
 

Canlı hücreler�n bes�nler� yükseltgeyerek enerj� elde etmes�n� sağlayan ve bütün yaşam b�ç�mler�nde öneml�

b�r yer tutan k�myasal süreçler�n son aşamasına krebs döngüsü den�lmekted�r. Farklı b�yoloj� kaynaklarında

krebs döngsüne tr�karboks�l�k as�t döngüsü, s�tr�k as�t döngüsü veya krebs çember� den�lmekted�r. Krebs

döngüsü başlamadan önce b�r takım hazırlık evres�nden geçer.

Krebs Döngüsü Hazırlık Evres� 
Ökaryot�k hücrelerde gl�kol�z olayı sonrası meydana gelen p�rüv�k as�t ve NADH + H oks�jen�n ortama
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g�rmes�yle m�tokondr�ye geçer. Prokaryot hücrelerde �se bu olay m�tokondr� organel�nde meydana gel�r.

P�rüv�k as�t�n m�tokondr� �ç�ne g�rmes�yle b�rl�kte yapısındak� enerj� açığa çıkar.

M�tokondr� �çer�s�nde bulunan pür�v�k as�t�n enerj�s� enz�mler�n yardımıyla

aset�l koenz�m A (aset�l-CoA) olarak adlandırılan 2C (karbonlu) moleküle

dönüştürülür. Bu olaylar sırasında p�rüv�k as�t�n molekülünden

karbond�oks�t (CO2) ayrılırken, 2 elektron ve b�r proton NAD’a aktarılarak

NAD +H oluşturulur. Böylece 2 pür�v�k as�t�n aset�l koenz�m A (aset�l-CoA) dönüşmes� esnasında 2

karbond�oks�t (CO2) ve 2 NADH + H oluşur.

Krebs Döngüsü 

Hazırlık evres�nde elde ed�len 2C (karbonlu) aset�l koenz�m A (aset�l-CoA) daha fazla oks�dasyona

uğrayab�lmes� �ç�n krebs döngüsüne g�rer. Krebs döngüsü 2C aset�l-CoA ve 4C okzaloaset�k as�d�n reaks�yona

g�rmes�yle 6C s�tr�k as�t �le başlar. Bu nedenle krebs döngüsüne s�tr�k as�t döngüsü de den�lmekted�r. Krebs

döngüsü her aşamasında özgül b�r enz�m�n görev aldığı b�r d�z� reks�yon z�nc�r�nden oluşur.

S�tr�k as�t�n �zomer� olan 6C karbonlu b�r molekülden b�r karbond�oks�t ve

2 h�drojen atomu ayrılır. NAD b�leş�ğ� ayılmış olan 2 h�drojen� alarak NADH

+ H’a dönüşür. Bu olay sonucunda 5 karbonlu yen� b�r molekül oluşmuş

olur.

Karbond�oks�t’�n ayrılmasıyla 4 karbonlu hale gelen molekül b�r d�z�

reaks�yona katılır. Yaşanan bu olaylar sırasında substrat düzey�nde

fosfor�lasyon �le 1 ATP sentezlen�r. Moleküllerden h�drojen ayrılmasıyla b�r

NADH + H ve b�r FADH2 oluşur. Böylece döngüyü başlatan 4C okzaloaset�k

as�t yen�den üret�lm�ş olunur.

Sonuç olarak 2 aset�l-CoA molekülünün döngüye g�rmes�yle 4 karbond�oks�t 6 NADH +H , 2 FADH ve 2 ATP

meydana gel�r.



Krebs döngüsü 2 tur dönmes�yle 6 karbonlu b�r gl�koz molekülünün atomlarının tümü karbond�oks�t

molekülden ayrılmış olur. P�rüv�k as�d�n aset�l-CoA’ya dönüşümü sırasında ve krebs döngüsünde oluşan

karbond�oks�t moleküller� hücrelerden kan yoluyla solunum organlarına taşınarak atmosfere ver�l�r.

krebs döngüsü sonucu açığa çıkan enerj� NADH + H, FADH2, ve ATP

moleküller�n�n yapısı �çer�s�nde depolanır. Oks�jenl� solunumda elde

ed�len enerj�n�n büyük çoğunluğu NADH + H ve FADH2 ‘n�n taşımakta

olduğu elektronların enerj�s�d�r. Bu enerj�ler elektron taşıma s�stem�nde

açığa çıkmaktadır.

Krebs Çember� veya d�ğer b�r �fadeyle Krebs Döngüsünü Kısaca Özetlemek ;

Hazırlık evres�nde 2 pür�v�k as�t 2 aset�l koenz�m A (aset�l-CoA) ‘ya

dönüşür.

Aset�l CoA’dan CoA ayrılır ve aset�k as�t�k as�t�n 4 karbonlu okzaloaset�k

as�t �le b�rleşerek 2 molekül 6 karbonlu s�tr�k as�t� oluşturur.

Bulunan 2 s�tr�k as�t�n he b�r tanes�nden 2 molekül karbond�oks�t (CO2)

ayrılır. 2 NADH oluşur. sonucunda �se 5 karbonlu (5C) 2 b�leş�k

meydana gel�r.

Meydana gelen 5 karbonlu (5C) b�leş�kten b�rer tane karbond�oks�t

ayrılırak 2 NADH daha oluşur. Bunun sonucunda 2 adet 4 karbonlu

b�leş�k meydana gel�r.

Dört karbonlu(4C) b�leş�k tekrardan okzaloaset�k as�t� oluşturarak b�r

krebs� tamamlar. tüm olaylarında esnasında substrat düzey�nde

fosfor�lasyon �le 2 ATP üret�l�r. Buna ek olarak 2 FADH2 ve 2 NADH daha

oluşur.

Sonuç olarak krebs döngüsünde 1 gl�koz kullanılarak 6 NADH ve 2 FADH2, substrat düzey�nde fosfor�lasyon

�le 2 ATP, 4 CO2 üret�m� gerçekleş�rken 6 molekül H2O harcanır.
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