ГЛАВА 21
Порушення енергетичного обміну

Енергетичний обмін у широкому розумінні слова – це обмін енергії між організмом і довколишнім
середовищем. Він нерозривно пов’язаний з обміном речовин (метаболізмом), що складається з процесів дисиміляції (катаболізму) та асиміляції (анаболізму) (рис. 21.1).

Рис. 21.1. Зв’язок між процесами обміну речовин та енергетичним обміном
Джерелом вільної енергії в організмі є поживні речовини, що надходять сюди ззовні (вуглеводи,
жири, білки). Завдяки процесам хімічного розпаду ці речовини перетворюються в низькоенергетичні
кінцеві продукти – CO2, H2O, NH3. При цьому вивільнюється енергія, яка акумулюється в хімічних
зв’язках високоенергетичних сполук – в основному АТФ і НАДФН. Потім цю енергію може бути використано для процесів анаболізму, тобто синтезу складних клітинних макромолекул (білків, полісахаридів, ліпідів, нуклеїнових кислот) з менш складних попередників (амінокислот, цукрів, жирових
кислот, азотистих основ).
Основні процеси енергетичного обміну здійснюються в клітинах. Вони охоплюють:
1) вивільнення енергії, зосередженої у хімічних зв’язках поживних речовин;
2) акумулювання цієї енергії у зв’язках АТФ і НАДФН;
3) використання акумульованої енергії на виконання різних видів корисної роботи.
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Причини і механізми порушень енергетичного обміну.
Усі причини розладів енергозабезпечення клітин можна розділити на дві групи: (1) позаклітинні і (2)
внутрішньоклітинні (рис. 21.2).

Рис. 21.2. Поза- і внутрішньоклітинні причини порушень метаболізму та енергетичного обміну

Позаклітинні причини.
Для нормального перебігу енергетичного обміну клітини мають отримувати (1) поживні речовини,
що слугують джерелом енергії; (2) вітаміни – сполуки, необхідні для функціонування ферментів, що
здійснюють реакції хімічних перетворень поживних речовин; (3) кисень, який забезпечує можливість
процесів біологічного окиснення в клітинах.
За певних обставин постачання клітинам цих речовин може порушуватися. У такому разі мову
ведуть про позаклітинні причини розладів енергозабезпечення. До них відносять: (1) голодування
(дефіцит поживних речовин та вітамінів) і (2) гіпоксію (дефіцит кисню).
Голодування і гіпоксія як типові патологічні процеси стануть предметом обговорення в окремих
главах (див. глави 22 і 23). Тут ми тільки зупинимося на голодуванні клітин у широкому розумінні
цього слова.
Причинами порушень постачання клітинам поживних речовин і вітамінів можуть бути:
1) повна відсутність їжі або дефіцит необхідних речовин у ній (власне голодування);
2) порушення процесів травлення і всмоктування, що виникають унаслідок розладів діяльності
травної системи;
3) порушення мобілізації поживних речовин і вітамінів з депо. Найчастіше вони пов’язані з ураженнями печінки, яка забезпечує депонування глюкози (у формі глікогену) і більшості вітамінів.
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Крім того, печінкові клітини в нормі здійснюють перетворення вітамінів у коферментні форми,
здатні брати участь у каталізі біохімічних реакцій (див. главу 35);
4) неналежний транспорт речовин кров’ю. Основні причини цього – порушення системної гемодинаміки і (або) місцеві розлади кровообігу (див. глави 16 і 20);
5) порушення дифузії поживних речовин і вітамінів у тканинах. До цього можуть спричиняти різні
сполуки, що при відкладанні в тканинах створюють додаткові перешкоди для дифузії (напр.,
кальциноз, амілоїдоз, гіаліноз);
6) втрата поживних речовин або їх використання не за призначенням (напр., протеїнурія, глюкозурія, злоякісні пухлини).
Чотири з наведених шести причин голодування клітин (перші три і остання) виявляють себе
зменшенням вмісту поживних речовин у крові. Зокрема, розвиваються:
а) гіпоглікемія – зменшення концентрації глюкози в крові (див. главу 24);
б) гіполіпацидемія й гіполіпопротеїнемія – зменшення вмісту в крові вільних жирових кислот і
ліпопротеїнів (див. главу 25);
в) гіпопротеїнемія й гіпоаміноацидемія – зменшення вмісту білків та вільних амінокислот у крові
(див. главу 26).

Внутрішньоклітинні причини.
При внутрішньоклітинних розладах енергетичного обміну доставка поживних речовин, вітамінів і
кисню не страждає, а порушується їх використання клітинами.
В основі цього можуть лежати різні чинники, які, беручи до уваги логіку біохімічних процесів, доцільно поділити на кілька груп.

I. Порушення транспорту поживних речовин через клітинну мембрану.
Надходження необхідних клітинам сполук з позаклітинного простору відбувається за участю двох
механізмів: (1) полегшеної дифузії через плазматичну мембрану і (2) ендоцитозу.
Перший з них є механізмом пасивного транспорту глюкози, жирових кислот, амінокислот, коферментних форм вітамінів і здійснюється за участю спеціальних, вмонтованих у мембрану білків-переносників (трансмембранних транспортерів). Прикладом таких є транспортери глюкози GLUT2,
GLUT4 та інші (див. главу 24). Інтенсивність транспорту поживних речовин у клітину визначається
кількістю молекул білків-переносників, а та, у свою чергу, залежить від різних регуляторних впливів.
Так, інсулін, наприклад, регулює кількість молекул GLUT4 у плазматичній мембрані чутливих до
цього гормону клітин.
Другий механізм – ендоцитоз – забезпечує активний транспорт у клітини складних сполук: білків,
ліпопротеїнів. Він може бути (а) специфічним рецепторопосередкованим і (б) неспецифічним. Приклади цих варіантів ендоцитозу наведено в главі 32.
Серед основних причин порушень транспорту поживних речовин і вітамінів у клітини можна
назвати такі:
 розлади гормональної регуляції синтезу і переміщення білків-переносників до плазматичної
мембрани (напр., абсолютна недостатність інсуліну при цукровому діабеті I типу);
 генетичні дефекти білків-переносників, що забезпечують полегшену дифузію речовин, і білківрецепторів, що започатковують ендоцитоз;
 дефіцит АТФ, необхідного для синтезу наведених вище білків і здійснення самого процесу ендоцитозу.
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II. Порушення центральних внутрішньоклітинних катаболічних шляхів.
Поживні речовини, що надходять у клітини, зазнають хімічних перетворень у численних ферментних
реакціях, об’єднаних у катаболічні шляхи. Основними такими шляхами є (1) гліколіз, (2) β-окиснення
жирових кислот, (3) катаболічні перетворення амінокислот (дезамінування, декарбоксилювання), (4)
цикл Кребса, (5) пентозний цикл. Слід зазначити, що всі шляхи катаболічних перетворень поживних
речовин сходяться врешті-решт у циклі Кребса, проміжні продукти якого започатковують кінцевий
етап біологічного окиснення – клітинне дихання (рис. 21.3).

Рис. 21.3. Центральні внутрішньоклітинні катаболічні шляхи
1. Порушення гліколізу.
Гліколіз – це безкисневе розщеплення глюкози до пірувату, що відбувається в цитозолі клітин. Основними функціями цього шляху є (а) гліколітичне (субстратне) фосфорилювання – синтез АТФ із загальними виходом 2 молекули АТФ на 1 молекулу використаної глюкози, і (б) постачання «палива»
у цикл Кребса. В анаеробних умовах окиснення пірувату не відбувається і він відновлюється до молочної кислоти.
Є дані про те, що утворюваний у гліколітичних реакціях АТФ виконує особливі функції – він забезпечує діяльність Na-K-насосів, а можливо і Ca-насосів, плазматичних мембран.

5

ГЛАВА 21

Пригнічення гліколізу можуть зумовлювати:
 зменшення активності гліколітичних ферментів, яких налічують 13. Такі порушення виникають
при (а) отруєннях гліколітичними отрутами: монойодацетатом (інгібує гліцеральдегіддегідрогеназу), фторидами (пригнічують енолазу) та ін.; (б) порушеннях регуляції активності ферментів
(напр., при інсуліновій недостатності); (в) спадково зумовлених дефектах ферментів. Сьогодні
описано генетичні порушення 11 з 13 ферментів гліколізу. Вони зумовлюють розвиток так званих несфероцитарних гемолітичних анемій (див. главу 30);
 порушення активації субстратів. Серед реакцій гліколізу дві відбуваються з використанням АТФ:
утворення глюкозо-6-фосфату з глюкози і фруктозо-1,6-дифосфату – з фруктозо-6-фосфату. Звісно, що за дефіциту АТФ ці реакції проходити не можуть, а отже, гліколіз у цілому пригнічується;
 зменшення вмісту в цитоплазмі НАД. Будучи похідним вітаміну PP, НАД необхідний як кофермент для функціонування таких ферментів гліколізу, як гліцеральдегіддегідрогеназа і лактатдегідрогеназа. Дефіцит НАД у цитоплазмі виникає при гіпо- і авітамінозі PP, а також при
порушеннях діяльності човникових механізмів, що транспортують іони водню і електрони від
цитоплазматичного НАДН в мітохондрії (малат-аспартатний і гліцерофосфатний човникові механізми). Якщо ці механізми є недостатніми, то в цитоплазмі збільшується вміст відновленого
(НАДН) і зменшується рівень окисненого (НАД) коферменту, а раз так, то пригнічуються відповідні біохімічні реакції.
2. Порушення катаболізму жирових кислот.
Розщеплення жирових кислот (ЖК) проходить у кілька етапів: (1) транспорт ЖК з цитоплазми в мітохондрії; (2) β-окиснення; (3) окиснення ацетил-КоА в циклі Кребса.
З урахуванням зазначеного використання ЖК як енергетичних субстратів може зазнавати
змін при:
 порушеннях транспорту ЖК через мітохондріальні мембрани.
 Цей процес складається з кількох послідовних реакцій:
1) активація ЖК у цитоплазмі
ЖК + АТФ + КоА-SH

Ацил-S-КоА + АМФ + PPi ;

2) утворення транспортної форми ЖК, здатної проходити через внутрішню мітохондріальну
мембрану
Ацил-S-КоА + Карнітин

Ацилкарнітин + КоА-SH.

Карнітин є вітаміном для багатьох видів тварин, в організмі ж людини він може утворюватися з лізину;
3) регенерація КоА-похідних ЖК у мітохондріях
Ацилкарнітин + КоА-SH

Ацил-S-КоА + Карні тин.

З наведених рівнянь легко бачити, що транспорт ЖК з цитоплазми в мітохондрії може порушуватися
при (а) дефіциті АТФ, (б) недостатності КоА, (в) зменшенні утворення і доступності карнітину і (4)
пригніченні ферментів, що здійснюють відповідні біохімічні реакції. Описано спадково зумовлений
дефіцит карнітину, який виявляє себе раннім розвитком недостатності серця;
 порушеннях β-окиснення жирових кислот в мітохондріях.
 Суть β-окиснення полягає у розщепленні ЖК до окремих фрагментів – молекул ацетил-КоА
(рис. 21.4). Кожен виток β-окиснення складається з чотирьох реакцій, дві з яких (перше і друге
дегідрування) є джерелом протонів і електронів, що надходять у дихальний ланцюг. Ферменти,
що каталізують ці реакції потребують коферментів НАД і ФАД.
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Рис. 21.4. Ацетил-КоА як продукт β-окиснення жирових кислот
Порушення β-окиснення бувають вкрай рідко. На Ямайці описано ендемічну хворобу, яка уражає
бідні верстви населення. Її пов’язують із вживанням з їжею незрілих плодів тропічного дерева акі
(Blighia sapida). У цих плодах міститься речовина гіпогліцин (похідне пропіонової кислоти), продукти перетворення якої в клітинах є сильними інгібіторами ферментів β-окиснення;
 порушення окиснення ацетил-КоА в циклі Кребса (див. нижче).
3. Порушення катаболізму амінокислот.
Цей аспект проблеми стане предметом спеціального обговорення в главі 26. Тут тільки зазначимо, що
реакції перетворення амінокислот (трансамінування, дезамінування, декарбоксилювання) потребують ряду коферментів, що є похідними вітамінів B6, PP, фолієвої кислоти.
4. Порушення циклу Кребса.
Цикл трикарбонових кислот (цикл лимонної кислоти, цикл Кребса) є центральним катаболічним шляхом, у якому сходяться процеси розщеплення усіх поживних речовин (вуглеводів,
жирів, амінокислот) (рис. 21.5). Пригнічення діяльності цього циклу може мати такі причини:
 порушення окисного декарбоксилювання піровиноградної кислоти. Цю реакцію каталізує мультиферментний комплекс, який використовує як коферменти і простетичні групи такі похідні вітамінів, як НАД, ФАД, КоА, тіамінпірофосфат, ліпоєву кислоту;
 порушення окиснення субстратів у самому циклі Кребса. Цей процес здійснюється за участю
таких ферментів, як ізоцитрат-, α-кетоглютарат-, сукцинат- і малатдегідрогеназа. Усі вони також
потребують відповідних коферментів. Відомо багато метаболічних отрут, що інгібують ферменти цього циклу. Такими, зокрема, є малонат (інгібітор сукцинатдегідрогенази), монойодацетат,
фторацетат та ін.;
 непоповнення циклу Кребса оксалоацетатом. Річ у тім, що від концентрації цієї сполуки залежить швидкість циклу в цілому. У зв’язку з використанням його проміжних продуктів у деяких
другорядних біохімічних реакціях концентрація оксалоацетату має тенденцію зменшуватися, а
тому вміст цієї речовини постійно треба поповнювати. Для цього існує піруваткарбоксилазна
реакція, у здійсненні якої важливу роль відіграє біотин:
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Рис. 21.5. Цикл трикарбонових кислот (цикл Кребса)
Піруват + HCO3- + АТФ

Оксалоацетат + АДФ + Pi

 Різні чинники, що пригнічують піруваткарбоксилазу, а також дефіцит біотину спричиняють до
порушень утворення оксалоацетату і, як наслідок, до зменшення інтенсивності реакцій циклу
Кребса.
5. Порушення пентозного циклу.
Пентозний (пентозофосфатний) цикл – це альтернативний шлях катаболізму глюкози. Основне
його призначення – (а) регенерація молекул НАДФН, енергія яких використовується в процесах
біосинтезу речовин і для відновлення різних сполук, зокрема антиоксидантів; (б) утворення пентоз
(рибози, дезоксирибози), необхідних для синтезу нуклеотидів, а отже, і нуклеїнових кислот (РНК,
ДНК).
Найчастіше порушення пентозного циклу зумовлені генетичними дефектами ключового його ферменту – глюкозо-6-фосфатдегідрогенази. Основними проявами дефіциту цього ферменту є розвиток
глюкозо-6-фосфатдегідрогеназодефіцитної анемії (див. главу 30) і порушення бактерицидних функцій лейкоцитів (див. главу 14).
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Наведений вище перелік катаболічних процесів та причин можливого їх порушення, дає підстави виділити деякі загальні чинники, що зумовлюють розлади енергозабезпечення клітин:
1) зменшення вмісту вітамінів і вітаміноподібних речовин у клітинах (вітамінна недостатність).
Розвиток вітамінної недостатності в клітинах може бути зумовлений (а) гіпо- й авітамінозами;
порушеннями (б) транспорту вітамінів у клітину, (в) перетворення вітамінів у коферменти, (г)
утворення холоферментів – комплексів коферментів з апоферментами. Крім зазначених вище
набутих порушень, існують і спадково зумовлені форми, наприклад, неутворення коферментів
з деяких вітамінів (вітаміну B6, фолієвої кислоти). У табл. 21.1 представлено коферменти і простетичні групи ферментів, з порушеннями яких можуть бути пов’язані розлади центральних
катаболічних шляхів у клітинах;
2) набуте зменшення активності ферментів. До цього спричиняють (а) конкурентне і неконкурентне інгібування ферментів, наприклад, метаболічними отрутами, і (б) зменшення кількості
молекул ферментів, що настає внаслідок пригнічення білоксинтетичних процесів;
3) спадково зумовлені ензимопатії. Описано численні генетичні дефекти ферментів (а) гліколізу,
(б) пентозного циклу, (б) катаболічних перетворень амінокислот. Що стосується циклу Кребса
й β-окиснення жирових кислот, то сьогодні не відомо ензимопатій, які б безпосередньо були
пов’язаними з цими катаболічними шляхами;
4) дефіцит АТФ. АТФ, як зазначалося, використовується клітиною для активації субстратів, що
надходять у центральні катаболічні шляхи (напр., фосфорилювання глюкози й фруктозо-6фосфату, активація жирових кислот, участь у піруваткіназній реакції). Брак АТФ створює «зачароване коло» – він, через порушення активації субстратів, обмежує катаболічні перетворення
поживних речовин, що призводить до зменшення ресинтезу АТФ. Це, у свою чергу, збільшує
дефіцит цієї високоенергетичної сполуки.
Таблиця 21.1

Коферменти і простетичні групи, необхідні для нормального
перебігу реакцій у центральних катаболічних шляхах
Кофермент або простетична група

Вітамін, з якого утворюється необхідна сполука

НАД, НАДФ

Нікотинова кислота (вітамін PP, ніацин)

ФАД, ФМН

Рибофлавін (вітамін B2)

Тіамінпірофосфат

Тіамін (вітамін B1)

Піридоксальфосфат

Піридоксин (вітамін B6)

Коензим А

Пантотенова кислота

Тетрагідрофолат

Фолієва кислота

Біотин

Біотин

Карнітин

Синтезується в організмі людини

Ліпоєва кислота

Синтезується в організмі людини

III. Розлади процесів біологічного окиснення в мітохондріях (клітинного дихання).
За сучасними уявленнями біологічне окиснення в мітохондріях являє собою транспорт електронів
і протонів від субстратів по дихальному ланцюгу до кисню. Цей процес ще називають клітинним
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диханням. У здійсненні клітинного дихання беруть участь чотири вмонтовані у внутрішню мітохондріальну мембрану багатокомпонентні молекулярні комплекси, а також здатні переміщуватися
вздовж мембрани молекули убіхінону і цитохрому С (рис. 21.6). Для кращого розуміння можливих
порушень біологічного окиснення наведемо коротку характеристику окремих компонентів дихального ланцюга.

Рис. 21.6. Дихальний ланцюг мітохондрій
 Комплекс I – НАДН-дегідрогеназа, або НАДН:убіхінон-оксидоредуктаза. Складається з 42 різних поліпептидних ланцюгів, серед яких флавопротеїн, що містить простетичну групу ФМН
(похідну вітаміну B2), а також залізо-сірчані протеїни, що мають Fe в негемовій формі. Комплекс
I здійснює транспорт електронів від НАДН до убіхінону, відновлюючи його. Водночас він виконує функцію водневої помпи: завдяки вивільненій енергії транспорту електронів переміщує іони
H+ з матриксу мітохондрій у міжмембранний простір (простір між внутрішньою і зовнішньою
мітохондріальними мембранами). Причому на кожні 2 перенесені електрони припадає 4 іони
водню, переміщені з матриксу назовні.
 Комплекс II – сукцинатдегідрогеназа. Це єдиний фермент циклу Кребса, вмонтований у мембрану (усі інші містяться в матриксі мітохондрій). Являє собою комплекс чотирьох протеїнів, до
складу яких входять такі простетичні групи, як ФАД і залізо-сірчані центри. Здійснює транспорт
електронів від сукцинату до убіхінону.
 Убіхінон, або коензим Q. Будучи розчинною в ліпідах, ця сполука легко переміщується всередині
мембрани, завдяки чому виступає “човником” між комплексами I і II, з одного боку, і комплексом
III – з другого. Відіграє роль переносника електронів і протонів між цими комплексами.
 Комплекс III – комплекс цитохромів BC1, або убіхінон: цитохром С-оксидоредуктаза. Складається з 11 субодиниць, що містять залізо у формі гему (цитохроми) і в негемовій формі (залізо-сірчані центри). Здійснює транспорт електронів від відновленого убіхінону (QH2) до цитохрому С.
Водночас, так само як і комплекс I, функціонує як воднева помпа, переміщуючи іони H+ з матриксу мітохондрій у міжмембранний простір (4 H+ на 2 перенесені електрони).
 Цитохром С. Являє собою білок, молекула якого містить один гем, а отже, може переносити
1 електрон. Завдяки своїй розчинності у воді, відновлений цитохром С переміщується в міжмембранному просторі уздовж зовнішньої поверхні внутрішньої мітохондріальної мембрани до
комплексу IV, якому й віддає електрони.
 Комплекс IV – цитохромоксидаза. До його складу входить 13 субодиниць, деякі з них містять гемові групи і атоми міді. Здійснює завершальний етап транспорту електронів – від цитохромуСдо
кисню. Вивільнену при цьому енергію використовує на переміщення іонів H+ з матриксу міто-
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хондрій назовні, виконуючи таким чином функцію водневого насосу (транспортує 2H+ на кожні
2 перенесені електрони).
 Інтенсивність клітинного дихання (споживання O2) у мітохондріях має відповідати енергетичним потребам клітини, а тому становить об’єкт тонкої регуляції. Виразником енергетичного статусу клітини є концентрація в ній АДФ – продукту гідролітичного розщеплення АТФ, а також
так зване потенціал фосфорилювання – [АТФ]/[АДФ]·[Pi]. При збільшенні використання АТФ
закономірно зростає концентрація АДФ, що спричиняє збільшення інтенсивності клітинного
дихання і споживання кисню. У деяких видів клітин таке зростання може сягати 10 разів, якщо
порівнювати зі станом спокою.
Регуляція клітинного дихання, що здійснюється за допомогою АДФ, отримала назву акцепторного
контролю.
В основі порушень клітинного дихання можуть лежати різні причини і механізми. Серед них
найбільше значення мають такі.
1. Недостатність коферментів і простетичних груп, необхідних для функціонування компонентів дихального ланцюга. До цього, зокрема, спричиняють гіпо- й авітамінози PP і B2 (дефіцит
НАД, ФМН, ФАД), а також брак мікроелементів – Fe (порушення утворення гему цитохромів
і залізо-сірчаних центрів білків) та Cu (втрата активності цитохромоксидази). Такий наслідок
мають і порушення синтезу убіхінону.
2. Спадково зумовлені дефекти білків, що входять до складу комплексів дихального ланцюга.
Загалом мітохондрії містять приблизно 900 різних протеїнів. Лише 13 з них закодовані в мітохондріальній ДНК, інформація про решту – зосереджена в генах ядерної ДНК. Усі 13 білків, що синтезуються в мітохондріях, є субодиницями комплексів дихального ланцюга (табл. 21.2).
Таблиця 21.2

Білки дихального ланцюга, що кодуються мітохондріальними генами людини
Кількість
субодиниць

Кількість субодиниць,
закодованих
в мітохондріальній ДНК

I. НАДН-дегідрогеназа

43

7

II. Сукцинатдегідрогеназа

4

0

III. Убіхінон: цитохром С-оксидоредуктаза

11

1

IV. Цитохромоксидаза

13

3

V. АТФ-синтаза

8

2

Комплекс

Мутації, що виникають у мітохондріальних генах, можуть стати причиною спадкових недуг, що
отримали назву «мітохондріальні хвороби» (див. главу 12). Основний їх прояв – пригнічення клітинного дихання і окисного фосфорилювання. Оскільки процеси біологічного окиснення найактивніше відбуваться в клітинах центральної нервової системи, скелетних і серцевому м’язах, то саме
ці органи стають об’єктом уражень. Звідси і узагальнена назва хвороб – мітохондріальні енцефаломіопатії.
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Прикладом таких є спадкова нейропатія зорового нерва (хвороба Лебера), міоклонічна епілепсія з
розірваними червоними м’язовими волокнами (синдром MERRF – myoclonic epilepsy and ragged-red
fiber disease), мітохондріальний цукровий діабет.
Хвороба Лебера виникає внаслідок точкової мутації мітохондріального гена, що кодує один з білків комплексу I (НАДН-дегідрогенази). При цьому порушується транспорт електронів від НАДН до
убіхінону. За таких обставин синтез АТФ істотно зменшується, але повністю не припиняється, бо залишається неушкодженим комплекс II (сукцинатдегідрогеназа), яка й постачає електрони убіхінону,
забираючи їх безпосередньо від сукцинату. Ще один варіант недуги розвивається при мутаціях гена,
що кодує цитохромВ – один з компонентів комплексу III.
Хвороба Лебера виявляє себе передусім ураженнями центральної нервової системи і, зокрема, зорового нерва (розвивається сліпота). Причиною синдрому MERRF є мутація мітохондріального гена,
що кодує транспортну РНК, специфічну для лізину. За відсутності цієї тРНК порушується синтез
субодиниць комплексів дихального ланцюга, до складу яких входить лізин. Це виявляє себе ураженнями центральної нервової системи (міоклонічна епілепсія), скелетних м’язів (м’язова слабкість, що
прогресує), серця (гіпертрофічна кардіоміопатія).
Мітохондріальний цукровий діабет розвивається внаслідок мутації гена тРНК, що переносить лейцин. Енергодефіцит, який виникає при цьому, спричиняє порушення функціонування β-клітин підшлункової залози і розвитку інсулінової недостатності (див. главу 24).
Слід зазначити, що мітохондріальні хвороби можуть розвиватися не тільки внаслідок мутацій мітохондріальних генів, а й бути результатом мутацій кожного з майже 900 ядерних генів, що кодують
білки мітохондрій, зокрема ті, що входять до складу комплексів дихального ланцюга.
3. Інгібування транспорту електронів по дихальному ланцюгу. До цього спричиняють різні отрути, що
специфічно зв’язуються з різними компонентами дихального ланцюга, порушуючи їхню функцію.
Такими, зокрема, є ротенон (речовина рослинного походження) та амітал (барбітурат), які виводять
з ладу комплекс I; антиміцин А (антибіотик), який блокує транспорт електронів усередині комплексу II; ціаніди, оксид вуглецю (CO) – сполуки, що інактивують комплекс III (цитохромоксидазу).
4. Порушення акцепторного контролю дихання. Описано генетично зумовлені розлади регуляції
клітинного дихання, які виявляють себе тим, що АДФ не контролює, як у нормі (див. вище),
швидкість транспорту електронів по дихальному ланцюгу. У таких випадках споживання кисню
мітохондріями перебуває на постійно високому рівні, незалежно від вмісту АДФ. Це призводить
до того, що поживні речовини спалюються без потреби – як наслідок, зростає теплопродукція,
збільшується навантаження на систему терморегуляції і – за умов її недостатності – може розвиватися перегрівання (гіпертермія) (див. главу 9).
5. Втрата цитохрому С. Цитохром С, як зазначалося вище, є особливим компонентом дихального
ланцюга: він міститься в міжмембранному просторі мітохондрій і, дифундуючи вздовж внутрішньої мітохондріальної мембрани, переносить електрони від комплексу III до комплексу IV. У
нормі вийти за межі міжмембранного простору цитохром С не може, оскільки не здатен пройти
через зовнішню мітохондріальну мембрану. В останній є спеціальні канали, що отримали назву
«мітохондріальні пори». У нормі вони закриті так званими антиапоптичними білками сімейства Bcl (див. главу 7). За багатьох обставин зменшення утворення цих білків або їх заміщення
на інші – проапоптичні – призводить до відкривання мітохондріальних пор. Це, у свою чергу,
стає причиною виходу з міжмембранного простору мітохондрій у цитозоль цитохрому С.
Остання подія має два доленосні для клітини наслідки:
1) пригнічується транспорт електронів по дихальному ланцюгу через втрату одного з важливих
переносників електронів;
2) запускається внутрішній шлях ініціювання апоптозу (див. главу 7). Цитохром С, що вийшов у
цитозоль, у співдружності з іншими проапоптичними білками активує одну з прокаспаз і в такий
спосіб започатковує каскад реакцій, які в кінцевому підсумку завершуються смертю клітини.
Таким чином, вихід цитохрому С з мітохондрій у цитозоль прирікає клітину на загибель.
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6. Оксидаційний стрес.
У процесі транспорту електронів по дихальному ланцюгу можливим є випадкове одноелектронне відновлення молекули кисню. Найчастіше це відбувається при скиданні електронів від радикалу убіхінону
(•Q-) безпосередньо на молекулу O2 (рис. 21.7). При цьому утворюється супероксидний аніон-радикал
•
O2- – одна з активних форм кисню (див. главу 7). Для запобігання ушкодженню мембран і білків, що
настає під впливом вільних радикалів, у мітохондріях функціонують потужні системи антиоксидантного захисту, представлені ферментами супероксиддисмутазою, каталазою і глютатіонпероксидазою (докладно про них ідеться в главі 7). Недостатність зазначених ферментів спричиняє оксидаційний
стрес – активацію реакцій вільнорадикального окиснення. Як наслідок, ушкоджуються внутрішня і зовнішня мітохондріальні мембрани, порушується транспорт електронів по дихальному ланцюгу і окисне фосфорилювання, цитохром С виходить у цитозоль і започатковує механізми апоптозу.

Рис. 21.7. Утворення активних форм кисню в мітохондріях та їх інактивація.
СОД – супероксиддисмутаза, ГПО – глютатіонпероксидаза

IV. Порушення окисного фосфорилювання.
Процеси окисного фосфорилювання – синтезу АТФ з АДФ і неорганічного фосфату (Pi) – тісно
пов’язані (спряжені) з клітинним диханням. Відповідно до сучасних уявлень (хеміосмотична
теорія Мітчелла) події, що ведуть до утворення АТФ, розвиваються в такій послідовності.
1. Під час транспорту електронів по дихальному ланцюгу вивільнюється енергія.
2. Ця енергія використовується комплексами I, III і IV для перенесення іонів H+ з матриксу мітохондрій у міжмембранний простір (див. рис. 21.6). Працюючи як воднева (протонна) помпа, ці
комплекси створюють на внутрішній мітохондріальній мембрані електрохімічний градієнт, що
має два компоненти: хімічний та електричний (рис. 21.8).
Хімічний компонент (ΔH) обумовлений різницею концентрацій іонів H+ по обидва боки внутрішньої
мітохондріальної мембрани (матрикс мітохондрій має більш лужне, а міжмембранний простір і цитозоль – більш кислотне середовище).
Електричний компонент (Δψ) виникає внаслідок того, що іони водню, будучи позитивно зарядженими частинками (H+), створюють у результаті свого переміщення різницю потенціалів між зовнішньою і внутрішньою поверхнями внутрішньої мітохондріальної мембрани – зсередини мембрана
несе негативний, а ззовні позитивний електричний заряд.
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Рис. 21.8. Роль електрохімічного градієнта у здійсненні окисного фосфорилювання
Збереження електрохімічного градієнта є можливим завдяки тому, що внутрішня мітохондріальна
мембрана в нормі непроникна для H+ та інших іонів, зокрема Na+, K+, Ca2+.
Таким чином, унаслідок перенесення протонів з матриксу мітохондрій назовні енергія, що вивільнюється під час транспорту електронів по дихальному ланцюгу, перетворюється в енергію електрохімічного градієнта.
3. У внутрішній мітохондріальній мембрані є спеціальні місця, через які іони H+ можуть повертатися назад у матрикс. Це комплекс білків, що складається з 8 субодиниць, відомий як комплекс V,
або АТФ-синтаза. Його основними функціональними компонентами є білки Fo і F1. Fo являє собою інтегральний протеїн, що пронизує наскрізь мембрану і слугує каналом, через який протони
за електрохімічним градієнтом входять у матрикс мітохондрій. Периферичний білок F1 розміщується з внутрішнього боку мембрани і виконує функцію власне ферменту – каталізує реакцію
утворення АТФ з АДФ і Pi.
Завдяки енергії, що вивільнюється під час проходження іонів H+ через Fo-канал, відбувається фосфорилювання, яке здійснює F1-білок механізмом так званого ротаційного каталізу. Цей механізм
дозволяє змістити рівновагу в реакції у бік утворення АТФ, а не його гідролізу.
АДФ + Pi

АТФ

Останні дослідження і розрахунки показали, що для синтезу 1 молекули АТФ потрібно перенести
через внутрішню мітохондріальну мембрану назовні 4 іони H+, причому енергія одного з них іде на
трансмембранне переміщення АДФ, Pi і АТФ. Таким чином, при транспортуванні 2 електронів через
дихальний ланцюг вивільнюється енергія, яка забезпечує видалення з матриксу 10 (якщо субстрат
НАДН) і 6 (якщо субстратом є сукцинат) іонів H+. Цього достатньо, щоб синтезувати відповідно 2,5
і 1,5 молекули АТФ.
Основними причинами і механізмами порушення окисного фосфорилювання є такі:
1) пригнічення клітинного дихання. Усі наведені вище чинники, що порушують транспорт електронів
по дихальному ланцюгу, звичайно, роблять неможливими і процеси окисного фосфорилювання,
оскільки ведуть до зменшення або ж взагалі зникнення необхідного електрохімічного градієнта;
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2) брак субстратів фосфорилювання – АДФ і Pi.
У внутрішній мітохондріальній мембрані поруч з АТФ-синтазою вмонтовані ферменти, які здійснюють переміщення через мембрану АДФ, АТФ і неорганічного фосфату. Перший такий білок – транслоказа аденілових нуклеотидів, – використовуючи енергію електрохімічного градієнта, переносить
молекули АТФ з матриксу мітохондрій назовні з одночасним переміщенням молекул АДФ у зворотному напрямку (механізм антипорту). Другий білок – транслоказа неорганічного фосфату – здійснює
транспорт Pi з міжмембранного простору в матрикс мітохондрій. При цьому вона також використовує
енергію електрохімічного градієнта – переміщення Pi відбувається разом і в одному напрямку з іонами H+ (механізм симпорту).
Існують хімічні агенти, які вибірно порушують описані вище процеси транслокації. Таким, зокрема,
є глікозид атрактилозид. Звісна річ, у таких випадках синтез АТФ у мітохондріях унеможливлюється.
За умов тяжкої гіпоксії, коли йде невпинний гідроліз АТФ до АДФ, а потім до АМФ, аденозину і
далі, пул аденілових нуклеотидів у клітинах швидко зменшується. Вважають, що ця обставина може
стати критичною при відновленні постачання кисню. Адже при майже повному зникненні аденілових
нуклеотидів, що є попередниками АТФ, потрібен певний час для поновлення їхнього синтезу. Цього
часу якраз може й не вистачити, щоб відновити ресинтез АТФ, – і клітина, незважаючи на наявність
кисню і клітинного дихання, гине;
3) інгібування АТФ-синтази. Діяльність АТФ-синтази (син., комплекс V, або FoF1-АТФаза) може
пригнічуватися низкою специфічних хімічних агентів, які або порушують проходження протонів через Fo-білок (напр., олігоміцин, вентурицидин), або інактивують ферментні центри F1одиниці (напр., ауровертин).
Цікавим є ще один аспект проблеми АТФ-синтази. Річ у тім, що при дефіциті кисню, коли зменшується або ж зовсім припиняється транспорт електронів по дихальному ланцюгу, АТФ-синтаза починає
працювати як АТФаза, тобто каталізувати зворотну реакцію – гідроліз АТФ до АДФ і Pi. При цьому
наявний пул АТФ в мітохондріях швидко зменшується, а енергія, що вивільнюється при гідролізі,
спрямовується на видалення протонів назовні. Іншими словами, АТФ-синтаза починає функціонувати як воднева помпа. Аби цього не відбувалося, у мітохондріях є невеликий інгібіторний білок IF1
(84 амінокислотні залишки), який пригнічує активність каталітичної одиниці F1. IF1 виконує свою
інгібіторну функцію тільки в димерній формі (комплекс двох молекул), остання ж утворюється тоді,
коли pH всередині мітохондрій стає нижчим за 6,5, тобто в умовах ацидозу. Оскільки гіпоксія завжди
супроводжується внутрішньоклітинним ацидозом (компенсаторно активуються реакції гліколізу, див.
главу 23), то саме в цих умовах і виявляє себе інгібіторна дія IF1.
Цілком слушним є припущення, що мутації гена IF1 або чинники, що порушують димеризацію
його молекул, можуть стати причиною зменшення стійкості клітин до кисневого голодування;
4) роз’єднання окиснення і фосфорилювання. Як зазначалося вище, процеси клітинного дихання і
окисного фосфорилювання в нормі спряжені між собою. Іншими словами, енергія транспорту
електронів перетворюється в енергію хімічних зв’язків АТФ. Дослідження і розрахунки показали, що за нормального перебігу процесів 55 % вивільненої при окисненні енергії акумулюється
в молекулах АТФ, решта – 45 % – безпосередньо переходить в теплоту.
Роз’єднання окиснення і фосфорилювання – це стан, при якому енергія, що вивільнюється в процесі
транспорту електронів по дихальному ланцюгу, не здатна акумулюватися в макроергічних зв’язках
АТФ і тому виділяється у вигляді теплоти.
Для цього стану характерні (а) зменшення ресинтезу АТФ, (б) зростання теплоутворення, (в) збільшення споживання кисню клітинами. Останнє є наслідком того, що при порушенні синтезу АТФ у
мітохондріях підвищується концентрація АДФ, який і стимулює клітинне дихання (див. акцепторний
контроль дихання).
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Рис. 21.9. Причини і механізми роз’єднання окиснення і фосфорилювання
За умов роз’єднання окиснення і фосфорилювання більша частина, а то і всі 100 %, вивільненої
енергії перетворюються в теплоту.
Беручи за основу хеміосмотичну теорію окисного фосфорилювання, можна виділити такі головні чинники, що ведуть до ефекту, який ми розглядаємо (рис. 21.9).
 Збільшення проникності внутрішньої мітохондріальної мембрани до іонів H+. Унаслідок цього
зменшується градієнт їх концентрації між матриксом мітохондрій і міжмембранним простором,
оскільки протони повертаються назад у матрикс не тільки через канали АТФ-синтази, а й через
інші місця мембрани.
Проникність внутрішньої мітохондріальної мембрани до протонів зростає (а) при всіх видах ушкодження мембран (пероксидне окиснення ліпідів, активація фосфоліпази A2, детергентна дія жирових
кислот, див. главу 7); (б) під впливом так званих речовин-роз’єднувачів. Прикладом останніх є 2,4-динітрофенол – сполука, здатна переносити протони через мембрану.
 Збільшення проникності внутрішньої мітохондріальної мембрани до катіонів К+ і Na+.
 У нормі ця мембрана мітохондрій не проникна до зазначених іонів. За умов (а) ушкодження
мембран (див. вище) і (б) дії речовин-іонофорів (сполук, що полегшують дифузію іонів через
мембрани) іони Na+ і K+ мають змогу переходити з міжмембранного простору в матрикс мітохондрій. При цьому вони переносять з собою позитивний електричний заряд ззовні всередину і
в такий спосіб зменшують електричну складову електрохімічного градієнта (викликають деполяризацію).
Останній варіант роз’єднання окиснення і фосфорилювання виникає при дії деяких антибіотиків, зокрема валіноміцину (іонофор для K+) і граміцидину (іонофор для K+ і Na+).
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 Інгібування АТФ-синтази (див. вище).
 Використання енергії електрохімічного градієнта не на синтез АТФ, а на інші біологічні потреби.
 Вище зазначалося, що завдяки енергії електрохімічного градієнта відбувається транспорт (транслокація) через внутрішню мітохондріальну мембрану аденілових нуклеотидів (АДФ та АТФ) і
неорганічного фосфату. Ці процеси необхідні для здійснення ресинтезу АТФ, а тому їх розглядають як одне ціле.
У деяких видів клітин існують механізми використання енергії електрохімічного градієнта, альтернативні до ресинтезу АТФ.
Так, у бурій жировій тканині немовлят і багатьох видів тварин (бура – тому що в клітинах багато мітохондрій, у яких містяться цитохроми) роз’єднання окиснення і фосфорилювання має велике
фізіологічне значення, бо є важливим механізмом теплоутворення. Річ у тім, що внутрішня мітохондріальна мембрана адипоцитів бурого жиру містить особливий білок – UCP (uncoupling protein),
він же термогенін, який пропускає через себе іони H+. Рух останніх за електрохімічним градієнтом
спричиняється до вивільнення енергії, яка одразу перетворюється в теплоту.
У м’язових клітинах збільшення концентрації іонів Ca2+ у цитозолі може спричиняти активацію
так званої кальційакумулятивної функції мітохондрій (див. главу 7). Суть її полягає в тому, що у внутрішній мітохондріальній мембрані є білки-переносники іонів кальцію (Сa-насоси), які використовують енергію електрохімічного градієнта для активного транспорту Ca2+ з міжмембранного простору
в матрикс. При цьому концентрація Ca2+ всередині мітохондрій може зростати в десятки разів, аж
до кальцифікації (створюються умови для взаємодії кальцію з неорганічним фосфатом), але завдяки
цьому клітині вдається підтримувати низький рівень Ca2+ в цитоплазмі, що важливо для підтримання
її функціональної активності.

V. Порушення транспорту АТФ з мітохондрій до місць використання.
У більшості клітин синтезований АТФ виходить з матриксу мітохондрій назовні завдяки обмінові з
АДФ (див. вище – транслоказа аденілових нуклеотидів).
Проте у м’язових клітинах серця транспорт енергії з мітохондрій до місць використання (скорочувальних міофібрил) здійснюється у формі фосфокреатину за участю ферменту креатинкінази.
Спочатку в матриксі мітохондрій відбувається реакція
АТФ + Креатин

Креатинкіназа

АДФ + Фосфокреатин.

Після цього утворений фосфокреатин переноситься через внутрішню мітохондріальну мембрану
назовні і дифундує до скорочувальних міофібрил. Там реакція йде у зворотному напрямку:
Фосфокреатин + АДФ

Креатинкіназа

Креатин + АТФ .

Утворений в такий спосіб АТФ іде на забезпечення процесу скорочення, а вивільнений креатин
повертається назад у мітохондрії за новою молекулою АТФ.
В умовах патології можливим є порушення такого транспортного механізму. Це відбувається, зокрема, (а) при зменшенні вмісту в клітинах креатину (або через порушення його синтезу, або в результаті посиленого розпаду), і (б) в результаті пригнічення активності креатинкінази.

VI. Порушення використання енергії АТФ.
Вилучення акумульованої в молекулах АТФ енергії відбувається завдяки АТФазній активності
структур, що утилізують цю енергію. Такими є АТФаза Na-K-насосів, АТФаза Ca-насосів, АТФаза
актоміозинових комплексів та ін.
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Використання енергії АТФ порушується за умов пригнічення активності цих ферментів. Такий
ефект виникає, зокрема, під впливом деяких глікозидів – строфантину, оуабаїну, які специфічно
інгібують Na-K-АТФазу м’язових клітин серця.
Важливо зазначити, що в клітинах утилізуються не чисті молекули АТФ, а комплекси АТФ з іонами
магнію. З урахуванням цього можна зробити висновок, що зменшення вмісту Mg2+ нижче критичного
також може стати причиною порушень використання енергії.

Патогенетичне значення порушень енергетичного обміну.
Кардинальною ознакою розладів енергозабезпечення клітин є зменшення вмісту в них високоенергетичних речовин, центральне місце серед яких посідає АТФ.
Падіння концентрації АТФ у клітинах зумовлюється порушеннями реакцій, у яких утворюється ця сполука. Такими, зокрема, є:
а) гліколітичне (субстратне) фосфорилювання:
Субстрат-Ф + АДФ

Субстрат + АТФ;

б) окисне фосфорилювання в мітохондріях:
АДФ + Ф

АТФ-синтаза

АТФ + Н2О;

в) креатинкіназна реакція:
Фосфокреатин + АДФ

Креатинкіназа

Креатин + АТФ;

г) аденілаткіназна реакція:
АДФ + АДФ

Аденілаткіназа

АТФ + АМФ;

ґ) нуклеозиддифосфокіназна реакція:
ГТФ (УТФ, ЦТФ) + АДФ

Нуклеозиддифосфокіназа

ГДФ (УДФ, ЦДФ) + АТФ.

Безперечно, серед перелічених реакцій найбільше значення для енергозабезпечення клітин мають
гліколітичне і окисне фосфорилювання. Саме їхні порушення, про які вже йшла мова, і спричиняють
до енергодефіциту.
Які ж наслідки має для клітини зменшення вмісту АТФ? Аби їх сформулювати, слід пригадати, на які потреби використовується енергія цієї сполуки (рис. 21.10). З урахуванням цього
можна констатувати, що дефіцит АТФ спричиняє до:
1) порушення механічної роботи – скорочення контрактильних структур клітин. Це виявляється
розладами елементарних клітинних функцій: скорочення, міграції, екзо- й ендоцитозу, клітинного поділу, руху війок, джгутиків;
2) порушення осмотичної роботи – процесів активного транспорту іонів. При дефіциті АТФ
страждають механізми як первинного, так і вторинного активного транспорту: натрій-калієвий
і кальцієвий насоси, натрій-кальцієвий і натрій-водневий обмінні механізми. Це викликає порушення внутрішньоклітинного гомеостазу й ушкодження клітин (див. главу 7);
3) порушення хімічної роботи – біосинтезу речовин. Наслідком цього є нездатність клітин до самовідновлення й самовідтворення, страждають механізми їх довгострокової адаптації до дії фак-
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Рис. 21.10. Шляхи використання АТФ у клітинах
торів довколишнього середовища. В остаточному підсумку розвивається атрофія, вмикаються
механізми апоптозу.
Перелік наведених вище порушень буде неповний, якщо не згадати ще один важливий наслідок дефіциту АТФ – розлади реакцій клітинного метаболізму. Вони розвиваються внаслідок
того, що при зменшенні рівня АТФ порушуються:
а) активація субстратів (глюкози, фруктозо-6-фосфату, жирових кислот) і залучення їх у катаболічні шляхи перетворень (гліколіз, β-окиснення) (див. вище);
б) фосфорилювання багатьох ферментів, здійснюване протеїнкіназами:
Фермент + АТФ

Протеїнкіназа

Фермент-Ф + АДФ;

в) утворення циклічного АМФ (цАМФ). Ця сполука, як відомо, є внутрішньоклітинним посередником (месенджером), через який здійснюються впливи багатьох регуляторних чинників на функцію і метаболізм клітин (див. главу 8).
Розвиток порушень, зумовлених енергодефіцитом, ускладнюється «зачарованими колами», що закономірно виникають при цьому (див. рис. 12.17, 12.19, 12.20). Вони призводять до того, що клітини, у
кінцевому підсумку, гинуть або шляхом некрозу, або механізмом апоптозу (див. главу 7).
На рівні тканин, органів і систем розлади енергетичного обміну виявляють себе порушеннями відповідних функцій – кровообігу, дихання, травлення, виділення, нервової і ендокринної регуляції та
ін., а на рівні організму в цілому – змінами так званого основного обміну.
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Основний обмін та його порушення.
Основний обмін – це мінімальні енергетичні витрати організму, визначені вранці у стані повного спокою, натще (через 12–14 год. після останнього приймання їжі), в умовах температурного комфорту
(t = 18–20 °С, вологість повітря – 60–80 %, швидкість його руху – 0,1–0,2 м/с).
За своєю суттю основний обмін – це мінімальна кількість енергії, необхідна для підтримання життєдіяльності організму у стані повного спокою. Якщо величину основного обміну взяти за 100 %,
то 26 % припадає на роботу печінки, 26 % – на розслаблену скелетну мускулатуру, 18 % – на мозок,
9 % – на серце, 7 % – на нирки, 14 % – на інші органи і тканини.
На величину основного обміну впливають:
1) зовнішні чинники: (а) кліматичні умови, (б) час доби, (в) висота над рівнем моря, (г) характер
харчування, (ґ) особливості виробничої діяльності;
2) внутрішні фактори: (а) зріст і маса тіла, (б) площа поверхні тіла, (в) вік, (г) стать.
За умов патології можливим є як збільшення, так і зменшення основного обміну.
Збільшення – характерне для гіперфункції щитоподібної залози, аденогіпофіза, статевих залоз.
Зменшення основного обміну реєструють (а) при гіпофункції щитоподібної залози, аденогіпофіза,
статевих залоз; (б) при хронічній недостатності кори надниркових залоз; (в) при голодуванні (див.
главу 22).

21.1. ЛАУРЕАТИ НОБЕЛІВСЬКИХ ПРЕМІЙ
За відкриття, пов’язані з вивченням обміну речовин та енергії, Нобелівської премії в галузі фізіології
і медицини, а також хімії удостоєні:
Рік

Лауреати премії

За що присуджено премію

Галузь біології і медицини
1922

Арчібальд Хілл

За відкриття в галузі теплоутворення в м’язах

1922

Отто Мейєргоф

За відкриття тісного взаємозв’язку між
процесом поглинання кисню і метаболізмом
молочної кислоти в м’язах

1929

Христіан Ейкман

За внесок у відкриття вітамінів

1931

Отто Генріх Варбург

За відкриття природи і механізму дії
дихального ферменту

1937

Альберт Сент-Дьорді

За відкриття в галузі процесів біологічного
окиснення, пов’язаних особливо з вивченням
вітаміну C і каталізу фумарової кислоти

1947

Карл Фердинанд Корі,
Герта Тереза Корі

За відкриття каталітичного перетворення
глікогену

1953

Ганс Адольф Кребс

За відкриття циклу лимонної кислоти

1953

Фріц Альберт Ліпман

За відкриття коферменту А і його
значення для проміжних стадій
метаболізму
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Рік
1955

Лауреати премії
Хуго Теорелль

За що присуджено премію
За відкриття, що стосуються природи і
механізму дії окисних ферментів
Галузь хімії

1957

Олександр Тодд

За роботи по нуклеотидах і нуклеотидних
коензимах

1978

Пітер Денніс Мітчелл

За внесок у розуміння процесу переносу
біологічної енергії, зроблений завдяки
створенню хеміосмотичної теорії

1997

Пол Бойєр,
Джон Уокер

За з’ясування ензимного механізму, що
лежить в основі синтезу аденозин-фосфату

