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MITOCHONDRIAL BIOENERGETICS  
 

Abstract. The paper presents the review of cell organelles - mitochondria, which is important in the process of 
energy producing. The process of ATP synthesis, metabolic processes associated with the respiratory chain, oxida-
tive phosphorylation, oxidative cleavage of energy-rich substrates related to ATP synthesis are considered in detail. 
In addition, there are addressed the questions regarding the mechanisms of inhibition of the respiratory chain and 
oxidative phosphorylation, the generating of reactive oxygen and nitrogen forms in the mitochondria. 

Key words: bioenergetics, metabolism, mitochondria, respiratory chain, oxidative phosphorylation, reactive 
oxygen species, reactive nitrogen species.  

 
 

ƏОЖ 576.3+577.1::57.017.7 
 

А. С. Жунусова1, 2, З. С. Орынбаева2, С. Т. Төлеуханов1 
 

1Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан, 
2Дрексел университеті, Филадельфия, АҚШ 

 

МИТОХОНДРИЯЛЫҚ БИОЭНЕРГЕТИКА  
 

Аннотация. Мақалада энергия өндіру үрдісінде орталық рөл атқаратын, клетканың маңызды органел-
лалары болып табылатын митохондриялар жайлы əдеби шолу ұсынылған. ATФ синтездеу үрдісі жəне он-
ымен қабысқан тыныс алу тізбегі мен тотығу фосфорланумен, энергия көзіне бай субстраттардың тотығу 
ыдырауымен байланысты метаболитикалық үрдістер толығырақ қарастырылған. Сонымен қатар, тыныс алу 
тізбегінің жəне тотығу фосфорлануының тежелуі, митохондрияларда оттегінің жəне азоттың белсенді түр-
лерінің түзілу механизмдері жайында мəселелері қозғалынған.  

Түйін сөздер: биоэнергетика, метаболизм, митохондрия, тыныс алу тізбегі, тотығу фосфорлану, отте-
гінің белсенді түрлері, азоттың белсенді түрлері. 

 
Кіріспе. Митохондриялар алғаш рет цитологтармен 1840 ж. айналасында сипатталды. Тыныс 

алу эксперименттері бойынша жəне цитохром с оксидазаны сипаттау бірінші рет 1930 ж. Отто 
Варбургпен жарияланған болатын [1]. 

Митохондриялар клетка ішінде энергетикалық метаболизмінде маңызды рөл атқарады. Мито-
хондриялар клетканың тыныс алу үрдісіне қатысып, клетканың басқа құрылымдары пайдалана 
алатын түрдегі энергия бөліп шығарады. Сондықтан, митохондрияны «клетканың энергетикалық 
станциясы» деп те атайды [2]. 
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Аурудың патофизиологиясына қатысы бар митохондриялар, клеткада төрт орталық функция-
ларды орындайды: олар (а) көпшiлiк бөлiгiн АТФ түріндегі клеткалық энергиямен қамтамасыз 
етеді, (ə) оттегінің белсенді түрлерін (ОБТ), (б) буферлік цитозолды кальцийді (Са2+) түзеді жəне 
реттейді жəне (в) митохондрия өткізгіштігінің өтпелі саңылаулары (mtPTP) арқылы апоптозды 
реттейді [3, 4].  

Бұл əдеби шолудың мақсаты - митохондрияларда жүретін энергетикалық үрдістер, тыныс алу 
тізбегінің (тотығу фосфорлану) жұмыс істеу үрдісі, электрон тасымалдау механизмдерін арнайы 
ингибиторлардың əсерін зерттеу арқылы анықталуы, тотығу фосфорланудың ажыратқыш заттек-
терінің қызметі, тыныс алу бақылауы, митохондриялардың метаболитикалық жағдайлары, мито-
хондрияларда оттегінің жəне азоттың белсенді түрлерінің түзілу механизмдері сияқты деректермен 
қамтамасыз ету болып табылды.  

Митохондриялар жəне олардың клеткалардағы атқаратын қызметі. Митохондрияларда 
өздерін қайта құруға жəне белоктар синтезіне қажетті жеке генетикалық жүйенің бар болуы, 
оларды басқа органеллардан ерекшелендіреді. Митохондрияларда ядроның ДНҚ, РНҚ, рибосома-
ларынан өзгеше өз ДНҚ, РНҚ жəне рибосомалары бар [2].  

Митохондриялардың көлемі тұрақты емес, сондықтан да олардың сыртқы пішіні əркез өзгер-
мелі келеді (сопақша жіп, майда дəн, таяқша тəрізді). Көп клеткаларда олардың қалыңдығы тұрақ-
ты (0,5 мкм), ал ұзындығы тұрақсыз (жіпше тəрізді митохондриялар) 7–10 мкм дейін жетеді. Ірі ми-
тохондриялар бұлшықет талшықтарының кардиомицеттер мен миосимпластарында кездеседі [2, 5].  

Митохондриялардың саны клтеканың түріне қарай өзгермелі болады жəне шамамен клетка-
лардың энергия қажеттіліктеріне сəйкес келеді. Əр түрлі жануарлардың аталық жыныс клетка-
ларында (сперматозоид) митохондриялардың саны 20 – 70 дейін, ал ер адам сперматозоидтарында 
16 жəне ооциттерде 100 000 дейін, сүтқоректілердің дене клеткаларында 500 – 1000 дейін, бауыр 
клеткаларында 2500 дейін жетеді [5, 6]. 

Митохондриялар клетканың цитоплазмасында біркелкі, ал кей жағдайларда, əсіресе, патология 
кезінде, ядроның айналасына немесе цитоплазманың шет жағына қарай орналасады. Цитоплазмада 
клетка қосындылары (гликоген, май) көп болған жағдайда олар митохондрияларды клетканың 
шетіне ығыстырады. Митохондриялар митоз процесінде ұршық жіпшесінің айналасына шоғыр-
ланып, клетка бөлінгенде олар жас клеткаларға тең беріледі. Негізінде митохондриялар АТФ керек 
жерлерге миофибрилдерге тақау, ал сперматозоидтерде талшыққа қарай орналасады Сонымен, 
митохондриялардың саны клетканың түріне жəне оның атқаратын қызметіне байланысты болады. 
Бауыр клеткасында болатын жалпы белоктың 30–35 % митохондриялардың құрамында кездесе-
тіні, ал бүйректе 20 % болатыны анықталды [5]. 

Митохондрия екі мембранамен қоршалған, 6–7 нм шамасындай қалыңдығы бар, гиалоплаз-
мадан бөліп тұратын сыртқы мембранадан жəне ішкі мембранадан тұрады (1-сурет). Олардың 
арасында ені 10–20 нм мембранаралық кеңістік болады. Сыртқы мембранасы тегіс, ал ішкі 
мембранасы митохондрия қуысына бағытталған ұзындығы əр түрлі тарақша тəрізді көптеген 
күрделі өсінділер – кристалар түзеді. Кристалардың митохондрияларда орналасуы əр түрлі, кейбір 
клеткаларда көлденең бағытта орналасады, кейбіреулері тармақтанып келеді [2, 5].  

Сыртқы мембрана. Сыртқы мембрананың құрамында кең каналдарды түзетін белоктар 
(порин деп аталатын белоктар) болғандықтан, олар салмағы 10 000 дальтонға дейін баратын бар-
лық молекулалар үшін өткізгіш болып табылады. Сонымен қатар, бұл мембрананың құрамына 
митохондриалық липидтердің синтезіне қатысатын ферменттер кіреді [7].  

Ішкі мембрана. Көпшілік шағын молекулалар мен иондар, соның ішінде H+ үшін өткізгіш емес 
болып табылады. Олардың құрамында тыныс алудың электрон тасымалдаушылары (I-IV кешен-
дері), АДФ-ATФ транслоказалар, ATФ-синтетазалар (F0F1) жəне басқа да мембраналық транс-
порттық жүйелер бар. 

Матрикс. Олардың құрамында лимон қышқылы циклінің ферменттері, пируват-дегидрогеназа 
жүйесі, май қышқылдарын тотықтыратын жүйесі, амин қышқылдарын тотықтыратын жүйесі жəне 
басқа да көптеген ферменттері болады. Ол сондай-ақ, ATФ, АДФ, AMФ, фосфат, НАД, НАДФ 
жəне А коферметтерді қамтиды. Сонымен қатар, олардың ішінде митохондриялық ДНҚ бірдей 
бірнеше көшірмелері, арнайы митохондриялық рибосомалар, тРНҚ жəне митохондриалық гено-
мының экспрессиясына қатысатын əртүрлі ферменттер бар. 
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1-сурет – Митохондриялардың құрылысы [7] 
 

Мембранааралық кеңістік. Бұлардың ішінде матрикстен шығатын АТФ-ты басқа нуклео-
тидтерді фосфорлау үшін қолданатын бірнеше ферменттер (аденилаткиназа жəне т.б.) бар [7].  

Митохондрияның сыртқы мембранасының құрамындағы белоктар 20 % болса, ал ішкі мем-
бранасында 75 % дейін жетеді, мұның өзі оның басқа клетканың мембраналарына қарағанда 
ерекшелігін көрсетеді [2, 5].  

Сонымен, митохондрияның негізгі қызметі – АДФ-тан АТФ синтездеп алу, яғни клетканың 
энергетикалық қажеттілігін қамтамасыз ету. Бұл энергия митохондриядан бөлініп, клетканың 
тіршілік əрекеттеріне жұмсалады. Осының барысында АТФ қайтадан АДФ-қа айналып митохон-
дрияға енеді [2].  

Митохондриялардың метаболитикалық күйі. Электрондардың тасымалдану қарқынды-
лығына, тыныс алуды лимитациялайтын факторлардың табиғатына жəне тасымалдағыштардың 
тотысыздану деңгейіне байланысты митохондриялардың бес метаболитикалық күйлерін бөледі [8]: 

1-күйі немесе эндогенді тыныс алу тотығу субстраттары мен АДФ - фосфат акцепторлары 
болмаған кезде көрінеді; 

2-күйі немесе субстратты жағдай тотығу субстарттарының болуымен, бірақ АДФ болмауымен 
сипатталады; 

3-күйі немесе белсенді фосфорлаушы (энергизацияланған) жағдай тотығу субстраттары мен 
АДФ болған жағдайда көрінеді, яғни митохондриялардың тыныс алуы жылдам белсенген жағ-
дайында болады. Бұл жағдайда тыныс алу қарқындылығы митохондрияларға субстраттардың ену 
жылдамдығымен жəне тотығу фосфорлаушы ферменттердің күш-қуаттылығымен шектеледі. 
Сонымен қатар, бұл күйде субстраттардың тотығумен қатар, АДФ фосфорлануы жүреді; 

4-күйі немесе фосфорланбайтын жағдай қосылған АДФ таусылуымен болатын тыныс алуы-
ның бəсеңдеуімен сипатталады, жəне бұл кезде тотығу жылдамдығы АДФ тапшылығымен шек-
теледі. Бұл жағдайда митохондриялармен оттегіні тұтынуы ішкі мембрана арқылы протондардың 
ағып кетуімен жəне электрон тасымалдауының фосфорланбайтын жолының қызмет етуіне 
байланысты; 

5-күйі анаэробты жағдайында, яғни электродтың ұяшығында оттегі қоры біткен жағдайында 
дамиды.  

Энергетикалық зат алмасу. Митохондрияларда жүретін энергетикалық үрдістер. Энерге-
тикалық зат алмасу – бұл клеткадағы органикалық заттардың ыдырау реакцияларының жиынтығы, 
солардың нəтижесінде қосылыстардың макроэргиялық байланыстарымен (яғни АТФ молекула-
сының екі макроэргиялық фосфорлы-оттек байланыстарымен) синтезі жүреді [9]. 

Клеткадағы энергетикалық зат алмасуды үш кезеңге жіктеуге болады [9]: 1) дайындық кезеңі; 
2) анаэробты (оттексіз) кезең; 3) аэробты (оттегілік немесе тыныс алу) кезең. 
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1) Дайындық кезеңі. Бұл дайындық кезеңі көпклеткалы организмдердің ішек-қарын 
жолдарында жүреді. Күрделі макромолекулалар асқорыту ферменттерінің көмегімен қарапайым 
заттарға дейін ыдырайды: 

- крахмал – глюкозаға дейін; 
- белоктар – аминқышқылдарға дейін; 
- майлар – үш атомдық спирт глицерин мен май қышқылдарына дейін. 
Бұл үрдістер ішек қуысында да, жəне гликокаликсте де олардың эпителиалды клеткаларында 

жүреді. Энергия бұнда аз бөлінеді, жəне ол жылу түрінде бөлінеді (АТФ синтезделмейді). 
Ыдыраған өнімдер ішек клеткаларымен сіңіріледі де, қанға өтеді. Кейін олар клеткалрдың 

цитоплазмасына түседі. 
Зат алмасуда ең көп қолданылатыны бұл глюкоза, дегенмен бастапқы материал болып, басқа 

да гексозалар, май қышқылдар, амин қышқылдар болуы мүмкін. Бұндағы амин қышқылы ең 
соңынан қолданылады, себебі олар клеткалар үшін өте бағалы материал болып табылады. 

2) Анаэробты (оттексіз) кезең. Ол клеткалардың гиалоплазмасында жүреді. 6-көміртекті қант 
глюкозаның ыдырау реакциясының жиынтығы гликолиз деп аталады жəне ол рет-ретімен жүретін 
10 жуық ферментативті реакцияларды қамтиды. Гликолиз үрдісінде фосфорлану, дегидрогенера-
циялану, дефосфорлану реакциялары жүреді. Осы реакциялардың нəтижесінде бейорганикалық 
фосфатты (Фб) жəне АДФ қолдану арқылы АТФ синтезделеді. Осыдан жалпы төрт молекула АТФ 
түзіледі, бірақ олардың екеуі гликолиздің бірінші сатысында шығарылады, сол себепті гликолизде 
таза түрінде екі молекула АТФ синтезделеді. 

Глюкозаның бір молекуласының (Сб-қосылысы) ыдырауынан 2 молекула пируват-пирожүзім 
қышқылы (ПЖҚ, С3-қосылыс) түзіледі, ал глюкозаның дегидрогенерациялану нəтижесінде сутегі 
атомдары НАД+ (никотинамидадениндинуклеотид - тотыққан) ко-субстратына өтеді де, НАДН•Н+ 
(НАД+ тотықсызданған формасы) түзіледі. 

НАДН – қоректік заттар молекулаларының тотығуы кезінде бөлінетін протондар мен е– ең 
басты акцепторы болып табылады. НАДН•Н+ əрбір молекуласы жəй Н+ атомын тасып қана қой-
майды, ал гидрионды, яғни Н атомын е– қоса тасымадлайды. 

 

Н– + Н+ → Н2 .                                                                   (1) 
  

Клеткада оттегі жетіспеген жағдайда гликолиз пирожүзім қышқылынан (ПЖҚ) түзілетін сүт 
қышқылының (лактат) түзілуімен бітеді. Бұл қайтымды реакция болып табылады. Егер оттегі ұзақ 
уақыт болмаған жағдайда клтекада лактат жиналады да, лактоацидоз (сүт қышқылының жоғары 
деңгейі) дамиды. Сүт қышқылы өте токсикалық болып табылады жəне клеткалардың қызметінің 
бұзылуын тудырады, яғни ең алдымен жүйке жəне бұлшықет қызметін. 

Гликолизді сумарлы түрде төмендегідей келтіруге болады: 
 

Глюкоза (С6) + 4НАД+ + 2АДФ + 2Фб → 2ПВК (СЗ) + 4НАДН•Н+ + 2АТФ.             (2) 
 

О2 болған жағдайда эукариотты клеткалардағы энергетикалық зат алмасу митохондрияларда 
жүретін аэробты сатыға өтеді. 

3) Аэробты кезең. Аэробты немесе оттегілік кезеңіде ПЖҚ мен май қышқылдарының СО2 мен 
Н2О дейін ыдырауы жүреді жəне АТФ молекуласының үлкен мөлшері (36) синтезделеді жəне бұл 
реакцияларының көпшілігі митохондриялардың ішкі мембранасында, оның кристалары мен 
матриксінде жүреді [9]. 

Аэробты кезең немесе тыныс алу бірнеше сатыға бөлінеді жəне олардың кезектілігін жалпы 
алғанда, төмендегідей келетіруге болады (2-сурет) [9, 10]:  

1. Митохондриялардың ішкі мембраналарының белгілі бір белоктық тасымалдау жүйелері 
пируват, май қышқылдары жəне НАДН молекулаларын гиалоплазмадан митохондриялардың 
матриксіне тасымалдайды. Май қышқылдарын тасымалдау үшін алдымен кофермент А, ацетил-
КоА кешендері синтезделеді жəне олар матрикске тасымалданады.  

2. Тотығу декарбоксилдену үдерісінде пируватдегидрогеназа ферментінің көмегімен пиру-
ваттың (ПЖҚ) ацетил-КоА айналуы жүреді жəне бұл НАДН коферментінің тотықсыздануымен, 
СО2 бөлінуімен болады:  

 

ПЖҚ (С3) → ацетил-КоА (KoA-S~CO-CH3) + НАДН•Н+ + СО2 .                                (3) 



Известия Национальной академии наук Республики Казахстан 
  

   
124  

Ацетил-КоА – бұл бір субстраттан екінші субстратқа ацетилдік топтамаларды таситын тасы-
малдағыштар болып табылады.  

3. Параллелді түрде май қышқылдарының ацетил-КоА дейін β-тотығу үрдісі жүреді, жəне бұл 
НАДН пен ФАДН2 коферменттерінің тотықсыздануымен ұштасады.  

4. Лимон қышқылының циклінде (Кребс циклі) ацетил-КоА СО2 дейін тотығуы жүреді, жəне 
бұл НАДН пен ФАДН2 коферменттерінің тотықсыздануымен ұштасады. Ол митохондриялық 
матриксте жүретін 7 ферментативтік реакциялардан тұрады, жəне бұл кезде декарбоксилдену, яғни 
СО2 түрінде екі көміртегі атомының жойылуы мен үшкарбон қышқылының дегидрогенира-
циялануы немесе сутегі атомының ыдырауы жүреді. Бұл кезде Н атомдары НАДН+- жəне          
ФАД-коферменттерімен акцептрленеді (НАД - никотинамидадениндинуклеотид, құрамында нико-
тин қышқылы бар; ФАД - флавинадениндинуклеотид, В2 витаминінің туындысы болып табылады) 
жəне 1 молекула АТФ (ГТФ арқылы) синтезделеді. 

Жалпы алғанда, Кребс циклінің реакцияларын төмендегідей келтіруге болады: 
 

СН3СО~КоА + 2Н2О + ЗНАД+ + ФАД → КоА + 2СО2 + ЗНАДН•Н+ + ФАДН2 + АТФ.         (4) 
 

НАДН•Н+ пен ФАДН2 дегидрогеназа ферменттерінің кофакторлары болып табылады жəне 
митохондриялардың ішкі мембранасында орналасқан жəне электрондарды молекулалық оттегіге 
тасымалдауға қатысатын тыныс алу тізбегінің ферменттеріне протондар мен электрондарды 
таситын тасымалдағыш қызметін атқарады.  

5. Тыныс алу үрдістері кезінде электрондар НАДН пен ФАДН2 молекулалық оттегіге мито-
хондриялардың ішкі мембранасындағы электрон тасымалдау тізбегімен тасымалданады, соның 
нəтижесінде протон қозғаушы күші қалыптасады. 

6. Протондық градиент митохондриялардың ішкі мембранасында АТФ синтездеу үшін             
ATФ-синтетаза (F0F1 кешені) ферментімен пайдаланылады. 

 

 
 

2-сурет – Митохондрияларда жүретін энергетикалық үрдістердің кезектілігі [10] 
 

Тыныс алу тізбегі мен тотығу фосфорлану. Тыныс алу тізбегінің ферменттері электрон-
дарды тасымалдау тізбегін (ЭТТ) немесе тыныс алу тізбегін түзеді жəне тотығу-тотықсыздану 
потенциалының өзгеру деңгейі бойынша, яғни электрондарды қосып алу (тотықсыздану) немесе 
беру (тотығу) қабілеті бойынша белгілі бір ретпен орналасқан 40 жуық əртүрлі белоктарды 
қамтиды [9]. 
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НАДН + H+ + Q → НАД+ + QH2 .                                                    (5) 
 

жəне (2) матрикстен мембранааралық кеңістікке төрт протонның эндергоникалық берiлуі. 
Сондықтан, кешен I электрондарды тасымалдау энрегиясына байланысты протондық сорғы 

қызметін атқарады, жəне ол катализдейтін реакция, векторлы болып табылады: ол протондарды 
бір жерден (матрикс, протондардың кетуіне байланысты ол теріс зарядталған болады) басқа бір 
жерге (мембранааралық кеңістік, оң зарядталғанға айналады) белгілі бір бағытта жылжытады [12]. 
Сонымен, кешен I НАД-Н тотықтырады, яғни одан екі электронды тартып алады да, липидтерде 
еритін убихинонға тасымалдайды, содан соң убихинон мембрана ішінде кешен III диффузия-
ланады.  

Убихинон (KoQ, Q) – липидтік фазада еритін ұзақ бүйірлік изопреноидты тізбегі бар бензо-
хинон болып табылады, жəне ішкі мембрананың биқабатты фосфолипидтерінің əрбір екі қаба-
тында да диффузия арқылы жылжитын жəне мембраналық белоктардың арасында электрондардың 
шатлдық тасымалдауын қамтамасыз ететін қабілеті бар (сурет 4) [14].  

 

 
 

4-сурет – Хинондар – тыныс алу тізбегіндегі электрондардың маңызды тасымалдағыштары. Əрбір қабылданған  
электрон үшін хинон су ортасынан протонды бір-бірлеп алып жүреді; сонымен бірге, ол бір немесе екі электронды 

тасымалдауға қабілетті. Кейін, хинон өзінің электрондардарын келесі тасымалдаушыға берген кезде, протондар босап 
шығады. Сүтқоректілердің митохондрияларында хинон суретте көрсетілгендей, убихинон (кофермент Q) түрінде 
ұсынылған; убихинонды мембранада ұстап тұратын ұзын гидрофобты құйрығы, əдетте 10 бес-көміртекті изопренді 
бөліктерден тұрады. Қарапайымдылық үшін, убихинон мен пластохинонды əдетте жай хинон деп атайды жəне  

Q деп таңбалайды [16, 13] 
 

Кешен II (сукцинатдегидрогеназа; сукцинат-убихинон оксидоредуктаза) – митохондриялық 
тыныс алу тізбегінің фрагменті ретінде қызмет атқаратын лимон қышқылы циклінің (Кребс циклі) 
мембранамен байланысқан компоненті болып табылады. Кешен II молекулалық салмағы 125-           
140 кДа. Кешен II – интегралды белок – құрамында мембраналық сыртқы доменінде орналасқан 
ковалентті байланысқан ФАД пен темір-күкіртті орталықтары бар, жəне сукцинаттан убихинон 
мен цитохром b геміне (гидрофобты мембраналық доменінде орналасқан) электрондардың бері-
луін катализдейді [14]. Сонымен қатар, ол төрт түрлі протеинді суббірліктерді қамтиды. С жəне D 
суббірліктерінің əрқайсысы үш трансмембраналық спиралі бар интегралды мембраналық белоктар 
болып табылады. Олар гем тобы (гем b) мен убихинонмен байланысатын сайтын (кешен II ката-
лизденетін реакциясындағы электрондардың қорытынды акцепторы) қамтиды. А жəне В суббір-
ліктері матрикске қараған жерінде тұрады; олар құрамында үш 2Fe-2S орталықтары, байланысқан 
ФАД жəне сукцинат субстратымен байланысатын сайты бар. Электрондардың сукцинат-байланыс-
тырушы сайтынан ФАД-қа, содан кейін Fe-S орталықтары арқылы Q- байланыстырушы сайтына 
тасымалдану жолы, ұзындығы 40 Å артық болып табылады, бірақ жеке электрон-тасымалдау қашық-
тықтарының ешқайсысы шамамен 11 Å асырмайды, бұл электрондарды жылдам тасымалдау үшін 
жеткілікті қашықтық болып табылады. QH2 осы барлық реакциялардан кешен III тотығады [12].  

Сонымен, комплекс II протондарды өзінен өткіздірмейді, бірақ сукцинаттың тотығу салда-
рынан қосымша электрондардың тізбекке кірістірілуін қамтамасыз етеді.  
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Кешен III (цитохром bc1 кешені, убихинон-цитохром с оксидоредуктаза) кем дегенде 10-           
11 əртүрлі полипептидтік тізбектерден тұрады, солардың ішінен үшеуі тотығу-тотықсыздану 
реакцияларына қатысады. Сонымен қатар, кешен III екі бөлек домендерімен убисемихинонның екі 
молекуласы байланысқан [14]. Кешен III димер ретінде болуы мүмкін жəне молекулалық массасы 
400-500 кДа дейін жетеді. Əрбір мономерлер цитохромдармен байланысқан үш гемнен жəне темір-
күкіртті белоктан тұрады. Кешен убихиноннан электрондарды қабылдайды да, цитохром с береді, 
содан кейін цитохром с оларды цитохромоксидаза кешенініне (кешенді IV CuA орталығына) тасы-
малдайды [13]. Убихинон 2 электронды тасымалдайды, ал цитохромдар бір циклде электрондарды 
бір-бірлеп жеткіздіреді.  

Цитохром с ішкі мембрананың мембранааралық кеңістікке қараған жағында орналасқан 
перифериялық белогы болып табылады, жəне ол тұзды ортада оңай ериді [14]. 

KoQ-дан кешен III жылжитын екі сутегі атомдарынан əрі қарай, тізбек бойымен тек электрон-
дар ғана тасымалданады, екі протондар (Н +) кешен III мембранааралық кеңістікте шығарылады, 
сонымен бірге матрикстен кешенмен ұсталынатын тағы бір жұп протондар да мембранааралық 
кеңістікте өтеді. Осылайша, кешен III жалпы мөлшерде мембранааралық кеңістікте 4 протондарды 
шығарады. Сондықтан, кешен III кешен I сияқты протондық генератор болып табылады, жəне 
оның да қызметі + қамтамасыз ету болып табылады. Цитохром bc1 кешені тотығу-тотық-
сыздану тізбегінің (редокс-тізбегінің) ең баяу құрамдас бөлігі болып табылады. Оның in situ 
жұмыс істеуінің максималды жылдамдығы əдетте 10 мс аспайды [17]. 

Кешен IV (цитохром с оксидаза; цитохромоксида; цитохром с-О2 оксидоредуктаза) – мито-
хондриялардың тыныс алу тізбегінің қорытынды катализаторы. Кешен IV цитохром с 4 молеку-
ласынан 4 электрондардың О2 берілуін катализдейді, сонымен бірге 2 протонды мембранааралық 
кеңістікке өткіздіреді, ал қалған 2 протонды судың түзілуіне жібереді [14]. Кешен IV митохондрия-
ның ішкі мембранасының үлкен ферменттерінің бірі болып табылады (13 суббірлік; молекулалық 
салмағы - 204 кДа). Кешен цитохром a мен a3 тұрады, ал олар құрамында геммен қатар, мыс ион-
дары да бар. Митохондриялық суббірлік II екі ядролық орталығында (CuA) Cys екі қалдықтарының 
SH-топтарымен біріккен екі мыс иондарын (Cu) қамтиды.  

Суббірлік I a жəне a3 ретінде белгіленетін екі топ гемнен, жəне тағы бір мыс иондарынан (CuB) 
тұрады. Гем a3 пен CuB гем а электрондарды қабылдайтын жəне оларды гем a3 байланысқан O2 
тасымалдайтын екінші екі ядролы орталығын қалыптастырады. Электрон кешен IV арқылы цито-
хром с CuA орталығына, гем а, CuB орталығының гем a3, жəне ең соңында O2 тасымалданады [12]. 

Цитохромдар, темір-күкіртті орталықтар жəне мыс атомдары бір уақытта тек бір электронды 
ғана тасымалдауға қабілетті. Сонымен қатар, НАДН əрбір молекуласы екі электронды береді жəне 
О2 əрбір молекуласы су молекуласын түзу кезінде төрт электрондарды қабылдауы тиіс [13]. 

Кешен V (АТФ-синтетаза, АТФ-синтаза) - митохондрияның ішкі мембранасында орналасқан 
жəне 500 кДа артық молекулалық салмағы бар интегралды белоктық кешен. Электрондарды тасы-
малдау энергиясына байланысты мембранааралық кеңістікте шығарылған протондар митохон-
дриялық матрикске қайта өтеді. Бұл үрдіс H +-тəуелді АТФ-синтетаза (Н+-АТФ-синтаза) ферменті 
арқылы жүзеге асырылады. 

Фермент екі негізгі компоненттерден тұрады: ішкі митохондриялық мембрананың матрикске 
қараған жағында орналасқан суда еритін каталитикалық бөлігінен (F1) жəне мембранаға баты-
рылған протондық каналдан (Fo, бұндағы «о» индексі - нөль емес, ал «о» əрпін білдіреді, яғни 
АТФ-синтетаза молекуласының бұл бөлігі олигомицин токсинді антибиотигін байланыстырады, 
олигомицин – осы ферменттің мықты ингибиторы, демек тотығу фосфорлану ингибиторы да 
болып табылады) тұрады. Протондар жылжыған кезде F1-фрагменті белсендіріледі, бұл F1-фраг-
менті АДФ пен бейорганикалық фосфаттан ATФ синтезінің реакциясын катализдейді. Энергияның 
40% АТФ синтезі үшін пайдаланылады, ал 60% жылу ретінде босап шығады [7, 14, 18, 19]. 
Қалыпты жағдайларда F1 мембраналық Fo фрагментімен байланысқан. Суда еритін F1 белогын 
мембранада ұстап тұруда электростатикалық өзара əрекеттесулер маңызды рөл атқарады. Хлоро-
пластарда F1 мен Fo арасындағы берік өзара байланысуларына желім ретінде ықпал ететіндер - 
Mg2+ иондары болып табылады. F1 түйісу факторын салыстырмалы түрде Fo мембраналық фраг-
менттінен оңай бөліп алуға болады. F1 жою электрондық тасымалдау тізбегі бойынша элек-
трондардың тасымалдануына кедергі келтірмейді, бірақ энергияны түзетін органеллалардың 
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мембраналары, бұл кезде толымсыз болады, яғни электрондық тасымалдау АТФ синтезіне 
əкелмейді. Мембранада қалған Fo фрагменттері, өз бетімен АТФ синтездеуге де, не гидролиздеуге 
де қабілеті емес. Сонымен қатар, суда жақсы еритін оқшауланған F1 белогы ATФ-азалық қызметін, 
яғни АТФ гидролиздеуін катализдейтін қызметін сақтайды. Алайда, мембранадан жеке F1 түйісу 
факторы АТФ синтездеуге қабілетті емес. Осылайша, АТФ синтездеу қабілеті - бұл мембранаға 
кірістірілген бірегей FoF1-кешенінің қасиеті болып табылады [18]. 

Н+-АТФ-синтетаза кешенінің Fo мембраналық фрагменті арнайы протондық канал қызметін 
атқарады, онда осы канал арқылы сутегі иондары F1 түседі. Фосфорлану субстраттары (АДФ пен 
Фб) болмаған жағдайда FоF1-кешендері арқылы протондардың ағылып кетуі салыстырмалы шағын 
ғана болады. Бұл жағдайда, F1 қызмет етпейтін фрагменті протондар жолын жабады, бұлар F1 
болмаған кезде Fo протон өткіздіруші канал арқылы еркін өте алатын еді. Мембранадан суда еритін 
F1 белогін бөліп алған кезде, түйіндесетін мембрана сутегі иондары үшін өткізгіш түріне айналады. 
Бұл жағдайда, Fо мембраналық фрагментімен түзілетін протондық канал, осының нəтижесінде 
түйіндесетін мембрананың екі жағында сутегі иондарының концентрациясы тураланады (3-суретті 
қара) [18].  

Тотығу фосфорлану (ТФ, Митчелдің хемиосмостық теориясы) - митохондриялардың ішкі 
мембранасында жүретін іргелі метаболикалық реакциялардың бірі болып табылады. ТФ - митохон-
дрияларда тыныс алу тізбегі (ұлпалық тыныс алу) бойымен электрондардың жылжуы кезінде АДФ 
пен Фб АТФ түзілу үрдісі болып табылады [14, 20].  

Тыныс алу тізбегінің (тотығу фосфорлану) жұмыс істеу үрдісінде босаған энергияны сақтау 
механизмі осы уақытқа дейін əлі толық анықталмаған. Тотығу фосфорланудың үш негізгі гепо-
тезасы бар: химиялық түйісу гипотезасы, тотығу фосфорланудың конформациялық теориясы жə-
не хемиоосмотикалық түйісу гипотезасы. Осы гипотезалардың ішінен ерекше маңызды орынды 
1961 жылы П. Митчеллмен ұсынылған хемиоосмотикалық гипотезасы алады. Өткен ғасырдың           
70-жылдары П. Митчелл осы жаңалығы үшін биохимия бойынша Нобель сыйлығын алды. 

Хемиоосмотикалық гипотезасының негізіне П. Митчеллдің митохондриялардың тыныс алуы 
(оттегінің сіңірілуі) олар орналасқан рН ортаның төмендеуімен жүретінін байқаған бақылаулары 
жатады [21]. 

Хемиоосмотикалық гипотеза басты үш постулаттарға негізделеді: 
1. Тотығу фосфорлану ішкі митохондриялық мембранамен шектелген жабық кеңістікте жүреді. 
2. Ішкі митохондриялық мембрана протондар үшін өткізгіш емес. 
3. Ішкі митохондриялық мембранада протондардың тасымалдауын қамтамасыз ететін 

протондық насостар бар. 
Қазіргі уақытта, бірнеше протондық насостар бар екені анықталынған. Олардың біріне мито-

хондриялық тыныс алу тізбегі жатады. Тыныс алу тізбегі бойымен электрондың тасымалдану үрді-
сі кезінде бөлінетін энергия, бастапқыда ішкі митохондриялық мембрана арқылы матрикстен мем-
бранааралық кеңістігіне протондарды шығарып тастау үшін шығындалады [21-25]. Митохондрия-
лардың басқа протондық насосы ретінде Н+-АТФ-аза ферменті атқарады. Ішкі митохондриялық 
мембранаға орныққан бұл фермент, АТФ гидролизі реакциясын катализдейді. Осы реакция бары-
сында босап шыққан энергия, ішкі митохондриалық мембрана арқылы протондарды тасымалдау 
үшін пайдаланылады [21]. 

Субстрат тыныс алу тізбегіне 2 Н+ мен 2е– береді. Тыныс алу тізбегі бойымен екі е жылжуы 
нəтижесінде, матрикстен мембранааралық кеңістікке 8-10 протондар (Н+) тасымалданады, яғни 
мембранааралық кеңістікте протондардың (H+) электрохимиялық градиентінің генерациясы – ∆μН+ 
құрылады. Митохондриялардың матриксінде эндогенді судың диссоциациясы жүреді: 

 

Н2O → Н+ + ОН– .                                                                 (6) 
 

Тыныс алу тізбегі бойымен екі электрондардың жылжуы кезінде осы протондар (H+) мембра-
нааралық кеңістікке өтеді. 

Нəтижесінде, мембранааралық кеңістік жағына қаратылған ішкі мембрананың сыртқы беті оң 
(+) зарядталады, ал ішкі беті теріс (-) зарядталады. Электрохимиялық потенциал түзіледі, яғни ол 
матрикске протондық АТФ-аза (Н+-АТФ-синтаза) арқылы протондардың транслокациясына 
(өтуіне) əкеледі [14, 20]. Тыныс алу кешендері арқылы өтетін электрондардың тотығу-тотықсыз-
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дану потенциалының төмендеуінің химиялық бос энергиясы, Н+ электрохимиялық градиенттін 
(∆μН+ потенциалын) құру үшін пайдаланылады, жəне ол протон-қозғаушы күші – ∆р ретінде 
электрлік потенциалының бірлігі арқылы белгіленеді жəне төмендегі теңдеу бойынша есеп-
телінеді: 

 

∆р (мВ) = ∆ψm – (2.3 RT/F) ∆рH,                                                    (7) 
 

мұндағы ∆ψm – ішкі митохондриялық мембрананың трансмембранды электрохимиялық 
потенциалы, ∆рH – ішкі мембранадағы рH градиенті; R, T, жəне F - тиісінше тұрақты, абсолютті 
газ температурасы жəне Фарадей тұрақтысы. 37˚С температурада ∆р = ∆ψm - 60∆рH. ∆р құру 
кезінде негізгі үлесін көп жағдайда, мөлшері шамамен 150-180 мВ болатын ∆ψm құрайды, ∆р          
200-220 мВ тең. ∆р – АДФ фосфорлану процесінің жəне бақыланатын метаболикалық жағдай-
ларындағы (АДФ болмаған кезде) электрондар ағынының тежелуінің қозғаушы күші болып 
табылады. ∆μН протондық потенциалы екі компоненттерден тұрады: 1) электрлік (∆ψm) жəне             
2) химиялық немесе осмостық (∆рH) [14]. Протондық электрохимиялық потенциал, бұл мито-
хондриялардағы энергияны сақтаудың бастапқы түрі болып табылады. Кейін бұл энергия тө-
мендегі мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін: 

• АТФ синтезі (тотығу фосфорлану); 
• жылы қанды жануарларда (термогенез) жылу түзу; 
• механикалық жұмысы; 
• ішкі митохондриялық мембрана арқылы зарядталған молекулалардың бағытталған тасы-

малдауы. 
Бұнда клеткадағы əмбебап энергия көзі ретіндегі АТФ синтезі маңызды мəнге ие [21]. 
АДФ фосфорлануында электрохимиялық потенциалдың жəне F1-АТФ-азалық молекулалық 

ротордың рөлі. Тотығу фосфорлану ішкі митохондриялық мембрананың тұтастығы бұзылмаған 
жағдайда ғана жүруі мүмкін, яғни егер бұл мембрана толық жабық түзіліс болған жағдайда орын-
далады [7, 14, 18]. Ішкі митохондриялық мембранадағы кез келген үзілістер мен жарықшақтар 
оның тотығу фосфорлану қабілетінен айырыды, бірақ дегенмен, бұл жағдайда электрондардың 
субстраттан оттегіге тасымалдануы жалғаса берілуі мүмкін [7]. Үрдістің бірінші бөлігі НАДН 
химиялық потенциалының жəне янтарь қышқылының (сукцинат) тотығу энергиясының H+ элек-
трохимиялық градиентке түрлендірілуімен болады, ал үрдістің екінші бөлігі протондық градиент-
тің энергиясын қолдану есебінен ATФ-синтазамен катализденетін ATФ эндэргоникалық синтез-
делу мəнісіне байланысты. Бұл үрдіс термодинамикалық тұрғыда болуы мүмкін, өйткені ЭТТ 
бойымен электрондардың тасымалдануы кезінде бөлінетін энергия жəне протондық қозғаушы 
күші ~ 32 кДж талап ететін АТФ бір молекуласын қайта синтездеуге əкелу үшін жеткілікті бос 
(еркін) энергияны сақтауына байланысты [14]. 

Тотығу фосфорлану, сондай-ақ мембрананың өткізбеушілік қасиетіне де байланысты. Егер 
мембрана зақымдалса немесе егер ол қандай да бір əсерлер нəтижесінде кенеттен Н+, ОН–, К+, Сl– 
үшін немесе басқа кейбір иондар үшін оңай өтімді болса, онда бұл кезде тотығу фосфорлану үрдісі 
жүрмей қалады. Бұл аталған байқаулар, ішкі митохондриялық мембрананың екі бетінің арасын-
дағы иондық құрамындағы немесе концентрациясындағы айырмашылық АТФ синтезінде маңызды 
рөл атқаратынын көрсетті [7].  

Ішкі митохондриалық мембрана арқылы АТФ, АДФ жəне фосфаттың тасымалдануы. 
Протон-қозғаушы күш, ATФ синтезі үшін энергия көзі ретінде ғана қызмет етпейді, сонымен қатар 
мембранааралық кеңістіктен АДФ пен Фб айырбасы үшін тотығу фосфорлану үрдісі кезінде 
митохондриялардың матриксінде синтезделген АТФ молекуларын ішкі мембрана арқылы тасы-
малдауын да қамтамасыз етеді. 

Тотығу фосфорлану үрдісі үнемі жүріп тұру үшін қажетті бұндай алмасу, митохондрияның 
ішкі мембранасында екі тасымалдаушы белоктармен жүзеге асырылады (5-сурет) [10]: 1) фосфат 
тасымалдаушысы (НРО4

2–/ОН– симпорт); 2) АТФ/АДФ антипорты. 
 Фосфат транспортёрі (тасымалдаушысы) матрикстің ішіне НРО4

2– бір ионының трансло-
кациясын жəне бір гидроксил ионын ОН– митохондрияның матриксінен сыртқа түйістіреді. Дəл 
осылай, АТФ/АДФ антипорты АДФ бір молекуласын матрикстің ішіне тасымалдайды жəне бір 
уақытта  АТФ  бір  молекуласын  матрикстен  сыртқа  транслокациялайды.  Митохондрияның  ішкі  
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5-сурет – Аденин нуклеотид пен фосфат транслоказалары [10] 
 

мембранасының 10-15% белоктарын құрайтын АТФ/АДФ антипорттары ең көп кездесетін мито-
хондриялық белоктар болып табылады.  

Сыртқа шығарылған гидроксил-иондары (ОН–) матрикстен электрондық тасымалдау жүйеле-
рімен айдап шығарылған протондармен (H+) қосылады, соның нəтижесінде су молекулалары - H2O 
қалыптасады. Судың түзілуі протондардың жəне гидроксил-иондарының градиенттерін, транс-
порттық антипорттардың үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ететін деңгейінде ұстап тұруы үшін 
қажет.  

Төрт транслокацияланған протондардың үшеуі АТФ синтезі үшін пайдаланылады, ал төртін-
шісі екі транспорттық антипорттардың бірлескен жұмысы нəтижесінде осы АТФ молекуласының 
шығарылуына жұмсалады. Нəтижесінде, клетканың цитозолында АТФ концентрациясының 
жоғары деңгейіне жетеді, ал бұл содан кейін əртүрлі энергияға тəуелді клеткалық үрдістерінде 
пайдаланылады [10]. 

Энергетикалық баланс. Тотығу фосфорлану үрдісінде НАДН•Н+ бір молекуласы 3 АТФ 
синтезін қамтамасыз ете алады, ал ФАД•Н2 молекуласы – 2 АТФ синтезін қалыптастырады. Бір 
глюкоза молекуласының (С6Н12О6) ыдырауының энрегетикалық балансы 10 молекула НАДН•Н+ 
пен 2 молекула ФАД•Н2 береді, жəне олардың энергиясы 34 молекула АТФ синтезі үшін жетеді. 
Сонымен қатар, ГТФ (АТФ) 2 молекуласы Кребс циклінде түзіледі жəне 2 молекула АТФ глико-
лизде түзіледі. Нəтижесінде анаэробты жəне аэробты этаптардың энергетикалық потенциалы бір 
молекула глюкозаға 38 АТФ синтезін қамтамасыз етеді, бірақ егер гликолиздің пируват пен 
НАДН•Н+ (лактат емес) түзілуімен бітетін жағдайында ғана болады [8]. 

Сонымен, энергетикалық зат алмасуда бір глюкозаға жалпы 38 молекула АТФ түзіледі [9]: 
1) гликолизде – 2 АТФ жəне 2 НАДН•Н+ = 8 АТФ; 
2) аралық сатысында – 2 НАДН•Н+ = 6 АТФ; 
3) Кребс циклінде - 6 НАДН-Н+ жəне 2 ФАД.+ 2 ГТФ =18+4+2 = 24 АТФ. 
НАДН дегидрогеназа жəне одан əрі қарай, яғни I, III, IV кешендері арқылы субстраттардың 

тотығу жағдайында, 3 молекула АТФ түзіледі. Сукцинатдегидрогеназа жəне одан əрі, яғни II III,       
IV кешендері арқылы субстраттардың тотығуы кезінде 2 молекула АТФ қалыптасты. 

Электрон тасымалдау тізбегінің жəне тотығу фосфорланудың ингибиторлары. 
Электрон тасымалдау механизмдері негізінен арнайы ингибиторлардың əсерін зерттеу арқылы 

анықталды, ал содан кейін ол тотығу-тотықсыздану компоненттерінің стандартты тотықсыздану 
потенциалдарын өлшеумен расталды [26, 27]. Электрон тасымалдау ингибиторлары – тыныс алу 
тізбегінің компоненттерімен өзара байланысатын жəне сол арқылы олардың қызметін бұзатын 
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заттар. Олар клеткалық токсиндер болып табылады жəне ұлпалық гипоксияны туғызады. Мито-
хондрийлардың суспензиясымен тұтынылатын O2 жылдамдығы электрон тасымалдау тізбегі қыз-
метінің сезімтал өлшеуі болып табылады.  

Электрондар тасымалдауының белгілі бір кезеңдерін тежейтін қосылыстарға (олардың O2 
тұтыну əсерлеріне байланысты) мыналар жатады: ротенон, пиерицидин, амитал (барбитурат), 
дифенилен иодоний, теноилтрифторацетон, малонат, оксалоацетат, антимицин А, цианид, азид 
жəне т.б. [27]. Электрон тасымалдау тізбегінің кейбір ингибиторлардың құрылымдары 6-суретте 
келтірілген. Сондай-ақ осы агенттермен тежелу сайттары 7-суретте көрсетілген. Кешенді I белсен-
ділігі ротенонмен [7, 26-28], пиерицидинмен, амиталмен [13, 26, 29] жəне дифенилен иодониймен 
(DPI) [29] тежеледі. Ротенон кешен I (НАДН-КоQ-редуктаза) электрон тасымалдауын қатты тежей-
тін кең тараған инсектициді болып табылады. Ротенон кейбір өсімдік түрлерінің тамырларынан 
алынады. Бұл сондай-ақ амазондық үндістерімен балық уы ретінде пайдаланылған [7, 26-28]. 65% 
тежелу үшін 1г митохондриялық белокқа, 33 нМ ротенон жеткілікті [8]. Амитал барбитурат болып 
табылады жəне жоғары концентрацияда НАДН-гидрогеназаны тежейді. Пиерицидин А – Strepto-
myces туысының бактерияларымен синтезделетін антибиотик. Бұл убихинонның құрылымдық 
аналогы болып табылады, сондықтан электрондарды тасымалдау үшін олармен бəсекелеседі. 50% 
тежелу 1г митохондриялық белокқа 20 нМ концентрациясында қол жеткізуге болады. Сондай-ақ, 
кеңінен белгіленетін ауру басатын демерол да, НАДН-дегидрогеназы тежейді. Бұл қосылыстардың 
барлығы НАДН-КоQ-редуктазаның Q коферментінің төмендеуін жəне Fe-S кластерлердің тоты-
ғуын тежейді [8, 12, 26]. Сондай-ақ, DPI митохондриялық кешен I (НАДН-убихинон-оксидоре-
дуктазаны) тежейтіні жайлы жəне бұның нəтижесінде тотығу фосфорланудың төмендеуіне əкеп 
соғатыны жайлы жарияланған болатын [29]. Majander жəне оның əріптестері [30], əрі қарай DPI 
кешен I темір-күкіртті кластерлерін ФМН қайтымсыз реакциясы арқылы төмендеуіне кедергі кел-
тіруі мүмкін екендігін көрсетті. DPI тежелу нəтижесінде, митохондриалық ОБТ өндірісі тежей-
летіні көрсетілген [31].  

Кешен II электрондардың тасымалдануы теноилтрифторацетонмен, малонатпен, оксалоаце-
татпен [28], сонымен бірге 3-нитропропиондық қышқылмен [32, 33] жəне карбоксинмен [34, 35] 
тежеледі. Малонат сукцинатдегидрогеназа ферментінің бəсекелестік ингибиторы болып табылады: 
малонат ферментінің белсенді сайтымен əсер тигізбей байланысады, жəне сондықтан сукцинатпен, 
яғни ферменттің кəдімгі субстратымен бəсекелеседі. Малонат сукцинатдегидрогеназаның бəсеке-
лестік ингибиторы болып табылатындығы жайлы бақылаулар, осы ферментінің белсенді сайтының 
құрылымын шығару үшін қолданылған [36]. 3-нитропропион қышқылы, митохондриалық тыныс 
алуының кешен II ингибиторы болып табылады жəне ферменттің белсенді орталығында аргинин-
нің каталитикалық негізімен ковалентті аддукт түзеді [32].  

Кешен III антимицинмен, нафтохинонмен, миксотиазолмен, стигматтелинмен жəне гипоглике-
миялық агенттермен тежеледі [11, 26, 28, 37, 38]. Антимицин A (AMA) Streptomyces Kitazawensis 
өндірілетін химиялық қосылыс (антибиотик) болып табылады [39]. АМА цитохром b жəне c 
арасындағы митохондриялық электрондар тасымалдауын тоқтататын электрон тасымалдау тізбе-
гіндегі убихинолдың тотығуын тежеу үшін, митохондриялық кешен III цитохром с редуктазаның 
Qi сайтымен байланысатыны белгілі [11, 40-42]. Электрон тасымалдануының тежелуі ішкі мито-
хондриялық мембрана арқылы протондық градиенттің ыдырауын тудырады, ал бұл митохонд-
риялық мембраналық потенциалын (ΔΨm) жоғалуына əкеледі [40, 42, 43]. Кешен ІІІ тежелу 
салдарына ОБТ өндірілуінің арттырылуы [11, 37, 43, 44] мен клеткалық АТФ деңгейінің төмендеуі 
жатады [40-42]. Тежелу төмен концентрацияларда, яғни 1 моль ингибитордың 1 моль ферментімен 
байланысу кезінде жүреді [28].  

Кешен IV цианидпен, азидпен жəне көміртек тотығымен (CO) тежеледі, əрі барлық үш жағ-
дайларда да, ингибиторлар цитохром а3 өзара байланысады. Цианид (СN– иондары) жəне азид – а3 

феррицитохромының Fe3+-мен координациялық (үйлестірулік) кешенін қалыптастырады жəне 
ЦХО Fe2+ дейін тотықсыздануын тежейді. Көміртегі тотығы (СО) – ЦХО тежейді, яғни геммен 
(Fe2+) байланысу арқылы оның оттегімен өзара байланысуын тоқтатады. Осы сайтта цианид пен 
азидтің тежеуіші əсері өте күшті болып табылады, ал көміртегі тотығының негізгі улылығы оның 
гемоглобиндегі темірге ұқсастығынан туындайды. Бұл цианид пен көміртегі тотығының улы əсер-
лері арасындағы маңызды айырмашылық болып табылады. Жануарлар (адамдарды қоса алғанда) 
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гемоглобин молекулаларын өте көп таситын болғандықтан, олар көміртегі тотығынан (көмірқыш-
қыл газынан) өлу үшін көп мөлшерде одан дем жұтуы тиіс. Алайда, бұл организмдерде цитохром 
a3 молекулалары салыстырмалы түрде өте аз. Демек, цианидтің шектеулі əсері өлім қауіпіне əкелуі 
мүмкін [25, 28, 38, 45, 46]. Азидтің, цианидтің жəне CO əсері кезінде 50% тежелу, тиісінше 0,7; 0,5; 
40 мМ концентрацияларында болғанда іске асады [28]. 

Кешен V (АТФ-синтетаза) олигомицинмен (Fo жəне CFo тежейді), вентурицидинмен (Fo жəне 
CFo тежейді), ауровертинмен (F1 тежейді) жəне дициклогексилкарбодиимидпен (Fo жəне CFo ар-
қылы протондық ағынын тежейді) тежеледі [11]. 8-суретте ATФ-синтетазаның кейбір ингибитор-
ларының құрылымдары көрсетілген. Олигомицин, сондай-ақ Fo арқылы протондар қозғалысын 
тежейді [25]. ATФ синтезінің олигомицин А тежелуі электрон тасымалдау тізбегі арқылы элек-
трондар ағынын азайтады; алайда, электрондардың ағыны протондық ағылу немесе митохондрия-
лық ажыратылу үрдістері салдарынан толық тоқталмайды. Ауровертин – химиялық құрылымы 
бойынша полиендік пирондарға жататын антибиотиктер тобы. Митохондриялардағы тотығу фос-
форланудың F1 фракциясының күшті ингибиторы [47, 48]. N, N-дициклогексилкарбодимид 
(DCCD) FoF1-АТФ-синтазаның (FoF1) классикалық ингибиторы болып табылады, Fo фракциясында 
протеолипидтік суббірліктің (с суббірлігінің) жоғары консервативтік карбон қышқылымен 
ковалентті байланысады жəне канал арқылы протондар ағынын тежейді [49, 50]. 

 

 
 

 
 

6-сурет – Электрон тасымалдау тізбегінің (I, II, III жəне IV кешендерінің) кейбір ингибиторларының құрылымдары 
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7-сурет – Электрондарды тасымалдау жəне / немесе тотығу фосфорланудың  
бірнеше ингибиторларының əсер ету сайттары [25] 

 

 
 

8-сурет – ATФ-синтетазаның (V кешенінің) кейбір ингибиторларының құрылымдары [51, 52] 
 

Тотығу фосфорланудың ажыратқыш заттектері. F1 факторы кеңістігінің өзгеруі, соның 
нəтижесінде АТФ-пен оның кешенінің мүмкін болатын диссоциациялануы, ішкі митохондриялық 
мембранада протондық градиенттің жеткілікті көлемінде ғана жүреді. Протондық градиент көле-
мінің төмендеуі, тыныс алу тізбегі бойымен электрондарды тасымалдаумен түйiндескен АТФ син-
тезін мүмкiн емес етеді, сөйтіп, тыныс алу жəне тотығу фосфорлану үрдістерінің ажырауына əке-
леді. Бұндай əсерді тудыратын заттар тотығу фосфорланудың ажыратқыштары деп аталады [20]. 

Тотығу фосфорланудың барлық ажыратқыштары ішкі митохондриялық мембрана арқылы 
протондарды тасымалдаушылар (протонофорлар) ретінде қызмет етеді, осылайша, олар протондық 
градиентті бүлдіре алады. Бұл ажыратқыштардың молекуласының митохондриялардан тыс про-
тондар есебінен қайтымды протондалуына байланысты болады жəне мұндай түрде мембрананың 
матрикстік бетіне оның гидрофобты қабаты арқылы электрофоретикалық түрде жылжиды. Мито-
хондриялық мембрананың ішкі бетінде ажыратқыштардың депротондануы жүреді. Бұл кезде босап 
шыққан протон матрикске өтедi.  

Бұл жағдайда, яғни ішкі митохондриялық мембранаға ажыратқыштар түскен кезде, митохон-
дриялардан шығарылып тасталған протондар, градиент концентрациясы бойынша Fо протондық 
канал арқылы емес, тiкелей мембрананың кез келген бөлігі арқылы матрикске қайта оралу қабі-
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летіне ие болады. Бұндай тасымалдау протондық градиент көлемінің төмендеуін анықтайды. 
Осының нəтижесінде, протондық токтың энергиясы белоктардың каталитикалық бөлігінің F1 
түйісу факторында кеңістіктердің қайта құрылуларының туындауы үшiн жеткiлiксiз болады [20]. 

Табиғи ажыратқыштарға адреналин мен тироксин гормондары, май қышқылдары жəне т.б. 
жатады [20, 53]. Ал химиялық ажыратқыштардың үлгі мысалдарына 2,4-динитрофенолды, дикума-
ролды жəне карбонилцианид-р-трифтор-метоксифенилгидразонды (фтор карбонил цианид фенил-
гидразон немесе FCCP деп те аталады) жатқызуға болады (9-сурет). Бұл қосылыстардың екі ортақ 
белгілері бар: гидрофобты табиғаты жəне протонды диссоциациялауы [25]. Бұл химиялық заттар, 
АДФ АТФ дейін фосфорлануын тежейді, бірақ митохондриялардағы электрондар тасымалдауына 
ешқандай да əсер тигізбейді. Олар электрондарды тасымалдау мен АТФ синтезін ажыратады, яғни 
осы үрдістер арасындағы қажеттi байланысты жояды. Олардың қатысында электрондарды тасы-
малдау кезінде бөлінетін бос энергия жылуға өтеді, яғни АТФ түрінде сақталмайды. Ажыратқыш 
агенттер H+ иондары үшін ішкі митохондриялық мембраналардың өткізгіштігін күрт арттырады. 
Бұл липофильді заттар, олардың мембрананың бір жағында H+ иондарын байланыстыратын жəне 
оларды мембрана арқылы екінші жағына, яғни олардың концентрациясы төмен жағына тасымал-
дайтын қабілеті бар [7]. Клеткаларға осы төмен органикалық қосылыстарды қосқан кезде мито-
хондриялар ATФ синтезін тоқтатады, дегенмен оттегі сіңіруін жалғастыра береді. Ажыратқыш 
агенттердің қатысында, электрондар тасымалдауының жылдамдығы жоғары болып қала береді, 
бірақ протондық градиент құрылмайды [53]. Сонымен, ажыратқыштар, тыныс алу тізбегі бойымен 
электрондардың тасымалдауына елеулі əсер тигізбейді, бірақ тотығу фосфорлану үрдісінде АТФ 
синтезін тежейді [20]. 

 

 
 

9-сурет – Тотығу фосфорланудың химиялық ажыратқыштары. ДНФ жəне FCCP протонды диссоциациялау  
қабілеті бар жəне өте гидрофобты болып табылады. Олар iшкi митохондриялық мембрана арқылы  

протондарды тасиды, сөйтіп протондық градиенттi басады [11] 
 

Кейбiр ионофорлар да тотығу фосфорлануды тежей алады. Ионофорлар (яғни «иондарды 
тасымалдаушылар») деп, белгілі бір иондарды байланыстыруға жəне оларды мембрана арқылы 
тасымалдауға қабілетті майда еритін заттарды айтады. Олар ажыратқыш агенттерден мембрана 
арқылы H+ иондарын емес, қандай да болмасын басқа катиондарды тасымалдайтындығымен ерек-
шеленеді. Мысалы, токсинді антибиотик валиномицин митохондрияның ішкі мембранасы арқылы 
оңай өтетін К+ иондарымен майда еритін кешенді құрайды, ал валиномицин болмаған жағдайда К+ 

иондары осы мембрана арқылы өте қиындықпен енеді. Грамицидин ионофоры мембрана арқылы 
К+ иондарының енуін ғана емес, сонымен бiрге Na+ жəне басқа да бiр валенттi катиондардың енуін 
де жеңілдетеді. Қорыта келгенде, ажыратқыш агенттер мен ионофорлар Н+, К+ немесе Na+ иондары 
үшін мембрананың өткізгіштігін арттырып, тотығу фосфорлануды басады [7].  

Тыныс алу бақылауы. Клеткаларға ажыратқыш агентті, мысалы динитрофенолды қосқан 
кезде, митохондриялармен оттегінің сіңірілуі едəуiр өседi, өйткенi электрондардың тасымалдану 
жылдамдығы артады. Мұндай үдету тыныс алу бақылауының болуына байланысты. Бұл бақылау 
электрондарды тасымалдауға электрохимиялық протондық градиентiнiң тікелей тежеуші əсеріне 
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негізделген деп саналады. Егер ажыратқыштардың қатысында электрохимиялық градиент жоға-
латын болса, онда одан əрі бақыланбайтын электрондардың тасымалдануы максималды жылдам-
дыққа жетеді. Градиенттiң өсуi тыныс алу тізбегін тежейдi, жəне электрондардың тасымалдануын 
баяулатады. Сонымен қатар, егер экспериментте жасанды түрде ішкі мембранада ерекше жоғары 
электрохимиялық градиентті түзетін болсақ, онда қалыпты электрондар тасымалдауы тiптi толы-
ғымен тоқталады, ал тыныс алу тізбегінің кейбір аудандарында электрондардың кері ағынын 
байқауға болады. Бұл тыныс алу бақылауы электрондардың тасымалдауы кезінде электрондар 
тасымалдауымен немесе бос энергияның өзгеруімен түйіскен протондардың жылжуы кезіндегі бос 
энергияның өзгеруі арасындағы қалыпты балансын көрсететінін болжауға мүмкіндік береді. 
Электрохимиялық градиенттiң көлемі электрондар тасымалдауының жылдамдығына жəне 
бағытына əсер етеді [12]. 

Оқшауланған митохондриялар НАДН, О2 жəне Пи қажетті мөлшерін қамтамасыз ету, бірақ 
АДФ молекулалар қамтамасыз етпеді, онда НАДН жəне O2 қалпына тотығу тез АДФ қоры АТФ 
синтезіне таусылып болады тез тоқтатады. Егер оқшауланған митохондрияларды НАДН, О2 жəне 
Фб қажеттi мөлшерімен қамтамасыз етіп, бірақ АДФ молекулаларымен қамтамасыз етпесек, онда 
НАДН тотығуы мен О2 тотықсыздану үрдістері жылдам тоқталады, яғни бұл АТФ синтезінің нə-
тижесiнде АДФ қорларының тез сарқылуына байланысты болады. Егер содан соң, жүйеге АДФ 
қоссақ, онда НАДН тотығуы қайта басталады. Демек, митохондриялар ФАДН2 пен НАДН тек АТФ 
синтезі үшін АДФ пен Фб қорларын толықтыру көзі болған кезде ғана тотықтыра алады [9].  

Тыныс алу бақылауы митохондриялардың қызмет ету үрдісінде маңызды рөл атқарады. Осы-
ған байланысты АТФ төмендеуімен жəне қатарлас АДФ концентрациясының жоғарылауымен 
жүретін энергияға тəуелді үрдістер қарқындылығының өсу жағдайында, тыныс алу қарқындылығы 
артады. Бұл ауысым тотығу фосфорлану үрдісінде АТФ түзілу жылдамдығының ұлғаюына əкеледі 
жəне осылайша, АТФ жоғалуының орнын толтырады. Тыныштық күйеде, яғни клеткаларда АТФ 
өте жоғары деңгейі мен керiсiнше АДФ төмен концентрациясы болған кезде, тыныс алу жиілігі тө-
мендейді, ал бұл тотығу фосфорлану үрдісінде АТФ синтезінің төмендеуіне əкеп соқтырады [20].  

Тыныс алу бақылауы - бұл гликолиздің, май қышқылы ыдырауының, лимон қышқылы циклі 
реакцияларының жəне электрондар тасымалдауының үйлестіруші жылдамдықтарының қайтымды 
байланыстарымен реттеуші механизмдер арасында өзара байланысқан күрделi жүйесінiң тек бір 
бөлігі ғана болып табылады. Бұл барлық үрдістердің жылдамдықтары АТФ:AДФ қатынастарына 
байланысты, яғни бұл жылдамдықтар АТФ қарқынды пайдалану нəтижесінде осы қатынас 
төмендеуіне байланысты өседі. Мысалы, iшкi митохондриялық мембрананың АТФ-синтетазасы 
тезiрек жұмыс iстейдi, егер оның субстраттарының, яғни AДФ пен Фб концентрациялары артты-
рылатын болса. Осы реакцияның жылдамдығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым протондар көп 
мөлшерде матрикске өтеді, жəне осылайша электрохимиялық градиентті тез басады, ал өз кезе-
гінде градиенттің төмендеуі электрондар тасымалдауының жылдамдауына əкеледі [12].  

Митохондриялық оттегінің жəне азоттың белсенді түрлері. Митохондриялар тотығу фос-
форлану арқылы эндогендік клеткалық ОБТ көп мөлшерін түзеді. Қалыпты физиологиялық жағ-
дайларда, ОБТ өндірісі I кешеннің белгілі бір бөлігімен жоғары деңгейде реттеледі [54–58]. 
Алайда, егер электрон тасымалдау тізбегі (ЭТТ) тотығу фосфорланудың гендік мутациясымен 
тежелсе немесе жүзеге асыру деңгейімен салыстырғанда, шамадан тыс калорийді тұтынудан кейін 
айтарлықтай азайса, онда ЭТТ электрон тасымалдаушылары супероксид анионды (O2

•–) түзу үшін 
О2 тікелей беріле алатын, шамадан тыс электрондарды жинақтайды. I кешенмен өндірілген           
O2

•– митохондриялық матрикске босап шығады жəне онда олар MnSOD (Sod2 гені) арқылы Н2О2 
айналады. III кешенмен өндірілген O2

•– митохондриялық мембранааралық кеңістікке босап шыға-
ды жəне мембранааралық кеңістік пен цитоплазмада орналасқан мыс/мырыш супероксиддисмутаза 
(Cu/ZnSOD; Sod1) арқылы Н2О2 айналады. Митохондриялық H2O2, содан кейін ядро цитозолына 
енуі мүмкiн. Егер H2O2 төмендетілген өтпелі металлмен кезiксе немесе O2

•– араласып кетсе, онда 
H2O2 бұдан əрi, АФК ең күшті тотықтырғыш агентіне, яғни гидроксил радикалына (OH•) айналуы 
мүмкiн. ОБТ клеткалық белоктарды, липидтерді жəне нуклеин қышқылдарды зақымдауы мүмкін. 
Демек, митохондриялық ОБТ шамадан тыс өндiрiсi клетканың антиоксидантты қорғанысын 
асыруы мүмкін, жəне кумулятивтік зақымдану, сайып келгенде, клетканы некроз немесе апоптоз 
арқылы бұзуы мүмкін [59].  
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Азоттың белсенді түрлері (АБТ) митохондриялар арқылы өндірілуі мүмкін. Жоғары оттегі 
қысымы кезінде, IV кешен O2 өзінің терминалды электрон акцепторы ретінде пайдаланады. Алай-
да, төмен оттегі қысымы кезінде, IV кешен нитритті азот оксидіне (NO) дейін азайтуы мүмкін. 
Ашытқыда, митохондриялық тұрғыда өндірілген NO COX5b баламалы ядролық IV кешен суб-
бiрлiгін индукциялайды, ал ол өз кезегінде IV кешендегі NO өндiрiсін арттырады (60, 61). NO, 
сондай-ақ азот оксиді ситазасының үш түрінің (нейронды, индуцибелді жəне эндотелиалды) 
көмегімен аргининнен жəне O2 өндіріледі (62-64).  

NO қан жолдарын кеңейтуші болып табылады. Демек, IV кешенімен NO өндірісі оттегіге 
негізделген кері байланыс топтамасымен қамтамасыз етеді. Оттегі қысымы төмен болған кезде, IV 
кешен NO синтезіне қосылады. NO митохондриялар мен клеткалардан диффузияланып, қан та-
мырлардың тегiс бұлшықеттi клеткаларының босаңсуын тудырады, содан қан тамырлардың 
кеңейюіне əкеп соғады (65). Бұл өз кезегінде ұлпаның оксигенациясын (оттегімен қанықтыру) арт-
тырады. Алайда, бұл жүйе қан жолдарын кеңейтетін құрал ретінде белсендi емес болып табылатын 
пероксинитрит түзу үшін, митохондриялық O2

•– NO байланысуын ескерсек, ЭТТ тежейтін жəне 
ОБТ өндірісін арттыратын генетикалық ақаулармен бұзылуы мүмкін. Пероксинитрит Fe-S орта-
лықтары мен сульфгидрил топтарын тотықтыратын потенциалды реагент болып табылады. Сон-
дай-ақ, пероксинитрит белоктардың құрылымы мен қызметіне əсер ете алатын нитротирозиндерді 
(нитросиляция) түзетін белоктардағы тирозиндермен əрекеттеседі (66).  

Сонымен, бұл əдеби шолуда клетка ішінде энергия өндіру үрдісінде орталық рөл атқаратын 
митохондриялар жайлы жазылды жəне митохондрияларда жүретін энергетикалық үрдістер, тыныс 
алу тізбегінің (тотығу фосфорлану) жұмыс істеу үрдісі, электрон тасымалдау тізбегінің ингибитор-
лары, тотығу фосфорланудың ажыратқыш заттектерінің қызметі, тыныс алу бақылауы, митохон-
дриялардың метаболитикалық жағдайлары, митохондрияларда оттегінің жəне азоттың белсенді 
түрлерінің түзілу механизмдері жайлы мəліметтер ұсынылды [59].  
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Аннотация. В статье предлагается обзор литературы, посвященный важным органеллам клетки - мито-
хондриям, которые играют центральную роль в процессе энергообразования. Подробно рассмотрены про-
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