
1 LABORATORINIS DARBAS 

Kepenų mitochondrijų išskyrimas 
 

Pagrindinė mitochondrijų funkcija ląstelėje yra energijos transformavimas į ATP 

formą. Didžioji aerobinių ląstelių ATP dalis yra sintetinama oksidacinio fosforilinimo 

proceso, vykstančio mitochondrijose, metu.  

Mitochondrijos – antros pagal dydį (po branduolio) eukariotinės ląstelės organelės. 

Įprasta žinduolių ląstelės mitochondrija yra 0,5–2 μm dydžio. Mitochondrijų forma, dydis 

ir išsidėstymas ląstelėje priklauso nuo ląstelės rūšies (1 pav.). Raudonųjų griaučių 

raumenų ir miokardo ląstelės turi gerokai daugiau mitochondrijų nei kepenų ir baltųjų 

skeleto raumenų ląstelės, t. y. jų kiekis proporcingas energetiniams audinio poreikiams. 

 

 
 

 
1 pav. Mitochondrijos elektronmikroskopinė nuotrauka (a) ir skersinio pjūvio modelis 

(b) 
 

Visų rūšių ląstelių mitochondrijų mikroskopinis vaizdas panašus (1 pav.). Šiuos 

organoidus sudaro dvi membranos, tarp kurių yra siauras (6–8 nm) tarpas. 

Išorinė mitochondrijų membrana lygi, sudaryta iš 50 % lipidų ir 50 % baltymų. 

Vidinės membranos cheminė sudėtis skiriasi nuo išorinės – joje baltymai sudaro 80 %, o 

lipidai – tik 20 %. Vidinės membranos paviršius yra gerokai didesnis už išorinės, todėl 

joje susidaro klostės, giliai įsiskverbusios į mitochondrijų vidų, vadinamos kristomis. 

Nors abi membranos yra fosfolipidų dvisluoksnis, jų lipidų cheminė sudėtis skiriasi: 

pavyzdžiui, fosfolipido kardiolipino yra tik vidinėje membranoje. Skirtinga membranų 

sudėtis ir struktūra lemia skirtingą jų laidumą įvairiems junginiams ir jonams. Išorinė 



membrana praleidžia molekules, kurių molekulinė masė yra iki 5.000–10.000 Da, nes 

joje daug integralaus baltymo porino, sudarančio poras. Išorinėje membranoje fermentų 

nedaug.  

Vidinė membrana nelaidi nei jonams, nei daugeliui junginių. Per ją jonus ir kitus 

junginius perneša specifiniai nešikliai. Vidinėje membranoje labai daug fermentų. Tai 

kvėpavimo grandinės kompleksai, sukcinato dehidrogenazė, glicerolio 

fosfatdehidrogenazė, ATP-sintazė, specifiniai baltymai-nešikliai ir t. t. Vidinės 

membranos fermentas-žymuo yra citochromoksidazė. Tarpas tarp membranų 

(tarpmembraninė erdvė) užpildytas vandenine terpe, kurioje yra keli fermentai, susiję su 

energijos perdavimu – nukleozidų difosfatkinazė (adenilato kinazė) ir kreatino kinazė. 

Mitochondrijų vidinė dalis vadinama mitochondrijų užpildu (angl. – matrix). Jame 

yra plonų siūlo formos struktūrų ir granulių. Užpilde gausu fermentų, daugiausiai tai 

medžiagų oksidacijos fermentai – riebalų rūgščių oksidacijos (β-oksidacijos), TKC 

fermentai, piruvato dehidrogenazė, dalis aminorūgščių oksidacijos fermentų ir kt. 

Užpildo fermentai-žymės yra malato dehidrogenazė ir glutamato dehidrogenazė. 

Mitochondrijų funkcijos tiriamos jas išskyrus iš ląstelių gana nesudėtingu diferencinio 

centrifugavimo metodu (2 pav.). Išskyrimo metu svarbiausia kuo mažiau pažeisti 

membranas, nes pažeidimai iškreipia mitochondrijų funkcijas. Todėl naudojami 

izotoniniai ir tinkamo pH buferiniai tirpalai. Mitochondrijos išskiriamos žemoje 

temperatūroje, siekiant sumažinti proteolitinių ir kitų fermentų aktyvumą. 



 

2 pav. Kepenų mitochondrijų išskyrimo diferencinio centrifugavimo metodu schema 

 

Reagentai   

200 ml 0,9 % KCl tirpalas 

Homogenizacijos terpė (HT): 
sacharozės 250 mM (8,56 g),  
tris-HCl 10 mM (121,2 mg),   
EGTA 5 mM (101,2 mg), 
2 mg/ml jaučio serumo albumino,  
bidistiliuoto H2O iki 100 ml, 
pH 7,7 (2 °C temperatūroje). 
           
Suspendavimo terpė (ST): 



sacharozės 250 mM (8,56 g),  
tris-HCl 5 mM (60,6 mg),   
bidistiliuoto H2O iki 100 ml,  
pH 7,3 (2 °C temperatūroje). 

Paruošiama 200 ml 0,9 % KCl tirpalo. Atsveriama 1,8 g KCl, ištirpinama 

distiliuotame vandenyje, praskiedžiama iki 200 ml.  

Gaminant HT ir ST, atsverti reagentai (išskyrus albuminą) tirpinami maždaug 75 ml 

H2O, tirpalas atšaldomas iki +2 ○C. Po to į jį lašinamas praskiestas HCl tirpalas tol, kol 

pH pasieks 7,7 (HT) ir 7,3 (ST), ir visas mišinys praskiedžiamas iki 100 ml. Tirpalai 

laikomi šaldytuve neigiamoje temperatūroje. Albuminas į HT įdedamas prieš pat 

panaudojimą. 

Mitochondrijos išskiriamos diferencinio centrifugavimo metodu šaltoje patalpoje 0–

4 °C temperatūroje. 

Darbo eiga 

1. Žiurkės kepenys plaunamos mažoje stiklinėlėje 0,9 % KCl tirpale, kelis kartus 

pamaigant pincetu. Po to organas išimamas, nuo jo nukarpomas jungiamasis audinys, 

riebalai.  

2. Kepenys įdedamos į kitą stiklinėlę, kurioje yra 0 ○C 0,9 % KCl tirpalas, ir vėl 

praplaunama, pamaigant pincetu. Organas išimamas, nusausinamas filtriniu 

popieriumi ir pasveriamas. Pagal kepenų svorį imamas HT kiekis (1 g audinio imama 

10 ml HT).  

3. Kepenys susmulkinamos mažoje stiklinėje žirklutėmis, laikant indą ant ledų, ir po to 

praplaunama 0,9 % KCl tirpalu.  

4. Sukarpytas audinys perkeliamas į homogenizatorių ir užpilamas anksčiau 

apskaičiuotu HT kiekiu. Homogenizuojama 20–30 sekundžių (homogenizatorius turi 

būti prieš tai praplautas HT tirpalu ir įmerktas į indą su ledais).  

5. Homogenizatas supilstomas į centrifuginius mėgintuvėlius (mėgintuvėlių skaičius 

turi būti porinis). Poroje esančių mėgintuvėlių svoriai apytiksliai sulyginami.  

Centrifuguojama 750× g 5 min. (poroje esantys mėgintuvėliai dedami vienas priešais 

kitą).  



6. Baigus centrifuguoti, supernatantas perkošiamas per dvigubą marlės sluoksnį į kitus 

centrifuginius mėgintuvėlius, nenupilant nuosėdų, esančių paskutiniuose 

supernatanto lašuose.  

7. Sulyginami poroje esančių mėgintuvėlių svoriai. Jei mėgintuvėlių skaičius nelyginis, 

likusiam mėgintuvėliui į porą įmamas mėgintuvėlis su vandeniu. Į centrifugos rotorių 

poroje esantys mėgintuvėliai dedami vienas priešais kitą, ir centrifuguojama 7000× g 

10 min.  

8. Gautas supernatantas nupilamas, o mitochondrijų nuosėdos suspendatoriumi 

suspenduojamos ST terpėje (apie 20 ml) ir dar kartą centrifuguojamos 7000× g 

10 min. Tai daroma norint išplauti EDTA liekanas.   

9. Gautas supernatantas išpilamas, mėgintuvėliai statomi dugnu į viršų ant filtrinio 

popieriaus, ir palaukiama 1–2 min.  

10. Mitochondrijos suspenduojamos, pasitelkiant suspendatorių. Pirmiausiai pilama po 

0,20 ml ST į kiekvieną mėgintuvėlį su mitochondrijų nuosėdomis. Tuomet 

suspendatoriumi atsargiai suspenduojama, po to iš kiekvieno mėgintuvėlio turinys 

supilamas į vieną iš jų – surenkama į mėgintuvėlį. Mėgintuvėliuose likęs suspensijos 

likutis surenkamas pipete ir supilamas į surenkamąjį mėgintuvėlį, kuriame vėl 

suspenduojama iki vienalytės masės.  

11. Mėgintuvėlis su mitochondrijų suspensija uždengiamas dangteliu ir įstatomas į indą 

su ledais (leduose turi būti truputį vandens, reikalingo geresniam kontaktui). 

Mėgintuvėlio negalima ištraukti iš ledų visą laboratorinio darbo laiką. 

 

2 LABORATORINIS DARBAS 

Baltymų koncentracijos nustatymas tirpaluose. Mitochondrijų baltymų 

kiekio nustatymas biureto metodu 
 

Baltymai yra termolabilūs linijiniai biopolimerai, sudaryti iš aminorūgščių. Ląstelėje 

gali būti keletas tūkstančių skirtingų baltymų.  

Viena svarbiausių baltymų funkcijų – katalitinė: medžiagų apykaita būtų neįmanoma, 

jeigu virškinimo sultyse ir organizmo ląstelėse nebūtų specifinių baltymų – fermentų, 

kurie pagreitina organizme vykstančias chemines reakcijas. Taip pat baltymai atlieka 



įvairias funkcijas: pernašos, struktūrinę, apsauginę, energetinę (oksiduojantis baltymuose 

esančioms aminorūgštims, išsiskyrusi energija gali būti naudojama organizmo 

energetiniams poreikiams tenkinti), motorinę (raumenys sudaryti iš baltymų aktino ir 

miozino, kuriais cheminė energija paverčiama mechanine), toksinę, receptorinę (baltymai 

receptoriai, išsidėstę ant membranų paviršiaus, sąveikauja su įvairiomis medžiagomis 

(pavyzdžiui, hormonais, neuromediatoriais, šviesa) ir perduoda signalą per membraną), 

reguliacinę (baltymai gali prisijungti prie nukleorūgščių, kitų baltymų ir keisti jų biologinį 

aktyvumą).  

Viena labiausiai paplitusių ir naudojamų reakcijų peptidams ir baltymams nustatyti yra 

biureto reakcija. Šiai reakcijai vykti reikia kelių peptidinių ryšių, todėl viena aminorūgštis 

reakcijoje nedalyvauja. Veikiant peptidus ar baltymus Cu2+ šarminėje aplinkoje, susidaro 

purpurinės spalvos Cu2+ - peptido kompleksas.  

 
Kadangi tirpalo spalvos intensyvumas priklauso nuo baltymo kiekio (3 pav.), ši 

reakcija naudojama baltymo koncentracijai nustatyti, susidariusio komplekso spalvos 

intensyvumą matuojant spektrofotometriškai.  

 Biureto 
reagentas Spalva, įvykus biureto 

reakcijai su baltymu 



 

3 pav. Mitochondrijų baltymo nustatymas biureto metodu 

 

Biureto metodas baltymui nustatyti nėra labai jautrus ir tinka, kai baltymo 

koncentracija yra 2–10 mg baltymo mėginyje. Nustatyti baltymą trukdo amonio jonai.  

 

 

Reagentų paruošimas  
 

Reagentai  
natrio šarmas (NaOH), 
vario sulfatas (CuSO4), 
kalio, natrio tartrastas, 
natrio deoksicholatas, 
liofilizuoto žmogaus serumo albuminas. 

 
Darbo eiga  

Biureto ragento gamyba 

1. 10 % NaOH tirpalo gamyba iš sotaus NaOH tirpalo. Sotus NaOH tirpalas 

gaminamas prieš kelias dienas iš 50 g NaOH ir 50 ml H2O. Sotus tirpalas 

gaunamas, kai pridėto šarmo kristalai nebetirpsta ir nusėda dugne. Tirpinimo metu 

indą reikia užkimšti kamščiu su piltuvėliu, kuriame yra vata ir drėgmę sugeriantis 

CaCl2 (paruošia laborantas). Paruoštas tirpalas filtruojamas 2-uoju stiklo filtru. 

Cilindre paruošiamas 10 % NaOH tirpalas iš 42 ml sotaus NaOH, kuris 

skiedžiamas bidistiliuotu H2O iki 300 ml.  

2. 1 % vario sulfato (CuSO4) tirpalas. 500 ml bidistiliuoto vandens tirpinama 1,5 g 

CuSO4 x 5H2O.  

3. Jam ištirpus, pridedama 12 g K, Na-tartrato.  

4. Pastarajam ištirpus, pridedama 300 ml 10 % NaOH ir pilama bidistiliuoto vandens 

iki 1000 ml. 

Natrio deoksicholato tirpalo gamyba (DOX) 

0,33 g Na deoksicholato ištirpinama 100 ml H2O. 

Albumino tirpalo paruošimas 



2 g albumino ištirpinama 10 ml 0,9 % NaCl tirpalo. 1 ml šio tirpalo yra 200 mg 

baltymo. Reagentas nestabilus. Jam stabilizuoti pridedama 0,05 ml NaN3 (natrio azido) 

tirpalo. Toks reagentas, laikomas šaldytuve, tinka vartoti 2 mėnesius.  

Gradavimo grafiko paruošimas 

1. Pagal lentelę paruošiami baltymo tirpalų praskiedimai:  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Gaminamas    Skiedimai                     Baltymo kiekis  
tirpalas        50-yje μl tirpalo 
_____________________________________________________________________ 
 
200  mg/ml        10      mg  
150  mg/ml 750 μl baltymo tirpalo (200 mg/ml) + 250 μl H2O 7,5     mg 
100  mg/ml 500 μl baltymo tirpalo (200 mg/ml) + 500 μl H2O 5        mg 
75    mg/ml 750 μl baltymo tirpalo (100 mg/ml) + 250 μl H2O  3,75   mg 
50    mg/ml 500 μl baltymo tirpalo (100 mg/ml) + 500 μl H2O 2,5     mg 
25    mg/ml 500 μl baltymo tirpalo (50   mg/ml) + 500 μl H2O 1,25   mg 
12,5 mg/ml 500 μl baltymo tirpalo (25   mg/ml) + 500 μl H2O 0,625 mg 
10    mg/ml 100 μl baltymo tirpalo (100 mg/ml) + 900 μl H2O 0,5     mg 
5      mg/ml 100 μl baltymo tirpalo (50   mg/ml) + 900 μl H2O 0,25   mg 
_______________________________________________________________________ 

2. Baltymui nustatyti imama 50 μl kiekvieno paruošto baltymo tirpalo, 0,95 ml DOX 

ir 4 ml biureto reagento.  

3. Paruošiamas kontrolinis tirpalas be baltymo: pridedama 1 ml DOX (vietoje 

baltymo tirpalo 0,95 ml DOX tirpalo) ir  4 ml biureto reagento.  

4. Baltymo tirpalai ir kontrolinis tirpalas inkubuojami 20 min. vandens termostate 

37 °C temperatūroje.  

5. Matuojamas šviesos sugėrimas spektrofotometru „Helios“ (bangos ilgis – 540 nm). 

Kaip lyginamasis tirpalas naudojamas kontrolinis tirpalas. 

6. Braižomas gradavimo grafikas.  



 
Mitochondrijų baltymų kiekio nustatymas biureto metodu 

1. Į 0,05 ml (50 μl) mitochondrijų suspensijos įpilama 0,95 ml 0,33 % dezoksicholato 

tirpalo, gerai sumaišoma.  

2. Įpilama 4 ml biureto reagento, sumaišoma ir 20 min. inkubuojama vandeniniame 

termostate 37 °C temperatūroje.  

3. Paruošiamas kontrolinis tirpalas be baltymo: įdedama 1 ml DOX ir 4 ml biureto 

reagento.  

4. Gauto tirpalo optinis tankis matuojamas spekrofotometru, kai bangos ilgis – 

540 nm, kaip palyginamasis tirpalas naudojamas kontrolinis tirpalas. 

5.  Baltymo kiekis nustatomas pagal gradavimo grafiką. 

 

3 LABORATORINIS DARBAS 

Mitochondrijų funkcinių parametrų įvertinimas. Kvėpavimo greičio 

nustatymas 
 

Aerobai pradiniuose substratų oksidacijos etapuose naudoja tas pačias fermentų 

sistemas, kaip ir anaerobai (glikolizę ir kt.), tačiau tolesni oksidacijos etapai (TKC ir 

oksidacinis fosforilinimas) būdingi tik aerobams. Eukariotuose paskutiniai aerobinės 

oksidacijos etapai vyksta mitochondrijose. Jų metu redukuoti substratai visiškai 

oksiduojami iki CO2 ir H2O, todėl gali išsiskirti ir būti sukaupta daugiau energijos ATP 

Baltymo nustatymo gradavimo grafikas
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forma. Anaerobinės oksidacijos metu iš vieno molio gliukozės gaunami du moliai ATP, o 

visiškos aerobinės oksidacijos procese – net 38 moliai ATP.  

Galima išskirti tris medžiagų oksidacijos stadijas, vykstančias visuose organizmuose: 

1. Pirmojoje stadijoje įvairūs substratai oksiduojami iki acetil-KoA. Čia išlaisvinama 

nedaug energijos.  

2. Antrojoje stadijoje dviangliai fragmentai (acetil-KoA pavidalu) mitochondrijų 

užpilde oksiduojami TKC. Ši stadija yra susijusi su palyginti didelių energijos kiekių 

išlaisvinimu, kuri sukaupiama redukuotų kofermentų NADH ir FADH2 formoje.  

3. Trečiojoje stadijoje redukuoti nikotinamidų ir flavino kofermentai oksiduojami 

mitochondrijų kvėpavimo grandinėje. Oksidacijos metu susidaro H2O ir išlaisvinama 

daugiausia energijos. Elektronų pernaša mitochondrijose yra membraninis procesas. Jo 

metu energija transformuojama į specifinę membraninėms struktūroms formą – 

elektrocheminį protonų gradientą. Ši energijos forma naudojama ATP sintezei. Taigi 

elektronų pernaša mitochondrijų kvėpavimo grandine (oksidacija) yra susijusi su ADP 

fosforilinimu, todėl visas procesas  vadinamas oksidaciniu fosforilinimu. 

Nikotinamidadenindinukleotidas (NAD) yra dehidrogenazių (atimančių vandenilio 

atomus iš oksiduojamo substrato – etanolio, pieno rūgšties ir pan. molekulių) kofermentas. 

Citoplazmoje susidaro nedaug NADH. Glikolizės metu, veikiant fermentui gliceraldehido 

3-fosfatdehidrogenazei, susidaro mažas NADH kiekis, kuris, esant deguoniui, bus 

reoksiduojamas mitochondrijose. Mitochondrijų užpilde daugiausia NADH susidaro 

veikiant piruvato dehidrogenazei (PDH), glutamato dehidrogenazei, β-oksidacijos ciklui ir 

Krebso ciklo dehidrogenazėms.  

Oksidoreduktazės, kurių kofermentas yra NAD, vadinamos NAD priklausomomis 

dehidrogenazėmis. Jų kofermentas NAD nėra kovalentiškai sujungtas su apofermentu. 

Susidaręs NADH oksiduojamas kvėpavimo grandinėje. Citoplazmos NADH negali būti 

tiesiogiai oksiduojamas kvėpavimo grandinėje. Jis patenka į mitochondrijas dėl 

savotiškos pernašos, per vadinamuosius malat-aspartato arba gliceraldehid-3-fosfato 

šuntus. 

Kitų dehidrogenazių kofermentas yra flavinadenindinukleotidas (FAD), jos 

vadinamos FAD priklausomomis dehidrogenazėmis. Flavino kofermentai yra 

prostetinės grupės, tvirtai (kovalentiškai arba nekovalentiškai) susijungusios su 



fermentais, vadinamais flavino dehidrogenazėmis (Kd 10-8 -10-11). Šiuo bruožu flavino 

kofermentai skiriasi nuo nikotinamido kofermentų, kuriems nebūdingas tvirtas 

susijungimas su fermentais. Daugiau FAD priklausomų dehidrogenazių yra 

mitochondrijose. Su energijos išlaisvinimu susijusios šios FAD priklausomos 

dehidrogenazės: sukcinato dehidrogenazė (TKC fermentas) ir glicerolio 3-fosfato 

dehidrogenazė (glicerofosfato šunto fermentas), riebalų rūgščių β-oksidacijos ciklo acil-

KoA dehidrogenazė. Joms veikiant susidaręs FADH2 yra kvėpavimo grandinės 

substratas.  

Kvėpavimo grandinė. Kvėpavimo grandinė yra vidinėje mitochondrijų membranoje 

esanti sudėtinga oksidacijos–redukcijos sistema, kuri perneša elektronus deguoniui 

(susidarant vandeniui). Ją sudaro hidrofobiniai integraliniai baltymai, įterpti į vidinės 

membranos fosfolipidų dvisluoksnį, ir du judrūs elektronų nešikliai KoQ ir citochomas c. 

Hidrofilinis citochromas c yra periferinis baltymas, silpnais ryšiais susietas su vidinės 

membranos išorine puse. Riebaluose tirpus KoQ, arba ubichinonas, yra su baltymu 

nesusijęs elektronų nešiklis.  

Pagrindinė kvėpavimo grandinės funkcija – laipsniškai išlaisvinti energiją iš 

redukuotų kofermentų (NADH ir FADH2), kurie yra kvėpavimo grandinės substratai. 

Kvėpavimo grandinėje elektronai vieno elektronų nešiklio perduodami kitam (elektronų 

nešikliai paeiliui oksiduojami ir vėl redukuojami). Visą grandinę sudaro apie 20 tokių 

grįžtama redukcija / oksidacija pasižyminčių elektronų nešiklių. Jie išskiriami 

mitochondrijų membraną veikiant detergentais. Tuomet jie išskiriami ne po vieną, bet 

stambesniais kompleksais, todėl manoma, kad tokius kompleksus jie sudaro ir 

mitochondrijų membranoje.  

Kvėpavimo grandinę sudaro keturi stambūs fermentų kompleksai, tarp kurių 

elektronus perneša mažesni judrūs elektronų nešikliai (KoQ ir citochromas c), 

neįeinantys į kompleksų sudėtį. Kompleksai turi vieną arba kelias prostetines grupes, 

kurios vėl prijungia elektronus. Elektronų pernaša tarp kvėpavimo grandinės kompleksų 

vyksta pagal schemą, pavaizduotą 4 pav.:  

 



 
4 pav. Kvėpavimo grandinės kompleksų savitieji slopikliai 

 

Labai svarbi elektronų pernašos kvėpavimo grandinėje savybė yra tai, jog ji susijusi 

su protonų pernaša iš užpildo į tarpmembraninę erdvę. Kvėpavimo grandinėje protonus 

išmeta I, III ir IV kompleksai (5 pav.). Koks yra molekulinis protonų pernešimo 

mechanizmas, ne visai aišku. Manoma, kad protonus išmeta baltymai, tiksliau – tam tikri 

jų polipeptidinių grandinių fragmentai, kurie kerta membraną. Tokiomis savybėmis 

pasižymintys baltymai vadinami protonų siurbliais, arba pompomis. 

Oksidacinis fosforilinimas. ADP fosforilinimas nėra savaiminis, šiam procesui būtina 

energija. Todėl ATP sintezė gali vykti tik tuo atveju, jei būtina energija gaunama skylant 

kitam makroerginiam junginiui. Toks fosforilinimo būdas vadinamas substratiniu 

fosforilinimu. Jei fosforilinimui reikalingą energiją teikia kvėpavimo grandinėje, kuri 

yra membranoje, vykstantys oksidacijos–redukcijos procesai, ATP sintezė vadinama 

oksidaciniu fosforilinimu. 

 

 
 



5 pav. Oksidacinio fosforilinimo sistema. Kvėpavimo grandinės kompleksai pažymėti 
romėniškais skaitmenimis (atitinkamai I, II, III, IV), fosforilinimo sistemos sandai – 
lotyniškais (atitinkamai 1, 2, 3 – fosfato nešiklis, ATP sintazė, ATP / ADP nešiklis)  

 
Šiuolaikinės biochemijos požiūriu, oksidacinio fosforilinimo mechanizmas yra gerai 

ištirtas. P. Mitčelo (Peter Denn Mitchell) hipotezė (pasiūlyta 1961 m.), aiškinanti, kaip 

vyksta oksidacinis fosforilinimas, vadinama chemioosmozine hipoteze arba teorija. Ši 

teorija teigia, kad elektrocheminis protonų potencialas sieja mitochondrijų kvėpavimą su 

fosforilinimu (ATP sinteze). Teorija ypatingą reikšmę teikia protonų siurblių veiklai ir 

vidinės mitochondrijų membranos savybėms. Vidinė mitochondrijų membrana nelaidi 

protonams, todėl jie negali laisvai grįžti į mitochondrijų užpildą difuzijos būdu. Todėl 

protonų pernaša yra elektrogeninė, t. y. kurianti įtampą, nes tarpmembraninėje erdvėje 

padidėja H+ koncentracija ir teigiamų krūvių skaičius, lyginant su mitochondrijų užpildu. 

Taip veikiant kvėpavimo grandinės siurbliams, substratų oksidacijos metu išsiskirianti 

laisvoji energija sukaupiama abipus mitochondrijų vidinės membranos sukurto 

elektrocheminio protonų gradiento pavidalu. 

Mitochondrijų vidinės membranos išorinė pusė įgyja teigiamą krūvį dėl čia 

susikaupusių protonų ([H+]užpilde << [H+]citozolyje). Užpilde pritrūksta H+, t. y. greta 

membranos vidinės pusės atsiranda neigiamų krūvių perteklius (OH-), todėl membranos 

vidinė pusė įgyja neigiamą krūvį. Taip tarp vidinės membranos išorinės ir vidinės pusių 

susidaro elektrinio potencialo skirtumas, žymimas Δψ simboliu (skaitoma „delta psai“). 

Dėl didėjančios protonų koncentracijos terpė prie vidinės membranos išorinės pusės 

rūgštėja, o užpildas prie šios membranos vidinės pusės dėl protonų stygiaus šarmėja. Taip 

susidaro pH skirtumas (gradientas), žymimas ΔpH. Taigi, elektrocheminį protonų 

gradientą, arba protonovaros jėgą, Δp sudaro dvi protonų siurblių sukurtos dedamosios: 

1) H+ koncentracijos gradientas (cheminis gradientas), arba ΔpH,  

2) elektrinio potencialo gradientas, lemiamas krūvių skirtumo tarp mitochondrijų 

vidinės membranos išorinės ir vidinės dalies: 

Δp= Δψ - 2,3 RT/F ΔpH,  

kur R – universalioji dujų konstanta, T – absoliuti temperatūra, F – Faradėjaus konstanta 

(23,062 kcal V-1 mol -1).  



Aktyviai kvėpuojančios žinduolių mitochondrijos sukuria maždaug 200 mV 

elektrocheminį potencialą, kurio 80 % sudaro Δψ, o likusius 20 % – ΔpH. Elektrocheminis 

protonų gradientas nėra pastovus, jis gali kisti dėl daugelio priežasčių, kurių viena – 

vidinės membranos pažeidimas ir padidėjęs jos laidumas protonams. 

Taigi elektrocheminio potencialo pavidalu sukaupiamas tam tikras energijos kiekis. 

Taip kvėpavimo grandinė atlieka chemiosmotinį darbą, sukurdama elektrocheminį protonų 

gradientą. Ši energijos forma panaudojama ATP sintezei mitochondrijų membranoje. 

ATP-sintazė. Elektrocheminio protonų potencialo panaudojimas. Elektrocheminis 

protonų potencialas yra energijos forma, naudojama įvairiuose procesuose (aktyviai jonų 

pernašai, šilumos gamybai ir kt.). Didžiausia jo dalis naudojama ADP fosforilinti. Šią 

reakciją katalizuoja sudėtingas vidinės membranos fermentas ATP-sintazė, kartais 

vadinama kompleksu V (15 pav.).  

ATP-sintazę sudaro mažiausiai 9 polipeptidai, sujungti į tris stambesnius subvienetus:  

1) membraną kertantis protonų kanalas, žymimas simboliu Fo,  

2) jungtis FA , kitaip vadinama kojele, 

3) katalitinis subvienetas – F1.  

Šie subvienetai yra glaudžiai susiję ir sudaro grybo formos integralų baltymų 

kompleksą, kuris dar vadinamas Fo,F1-ATP-sintaze.  

Chemiosmotinėje teorijoje teigiama, kad protonai grįžta į mitochondrijų užpildą per 

kanalą, esantį membraninėje ATP-sintazės dalyje Fo. Šis protonų srautas aktyvina ATP-

sintazę, kuri katalizuoja ADP fosforilinimą. Taigi mitochondrijų vidinėje membranoje 

elektronų pernaša yra sujungta su ADP fosforilinimu per elektrocheminį protonų gradientą. 

ATP-sintazę slopina antibiotikas oligomicinas. 

Oksidacinio fosforilinimo metu į mitochondrijas turi būti nuolat tiekiami fosforilinimo 

substratai ADP ir fosfato jonai, o ATP, susidaręs mitochondrijų užpilde, turi patekti į 

citozolį, kuriame yra panaudojamas (susidarant ADP ir fosfatui). Nė viena iš šių medžiagų 

(oksidacinio fosforilinimo substratų ir produktų) be nešiklių negali pereiti pro vidinę 

mitochondrijų membraną. Todėl, be ATP-sintazės, fosforilinimo sistemą sudaro dar du 

baltymai: ADP / ADP nešiklis ir fosfato nešiklis (15 pav.).  

Oksidacinis fosforilinimas yra dviejų procesų – substratų oksidacijos ir ADP 

fosforilinimo – junginys. Kad vyktų oksidacinis fosforilinimas, reikalingi du substratai – 



kvėpavimo substratas (juo gali būti piruvatas ar kitas TKC tarpinis metabolitas, kurio 

oksidacijos metu susidaro redukuoti kofermentai NADH ir FADH2) ir ADP.  

Registruojant mitochondrijų funkcijas in vitro, šiuos procesus galima įvertinti atskirai. 

Kai į mitochondrijų inkubavimo terpę yra įdedamas tik kvėpavimo substratas, jis 

oksiduojamas susidarant NADH ir FADH2. Šių metabolitų oksidacija kvėpavimo 

grandinėje yra labai lėta, nes procesą stabdo susidaręs aukštas elektrocheminis protonų 

gradientas. Tokia mitochondrijų būsena vadinama antrąja metaboline būsena. Kai terpė 

papildoma fosforilinimo sistemos substratu ADP, ATP-sintazė, panaudodama 

elektrocheminio protonų gradiento pavidalu sukauptą energiją, sintetina ATP. 

Elektrocheminis protonų gradientas mažėja, NADH ir FADH2 yra oksiduojami kvėpavimo 

grandinėje, susidaro NAD+ ir FAD bei H2O. Tokia mitochondrijų būsena vadinama trečiąja 

metaboline būsena.  

Oksidacijos ir fosforilinimo procesų atskyrimas. Skyrikliai. ATP sintezės 

efektyvumas priklauso nuo mitochondrijų vidinės membranos laidumo jonams. Jei vidinės 

membranos vientisumas pažeistas, tokios membranos laidumas jonams didėja. Jonai (H+, 

K+, Ca2+) tiesiogiai pereina membraną ir sumažina Δp. Tai aktyvina kvėpavimo grandinę, 

todėl greitėja substratų oksidacija ir deguonies sunaudojimas. Tačiau fosforilinimo greitį 

mažina Δp kritimas. Jei membrana nežymiai pažeista, tai aktyviai dirbanti kvėpavimo 

grandinė gali palaikyti ganėtinai didelį Δp ir fosforilinimas visai nesustoja., tačiau esant 

žymiai membranos pažaidai, protonai laisvai juda per membraną, nesusidaro protonų 

gradientas ir ADP fosforilinimas nevyksta. Oksidacijos ir fosforilinimo procesų sujungimo 

sutrikimas vadinamas jų atskyrimu. Atskyrimą sukelia veiksniai, pažeidžiantys membranos 

vientisumą, ir tam tikri cheminiai junginiai, vadinami skyrikliais. 

Skyrikliai – dažniausiai rūgščių savybių hidrofobiniai junginiai. Vidinės membranos 

išorinėje pusėje, kur pH yra mažas, jie prijungia protonus. Hidrofobiniai skyrikliai lengvai 

pereina per membraną ir šarminiame užpilde disocijuoja, išlaisvindami protonus ir taip 

mažindami elektrocheminį protonų potencialą. Tipiškas skyriklis yra dinitrofenolis (DNP): 



NO2

OH

NO2

 
Kai skyriklių koncentracija didelė, potencialas gali visai išnykti. Tokioje būsenoje 

mitochondrijos nesintezuoja ATP, nors elektronų pernaša kvėpavimo grandine 

(deguonies panaudojimas) vyksta aktyviai. Išsiskyrusi energija negali būti panaudota 

ATP sintezei ir išsiskiria į aplinką kaip šiluma. 

Kvėpavimo grandinės slopikliai. Kvėpavimo grandinės funkcijai tirti naudojami 

junginiai, savitai slopinantys kvėpavimo grandinės fermentus. Jei tam tikras kvėpavimo 

grandinės kompleksas yra slopinamas, elektronų srautas šioje vietoje nutrūksta. Kaip 

užtvenkus upę vanduo susikaupia priešais užtvanką, taip nuslopinus kvėpavimo grandinę 

elektronai susikaupia priešais nuslopintą kompleksą. Todėl priešais nuslopintą 

kompleksą esantys elektronų nešikliai redukuojasi, o už komplekso – oksiduojasi. 

Specifiniai slopikliai, blokuojantys elektronų srautą kvėpavimo grandinėje, yra nurodyti 

schemoje (6 pav.). 

 

 
 

6 pav. Kvėpavimo grandinės kompleksų savitieji slopikliai 

 

Visi šie slopikliai yra nuodai, bet jų poveikis skirtingas ir priklauso nuo slopinamo 

komplekso padėties grandinėje bei nuo slopiklio-komplekso sąveikos patvarumo. 

Pavyzdžiui, komplekso I slopinimas nėra toks pavojingas kaip komplekso IV, nes 

oksiduojamų substratų elektronai gali patekti į grandinę per kompleksą II. Veikiant 

komplekso I slopikliams, mitochondrijose kaupiasi NADH ir mažėja visų 



NAD priklausomų dehidrogenazių aktyvumas. Tačiau FAD priklausomos 

dehidrogenazės tebėra aktyvios, todėl elektronai pernešami kompleksu II ir kitais 

grandinės kompleksais, užtikrinant deguonies redukciją. Taigi audiniai gali kvėpuoti be 

komplekso I, – šiuo atveju aktyviai oksiduojami sukcinatas ir glicerolio 3-fosfatas. 

Komplekso III slopikliai beveik visiškai blokuoja audinių kvėpavimą, kadangi tiek NAD, 

tiek FAD priklausomos dehidrogenazės neaktyvios, kai trūksta oksiduotų kofermentų 

NAD+ ir FAD. Patys pavojingiausi yra citochromoksidazės slopikliai. Net mažos jų 

koncentracijos negrįžtamai slopina kompleksą IV, dėl to audiniai visiškai nustoja 

kvėpuoti. Pavyzdžiui, 50 mg cianido yra mirtina dozė. Kitas ypač pavojingas junginys 

yra monoksidas (CO, dar vadinamas smalkėmis). CO jungiasi prie visų hemoproteinų 

(citochromų, hemoglobino, mioglobino) hemo grupės, bet jo sąveika su 

citochromoksidazės hemu yra tvirčiausia, todėl toksinis CO poveikis pirmiausiai 

pasireiškia kaip hipoksija, atsirandanti dėl elektronų pernašos ir energijos gamybos 

procesų blokavimo. 

Reagentai  
Inkubavimo terpė (IT) 
KCl 110 mM, 
MgCl2 2,24 mM, 
Tris-HCl 10 mM,  
KH2PO4 5 mM,  
pH 7,2 (37 °C temperatūroje). 

Atsverti reagentai tirpinami maždaug 75 ml H2O, tirpalas šildomas iki +37 oC. Po to į 

jį lašinamas praskiestas HCl tirpalas tol, kol pH pasieks 7,2.  

Sukcinato tirpalas 0,1 M,  
Rotenono tirpalas 1 mM, 
ADP tirpalas 0,1 M, 
DNP tirpalas 2 mM, 
Oligomicino tirpalas 0,5 mg/ml spirito. 

 
Mitochondrijų kvėpavimas fiksuojamas poliarografiškai, naudojant uždarą Klarko tipo 

deguonies elektrodą ir poliarografą (Rank Brothers LTD, Anglija), cirkuliacinį 

termostatą. Susireguliuoti sistemą padeda laborantas ar dėstytojas. Poliarografinis 

metodas pagrįstas vandenyje ištirpusio deguonies elektrochemine redukcija: 

O2 + 2ē + 2H+→ H2O2           (1) 

O2 + 4ē + 4H+→ 2H2O          (2) 



Tinkamai maišant tirpalą, kuriame vyksta (1) ir (2) elektrocheminės reakcijos, deguonies 

difuzijos greitis nemaišomame tirpalo sluoksnyje prie pat elektrodo paviršiaus priklauso 

nuo ištirpusio deguonies koncentracijos.  

Deguonis poliarografiškai matuojamas taip parinkus darbinio elektrodo 

potencialą, kad elektrocheminė reakcija ant elektrodo paviršiaus neribotų bendro proceso 

greičio. Šiomis sąlygomis pasiekiama vadinamoji „soties srovė“. Todėl deguonies 

koncentracija nemaišomame tirpalo sluoksnyje prie elektrodo paviršiaus daug kartų 

mažesnė už deguonies koncentraciją tirpale.  

Parodymai registruojami nepertraukiamai savirašio juostoje. Juostos judėjimo greitis 

– 1 cm/min. 

1. Į termostatuojamą kiuvetę (37 °C ) įpilama 1 ml IT, pridedama 10 μl sukcinato 

tirpalo ir 1 μl rotenono tirpalo (rotenonas yra I kvėpavimo grandinės komplekso 

slopiklis. Jo pridedama siekiant išvengti sukcinato dehidrogenazės slopinimo 

susidariusiu oksaloacetatu. Nuslopinus I kvėpavimo grandinės kompleksą, NAD 

priklausomos dehidrogenazės būna slopinamos dėl redukuoto NADH pertekliaus, ir 

oksaloacetatas nesusidaro. Kvėpavimo grandinės substratas šiuo atveju yra FADH2, 

elektronai perduodami II, III ir IV kvėpavimo grandinės kompleksais. Kiuvetę reikia 

uždaryti kamščiu. Parodymus būtina registruoti apie 1 min. (jei terpėje nėra 

mitochondrijų, deguonis neturi būti naudojamas). 

2. Pridedama mitochondrijų suspensijos (apie 1 mg mitochondrijų baltymo). Stebimas 

nedidelis deguonies sunaudojimas. Deguonis sunaudojamas dėl nespecifinio 

membranos laidumo. Kvėpavimo grandinė palaiko pakankamą Δp, tačiau 

fosforilinimas nevyksta, nes nėra fosforilinimo substrato ADP (II metabolinė 

mitochondrijų būsena). Greitis registruojamas apie 2 min. 

3. Pridedama 2 μl 0,1 M ADP tirpalo. Registruojamas maksimalus mitochondrijų 

kvėpavimo greitis (III metabolinė mitochondrijų būsena). Išeikvojus ADP, greitis 

sumažėja (IV mitochondrijų metabolinė būsena). Vėl pridėjus ADP, greitis padidėja. 

Kadangi deguonies ištirpusio deguonies kiekis terpėje yra ribotas (duotoje terpėje – 

420 nmolO/ml 37 °C temperatūroje), tai ir priedų skaičius yra ribotas. 

4. Tokiu pat būdu užrašomas kitas bandinys, panaudojant ATP-sintazės slopiklį 

(kartojant pirmą žingsnį, į terpę papildomai įdedama 1 μl oligomicino). 



5. Pridėjus 2 μl 0,1 M ADP tirpalo, greitis nedidėja. Paaiškinkite, kodėl. 

6. Pridedama 2 μl DNP. Pasiekiamas maksimalus kvėpavimo greitis. Paaiškinkite, 

kodėl. Visus bandinius kartojame 2–3 kartus. 

7. Apskaičiuokite mitochondrijų kvėpavimo greitį. Tam brėžiama liestinė toje kreivės 

dalyje, kuriuo laiko momentu yra skaičiuojamas greitis (7 pav.). 

 
7 pav. Poliarogramos pavyzdys. Brūkšnine linija pažymėti priedų pridėjimo laikas arba 

perėjimas iš vienos mitochondrijų metabolinės būsenos į kitą 

  

Apskaičiuojamas mitochondrijų kvėpavimo greitis, taikant formulę:  

Ba
bmlnmolOV

×
×

=
/420

, 

kur B – pridėtas mitochondrijų baltymo kiekis, a – skalės dydis (cm), kai deguonies 

koncentracija keičiasi nuo 100 % iki 0 %, b – sunaudoto deguonies kiekis (t. y. atstumas 

(cm), kuriuo pasislinko savirašio plunksna per 1 min.). 

Deguonies tirpumas yra 420 nmol deguonies 1 ml terpės 37 oC temperatūroje.  

Kvėpavimo greitis išreiškiamas nmolO/min. vienam mg mitochondrijų baltymo. 



 

4 LABORATORINIS DARBAS 

Mitochondrijų NAD(P)H fluorescencijos kitimai 
 

Nikotinamidadenindinukleotidas (NAD) ir nikotinamidadenindinukleotido 

fosfatas (NADP) yra fermentų dehidrogenazių kofermentai. Kofermentas, koenzimas – 

tai mažos molekulinės masės organinis junginys, fermento aktyviojo centro dalis. Nuo 

substratų kofermentai skiriasi tuo, kad jie dažniausiai yra regeneruojami, nesunaudojami 

vykstant apykaitai. Tačiau kartais kofermentai gali būti laikomi kosubstratais, nes 

dalyvauja reakcijose kiekiais, stechiometriškai pagal reakcijos lygtį atitinkančiais 

substratų kiekius. Kai kuriais atvejais kofermento dalyvavimas reakcijoje ne mažiau 

svarbus fiziologiniu požiūriu nei substrato virsmas produktu. Pavyzdžiui, anaerobinėmis 

sąlygomis raumenyse piruvatas virsta laktatu, kartu oksiduojant NADH iki NAD+. Be 

NAD+ negali vykti glikolizė, t. y. anaerobinė ATP sintezė.  

Oksidoreduktazės, kurių kofermentas yra NAD, vadinamos NAD priklausomomis 

dehidrogenazėmis. Jų kofermentas NAD nėra kovalentiškai sujungtas su apofermentu. 

NAD priklausomų dehidrogenazių yra ir citoplazmoje, ir mitochondrijų užpilde. Ląstelės 

membranos nelaidžios kofermentams, todėl susidaro erdviškai atskirti jų fondai, 

pavyzdžiui, citozolio ir mitochondrijų NAD/NADH fondai. Kiekvienoje iš šių ląstelės 

dalių (erdviškai atskirtų membranomis) esančioms dehidrogenazėms prieinama tik to 

ląstelės skyriaus piridino adenino dinukleotidų (NAD+/NADH) sankaupa. 

Mitochondrijose susidaręs NADH tiesiogiai oksiduojamas kvėpavimo grandinėje. 

Citoplazmos NADH negali būti tiesiogiai oksiduojamas kvėpavimo grandinėje. Jis 

patenka į mitochondrijas savitosios pernašos metu, per vadinamuosius malat-aspartato 

arba gliceraldehid-3-fosfato šuntus. 

NAD(P)H cheminė struktūra. Piridino dinukleotidai – nikotinamido adenino 

dinukleotidas (NAD, 18 pav.) ir nikotinamido adenino dinukleotido fosfatas (NADP+) 

(18 pav.). Šie kofermentai vadinami piridino kofermentais, nes savo molekulėse turi 

piridino žiedą (nikotinamidas). Jie vadinami dinukleotidais, nes jų struktūrą sudaro du 

mononukleotidai (fosforilintos adenililribozė ir nikotinamido ribozė), sujungti 



fosfodiesteriniu ryšiu. NADP+ molekulė turi dar vieną fosforo rūgšties grupę, prijungtą 

prie AMP-ribozės antrojo C atomo (8 pav.). 

 

 

 
8 pav. Nikotinamidadenino dinukleotidas (NAD+), jo redukuota forma (NADH). 

Rausvai pažymėtas vandenilio atomas NADP+ ir NADPH molekulėje pakeistas fosfato 
grupe (http://fig.cox.miami.edu) 

 

Redukcijos metu prie nikotinamido žiedo C-4 atomo prisijungia hidrido anijonas H-, 

turintis du elektronus. Kartu kinta para padėtyje esančio, teigiamą krūvį turinčio N atomo 

valentingumas ir dvigubų ryšių išsidėstymas piridino žiede bei susidaro H+ jonas, kuris 

pereina į terpę. Nors NAD+ ir NADP+ cheminė sudėtis yra panaši, bet jų biologinės 

funkcijos skiriasi. NAD+ dažniausiai dalyvauja oksidacijos procesuose, o jo fosfatas – 

redukcijos (biosintezės) procesuose. 

NAD(P)H spektrinės savybės. Piridino dinukleotidų sugebėjimą sugerti šviesą lemia 

adenino ir nikotinamido žiedai. Adenino žiedui būdingas sugerties maksimumas, kai 

bangos ilgis yra 260 nm, nepriklausantis nuo piridino žiedo redukcijos laipsnio, todėl 

vienodas visoms piridino nukleotidų formoms (NAD+, NADH, NADP+, NADPH). 

Piridino žiedas sugeria šviesą tik redukuotos būsenos, jo šviesos sugerties maksimumas 



yra tuomet, kai bangos ilgis – 340 nm, ir būdingas tik NADH ir NADPH. Oksiduoti 

piridino nukleotidai 340 nm bangos ilgio šviesos nesugeria. Redukuoti NADH ir NADPH 

yra natūralūs endogeniniai ląstelės fluoroforai. Sugėrus 340 nm bangos ilgio šviesą, jų 

molekulės sužadinamos ir fluorescuoja, išspinduliuodamos 470 nm bangos ilgio šviesą 

(9 pav.), kurios intensyvumą lemia elektroninių ir molekulinių orbitalių išsidėstymas 

NAD(P)H molekulėse.  

 
9 pav. Piridino dinukleotidams būdingas sugerties spektras. Raudona linija – oksiduotų 

formų sugerties spektras, mėlyna – redukuotų formų sugerties spektras 
 

NADH ir fosforilintos jo formos NADPH sužadinimo ir fluorescencijos spektrai 

nesiskiria, todėl pastovaus bangos ilgio fluorescencijos metodu negalima jų kokybiškai 

išskirti, taigi matuojama bendra NADH ir NADPH fluorescencija.  

Dėl NADH ir NADPH spektrinių savybių jų koncentracija biologiniuose 

tirpaluose yra nustatoma spektrofotometriškai. Baltymų tirpaluose, organelių ir ląstelių 

suspensijose NAD(P)H koncentracija arba jos kitimai fiksuojami matuojant šviesos 

sugertį, kai bangos ilgis – 340 nm, arba fluorescenciją (sužadinimo šviesos bangos ilgis – 

340 nm, emisijos – apie 470 nm). Pastarasis metodas yra apie 10 kartų tikslesnis. Tiriant 

sudėtingesnius objektus, dėl mažo laidumo šviesai, vidinio filtro ir audinio šviesos 

išsklaidymo poveikių tikslūs tiesioginiai sugerties matavimai yra negalimi.  

Piridino dinukleotidų kiekis tokiuose biologiniuose objektuose gali būti nustatomas 

šiais metodais: 



1. Ekstrahuojant audinio mėginius (biopsijas) ir nustatant NAD(P)H koncentraciją 

juose chromatografiniais arba fermentiniais metodais (spektrofotometru arba 

spektrofluorimetru). 

2. Audinių arba organų paviršiaus fluorimetrija. Tokiems matavimams gali būti 

taikoma optinio pluošto technologija arba CCD kamerų naudojimu pagrįsti metodai. 

3. Fluorescentinės mikroskopijos dėka galima įvertinti ne tik NAD(P)H, bet ir kitų 

gamtinių arba sintetinių fluoroforų pasiskirstymą biologiniuose objektuose. Šis 

metodas leidžia mikroskopiniu lygmeniu nustatyti fluoroforo buvimo vietą ląstelės 

viduje arba audinio pjūvyje, taip pat suteikia informacijos apie fluoroforą supančią 

aplinką.  

Mitochondrijose vyksta aktyvi energijos apykaita, redukuotų piridino nukleotidų 

kiekis priklauso nuo mitochondrijų metabolinės būsenos (žr. anksčiau šiame skyriuje). Jei 

mitochondrijų kvėpavimo substratas yra oksiduojamas NADH priklausomų 

dehidrogenazių (piruvatas, glutamatas ir kt.), tuomet pagal redukuoto NADH kiekio 

kitimus galima įvertinti mitochondrijų metabolinę būseną, jų kokybę. Antroje 

metabolinėje būsenoje yra susikaupęs redukuotas NADH, todėl šioje būsenoje 

mitochondrijų NAD(P)H fluorescencija yra santykinai didelė (10 pav., B). 

Mitochondrijoms pereinant į trečią metabolinę būseną, NADH yra oksiduojamas, jo 

kiekis mitochondrijose mažėja, todėl mažėja ir NAD(P)H fluorescencija (10 pav., C). 

 

 

A 



 

 
10 pav. Mitochondrijų NAD(P)H fluorescencija (nuotraukos darytos CCD kamera CPL-
22B (Canadian Photonics Labs, Computar objektyvas (f = 25 mm, 1:1,8)). 
Fluorescencijos intensyvumą galima įvertinti santykiniais vienetais pagal apšviestumą. A 
– į matavimo kiuvetę įdėta tik inkubavimo terpė; B – mitochondrijų antroje metabolinėje 
būsenoje NAD(P)H fluorescencija; C – mitochondrijų trečioje metabolinėje būsenoje 
NAD(P)H fluorescencija. Paveikslų dešinėje pusėje palyginimo terpės (bidistiliuoto 
vandens fluorescencija) 

 

Šio laboratorinio darbo metu įvertinsime mitochondrijų NAD(P)H fluorescencijos 

kitimus in vitro, priklausomai nuo mitochondrijų metabolinės būsenos ir pridėtų 

kvėpavimo grandinės bei fosforilinimo sistemos fermentų slopiklių. 

 

Reagentai   
kepenų mitochondrijų suspensija, 
Inkubavimo terpė (IT): 
KCl 110 mM,  MgCl2 2,24 mM; Tris-HCl 10 mM, KH2PO4 5 mM, pH 7,2, esant 37 °C 
temperatūrai, gamyba žr. 13 laboratorinį darbą, 
piruvato ir malato tirpalas (0,5 M + 0,5 M), 

B 

C 



rotenono tirpalas 1 mM, 
ADP tirpalas 0,1 M, 
oligomicino tirpalas 0,5 mg/ml spirito. 

 
Darbo eiga 

1. Mitochondrijų inkubavimo terpė (IT) laikoma termostate 37 °C temperatūroje. 

2. Į fluorimetro kiuvetę įpilama 2 ml IT, pridedama 20 μl piruvato ir malato tirpalo. 

Kiuvetė uždaroma kamščiu, dedama į fluorimetro Tecan GENios ProTM (Tecan 

Group Ltd., Menedorfas, Šveicarija) termostatuojamą kamerą. Taikant XFluorTM 

kompiuterinę programą (Tecan Group Ltd., Menedorfas, Šveicarija), nustatomas 

sužadinimo bangos ilgis 340±10 nm, emisijos bangos ilgis 450±10 nm, termostato 

temperatūra 37 °C. 2 min. matuojama NAD(P)H fluorescencija, rezultatai pateikiami 

santykiniais vienetais. 

3. Į fluorimetro kiuvetę įpilama 2 ml IT, pridedama 20 μl piruvato ir malato tirpalo bei 

mitochondrijų suspensijos 2 mg baltymo/ml (antroji metabolinė mitochondrijų 

būsena). Kiuvetė uždaroma kamščiu, turinys lėtai vartant sumaišomas, kiuvetė 

įdedama į fluorimetro termostatuojamą kamerą (37 °C), ir 2 min. matuojama 

NAD(P)H fluorescencija tomis pačiomis eksperimentinėmis sąlygomis (prietaiso 

jautrumas, matavimo laikas ir kt.). 

4. Išimama kiuvetė, pridedama 20 μl ADP (0,1 M) tirpalo, kiuvetės turinys 

sumaišomas, kiuvetė vėl įdedama į fluorimetro kamerą, ir išmatuojama NAD(P)H 

fluorescencija (trečioji metabolinė mitochondrijų būsena). 

5. Kiuvetė išimama, turinys išpilamas, kiuvetė atsargiai išplaunama 4-5 kartus 

bidistiliuotu vandeniu.  

6. Į fluorimetro kiuvetę įpilama 2 ml IT, pridedama 20 μl piruvato ir malato tirpalo, taip 

pat mitochondrijų suspensijos 2 mg baltymo/ml ir 5 μl rotenono tirpalo. Kiuvetė 

uždaroma kamščiu, turinys lėtai vartant sumaišomas, kiuvetė įdedama į fluorimetro 

termostatuojamą kamerą (37 °C), ir 2 min. matuojama NAD(P)H fluorescencija 

tomis pačiomis eksperimentinėmis sąlygomis (prietaiso jautrumas, matavimo laikas 

ir kt.). 

7. Kiuvetė išimama, pridedama 20 μl ADP (0,1 M) tirpalo, sumaišomas turinys, kiuvetė 

vėl įdedama į fluorimetro kamerą, ir išmatuojama NAD(P)H fluorescencija. 



8. Į fluorimetro kiuvetę įpilama 2 ml IT, pridedama 20 μl piruvato ir malato tirpalo, taip 

pat mitochondrijų suspensijos 2 mg baltymo/ml ir 5 μl oligomicino tirpalo. Kiuvetė 

uždaroma kamščiu, turinys lėtai vartant sumaišomas, kiuvetė įdedama į fluorimetro 

termostatuojamą kamerą (37 °C), ir 2 min. matuojama NAD(P)H fluorescencija 

tomis pačiomis eksperimentinėmis sąlygomis (prietaiso jautrumas, matavimo laikas 

ir kt.). 

9. Kiuvetė išimama, pridedama 20 μl ADP (0,1 M) tirpalo, sumaišomas turinys, kiuvetė 

vėl įdedama į fluorimetro kamerą, ir išmatuojama NAD(P)H fluorescencija. 

10. Tokie bandymai kartojami keletą kartų. Apskaičiuojamas fluorescencijos vidurkis 

tomis pačiomis matavimo sąlygomis (kai kiuvetėje yra tos pačios medžiagos), ir 

duomenys pateikiami lentelėje. 
NAD(P)H fluorescencija (santykiniais vienetais) 

Matavimo   
sąlygos 

 
 

Matavimo 
nr. 

Inkubavimo 
terpė, 
piruvatas ir 
malatas  

Antroji 
mitochondrijų 
metabolinė 
būsena 

Trečioji 
mitochondrijų 
metabolinė 
būsena 

Matavimo terpė, 
mit., piruvatas ir 
malatas, 
rotenonas, ADP 

Matavimo terpė, 
mit., piruvatas ir 
malatas, 
oligomicinas, 
ADP 

1.      

2.      

3.      

Vidurkis      

 

11. Teoriškai paaiškinkite tokius NAD(P)H fluorescencijos pokyčius ir pagrįskite 

darbo išvadą. 

 
 5 LABORATORINIS DARBAS 

Biologinių objektų piridino ir adenino nukleotidų ekstrakcija ir 

chromatografinis skirstymas 
 

Įvairių organizmo metabolizmo tarpinių junginių ir produktų (metabolitų) kokybinė ir 

kiekybinė analizė pastaraisiais metais tapo labai aktuali. Informacija apie metabolomą 

(organizmo metabolitų visumą) kartu su žiniomis apie proteomą (baltymų visumą) ir 

transkriptomą (iRNR visumą) padeda spręsti sudėtingus sistemų biologijos uždavinius, 



paaiškinti organizmų funkcijų molekulinius mechanizmus ir išaiškinti sąsajas tarp įvairių 

gyvybinių procesų. Metabolomas, skirtingai nei genomas, yra labai dinamiškas ir kinta 

kiekvieną sekundę. Adenino (AMP, ADP, ATP, ADP-ribozė) ir piridino (NAD, NADP, 

NADH, NADPH) nukleotidai yra vieni svarbiausių tarpusavyje susietų ląstelės 

metabolitų, lemiantys energetinę ląstelės būseną ir žūties mechanizmus, todėl jų 

ekstrakcijos, skirstymo ir analizės metodai yra labai aktualūs.  

ATP yra žinomiausias nukleotidas, atliekantis energijos nešiklio funkcijas. ATP 

susidaro fosforilinimo metu iš ADP. Cheminė potencinė energija išsiskiria, kai ATP 

perduoda vieną (arba dvi) fosfato grupes kitai molekulei, virsdamas ADP (dažniausiai) ar 

AMP. AMP dažniau susidaro ląstelėse hidrolizuojant ADP, o ne tiesiogiai ATP.  

Piridino dinukleotidai (NAD+, NADP+ ir jų redukuotos formos NADH, NADPH) yra 

vieni svarbiausių ląstelės medžiagų ir energijos apykaitos tarpininkų. Esant normaliai 

fiziologinei būsenai, redukuotos ir oksiduotos piridino dinukleotido formų – 

NAD(P)H/NAD(P)+ – santykis ląstelėje atspindi jos oksidacinių ir redukcinių procesų 

būseną, pusiausvyrą tarp anabolinių ir katabolinių vyksmų. Kartu su ATP kiekiu 

NAD(P)H/NAD(P)+ santykis dažnai yra nustatomas, siekiant įvertinti ląstelių energetinės 

būsenos pokyčius. Tačiau neseniai buvo atskleisti nauji duomenys apie piridino 

dinukleotidų funkcijas ląstelės atsako į stresą metu. Jie leidžia tvirtinti, kad redukuotų 

NAD formų ir bendro NAD kiekio kitimai gali suteikti svarbios informacijos apie streso 

poveikio ląstelių ir audinių funkcijoms ir gyvybingumui grįžtamumą. Streso metu 

aktyvinamas oksiduotų piridino nukleotidų formų NAD(P)+ skaidymas, dėl kurio mažėja 

bendras piridino dinukleotidų kiekis audinyje arba ląstelėse. Pašalinus stresą, audinio ar 

ląstelės funkcijų atstatymo galimybė priklauso nuo likusių ląstelės NAD(P)+ ir NAD(P)H 

išteklių. 

Beveik nėra literatūros duomenų apie laisvos ADP-ribozės kiekio matavimų 

rezultatus, taip pat nedaug žinoma apie laisvos ADP-ribozės metabolizmą. ADP-ribozės 

monomerai, atskylantys nuo NAD(P)+ molekulių, naudojami baltymų poli-ADP-

ribozilinimui streso sąlygomis, atsiradus DNR pažaidų, tačiau tuomet padaugėja ir  

laisvos ADP-ribozės. Laisva ADP-ribozė yra labai reaktyvi molekulė, ji dalyvauja 

baltymų glikinimo ir glikoksidinimo reakcijose kaip pentozės donorė. Ląstelių 

ekstraktuose jos aptinkama labai mažais kiekiais arba iš viso neaptinkama. 



Atvirkščių fazių jonų porų efektyvioji skysčių chromatografija. Atvirkščių fazių 

jonų porų efektyviojoje skysčių chromatografijoje (RP-IP HPLC, angl. reversed phase 

ion-pair high performance liquid chromatography) į mobiliąją fazę pridedama jonų porų 

reagento, pavyzdžiui, tetrametil-, tetraetil- ar tetrabutilamonio druskų. Jonų porų 

reagentas sudaro kompleksus su molekulėmis, turinčiomis neigiamą krūvį, taip 

padidindamas jų hidrofobiškumą. Komplekso hidrofobiškumas priklauso nuo jonų porų 

reagento: tetrabutilo priedas pailgina junginių išlikimą hidrofobinėje kolonėlėje labiau nei 

tetrametilo grupę turintis reagentas. Analizei jonų porų chromatografija labai svarbu 

paruošti pavyzdį: į chromatografinę sistemą įterpiamas bandinys turi būti vandeninis arba 

buferinis tirpalas be organinių tirpiklių. 

Joniniai junginiai, tokie kaip fosforilinti adenozino dariniai, labai greitai išeina iš 

kolonėlės atvirkščių fazių chromatografinės analizės metu tokia tvarka: ATP, ADP, AMP 

[4]. Naudojant RP-IP HPLC, šių junginių išėjimo tvarka yra priešinga: ATP, turintis 

daugiausiai fosfato grupių, sudaro labiau hidrofobinį jonų porų kompleksą ir išeina po 

AMP ir ADP. 

Šio laboratorinio darbo tikslas – nustatyti piridino nukleotidų (NAD, NADP, NADH, 

NADPH) ir adenino nukleotidų (AMP, ADP, ATP, ADP-ribozės) koncentracijų pokyčius 

ląstelių kultūroje po pasirinkto efektoriaus (temperatūrinio streso, specifinių slopiklių, 

vaistų, aplinkos teršalų ar kt.) poveikio. 

Darbo priemonės ir sąlygos 

Chromatografinė sistema: Agilent 1200 Series, sudaryta iš diodų matricos 
detektoriaus, automatinio bandinių įleidimo įrenginio, keturių kanalų siurblio, 
vaakuminio nudujinimo įrenginio ir kompiuterinės duomenų apdorojimo programos 
ChemStation 3D LC (Agilent Technologies, Valdbronas, Vokietija). Naudojama 
chromatografinė kolonėlė Atlantis dC18, 4,6 x 100 mm, 3 µm (Waters Corporation, 
JAV). 

Kolonėlės termostato temperatūra: 25 ºC. 
Mėginių termostato temperatūra: 4 ºC. 
Injekcijos tūris: 45 µl.  
Eliuentų sudėtis:  
A 10 mM KPi pH 5, 2 mM TBA (tetrabutilamonio bromidas), 3 % acetonitrilo. 
B 10 mM KPi pH 7,5, 2 mM TBA, 30 % acetonitrilo. 
Eliucijos gradientas: eliuentas B – 8 min. 1 %, 3,75 min. 1–45 %, 11,25 min. 45–

60 %, 2 min. 60–95 %, 3 min. 95 %, 2 min. 95–1 %. 
Detekcija: 257 nm, 340 nm (redukuotiems NAD ir NADP). 



Standartiniai junginiai: NAD, NADP, NADH, NADPH, AMP, ADP, ATP, ADP-
ribozė. 

Objektas: ląstelių kultūra (auganti, prisitvirtinusi prie paviršiaus; angl. adherent) 
10 cm Petri lėkštelėse, dengianti 80–100 % lėkštelės paviršiaus (1 kontrolinė ir 1 po 
efektoriaus poveikio). Ląstelės turi būti vieno sėjimo, vienodo užsėto ląstelių skaičiaus ir 
augintos identiškomis sąlygomis. 

Priemonės pavyzdžiui paruošti: indas su ledais, 4 Eppendorf tipo 1,5 ml 
mėgintuvėliai, 4 ultrafiltravimo vienetai Ultrafree-MC (5000 NMWL, Millipore), 
11 chromatografinių (pritaikytų naudojamam automatiniam bandinių įleidimo įrenginiui) 
buteliukų, Drigalski mentelė, automatinės pipetės su antgaliais (100–1000 µl, 1–10 ml), 
PBS tirpalas (137 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 1,8 mM KH2PO4), 0,5 M 
KOH tirpalas, 8,5 % H3PO4 tirpalas (visos išvardytos priemonės ir tirpalai turi būti 
atšaldyti iki 4 °C), šaldoma centrifuga, purtyklė. 

 

Standartų ir standartų mišinio tirpalų paruošimas 

Darbo eiga 

1. Paruošiama po 1 ml 10 mM kiekvieno standarto (NAD, NADH, NADP, NADPH, 

ADP-ribose, ATP, ADP, AMP) tirpalo. Junginių molekulinės masės, apskaičiuoti 

kiekiai ir realiai pasveriami kiekiai yra pateikti lentelėje.  

Junginys 
Molekulinė 

masė 
(g/mol) 

Kiekis 1 ml 
10 mM tirpalui 
paruošti (mg) 

Sveriamas 
kiekis 
(mg) 

NAD+ 663,43 6,63 7 

NADH (dinatrio druska) 709,40 7,09 8 

NADP+ (natrio druska) 765,39 7,87 8 

NADPH (tetranatrio druska) 833,35 8,33 9 

AMP (natrio druska) 347,22 3,47 4 

ADP (natrio druska) 427,20 4,27 5 

ATP (dinatrio druska) 551,14 5,51 6 

ADP-ribozė (natrio druska) 559,32 5,59 6 

2. Kiekvienas junginys pasveriamas ir ištirpinamas 800 μl dejonizuoto (18,2 MΩ) H2O. 

ATP tirpalo pH 1 M Tris tirpalu padidinamas iki pH 7,0. Tris tirpalas lašinamas po 

10 µl į ATP tirpalą, sumaišoma, ir tikrinamas pH, užlašinant 10 μl tirpalo ant 

indikatorinės juostelės. Visi tirpalai laikomi leduose. 



3. 10 μl kiekvieno tirpalo praskiedžiama 990 μl dejonizuoto H2O  ir išmatuojama tirpalo 

absobcija. Naudoti standartų absorbcijos bangos ilgiai ir moliniai ekstinkcijos 

koeficientai (ε) yra pateikti lentelėje.  

Standartas Bangos ilgis, nm ε, cm-1 M-1

ATP, ADP, AMP 259 15 400
NAD 260 18 000
NADH 338 6 200
NADP 260 18 000
NADPH 260 18 000

 

4. Pagal gautą absorbciją ir molinius ekstinkcijos koeficientus (ε) kiekvienam tirpalui 

apskaičiuojamas reikalingas vandens tūris praskiedimui, kad būtų gautas 10 mM 

tirpalas: 

     st
st

OH V
VA

V −
⋅
⋅

= −4102 ε
,   (1)  

 

kur OHV
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 – trūkstamas vandens kiekis (μl), siekiant praskiesti norimą tūrį standartinio 

tirpalo iki 10 mM koncentracijos, A – tirpalo absorbcija (s. v.), ε·10-4 – 100 μM tirpalo 

ekstinkcija 1 cm kiuvetėje (s. v.), Vst – norimas praskiesti standartinio tirpalo tūris (μl). 

5. Pagal apskaičiuotus rezultatus standartų tirpalai praskiedžiami iki 10 mM 

koncentracijos. Iš šių tirpalų paruošiami 1 mM tirpalai, skiedžiant 100 μl standarto 

tirpalo 900 μl vandens. Standartų mišinio 1 mM tirpalas paruošiamas įpilant po 100 μl 

kiekvieno standarto tirpalo ir 200 μl vandens. 20 μl 1 mM tirpalai skiedžiami 980 μl 

vandens chromatografiniuose buteliukuose. Gauti 20 μM standartų tirpalai dedami į 

šaldomą (4 °C) chromatografinės sistemos automatinio bandinių įleidimo įrenginį, o 

10 mM ir 1 mM tirpalai užšaldomi. 

 

Adenino ir piridino nukleotidų standartų ir standartų mišinio skirstymas 

Darbo eiga 

1. Užprogramuojamas eliucijos gradientas, injekcijos tūris, bandinių įleidimo 

įrenginio ir kolonėlių termostato temperatūros bei detekcijos bangų ilgiai. 



Užprogramuojama standartų ir standartų mišinio įleidimo į chromatografinę 

sistemą seka, kuri paleidžiama programiškai.  

2. Pasibaigus analizei, duomenys iš kiekvieno junginio chromatografinės analizės 

ataskaitos surašomi į lentelę.  

Standartinis junginys 
Išėjimo 
laikas 
(min.) 

Smailės plotas 
(s. v.*s) 

NAD+   

NADH    

NADP+   

NADPH   

AMP   

ADP   

ATP   

ADP-ribozė   

3. Mišinio skirstymo chromatogramoje patikrinama, ar smailių išėjimo laikai 

sutampa su kiekvieno standarto, analizuoto atskirai, išėjimo laikais ir ar smailės 

yra gerai atskirtos. 

Adenino ir piridino nukleotidų ekstrakcija iš ląstelių kultūros 

Paruošiami 2 ląstelių ekstraktai: vienas – iš kontrolinių ląstelių (be efektoriaus 

poveikio), kitas – iš ląstelių, paveiktų tam tikru efektoriumi (temperatūra, įvairių 

fermentinių sistemų slopikliais ar aktyvikliais ir t. t.). 

Darbo eiga 

1. 10 cm Petri lėkštelė su ląstelėmis dedama ant ledų, ląstelės 2 kartus praplaunamos, 

užpilant ir nupilant po 5 ml PBS. Lėkštelėje likęs PBS atsargiai nusiurbiamas 

automatine pipete, kad ant ląstelių liktų kuo mažiau skysčio.  

2. Užpilama 1 ml 4 °C KOH 0,5 M tirpalo, ir ląstelės lizuojamos Drygalski mentele. 

3. Lizatas sumaišomas purtykle ir inkubuojamas 3 min. leduose.  

4. Paimama 840 µl lizato ir neutralizuojama 4 °C 190 µl 8,5 % H3PO4 tirpalo. Mišinys 

sumaišomas purtykle ir inkubuojamas 3 min. leduose. 

5. Mišinys centrifuguojamas 3 min. 16 100 x g 4 °C temperatūroje.  



6. Į 2 ultrafiltracijos vienetus įpilama po 400 µl supernatanto ir centrifuguojama 

30 min. 5000 x g 4 °C temperatūroje.  

7. Eliuentas analizuojamas chromatografiškai. 

 

Adenino ir piridino nukleotidų kokybinė ir kiekybinė analizė 

Darbo eiga 

1. Ląstelių ekstraktų analizei naudojamos tas pačios chromatografinės sąlygos, kaip ir 

skirstant standartus.  

2. Pasibaigus analizei, išėjimo laiko ir analičių smailių plotų duomenys iš kiekvieno 

pavyzdžio chromatografinės analizės ataskaitos surašomi į lentelę (viena lentelė – 

kontroliniam pavyzdžiui, antra – pavyzdžiui po efektoriaus poveikio).  

3. Analitės koncentracija pavyzdyje (µM) apskaičiuojama pagal formulę (2): 

 

st

a

S
S

C
20⋅

= ,    (2) 

kur C – analitės koncentracija pavyzdyje (µM), Sa – analitės smailės plotas pavyzdyje, 

20 – standarto koncentracija (µM), Sst – standarto (20 µM) smailės plotas (3 lentelė). 

4. Analičių koncentracijos pavyzdyje (µM) surašomos į lentelę. Palyginamos analičių 

koncentracijos kontroliniame ir tiriamajame pavyzdyje, paaiškinami gauti rezultatai. 

Analitė 
Išėjimo 
laikas 
(min.) 

Smailės plotas 
(s. v.*s) 

Analitės 
koncentracija 

pavyzdyje (µM) 
NAD+    

NADH     

NADP+    

NADPH    

AMP    

ADP    

ATP    

ADP-ribozė    



Pastabos. Koncentracija (µM) pavyzdyje gali būti naudojama to paties sėjimo 

(vienodo ląstelių skaičiaus) ląstelių kultūrų pavyzdžiams palyginti, tačiau, norint lyginti 

skirtingų eksperimentų ir skirtingų ląstelių kultūrų adenino ir piridino nukleotidų 

koncentracijas, būtina jas perskaičiuoti mg ląstelės baltymo ar ląstelei, drauge įvertinant 

praskiedimo ir degradacijos pavyzdžio ruošimo metu aspektus. Norint chromatografinį 

metodą taikyti moksliniame tyrime, būtina validuoti analizės metodą, nusakant smailių 

identifikavimo būdą, metodo specifiškumą, aptikimo ribą, linijiškumą, sistemos tikslumą 

ir pavyzdžio komponentų atgavimą (angl. recovery). 

 


