
ÖZET: Biyokimya dersi genellikle yüksekö¤retimde Kimya
Lisans, Kimya Mühendisli¤i, Kimya Ö¤retmenli¤i ve Eczac›-
l›k bölümlerinin branfl dersleri içinde verilmektedir. Özellikle
yaflam›n devam› için önem tafl›yan konular›n ortaö¤retim fen
programlar›nda yer almas› sonucunda ö¤renciler organizmaya
enerji veren cisimlerin neler oldu¤u konusunda bilgi sahibi ola-
bilecekler veya ça¤›m›z›n en önemli konular› olan dengeli bes-
lenme, diet veya afl›r› kilolu olma gibi konularda da bilgi sahi-
bi olabileceklerdir. Çal›flmada Türkiye’de yeniden haz›rlanan
ortaö¤retim program›nda organik kimya konular› içinde prote-
inler, ya¤lar ve karbonhidratlar konular›n› bir bütün olarak içe-
ren yaflam kimyas› konusunun ifllenmesi ile ilgili öneriler geti-
rilmektedir. De¤inilen uygulaman›n gerçekleflmesindeki hedef
ve davran›fllar ö¤renme ö¤retme etkinlikleri, ö¤renci deneyleri
ve ölçme de¤erlendirme ile ilgili bilgiler verilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: ortaö¤retim yaflam kimyas› konula-
r›, ö¤renme-ö¤retme etkinlikleri, ö¤renci deneyleri ve ölçme
de¤erlendirme.

ABSTRACT: Generally, the biochemistry course is ta-
ught in the undergraduate programs of Chemistry Depart-
ments, Chemistry Engineering, Chemistry Teaching Depart-
ments and Pharmacist of universities. However, putting the
certain subjects, that are important for maintenance in the
secondary education, info the curriculum will provide infor-
mation for students about the substances that supply energy
for the organism or they will be familiar with the important
topics like balanced diet or obesity beforehand. In this study,
it is suggested that within the subjects of organic chemistry,
of the new secondary school curriculum in Turkey, topics li-
ke proteins, fats, and carbohydrates should be taught as life-
chemistry topics. In this study, the teaching/ learning activi-
ties, student experiments, and assessment techniques are al-
so given.

Key Words: life chemistry subjects in secondary educa-
tion, teaching-learning activities, student experiments and
measurement and assessment.

1. G‹R‹fi

Türkiye’de ortaö¤retimde üç sene boyunca de-
vam eden kimya derslerinden lise 3. s›n›f kimya
dersinin en genifl bölümünü organik kimya konu-
lar› kapsamaktad›r. Tan›mlanan lise III kimya der-
si kapsam›nda organik kimya konular› afla¤›daki
flekilde s›ralanmaktad›r. 

• Organik kimyaya girifl

• Hidrokarbonlar (alkanlar, alkenler, alkinler
ve aromatik bileflikler)

• Fonksiyonlu gruplar (alkoller ve eterler, al-
dehidler ve ketonlar karboksilli asitler ve tü-
revleri)

• Karbonhidratlar (monosakkaridler, disakka-
ritler, polisakkaritler)

• Proteinler (aminoasidler, peptidler)

• Ya¤lar (doymufl ve doymam›fl ya¤ asitleri)

Organik kimya dersi kapsam›nda öncelikle or-
ganik kimyan›n önemi vurgulan›r. Gerçektende
günümüzde milyonlarca organik bilefli¤in var ol-
du¤u göz önüne al›nacak olursa, organik kimyan›n
ne derece önemli oldu¤u aç›kt›r (Dickerson,
1978). Organik bilefliklerin oluflumu ve kullan›m
alanlar› çok genifltir, hatta s›n›rs›zd›r denebilir.
Karbon bileflikleri hayat›m›z›n ve uygarl›¤›n deva-
m› için vazgeçilmez olduklar›ndan de¤inilen bile-
fliklerin yap›lar›n› ö¤renmek önem tafl›maktad›r
(Hughes et al., 1978; Jegl, 1978). Yaflayan canl›la-
r›n yap›s› organik bilefliklere dayanmaktad›r ve bu
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bilefliklerin gerçeklefltirdikleri kimyasal olaylar
sonucu canl› organizmada hareket gerçekleflmek-
tedir (Ferris, 1984). Kimyan›n önemli bir kolu
olan biyokimya, hayat›n devam›n› sa¤layan ifllem-
lerle, çevirimlerle ve kimyasallarla ilgilenir. Yiye-
ceklerimizin de bilefliminde bulunan karbonhid-
ratlar, ya¤lar ve proteinler yaflam› ve yaflam›n ger-
çeklefltirmesinde rol oynayan maddelerdir. Bu ne-
denle günlük hayat›m›za etkin bir flekilde giren
bilgilerin ortaö¤retim kimya program›nda yer al-
mas› büyük önem tafl›maktad›r. (http://www.bi-
olabmanual. com/demo/05.life%20chemistry/).

Yaflam kimyas› terimi yap›lan kaynak araflt›r-

mas›nda genellikle hayat bilgisi dersi konular›

içinde kimya ile iliflkili olan örne¤in günlük haya-

t›m›zda gerçekleflen yaflam konular› için kullan›l-

maktad›r (Sutton et al., 2001). Ancak bizim de¤in-

di¤imiz yaflam kimyas› özellikle insan organizma-

s›nda yaflam›n devam etmesi için gerekli olan

kimyasal maddeleri, yap›lar›n› ve kimyasal özel-

liklerini iflleyen kimya koludur (Harold, 2001).

Yap›lar› itibariyle bileflikler organik bileflikler ol-

du¤undan ortaö¤retim lise kimya müfredat konu-

lar› içinde organik kimya bafll›¤› alt›nda verilmesi

önerilmektedir (MEB, 1998).

2. YAfiAM K‹MYASI KONULARI

Yaflam kimyas› bafll›¤› alt›nda toplanan ya¤lar,
karbonhidratlar, proteinler ve amino asitler ö¤ren-
ciye verilirken seçilen hedef; yaflam için gerekli
olan büyük moleküllerin yap›lar›n› kavrayabilme,
davran›fllar ise:

1. Ya¤lar›n yap› özelliklerini aç›klama,

2. Sabunlaflma olay›n› aç›klama,

3. Karbonhidratlar›n biyokimyasal yönden
önemini örneklerle aç›klama,

4. Karbonhidratlar› örneklerle s›n›fland›rma,

5. Karbonhidratlar› adland›rma,

6. Canl›lar›n yap›s›n›n temel tafl› olan protein-
lerin yap›s›n› aç›klama,

7. Proteinlerin yap› tafl›n› oluflturan amino
asitleri örneklerle adland›rma,

8. Proteinlerin yap›s›n›, amino asitler aras›n-
daki peptid ba¤lar›yla aç›klama fleklinde s›-
ralanmaktad›r.

Bundan sonraki aflama olan ö¤renme- ö¤retme
etkinliklerindeki yada konunun ifllenmesindeki uy-
gulamalar›n planlanmas›d›r. Burada ön plana ç›kan
husus uygun ö¤retim yönteminin seçimidir. Örne-
¤in olanaklar dahilinde bilgisayar destekli uygula-
malar›n yap›lmas›. Bunun d›fl›nda çeflitli görsel
araçlarda yöntemin planlanmas›na dahil edilmeli-
dir. Ö¤renme ve ö¤retme etkinliklerinde deneysel
yöntem ön plana ç›kmaktad›r.

Uygulamalarda canl› organizmalarda sudan
sonra en fazla bulunan bileflikleri ya¤lar, karbon-
hidratlar ve proteinler oldu¤u vurgulanarak kimya-
n›n yaflamdaki önemi aç›klan›r. En yayg›n ya¤lar
olan trigliseritlere örnekler verilir. Ya¤lar›n yap›-
s›nda bulunan önemli ya¤ asitlerinin adlar› ve for-
mülleri aç›klan›r. Ya¤› oluflturan asidin yap›s›nda
çift ba¤ bulunuyorsa oda s›cakl›¤›nda s›v›, çift ba¤
yoksa kat› ya¤ dendi¤i belirtilerek s›v› ya¤a hidro-
jen kat›lmas›yla doyurularak margarin oluflturaca¤›
aç›klan›r. Bu bölümde hiçbir formülün ezberlenme-
yece¤i öncelikle belirtilmelidir. Ya¤lar›n uzun süre
hava, ›s› ve ›fl›k ile etkileflmesinden etkilenecekleri,
hidroliz veya oksidasyon gibi kimyasal olaylar›n
olabilece¤i ve sonuçta ya¤›n ac›laflmas›na ve kok-
mas›na neden olaca¤› aç›klan›r. Yemeklerde kulla-
n›lan ya¤larda bunu önlemek için koruyucu (anti-
oksidan) maddeler kullan›ld›¤› belirtilir. Sabun ve
deterjanlar›n formülleri verilerek temizleme özel-
likleri aç›klan›r. Deterjanlar›n sabunlardan neden
daha iyi temizleme gücüne sahip oldu¤u araflt›rma
ödevi olarak verilebilir. Karbonhidratlar›n günlük
yaflamda ve çok karfl›laflt›¤›m›z ve kulland›¤›m›z
bileflikler oldu¤u belirtilerek tan›mlar›n s›n›fland›-
r›lmas› ve adland›r›lmas› yap›l›r. Fotosentez olay›
ile yeflil bitkilerde Glikoz oluflumu belirtilir. Mono-
sakkaritlerden glikoz ve fruktozun formülleri veri-
lerek özellikleri aç›klan›r. Sakkaroz ve laktozun di-
sakkarit oldu¤u belirtilerek yap›lar› aç›klan›r. Ni-
flasta ve selülozun polisakkarit oldu¤u belirtilerek
hidrolizleri sonucunda glikoza dönüflecekleri aç›k-
lan›r. Proteinlerin temel besin maddeleri olduklar›,
hücrelerin yenilenmesi ve dokular›n onar›lmas›n›
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sa¤lad›klar› belirtilir. Proteinlerin ya¤lar ve kar-
bonhidratlar gibi daha sonra kullan›lmak üzere de-
po edilemediklerinden bu nedenle hergün belli
miktarda al›nmas› gerekti¤i vurgulan›r. Proteinle-
rin asit, baz yada enzimler yard›m›yla hidroliz ol-
du¤u ve hidroliz sonucu amino asitlerin olufltu¤u
aç›klan›r. Amino asitlerin tan›m› yap›l›p adland›r-
ma kurallar› verilerek, özellikleri aç›klan›r. Amino
asitlerin de¤iflik biçim ve say›da biraraya gelmele-
ri ve peptid ba¤lar›n› oluflturmalar› sonucunda
proteinleri oluflturdu¤u aç›klan›r.

3. YAfiAM K‹MYASI Ö⁄RENC‹ 
DENEYLER‹

Yaflam kimyas› konular› olan ya¤lar, karbonhid-
ratlar ve proteinler ile ö¤rencilere yap›lmas› önerilen
deneyler afla¤›daki flekildedir (Aras, 1953(a); Aras,
1953(b); Arda ve di¤er, 1994; Artaml›, 1971; Ayd›-
nol, 1993; Camafl, 1982; Ersoy, 1967; Toktay, 1954;
Toktay ve Bezer, 1985; Yazgan ve Üner, 1984; Yen-
son, 1973; Yurtaslan› ve di¤er, 1987-1988).

3.1. Ya¤lara ait deneyler

• Akrolein deneyi

Yöntem: Gliserin tayini için kullan›lan bir de-
neydir. Gliserin ya¤ asitleri ve birlikte ince ba¤›r-
saklarda lipidlerin parçalanmas› sonucu meydana
gelir. Nötral ya¤lar gliserinin ya¤ asitleri ile yap-
m›fl oldu¤u esterlerdir. Gliserin susuz KHSO4 ile
›s›t›ld›¤›nda dehidrate olmas› sonucu doymam›fl
bir aldehit olan akrolein meydana gelir ve karakte-
ristik kötü kokusu ile tan›n›r.

Materyal: 1. gliserin

2. kat› susuz KHSO4

Deneyin yap›l›fl›: Üç spatül ucu (yaklafl›k 1,5 gr
kadar) KHSO4 deney tüpüne al›n›r. Üzerine 1 ml
gliserin ilave edilir. Tüp bunzen beki alevinde ›s›t›-
l›r. Oluflan kötü, bat›c› koku akroleinden ileri gelir.

• Ya¤lar›n su ve baz› organik çözcülerde 

çözünürlüklerinin kontrolü

Yöntem: Ya¤lar›n suyla kar›flmay›p buna kar-
fl›n baz› organik çözücülerde çözünmelerinden ya-
rarlan›l›r.

Materyal: 1. Zeytinya¤›

2. Seyreltik asit ve baz

3. S›cak alkol ve so¤uk alkol

4. Eter

Deneyin yap›l›fl›: Bu deneyde zeytin ya¤›n›n
su, seyreltik asit ve baz, s›cak alkol, so¤uk alkol
ve eterdeki çözünürlüklerine bak›larak de¤inilen
çözücülerden hangisinin ya¤lar için en iyi çözücü
oldu¤u saptan›r.

• Çeflitli ya¤lar›n doymam›fll›k 

derecelerinin tayini

Yöntem: ‹yodun çifte veya üçlü ba¤a kat›m
yapmas›ndan yararlan›l›r. 

Materyal:  1. Kloroform

2. ‹yot çözeltisi

3. Pamuk tohum ya¤›

4. Keten tohum ya¤›

5. S›¤›r donya¤›

Deneyin yap›l›fl›: 4 tüpe s›ras›yla 5 ml kloro-
form konur. 2 nolu tüpe 20 damla pamuk tohum ya-
¤› 3 nolu tüpe 20 damla keten tohum ya¤› ve 4 no-
lu tüpe de mercimek büyüklü¤ünde s›¤›r don ya¤›
konur. ‹yice kar›flt›r›l›r. 2 nolu tüp aç›k menekfle
renk olufluncaya kadar ve her damlada çalkalan›p
rengi kontrol edilerek iyot çözeltisi damlat›l›r ve
aç›k menekfle rengin kaç damlada meydana geldi¤i
kaydedilir. Di¤er üç tüpe de ayn› miktarda iyot çö-
zeltisi damlat›l›r, kar›flt›r›l›r ve alaca¤› renk kayde-
dilir. Daha sonra s›ra ile her tüpe 1’inci tüpteki ka-
r›fl›m›n rengini al›ncaya kadar iyot çözeltisi damla-
t›l›r ve her tüpün kaç damla iyot ile 1 nolu tüple ay-
n› rengi ald›¤› bulunur.

• Sabun oluflumu

Yöntem: Hayvansal ve bitkisel ya¤lar bir al-
kali ile ›s›t›ld›klar›nda serbest ya¤ asitleri ve glise-
rin serbest hale geçerler. Bu olaya sabunlaflma ad›
verilir. Ortamda bulunan fazla alkali serbest hale
geçen ya¤ asitleriyle reaksiyona girerek sodyum
veya potasyum tuzlar›n› olufltururlar. Bu tuzlar çö-
zeltiye karakteristik bir sabunumsu görünüfl ka-
zand›r›r ve sabun olarak adland›r›l›rlar. Sabunlar
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suda çözünür fakat fazla miktarda NaCl ilave edil-
di¤inde çökelti olufltururlar. Ya¤ asitlerinin mag-
nezyum ve kalsiyum tuzlar› suda çözünmezler ve
bu yüzden sert suda bu sabunlar› köpürtmek iste-
di¤imizde suyun yüzeyinde bir kir tabakas› mey-
dana getirirler.

Materyal:  1. Tereya¤›

2. Zeytinya¤›

3. Stearik asit

4. Potasyum hidroksitin alkoldeki  
%10’luk çözeltisi

5. Deriflik HCl

6. NaCl

7. %1’lik fenolftalein/alkol çözeltisi

8. 0,1 N Sodyum hidroksit

9. %5’lik kalsiyum klorür çözeltisi

10. %5’lik magnezyum klorür 

çözeltisi

11. %5’lik kurflun asetat çözeltisi

12. pH ka¤›d›

Deneyin yap›l›fl›: 

A. Sabunlaflt›rma ifllemi: ‹ki deney tüpü al›p
birine 0,5 cm yüksekli¤inde tereya¤, di¤erine de
ayn› kal›nl›kta zeytin ya¤› konur. Tüplere içerdik-
leri ya¤› örtecek kadar potasyum hidroksit çözelti-
si ilave edilir. Tüpler bir dakika süreyle dikkatle
kaynat›l›r. Sonra tüplere 10’ar ml saf su ilave edip
bir dakika daha kaynat›p so¤uk su banyosunda ve-
ya musluk alt›nda so¤utulur. Tüplerdeki çözeltiler
asidik olana kadar,dikkatle deriflik hidroklorik asit
ilave edilir. Tüpteki s›v›n›n yüzeyinde biriken ya¤
asidi tabakas› baflka bir tüpe aktar›l›r. Ayr›lan bu
ya¤ asidi 5 ml saf su ilavesinden sonra ›s›t›l›r ve
ortama berrak çözelti olufluncaya kadar yavafl ya-
vafl sodyum hidroksit kat›l›r. Elde edilen bu çözel-
ti sabun oluflumu için kullan›lacakt›r.

B. Sabun oluflumu: Bir deney tüpüne bir spatül
ucu kadar stearik asit koyup tüpe 5 ml seyreltik al-
kali ilave edip ›s›t›l›r. Is›t›l›nca sabunumsu bir çö-
zelti meydana geldi¤i görülür. Bunu ve yukar›da-

ki deneyde elde edilen çözeltilerden 1’er ml al›n›p
afla¤›daki deneyler için kullan›l›r.

1. Çözeltiler HCl ile asitlefltirilir

2. Çözeltiler NaCl ile doygun hale getirildi¤in-
de sodyum sabununun ayr›ld›¤› görülür

3. Al›nan örneklerden birincisine kalsiyum
klorür, ikincisine magnezyum klorür ve üçüncüsü-
ne kurflun asetat çözeltilerinden birkaç damla
damlat›l›nca meydana gelen ve çözünmeyen tuzla-
r›n çöktü¤ü görülür.

3.2. Karbonhidratlara ait deneyler

• Fehling deneyi

Yöntem: E¤er bir monosakkarit veya disakka-
rit serbest yar›asetal hidroksiline sahipse indirgen
özellik gösterir. Örnek olarak, glikoz ve bu özelli-
¤e sahip maltoz, laktoz ve sellobioz gibi disakka-
ritleri de söz konusudur. Bünyesinde indirgen
grup tafl›yan bir karbonhidrat afla¤›da örnek olarak
seçilmifl maddeleri indirgeyerek kendisi oksitlen-
mektedir.

Cu2+ , Cu1+ , Fe3+ , Fe2+ , Bi3+ , Be0 , Se4+ , Se0,
Pikrik asit, Metilen mavisi

Patolojik durumlarda idrarda ç›kan en önemli
karbonhidrat glukozdur. ‹ndirgenme testlerinde s›-
cak ve alkali ortamda glukoz ve di¤er indirgen fle-
kerler baz› metal tuzlar›n› indirgerler. Fehling çö-
zeltisi indirgeyici bileflikleri tayin etmek için kul-
lan›lan klasik bir belirteçtir. Ancak Fehling testi
idrarda rutin glikoz tayini için istenilenden daha
fazla doygun oldu¤undan yanl›fl sonuçlar ortaya
ç›kabilir. Çünkü bu test ile idrarda bulunan azotlu
bilefliklerle pozitif bir reaksiyon vermektedir.

Materyal: 1. Fehling çözeltisi A:35 gr
CuSO4.7H2O’› bir ölçü kab›nda bir miktar saf su
ile çözüp hacmi 500 ml’ye tamamlan›r.

2. Fehling çözeltisi B: 120 gr KOH ve 173 gr
Sodyumpotasyum tartarat saf suda çözülür.

3. %2’lik eriyebilen niflasta çözeltisi, %2’lik
glukoz çözeltisi, %2’lik sakkaroz çözeltisi

Deneyin yap›l›fl›: Üç deney tüpü al›n›p herbi-
rine 2 ml Fehling A, 2 ml Fehling B konulup ka-
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r›flt›r›l›r. Tüplerden birine 5 damla niflasta ikincisi-
ne 5 damla glukoz ve üçüncüsüne 5 damla sakka-
roz çözeltisi ilave edilir. K›rm›z› renkli çökelek
oluflmas› testin pozitif oldu¤unu gösterir.

• Pikrik asit deneyi

Yöntem: ‹ndirgen fleker çözeltisinin pikrik asi-
ti oksitleyerek k›rm›z› bir renk meydana getirmesi
esas›na dayan›r.

Materyal: 1. %1’lik Glukoz

2. Doymufl pikrik asit çözeltisi

3. 1M Na2CO3

Deneyin yap›l›fl›: ‹ki deney tüpü al›n›r. Birinci
deney tüpüne 2 ml glukoz çözeltisi, ikinci deney
tüpüne 2 ml sükroz çözeltisi koyulur. Her bir tüpe
birer ml pikrik asit çözeltisi ve 0,5 ml Na2CO3 ila-
ve edilir. Su banyosunda renk de¤iflikli¤i meydana
gelinceye kadar bekletilir. K›rm›z› renk oluflumu
reaksiyonun tamamland›¤›n› gösterir.

• Pasta mayas› ile karbonhidratlar›n 

fermantasyonu

Yöntem: Maya baz› kabonhidratlar› ferman-
tasyona u¤ratarak bunlar›n alkol ve karbondioksi-
te parçalanmas›n› sa¤lar. E¤er deney uygun bir
tüpte yap›l›rsa meydana gelen karbondioksit ko-
layca gözlenebilir.

Materyal:  1. Fosfat tamponu (0,1M pH 6,6)

2. Pasta mayas› (fosfat tamponu ile 
haz›rlanm›fl %20’lik çözeltisi)

3. %1’lik glukoz, sakkaroz ve 

niflasta çözeltisi
4. 370C’ye ayarl› etüv ve 

fermantasyon tüpleri

Deneyin yap›l›fl›: Üç fermantasyon tüpü al›n›p
herbirine farkl› karbonhidrat çözeltisinden 4 ml
konulur. Herbiri de¤iflik karbonhidrat çözeltisi
kapsayan bu üç tüpe de 4’er ml tampon çözeltisi
konulup önceki çözelti ile kar›flmas› sa¤lan›r. Tüp-
leri 370C’a ayarlanm›fl etüve dik olarak yerlefltirip
1 saat beklenir. Bir saat sonra tüpleri etüvden ç›ka-
r›p karbondioksitin ç›k›fl› gözlenir.

• Polisakkaritler için iyot testi

Yöntem: ‹yodun polisakkaritler ile renkli ad-
sorpsiyon kompleksleri vermesi esas›na dayan›r.
Niflasta iyot ile mavi renk verirken, glikojen ve
k›smen hidrolize olmufl niflasta k›rm›z›-kahveren-
gi aras›nda renkler vermektedir.

Materyal: 1. ‹yot çözeltisi (%3’lük potasyum 
iyodürde 0,005N) 

2. Sellüloz, glikojen, niflasta ve 

insülin’in %1’lik çözeltileri

Deneyin yap›l›fl›: Polisakkarit çözeltisinden pi-
pet ile 1’er ml al›narak, bunlar ayr› ayr› test tüplerine
koyulur. Sonra herbirine 2’fler damla iyot çözeltisi
damlat›l›p karbonhidrat çözeltisi ile kar›flmas› sa¤la-
n›r. Meydana gelen renk de¤iflmeleri kaydedilir. 

3.3. Proteinlere ait deneyler

• Ninhidrin deneyi

Yöntem: Bütün aminoasitlerin ninhidrin ile
reaksiyona girerek mavi-menekfle renkli bir
kompleks oluflturmas› esas›na dayan›r. Ninhidrin
reaksiyonu aminoasitlerin amino grubuna özeldir.
Aminoasitlerden baflka serbest amino grubuna sa-
hip di¤er bileflikler (primer aminler, peptonlar,
peptidler, proteinler ve amonyak) de ninhidrin ile
reaksiyona girer. Bu reaksiyonda, ninhidrin redük-
lenir, amoniasit amino grubunu ve karboksil gru-
bunu kaybeder. Bir molekül redüklenmifl ninhid-
rin, bir molekül amonyak ve bir molekül normal
ninhidrin ile reaksiyona girer ve mavi-menekfle
renkli bir kompleks oluflur. Ancak prolin ve hid-
roksiprolin’in oluflturdu¤u renk sar›d›r.

Materyal: 1. Aminoasitler: glisin, tirozin ve 
triptofan’›n %1’lik çözeltisi

2. Yumurta albümini çözeltisi:          
Bunu haz›rlamak için yumurta 
ak›ndan bir hacim 6-10 ml hacim
saf su ile kar›flt›r›larak ›s›t›l›r. 
Yumurta ak›ndaki ovamisin 
çöker. Kar›fl›m önce bir 
tülbentten sonrada süzgeç
ka¤›d›ndan süzülür ve süzüntü 
deneyde kullan›l›r.
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3. Ninhidrin %0,2’lik alkol çözeltisi

4. 1N NaOH çözeltisi

5. pH ka¤›d›

Deneyin yap›l›fl›: Befl deney tüpü al›n›p birin-
ci tüpe 1 ml glisin ikinciye 1 ml tirozin, üçüncüye
de 1 ml triptofan, dördüncüye 2 ml yumurta albu-
mini çözeltisi ve beflinciye de 1 ml saf su konulur.
Tüplerin pH’› sodyum hidroksit ile 7’ye ayarlan›r.
Sonra tüplere 5’er damla ninhidrin çözeltisi dam-
lat›l›p kaynar su banyosunda 10 dakika bekletilir.
Süre dolunca sonuçlar bir yere kaydedilir. Deney
amino asit çözeltilerini ve yumurta albumini çö-
zeltisini bir misli seyrelterek tekrarlan›r. Sonuçlar
öncekilerle karfl›laflt›r›l›r.

• Millon deneyi

Yöntem: Yap›s›nda fenol grubu bulunan amino
asitlerin ve bu amino asitleri içeren proteinlerin,
asidik ortamda civa içeren iyonlar ile k›rm›z› renk
vermeleri esas›na dayan›r.

Materyal: 1. Yumurta albumini

2. Millon ay›rac›: 10 gr H2SO4 10 
ml deriflik HNO3’te çözülür. 
Dumanlar›n ç›k›fl› bittikten 
sonra 40 ml destile su ile 
seyreltilir. Çözelti bir süre 
bekletilip üzerindeki berrak s›v›
al›n›r. Cam kapakl› koyu renkli 
fliflede saklan›r.

Deneyin yap›l›fl›: Bir deney tüpüne 3 ml yumur-
ta albumini koyulur. Üzerine 5 damla taze haz›rlan-
m›fl Millon ay›rac› ilave edilir ve kar›flt›r›l›r. Kaynar
su banyosunda 5 dakika bekletilir. Pembe bir rengin
oluflumu reaksiyonun pozitif oldu¤unu gösterir.

• Biüret deneyi

Yöntem: Yap›lar›nda en az iki peptit ba¤› bu-
lunan bilefliklerin Büiret belirteci ile menekfle ren-
gi meydana getirmesi esas›na dayan›r.

Materyal: 1. Yumurta albumini, sodyum 
kazeinat, jelatin, pepton ve 
glisin’in %0,5’lik çözeltileri 
(pepton ve jelatin çözeltileri 
%0,5’lik NaCl ile haz›rlan›r)

2. %40’l›k NaOH

3. %1’lik CuSO4 7H2O

Deneyin yap›l›fl›: Befl deney tüpü al›n›p herbi-
rine yukar›daki protein ve benzeri çözeltilerin bi-
rinden 2 ml koyulur. De¤iflik çözeltileri kapsayan
bu tüplerden herbirine 2’fler ml NaOH çözeltisi
ilave edilip parmak ile kapat›p kar›flt›r›l›r. Tüplere
5’er damla bak›r sülfat çözeltisi ilave edilip kar›fl-
t›r›l›r. Meydana gelen renk de¤iflikli¤i gözlenir.

• Proteinlerin çöktürülmeleri

Yöntem: Aseton, metilalkol ve etilalkol gibi
çözücülerle proteinler çöktürülürler. Söz konusu
reaksiyonda proteinlerin yap›lar› bozulmaktad›r.
Oda s›cakl›¤› alkolün etkisi yavafl oldu¤undan
00C’da çal›fl›larak bu etkiden kaç›n›labilir.

Materyal: 1. Alkol

Deneyin yap›l›fl›: Birkaç ml protein çözeltisi
üzerine damla damla alkol ilave edilerek çöktürü-
lür. Kar›fl›m›n yar›s› di¤er bir tüpe dökülür ve bir-
den bire fazla miktarda su ilave edilirse tortu erir.
Di¤er yar›s› bir süre durmaya b›rak›l›r ve sonra su
ilave edilir. Bu defa denatüre olmufl protein çö-
zünmez.

4. ÖLÇME VE DE⁄ERLEND‹RME

Yaflam kimyas› konular› ifllendikten ve yukarda
önerilen deneylerin kimya laboratuvar koflullar›na
göre en az ikifler tanesi yap›ld›ktan sonra ö¤rencile-
rin en çok bilinen ve en önemli karbonhidrat, prote-
in ve ya¤lar›n yap› formüllerine bakarak tan›malar›
ve fiziksel ve kimyasal özelliklerine örnekler ver-
meleri istenir. Ayr›ca konu ile ilgili ö¤renci baflar›-
s›n› ölçmek için çeflitli testler haz›rlan›r. 

5. TARTIfiMA 

Yaflam kimyas› konular›n›n organik kimya ko-
nular› içinde ö¤renciye anlat›lmas› sonucunda lise
3. s›n›f ö¤rencileri organizmada gerçekleflen kim-
yasal olaylar ve bu olaylar›n gerçekleflmesini sa¤-
layan kimyasal maddelerle tan›flm›fl olacaklard›r.
Organizman›n yap›s›n› oluflturan maddelerin neler
olduklar›, hangi kimyasal reaksiyonlara kat›labil-
diklerinin ö¤renilmesi sonucunda ö¤renciler ya-
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flam olgusu ile tan›flm›fl olacaklard›r. Bu konunun
ö¤renilmesi sonucunda ö¤renciler ilgi alan› kimya
ile iliflkili olmayan bir meslek seçseler bile en
az›ndan yaflam ile ilgili en az bilgiye sahip olabi-
leceklerdir. Phillip Sheep taraf›ndan haz›rlanan
"Customized Laboratory Manuals" setinde ve ilgi-
li kitab›nda, çal›flmada de¤inilen deneylere benzer
uygulamalar önerilmektedir (http:// www. biolab-
manual. com/ demo/ 05life % 20 chemistry). 
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