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HÜCRESEL SOLUNUM VE FERMANTASYON

• Hücresel solunum
➢ Oksijenli Solunum
➢ Oksijensiz Solunum

• Fermantasyon
• Fotosentez-Oksijenli Solunum İlişkisi
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Oksijenli Solunum

Fermantasyon hücresel 
solunum değildir.

• Aerobik solunum olarak da bilinir.
• Basit organik maddelerin, oksijenli 

ortamda inorganik maddelere kadar 
parçalanması sonucu ATP üretilmesi 
olayıdır. 

• ETS kullanılır. Son elektron tutucusu 
O2’dir.

• Prokaryot canlılarda sitoplazma ve 
hücre zarı kıvrımlarında gerçekleşirken, 
ökaryot canlılarda sitoplazmada başlar 
ve mitokondride devam eder.

• Glikoliz, krebse hazırlık, krebs döngüsü 
ve ETS aşamalarından oluşmaktadır.

• Bazı prokaryot ve ökaryot canlılar 
oksijenli solunum yapar. 

• Anaerobik solunum olarak da bilinir.
• Basit organik maddelerin oksijensiz 

ortamda parçalanması sonucu ATP 
üretilmesi olayıdır.

• ETS kullanılır. Ancak son elektron 
tutucusu elektronegatifliği O2’den daha 
düşük olan bir molekül olmalıdır. 

• Örn: Sülfat (SO4), Kükürt (S), Nitrat (NO3), 
Nitrit (NO2), CO2, Fe, Fumarat, Potasyum 
nitrat, sodyum nitrat, karbonat.

• Azot döngüsünde görev alan bazı 
bakteriler toprakta ve suda bulunan 
nitratı (NO3) oksijensiz solunumda 
kullanarak moleküler azot (N2) şeklinde 
atmosfere gönderir. Bu olaya 
denitrifikasyon denir.

• Glikoliz, krebse hazırlık, krebs döngüsü ve 
ETS aşamalarından oluşmaktadır.

• Bazı prokaryot canlılar oksijensiz 
solunum yapar.

• Oksijensiz ortam koşullarında 
ETS kullanmaksızın basit organik  
besinlerden enerji elde etmenin 
alternatif yoludur.

• Etil alkol ve laktik asit 
fermantasyonu en yaygın 
fermantasyon çeşitleridir. 

• Glikoliz ve son ürün oluşum 
aşamalarından oluşmaktadır.

• Bazı prokaryot ve ökaryot
canlılar fermantasyon yapar.

Basit organik maddelerin, ETS kullanılarak 
hücrede yıkımıyla enerji elde edilmesine 

hücresel solunum denir. Oksijensiz Solunum

HÜCRESEL SOLUNUM
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• Aslında PGA’den pirüvata dönüşüm esnasında 2 
molekül H2O açığa çıkar. Hücresel solunum ve 
fermantasyon olayları için glikoliz tepkimeleri ortak 
olduğundan bu olaylar sırasında H2O açığa çıkması 
ortaktır.

• Bir molekül glikozun 2 pirüvat molekülüne yıkılması 
olayına glikoliz denir. 

• Sitoplazmada gerçekleşen bu olayda glikozu 
aktifleştirmek için 2 ATP tüketilir, substrat
düzeyinde fosforilasyonla 4 ATP sentezlenirken 2 
NADH+H+ üretilir.

• Tepkimelerin başında 2 ATP harcandığı için net 2ATP 
kazancı vardır.

NAD NEDİR?
Nikotinamid Adenin Dinükleotit. DNA ve RNA' da 

bulunmayan bir nükleotittir. B3 vitamininin bir türevidir. 
Yani bir çeşit koenzimdir. Organik besinlerdeki 2 eletron

ve 1 protonu (H+) alarak NADH+H şeklinde indirgenir.
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Glikoliz evresi

• Net 2ATP üretilir.

• 2NADH+H+ üretilir.

• Toplam SDF 4ATP üretilir.

• 2ATP harcanır.

Son ürün 

oluşum evresi

• ATP üretilip tüketilmez.

• Farklı son ürünlerin 

oluşmasının nedeni;  

farklı enzim çeşitlerinin 

kullanılmasıdır.

• NAD yenilemesi yaparak 

glikoliz tepkimelerinin 

devamlılığı sağlanmış 

olur.

FERMANTASYON

• Bazı prokaryot ve ökaryot hücrelerde etil alkol fermantasyonu 
görülür. 

• Hamurun mayalanmasında, bira yapımında kullanılan maya 
mantarları etil alkol fermantasyonu yapar.

• Şarap, soya sosu, sirke yapımında kullanılan bakteriler etil alkol 
fermantasyonu yapar.

• Bazı bitki tohumları ve bataklık bitkilerin köklerinde bulunan 
hücreler etil alkol fermantasyonu yapar.

• Bazı prokaryot ve ökaryot hücreler laktik asit fermantasyonu yapar.
• Sütten yoğurt ve peynir eldesinde kullanılan bakteriler laktik asit 

fermantasyonu yapar.
• Turşu, salamura zeytin yapımında kullanılan bakteriler laktik asit 

fermantasyonu yapar.
• Omurgalıların olgun alyuvar hücreleri, çizgili kas hücreleri ve damar 

tıkanıklığı sonucu oksijensiz kalan kalp kası hücreleri laktik asit 
fermantasyonu yapar.

Çizgili kaslarda biriken laktik asit dinlenme anında pirüvata
dönüştürüp oksijenli solunuma katılır. Kana karışan laktik 
asit kalp kası hücrelerinde pirüvata dönüştürülüp oksijenli 

solunum tepkimelerine katılır. Kana karışıp karaciğere 
giden laktik asit, karaciğer hücrelerinde pirüvata dönüşüp 
oksijenli solunum tepkimelerine katılabileceği gibi glikoza 

dönüşüp glikojen şeklinde de depolanabilir.



• Ökaryot canlılarda oksijenli solunum tepkimeleri ................................. başlar ................................. devam ede r.

• Prokaryot canlılarda ise  ………………..……….... başlar …………………………………..……. devam eder.

sitoplazmada mitokondride

OKSİJENLİ SOLUNUM

sitoplazmada

Dış zar

İç zar

Krista

Matriks

hücre zarı kıvrımında

İç zarın yaptığı kıvrımlardır. ETS elemanlarını ve enzimleri taşır.

Mitokondrinin içi dolduran sıvıdır. DNA, RNA ve ribozomlar bulunur. 
Bu sayede replikasyon sonucu basitçe ikiye bölünerek çoğalabilir. 
Transkripsiyon ve translayon olayları gerçekleşir.

Basit organik 
madde



OKSİJENLİ SOLUNUMUN GENEL DENKLEMİ 

VE BASAMAKLARI

2ATP + C6H12O6 + 6O2  + 6H2O 6CO2 + 12H2O + 34/32ATP + Isı enejisi

Oksijenli solunum;

• Glikoliz

• Krebse hazırlık evresi ve Krebs

Döngüsü

• ETS

olmak üzere üç evrede gerçekleşir.

Glikoliz

Prokaryotlarda Ökaryotlarda

ETS

Prokaryotlarda Ökaryotlarda

Krebse hazırlık evresi 
ve Krebs Döngüsü

Prokaryotlarda Ökaryotlarda

Sitoplazmada Sitoplazmada Sitoplazmada Matrikste Hücre zarı 
kıvrımında

Kristada



KREBS DÖNGÜSÜNE HAZIRLIK 

VE KREBS DÖNGÜSÜ
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• Sitrik asit döngüsü olarak da bilinen krebs
döngüsü tepkimeleri Hans Krebs tarafından 
keşfedilmiş olup Krebs, bu çalışma 
sayesinde nobel ödülü kazanmıştır.

• Krebse hazırlık ve krebs döngüsünde 
meydana gelen tepkimeler sayesinde 
organik bileşiklerdeki elektronlar ve 
hidrojenler NAD ve FAD moleküllerine 
aktarılır.

• Krebse hazırlık aşamasında 2 NADH+H+ ve 2 
CO2 üretilir.

• Krebs döngüsünde ise 6 NADH+ H+, 2 FADH2, 
4 CO2 ve substrat düzeyinde fosfosrilasyonla
2 ATP üretilir.

FAD+ ; Flavin Adenin Dinükleotit. DNA 
ve RNA' da bulunmayan bir 

nükleotittir. B2 vitamini türevidir. Yani 
bir çeşit koenzimdir. Organik 

besinlerdeki 2 elektron ve 2 protonu 
(H+) alarak FADH2 şeklinde indirgenir.

FAD Nedir?

KREBS DÖNGÜSÜ
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• Oksijenli solunumun glikoliz, krebse hazırlık ve krebs döngüsünden gelen NADH+H+ molekülleri ile krebs döngüsünden gelen FADH2 molekülleri ETS elemanlarına 
elektron verirken matrikse hidrojen iyonlarını bırakır.

• Elektronlar ETS elemanları arasında indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri ile aktarılırken açığa çıkan enerji ile matriksteki hidrojen iyonları ETS elemanları 
aracılığıyla zarlara arası bölgeye pompalanır. 

• Zarın iki yüzeyi arasında oluşan elektriksel yük derişim farkı proton motiv güç oluşturur. ATP sentaz, zarlar arası bölgede biriken hidrojen iyonlarını matrikse
pompalarken açığa çıkan enerji ile ATP sentezler. Bu şekilde ATP sentezlenmesine oksidatif fosforilasyon, bu mekanizmayı açıklayan hipoteze kemiozmotik hipotez 
denir. 

• Son elektron tutucusu olan oksijen molekülüne aktarılan oksijen ve matrikse dönen hidrojen iyonları bir araya gelerek su üretilir.



• Kristada bulunan ETS elemanlarının birincisinden sonuncusuna doğru ETS elemanlarının elektronegatiflik özellikleri 
artar. Yani elektronegatifliği en fazla olan molekül oksijendir. Elektronlar ETS’den geçerken enerjileri kademeli olarak 
azalır. Yani elektronegatifliği en fazla olan oksijen, en az enerjisi olan eletronları almış olur. Bu sayede hücre, 
elektronların sahip olduğu enerjiden zarar görmeden faydalanabilmektedir. Elektronların aktarımından çıkan enerji, 
H pompalamak için ve mitokondriye bazı moleküllerin alınması için kullanılırken enerjinin bir kısmı da ısı olarak 
yayılır. Biraz önce bahsettiğimiz nedenlerden dolayı bir glikoz molekülündeki enerjinin tamamı ATP’ye aktarılamaz. 
Enerjinin yaklaşık %34’ü ATP sentezlenmesi için kullanılır.

• 1NADH+H+ molekülünün getirdiği elektronlar ETS’den geçtiğinde 2,5 ATP sentezlenirken 1FADH2 molekülünün 
getirdiği elektronlar ETS’den geçtiğinde 1,5 ATP sentezlenir. Bunun nedeni NADH+H+ moleküllerinin ilk ETS 
elemanına elektron aktarıp zarlar arası bölgeye daha fazla hidrojen pompalattırmasıdır. FADH2 ise ikinci ETS 
elemanına elektron transferi yaptığı için zarlar arası bölgeye daha az hidrojen pompalanır. 

• Bir glikoz molekülü karaciğer hücrelerinde oksijenli solunumda kullanılırsa beyin hücrelerine göre oksidatif
fosforilasyonla daha fazla ATP sentezlenmesine neden olur. Bunun nedeni ise karaciğer ve beyin hücrelerinin sahip 
olduğu mitokondrilerde, mekik sistemlerinin farklı olmasıdır. Karaciğer hücresindeki mitokondrilerin mekik 
molekülleri glikolizden gelen NADH+H+ moleküllerinin elektronlarını matriksteki NAD moleküllerine, beyin 
hücrelerinin mitokondrilerindeki mekik molekülleri ise matriksteki FAD molekülüne aktarmasıdır. Glikolizde üretilen 
NADH+H+ molekülleri, sitoplazmadan mitokondri matriksine geçemez. Bu nedenle bu molekülün taşıdığı elektronlar 
mekikler sayesinde matriksteki NAD ya da FAD moleküllerine aktarılması gerekir.

• Oksijenli solunumda en fazla ATP üretimi ETS aşamasında oksidatif fosforilasyonla gerçekleşir. 

NOTLAR



KAHVERENGİ YAĞ DOKUSU

Kahverengi yağ dokusundaki mitokondrilerin iç 
zarında termogenin adı verilen bir kanal proteini 
bulunur. Bu protein zarlar arası bölgeden gelen 

hidrojenleri matrikse pompalayabilme özelliğine 
sahiptir. Bu hidrojenler ATP sentaz yerine 
termogenin proteini aracılığıyla matrikse

pompalandığında ATP yerine ısı enerjisi üretimi 
gerçekleşir. Bu olay sayesinde açığa çıkan ısı, 

vücut sıcaklığını düzenlemede kullanılmaktadır. 
Yeni doğan çocuklarda ve kış uykusuna yatan 

hayvanlarda bu mekanizma devreye girmektedir.
İnsanlarda bebeklikten itibaren yaş ilerledikçe 

vücudundaki kahverengi yağ dokusu oranı azalıp 
sarı yağ dokusu oranı artmaktadır.

SARI YAĞ DOKUSU

KAHVERENGİ YAĞ DOKUSU



FARKLI BESİNLERİN OKSİJENLİ 

SOLUNUMA KATILIM YOLLARI

Hücresel solunumda en çok enerjinin yağ yapı 
birimlerinden sağlanmasının nedeni yağların yapısında 

çok miktarda H atomu bulunmasıdır. Ancak 1. 
dereceden enerji kaynağı olarak kullanılmamalarının 

sebebi ise parçalanmalarının güç oluşu ve yapı 
malzemesi olarak kullanılmalarıdır. Yapılarında çok 

miktarda H atomu bulunması sebebiyle parçalanmaları 
sonucu metabolik su oluşumu en fazla olan besindir.

Gliserol, fofogliseraldehite dönüştürülerek, yağ 
asitleri ise beta oksidasyon tepkimeleri sonucu 

asetil CoA’ya dönüştürülerek oksijenli solunuma 
girer.

Amino asitler ise taşıdıkları C atom sayısına 
göre, pirüvat, asetil Co-A’ya ve krebs

çemberinde görevli farklı ara ürünlere 
dönüştürülerek oksijenli solunuma katılırlar.
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FOTOSENTEZ-OKSİJENLİ 

SOLUNUM İLİŞKİSİ

Fotosentez ürünleri, mitokondri için substrat iken, solunum ürünleri 
de kloroplast için substrat olarak kullanılır.

Bitkiler gündüz ve gece boyunca solunum yaparlar. Ancak fotosentezi 
sadece gündüzleri yapar.
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Fotosentez hızı < Solunum hızı

I

II
III

Atmosfere O2 verilmez. Hatta O2

alınarak CO2 verilir.

Fotosentez hızı = Solunum hızı
Atmosfere O2, CO2 verilip alınmaz. 
Solunum ürünleri fotosentez için, 
fotosentez ürünleri solunum yapmak 
için yeterlidir.

Fotosentez hızı > Solunum hızı Atmosfere  O2 verilir. Atmosferden 
CO2 alınır.


