğ� üründür. En

son prote�nlerd�r.

Karbonh�dratlar hücre zarı, b�tk�ler�n çeper�, böcekler�n �skelet� g�b� canlıların yapısına

katılab�l�rler.

Karbonh�dratların �lk k�myasal s�nd�r�m� ağızda başlar.

Karbonh�dratlar deoks�r�bo nükle�k as�t (DNA), r�bonükle�k as�t (RNA) ve aden�n tr� fosfat

(ATP) NAD, NADP, FAD’ın yapısına katılır.

Karbonh�dratlar l�p�t (yağlar) ve prote�nlerle b�rleşerek hücre zarının yapısında yer alırlar.

KARBONHİDRAT ÇEŞİTLERİ

1- Monosakkar�tler (bas�t şekerler) 

a. 3 Karbonlu Şekerler (Tr�ozlar) 

b. 4 Karbonlu Şekerler (Tetrozlar) 

c. 5 Karbonlu Şekerler (Pentozlar) 

d. 6 Karbonlu Şekerler (Heksozlar) 

2- D�sakkar�tler ç�� şekerler) 

a. Glukoz + Glukoz = Maltoz + H2O (arpa şeker�) 

b. Glukoz + Fruktoz = Sakkaroz + H2O (çay şeker�) 

c. Glukoz + Galaktoz = Laktoz + H2O (süt şeker�)

3- Pol�sakkar�tler 

a.Tr�sakkar�tler 

b.Tetrasakkar�tler 

c.Ol�gosakkar�tler
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Karbonh�dratların çeş�tler�n�n kategor�ze ed�lm�ş tablosu 

Maddeler hal�nde Monosakkar�tler�n genel özell�kler�

Monosakkar�tler, pol�sakkar�tler ve d�sakkar�tler �le b�rl�kte karbonh�dratların b�r çeş�t�d�r.

Monosakkar�tler, karbonh�dratların en küçük yapı b�r�m�d�r.

Monosakkar�tler, yapılarında gl�koz�t bağı bulundurmaz.

Monosakkar�tler, s�nd�r�ley�p daha küçük parçalara ayrılamazlar.

Monosakkar�tler, h�drol�ze uğramazlar.

Monosakkar�tler, hücre zarından geçeb�l�rler.

Monosakkar�tler�n yapısında bulunan karbon sayısı 3 �la 8 arasındadır.

Monosakkar�tler suda çözüneb�l�r.

Monosakkar�tler�n üret�mler� fotosentez ve kemosentez aracılığıyla olur.

Monosakkar�tler�n yıkımları hücresel solunum �le gerçekleş�r.

D�sakkar�tler�n Özell�kler�
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D�sakkar�tler �k� monosakkar�t�n gl�koz�t bağı �le b�rleşmes�yle oluşur.

D�sakkar�tler�n oluşumu sırasında su meydana çıkar.

D�sakkar�tler d�merd�rler.

D�sakkar�tler hücre zarından d�rek geçemezler.

D�sakkar�tler s�nd�r�lmeden kana karışamazlar.

D�sakkar�tler�n organ�k monomerler� b�rleş�rken su açığa çıkar.

D�sakkar�tler�n deh�drasyon sentez�n ATP harcanır.

D�sakkar�tler�n deh�drasyon sentez� hücre �ç�nde gerçekleş�r.

D�sakkar�tlerde h�drol�z olayı gerçekleş�r.

D�sakar�tler�n h�drol�z olayında ATP ve enerj� harcanmaz.

D�sakkar�tlerde h�drol�z olayı hem hücre �ç�nde hemde hücre dışında gerçekleş�r.

D�sakkar�tlerde h�drol�z olayı basıncı artırır, osmot�k basıncı azaltır.

D�sakkar�tler�n canlılarda en çok bulunanları maltoz (arpa şeker�), sakkaroz=sükroz (çay

şeker�), ve laktoz (süt şeker�)’d�r. 

Pol�sakkar�tler Özell�kler� ve Görevler� 
Karbonh�dratların çeş�tler�nden olan pol�sakkar�tler gl�koz�t bağıyla b�r yada daha fazla ve

b�rleş�k olmayan monosakkar�t�n b�rleşmes�yle meydana gelen k�myasal maddelerd�r.

Pol�sakkar�tler�n farklılığını ortaya çıkaran özell�k, pol�sakkar�tler�n gl�koz b�r�mler�n�n

farklı b�r şek�lde b�rb�r�ne bağlanmasıdır. Pol�sakkar�tler arasındak� bu farklılık unsuru

kohezyon olayını desteklemekted�r. Pol�sakkar�tler n tane monosakkar�t�n n-1 tane su

molekülünü kaybetmes� sonucu oluşan büyük k�yasal b�r b�leş�kt�r. Pol�sakkar�tler� çok

şekerler ve kompleks şekerler olarak da adlandırılır.

n(Monosakkar�t) ===} Pol�sakkar�t + (n-1)Su 

Pol�sakkar�tler�n tanımını yaparken monosakkar�tler�n b�rleşmes�yle olduğunu �fade

etm�şt�k. Pol�sakkar�tler oluşumunda olan monosakkr�tler aynı tür monosakkar�tte olab�l�r
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farklı tür monosakkkar�tte olab�l�r. Yan� sadece heksoz yada pentozdan da oluşabl�r, hem

heksoz hemde pentozun b�rleşmes�ndende pol�sakkar�t oluşab�l�r. Heksozlardan türeyen

pol�sakkar�tler�n genel formülü (C6H10O5)n, yapısında pentoz bulunanların genel formülü

�se (C5H8O4)n şekl�nded�r.

Pol�sakkar�tler bbüyük ve komplek yapıda maddeler olduğu �ç�n hücre zarından d�füzyon �le

geçmezler. pol�sakkr�tler� şeker olarak adlandırmamıza rağmen pol�sakkar�tler tatsız olmakla

b�rl�kte suda er�me özell�ğ�nede sah�p değ�ld�rler. Pol�sakkar�tler�n en öneml�ler�; n�şasta,
gl�kojen, k�t�n ve selülozdur. Gl�kojen, n�şasta, selüloz ve k�t�n b�rden fazla sayıda gl�koz

molekülünün b�r araya gelmes�yle meydana gelm�şt�r. Bu dört pol�sakkar�t�n meydana gel�ş�

�fade edersek;

n.(C6H12O6) ® (C6H10O5)n. H2O + (n-1) H2O

Selüloz, n�şasta, gl�kojen ve k�t�n arasındak� farkı gün yüzüne çıkaran özell�k gl�koz

moleküller�n�n sayısı ve b�rb�rler�ne farklı bağlanış b�ç�mler�d�r. 

Pol�sakkar�tler 
1- Depo pol�sakkar�tler 

a. N�şasta 

b. Gl�kojen 

2- Yapısal pol�sakkar�tler 
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a. Selüloz 

b. K�t�n

B�yoloj� konuları hakkında tüm konulara s�tem�zden ulaşab�l�rs�n�z…

Yen�b�yoloj�.com s�tes� �le tüm b�yoloj� konularına ve b�yoloj� hakkında her türlü b�lg�ye
ulaşab�l�rs�n�z...
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