
NİŞASTANIN HİDROLİZİ 

Karbohidratlar, yeryüzünde en bol bulunan biyomoleküllerdir. Karbohidratlar üç ana sınıfa 

ayrılır; monosakkaritler, oligosakkaritler ve polisakkaritler.  

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

Doğada en bol bulunan monosakkarit altı karbonlu bir şeker olan D-glukoz’dur. 

Monosakkaritler renksiz, suda ve polar çözücülerde çözünebilen kristal yapılı katılardır. Çoğu 

tatlıdır. 

Oligosakkaritler glikozit bağları olarak adlandırılan özel bağlarla bağlanmış kısa zincirli 

monosakkarit birimlerini içerir. İki monosakkaridin bir molekül su kaybederek birleşmesinden 

disakkaritler oluşur. Maltoz, laktoz ve sükroz gibi disakkaritler, bir şekerin bir hidroksil grubu 

ile diğerinin anomerik karbonunun tepkimeye girmesi sonucu oluşan bir glikozit bağı ile 

birbirlerine bağlanmış iki monosakkarit içerirler.  

Polisakkaritler, 20 veya daha fazla sayıda monosakkarit birimi içeren şeker polimerleridir, 

bazıları yüzlerce ya da binlerce birime sahiptir. En önemli depo polisakkaritleri, bitki 

hücrelerinde nişasta ve hayvan hücrelerinde glikojendir.  

Polisakkaritler genel olarak asitlerle ısıtıldıklarında glikozit bağının parçalanması ile hidrolize 

uğrayarak kendilerini oluşturan oligosakkaritlere, en sonunda da monosakkaritlere 

dönüşebilirler.  

Karbonhidratların kimyasal olarak parçalanması bünyelerine su alarak olmaktadır. Bu olaya 

hidroliz denir. Hidroliz işleminde asit ve enzimler (amilaz) rol oynamaktadır. Nişasta, iyot 

çözeltisiyle karakteristik renk verir. Polisakkaritler iyotu, moleküllerinin büyüklüğüne göre, 

farklı şekilde adsorbe ederler ve renkli bir kompleks verirler. 

Parçalanma ürünlerinden dekstrinler, nişasta glikoza kadar hidrolizlenmeden önce oluşan kısa 

moleküllü ürünlerdir. Dekstrinlerin çözünürlüğü yüksektir ve yoğun şurup kıvamında olup 

gıdalarda viskozite arttırıcı, dolgu maddesi olarak kullanılırlar. 

 

 

 

 



Deneyin yapılışı: 

%1’lik nişasta çözeltisinin 100 mL’si üzerine 5 mL derişik HCl ilave edilir ve ısıtılır. Isıtmanın 

6, 10, 15 ve 30. dakikalarında nişasta çözeltisinden 10’ar mL örnek alınarak bir deney tüpüne 

aktarılır ve hızlı bir şeklide soğutulur. Üzerine yaklaşık 1-2 mL derişik NaOH eklenerek 5-6 

damla iyot çözeltisi damlatılır. Elde edilen sonuçlar (renk değişimleri) yorumlanır. Nişasta 

çözünmeye başladığında ilk başta iyot damlattığımızda gördüğümüz mavi-mor renk süre 

ilerledikçe giderek azalır ve belli bir müddet sonunda tamamen kaybolur. 

 

Hidroliz aşaması İyot ile oluşan renk 

Nişasta Mavi 

Amilodekstrin Mor menekşe 

Eritrodekstrin Kırmızı-kahverengi soğan kabuğu 

Akrodekstrin Hafif sarı 

Glukoz Hafif sarı-renksiz 

 


