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>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?
 

M�tokondr�ye sah�p olan bütün hücreler, bazı bakter�ler ve arkeler oks�jenl� solunumla ATP

sentezleyeb�l�rler. Organ�k bes�n maddeler�n�n oks�jenle yıkılması sonucu, organ�k

bağlarındak� enerj�n�n açığa çıkarılmasına 

oks�jenl� solunum den�r.

C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + 38 ATP + Isı

Oks�jen varlığında organ�k bes�nler tamamen monomerler�ne kadar parçalandığı �ç�n,

toplam 38 ATP g�b� yüksek enerj� açığa çıkar.

Oks�jenl� Solunum (Aerob�k) – Konu
Anlatımı
Yen� B�yoloj� Eylül 15, 2017
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Oks�jenl� solunum prokaryot canlılarda s�toplazmada ve hücre zarının kıvrımlarında

gerçekleş�r. Ökaryot özell�ktek� hücrelerde �se s�toplazmada başlayan reaks�yonlar

m�tokondr� �ç�nde devam eder.

M�tokondr�ler ç�� zar s�stem�ne sah�p olan hücre organeller�d�r. Dış kısmında bulunan zar

düz ve esnekt�r. İç kısımda bulunan zar �se m�tokondr�n�n enerj� ver�m�n� artıracak şek�lde

kıvrımlıdır. Bu kıvrımlara kr�sta den�r.Kıvrımların arası matr�ks den�len b�r sıvı �le doludur.

Kr�sta ve matr�kste solunum tepk�meler�n�n gerçekleşmes�n� sağlayan enz�mler vardır.

Bes�n moleküller� s�toplazmada bel�rl� aşamaya kadar parçalanır. Bu şek�lde oluşan küçük

moleküller m�tokondr� �ç�ne g�rer

Hücren�n oks�jenl� solunumunda gl�kol�z, krebs çember� ve ETS (elektron taşıma s�stem�)

olmak üzere üç öneml� evre ayırt ed�l�r.

1. Gl�kol�z
Gl�kozun s�toplazmada, enz�mlerle 2 molekül p�rüv�k as�te kadar yıkımıdır. Oks�jenl�

solunumun gl�kol�z reaks�yonlarında gerçekleşen reaks�yonlar, oks�jens�z solunumdak�yle
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aynıdır.

Oks�jenl� solunumun gl�kol�z evres�nde meydana gelen NADH+H+ lar, solunumun son

aşamasında (ETS) ATP sentez�nde kullanılır.

2. Krebs Döngüsü Tepk�meler�
Bu döngüde meydana gelen reaks�yonlar m�tokondr�n�n sıvı kısmında (matr�x) gerçekleş�r.

Gl�kol�z�n son ürünü olan, �k� molekül p�rüvatın, oks�jen varlığında m�tokondr�ye
g�rmes�yle krebs çember� başlar.

M�tokondr�ye g�rerken parçalanan �k� molekül p�rüvattan (b�r molekül gl�kozun

parçalanmasıyla oluşmuş); 1 mol CO2 ve 2 H atomu çıkar. Açığa çıkan h�drojen atomları

NAD+ tarafından tutulur ve NADH+H+ molekülü oluşur. Sonuçta p�rüvat �k� karbonlu b�r

b�leş�k olan Aset�l Co-A ya dönüşür.
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Krebs devr�n� başlatan �lk molekül aset�l Co-A , 4 karbonlu okzaloaset�k as�t �le b�rleşerek 6

karbonlu s�tr�k as�t� oluşturur. Bu nedenle krebs devr�ne s�tr�k as�t çember� de den�r.

Bundan sonrak� aşamalarda 6 karbonlu s�tr�k as�t, b�r d�z� tepk�meyle 5 karbonlu ve 4

karbonlu b�leş�klere dönüşür. Bu dönüşümler sırasında 4 molekül CO2, 6NADH+H+ ve 2

FADH2 oluşur. Bu reaks�yonlar sırasında 

ayrıca sübstrat düzey�nde fosfor�lasyonla 2 ATP molekülü sentezlen�r

>> OKUYUNCA ŞAŞIRACAKSINIZ: B�yoloj� Hakkında İlg�nç B�lg�ler?

3. E.T.S (Elektron Taşıma S�stem�)
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M�tokondr�n�n dış zarı küçük moleküllere ve �yonlara karşı geç�rgen olmasına rağmen, �ç

zarı protonlar da dah�l pek çok molekül �ç�n geç�rgen değ�ld�r. M�tokondr� �ç zarındak�

kıvrımlarda (kr�sta) elektron taşma s�stem� ve ATP sentaz enz�mler� bulunur. Elektron

taşıma s�stem� b�r d�z� elektron taşıyıcı molekülden oluşur.

Bu elemanlar, elektron çekme özell�ğ�ne göre;
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NADHQ redüktaz (FAD), ub�k�non (koenz�m Q), s�tokrom redüktaz (s�tokrom b),
s�tokrom c s�tokrom oks�daz (s�tokrom a ve a3) şekl�nde sıralanır.

ETS elemanlarından ub�k�non (koenz�m Q) dışındak�ler prote�n yapısındadır. Ub�k�nonun
�se yapısı b�r çeş�t yağ türev�d�r.

Koenz�mlerle (NAD+ ve FAD) taşınan elektronlar, ETS elemanlarına aktarılırken protonlar

m�tokondr�n�n matr�ks�ne (sıvı kısım) bırakılır. Bu sırada NADH+H+, NAD+ hal�ne, FADH2
�se FAD hal�ne yükseltgen�r.

Elektronların ETS de taşınması sırasında açığa çıkan enerj�n�n b�r kısmı ısı olarak ortama

ver�l�rken, b�r kısmı da matr�kstek� protonları (H+) pompalamak �ç�n kullanılır.

Protonlar bu enerj� yardımıyla ve ETS moleküller� aracılığıyla m�tokondr�n�n �ç ve dış zarı

arasındak� boşluğa pompalanır. Bu sayede m�tokondr�n�n �ç ve dış zarı arasındak� boşluk,

maktr�ks sıvısına oranla daha fazla proton der�ş�m�ne sah�p olur.

Protonlar elektr�k yükütaşıdığı �ç�n zarın �k� yüzü arasında elektr�ksel yük farkı 

oluşur. Bu der�ş�m ve elektr�k yük farkı �se b�r potans�yel enerj� farkı meydana get�r�r.

M�tokondr�n�n �ç zarı protonlara geç�rgen olmadığı �ç�n ATP sentaz enz�m�, zarlar arasındak�

boşlukta bulunan protonların tekrar matr�kse dönmes�n� sağlayan b�r yol oluşturur. Bu

proton akışı sırasında ATP sentaz enz�m� akt�fleş�r ve ADP ye fosfat eklenerek ATP

sentezlenmes�n� sağlar.

Protonlar matr�kse akmaya devam ett�kçe ATP sentez� de devam eder. Bu şek�lde ATP

sentezlenmes� olayına oks�dat�f fosfor�lasyon den�r. Bu şek�lde zar yüzeyler� arasındak�

proton der�ş�m farklı �le ATP üret�lmes� kem�ozmot�k h�potez olarak b�l�nen h�potezle

açıklanır.

ETS z�nc�r�ndek� son elektron alıcısı olan molekül oks�jend�r. ETS n�n sonunda düşük enerj�l�

hale gelm�ş olan elektronlar, oks�jen ve protonlar b�rleşerek suyu meydana get�r�r.
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Proton ve elektronlar gl�kol�z ve krebste toplam 10 NADH+H+ ve 2 FADH2 şekl�nde ETS
ye �let�l�r. Proton ve elektronlar NADH+H+ şekl�nde ETS ye �let�l�rse 3 ATP, (10NADH+H+
x 3 = 30 ATP) sentezlen�r. Proton ve elektronlar FADH2 hal�nde ETS ye taşınırsa 2 ATP
(2FADH2 x 2 = 4 ATP) sentezlen�r.

Karbond�oks�t�n oluşması; solunumun gl�kol�z evres�nde oluşan 2 molekül p�rüv�k

as�t�n aset�l koenz�m- A ya dönüşmes� sırasında 2CO2, krebs döngüsünde organ�k

moleküller�n dönüşümü sırasında da 4CO2 oluşur. Böylece b�r gl�koz molekülü �ç�n 6

CO2 oluşur ve dış ortama atılır.

Suyun oluşumu; oks�jenl� solunumda ETS ye aktarılan b�r ç�� h�drojen atomunun

oks�jen �le b�rleşmes� sonucunda 1 molekül H2O oluşur. NAD+ ve FAD moleküller� �le

taşınan 24 h�drojen atomu oks�jenle b�rleşerek 12 molekül H2O oluşturur.Krebs

devr�nde 6 molekül H2O harcandığı �ç�n, genel denklemde 6H2O çıkışı göster�l�r.

Oks�jenl� solunumda ATP üret�m�; oks�jenl� solunum sırasında gl�kol�z evres�nde

sübstrat düzey�nde fosfor�lasyonla 4 ATP sentezlen�r.

Gl�kozun akt�vasyonu �ç�n 2 ATP harcandığından gl�kol�z reaks�yonlarında net olarak 2 ATP

sentezlenm�ş olur. Krebs döngüsünde de y�ne sübstrat düzey�nde fosfor�lasyonla 2 molekül

p�rüv�k as�t �ç�n 2 molekül ATP sentezlen�r.


