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B) ORGANİK BİLEŞİKLER 

*Organik bileşiklerin yapısında karbon ve hidrojen elementleri bulunur.  

*Organik bileşikler bu elementlerin yanı sıra oksijen, azot, fosfor, kükürt gibi elementleri de içerebilir.  

*Canlıları; karbonhidrat, lipit, protein ve nükleik asit bileşikleri karakterize eder. Ayrıca enzimler, vitaminler, hormonlar, ATP gibi organik bileşikler de 

canlılar için önemlidir.  

*Organik bileşikler enerji verici, yapıcı, onarıcı, düzenleyici ve yönetici olarak farklı işlevlere sahiptir. 

*Organik bileşikler, inorganik bileşiklerin aksine canlılar tarafından üretilir.  

*Besinlerle alınan organik bileşiklerin çoğu hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olduğundan sindirilerek kana geçer.  

*Hücreler daha sonra bu maddelerden kendileri için özgül işlevler gören organik bileşikleri sentezler. 
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*Karbonhidrat, lipit, protein ve nükleik asit gibi organik bileşiklerin en küçük anlamlı yapı birimine monomer denir.  

*Benzer ya da özdeş yapıdaki çok sayıda monomerin birbirine bağlanmasıyla oluşan büyük yapılı organik moleküllere polimer denir. 

*Monomerlerin birleşerek polimerleri oluşturması bir dehidrasyon reaksiyonudur. Dehidrasyon sırasında basit organik maddelerden birinin hidrojeni (H+) 

ile diğerinin hidroksil grubu (OH−) birleşir. Bir molekül su çıkışıyla birlikte iki monomer arasında bağ oluşur. Dehidrasyon sırasında ATP harcandığı için 

yalnızca hücre içinde gerçekleşebilir 

*Kompleks organik maddelerin su kullanılarak yapı birimlerine ayrılmasına hidroliz denir. Bu reaksiyon dehidrasyonun tersidir. Su molekülünün hidrojeni 

monomerlerden birine, hidroksil grubu ise diğer monomere bağlanır ve aradaki bağ kopar. Büyük organik madde yapı taşlarına ayrılır. Sindirim olayı 

hidrolize örnek olarak verilebilir. Enzim denetiminde gerçekleşen hidroliz reaksiyonlarında ortam ısısı yeterli olduğu için ATP kullanılmaz. Bu sebeple 

hidroliz reaksiyonları hücre içi ve hücre dışında gerçekleşebilir. 

Yağlar polimer değildir. Çünkü monomerleri birbirini tekrar etmez. Trigliseritlere polimer diyemesek de makromolekül diyebiliriz 

 

 

 

 

1) KARBONHİDRATLAR 

*Karbonhidratların bileşiminde karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) elementleri bulunur.  

*Karbonhidratların molekül formülü genel olarak CH2O'nun katları şeklinde ifade edilir.  

*Canlılar, enerji elde etmek amacıyla öncelikli olarak karbonhidratları kullanır. Bunun yanı sıra yapı maddesi olarak da görev yapar.  

*DNA, RNA ve ATP gibi moleküllerin yapısına katılır.  

*Hücre zarı ve bitkisel organizmalardaki hücre çeperi gibi yapılar, farklı tipte karbonhidratlara sahiptir.  

*Tahıllar (buğday, yulaf, pirinç, arpa vs.), patates, şeker pancarı, sebzeler ve meyveler karbonhidrat bakımından zengin besinlerdir  

Karbonhidratlar içerdikleri şeker birim sayısına göre monosakkaritler (tek şekerler), disakkaritler (ikili şekerler) ve polisakkaritler (çoklu şekerler) olmak 

üzere üçe ayrılır: 
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a) Monosakkaritler (Bir Şekerliler) 

*Sindirime uğramadan hücre zarından geçebilen basit yapılı şekerlerdir(Monomer) 

*İçerdikleri karbon atomu sayısına göre gruplandırılır. Monosakkaritlerin içerdiği karbon sayısı üç ile yedi arasında değişir. 

*Bunlardan üç karbonlulara trioz, beş karbonlulara pentoz, altı karbonlulara heksoz denir. Trioz, pentoz ve heksoz şekerlerin canlılardaki metabolik 

olaylar açısından önemi oldukça fazladır. 

3 Karbonlular (Trioz) 

Fosfogliseraldehit (PGAL) 

*Birleşerek fotosentez reaksiyonlarında sentezlenen glikozu oluşturur. 

*Solunum reaksiyonlarında glikozun parçalanması sırasında oluşan ara üründür. 

5 Karbonlular (Pentoz) 

*Beş karbonlu şekerlerdir.  

*DNA’nın yapısına katılan deoksiriboz ve RNA, ATP, NAD ve NADP’nin yapısına katılan riboz biyolojik açıdan en önemli pentozlardır.  

*Deoksiribozun ribozdan farkı, bir oksijen atomunun eksik olmasıdır. 

6 Karbonlular (Heksoz) 

*Altı karbonlu monosakkaritlerdir.  

*C6H12O6 kapalı formülüne sahiptir.  

*En önemli heksozlardan biri olan ve kan şekeri veya üzüm şekeri olarak da bilinen glikoz, tüm canlı hücrelerde bulunur ve hücrelerin öncelikli enerji 

kaynağıdır. Sağlıklı bir insanın açken her 100 mL kanında yaklaşık 70-110 mg glikoz bulunmalıdır. Kan şekerinin çok yükselmesi veya düşmesi vücuda 

ciddi zararlar verir. Glikoz, fotosentezle üretilir ve amino asitler, yağ asitleri gibi diğer organik moleküllere dönüştürülür. Glikoz, birçok disakkarit ile 

polisakkaritin yapı taşıdır. 

*Kapalı formülleri aynı, açık formülleri farklı olan moleküllere izomer adı verilir.  

*Glikoz, fruktoz ve galaktoz birbirinin yapısal izomeridir. Fruktoz, meyvelerde çok bulunduğundan meyve şekeri, galaktoz bazı bitkilerde de bulunmasına 

rağmen memelilerin sütünde daha çok bulunduğundan süt şekeri olarak adlandırılır. Heksozların tamamı tatlı olup en tatlı heksoz fruktozdur. 
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b) Disakkaritler (İki Şekerliler) 

*Bir disakkarit molekülü iki monosakkaritin glikozit bağı ile birleşmesi sonucunda oluşur. Bu sırada bir molekül su açığa çıkar. Disakkaritlerin 

sentezlenmesi dehidrasyon tepkimesine örnektir.  

*Arada glikozit bağı kurulduğu için dehidrasyon tepkimesinin karbonhidratlardaki özel ismi glikozitleşmedir.  

*Disakkaritler hidroliz edilmeden hücre zarından geçemez.  

*Maltoz, sakkaroz (sükroz) ve laktoz canlılarda bulunan disakkaritlere örnek olarak verilebilir, 
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c) Polisakkaritler (Çok Şekerliler) 

*Çok sayıda glikozun glikozitleşmesiyle oluşur.  

*Canlılar için önemli bazı polisakkaritler nişasta, glikojen, selüloz ve kitindir.  

*Polisakkaritlerin çeşitliliği, yapılarına katılan monosakkaritlerin birbirine farklı şekilde bağlanmasından kaynaklanır.  

*Polisakkaritler canlılarda hem depo maddesidir hem de yapısal olarak görev yapar. 

 

 

n(Glikoz) ------► Polisakkarit + (n-1) H2O 

 

Nişasta 

*Bitkilerde fotosentez sonucu üretilen glikozun fazlası çoğunlukla lökoplastta nişastaya dönüştürülür. 

*Nişasta; bitkinin kök, gövde, yaprak, meyve ve tohum gibi organlarında depolanır. 

*Hayvanların besinlerle aldıkları nişasta, sindirim kanalında glikoza kadar parçalanır. Açığa çıkan glikozlar kana geçer ve hücrelere taşınır. 

*Hayvan hücrelerinde nişasta bulunmaz. 

*Suda az da olsa çözünür. 
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Glikojen 

*Glikozun fazlası bakteri, arke, cıvık mantar, mantar ve hayvan hücrelerinde glikojene dönüştürülerek depo edilir. 

*Suda çok az çözünür. 

*İnsanlar besinlerle vücuduna aldığı glikozun fazlasını karaciğer ve çizgili kaslarında glikojen şeklinde depo ederler. 

*Açlık durumunda insan karaciğerindeki glikojen depoları tükenmeye başlar. 

Çizgili kasa giren glikoz tekrardan dışarı çıkmaz. Bu sebeple vücut için glikoz kaynağı karaciğerde depolanan glikojendir  

Selüloz 

*Yapısal bir polisakkarit olan selüloz, bitki hücrelerini çevreleyen duvarın temel bileşenidir.  

*Bitkilerde selüloz sentezi hücre zarında gerçekleşir.  

*Glikozlar bir araya getirilerek iplik benzeri selüloz fibrilleri oluşturur.  

*Suda çözünmeyen, dayanıklı mikrofibrillerden oluşan selüloz kâğıt ve pamuğun ham maddesidir.  

*Otçul hayvanlar, bağırsaklarında yaşayan bakteriler sayesinde selülozu sindirebilir.  

*İnsanlar, selülozu sindiremez. Ancak sindirim kanalından geçen selüloz mukus salgılanmasını uyararak besinlerin kolayca ilerlemesini sağlar. Bu 

nedenle sağlıklı beslenmek için selüloz açısından zengin taze meyve, sebze ve tahıllar tüketilmelidir. 

Kitin 

*Bir diğer yapısal polisakkarit çeşididir.  

*Suda çözünmeyen kitin yapısal olarak selüloza benzer. Ancak selülozdan farklı olarak glikoz molekülleri azot içeren bir yan dal taşır 

*Böcekler, örümcekler ve kabukluların dış iskeleti ile mantarların hücre duvarı kitinden yapılmıştır.  

*Kitinin saf hâli deri gibi esnek ve yumuşaktır. Eklembacaklılarda dış iskeletin sert olmasının sebebi, kitinin yapısına kalsiyum karbonat gibi tuzların da 

katılmasıdır. 

*Sağlam bir yapıya sahip olan kitinden ameliyatlarda kullanılan dikiş iplikleri üretilir.  

*Kitin doku içerisinde çözündüğünden dikişi aldırmak gerekmez. 
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Karbonhidratların Canlılar İçin Önemi 

*Karbonhidratları parçalamak için gerekli oksijen miktarı, lipit ve proteinlere göre daha az olduğundan enerji kaynağı olarak ilk sırada kullanılır. 

*Atmosferdeki karbondioksit (CO2) gazı fotosentez ve kemosentez sonucunda karbonhidratların yapısına katılır. Hayvanlar da bu karbonhidratlı 

bileşiklerle beslenerek karbonu yapısına almış olur. 

*Glikoz, sinir hücrelerinin normal şartlar altında enerji elde etmek için kullanabildiği öncelikli organik bileşiktir. 

*Bazı karbonhidrat çeşitleri; DNA, RNA, ATP ve hücre zarı gibi önemli molekül ve bileşiklerin yapısına katılır. 

*İnsanlar tarafından sindirilemeyen selüloz, sindirim kanalı yüzeyinden mukus salgılanmasını sağlayarak besinlerin bu kanal içinde kolay hareket 

etmesine yardımcı olur. 

*Selüloz; kâğıt, sentetik ipek, plastik ve fotoğraf filmlerinin yapımında kullanılır. 

*Beslenme yoluyla gereğinden fazla alınan karbonhidratlar, yağa dönüştürülerek vücutta depo edilir. Karbonhidratların aşırı tüketilmesi şişmanlık ve 

obezitenin yanı sıra şeker hastalığına da yol açabilir. 

*Kanserli hücreler sağlıklı hücrelere göre daha fazla şeker kullanır. 

 

 


