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KĐMYA KONUSU ĐLE ĐLĐŞKĐSĐ:
Bebeklerde gaz sancısının kimyasal 
reaksiyonlar sonucu gaz oluşumu 
nedeniyle meydana geldiğinin 

kavratılması. 





Bebeklerde gaz sancısı: 
KOLĐK

Gaz sancısı olarak 
bilinen infantil kolik 

3 ayın altındaki 
bebeklerin % 10-
30’unda görülür.



Kolik Neden Olur? 

Koliğin nedeni bilinmiyor. Anne sütü alan 
bebekte annenin yediklerine, mama alan 
bebekte ise mamanın içeriğine alerjiye 

sebep olmaktadır. Sindirim sisteminin tam 
olgunlaşmamış olması, besinlerin alınması
sırasında hava yutulması, artmış bağırsak 

gazı, bebeğin günlük rutinindeki 
değişiklikler, annenin endişesi ile ilişkili 

olabileceği düşünülmektedir. Ancak, kesin bir 
neden saptanamamıştır. 



Kolik Tehlikelimidir?

Gaz sancısı olan bebekler 
sağlıklı bebeklerdir, gaz 
sancılarından herhangi bir 

zarar görmezler.

Bebek 2-3 haftalık 
olduğunda başlar, 4-6 

haftada en yoğun döneme 
ulaşır, çoğunlukla 3 ayda 

biter. 

Kolik Ne Kadar Sürer? 



Annenin beslenmesi ile bebeğin 
gazı arasında ilişki var mıdır?

Kolik, gerek anne sütü gerekse formül 
mama ile beslenen bebeklerde 

görülebilir. Emziren anneler, genellikle 
kendi yedikleri ile bebekte gaz sancısı
düzeyi arasında bir ilişki olduğunu fark 

ederler. Örneğin, inek sütü içtikleri 
zaman bebek daha huzursuzdur. 
Şiddetli gaz sancısı çeken bebek 

varlığında, annenin inek sütü ve süt 
ürünlerini bir kaç gün keserek bir 

değişiklik olup olmadığını
gözlemlemelidirler. Değişiklik yoksa, 

rahatça süt içmeye devam edebilirsiniz, 
çünkü emziren anne diyetinde günde 

500 mililitre süt olması aslında kalsiyum 
ihtiyacının karşılanması açısından 

gereklidir.



Bir de, bebeğin beslenme sırasında 
hava yutmasından sakınmak gerekir, 
gerek biberon gerekse anne sütüyle 
beslenen bebeklerde, emerken hava 
yutturmamaya dikkat! Meme başını, 

etrafındaki kahverengi alanla birlikte, 
olabildiğince geniş olarak bebeğin 

ağzına verin, yanlardan hava yutmasın; 
biberon alıyorsa, biberonu yatay değil 
de, dik tutun, bebeğe sadece mama 

gitsin, hava yutmasın.



Sindirim sisteminde gaz 
oluşumunun sebepleri 

nelerdir?

Genelde mide ve bağırsakların üst 
kısımlarındaki gazının kaynağı yutulan havadır. 

Midede biriken gaz atmosfer havası ile aynı
özelliklerdedir ve vücut ısısı ile ısındığında 

hacminde %10 kadar bir artış olur. Her 
yutkunduğumuzda az miktarda hava mideye girer. 

Her tükürük yutma sırasında birlikte 5ml 
kadar hava yutulur ve gıdaların yutulması

sırasında bu miktar daha fazla 
olabilmektedir. Bazı insanlarda, gazın belli bir 
kısmı mideden ince bağırsağa geçmek yerine 

geğirme yoluyla atılır. Bazı insanlar fazla miktarda 
gaz yutarlar. Hızlı konuşmak, sık yutkunmak, sakız 
çiğnemek, sigara içmek, hızlı yemek yemek, uygun 

olmayan diş protezleri kullanmak fazla miktarda 
hava yutulmasına sebep olabilir. 



Midedeki bu gaz genelde emilmek üzere 
ince bağırsaklara geçer. Geri kalan  

kısmında anüsten dışarı atılmak üzere 
kalın bağırsaklara geçer. Aslında 

sindirim sisteminin 
alt kısımlarını oluşturan kalın bağırsa

klardaki gazın da önemli bir kısmı
ağız yoluyla alınan havadan 

oluşmaktadır. 
Yapılan çalışmalarda gastroskopi sırası

nda mideye 
verilen havanın 15 dakika içinde kalı
n bağırsakların çıkışa yakın son kısmı

olan rektuma 
ulaşabildiği gösterilmiştir.



Gıdaların Gaz Oluşumundaki Rolü Nedir?

Yediğimiz gıdalar kalın bağırsaklarda aşırı
gaz oluşumunda bir faktör olabilirler. 
Brüksel lahanası, karnı bahar, lahana, 

brokoli, kuru fasulye ve kepek ince 
bağırsakta tam olarak sindirilmezler. Tam 

olarak sindirilmemiş besin partikülleri kalın 
bağırsağa ulaşınca buradaki bakterilerce 

fermente edilip gaz oluşumuna neden 
olurlar.. Yulaf ya da taze meyve ve sebzeler 

de bu duruma yol açabilirler. 



Bir günde 
sindirim sisteminde 

oluşan gaz miktarı ½ -2 
L arasında değişir. 500 
cc - 2000 cc’ye kadar 

gaz üretebilir. Yutkunma 
sonucu havadan 
aldığımız oksijen, 
karbondioksit ve 

nitrojen oluşan bu gazın 
büyük bir kısmını

oluştururlar. 

Oksijen Gazı
Karbondioksit Gazı



Kalın barsaklardaki gıdaların 
bakteriler tarafından 
fermantasyonuyla da 

hidrojen, metan, oksijen 
ve karbondioksit gazları
ortaya çıkar. Sindirim 

sisteminde bulunabilen bu 
gazların  hepsi kokusuzdur.

Metan



Bazı gazların özelliği 
olan kötü koku ise 

içerdiği eser haldeki 
hidrojen sülfür , indol ve 

skatol gibi gazlardan 
kaynaklanır. Bu 

gazlar kolondaki 
gıdaların bakteriler 

tarafından 
fermentasyonu ile 

oluşurlar. 

Đndol

Skatol



Bağırsaklardaki fazla gazın sık sebeplerinden 
biri de kişinin vücudundaki laktaz enziminin 

yetersizliğidir. Laktaz normalde ince 
bağırsaklarda bulunan ve süt ya da diğer 

gıdalarda bulunan laktoz adlı bir tür şekerin 
sindirilmesi için gerekli olan bir enzimdir. Bu 

enzimin eksikliği sonucunda laktoz 
sindirilmeden kolona geçtiğinde bakterilerce 
fermantasyona uğratılıp aşırı gaz ve bazen 

birlikte olabilen ishale yol açar. Bu 
durum laktoz entoleransı olarak adlandırılır. 



Bebeklerde oluşan gaz 
şikayeti  bebeği çok 
rahatsız etmektedir. 

Bebeklerde herhangi bir 
ilaç kullanırken doğal 

olmasına dikkat 
edilmelidir. Đlaçların 

içerdiği doğal anason, 
rezene, badem ve kekik 

yağı sayesinde 
bebeklerde oluşan gazın 

giderilmesinde son derece 
etkilidir. 

Bebeklerde Gaz  Sancılarının Giderilmesi Đçin Đlaçlar:

Kullanıldığı
yerler : 

Bebeklerde 
oluşan gazın ve 

bu durumun 
negatif etkilerinin 
giderilmesinde



Besinsel değerlerinin 
(proteinler,karbonhidratlar,yağ) yanında 
anne sütü vitaminler,mineraller,sindirim 

enzimleri, hormonlar ve bebeği 
hastalıklardan koruyan antikorları da 

barındırır.

Anne Sütü



SĐNDĐRĐM
SĐNDĐRĐM



Sindirim: Büyük moleküllü besin 
maddelerinin, sindirim sistemi     
organlarında parçalanarak, kana 
geçebilecek hale gelmesine denir. 

Sindirim: Büyük moleküllü besin 
maddelerinin, sindirim sistemi     
organlarında parçalanarak, kana 
geçebilecek hale gelmesine denir. 

Sindirim 
nedir?

Sindirim 
nedir?



Sindirim OlaySindirim OlaySindirim OlaySindirim Olayıııı Đkiye kiye kiye kiye 
AyrAyrAyrAyrııııllllıııır:r:r:r:

1. Mekanik Sindirim:1. Mekanik Sindirim:1. Mekanik Sindirim:1. Mekanik Sindirim:

Besinlerin enzim kullanılmadan 
fiziksel olarak parçalanmasına 

mekanik sindirim denir. Ağızda dişler, 
mide ve bağırsaklarda ise kaslar 
yardımıyla gerçekleşir. Mekanik 

sindirimin amacı besinlerin sindirim 
yüzeyini artırarak enzimlerin etkisini 

hızlandırmaktadır.



2. Kimyasal 
Sindirim:

Besinlerin su ve 

enzimler yardımıyla 

parçalanmasıdır. 

Ağızdan bağırsaklara 

doğru kimyasal 

sindirim artar.



Kimyasal Sindirim Đkiye 
Ayrılır:

1. H1. H1. H1. Hüüüücre icre icre icre iççççi si si si sıııındirim:ndirim:ndirim:ndirim: 2. H2. H2. H2. Hüüüücre dcre dcre dcre dıııışıııı sindirim:sindirim:sindirim:sindirim:

Besinlerin hücre dışında 
sindirilmesine denir. Bu olayda 

hücreler dış ortama enzim salgılar. 
Bu enzimler büyük moleküllü

besinleri parçalayarak hücre içine 
alınmasını sağlarlar.

Hücre içine alınan besin 
moleküllerinin lizozomlarda 

sindirilmesine denir.



1. Karbonhidratların 
kimyasal sindirimi
• Sindirimin başladığı yer: Ağız

• • Tükürükte bulunun pityalin (amilaz) enzimi 
ile karbon-hidratlar glikoz, maltoz veya 
dekstrine kadar parçalanır.

• • Sindirimin tamamlandığı yer ince 
bağırsaktır.

• • Onikiparmak bağırsağına pankreas 
tarafından salınan amilaz enzimi maltozları, 
dektsrinleri ve bütün karbonhidratlan glikoza 
kadar parçalar.

• Midede karbonhidrat 
sindirimi görülmez. 

• Karbonhidrat + Su —Amilaz———> Glikoz



2. Proteinlerin Kimyasal 
Sindirimi:

• Sindirimin başladığı yer: Mide

• OLAY:  

• 1. Pepsinojen —HCL———> Pepsin

• 2. Protein + Su —Pepsin———> Aminoasit + 
Pepton

• • Sindirimin tamamlandığı yer: ince bağırsak

• OLAY:

• Protein + Su ——Tripsin——> Aminoasit + 
Pepton

• Pepton + Su —Tripsin———» Aminoasit

• Ağızda protein sindirimi yoktur. 



3.Yağların Kimyasal Sindirimi

Sindirimin başladığı yer: Onikiparmak bağırsağı

Sindirimin tamamlandığı yer ince bağırsak

Olay: Yağ + Su ——Safra suyu , Lipaz————> Yağ asidi + Gliserol

Yağların sindirimi sadece ince bağırsakta gerçekleşir.   Ağız ve midede 
yağların sindirimi gerçekleşmez. 



Sindirimde 
karbonhidratlar 
yapı taşları olan 

glikoza, 
proteinlerin 

yapıtaşı amino 
asitlere,  yağlar 

yağ asidine 
dönüştürüldükten 
sonra  besinlerin 

yıkılması için 
solunum evresine 

geçilir.



Glikoz Amino Asit Yağ Asidi



Canlıların besin 
maddelerini yıkarak 
enerji elde etmesine 
solunum denir

Canlıların besin 
maddelerini yıkarak 
enerji elde etmesine 
solunum denir

Solunum 
nedir?

Solunum 
nedir?



Solunum, enerji elde etmek amacıyla 
organik bileşiklerdeki bağların 
yıkılmasıdır. Solunum sonucunda ototrof 
canlıların organik madde üretmesi için ham 
madde sağlanır. (CO2 ve H2O) 



1) Oksijensiz (Anaerob) Solunum: Glikozun oksijensiz 
ortamda etil alkol, laktik asit ve diğer maddelere 
kadar yıkılıp enerji elde edilmesidir. Fermantasyon da 
denir. Glikoliz meydana gelir. 

2) Oksijenli (Aerob) Solunum: Organik bileşiklerdeki 
kimyasal bağların oksijenli ortamda yıkılarak enerji 
elde edilmesidir. Son ürünler CO2 ve H2O’dur. Üç
basamakta gerçekleşir. Glikoliz, Krebs ve ETS. 

SOLUNUM



Glikoz doğada çok yaygın bir monosakkariddir. Hücreler glikozu 
özel bir yolla yıkar. Canlılar burada açığa çıkan enerjiyi, yaşamsal işlevlerini 
devam ettirebilmek için kullanırlar. Oksijen kullanmaksızın sitoplazmada 
gerçekleşen glikozun pirüvik asite(pirüvata) kadar  yıkımına “glikoliz”
denir.

Şeker parçalanması glikoz molekülünün aktivasyonu ile başlar. 
Glikoz ilk olarak “hekzokinaz” enziminin etkisi altında ATP ile tepkimeye 
girerek kimyasal olarak aktif hale geçer. Daha sonra her biri bir enzim 
tarafından katalizlenen tepkimeler olur.

Glikoliz sonucunda 1molekül glikozdan 2 pirüvik asit
oluşurken; 4 molekül ADP, ATP’ye çevrilir. Başlangıçta 2 ATP, glikozu, 
glikoz-6-fosfata ve fruktoz-6-fosfatı, fruktoz-1,6 difosfata çevirmek için 
kullanıldığından net kazanç 2 ATP’ dir. Sonraki tepkimelerde kullanıma 
hazır 2 molekül de NADH+H+ koenzimi oluşur.

C6H12O6+ 2ATP            2C3H4O3(pirüvik asit) + 4H + 2ADP + 2P

GLĐKOLĐZ



OKSĐJENSĐZ SOLUNUM

2 tip oksijensiz solunum vardır.

1) Etil Alkol Fermantasyonu

2)Laktik Asit Fermantasyonu



EtilAlkol Fermantasyonu

• Bakteriler ve bazı mayalar tarafından gerçekleştirilir.

• Glikoz parçalandıktan sonra elde edilen pürivattan 1 CO2

çıkarak Asetaldehit oluşturular

• Asetaldehit NADH2 ile reaksiyona girerek onun Hidrojenlerini 
alır.

• Son ürün Etil Alkoldür.



Laktik Asit Fermantasyonu

• Çizgili kaslardaki hücreler yeterli oksijen bulamadığında, 
oksijensiz solunum gerçekleştirirler.

• Glikolizde oluşan pürivatlar mitokondriye geçemediğinden, 
glikolizde NAD’a verdiği hidrojenleri geri alarak laktik asite 
dönüşür.





KREBS ÇEMBERĐ(SĐTRĐKASĐT 
ÇEVRĐMĐ)

Krebs devri karbonhidratlar, yağlar ve proteinlerin solunumla 
parçalanması olayında ortak karbon yoludur. Yağ asitleri ve 

aminoasitler farklı sayıda karbon atomu taşıdıkları için farklı
sayıda ATP üretilmesine neden olurlar. Sonuçta oluşan su ve 

karbondioksit miktarı da farklı olur. Örneğin yağ asitleri az O2, 
çok H2 taşırlar ve solunum sonucunda az CO2 ve çok H2O oluşur. 
Bunu nedenle yağlar kurak ortam hayvanlarında iyi bir su deposu 

kaynağıdır. 



C6H12O6 + 6O2           6CO2 + H2O + ENERJĐ(net 38 ATP)

ATP (net)ATP (net) FADHFADH22 NADHNADH22 Net KazanNet Kazançç

GlikolizGlikoliz 2 ATP2 ATP ____ 2x32x3 8 ATP8 ATP

PirPirüüvik asitvik asit ____ ____ 2x32x3 6 ATP6 ATP

Krebs Krebs 
ÇÇemberiemberi

2 ATP2 ATP 2x22x2 6x36x3 24 ATP24 ATP

ToplamToplam 4 ATP4 ATP 4 ATP4 ATP 30 ATP30 ATP 38 ATP38 ATP



ATP’nin Yapısı

Yapısındaki fosfat bağları hidrolizle koptuğu zaman yüksek enerji 
veren organik maddedir. Yapısında adenin nükleotidi, 5 C’lu riboz ve 
üç fosfat bulunur. 

+               +                   

Adenozin                                      Yüksek enerji bağları

Adenozin Mono Fosfat  (AMP)                   

Adenozin Di Fosfat (ADP)

Adenozin Tri Fosfat (ATP)

Adenin 5C P P P



Belirli hacmi ve 
şekli olmayan 

koyuldukları bütün 
kapları dolduran 
maddelerdir. 

Gazlar 
sıkıştırıldıklarında 
hacimleri büyük 

ölçüde 
sıkıştırılabilen 
maddelerdir.

GAZLAR



-Gaz hali genel olarak molekül ve 
atomların birbirinden uzak olduğu ve çok 
hızlı hareket ettiği bir haldir. 
-Gaz molekülleri birbirine uzak olduğu için 
aralarında etkileşim yok denecek kadar 
azdır. Bu sebeple gaz molekülleri 
birbirinden bağımsız hareket ederler. 
-Gazların hacim ve şekilleri işgal ettikleri 
kaba göre değişir. Bulundukları kabı
doldururlar. 
-Gazlar kolaylıkla sıkıştırılabilirler. 
-Gazlar birbiriyle her oranda karışarak 
birinin yalnız başına işgal ettiği hacmi bu 
sefer beraberce doldururlar. 
-Gazlar hızlı hareket ettiklerinden 
bulundukları kabın çeperine çarparlar ve 
bu çarpma neticesi kaba basınç
uygularlar. 



-Bulundukları kap içerisinde bütün yönlerde aynı basıncı
uygularlar. 
-Yoğunlukları katı ve sıvıya göre çok küçüktür. 
Isıtıldıklarında bütün gazlar sıcaklık değişimi karşısında aynı
oranda genleşirler. 
-Kolaylıkla bir ortamda yayılırlar. 
-Gazların taneciklerinin oluşturduğu hacim, moleküller 
arasındaki boşluk yanında ihmal edilebilecek kadar küçüktür. 
-Gaz molekülleri sabit bir hızla hareket ederken birbiriyle ya da 
bulundukları kabın duvarlarıyla çarpışırlar. Bu çarpışmalarda 
taneciklerin hızı ve doğrultusu değişebilir. Fakat çarpışmalar 
esnek olduğundan kinetik enerjide bir değişme olmaz. 
-Gaz taneciklerinin sıcaklık değişimi ile hızları değişeceğinden 
ortalama kinetik enerjileri de değişir. 
-Sıcaklıkları aynı olan bütün gazların ortalama kinetik enerjileri 
birbirine eşittir. 
-Gaz molekülleri yüksek basınç düşük sıcaklıklarda 
sıvılaştırılabilirler
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