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Laboratuvar Kuralları ve Güvenlik
Biyokimya laboratuvarı bahar döneminde, organizmadaki temel moleküllerden
karbohidratlar ve lipidlerin genel özelliklerinin araştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca
organik moleküllerin çeşitli dokulardan saflaştırılmaları ve vitamin analizi konuları
işlenecektir.
Her labarotuvardan önce o gün yapılacak olan deneyi mutlaka dikkatle okuyunuz.
Her deneyden önce bir kısa sınav yapılacaktır. Bu sınav sonucunda sıfır almış olan öğrenci
o deneye alınmaz.
Laboratuvarda çalışırken laboratuvar önlüğü ve (steril olmayan) laboratuvar
eldiveni kullanılır. Önlük ve eldivenlerinizi laboratuvardan ayrılıncaya kadar çıkarmayınız.
Bazı yumuşak lensler laboratuvar kimyasalları ile tepkimeye girerek rahatsızlık
oluşturacağından, eğer mümkünse kontak lenslerinizi laboratuvara girmeden önce çıkarınız.
Deney esnasında asistanların talimatlarını dikkatle uygulayınız. Deney bitiminde tüm
cihazları kapatıp, çalıştığınız yerin temizliğini iyi bir şekilde yapınız.
Bazı kimyasallar zehirli, mutajenik, karsinojenik veya teratojenikdir (doğum
kusurlarına yol açan). Bu kimyasalların kullanımında ve atılmalarında laboratuvardaki
görevlilerin yaptığı uyarıları dikkate alınız.
Tüm öğrencilerin bir laboratuvar defteri tutmaları istenmektedir. Deney esnasında
yaptığınız her bir ölçümü, deney aşamasını, dikkatle laboratuvar defterinize not alınız.
Öğrenciler, her deneyin tamamlanmasından sonra deney ile ilgili bir sonuç raporu
hazırlayacak ve bir sonraki deney gününden 1 gün önce saat 17.00’a kadar teslim
edeceklerdir.
Deney raporları web sitemizde yer alan Deney Rapor Format’ına göre hazırlanır
Laboratuvar raporları her deney için yazılı olarak elden teslim edilebileceği gibi
elektronik ortamda da hazırlanabilir. Her deney ayrı kağıtlara yazılarak teslim edilir.
Eğer yazılı olarak raporlar verilecekse Öğrenciler deneyleri gruplar halinde
yapmaktadırlar ancak her bir öğrenci kendi yorumlarını, kendi hazırladığı deney raporu ile
sunmalıdır. Birbirinin aynı olan raporlar kabul edilmez. Aynı şekilde çalışma sorularına
cevap verilmemiş deney raporları da kabul edilmez. Deneylerin değerlendirilmesinde en
önem verilen kısım tartışma kısmıdır. Mutlaka her bir deneyin neden gerçekleştiği (veya
neden gerçekleşmediği) konusunda kendi açıklamalarınızı ekleyiniz.
Her dönemde bir ara sınav yapılır. Laboratuvar kısa sınavlarının %10’u deney
raporlarının %20’si ve ara sınavın %70’i alınarak öğrencinin vize notu saptanır. Ara
sınavdan sonra yapılan deneyler için de laboratuvar kısa sınavlarının %10’u deney
raporlarının %20’si ve finalin %70’i alınarak öğrencinin final notu saptanır.
Biyokimya laboratuvarında devam zorunluluğu %80’dir. 3 kez laboratuvara gelmeyen
bir öğrenci devamsızlıktan kalmış olur ve sınavlara alınmaz.
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DENEY I
KARBONHİDRATLARIN
İNCELENMESİ

BAZI

ÖZELLİKLERİNİN

Karbonhidratlar, polihidroksi aldehit veya polihidroksi keton yapısında olan veya
hidrolizlendiklerinde bu yapılara dönüşebilen organik bileşikler olarak tanımlanabilir.
Çoğu karbonhidrat (CH2O)n kapalı formülüne sahiptir, bununla birlikte bazı
karbonhidratlar azot, fosfor ve sülfür elementlerini de içerirler. Doğada en çok bulunan
biyomoleküllerdir. Genellikle basit karbonhidratlar (monosakkaritler) ve bunların bir
araya gelmesiyle oluşan oligosakkaritler ve polisakkaritler halinde bulunurlar.
Bazı karbonhidratlar mekanizma için önemli bir enerji sağlayıcısıdır (şekerler), aynı
zamanda enerjiyi kısa süreli depolama özelliğine sahiptir (nişasta ve glikojen). Bakteri
(proteoglikan) ve bitki hücre duvarlarının (selüloz), bitkilerin odunsu kısımlarının
(selüloz), ve nükleik asitlerin yapısal bileşenidir. Bunun yanı sıra, hücre yüzeyinde yer
alan ve proteinlere bağlı olan polisakkaritler hücre sinyalizasyonunda molekülü
tanımada kullanılırlar.
Monosakkaritler ve disakkaritler, beyaz kristal katı veya kıvamlı sıvılardır. Suda
kolayca çözünürler ancak organik çözücülerin çoğunda çözünmezler. Katı halde olan
karbonhidratlar 200°C’nin üstünde kahverengine dönerek, karakteristik karamel kokusu
ile erirler. Derişik sülfat asidi ile kömürleşirler. Polisakkaritler de benzer özelliklere
sahiptir ancak suda hemen hemen hiç çözünmezler.
Monosakkaritler tek bir birimden oluşan polihidroksi aldehit veya polihidroksi
ketonlardır. En basit monosakkaritler 3 karbon içeren gliseraldehit ve
dihidroksiasetondur. Dihidroksiaseton dışında tüm monosakkaritler bir veya daha fazla
asimetrik (kiral) karbon atomuna ve dolayısıyla optikçe aktif stereoizomerlere
sahiptirler. Dörtten fazla karbon içeren monosakkaritler genellikle doğada halkalı halde
bulunurlar ve yapıları polihidroksihemiasetal veya polihidroksihemiketal olarak
tanımlanabilir.
Hemiasetal veya hemiketal yapıdaki bileşikler bir molekül alkolle reaksiyona
girerek asetal veya ketal oluştururlar. Asetaller glikozit olarak adlandırılırlar.
Reaksiyona giren alkol, başka bir monosakkarit veya disakkarit molekülü ise oligo ve
polisakkaritler meydana gelir.

Biyokimya Laboratuvarı II- Bahar

3

Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı

Kuvvetli asidik ortamda karbonhidratların glikozit bağları hidroliz olur ve hidrolizle
oluşan monosakkaritler dehidrojenasyona uğrar. Böylece pentozlar furfurale dönüşürken,
heksozlar 5-hidroksimetilfurfurale dönüşürler. Bunlar da bozunarak olarak ketoaldehitleri
oluştururlar. Bu ketoaldehitler fenollerle birleşerek renkli maddeler verdiklerinden
şekerlerin renk reaksiyonlarından sorumludurlar.

Bazı organik moleküllerde atomların cinsi, sayısı ve bağ düzeni aynı olduğu halde
atom ve atom gruplarının uzaydaki dizilişi (konfigürasyonu) farklı olabilir. Bu özelliğe
stereoizomeri denir. Bu izomeri molekülde en az bir tane asimetrik karbon atomunun
bulunmasıyla meydana gelir. Bir molekülde karbon atomunun 4 bağında 4 farklı grup veya
atom varsa bu karbon atomuna asimetrik karbon denir. Bu tür atoma sahip moleküllerin
stereoizomerleri vardır. Molekülün n sayıda asimetrik karbon atomu varsa, 2n sayıda
izomeri mevcuttur. Bu tür izomerlerin bütün özellikleri aynı, ancak uzaydaki konumları
farklıdır ve polarize ışığın yayılma düzlemini çevirirler. Bu tür moleküllere optikçe aktif
moleküller denir. İki izomerden birisi polarize ışığın yayılma düzlemini sağa [dextro, d(+)],
diğeri ise sola [levo, l(-)] çevirir. Çevirme açıları eşit fakat zıt yönlüdür. İki izomerin eşit
karışımına rasemik karışım denir. Rasemik karışımlarda çevirme açıları birbirini yok
ettiğinden ışık düzlemi çevrilmez.
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Monosakkaritlerin tek bir karbon atomundaki konfigürasyonu farklı olduğunda
oluşan izomerlere epimer denir. Bu izomerlerin birbirine dönüşümüne de epimerizasyon
adı verilir.
Optikçe aktif bir maddenin %100’lük çözeltisinin 1dm uzunluğunda tabakadan
geçen monokromatik polarize sodyum ışığını 20°C’ deki çevirme açısına spesifik çevirme
(özgül çevirme) denir ve şu formül ile hesaplanır;

spesifik çevirme (özgül çevirme)
α : çözeltinin çevirme açısı
ışığın geçtiği tüpün uzuluğu (dm)
c : 100ml çözeltide çözünmüş madde (g)
Sulu çözeltilerde karbonhidratların spesifik çevirme açıları değişim gösterebilir.
Örneğin glukoz suda çözünürse bir süre sonra α ve β izomerlerinin bir karışımı oluşur. Bu
karışım rastgele değildir, yaklaşık olarak %33 α-D glukoz ve %67 β-D-glukozdan
oluşmuştur. Glukozun başlangıçtaki çevirme açısı +18.7° (β için) veya +112,2° iken, son
çözeltinin çevirme açısı +52.7° olur. Bu olaya mutarotasyon adı verilir. Mutorotasyon
hızı genellikle düşüktür ancak hafif alkali veya asidik çözeltilerde reaksiyon hızlanır.
Sadece Hemiasetal veya hemikatel karbon atomlarında konfigürasyon farklılığı ile oluşan
stereoizomerlere anomer adı verilir. Glukozun α ve β formları anomerliğe örnek olarak
verilebilir.
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YÖNTEM
Deneyde Kullanılan Karbonhidratlar

Deneyde Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler
%1 glukoz, %1 sakkaroz, %1 nişasta, %1 galaktoz, %1 fruktoz, %1 laktoz, %1 maltoz, %1
inülin çözeltileri
Doymuş glukoz ve laktoz çözeltisi.
Derişik sülfürik asit, fenil hidrazin, asetik asit, sodyum asetat
Molisch reaktifi (10 g α-naftol 100 mL etanol içinde), derişik sülfürik asit,
Barfoed reaktifi (6g bakır asetat ve 1 mL asetik asit 100 mL’de suda,
Fehling Çözelti A (69.8g CuSO4 kristali, 1ml derişik H2SO4 içinde çözülür ve saf su ile 1
L’ye tamamlanır),
Fehling Çözelti B (350g sodyum potasyum tartarat ile 120g sodyum hidroksit bir miktar
saf suda çözülür ve saf su ile 1lt’ ye tamamlanır),
Seliwanoff Reaktifi % 0,5 rezorsin çözeltisi (%25 v/v HCl içinde),
Rothenfusser Reaktifi (2g difenilamin 20ml etanolde çözülür, 80ml glasiyel asetik asit
çözeltisi ve 100ml derişik HCl çözeltisi ile karıştırılır.)
Biyokimya Laboratuvarı II- Bahar
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I- Tüm Karbonhidratların Genel Reaksiyonu (Molisch Testi)
Molisch Reaktifi: %10’luk α-naftol (etanol içinde)
H2SO4 etkisiyle pentozlardan furfural, heksozlardan 5-hidroksimetilfurfural oluşur. Furfural
ve 5-hidroksimetilfurfural α-naftol ile mor renkli trifenil metan oluşturur. Bütün
karbonhidratlar bu reaksiyonu verirler.
Ayrı tüplere pastör pipeti ile yaklaşık 1 mL glukoz, sakkaroz ve nişasta örneklerinden
konulur ve üzerine 4-5 damla Molisch reaktifi ilave edilir. Kuvvetlice vortekslendikten
sonra tüp 45 derece eğik tutularak tüpün iç kısmından eşit miktarda (yaklaşık 1 mL) derişik
H2SO4 şeker çözeltisinin altında bir tabaka oluşturacak şekilde yavaşça ilave edilir. Pozitif
sonuç iki faz arasında kırmızı-mor renkli halka oluşumudur.

II- Monosakkaritlerin Genel Reaksiyonu (Barfoed Testi)
Barfoed Reaktifi: %6’lık bakır (II) asetat (%1’lik asetik asit içinde) (çözelti taze olarak
hazırlanır)
Ayrı ayrı tüplere pastör pipeti ile yaklaşık 0,5 ml %1’lik galaktoz, glukoz, fruktoz,
sakkaroz, laktoz, maltoz ve nişasta çözeltileri konulur, üzerlerine pastör pipeti ile yaklaşık 1
mL Barfoed reaktifi ilave edilir ve bütün tüpler 95°C su banyosuna yerleştirilir ve 3 dakika
ısıtılır. Pozitif testte turuncu-kırmızı renkli Cu2O çöker.

Tüm monosakkaritler, asetik asit içerisindeki bakır (II) asetat çözeltisini, bakır (I) okside
çevirir. Disakkaritler bu testi uzun süre ısıtıldıklarında verebilirler, çünkü önce
monosakkaritlerine hidrolizlenmeleri gerekir.
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III- İndirgen Şekerlerin Reaksiyonu (Fehling Denemesi)
Anomerik karbon atomunda serbest hidroksil grubu içeren şekerler indirgen şekerler olarak
adlandırılırlar. Bu şekerler girdikleri redoks reaksiyonlarında kendileri yükseltgenirken
karşısındaki maddeleri indirgerler.
Fehling Reaktifi:
Çözelti A: 0,1 mL H2SO4 içeren %4.5 CuSO4 (69.8g CuSO4 kristali, 1ml derişik H2SO4
içinde çözülür ve saf su ile 1 L’ye tamamlanır.
Çözelti B: Sodyum potasyum tartarat (KNaC4H4O6, %35) ve sodyum hidroksit (NaOH,
%12) karışımı (350g sodyum potasyum tartarat ile 120g sodyum hidroksit bir miktar saf
suda çözülür ve saf su ile 1lt’ ye tamamlanır.
Fehling Çalışma Çözeltisi: Kullanımdan hemen önce, çözelti A ve çözelti B eşit hacimde
karıştırılır.
Glukoz, fruktoz, sakkaroz, laktoz ve inülin çözeltilerinden ayrı ayrı tüplere pastör pipeti ile
yaklaşık 1 mL alınır ve üzerlerine eşit hacimde fehling reaktifi ilave edilir. Pozitif sonuç
kırmızı renkli çökelti oluşumudur. Çökelti oluşmayan tüpler 3 dakika kaynar su
banyosunda bekletilir ve sonuçlar kaydedilir.

Bu reaksiyon serbest yarı asetal hidroksili içeren monosakkaritlerin, indirgeyici özellikleri
ile Cu2+’yı Cu1+’ya indirgemeleri prensibine dayanır. Bu reaksiyonda önce NaOH ile
CuSO4 arasındaki tepkime sonucu Cu(OH)2 oluşur. Daha sonra, glukozun serbest yarı asetal
hidroksil Cu(OH)2 ile tepkimeye girer; glukoz, Cu(OH)2’i CuOH haline indirger ve kendisi
de aldonik asidine (glukonik asit) yükseltgenir. Oluşan CuOH, sarı renkli çökelti halinde
çöker. Isıtma sırasında CuOH su kaybederek Cu2O haline dönüşür.
Na-K tartarat, Cu(OH)2’i çözünür
hale getirerek glukoz ile daha kolay
tepkimeye girmesini sağlar; H2SO4
ise Fehling A’ daki CuSO4’ın
bozulmasını önler. İndirgen olmayan
şekerler bu testle negatif sonuç
verecektir.
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IV- Ketoz ve Aldozların Ayrılması için Kullanılan Reaksiyonlar (Seliwanof ve
Rothenfusser Reaksiyonları)
Seliwanof Testi:
Seliwanoff Reaktifi: % 0,5 rezorsin çözeltisi (%25 v/v HCl içinde)
Ayrı ayrı tüplere %1’lik glukoz, inülin, laktoz, sakkaroz ve fruktoz çözeltilerinden pastör
pipeti ile yaklaşık 0,5 mL alınır üzerlerine 1 mL Seliwanoff reaktifi ilave edilir. Tüpler
kaynar su banyosuna yerleştirilir ve 3 dakika ısıtılır. Pozitif sonuç portakal rengi-kırmızı
renk oluşumudur.

Kaynatma ve asit etkisiyle pentozlardan furfural, heksozlardan 5-hidroksi metil furfural
oluşur. Furfural, rezorsin ile mavi-yeşil renkli kompleks, 5-hidroksi metil furfural ise
kırmızı renkli bir kompleks oluşturur.
Rothenfusser Testi:
Rothenfusser Reaktifi: etanol: asetik asit: hidroklorik asit (10:40:50) içinde hazırlanmış
%1’lik difenilamin çözeltisi (2g difenilamin 20ml etanolde çözülür, 80ml glasiyel asetik
asit çözeltisi ve 100ml derişik HCl çözeltisi ile karıştırılır.)
Birer tüpe pastör pipeti ile yaklaşık 0,5mL %1’lik glukoz, inülin, laktoz, sakkaroz ve
fruktoz çözeltilerinden konulur, üzerlerine eşit hacimde Rothenfusser reaktifi ilave edilir ve
kaynar su banyosunda 3 dakika ısıtılır. Ketozlar mavi renk verirler.
V- Karbonhidratların Ayırt Edici Reaksiyonu (Osazon Testi)
Osazon Reaktifi: Bu reaktif her bir deneme için ayrı ayrı hazırlanmalıdır. 10 damla fenil
hidrazin ile 10 damla glasiyel asetik asit bir tüp içinde karıştırılır ve üzerine 0.5g soydum
asetat kristali ilave edilir. Hot plate üzerinde ısıtılarak tamamen çözünür hale getirildikten
sonra üzerine derişik glukoz ve laktoz çözeltilerinden 1 mL eklenir ve kaynar su
banyosuna yerleştirilir. Pozitif sonuç sarı renklı kristallerin oluşumudur.
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Bu deneme monosakkaritin 1. ve 2. karbon atomlarına fenilhidrazin bağlanmasıyla
karakteristik kristalli osazonlar oluşması esasına dayanır. Tüm osazon çökeltileri sarı
renklidir ancak farklı kristal yapısına ve erime noktasına sahiptir. Bu sayede örnekteki
karbonhidrat örneğinin ne olduğu belirlenebilir. Glukoz, fruktoz ve mannoz yalnızca 2.
karbon atomundaki konfigürasyon nedeniyle farklıdır. Bu karbon atomlarına fenilhidrazin
bağlanmasıyla farklılık ortadan kalkar. Bu nedenle glukoz, fruktoz ve mannoz aynı osazon
kristallerini verir.
Çalışma Soruları:
1- Karbonhidratlar organizmada ne gibi görevler üstlenirler?
2- İnvert şeker nedir? Kullanım alanları nelerdir? İnvert şekerin içeriğindeki bileşiklerin
Haworth ve Fischer formüllerini çiziniz. Bu bileşiklerin oluşturduğu disakkaridin Haworth
formülünü çiziniz.
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DENEY II
ŞEKERLERİN İYODOMETRİK YÖNTEMLE KANTİTATİF
TAYİNİ
İyot hafif alkali ortamda şekerleri aldonik asitlere yükseltger. Bu yükseltgeme
işlemi aldozlarda çok kolay, ketozlarda ise zor ve uzun sürede gerçekleşir.
İyodun sudaki çözünürlüğü az olduğundan, çözünürlüğü arttırmak için KI çözeltisi
içinde çözülür.
I2 + I ˉ
I3ˉ
Diğer halojenler gibi I2, alkali ortamda IOˉ ve I ˉ vermek üzere kendini redokslar.
2 NaOH + I2

NaOI + NaI + 3H2O

Bu şekilde oluşan hipoiyodür, bazik ortamda özellikle aldozları kolaylıkla
yükseltgeyerek, aldonik asitlere dönüştürür.

Asit ilavesiyle, kalan hipoiyodür iyonu ortamda bulunan iyodür iyonu ile birlikte
redokslanarak I2’yi serbest bırakır.
NaOI + NaI + 2 HCl

I2 + 2 NaCl + H2O

Açığa çıkan I2, S2O32ˉ ile titre edilerek şekerin yükseltgenmesi için harcanan iyot
miktarı hesaplanır. Bundan faydalanılarak şekerin kantitatif olarak tayini yapılabilir.
I20 + 2 S2O32ˉ (tiyosülfat)

S4O62ˉ (tetratiyonat) + 2 I ˉ

Bir şekerin yapı ve konfigürasyonu o şekerin oksidasyonunda önemli derecede
deneme şartlarına bağlı bir etki gösterir. Şeker, aldehit ve halka şeklinde olabilir, bazik
ortamda enolleşme olabilir ki bu da oksidasyonu kolaylaştırır veya zorlaştırır. Alkali
hipoiyodür çözeltisinde D-glukoz yavaşça D-fruktoza dönüşür. Ketozlar iyotla yavaş
okside olduklarından sonuca etki ederler. Eğer şeker çözeltisi uzun süre baz etkisinde
kalmazsa reaksiyonda ketoza dönüşüm önemli miktarda azaltılabilir.

Biyokimya Laboratuvarı II- Bahar

11

Marmara Üniversitesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Kimya Bölümü / Biyokimya Anabilim Dalı

İyodun Nişasta ile Reaksiyonu
Nişasta 2 polisakkarit zincirinden oluşur. Birisi düz zincirli, yaklaşık %20
oranındaki amilozdur. Diğeri dallanmış zincirli %80 oranında bulunan amilopektindir.
Amiloz, α-D-Glukopiranoz halkalarının α(14) bağıyla bağlanmasıyla oluşmuştur,
yaklaşık 500-20.000 glukoz birimi içerir. Amiloz kristal şeklinde elde edilebilir ve iyotla
mavi renk verir.

Amilozdaki glukoz kalıntıları 6 piranoz halkası bir dönüş meydana getirecek şekilde
sarmal oluştururlar. Sarmalın iç boyutları I2 molekülünün girebileceği büyüklüktedir.
α(14) bağını oluşturan karbona bağlı hidrojenler sarmalın içine doğru kalmaktadır. Her
sarmal halkasında 10 tane hidrojen atomu bulunmaktadır ve bu hidrojen atomları bir iyot
atomunu sararlar. Sarmal genişliği 5Å kadardır. İyot moleküllerinin boyu ile aynı
doğrultuda olacak şekilde yerleşirler.
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YÖNTEM
Deneyde Kullanılan Çözeltiler ve Kimyasallar
%0.5’lik glukoz çözeltisi (0,5g glukoz/100 mL su)
%15’lik Na2CO3 çözeltisi (15g Na2CO3 /100 mL su)
0.1N İyot çözeltisi (30g KI 250 mL suda çözülür ve içine 13 g iyot ilave edilerek karıştırılır
ve hacmi 1L’ye tamamlanır)
0.05N Na2S2O3 çözeltisi (12.4g Na2S2O3. 5H20 veya 7.9g Na2S2O3 1L suda çözülerek
hazırlanır)
%10’luk HCl çözeltisi (%36.5’lik çözeltiden 27.4 mL alınarak 100 mL’ye tamamlanır)
%1’lik nişasta çözeltisi (1g nişasta 100 mL suda çözülür ve kaynama noktasına kadar
sürekli karıştırılarak ısıtılır. Oda sıcaklığına soğutularak kullanılır)
Deneyin Yapılışı Aşağıdaki tabloya göre 6 örnek hazırlanır.

-

%15’
lik
Na2CO3
1

0.1N
İyot
(ml)
7,5

4

1

1

7,5

3

2,5

2,5

1

7,5

4

1

4

1

7,5

1,5

5

-

5

1

7,5

1,5

6

-

5

1

7,5

1,5

Erlen
No

Su
(ml)

Glukoz
(ml)

1

5

2

Erlenler
25 dakika
karanlıkta
bekletilir.

%10
HCl
(ml)
1,5

Harcanan Glukoz
Na2S2O3 (mg/mL)

1,5
1,5

Hazırlanan örnekler Na2CO3 ve iyot ilavesinden sonra 25dk karanlıkta bekletilir, bu
süre sonunda erlene %10’ luk HCl ilave edilir ve tiyosülfat ile açık sarı renk olana kadar
titre edilir. Açık sarı renk oluştuğunda 2-3 damla %1’ lik nişasta çözeltisi damlatılır ve
oluşan koyu mavi renk kaybolana kadar tiyosülfat ile titrasyona devam edilir. Harcanan
toplam tiyosülfat miktarı kaydedilir.
Verilerin Kullanımı:
1. Her erlende başlangıçta bulunan glukoz çözeltisinin içerdiği glukoz miktarını mg/mL
cinsinden hesaplayıp kaydedin.
2. Bilinen glukoz miktarlarını sarfedilen tiyosülfat miktarlarına göre grafiğe çizin ve bu
standart grafik üzerinden örneğin glukoz miktarını hesaplayın.
Çalışma Sorusu: Polisakkarit nedir? Doğada ne gibi polisakkaritler bulunur? Örnek
yapıları çizerek kısaca görevlerini anlatınız.
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DENEY III
KANTİTATİF ASKORBİK ASİT ANALİZİ
Askorbik asit, endiol yapısında ve lakton halkalı bir heksoz türevidir. Suda çözünür,
renksiz ve kokusuz, kristal şeklindedir. Kuru halde ışık görmeyen ortamlarda uzun süre
depolanabilir. Pek çok hayvan ve bitki askorbik asidi sentezleyebilir ancak memeli
hayvanların bazıları ve insanlar için C vitamini esansiyeldir ve günde yaklaşık 75mg kadar
diyetle alınması gereklidir. Taze sebze ve meyvelerde bol miktarda bulunan askorbik asit
kuvvetli bir indirgeyici ajandır. Vücutta antioksidan olarak hareket eder. Yaşlanmanın
geciktirilmesinde ve kanserin önlenmesinde önemli rol oynadığı düşünülmektedir.
Soğuk algınlıklarında ve soğuk algınlıklarını önlemek için yaygın olarak kullanılan
C vitamininin çok yüksek dozda alınmasının kansere karşı koruduğu Linus Pauling
tarafından ileriye sürülmüştür. Son yıllarda yapılan araştırmalarda ise aşırı C vitamini
tüketmenin kanseri tetiklediği ileri sürülmüştür. C vitamini eksikliğinde kapiler damar
kanamaları, diş eti enfeksiyonları ve diş çürümeleri şeklinde ortaya çıkan skorbit hastalığı
meydana gelir. Sentetik olarak hazırlanan askorbik asidin meşrubatlara katılmasıyla,
günümüzde ender olarak bu hastalığa rastlanır. C vitaminin fazlasın idrarla dışarı atılır.
Askorbik asit asidik çözeltilerde kararlıdır. Kuvvetli indirgen etki gösteren askorbik
asit ısıtıldığında bozularak etkisini yitirir. Gıda maddeleri ilaçlar ve doğal ürünlerde
askorbik asit tayini, bileşiğin bu indirgen özelliğine dayanır. Titrimetrik teknikler tayinde
kullanılan analitik yöntemlerin başında gelir. İyot ve 2,6-diklorofenol-indofenol ile
titrasyonlar, florometrik işlemler, metilen mavisi ile fotokimyasal reaksiyonlar bunlar
arasında sayılabilir. Çok sayıda analiz yapılacağı zaman askorbik asit tayini için gaz
kromatografisi, elektrokimyasal (polarografik, kulometrik, amperometrik) yöntemler de
kullanılabilir.
YÖNTEM
Deneyde kullanılan çözelti ve kimyasallar
%0.25’lik nişasta çözeltisi (0,625g nişasta tartılarak sıcak 250 mL suda çözülür çözelti
berrak oluncaya kadar kaynatılır)
0.7 M sodyum tiyosülfat (0.1 g Na2CO3 ve 11.08g Na2S2O3 /1000 mL su)
%0.2 KIO3 çözeltisi (2g KIO3 /1000 mL su)
%5’lik KI çözeltisi (2,5g/50 mLsu (her grup ayrı hazırlayacaktır))
% 0.1 Askorbik asit standart çözeltisi (0.1g askorbik asit/ 100 mL su)
0.3 M H2SO4 çözeltisi (16,65 mL der. H2SO4 / 1000 mL)
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Deneyin Yapılışı
0,3M Askorbik Meyve Su
KI
Erlen
KIO3
Nişasta
H2SO4
Asit
Suyu (mL)
(mL)
Sarfiyat
No
(mL)
(mL)
Na2S2O3
Na2S2O3
(mL)
(mL)
(mL)
ile
ile
1
50
2,5
0
17,5
15
10 Titrasyon
2
Titrasyon
(Açık
sarı
(Renksiz
2
50
5
0
15
15
10
2
olana
olana
3
50
10
0
10
15
10
2
kadar)
kadar)
Örnek
50
0
20
0
15
10
2
Askorbik asit (C vitamini) orta kuvvetli bir indirgeyici ajandır. Sudaki iyot
molekülünü askorbik asit ile indirgenmesi reaksiyonu şu şekilde verilebilir;
(1) KIO3(aq) + 6 H+(aq) + 5 I- (aq)  3 I2(aq) + 3 H2O(l) + K+(aq) (I2 oluşumu)
(2) C6H8O6(aq) + I2(aq)  C6H6O6(aq) + 2 I- (aq) + 2 H+(aq) (C vitamininin oksidasyonu)
1. reaksiyon ile I2 oluşur, bu oluşan I2 2. Reaksiyon ile okside olur. Her iki
reaksiyon da seyreltik asidik ortamda gerçekleşir ayrıca 1. Reaksiyon I- iyonlarına ihtiyaç
duyar.
İlgili yarı reaksiyonlar şu şekilde verilebilir;
I2 + 2e⎯ → 2 I⎯

Toplam reaksiyon şu şekildedir;
Askorbik asit + I2 (aq) + H2O  Dehidroaskorbik asit + 2I- + 2H+
Bu reaksiyonun denge sabiti büyüktür ve girenler tamamen ürüne dönüşürler.
Ancak I2’nin sudaki çözünürlüğü düşüktür. Bu nedenle I- kullanılarak I3- kompleksi
oluşturulur.
I2(aq)+ I-  I3I3- kompleksi triiyodür olarak adlandırılır. Triiyodür iyodat kullanılarak da
üretilebilir.
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IO3- + 8I- + 6H+  3I3- + 3H2O
Triiyodür askorbik asitle reaksiyona girer.
Askorbik asit + I3- + H2O  Dehidroaskorbik asit + 3I- + 2H+
Askorbik asit konsantrayonu dolaylı yolla reaksiyona girmeden kalan I3- iyonlarını
tayin ederek bulunur. Bu amaçla tiyosülfat kullanılır.
I3- + 2S2O32-  3I- + S4O62S4O62- tiyonat iyonu olarak isimlendirilir. İndikatör olarak nişasta kullanılır.
Triiyodür nişasta ile koyu mavi renkli bir kompleks oluşturur.
VERİLERİN KULLANIMI
1, 2 ve 3 numaralı erlenlerdeki askorbik asit miktarı mg cinsinden hesaplanarak tiyosülfat
sarfiyatına karşı grafiğe çizilir. Örneğin sarfiyatı grafik üzerinden okunarak askorbik asit
konsantrasyonu tayin edilir ve mg/100mL cinsinden ifade edilir.
ÇALIŞMA SORULARI
1- Askorbik asit hangi organizmalarca ve hangi metabolik yol ile sentezlenir?
2- Kolajen yapısını kısaca açıklayınız. Askorbik asit eksikliğinde kolajen yapısında ne gibi
değişiklikler olur?
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DENEY IV
BİTKİSEL KAYNAKLARDAN
İZOLASYONU

DOĞAL

BİLEŞİKLERİN

Doğal bileşikler canlı organizmalar tarafından üretilen organik bileşikler olarak
tanımlanabilir. Günümüzde kullanılan drogların yaklaşık olarak yarısının doğal
kaynaklardan elde edildiği bilinmektedir. Bitki ve bakteriler yeni farmasötik ajanların
bulunması için en önemli kaynaklardır.
Organizmanın ürettiği ve hayatta kalması için 1. derecede önemli olan metabolik
ürünler primer metabolit olarak isimlendirilirler. Canlı eğer primer metabolitlerinden bir
tanesini dahi üretemezse hayatta kalamaz. Bitkiler için amino asitler, nükleik asitler,
piruvat vb. ana metabolik yolların ürünleri primer metabolitlere örnek olarak verilebilir.
Sekonder metabolitler ise canlının hayatta kalması için gerekli olmayan ancak
belirli koşullar altında üretildiklerinde canlının hayatta kalmasını arttıran bileşikler olarak
tanımlanabilirler. Bakterilerin ürettikleri antibiyotikler, bitkilerin ürettikleri alkaloidler,
fenolik bileşikler sekonder metabolitlere örnek oalrak verilebilir.
Alkaloidler nitrojen içeren organik bazlar olup, aminoasit metabolizmasının
ürünleridir. Bitkiler nitrojenli ürünleri dışarıya atmazlar çünkü asimile edilebilen Nbileşikleri genelde bitki gelişmesinde sınırlayıcı faktördür. Yeterli nitrojen kaynağıyla, bazı
aminoasitler fazla sentezlenirler ve bunlar metabolizmanın son ürünü olan alkaloidlere
çevrilerek birikirler.
Bitkilerde sekonder metabolitlerin oluşumu şekilde verilmiştir. Alkaloidlerin ortak
öncül maddesi ornitin, lizin, fenilalanin, tirozin ve nikotinik asittir.
Nikotin [1-metil-2-(3-piridil)pirrolidin], en fazla tütünde, az miktarda da domates,
patlıcan ve yeşil biberde bulunur. Piridin ve pirrolidin halkalarındaki N-atomları nikotine
bazik bir karakter verir. Ticari amaçlarla insektisid, veterinerlikte parasitisid olarak
kullanılan nikotinin yüksek dozları insan için toksiktir. Renksiz bir yağ görünümünde olan
nikotin 246°C’ de kaynar. Su ve pek çok organik çözücüde kolaylıkla çözünür. Bitkilerde
asitlerle birlikte bulunan nikotin (kuru tütünde %2-8 oranında sitrik ve malik asitlerle
birlikte) seyreltik alkali çözeltileri ile ekstre edilir. Alkali çözeltilerinden eter fazına alınan
nikotin, saflaştırılır. Nikotinin kimyasal karakterizasyonu gerek sıvı gerekse çok az
miktarda elde edildiğinden zordur. Bunun için elde edilen nikotin pikrik asit ile reaksiyona
sokularak nikotin dipikrat tuzuna dönüştürülerek izole edilir.
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YÖNTEM
Deneyde Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler
%5’lik NaOH çözeltisi (5g NaOH/ 100 mL su), dietil eter, doymuş pikrik asit çözeltisi.
Yaklaşık 4 gram tütün tartılarak 100 mL’lik bir behere yerleştirilir. 25 mL %5’lik NaOH
çözeltisi eklenir ve bir baget yardımıyla 2-3 dakika ezilerek karıştırılır. Elde edilen
ekstraktlar cam pamuğu yerleştirilmiş huniden süzülerek tek bir erlende toplanır. Alkali
ektraktı bir ayırma hunisine alınır ve 25 mL dietil eter ile iki kez ekstrakte edilir.
Dietil eter ekstraktları çeker ocak içinde ısıtılarak kuruluğa kadar buharlaştırılır ve daha
sonra 5 mL su ve 2-3 mL etil alkol içinde çözülerek üzerine yaklaşık 5 mL pikrik asit
çözeltisi ilave edilir. Sarı renkli nikotin dipikrat kristalleri oluşur. Oluşan kristaller süzülür
ve kurutulur. Türevin erime noktası 222-224 oC’dir.
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Nikotin eldesi için burada anlatılan yöntem özel bir yöntemdir. Her doğal bileşik için
kullanılamaz. Çünkü her doğal bileşiği spesifik olarak çöktürecek bir kimyasal bulunması
zordur. Bu nedenle doğal kaynaklardan bir bileşik izole edilmek istendiğinde çeşitli
kromatografik yöntemler kullanılır.
Adsorbsiyon kromatografileri HPLC ve GC bu amaçla en çok kullanılan yöntemlerdir.
Organizmalar sekonder metabolitlerini her zaman sentezlemezler, bu bileşikler genellikle
canlının yaşamının belirli bir döneminde sentezlenir. Doğal kaynaklardan bir bileşiğin elde
edilmesi
için
uygulanması
gerekenler
şu
şekilde
kısaca
verilebilir;
 Öncelikle canlının hangi dönemde ve hangi organ veya kısımlarında (kök, yaprak,
çiçek vs.) bu bileşiği daha fazla sentezlediği araştırılır.
 Belirtilen dönem aralığında belirlenen kısımlar toplanır, genellikle kurutulur veya
başka ön fraksiyonlama işlemlerinden geçirilir.
 Bu maddenin çözeltiye alınması için gerekli çözücü belirlenir. Bu amaçla bileşiğin
yapısı incelenerek hangi çözücülerde iyi çözünebileceği denenir ve literatür
araştırması yapılır.
 Belirlenen çözücü ile örnek homojenize edilir ve çözünmeyen kısımlarından
kurtarılır. Bu amaçla santrifüj veya filtrasyon kullanılabilir.
 Alınan çözelti bu maddenin çözünebileceği uçucu bir organik çözücü ile ekstrakte
edilir. Uygun organik çözücü maddenin yapısı incelenerek ve literatür araştırması
yapılarak belirlenir.
 Ekstraksiyondan sonra çözücü buharlaştırılır ve çok az miktarda yeniden çözücü
içine alınır (örneğin metanol, etanol veya su) Böylece örnek konsantre edilmiş olur.
 Çeşitli kromatografik yöntemler kullanılarak bu karışımdan istenen madde ayrılır.
Bunun için kolonda adsorbsiyon kromatografisi, preparatif tabaka kromatografisi
veya HPLC kullanılabilir.
 Daha sonra kütle spektrofotometresi ve/veya NMR kullanılarak elde edilen bileşiğin
gerçekten istenen bileşik olup olmadığı belirlenir.
ÇALIŞMA SORULARI
1- Doğal kaynaktan bir organik bileşiğin nasıl elde edildiğini araştırınız. Makaleyi
inceleyerek kullanılan yöntemi kısaca maddeler halinde yazınız. Bu araştırmayı
www.sciencedirect.com adresinden yapabilirsiniz. Okulumuzda bulunan bilgisayarlardan
bu siteye erişim yaparak istediğiniz makaleyi indirebilirsiniz.
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DENEY V
BİTKİ PİGMENTLERİNİN KOLON KROMATOGRAFİSİ
İLE AYRILMASI
Kolon kromatografisi kolonda gerçekleştirilen kromatografik yöntemlerin genel
adıdır. İyon değişim, moleküler elek, dağılım, adsorbsiyon ve afinite kromatografileri
kolonda gerçkelştirilebilir. Adsorbsiyon kromatografisinde kolon dolgu maddesi (sabit faz)
örnek karışımındaki maddelerle farklı kuvvetlerde etkileşir. Dolgu maddesi ile en çok
etkileşen bileşik kolondan en geç ayrılacaktır. Dağılım kromatografisinde ise sabit faz
genellikle örnekteki bütün maddeler için aynı etkileşim gücüne sahiptir. Örnek içindeki
moleküller kolondan geçen çözelti ile (hareketli faz) ne kadar iyi etkileşiyorsa o kadar hızlı
kolondan ayrılırlar (elüe olurlar).
Kolon kromatografisinde sabit faz musluklu bir kolonun içine doldurulur ve içinden
bir hareketli faz geçirilerek ıslatılır. Daha sonra örnek kolonun üstünden tatbik edilir. Mobil
faz yavaş yavaş sabit fazın içinden geçerken örneği de beraberinde sürükler. Kolondan elüe
edilen çözeltiler ayrı ayrı fraksiyonlar halinde toplanırlar ve her bir fraksiyonun içerdiği
madde bileşimi uygun bir yöntemle tayin edilir.
Sabit faz olarak alüminyum oksit, magnezyum hidroksit, magnezyum karbonat,
magnezyum silikat, çinko karbonat, kalsiyum oksalat, kalsiyum karbonat, kalsiyum oksit,
talk, silikajel, ince cam tozu, aktif karbon gibi maddeler hatta adi tebeşir tozu bile
kullanılabilir. Kullanılan sabit fazın elue edici çözücüde çözünmemesi gerekir. Çözücü
olarak su, asit, baz, tuz çözeltileri, benzin, petrol, aseton, alkol, karbon sülfür, siklohekzan,
metil-etil keton, piridin gibi maddeler kullanılabilir. Bu şekilde yaprak yeşili
çözeltilerinden dört değişik komponentin izole edilmesi mümkündür.
Kolon kromatografisinden dikkat edilmesi gereken hususlar; sabit fazın seçimi,
kolonun dolduruluşu (hava kabarcıkları veya yarıkların olmaması), çözücü seçimi,
çözeltilerin kolondan geçirilme hızı, bantların iyi ayrılması ve bu bantların çözülerek
çıkarılmasıdır.
YÖNTEM
3-4 g taze yeşil yaprak alınır küçük parçalara ayrılır ve bir havan içinde yaklaşık 16 mL
petrol eteri:dietil eter:metanol 9:6:1 ile homojenize edilir. Elde edilen sıvı ekstrakt bir
uçurma kabına alınır ve düşük sıcaklıkta kuruluğa kadar buharlaştırılır.
Yaklaşık 10g silika jel petrol eteri ile ıslatılır ve bir huni yardımıyla musluğu kapalı olan
kolona kenarlarına gelmemesine dikkat edilerek doldurulur. Daha sonra kolonun musluğu
açılır ve petrol eteri üstten bir pastör pipeti yardımıyla kolonun kenarlarını temizleyerek
ilave edilir. Bu işleme temiz ve düzgün bir yüzey elde edilene kadar devam edilir.
Kolondaki petrol eteri seviyesi yüzeyin yaklaşık 0.1 cm üstüne geldiğinde kolonun
musluğu kapatılır.
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Uçurma kabındaki ekstrakt kalıntısı mümkün olan en az miktarda petrol eteri ile çözülür ve
pastör pipeti kullanılarak çözelti kolona, kolonun çeperlerinden yüzeyi bozmamaya dikkat
ederek ilave edilir. Kolon damlayacak şekilde açılır ve yeşil renkli çözeltinin kolona
girmesi sağlanır. Kısa süre sonra sarı renkli karoten bandı oluşacaktır. Karoten bantı 1-2
santimetre ilerlediğinde %10 kloroform içeren petrol eteri mobil faz olarak kullanılarak
deneye devam edilir. Mavi-yeşil renkli klorofil a bantı ilerlemeye başlar. Koloroform oranı
kademeli olarak arttırılarak önce saı renkli ksantofil, daha sonra da sarı-yeşil renkli klorofil
bantları elde edilir.
Karoten bandı kolonun altından toplanır ve 200-900nm dalga boyu aralığında absorbansı
alınır.
Bir kağıt kromatografisi kağıdında alttan 1.5 cm yükseklikteki bir noktaya pastör pipeti ile
bir damla örnek damlatılır ve kurutulduktan sonra bir kromatografi kabında petrol eteri ile
yürütülür. Oluşan renkler kaydedilir.
ÇALIŞMA SORULARI
1- Bitkilerde bulunan fenolik bileşikler nelerdir? Bunlar hangi fizyolojik etkilere sahiptirler.
Fenolik bir bileşiğin bir bitkisel kaynaktan HPLC kullanılarak nasıl izole edilebileceğini
araştırınız.
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DENEY VI
YAĞLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
Lipitler kimyasal olarak çok çeşitli özelliklere sahip bir bileşik grubudur. Bu
bileşiklerin ortak özellikleri suda çözünmemeleridir. Lipitlerin genel sınıflandırılmaları şu
şekilde verilebilir.

Lipitlerin biyolojik fonksiyonları da tıpkı kimyasal yapıları gibi çeşitlilik
göstermektedir.
Yağlar (nötral yağlar veya trigliseritler) pek çok organizma için enerjinin
depolanmasında görev alır. Fosfolipitler ve steroller biyolojik membranların yapı taşlarını
oluştururlar. Diğer lipitler göreceli olarak daha az miktarlarda bulunurlar ancak enzim
kofaktörleri, elektron taşıyıcıları, ışık absorblayıcı pigmentler, proteinler için hidrofobik
bağlantı noktaları, sindirim sisteminde emülsiye edici ajanlar, hormonlar ve hücre içi sinyal
molekülleri oalrak önemli görevler üstlenirler.
Nötral yağlar yağ asitlerinin gliserol ile ester oluşturması sonucu oluşurlar. Yağ
asitleri doğada 4-36 karbon uzunluğunda olabilir, bazı yağ asitleri dallanmış bazıları ise düz
yapılıdır. Bazı yağ asitleri çifte bağ içerirken bazı yağ asitleri ise içermez. Nötral yağların
yapısında genellikle 4-18 karbon uzunluğunda (çift karbon sayılı) çifte bağ içermeyen
(doymuş) veya 1-2 çifte bağ içeren (doymamış) yağ asitleri bulunur.
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YÖNTEM
Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler
Etil alkol, petrol eteri, kloroform, benzen, CCl4
Wijs Reaktifi (Asetik asit içerisinde ICl çözeltisi)
%10’luk KI Çözeltisi (10g KI/100 mL su)
0.07N Na2S2O3 Çözeltisi (17.37g Na2S2O3.5H20 veya 11.06g Na2S2O3 1L suda çözülerek
hazırlanır)
%1’lik nişasta çözeltisi (1g nişasta 100 mL suda çözülür ve kaynama noktasına kadar
sürekli karıştırılarak ısıtılır. Oda sıcaklığına soğutularak kullanılır)
1. Yağların Çözünürlüğü
Dikkat! Yağların çözünürlüğü denemesi çeker ocak içinde gerçekleştirilecektir.
Atıklar çeker ocak içerisinde toplanacaktır.
Bir baget ile çok az miktarda katı yağ 5 ayrı tüpe alınır ve tüplere ayrı ayrı, pastör pipeti
kullanılarak yaklaşık 1.5 mL etil alkol, petrol eteri, kloroform, benzen ve su ilave edilir.
Vorteks yardımıyla tüpler iyice karıştırılır ve yağın çözünüp çözünmediği incelenir. Etil
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alkol içeren tüp 70 °C sıcaklıktaki su banyosunda 3 dakika tutulur ve değişiklik olup
olmadığı gözlenir.
Aynı işlem 2 damla sıvı yağ örneği ile tekrarlanır.
2. Yağların pH değeri
3 ayrı tüpe pastör pipeti kullanılarak yaklaşık 0,5mL zeytin yağı, 0,5mL ayçiçek yağı ve ve
bir baget yardımıyla çok az tereyağı alınır, örneklerin her birine yaklaşık 2.5 mL etil alkol
ilave edilir ve tüpler iyice vortekslendikten sonra 70 °C sıcaklıkta su banyosunda 2 dakika
tutulur. Yeniden vortekslenir ve bir pH kağıdı yardımıyla pH’sı tayin edilir.
3. Yağların Doymamışlık Derecesinin Tayini
Wijs Yöntemi, yağlardaki doymamışlık derecesini belirlemede kullanılan analitik bir
yöntemdir. Yöntem, yağlarda bulunan çifte bağlara iyot katılmasına dayanır. 100 gram
yağın absorbladığı iyodun gram cinsinden değeri iyot değeri olarak bilinir ve yağların
doymamışlığının bir ölçüsüdür. Yüksek iyot değeri, çifte bağ sayısının fazla olduğunu
gösterir.
R-CH=CH-R + ICl (aşırı)

R-CHI-CHCl-R + ICl (kalan)

Reaksiyona giren ICl miktarı aradaki farktan hesaplanır.
ICl (kullanılan) = ICl (aşırı) – ICl (kalan)
Kalan ICl miktarı, KI aşırısının çözeltiye ilave edilmesiyle belirlenir. Böylece açığa çıkan
I2, Na2S2O3 çözeltisi ile titre edilebilir.
IClkalan + 2KI
I2 + nişasta + 2 Na2S2O3 (mavi)

KCl + KI + I2
2NaI + nişasta + Na2S4O6 (renksiz)

Çözeltiler: Wijs Reaktifi (Glasiyal asetik asit içinde ICl), CCl4, %10’ luk KI Çözeltisi, 0.1N
Na2S2O3 Çözeltisi (etkime değerliği 1’dir), %1’lik nişasta çözeltisi
Katı yağlar için 0.5g sıvı yağlar için 0.2 g örnek bir erlende tartılır ve 15ml CCl4 ilave
edilir. Erlen iyice karıştırılarak yağın tamamen çözünmesi sağlanır. Bu sırada yağın erlenin
çeperlerine bulaşmamasına dikkat edilmelidir. 15ml Wijs reaktifi ilave edilir ve erlenin ağzı
kapatılarak karanlıkta yarım saat bekletilir. Süre sonunda 15ml %10’luk KI çözeltisi ilave
edilir ve kullanılmayan halojen 0.1N Na2S2O3 ile titre edilir. Renk açık sarı olduğunda 1ml
nişasta ilave edilerek titrasyona devam edilir. Harcanan toplam Na2S2O3 miktarı kaydedilir.
Aynı deneme yağ örneği kullanılmadan sadece 15ml CCl4 ve 15ml Wijs reaktifi ile
tekrarlanır.
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Erlen
No
1,2
3,4
5,6

Katı Sıvı CCl4
Wijs
Erlenin
yağ yağ (mL)
reaktifi
ağzı
Karıştırılır
(g)
(g)
(mL)
kapatılır ve
ve yağların
0,5
0
15
15
karanlıkta
çözünmesi
yarım
saat
0
0,2
15
sağlanır.
15
bekletilir.
0
0
15
15

%10
KI
(mL)
15
15
15

Na2S2O3
ile
Titrasyon
(Dönüm
noktasında
nişasta)

Sarfiyat

İYOT DEĞERİ (İD):
a: boş denemede harcanan 0.1N Na2S2O3 miktarı, ml
b: yağ ile yapılan denemede harcanan 0.1N Na2S2O3 miktarı, ml
T: tartılan yağ, g
İD: 100g lipid tarafından absorblanan iyot miktarı, g
ÇALIŞMA SORULARI
1- Lipoprotein ne demektir? Birkaç örnek vererek organizmadaki görevlerini açıklayınız.
2- Membrandaki lipidlerin yapısal ve fonksiyonel önemleri nelerdir?
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DENEY VII
LİPİT EKSTRAKSİYONU VE STEROLLERİN TAYİNİ
Steroller siklopentanoperhidrofenantren halka sistemini içeren sekonder alkollerdir.
Bitkisel ve hayvansal yağların sabunlaşmayan kısımlarında serbest ester veya glikozid
halde bulunurlar. İlk elde edilen sterol hayvansal kaynaklı olan kolesteroldür. Bu bileşik
safra taşlarından çıkarılmıştır. Mantarlardan çıkarılan ergosterol ile yüksek bitkilerde
bulunan stigmasterol en önemli bitkisel sterollerdir. Bazı kalp glikozidleri (Digitalis
glikozidleri), saponinler, vitamin D (ergosterol: vitamin D2) ve bazı hormonlar da
(stigmasterol: androjen ve östrojen) steroid sınıfına girer.

Membran bileşenleri olarak görevlerinin yanı sıra steroller çok çeşitli biyolojik
fonksiyonlara sahip bileşiklerin öncülleridirler. Örnek olarak steroid hormonları gen
ekspresyonunu düzenleyen biyolojik sinyal molekülleridir. Safra asitleri ise bağırsaklarda,
diyetle alınmış olan yağların çözünürleştirilmesinde kullanılır.
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YÖNTEM
Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler
Liebermann Reaktifi (60 mL asetik anhidrit, 10 mL der. sülfat asidi, 30 mL asetik asit ve
0,6g sodyum sülfat)
%0.02 CaCl2 (0,02 g CaCl2 /100 mL su)
Kolesterol, kloroform, metanol
Bu deneyde süt, yumurta sarısı, tereyağı ve ceviz lipitleri ekstrakte edilecek ve içerdikleri
kolesterol miktarı belirlenecektir.
Lieberman Reaktifinin Hazırlanması: Buz banyosu içindeki bir beherdeki 60 mL asetik
anhidrit üzerine sürekli karıştırılarak yavaş yavaş 10 ml derişik sülfat asidi ilave edilir.
Daha sonra 30 ml asetik asit ve 0.6 g susuz sodyum sülfat eklenir. Reaktif 1-2 hafta
saklanabilir.
10 mM kolesterol standardı: 0,191 g kolesterol 50 mL Kloroform: Metanol 1:1
5 mM kolesterol standardı: 10 mM kolesterol standardından 10 mL alınır üzerine 10 mL
Kloroform: Metanol 1:1 ilave edilir.
2.5 mM kolesterol standardı: 5 mM kolesterol standardından 10 mL alınır üzerine 10 mL
Kloroform: Metanol 1:1 ilave edilir.
Yumurta Sarısı, Süt ve Tereyağı için
Bir test tüpüne yaklaşık 0,8 g örnek tartılır 8 mL kloroform:metanol 2:1 (v/v) eklenir ve
vorteks ile kuvvetle karıştırılır. 15 dakika 4000 rpm’da santrifüjlenir. Sıvı kısım temiz bir
şekilde bir deney tüpüne alınır.
Deney tüpündeki kloroform:metanol ekstraktına çözelti hacminin yaklaşık 1/5’i kadar
%0,02’lik CaCl2 çözeltisi ilave edilir. Tüp vortekslenir ve fazların ayrılması için
beklendikten sonra üst faz pastör pipeti yardımıyla dikkatle uzaklaştırılır. Alt faza çözelti
ile aynı hacimde kloroform:metanol:su 2:50:50 eklenir.
Tüp vortekslenir ve fazların ayrılması için beklendikten sonra üst faz pastör pipeti
yardımıyla dikkatle uzaklaştırılır. Alt fazın hacmi tayin edilir.
Ceviz İçin
Yaklaşık olarak 0.8 g ceviz tartılır bir havana yerleştirilerek 4 mL kloroform:metanol 2:1
(v/v) ile öğütülür. Daha sonra havanın içeriği bir test tüpüne aktarılır. Havana 4 mL daha
kloroform:metanol 2:1 (v/v) ilave edilir ve havandaki kalıntılar alınır. Bu çözelti de tüpe
ilave edilir. Tüpün ağzı kapatılır ve 50 °C sıcaklıktaki su banyosunda 10 dk beklenir. 15
dakika 4000 rpm’da santrifüjlenir. Sıvı kısım temiz bir şekilde bir deney tüpüne alınır.
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Filtrata çözelti hacminin yaklaşık 1/5’i kadar %0,02’lik CaCl2 çözeltisi ilave edilir. Tüp
vortekslenir ve fazların ayrılması için beklendikten sonra üst faz pastör pipeti yardımıyla
dikkatle uzaklaştırılır. Alt faza aynı hacimde kloroform:metanol:su 2:50:50 eklenir.
Tüp vortekslenir ve fazların ayrılması için beklendikten sonra üst faz pastör pipeti
yardımıyla dikkatle uzaklaştırılır. Alt fazın hacmi tayin edilir.
Kolesterün Kalitatif Olarak Belirlenmesi
Hager-Salkowski Reaksiyonu: Spatül ucu ile az miktarda kolesterol deney tüpüne konur.
1-2ml kloroform ile çözülür. Üzerine eşit hacimde derişik sülfürik asit ilave edip çalkalanır.
Sterollerin varlığında kloroformlu tabaka kan kırmızısı bir renk alırken, asitli tabaka yeşilsarı bir renk alır. Aynı işlemler 0.5 mL lipit ekstraktları için tekrarlanır.
Kolesterol Miktarının Kantitatif Olarak Belirlenmesi
Liebermann reaksiyonu ile kolesterol miktarı tayin edilir.
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Tabloda belirtildiği şekilde deneme gerçekleştirilir.
Liebermann
Reaktifi

Tüp No
1
2
3
4
5

0,5 mL kloroform:
metanol 2:1
0,5 mL 2,5 mM
Kolesterol standardı
0,5 mL 5 mM
Kolesterol standardı
0,5 mL 10 mM
Kolesterol standardı
0,5 mL Örnek

5 mL
5 mL
5 mL
5 mL

550 nM
Absorbans
Tüplerin ağzı
kapatılır ve 35
°C
sıcaklıktaki
inkübatörde
10 dakika
bekletilir.

5 mL

Sonuçların Değerlendirilmesi
Absorbansa karşı konsantrasyon grafiğini çizerek örneğin içerdiği kolesterol miktarı mM
cinsinden hesaplanır. Ayrıca kolesterolün molekül ağırlığı ve örneğin içerdiği total lipit
miktarından yüzde kaç kolesterol içerdiği hesaplanır.
ÇALIŞMA SORULARI
1- İnsan vücudunda bulunan sterollerin görevleri nelerdir. Açıklayınız
2- Steroid nedir? Steroid kullanımının sebepleri ve zararları nelerdir?
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DENEY VIII
SÜT YAĞLARININ EKSTRAKSİYONU VE
SAPONİFİKASYONU
Sütün ana komponentleri karbohidratlar (süt şekeri: laktoz %4.9), lipidler (tereyağ
şeklinde %3.7) ve proteinler (kazein %3 ve albumin %0.5)’dir. Bunların dışında
konsantrasyonları çok düşük olan ama diyet açısından önemli vitaminler ve anorganik
tuzları içerir.
Süt yağlarının yağ asidi kompozisyonu şu şekildedir;

Süt yağları organik çözücülerle kolayca ekstre edilebilirler. Bu yağların genel
formülü aşağıdaki gibidir.
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Burada sütte en çok bulunan yağ asitlerinin (palmitik asit, oleik asit) ve tereyağına
kokusunu veren bütirik asidin oluşturduğu triaçilgliserol örnek olarak verilmiştir. Ancak
yağda bulunan tek triaçilgliserol bu değildir. Süt yağında homotriaçilgliseroller ve farklı
heterotriaçilgliseroller mevcuttur. Süt yağlarının saponifikasyon reaksiyonu ise aşağıdaki
şekilde verilebilir.

Deneyin amacı, süt yağlarının ekstraksiyonu, yağ miktarının tayini ve bu yağlardan
yağ asitlerinin eldesidir.
YÖNTEM
%25’lik NH3 çözeltisi, etil alkol, dietil eter, petrol eteri, %10’luk NaOH, der. HCl
Süt lipitlerinin ekstrasyionu Roese-Gottlieb metoduna göre yapılır.
1 mL süt örneğine 0.2 mL %25 NH3 ilave edilir ve 70 °C sıcaklıktaki su banyosunda ara
sıra karıştırılarak 5 dakika bekletilir. Daha sonra musluk suyu altında tüp soğutulur ve
üzerine 1 mL etil alkol ilave edilir. Tüp 1 dakika boyunca çalkalanmadan alt üst edilerek
karıştırılır. 2.5 mL dietil eter ilave edilir ve tüp 1 dakika boyunca çalkalanmadan alt üst
edilerek karıştırılır. 2.5 mL petrol eteri ilave edilir ve tüp 1 dakika boyunca çalkalanmadan
alt üst edilerek karıştırılır. Düz bir zeminde 5-10 dakika bekletildikten sonra temiz eter
fazları bir beherde toplanır ve hot plate üzerinde kuruluğa kadar uçurulur.
Bu yağdan yaklaşık 0.5g alınır ve yaklaşık 45 dakika 40ml %10’ luk NaOH içeren metanol
ile geri soğutucuda kaynatılır (reflux). Daha sonra alkol, uçurulur ve kalıntı az miktarda
sıcak su ile çözülür ve derişik HCl ile asitlendirilir. Oluşan yağ asitlerinin görünümü
kaydedilir.
ÇALIŞMA SORULARI
1- Probiyotik ve prebiyotik ne demektir? Kullanım yerleri ve önemleri nedir?
2- Sütün bileşimi nedir ve yararları nelerdir? Araştırınız.
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DENEY IX
ÇEŞİTLİ
BİTKİSEL
ETKİLERİNİN TAYİNİ

ÜRÜNLERİN

ANTİOKSİDAN

Reaktif oksijen türleri pek çok redoks prosesinde oluşan başlıca serbest radikallerdir
ve sıklıkla karbohidrat, protein, lipit, DNA gibi biyomoleküllerin oksidatif olarak zarar
görmesine yol açarlar. Biyomolekül dejenerasyonları ve bunu takip eden oksidatif zincir
reaksiyonlarının başlaması hızlanmış yaşlanma ve nörodejenaratif hastalıklar, kanser ve
kalp damar hastalıkları gibi pek çok kronik hastalığın oluşmasına neden olur. Antioksidan
bileşikler, serbest radikalleri tutarak ve biyomoleküllerin oksidasyonlarını engelleyerek, bu
gibi

rahatsızlıkların

önlenmesinde

ve

tedavisinde

önemli

görevler

alabilirler.

Antikanserojenik, antimutajenik, nörokoruyucu gibi çoklu farmakolojik aktiviteye sahip
doğal antioksidanlar ile günümüzde pek çok çalışma yapılmaktadır.
Bir maddenin antioksidan özelliğinin ölçülmesinde farklı metotlar kullanılmaktadır.
FRAP (ferrik indirgeyici antioksidan gücü), β-karoten renk açılması ve çeşitli radikal
süpürücü testler bu metotlara örnek olarak verilebilir.
Bu yöntemler arasında en yaygın olanı DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) radikali
süpürücü (tutucu) etkinin incelenmesidir. DPPH radikali (DPPH·) eşleşmemiş azot atomu
nedeniyle mor renklidir ve bir radikal süpürücünün oksijen atomu ile reaksiyona girdiğinde
sarı renkli indrgenmiş DPPH-H (2,2-difenil-1-pikrilhidrazin) oluşur. Bu renk değişimi 517
nm dalga boyunda spektrofotometrik olarak takip edilebilir ve böylece bir bitki ekstraktının
veya bileşiğin antioksidan gücü hesaplanabilir.
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YÖNTEM
Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler
0.1 mM DPPH çözeltisi: 0.0038 g DPPH· 100 mL etanolde çözülerek hazırlanır. Çözelti
kullanılmadığı zaman buzdolabında ve karanlıkta saklanmalıdır. Hazırlandıktan sonra 7-8
saat içinde kullanılmalıdır.
Bu deneyin amacı çeşitli bitkisel kaynaklardan elde edilen etanolik ekstraktların
antioksidatif güçlerinin belirlenmesidir. Bu amaçla her deney grubu deneye gelirken
yanında farklı bir bitkisel örnek getirecektir. Bu bitkisel örnek bir sebze, meyve, bitkisel
baharat, çiçek, yaprak veya kök olabilir. Yenilebilir bir örnek olması tercih edilir. Her bir
örnekten 1 g tartılacaktır. Bu nedenle fazla miktarda örnek getirmekten kaçınılmalıdır.
Her deney grubu getirdiği örnekten 1 g alır ve daha sonra küçük parçalara ayırır. Eğer
öğütme gerekiyorsa havan içinde veya bir beherin içine örnek konulduktan sonra 5 mL
etanol ilave edilir ve cam bir baget (veya havan eli) yardımıyla doku en az 2 dakika sürekli
olarak karıştırılır.
Bir pastör pipeti kullanılarak olabildiğince temiz bir şekilde sıvı kısım dereceli bir tüpe
alınır ve hacmi yaklaşık olarak ölçülür. Eğer çözeltide partiküller varsa 4000g’de 5 dakika
santrifüj edilir.
Dikkat! DPPH çözeltisi çeşitli yan etkilere yol açabilir bu nedenle çalışma çeker
ocakta yapılır ve tüpler dışarıda olduğu zaman buharın solunmamasına dikkat edilir.
Atıklar çeker ocakta toplanacaktır.
Daha sonra örnekten 0.3 mL alınarak üzerine 0.5 ml etanol ve 1 mL DPPH· çözeltisinden
ilave edilir. Tüp iyice vortekslendikten sonra 5 dakika beklenir ve absorbansı etanole karşı
517 nm dalga boyunda ölçülür.
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Daha sonra örnek çeşitli oranlarda etanol ile seyreltilerek (1/10, 1/50, 1/100 vb.) her bir
örneğin absorbansı 10 dakika sonra etanole karşı 517 nm dalga boyunda ölçülür. Bu
değerler A1 değerleridir.
0.8 mL etanol üzerine 1 mL DPPH ilave edilerek 10 dakika sonra etanole karşı 517 nm
dalga boyunda ölçülür. Bu değer A0 değeri olarak adlandırılır.
VERİLERİN KULLANIMI
Her bir örneğin farklı dilüsyonlarının %DPPH süpürücü etkisi aşağıdaki formüle göre
hesaplanır.
%DPPH süpürücü etki = [(A0-A1)/A0] x 100
Daha sonra konsantrasyona karşı %DPPH süpürücü etki grafiği çizilerek DPPH radikalinin
%50’sini süpürmek için gerekli olan konsantrasyon hesaplanır. Bu değer EC50 değeri
(maksimum etkisinin yarısını göstermesi için gereken madde kosnantrasyonu)

olarak

bilinir ve farklı kaynaklardan elde edilen ekstraktların karşılaştırılması için kullanılır.
Çalışma Soruları:
1- Antioksidan tüketiminin sağlık için fayda ve zararları nelerdir?
2- Antioksidanlar ile ilgili son 1 yıl içinde yayımlanmış bir bilimsel makale bularak hangi
yöntemlerin kullanıldığını ve ne gibi sonuçların bulunduğunu kısaca yazınız.
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DENEY X
E VE C VİTAMİNLERİNİN BİR ARADA TAYİNİ
E vitamini terimi sekiz antioksidan molekülü tanımlamak için kullanılır: bunlardan
dördü tokoferol (alfa, beta, gamma ve delta) yapısında iken, diğer dördü tokotrienol (alfa,
beta, gamma ve delta) yapısındadır.

İnsan vücudunda aktif olarak bulunan ve seviyesi sabit olarak tutulan tek E vitamini
formu alfa-tokoferoldür. Organizmada esas olarak antioksidan olarak görev alır.
Organizmanın normal işlevleri sırasında, oksijenli solunun sırasında açığa çıkan reaktif
oksijen türleri gibi çeşitli serbest radikaller oluşur. Bu serbest radikaller DNA, protein gibi
çeşitli makromoleküllere ve yağlara saldırarak çok ciddi hasarlara yol açabilirler. Yağda
çözünebilir bir vitamin olan alfa-tokoferol özellikle yağların bozunmasını önleyecek
şekilde antioksidan olarak hareket eder. Bir alfa-tokoferol molekülü bir serbest radikali
etkisiz hale getirdiğinde antioksidan kapasitesini kaybeder, ancak C vitamini gibi başka
antioksidanlar alfa-tokoferolün antioksidan kapasitesinin yeniden ortaya çıkmasını sağlar.
Hem askorbik asit hem de α–tokoferol antioksidan olarak davranırlar. Her ikisinin
birlikte etkisi, ayrı ayrı etkilerinin toplamından fazladır, yani antioksidan olarak
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davranışları sinerjistik etki gösterir. Bu sebeple pek çok gıda maddesinin saklanmasında
birlikte kullanılırlar.
Askorbik asit suda çözünür bir vitamindir, α–tokoferol ise yağda çözünür bir vitamindir.
Ancak her ikisi de mutlak alkolde, UV bölgesinde tanımlanacak oranda çözünürler. Bu
özellikten yararlanılarak E ve C vitamini çözeltilerinin konsantrasyonu UV bölgesinde
birlikte tayin edilebilirler.
YÖNTEM
Kullanılan Kimyasallar ve Çözeltiler
Askorbik asit, alfa-tokoferol, etanol
Askorbik Asit 0.0050 g/l, %100’ lük etanol içerisinde (Bir ependorf tüpüne 0,010g askorbik
asit tartılır ve 1 mL etanolde çözülür daha sonra bu çözeltiden 5 µL alınarak 10 mL’ye
etanol ile tamamlanır)
α–tokoferol 0.0500g/l, %100’ lük etanol içerisinde (Bir ependorf tüpüne 0,002-0,003g
askorbik asit tartılır ve 1 mL etanolde çözülür daha sonra 0,0005 g madde almak için
gerekli olan hacim hesaplanarak 10’luk bir balonjojeye alınır ve etanol ile hacim
tamamlanır)
Askorbik asit stok çözeltisinden 0.2, 0.3, 0.4 ve 0.5ml alınarak her biri mutlak alkol ile
2.5ml’ye tamamlanır. Aynı şekilde α-tokoferol çözeltisinden de standart çözeltiler
hazırlanır. Kör çözelti olarak mutlak alkol kullanılır ve standart çözeltilerin 320-220nm
arasında spektrumları çizilir (4 askorbik asit konsantrasyonu da aynı grafik üzerinde
çizilir). Aynı şekilde α-tokoferol için spektrum çizilir. En sonunda ise bilinmeyen örneğin
spektrumu alınır.
Askorbik asit ve α-tokoferolün standart eğrilerinde her 2 madde için de maksimum
absorbsiyonun okunduğu dalga boylarını saptanarak, bu dalga boyundaki absorbans
değerleri y-eksenine, konsantrasyon ise x-eksenine gelecek sekilde çizilir. Her iki
çözeltinin de molar absorptiviteleri (ekstinksiyon katsayısı, ε) her dalga boyunda hesaplanır
ve bu değerler kullanılarak bilinmeyen örnekteki askorbik asit ve α-tokoferol
konsantrasyonu hesaplanır.
Çalışma Soruları
1. İki bileşiği bir arada tayin ederken nelere dikkat edilmelidir?
2. Reaktif Oksijen Türleri (ROS) nelerdir? Organizmada hangi mekanizmalarla ortaya
çıkarlar ve hangi mekanizmalarla etkisiz hale getirilirler?
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