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Besin kimyası bir bilim dalıdır
• Yiyecek ve içeceklerin bileşimlerinden
• Oluşum, üretim, hazırlanma, analiz ve
saklanma yöntemlerinden
• Sindirim, emilim ve metabolizma sırasındaki
durum ve değişimlerinden
• Halk sağlığından
• Besin maddeleri alışverişini denetlemeden
sorumludur.

Beslenme Nedir?
Canlılarda büyüme ve gelişmenin sağlanması,
canlılık fonksiyonlarının yerine getirilebilmesi
amacıyla dışarıdan besin alınması ve optimum
etkinlikle kullanılmasına beslenme denir. Bunun
için vücuda alınan hammaddeye de besin adı
verilir. Alınan besin,
• Vücut
bileşenlerinin
onarılmasında
ve
üretilmesinde
• Enerji gereksiniminin karşılanmasında
• Metabolik
işlemlerin
gerçekleşmesinde,
kullanılır.

Abraham Maslow, 1943 yılında yayınladığı
İnsan Motivasyon Teorisi başlıklı yazısında bireyin yaşam
boyunca karşılamak için uğraş verdiği gereksinimlerini
basitten komplekse doğru hiyerarşik bir sıraya dizmiştir.

Öncelikli
gereksinimler
karşılanmadıkça
bir üst basamağa
ilerlemek zorlaşır.

İnsanın kendi potansiyelini ortaya çıkarabilmesi, başarılı
olması ve dolayısı ile kendini tatmin edebilmesi için öncelikle
iyi beslenmesi gerekir.
İyi beslenme ya da doğru beslenme, sağlığın korunması için
doğru besinlerin, doğru miktarlarda alınmasıdır.
Doğru beslenme nedir?

1. Canlılığı sürdürebilmek, büyüme ve gelişmeyi sağlamak için
dışarıdan hangi besinler alınmalıdır?
2. Her bir besin maddesinin biyolojik görevi nedir?
3. Biyolojik görevi karşılayan günlük minimum gereksinim ne
kadardır?

Besin elementleri temelde 6’ya ayrılır
1.
2.
3.
4.

Proteinler
Yağlar
Karbohidratlar
Makromineraller

5. Vitaminler
6. Eser elementler

MAKRO besin elementleri

MİKRO besin elementleri

Besin elementleri, gereksinimlerine göre makro ve mikro besin
elementleri olarak da sınıflandırılır.
Günlük gereksinime göre alınması gereken ve genellikle gram ile
ifade edilen protein, karbonhidrat, yağ ve makromineraller (Ca2+,
K+, Na+, Cl-, Mg2+) makro besin maddeleri grubuna girer.
Vitaminler, eser elementler gibi miligram ya da mikrogram
düzeyinde alınması gerekenler ise mikro besin maddeleridir.

Besin elementleri vücutta bulunuşlarına göre
2’ye ayrılır
1. Esansiyel
İnsan organizmasında sentezlenemeyen ve besinlerle
alınması gereken bileşikler esansiyeldir. Bunlar
arasında bazı amino asitler, bazı yağ asitleri, suda
çözünen vitaminlerin tümü, yağda çözünen A, E, K ve
D (çocuklar ve güneş görmeyen yerlerde yaşayanlar
için) vitaminleri ile mineraller yer alır.
2. Non-esansiyel (Esansiyel olmayan)
İnsan organizmasında sentezlenen bileşiklerdir.

Yiyecek ve içecekler
1. Besinler (Besin elementi fazla)
2. Uyarıcı veya keyif verici maddeler (Besin
elementi ya hiç yok ya da besinlere göre çok
az miktarda)
a. Baharatlar
b. Alkaloidli keyif vericiler
c. Alkollü keyif vericiler

Besin maddesinin minimum ihtiyacı
• Günlük gereksinim yaş, yaşam tarzı ve cinsiyete
göre değişir. Bir günde alınması gereken miktarlar
çocuklarda ve erkeklerde daha yüksektir.
• Çocukluk çağında maksimum mental ve fiziksel
gelişim sağlanması, gereksinimin karşılandığını
gösterir.
• Erişkin dönemde sağlıklı yaşam süresinin uzunluğu
da doğru beslenmenin genel bir göstergesidir.
• Kadında gebelik ve laktasyon döneminde normal
değerlerin %20-30’u kadar artar.
• Fiziksel aktivite enerji tüketimini arttıran başlıca
etkendir. Hareketsiz yaşam tarzı olanlar günlük
ortalama enerji sarfı 2500-2700 kcal iken, orta
derecede fiziksel güç harcayanlarda 3000 kcal, ağır
bedensel güç gerektiren işlerde çalışanlarda ise
3500-4000 kcal dolayındadır.

Kalori Nedir?
Kalori 1 g suyun sıcaklığını 1 derece artırabilmek için gerekli enerjidir.
1 kilokalori 1000 kaloridir. 1 kcal = 1000 cal
Beslenme konularında kaloriden bahsedilirken
yiyeceklerin kalori değeri genellikle kcal terimi ile
ifade edilir ve genellikle kilo söylenmeyip sadece
kalori olarak belirtilir. Gıda uzmanlarının 1 cal
dedikleri aslında 1000 kaloridir. Beslenmedeki
kalori besinlerin içinde bulunan, vücudumuzun
kullanabileceği enerji miktarıdır.
Bir insanın kilogramı başına 1 saatte, 1 kcal’ye
ihtiyacı vardır. 1 kcal/kg.saat

Kalori değeri nasıl hesaplanır?
1 g yağ = 9 kcal
1 g karbohidrat/protein = 4 kcal
1. Protein, yağ ve karbohidrat yüzdeleri belirlenir.
2. Bulunan yüzdeler her besin elementinin fizyolojik kalori
değeri ile çarpılır.
3. Toplam değer, besin maddesinin 100 g’ının vereceği
kalori miktarını gösterir.
Örn. Yumurta
%12.8 protein, %11.8 yağ ve %1 karbohidrat içerir.
[4 x (12.8 + 1)] + (11.8 x 9) = 161.4 kcal

Her besinin bir kalori
değeri vardır ve sizin ne
şekilde tükettiğinize bağlı
olarak bu değer değişir!

100 gram patates
Haşlanmış patates, 76 kcal
Kızarmış patates, 280 kcal
Patates cipsi, 568 kcal

Sağlıklı her bireyin dışarıdan alması
gereken vitamin ve biyoelement
miktarı “Recommended Dietary
(Daily) Allowance”, RDA yani
“Önerilen
Diyetsel
(Günlük)
Gereksinim” ifadesiyle belirtilir.

• Malnütrisyon (kötü beslenme), besinlerin doğru
miktarlarda alınamamasıdır.
– Fazla beslenme
– Az beslenme
• Diyet, kontrollü besin alımını
beslenme=spesifik nütrisyon

ifade

eder.

Özelleşmiş

Organizmada sindirim ve emilimi takiben dolaşıma geçen
biyomoleküllerin katıldığı biyokimyasal reaksiyonların tümü
metabolizmayı oluşturur.
Hücrede sentez ve yıkım reaksiyonları sırasıyla anabolizma ve
katabolizma adıyla metabolizmanın iki alt grubunu oluşturur.
Katabolizmada amaç enerji (ATP), indirgeyici güç (NADPH) ve gerekli
yapı taşlarını elde etmek; anabolik reaksiyonlarda amaç yapısal ve
fonksiyonel biyomolekül ve makromolekülleri sentez etmektir.
Katabolik reaksiyonlardan sağlanan ATP ve NADPH sentezler sırasında
kullanılır.

Bazal metabolizma tam dinlenme anında organizmada meydana gelen
temel yaşamsal olaylardır. Solunum, kan akışı, iyon transportu, en
uygun sıcaklığın korunması gibi bazal fonksiyonlar için enerji harcanır.
Beslenmeden 12 saat sonra (post-absorptive state) bazal metabolizma
ölçülür. Bazal metabolizma enerjisinin yaklaşık %50’si iyonların (Na+, K+,
Ca2+) hücreye giriş-çıkışı için kullanılır. Geriye kalanı kas kasılması,
solunum, kalp atımı ve vücut sıcaklığının korunmasında harcanır.
Bazal metabolizma hızı kişinin yağsız vücut ağırlığı ve yüzey alanı ile
orantılıdır. Erişkinde yaşlanmayla birlikte bazal metabolizma hızı her on
yılda %2 azalır. Bazal metabolizma için gerekli enerji kadında 14001650 kcal/gün, erkekte 1600-2000 kcal/gün olarak belirlenmiştir.

Biyokimyanın İlgi Alanları
Biyokimya (canlı kimyası) canlının yapısını, organizasyonunu ve fonksiyonunu molekül
düzeyinde inceleyen bilimdir. Canlı organizmanın yapısını ve yaşamsal fonksiyonların
gerçekleşmesinde görev alan reaksiyonları moleküler düzeyde inceleyen bilim dalıdır.

1. Canlıyı oluşturan kimyasal bileşiklerin türü
2. Cansız moleküllerin canlı organizmada yapısal ve fonksiyonel farklılaşması, konformasyon
ve fonksiyon arasındaki ilişki

3. Canlı organizmada makromoleküllerin sentezi ve yıkımı, metabolizmada ortak ara ürünler
ve metabolizmanın kontrolü,
4. Canlı ortamda yer alan reaksiyonların katalizi için farklılaşmış biyomoleküller, enzim

aktivitesinin düzenlenmesi, kovalent ve allosterik kontrol mekanizmaları
5. Canlılık işlevleri için temel gereksinim olan enerji oluşumu ve depolanımı

6. Canlı için gerekli olan oksijenin dokulara transportu ve kullanımı
7. Canlı ile çevresi arasında madde alışverişi, temel besinler, biyokimyasal döngüler

8. Canlıdaki genetik özelliklerin aktarımı, kalıtımda görevli makromoleküller
9. Hormonlar
10. Vücut sıvılarının içeriği ve fonksiyonları, sıvı dağılımının ve bileşiminin dengede tutulması

11. Hücrelerin farklılaşarak dokuları oluşturması, doku biyokimyası
12. İmmün yanıtta görevli hücre ve biyomoleküller
13. Canlının genetik yapısını oluşturan makromoleküllerde kopyalama sırasında oluşan hataların
moleküler düzeydeki sonuçları, genetik hastalıklar
14. Sürekli olarak yenilenme yeteneği gösteren
15. Özelleşmiş yapı ve fonksiyonlarda oluşabilen bozuklukların yol açtığı hastalıkların tanımlanması
16. Nutrigenomiks ,insanın genetik yapısının beslenme ile ilişkisi

Canlının Kimyasal Bileşimi
İnsan vücudunun kimyasal bileşimi ilk defa 1859’da tanımlanmıştır.
Canlılarda en çok bulunan ve yapının % 98’ini oluşturan elementler
karbon, azot, oksijen, hidrojen, fosfor ve kükürttür. (C, N, O, H, P, S)
C, H, O, N

Canlılığın şifresi

Elementler

%

Biyomoleküller

%

Karbon
Oksijen
Hidrojen
Azot
Kalsiyum
Fosfor
Potasyum

50
20
10
8.5
4
2.5
1

Protein
Yağ
Karbohidrat
Su
Mineral

17
14
1.5
60-65
6.1

Neden C?
• Canlıların temel bileşenleri denen maddeler, belirli element
atomlarının ya da küçük moleküllerin birbirine kimyasal bağlarla
bağlanmasıyla oluşur.
• Tetrahedral yapı
– Çeşitli konformasyonlarda bileşiklerin oluşmasını sağlar.
– Dayanıklı bağ yapar.
C-H
C-C
C-N

350-400 kJ/mol

Silisyum-Oksijen

800 kJ/mol

~ %65-70

~ %30-35

1. İnorganik Bileşikler
•
•
•
•

Canlı vücudunda sentezlenmezler.
Bu bileşiklerin yapılarında C (karbon), H (Hidrojen), ve O (0ksijen)
atomlarının üçü bir arada bulunmaz.
Organizmada yapıcı, onarıcı ve düzenleyici olarak görev yapar.
Enerji kaynağı olarak kullanılmazlar.

2. Organik Bileşikler
•
•
•
•

Canlı vücudunda sentezlenebilir.
Bu bileşiklerin yapılarında C (Carbon), H (Hidrojen) ve O (Oksijen)
elementleri bir arada bulunur.
Organizmada yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak
görev yapar.
Canlılar tarafından yapı maddesi ve enerji kaynağı olarak
kullanılırlar.

Canlılardaki İnorganik Bileşikler-Su
•
•

•
•
•
•
•
•

İnorganik bileşiktir.
– Canlılar için vazgeçilmez yaşam sıvısı
Organizmanın su içeriği yaş ve metabolizma etkinliği ile ilgilidir.
– İnsan vücudundan normal koşullarda bir günde 2-3 litre su atılır. Bu nedenle
kaybolan su her gün düzenli olarak alınmalıdır.
Su, her şeyden önce iyi bir çözücüdür. Hücre içindeki birçok madde suda çözünür.
Maddelerin vücutta taşınmasında taşıyıcı ortam olarak görev yapar.
Canlılık için önemli birçok kimyasal tepkimelerin (solunum, sindirim gibi) meydana
geldiği ortamı oluşturur. Enzimler %15 sulu ortamda çalışırlar.
Metabolizma sonucu oluşan zararlı atıkların seyreltilmesi, vücuttan atılması ve
vücut ısısının düzenlenmesini sağlar.
Fotosentezle organik maddelerin üretiminde kullanılan temel hammaddedir.
Yüksek yüzey gerilimine sahiptir. Bitkilerde suyun taşınmasını sağlar. (Kılcallık olayı
ve kohezyon kuvveti)

Canlılardaki İnorganik Bileşikler-ASİTLER-BAZLAR ve TUZLAR
ASİT Nedir? Su içerisinde çözündüğünde H+ veren bütün bileşikler asit
özelliğindedir. Tatları ekşimsidir, suda çok çözünürler ve çözeltileri elektrik
akımını iletir, yakıcı ve parçalayıcıdırlar, aktif metallerle tepkimeye
girdiklerinde hidrojen gazı açığa çıkar.
Yapılarında C (Karbon) içeren asitlerin çoğu organiktir.
– Organik asitler: sirkede bulunan asetik asit (CH3COOH), kaslarda oluşan laktik asit
(CH3CHOHCOOH)
– İnorganik asitler: hidroklorik asit (HCI), sülfürik asit (H2SO4)

Besinlerin veya ilaçların yapısında bulunurlar;
•
•
•
•
•

Limon -Sitrik asit,
Sirke-Asetik asit,
Elma- Malik asit,
Aspirin -Asetilsalisilik asit,
Yoğurt- Laktik asit

BAZ Nedir? Suda çözündüğü zaman OH- iyonu veren bileşiklerdir. Tatları
acımsıdır. Genellikle suda çözünürler ve çözeltileri elektrik akımını iletir. Sulu
çözeltileri ele kayganlık hissi verir. Metallerin büyük çoğunluğuna etki
etmezler.

Yapılarında C ve N bulunduran bazlar genellikle organik bazlardır.
– Metil amin (CH3NH2), anilin (C6H5NH2)

• İnorganik bazlar
– sodyum hidroksit (NaOH)
– potasyum hidroksit (KOH)

• Genelde temizlik için kullanılırlar.
–
–
–
–

Sabun -Sodyum stearat
Çamaşır suyu- Sodyum hidroksit + Sodyum hipoklorit
Yağ çözücü Sodyum hidroksit
Lavabo açıcı Sodyum hidroksit

pH Değeri Nedir? Bir çözeltide bulunan H+ ve OH- iyonlarının derişimi çözeltinin
asidik veya bazik olma özelliğini belirler. Çözeltilerin pH değeri 0 ile 14 arasında
değişir.
•

Neredeyse tüm biyolojik işlemler pH’a bağımlıdır.

•

Kimyasal reaksiyonları katalizleyen enzimler karakteristik pKa değerlerine sahip
iyonlaşabilen gruplar içerirler.

•

Hücreler ve organizmalar spesifik ve sabit bir pH değerini korurlar. Çok hücreli
organizmalarda ekstraselüler sıvıların pH’sı sıkı bir şekilde düzenlenir.

Tampon Çözelti Nedir? Az miktarda asit H+ ve baz OH- eklendiğinde pH değişimine
dayanıklı olan sulu çözeltilerdir.
•

Asetik asidin titrasyon eğrisi incelendiğinde dönüm noktası olan pH 4,76
noktasının bir birim altında ve üstünde baz eklenmesiyle pH değişiminin az
olduğu görülür.

•

Bu bölgeye asetik asit- asetat tampon çözeltisinin tamponlanma aralığı denir.

Herhangi bir zayıf asidin
titrasyon eğrisi Henderson –
Hasselbalch denklemi ile
tanımlanabilir.

•

Biyolojik olarak önemli iki tampon sistemi fosfat ve bikarbonat sistemleridir.

– Fosfat tampon sistemi 6.86 pKa değerine sahip olduğundan bu pH değerinde
maksimum tamponlama etkisine sahiptir. pH 5.9 – 7.9 aralığında pH
değişimlerine direnme eğilimine sahiptir.
– Kan plazması kısmen bikarbonat sistemi ile tamponlanır. Burada karbonik asit
H2CO3 proton verici bikarbonat HCO3- ise proton alıcı olarak görev alır.
– İnsan kan plazması 7.35 - 7.45 arasında bir pH’ya sahiptir ve kanda fonksiyon
gösteren pek çok enzim bu pH değerlerinde maksimum etki gösterecek
şekilde evrimleşmişlerdir.
•

Enzimler optimum pH olarak bilinen karakteristik bir pH değerinde maksimum
aktivite gösterirler. Bu optimum pH değerinin dışında enzim aktivitesi hızlı bir
şekilde azalır, bu nedenle pH’daki küçük değişiklikler bile enzimlerin görev
yapamamasına ve dolayısıyla organizma için olumsuz durumların ortaya çıkmasına
yol açabilir.

Tuz Nedir? Asitler ve bazlar ya da asitler ve bazı metaller tepkimeye girdiklerinde tuz
oluşur ve bir molekül su açığa çıkar.
•
•

•

•

•

•

Genellikle hücrede ve hücreler arasındaki sıvılarda çeşitli tuzlar bulunur. Bunların
en önemlileri Na, K, Ca ve Mg tuzlarıdır.
Tuzlar canlının yapısında suda çözünmüş yani iyonlarına ayrılmış halde bulunur.
Hücreler ve hücreler arası sıvılarda anyona Cl- , katyonlara Na+, Ca2+, K+ örnek
verilebilir.
Çeşitli iyonların hücre içi ve hücre dışı sıvılarda konsantrasyonu farklıdır. Genellikle
Na, Cl, Ca iyonları hücreler arası sıvıda daha yüksek bulunurken buna karşılık K, Mg
ve P iyonları hücre içinde yüksek konsantrasyonlarda bulunur.
Canlı, tuzların vücut sıvısındaki oranını belirli sınırlar arasında tutar. Canlı vücut
sıvısındaki tuz oranının belirli sınırlar dışına taşması, canlının yaşamını tehlikeye
sokar.
Bunlar hücrede asit baz dengesinin sağlanması için hücreye su alışverişini
düzenlemede etkilidir. Eğer hücrenin içinde tuz oranı yüksekse hücre içine su girer.
Hücre dışındaki ortamın tuz oranı daha yüksek ise hücre içindeki su dışarı çıkar.
Tuzlar osmotik basıncın ayarlanmasında önemlidir.

Canlılardaki İnorganik BileşiklerMineraller
• İnorganik tuzlardır.
• Besin, su ve tuzlarla alınırlar.
• Hücrede tuz halinde, iyon halinde ya da protein, yağ, karbonhidrat gibi
organik maddelerin yapısına katılmış olarak bulunurlar.
• Tüm canlıların doku ve organlarında bulunurlar.
• Yaşamsal olaylarda düzenleyici işleve sahiptirler.
• Mineraller ter, idrar ve dışkı ile atıldığından sürekli yenileri alınmalıdır.
• Mineraller, fazla ya da çok az miktarda alınması gerekenler olarak iki
kısımda incelenebilir.
– Fazla miktarda alınması gerekenler: Na (Sodyum), K (Potasyum), Ca (Kalsiyum),
P (Fosfor)
– Çok az miktarda alınması gerekenler: Cu (Bakır), Mg (Magnezyum), Zn (Çinko),
I (İyot), F (Flor)

CANLILARDAKİ ORGANİK BİLEŞİKLER
Yapılarındaki temel element C. Karbondan sonra en çok bulunan elementler

H ve O.
• Bunların dışında birçok organik bileşikte N, P, S gibi elementler de bulunur.
• Genellikle çok sayıda atom içeren büyük moleküllerdir.
• Hücrede yapı maddesi, enerji verici, metabolizma düzenleyici ve
denetleyici olarak görev yaparlar.
• Ototrof canlılar tarafından inorganik maddeler kullanılarak doğrudan
üretilirler.
•
•
•
•
•
•

Canlılarda en önemli organik bileşikler:
Karbohidratlar
Yağlar
Proteinler- Enzimler
Vitaminler
Nükleik asitler
ATP

Organik moleküllerin
a)Hücrede yapı maddesi olarak kullanım sırası:
• Proteinler
• Yağlar
• Karbonhidratlar
• Vitaminler
• Nükleik asitler
b)Hücrede enerji kaynağı olarak kullanım sırası:
• Karbonhidratlar
• Yağlar
• Proteinler
c)İçerdikleri enerji miktarına göre çoktan aza doğru şöyle sıralanır:
• Yağlar
• Proteinler
• Karbonhidratlar

Uzun süreli açlık hallerinde; ilk önce depo karbonhidratlar,
yağlar, eşeysel organ proteinleri, kas proteinleri ve en son
sinirsel hücre proteinleri yakılarak enerji elde edilmeye çalışılır.

Genellikle günlük enerjinin %55-60’ı karbonhidrat, %25-35’i yağ, %10-15’i proteinden sağlanır.
Yağların 1 gramının oksidasyonu 9 kcal, protein ve karbonhidratların 1 gramı 4 kcal enerji sağlar.

Temel besin maddelerinin günlük kaloriye katkıları

Sindirim ve emilim sırasında enerji harcanır. Proteinlerdeki enerjinin
%30’u, karbonhidratlardakinin %6’sı, yağlardakinin ise %4’ü bu
besinlerin sindirim ve emilim sırasında tüketilir.
Besinle sağlanan enerji organizmanın gereksiniminden az olduğu
takdirde sırayla hangi olaylar meydana gelir?
• Depo yağlar tükenir (kilo kaybı)
• Serum proteinlerinin sentezi azalır. İlk bulgu olarak hipoalbüminemi
görülür. Daha ileri aşamada kas proteinlerinin yıkımı başlar. Azot
dengesi negatif olur.
• Metabolik değişiklikler (ketoasidoz, katyon kaybı, dehidratasyon…)
ortaya çıkar.
• Enfeksiyonlara yatkınlık olur.
• Bu olaylar ilerledikçe ve tedavi edilmedikçe ölümle sonuçlanır.

Enerji kaynakları, enerji tüketiminden fazla ise;
• Yağlanmaya bağlı olarak vücut ağırlığında artış görülür
• Bu durum uzun süre devam ettiği takdirde obezite denilen durum
ortaya çıkar. Obezite, vücutta birçok fonksiyonun bozulmasına yol
açar.
• Obeziteye bağlı olarak ateroskleroz, koroner kalp hastalığı, tip 2
diyabet, meme, kolon kanseri, serebrovasküler hastalıklar, inme,
siroz gibi çeşitli hastalıkların görülme riski artar.
Bazı fizyolojik veya patolojik durumlarda enerji sağlanımı, tüketiminden
fazla olmalıdır.

• Fizyolojik örnekler: büyüme gelişme çağı ile gebelik ve laktasyon
dönemleri
• Patolojik örnekler: stres, travma, ağır yanıklar, ameliyat sonrası
dönem ve sepsis verilebilir.

KARBOHİDRATLAR
•

Karbohidratlar polihidroksi aldehitler veya polihidroksi ketonlardır.
Hidrolizlendiklerinde polihidroksi aldehit ve polihidroksi keton oluşturan
bileşikler de karbohidrat olarak isimlendirilirler. Çoğu karbohidrat (CH2O)n
ampirik formülüne sahiptir. Bazı karbohidratlar bu elementlerin yanı sıra azot,
fosfor ve sülfür elementlerini de içerebilirler.

•

Her yıl fotosentez ile 10 milyar ton karbondioksit ve su, selüloza ve diğer bitki
ürünlerine çevrilir.

Beslenmede yer alan karbonhidratlar basit ve kompleks karbonhidratlar
olarak ikiye ayrılabilir:
• Basit karbonhidratlar, sindirim sisteminde kısa sürede hidroliz edildiği için
kan glikozunu hızlıca yükselten monosakkarit ve disakkaritleri içeren
besinlerdir (meyve suyu, şeker, bal, çikolata, bisküvi…)

• Kompleks karbonhidratlar ise lif içeren, sindirim ve emilimleri yavaş
seyreden, bu nedenle kan glikozunun birden yükselmesine yol açmayan,
polisakkarit içeren besinlerdir. Tam tahıllı ekmek, lifli kahvaltı gevreği,
esmer pirinç, yulaf… bu gruptaki besinlere örnek olarak verilebilir.
Glisemik indeks, besinsel karbonhidratların kan şeker düzeyini yükseltme
sürelerine göre sınıflandırıldığı bir ölçüttür. Glisemik indeksi yüksek besinler,
basit karbonhidratları içerir. Beslenmede ilk seçenek daima karbonhidratlar
olmalıdır. Kompleks karbonhidratlarla beslenme hipertansiyon, tip 2 diyabet
ve kardiyovasküler hastalık riskini azaltır.

KARBOHİDRATLARIN BİYOLOJİK ÖNEMLERİ
• Karbohidratların oksidasyonu fotosentetik olmayan pek çok hücrenin
merkezi enerji elde etme reaksiyonlarını oluşturur.
• Karbohidrat polimerleri (glikanlar olarak da adlandırılırlar) bakterilerin ve
bitki hücrelerinin hücre duvarlarında, hayvanların bağ dokularında yapısal
ve koruyucu elemanlar olarak yer alırlar.
• DNA ve RNA’nın yapısına katılırlar (riboz, deoksiriboz).
• Bazı karbohidrat polimerleri eklemlerin kayganlaştırılmasında ve hücreler
arasındaki tanınma ve yapışma işlemlerinde kullanılırlar.
• Glikokonjugatlar olarak isimlendirilen kompleks karbohidrat polimerleri
protein ve lipitlere kovalent olarak bağlanarak bu biyomoleküllerin hücre
içi yerleşimlerinin ve metabolik sonlarının belirlenmesinde sinyal vazifesi
görürler.

Karbohidratların Sınıflandırılması
Karbohidratlar üç ana sınıfta incelenebilir
1.

Monosakkaritler: Monosakkaritler, veya basit şekerler, tek bir polihidroksi
aldehit veya keton birimi içerir.

2.

Oligosakkaritler: Glikozit bağı ile birbirine bağlanmış kısa monosakkarit
zincirlerinden oluşmuştur. En yaygın olarak bulunanları iki monosakkarit
biriminden oluşan disakkaritlerdir. Tüm yaygın mono- ve disakkaritlerin isimleri –
oz son eki ile sonlanır.

3. Polisakkaritler
Polisakkaritler yaklaşık olarak 20 ve
daha fazla monosakkarit zincirinden
oluşmuş polimerlerdir. Selüloz gibi
bazı polimerler düz zincirli yapıya
sahipken,
glikojen
gibi
bazı
polisakkaritler dallanmış yapıya
sahiptirler.

Fisher Projeksiyonda D- Aldozların Formülleri

Fisher Projeksiyonda D- Ketozların Formülleri

Monosakkaritlerin Siklik (Haworth ) Yapıları

Disakkaritler

Polisakkaritler (Glikanlar)
•

Homopolisakkaritler sadece tek bir tip monomer içerir.

• Nişasta ve glikojen gibi homopolisakkaritler bazı monosakkaritlerin depo
edilmiş şeklidir.
• Seluloz ve kitin gibi homosakkaritler bitkilerin hücre duvarlarında ve
hayvanların dış iskeletinde yapısal eleman olarak bulunur.
• Heteropolisakkaritler iki veya daha fazla çeşit içerir.
• Tüm hayvanlar aleminde hücre dışı desteği sağlarlar.
• Hayvan dokularında hücre dışı boşluk birkaç heteropolisakkaritlerce
doldurulur. Bu sayede hücreler bir arada tutulur; koruma ve şekil vermeyi
sağlar.

• Ayrıca hücre, doku ve organlara destek oluşurur.

Depo Homopolisakkaritleri
• Polisakkaritlerin en önemli depo şekilleri bitkilerde nişasta,
hayvanlarda glikojendir.

• Her iki polisakkarit hücre içinde büyük granül demetleri şeklinde
bulunur.
• Nişasta ve glikojen molekülleri yapılarında serbest hidroksil grupları
nedeniyle suyla hidrojen bağı yapar ve büyük oranda hidratlanmış
olarak bulunur.

Nişasta
• Bitkisel depo polisakkarittir. Özelikle toprak altında yetişen bitkilerde
patates ve tohum gibi bulunur.

• Nişasta genelde % 10-30 amiloz ve % 70-90 amilopektin adı verilen iki tip
polisakkaritten oluşur.

Amiloz
• D glukoz birimlerinden oluşur.

• Amiloz düz zincirli olup (α1

4) bağı ve bir indirgeyici uç içerir.

• Amiloz, suda zor çözünür ve misel türünde
• süspansiyonlar oluşturur.
• Bu süspansiyonlarda amiloz, helezon formundadır.
• İyot, helezon yapının içine girerek mavi renk oluşturur.
• Nişastanın iyotla mavi bir renk oluşturmasının nedeni nişastanın
yapısındaki amiloz heliksi içine iyot moleküllerinin girmesi ve non
kovalent bağlarla bağlanmasıdır.
•

Nişasta – iyot numunesi ısıtıldığında bu bağlar yıkılır ve çözelti ilk
rengine dönüşür.

Amilopektin
• Amilopektin (α1 4) bağı ve bunun yanı sıra dallanma noktasında ise (2430 şekerde bir) (α1 6) bağı içerir.
• Yüksek molekül ağırlığına sahiptir(100 milyon) Suda çözünmez.

Amilopektinin doğal dallanması heliks yapıyı inhibe eder.

Nişasta, fotosentetik olarak oluşan D-Glukozdan kloroplastlarda oluşturulur
(tek bir kloroplasttaki nişasta granülü)

Glikojen
• Hayvan hücrelerinin esas depo polisakkaritidir.
• (α1 4) bağlarıyla bağlı glukoz alt birimleri olan ve (α1
ile bağlanmış bir polimerdir.

6 ) bağları

• Nişastaya göre daha dallanmıştır (8-12 şekerde bir)

• Özellikle karaciğerde daha fazladır (yaş ağırlığın %7’si kadar)

• İskelet kasında da bulunur.
• Glikojende her bir dal indirgen
olmayan bir şekerle sonlanır.
Sadece bir indirgen uca sahiptir.
• Glikojen enerji kaynağı olarak
kullanıldığında glukoz indirgen
olmayan uçlardan her seferinde
bir tane olmak üzere çıkarılır.
• Sadece indirgen olmayan uçlara
etkili olan parçalayıcı enzimler
birçok dalda eş zamanlı olarak
çalışır.

Yapısal Homopolisakkaritler
Seluloz
• Seluloz fibröz, sert ve suda çözünmeyen bir maddedir.
• Bitkilerin özellikle sap, dal, gövde ve bitki yapısının tüm odunsu
kısımlarında bulunur.
• Odunun büyük bir kısmı ve pamuk saf selulozdur.
• Doğrusal ve dallanmamış bir yapıya sahiptir. 10000-15000 D-glukoz
birimi içerir.
• Selulozda glukoz β konfigürasyonundadır.

• Glukozlar (β1 4) glikozidik bağla bağlanırlar.

• Bu bağlanma farklılığından dolayı seluloz ve amiloz çok farklı üç
boyutlu yapıya ve fiziksel özelliklere sahiptir.
• Birkaç zincirin yan yana uzanması ile zincirler arası ve zincir içindeki
hidrojen bağları ile sabitlenen ağ düzgün, durağan ve sağlam
supramoleküler lif oluşturur.

• Sağlam olması nedeniyle seluloz; kağıt, karton, suni ipek, yalıtım
malzemesi ve diğer inşaat malzemelerinin üretiminde kullanılr.
• Bu tür maddelerin su içeriği azdır, çünkü seluloz molekülleri
arasındaki zincirler arası yoğun hidrojen bağları bunların hidrojen
bağı oluşumunu gidermektedir.

Karbonhidratların Vücuda Alınması
• Gelişmiş ülkelerde yetişkin bir insan, günlük kalori gereksiniminin yaklaşık
%40-50 gibi büyük bir kısmını karbonhidratlardan sağlar.
• Karbonhidratlar günlük diyetin büyük bir kısmını oluşturur.
• Günde yaklaşık 300 g karbonhidrat alınır ve bunun büyük bir bölümününü
nişasta (∼160 g) ve sakkaroz (∼120 g) oluşturur. Ayrıca bir miktar laktoz
(∼30 g) ve glukoz ile fruktoz (∼10 g) da alınır.
• Bitkisel besinlerle bol miktarda selüloz, nişasta ve sakkaroz alınır;
hayvansal besinlerle ise glikojen ve laktoz alınır. Hayvansal polisakkarit
olan glikojen, diyette az miktarda bulunur.
• Diyetle alınması zorunlu olan spesifik bir şeker yoktur. Karbonhidrat
metabolizmasının merkezinde bulunan glukoz vücutta karbonhidrat
olmayan bazı bileşiklerden sentez edilebilmektedir. Ayrıca insanda gerekli
tüm şekerler glukozdan sentez edilebilirler.

Karbonhidratların Sindirimi
• Diyette bulunan polisakkaritler ve disakkaritlerdeki glikozidik bağlar
sindirim kanalında özel glikozidazlarla parçalanır ve böylece
karbonhidratlar sindirilirler. Karbonhidratların sindiriminde etkili olan
enzimler karbonhidratlardaki α ve β-glikozidik bağlarına ve şeker sayısına
özeldirler.
• Nişasta ve glikojen tükürükteki α-amilaz etkisiyle ağızda enzimatik olarak
parçalanmaya başlar. Tükürük bezlerinden günde yaklaşık 1 litre tükürük
salgılanır. Tükürüğün içerisinde tükürük müsini ve tükürük α-amilazı
bulunur. Tükürük müsini polisakkaritlerin dağılımını ve kayganlığı sağlayan
bir glikoproteindir, tükürük α-amilazı ise amilopektin ve amilozdaki α(1→4)
glikozid bağlarını rastgele parçalayarak küçük moleküllü dekstrinlerin
oluşumunu katalizler. α-amilaz, polisakkaritlerdeki iç bağları hidrolizler.
• Besin maddeleri mideye geldiğinde midenin asit pH’ında karbonhidrat
sindirimi durur.

• Besin maddeleri mideden duodenuma geçtiğinde karbonhidrat sindirimi
bikarbonat (HCO3−) ve pankreas α-amilazı içeren pankreas özsuyunun
etkisi ile devam eder. Pankreas özsuyu duodenuma günde 1,5 litre kadar
salgılanmaktadır. Pankreas α-amilazı polisakkaritlerdeki α(1→4) glikozid
bağlarını hidrolize eder ve sonuçta maltoz, izomaltoz ve 3-8 glukozil
kalıntısı içeren sınır dekstrinler oluşur.
• Sınır dekstrinlerdeki α(1→6) glikozid bağlarının hidrolizi ince bağırsak
epitel hücrelerinin salgısı olan ince bağırsak salgısında bulunan ince
bağırsak 1,6-glikozidazı etkisiyle olur. Böylece sınır dekstrinlerdeki dallı
durum ortadan kalkar ve α-amilazın tamamlayıcı rolüyle en sonunda
trisakkaritler ve disakkaritler oluşur ki genellikle oluşan maltoz ve
izomaltoz disakkaritleridir.
• Tükürük α-amilazı, pankreas α-amilazı ve ince bağırsak 1,6-glikozidazı
etkisiyle gerçekleşen karbonhidrat sindirimi sonunda ince bağırsak lümeni
içinde maltoz, izomaltoz, laktoz ve sakkaroz disakkaritleri ile glukoz, fruktoz
ve galaktoz gibi monosakkaritler bulunur. Disakkaritler, ince bağırsak epitel
hücresi zarında yerleşik uygun disakkaridazlar tarafından tutulurlar; geçiş
sırasında hidrolizlenerek monosakkaritlere ayrılırlar ve böylece oluşan
monosakkaritler ince bağırsak epitel hücresi içine ve oradan kana geçerler

Maltaz, izomaltaz, sakkaraz ve laktaz, ince bağırsak epitel hücrelerinin fırçamsı
kenarında yerleşmiş olarak bulunan enzimlerdir:

Laktaz (β-glikozidaz kompleksi), laktozun yapısında bulunan galaktoz ve glukoz
arasındaki β-1,4-glikozid bağını hidrolizler:

• Laktaz, sağlıklı kişilerde yoğun olarak jejunumda bulunur. Bu enzim
doğumdan sonra 27-32.haftalarda artar ve 5-7 yaşa kadar bu yükseklikte
kalır, bundan sonra erişkindeki düzeye düşer. Akdeniz ülkelerinde, Asya ve
Afrika’da toplumun en az %65’inde primer laktaz noksanlığına
rastlanmaktadır. İnce bağırsak epitel hücrelerinde hasar oluşturan
hastalıklarda da sekonder laktaz noksanlığı ortaya çıkar.
• Laktoz intoleransı olan insanlarda laktoz, bağırsaktaki bakteriler aracılığı ile
organik asitler ve CO2’e dönüştürülür. Organik asitler ve CO2 mide
bulantısına, şişlik hissine, karında kramp oluşmasına, gaz ve birçok ishal
semptomlarına neden olur.
• Özellikle Akdeniz ülkelerinde nüfusun yaklaşık %70'inde görülen "laktoz
duyarlılığı" nedeni ile süt içemeyen ya da süt tüketmekten hoşlanmayanlar
için, laktoz içermeyen süt üretilmektedir. Laktoz içermeyen süt, inert bir
zemine bağlanmış olan laktaz enziminin süte etki etmesi ile elde edilir. Bu
durumda sindirimi daha kolay olan glikoz ve galaktoz meydana gelir.

• Laktaz, süt endüstrisi sırasında oluşan atık sularda, peynir üretimi
sonucu oluşan peynir altı suyunda bulunan laktozu işlemek için de
kullanılır.
• Peynir altı suyunda bulunan laktozun geri kazanılması ile elde edilen
süt tozuna alternatif olarak kullanılan bir ürün elde edilir. Bu ürün
özellikle gıda sektöründe bazı ürünlerin (bisküvi, dondurma, hazır
çorba…) üretiminde kullanılır.

• Böylece önemli kirleticilerden olan peynir altı suyu bu şekilde
kullanılarak hem işlenmiş olur hem de ekonomiye katkı sağlar.
• Aynı zamanda laktaz enzimi oligosakkaritlerin sentezlenmesinde de
kullanılmaktadır.

• Hayvanlar selulozu enerji kaynağı olarak kullanamaz.

• Termitler bağırsaklarında selulaz enzimi salgılayan Trichonympha
mikroorganizmalarını içermelerinden dolayı selulozu sindirebilirler.
• Odun çürütme mantarı ve bakteriler de selulaz enzimi içerirler.
• Omurgalılardan sadece sığırlar ve diğer geviş getiren hayvanlar
selulozu besin olarak kullanırlar. Çünkü midelerinde selulaz
salgılayan bakterilere sahiptir.

Karbonhidratların emilimi ve taşınması
• İnce bağırsak lümeni içindeki glukoz ve galaktoz aktif transportla,
fruktoz ve diğer monosakkaritler ise kolaylaştırılmış diffüzyonla ince
bağırsak epitel hücresi içine alınırlar ve oradan kana geçerler.
• Glukozun ince bağırsak lümeni içinden ince bağırsak epitel hücresi
içine geçişi, kolaylaştırılmış diffüzyon ile ve Na-bağımlı transport
sistemiyle olur. Glukozun ince bağırsak lümeni içinden ince bağırsak
epitel hücresi içine Na-bağımlı transport sistemi ile geçişi, simport
türden bir geçiştir. Büyük çoğunlukla pankreas sıvısı içeriğinde
bağırsak lümenine gelen Na+, epitel hücre membranında
translokatör denen taşıyıcı proteine bağlanır; daha sonra
besinlerden gelen ve ince bağırsak lümeninde bulunan glukoz da
taşıyıcı proteine bağlanır Taşıyıcı proteinin iki bağlanma yeri vardır;
bunlardan birine Na+ diğerine glukoz bağlanır. En son olarak Na+ ve
glukoz, taşıyıcı protein tarafından ince bağırsak epitel hücresi
sitoplazması içine salıverilirler.

Simport sistem, iki farklı molekülü aynı yönde hareket ettiren sistemdir.

• Glukozun ince bağırsak epitel hücresinden
kana geçişi ise Na+/K+ATPaz pompası ile
üniport olur.

