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ORTAÖ⁄RET‹MDE YAﬁAM K‹MYASI

LIFE-CHEMISTRY IN SECONDARY EDUCATION
Ayhan YILMAZ Özge ÖZYALÇIN OSKAY Seçil ARDA Emine ERDEM
Soner YAVUZ ve ‹NC‹ MORG‹L

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 olabilecekler veya ça¤›m›z›n en önemli konular› olan dengeli beslenme, diet veya aﬂ›r› kilolu olma gibi konularda da bilgi sahibi olabileceklerdir. Çal›ﬂmada Türkiye’de yeniden haz›rlanan
ortaö¤retim program›nda organik kimya konular› içinde proteinler, ya¤lar ve karbonhidratlar konular›n› bir bütün olarak içeren yaﬂam kimyas› konusunun iﬂlenmesi ile ilgili öneriler getirilmektedir. 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› konular›, ö¤renme-ö¤retme etkinlikleri, ö¤renci deneyleri ve ölçme
de¤erlendirme.

ABSTRACT: Generally, the biochemistry course is taught in the undergraduate programs of Chemistry Departments, Chemistry Engineering, Chemistry Teaching Departments and Pharmacist of universities. However, putting the
certain subjects, that are important for maintenance in the
secondary education, info the curriculum will provide information 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 like proteins, fats, and carbohydrates should be taught as lifechemistry topics. In this study, the teaching/ learning activities, student experiments, and assessment techniques are also given.
Key Words: life chemistry subjects in secondary education, teaching-learning activities, student experiments and
measurement and assessment.

1. G‹R‹ﬁ

Türkiye’de ortaö¤retimde üç sene boyunca devam eden kimya derslerinden lise 3. s›n›f kimya
dersinin en geniﬂ bölümünü organik kimya konular› kapsamaktad›r. Tan›mlanan lise III kimya dersi 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, aldehidler ve ketonlar karboksilli asitler ve türevleri)
• Karbonhidratlar (monosakkaridler, disakkaritler, polisakkaritler)
• Proteinler (aminoasidler, peptidler)
• Ya¤lar (doymuﬂ ve doymam›ﬂ ya¤ asitleri)
Organik kimya dersi kapsam›nda öncelikle organik kimyan›n önemi vurgulan›r. Gerçektende
günümüzde milyonlarca organik bileﬂi¤in var oldu¤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 devam› için vazgeçilmez olduklar›ndan de¤inilen bileﬂiklerin yap›lar›n› ö¤renmek önem taﬂ›maktad›r
(Hughes et al., 1978; Jegl, 1978). Yaﬂayan canl›lar›n yap›s› organik bileﬂiklere dayanmaktad›r ve bu
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bileﬂiklerin gerçekleﬂtirdikleri kimyasal olaylar
sonucu canl› organizmada hareket gerçekleﬂmektedir (Ferris, 1984). Kimyan›n önemli bir kolu
olan biyokimya, hayat›n devam›n› sa¤layan iﬂlemlerle, çevirimlerle ve kimyasallarla ilgilenir. Yiyeceklerimizin de bileﬂiminde bulunan karbonhidratlar, ya¤lar ve proteinler yaﬂam› ve yaﬂam›n gerçekleﬂtirmesinde rol oynayan maddelerdir. Bu nedenle günlük hayat›m›za etkin bir ﬂekilde giren
bilgilerin ortaö¤retim kimya program›nda yer almas› büyük önem taﬂ›maktad›r. (http://www.biolabmanual. com/demo/05.life%20chemistry/).
Yaﬂam kimyas› terimi yap›lan kaynak araﬂt›rmas›nda genellikle hayat bilgisi dersi konular›
içinde kimya ile iliﬂkili olan örne¤in günlük hayat›m›zda gerçekleﬂen yaﬂam konular› için kullan›lmaktad›r (Sutton et al., 2001). Ancak bizim de¤indi¤imiz yaﬂam kimyas› özellikle insan organizmas›nda yaﬂam›n devam etmesi için gerekli olan
kimyasal maddeleri, yap›lar›n› ve kimyasal özelliklerini iﬂleyen kimya koludur (Harold, 2001).
Yap›lar› itibariyle bileﬂikler organik bileﬂikler oldu¤undan ortaö¤retim lise kimya müfredat konular› 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¤renciye 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 proteinlerin yap›s›n› aç›klama,
7. Proteinlerin yap› taﬂ›n› oluﬂturan amino
asitleri örneklerle adland›rma,

[

J. of
Ed.25

8. Proteinlerin yap›s›n›, amino asitler aras›ndaki peptid ba¤lar›yla aç›klama ﬂeklinde s›ralanmaktad›r.
Bundan sonraki aﬂama olan ö¤renme- ö¤retme
etkinliklerindeki yada konunun iﬂlenmesindeki uygulamalar›n planlanmas›d›r. Burada ön plana ç›kan
husus uygun ö¤retim yönteminin seçimidir. Örne¤in olanaklar dahilinde bilgisayar destekli uygulamalar›n yap›lmas›. Bunun d›ﬂ›nda çeﬂitli görsel
araçlarda yöntemin planlanmas›na dahil edilmelidir. Ö¤renme ve ö¤retme etkinliklerinde deneysel
yöntem ön plana ç›kmaktad›r.
Uygulamalarda canl› organizmalarda sudan
sonra en fazla bulunan bileﬂikleri ya¤lar, karbonhidratlar ve proteinler oldu¤u vurgulanarak kimyan›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 formülleri 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 hidrojen kat›lmas›yla doyurularak margarin oluﬂturaca¤›
aç›klan›r. Bu bölümde hiçbir formülün ezberlenmeyece¤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 kokmas›na neden olaca¤› aç›klan›r. Yemeklerde kullan›lan ya¤larda bunu önlemek için koruyucu (antioksidan) maddeler kullan›ld›¤› belirtilir. Sabun ve
deterjanlar›n formülleri verilerek temizleme özellikleri 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. Monosakkaritlerden glikoz ve fruktozun formülleri verilerek özellikleri aç›klan›r. Sakkaroz ve laktozun disakkarit oldu¤u belirtilerek yap›lar› aç›klan›r. Niﬂasta ve selülozun polisakkarit oldu¤u belirtilerek
hidrolizleri sonucunda glikoza dönüﬂecekleri aç›klan›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 karbonhidratlar gibi daha sonra kullan›lmak üzere depo edilemediklerinden bu nedenle hergün belli
miktarda al›nmas› gerekti¤i vurgulan›r. Proteinlerin asit, baz yada enzimler yard›m›yla hidroliz oldu¤u ve hidroliz sonucu amino asitlerin oluﬂtu¤u
aç›klan›r. Amino asitlerin tan›m› yap›l›p adland›rma kurallar› verilerek, özellikleri aç›klan›r. Amino
asitlerin de¤iﬂik biçim ve say›da biraraya gelmeleri ve peptid ba¤lar›n› oluﬂturmalar› sonucunda
proteinleri oluﬂturdu¤u aç›klan›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

3. YAﬁAM K‹MYASI Ö⁄RENC‹
DENEYLER‹
Yaﬂam kimyas› konular› olan ya¤lar, karbonhidratlar 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; Yenson, 1973; Yurtaslan› ve di¤er, 1987-1988).
3.1. Ya¤lara ait deneyler
• Akrolein deneyi
Yöntem: Gliserin tayini için kullan›lan bir deneydir. Gliserin ya¤ asitleri ve birlikte ince ba¤›rsaklarda lipidlerin parçalanmas› sonucu meydana
gelir. Nötral ya¤lar gliserinin ya¤ asitleri ile yapm›ﬂ oldu¤u esterlerdir. Gliserin susuz KHSO4 ile
›s›t›ld›¤›nda dehidrate olmas› sonucu doymam›ﬂ
bir aldehit olan akrolein meydana gelir ve karakteristik 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 karﬂ›n baz› organik çözücülerde çözünmelerinden yararlan›l›r.

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 kloroform konur. 2 nolu tüpe 20 damla pamuk tohum ya¤› 3 nolu tüpe 20 damla keten tohum ya¤› ve 4 nolu 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 çözeltisi damlat›l›r, kar›ﬂt›r›l›r ve alaca¤› renk kaydedilir. Daha sonra s›ra ile her tüpe 1’inci tüpteki kar›ﬂ›m›n rengini al›ncaya kadar iyot çözeltisi damlat›l›r ve her tüpün kaç damla iyot ile 1 nolu tüple ayn› rengi ald›¤› bulunur.
• Sabun oluﬂumu
Yöntem: Hayvansal ve bitkisel ya¤lar bir alkali ile ›s›t›ld›klar›nda serbest ya¤ asitleri ve gliserin 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 çözeltiye karakteristik bir sabunumsu görünüﬂ kazand›r›r ve sabun olarak adland›r›l›rlar. Sabunlar
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suda çözünür fakat fazla miktarda NaCl ilave edildi¤inde çökelti oluﬂtururlar. Ya¤ asitlerinin magnezyum ve kalsiyum tuzlar› suda çözünmezler ve
bu yüzden sert suda bu sabunlar› köpürtmek istedi¤imizde suyun yüzeyinde bir kir tabakas› meydana getirirler.
Materyal: 1. Tereya¤›
2. Zeytinya¤›
3. Stearik asit

1. Çözeltiler HCl ile asitleﬂtirilir
2. Çözeltiler NaCl ile doygun hale getirildi¤inde sodyum sabununun ayr›ld›¤› görülür
3. Al›nan örneklerden birincisine kalsiyum
klorür, ikincisine magnezyum klorür ve üçüncüsüne kurﬂun asetat çözeltilerinden birkaç damla
damlat›l›nca meydana gelen ve çözünmeyen tuzlar›n çöktü¤ü görülür.
3.2. Karbonhidratlara ait deneyler

5. Deriﬂik HCl

• Fehling deneyi

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 içerdikleri ya¤› örtecek kadar potasyum hidroksit çözeltisi 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 veya 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 yavaﬂ sodyum hidroksit kat›l›r. Elde edilen bu çözelti sabun oluﬂumu için kullan›lacakt›r.
B. Sabun oluﬂumu: Bir deney tüpüne bir spatül
ucu kadar stearik asit koyup tüpe 5 ml seyreltik alkali ilave edip ›s›t›l›r. Is›t›l›nca sabunumsu bir çözelti meydana geldi¤i görülür. Bunu ve yukar›da-
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ki deneyde elde edilen çözeltilerden 1’er ml al›n›p
aﬂa¤›daki deneyler için kullan›l›r.

4. Potasyum hidroksitin alkoldeki
%10’luk çözeltisi
6. NaCl

[

Yöntem: E¤er bir monosakkarit veya disakkarit serbest yar›asetal hidroksiline sahipse indirgen
özellik gösterir. Örnek olarak, glikoz ve bu özelli¤e sahip maltoz, laktoz ve sellobioz gibi disakkaritleri de söz konusudur. Bünyesinde indirgen
grup taﬂ›yan bir karbonhidrat aﬂa¤›da örnek olarak
seçilmiﬂ maddeleri indirgeyerek kendisi oksitlenmektedir.
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 ﬂekerler baz› metal tuzlar›n› indirgerler. Fehling çözeltisi indirgeyici bileﬂikleri tayin etmek için kullan›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 herbirine 2 ml Fehling A, 2 ml Fehling B konulup ka-
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r›ﬂt›r›l›r. Tüplerden birine 5 damla niﬂasta ikincisine 5 damla glukoz ve üçüncüsüne 5 damla sakkaroz çözeltisi ilave edilir. K›rm›z› renkli çökelek
oluﬂmas› testin pozitif oldu¤unu gösterir.
• Pikrik asit deneyi
Yöntem: ‹ndirgen ﬂeker çözeltisinin pikrik asiti 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 ilave 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› fermantasyona u¤ratarak bunlar›n alkol ve karbondioksite parçalanmas›n› sa¤lar. E¤er deney uygun bir
tüpte yap›l›rsa meydana gelen karbondioksit kolayca 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. Tüpleri 370C’a ayarlanm›ﬂ etüve dik olarak yerleﬂtirip
1 saat beklenir. Bir saat sonra tüpleri etüvden ç›kar›p karbondioksitin ç›k›ﬂ› gözlenir.

• Polisakkaritler için iyot testi
Yöntem: ‹yodun polisakkaritler ile renkli adsorpsiyon kompleksleri vermesi esas›na dayan›r.
Niﬂasta iyot ile mavi renk verirken, glikojen ve
k›smen hidrolize olmuﬂ niﬂasta k›rm›z›-kahverengi 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 pipet 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¤lan›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 sahip di¤er bileﬂikler (primer aminler, peptonlar,
peptidler, proteinler ve amonyak) de ninhidrin ile
reaksiyona girer. Bu reaksiyonda, ninhidrin redüklenir, amoniasit amino grubunu ve karboksil grubunu kaybeder. Bir molekül redüklenmiﬂ ninhidrin, bir molekül amonyak ve bir molekül normal
ninhidrin ile reaksiyona girer ve mavi-menekﬂe
renkli bir kompleks oluﬂur. Ancak prolin ve hidroksiprolin’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

2. %40’l›k NaOH

4. 1N NaOH çözeltisi

3. %1’lik CuSO4 7H2O

5. pH ka¤›d›
Deneyin yap›l›ﬂ›: Beﬂ deney tüpü al›n›p birinci tüpe 1 ml glisin ikinciye 1 ml tirozin, üçüncüye
de 1 ml triptofan, dördüncüye 2 ml yumurta albumini 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 damlat›l›p kaynar su banyosunda 10 dakika bekletilir.
Süre dolunca sonuçlar bir yere kaydedilir. Deney
amino asit çözeltilerini ve yumurta albumini çözeltisini 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 yumurta albumini koyulur. Üzerine 5 damla taze haz›rlanm›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¤› bulunan bileﬂiklerin Büiret belirteci ile menekﬂe rengi 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)

[

J. of
Ed.25

Deneyin yap›l›ﬂ›: Beﬂ deney tüpü al›n›p herbirine yukar›daki protein ve benzeri çözeltilerin birinden 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›ﬂt›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 çöktürülür. Kar›ﬂ›m›n yar›s› di¤er bir tüpe dökülür ve birden 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 çözünmez.
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¤rencilerin en çok bilinen ve en önemli karbonhidrat, protein ve ya¤lar›n yap› formüllerine bakarak tan›malar›
ve fiziksel ve kimyasal özelliklerine örnekler vermeleri 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 konular› içinde ö¤renciye anlat›lmas› sonucunda lise
3. s›n›f ö¤rencileri organizmada gerçekleﬂen kimyasal 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›labildiklerinin 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 olabileceklerdir. Phillip Sheep taraf›ndan haz›rlanan
"Customized Laboratory Manuals" setinde ve ilgili kitab›nda, çal›ﬂmada de¤inilen deneylere benzer
uygulamalar önerilmektedir (http:// www. biolabmanual. com/ demo/ 05life % 20 chemistry).
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