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Bevezetés 

A mitokondriumokban zajló oxidatív foszforiláció jelenti az ATP elsődleges forrását. A 

légzési lánc működése során protonokat pumpál ki a mitokondrium mátrixból az 

intermembrán térbe. Az így kialakuló proton gradiens működteti a protontranszporttal 

kapcsolt F0F1ATPázt. Az oxidatív foszforiláció során zajló ATP szintézishez elengedhetetlen 

ADP, illetve H2PO4
- (Pi) egyidejű jelenléte. Előbbit az adenin-nukleotid transzlokátor (ANT), 

utóbbit a foszfát-karrier biztosítja. A belső mitokondrium membrán alacsony permeabilitása a 

kemiozmózis szigorú előfeltétele. A belső membránban ioncsatornák és transzporterek széles 

skálája szabályozza az ion- és molekulaáramlást. Bizonyos körülmények között azonban a 

belső membránban kialakul egy pórus – a permeabilitási tranzíciós pórus – és a membrán 

átjárhatóvá válik nagyobb tömegű molekulák számára is, egészen 1500 Da-ig.    

 

Célkitűzések 

#1 Munkámban bemutatok egy új eljárást, mellyel meghatározható az ANT által végzett 

ADP/ATP csere sebessége. Módszerünk alapja az a tény, hogy az ADP ill. az ATP különböző 

affinitással köti a Mg2+-ot. 

#2 Mind az ANT, mind pedig az F0F1ATPáz reverzibilis enzimek. Ha a mitokondriális légzés 

valamilyen okból leáll, az ATP-szintáz működése megfordul (ATP-szintázból ATPáz). 

Ilyenkor a mitokondriumok ATP fogyasztókká válnak, és ATP hidrolízisének terhére képesek 

a membránpotenciált fenntartani. Munkámban bemutatom, hogy a légzési lánc gátlásakor a 

membrán potenciál egy az F0F1ATPáz ill. az ANT reverz potenciálja által határolt 

intervallumba kerül. Továbbá igazolom, hogy ebben az esetben a mátrixban zajló szubsztrát-

szintű foszforiláció biztosítja a membránpotenciál fenntartásához szükséges ATP- 

mennyiséget. 

#3 A mitokondriumok hatalmas Ca2+-felvevő és raktározó kapacitással rendelkeznek azáltal, 

hogy kálciumban és foszforban gazdag precipitátumokat raktároznak a mátrixban. A 

membránpotenciál (∆Ψm) összeomlásakor ezek a precipitátumok feloldódnak és Ca2+ áramlik 

ki a mitokondriumból. Hosszú ideje tartja magát az az elképzelés, hogy ennek a folyamatnak 

a hátterében a mitokondriális mátrix savasodása áll. Munkámból kiderül, hogy a mátrix 

savasodása nem lehet a mitokondriális Ca2+-kiáramlás kizárólagos magyarázata. 

 

Módszerek 

Mitokondrium preparátum készítése: Kísérleteink során a Semmelweis Egyetem etikai 

kódexének állatkísérletekre vonatkozó utasításainak megfelelően jártunk el. 
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Patkány agyi mitokondrium (nem szinaptoszóma): A felnőtt patkány agyából származó 

Percoll-grádiensen izolált mitokondrium preparálását Sims 1990-es publikációja alapján 

végeztük.  

Patkány izolált agyi idegvégződés (szinaptoszóma): A felnőtt patkányokat dekapitáltuk, majd 

agykérgükből izoláltuk a szinaptoszómákat, a módszer alapja Brown és mtsai-nak (2004) 

közleménye, de fontos módosításokkal: röviden, felnőtt patkány előagy kérgét kiprepapráltuk, 

aprítottuk, és homogenizáltuk jég hideg izoláló pufferben (0.32 M szukróz, 5 mM Tris, pH 

7.4-re állítva HCl-dal). A homogenizátumot 1900 x g-vel 10 percig, majd a felülúszót 13300 x 

g-vel 20 percig centrifugáltuk. Az üledéket pufferben szuszpendáltuk (0.8 M szukróz plusz 5 

mM Tris, pH 7.4-re állítva HCl-dal) és 10000 x g-vel 30 percig centrifugáltuk. A felülúszót 

lassan jéghideg desztillált vízzel higítottuk 0,32 M koncentrációra, majd 31000 x g-vel 20 

percig centrifugáltuk. Az üledéket pufferben felszuszpendáltuk (225 mM mannitol, 75 mM 

szukróz, 5 mM Hepes, 1 mg/ml marha szérum albumin (zsírsav mentes), 1 mM EDTA, pH 

7.4-re állítva Tris-sel). Ezután a szinaptoszómákból egy nitrogént felhasználó sejt bomlasztó 

kamrában (‘cell disruption bomb’ model 4639, Parr Instrument Company, Moline, IL, USA) 

szabadítottuk ki a mitokondriumokat. Ezt követően a preparáció menete a fent leírt Percoll-

grádienst használó preparációval megegyezett.  

Patkány máj és szív mitokondrium: A preparációt Tyler és mtsai (1966) közleménye szerint 

végeztük kisebb módosításokal: A felnőtt patkányok máját és szívét dekapitálás után kivettük, 

átöblítettük néhányszor izoláló pufferben (0,25 M szacharóz, 5 mM TRIS, 0,5 mM EGTA, pH 

7,4-re állítva sósavval). Jégben darabkákra aprítottuk, néhányszor átmostuk izoláló pufferrel, 

hogy a vért eltávolítsuk, majd 4-szeres térfogat izoláló pufferrel homogenizáltuk. A 

homogenátumot 600 x g-vel 12 percig centrifugáltuk, a felülúszót tiszta centrifugacsőbe 

öntöttük át, és 6-8000 x g-vel 20 percig centrifugáltuk. A mitokondriumot tartalmazó 

csapadékot saját levében homogenizáltuk, kb. 60-80 mg/ml fehérjekoncentrációra (ezt 

biuretreakcióval határoztuk meg). A kész preparátumot felhasználásig jégben tartottuk. 

Az ANT fehérje izolációja mitokondriumból: Az ANT fehérje tisztításának és 

rekonstrukciójának menete máj mitokondriumból (illetve bármely más szövetből származó 

mitokondriumból) részletesen megtalálható Kramer és Klingenberg (1980) közleményében. 

Röviden, 1 mg mitokondriumot adtunk 2ml inkubációs oldathoz, mely a következőket 

tartalmazta (mM-ban megadva): KCl 8, K-glukonát 110, NaCl 10, Hepes 10, KH2PO4 10, 

EGTA 0,005, Mannitol 10, MgCl2 1, plusz 0,5 mg/ml marha szérum albumin (zsírsav 

mentes), pH 7,25, valamint 2μM Magnesium Green 5K+ sója. A Magnesium Green (MgG) 

fluoreszcenciát PTI Deltascan fluoreszcenciás spektrofotométerrel rögzítettük. Kísérleteinket 
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37 oC –on végeztük. 2 mM ADP adását követően a a fluoreszcenciát (F) 25 másodpercig 

rögzítettük, majd 4 μM cATR-t adtunk. Minden egyes kísérlet végén rögzítettük a minimum 

fluoreszcenciát (Fmin) 4 mM EDTA hozzáadását követően, majd a 20 MgCl2 hozzáadásával 

kiváltott maximum fluoreszcenciát (Fmax).   

A szabad Mg2+ koncentrációját ([Mg2+]f) a következő egyenlet alapján számítottuk: 

 

[Mg2+]f =(Kd(F-Fmin)/(Fmax-F))-0.055 mM,                           (1.) 

 

Kd a MgG-Mg2+-re 0,9. 

A mitokondriális membránpotenciál (ΔΨm) meghatározása izolált mitokondriumban: A 

Safranine O festék fluoreszcenciája, miután felhalmozódik a mitokondriumban, fokozatosan 

csökken. Ennek méréséből határoztuk meg ΔΨm értékét. Minden mérés során volt cyclosporin 

A az oldatban. A fluoreszcenciát Hitachi F-4500 spektrofluoriméterrel rögzítettük. A mérések 

37 ºC-on zajlottak. Hogy a Safranine O fluoreszcencia értékeit mV-ra váltsuk, egy kalibrációs 

görbét készítettünk. Ehhez a festék fluoreszcencia értékeit rögzítettük 2nM valinomycin és 

lépcsőzetesen növekvő [K+] (a 0,2-120 mM intervallumban) mellett. Ezt követően a Nernst 

egyenlet alapján számoltuk a (ΔΨm)-t, feltételezve egy 120 mM-os mátrix [K+]-t.  

[Ca2+]o meghatározása Calcium Green 5N fluoreszcenciával: 1 mg mitokondriumot adtunk 2 

ml inkubációs oldathoz, mely a következőket tartalmazta (mM-ban): KCl 120, Hepes (sav) 

20, K+-Pi 10, MgCl2 1, EGTA 0.005, K+-glutamát 5, K+-malát 5, cyclosporin A 0.001, AP5A 

0.05, BSA 0.5mg/ml, pH=6.8 or 7.8, valamint 1 µM Calcium Green-5N 5K+ sója (CaGr-5N). 

A fluoreszcenciát Hitachi F-4500 spektrofluoriméterrel rögzítettük. A kísérleteket 37 ºC-on 

végeztük. A CaGr-5N fluoreszcenciájának szabad [Ca2+]-ra konvertálásához kalibrációs 

görbét készítettünk, melynek részletes leírása Vajda és mtsai (2009) publikációjában található. 

Mitokondriális mátrix pH (pHi) meghatározása: Máj mitokondriumok pHi mérése 

Zolkiewska és mtsai. (1993) munkája alapján történt, kisebb módosításokkal. Röviden: 20 mg 

mitokondriumot szuszpendáltunk 2 ml médiumban (mely a következőket tartalmazta): 225 

nM mannitol, 75 nM szukróz, 5 nM Hepes és 0,1 nM EGTA (pH=7,4 Trizmával)). A 

szuszpenziót 50 µM BCECF-AM-mel 30 ºC-on inkubáltuk, majd 20 perc elteltével 4 ºC-on, 

10600 g-vel 3 percig centrifugáltuk. Az üledéket 0,2 ml médiumban felszuszpendáltuk (itt a 

puffer összetétele megegyezik az előbbivel, EGTA-t azonban nem tartalmaz), majd a 

mérésekig jégen tartottuk. A mátrixban rekedt hidrolizált BCECF fluoreszcenciáját Hitachi F-

4500 spektrofluoriméterrel rögzítettük. A BCECF jel kalibrációs görbéjét ismert pH-jú 
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pufferekkel készítettük úgy, hogy 250 nM SF 6847 és 10 µM nigericin oldatával egyenlítettük 

ki a mátrix pH-t. Hogy a BCECF ráciometrikus festék fluoreszcencia arányából pH értékeket 

kapjunk, a következő függvényt használtuk: f=a*exp(b/(x+c)), ahol ‘x’ jelenti a BCECF 

fluoreszcencia arányt, ‘a’, ‘b’ és ‘c’ állandók és ‘f’ jelenti a számított pH értéket.    

 

Eredmények és Megbeszélés 

#1 Bemutatunk egy új eljárást az ANT aktivitás meghatározására, amely a teljes felszabadult 

[ATP]-ból számolható a szabad [Mg2+] mérését követően 

A feltételezés, hogy az adenin-nukleotid transzlokátor része lehet a permeabilitási tranzíciós 

pórusnak abból a kísérleti tényből adódott, hogy az ATP és az ADP is hatékony gátlószere a 

pórusnak, valamint, hogy az ANT specifikus gátlószerei befolyásolják a pórus nyílását is. Az 

ANT fontos szerepét megerősítették azok a közlemények, melyek a transzlokátor különböző 

defektusainak következtében fellépő kórállapotokra derítettek fényt. Emberben az ANT-1 

defektusa okozza az autoszómális progresszív oftalmoplégiát, de egyéb myopátiák, és a 

tejsavas acidózis hátterében is állhat az enzim károsodása. Ezen okokból kifolyólag sokszor 

kívánatos volna az ANT aktivitásának meghatározása. A munkacsoportunk (Chinopoulos és 

mtsai, 2009) által kidolgozott módszer időfolytonos, megbízható és könnyen kivitelezhető. 

Az izolált mitokondriumot ionos oldatban inkubáltuk, amely még 1 mM MgCl2-t, az adenilát-

kináz gátló diadenozin-pentafoszfátot, valamint egy Mg2+-kötő fluoreszcens indikátor, a 

Magnesium Green membrán-impermeábilis 5K+ sóját tartalmazta. Szubsztrátok jelenlétében, 

ADP adásakor megindul az oxidativ foszforiláció, melynek eredményeképpen az 

extramitokondriális ADP ATP-re cserélődik az ANT révén. Mivel az ATP aktivitása a Mg2+-

hoz magasabb, mint az ADP-é, a szabad [Mg2+] egyenletes csökkenése következik. Ez a 

változás gátolható karboxi-atraktiloziddal, ami az ANT egyik specifikus gátlószere. Az ANT 

aktivitását (ami definíció szerint az ATP megjelenésének sebessége az oldatban) a szabad 

[Mg2+] változásából számítottuk. A kísérletet úgy terveztük, hogy az ADP/ANT csere révén 

az ANT a [Mg2+] extramitokondriális változásának kizárólagos mediátora. 

Mivel a protokollban egyetlen anyag (ADP) egyszeri adagolása szerepel, a módszer 

lehetőséget adhat nagy áteresztőképességű, gyors biológiai (high-throughput) vegyi anyag 

tesztelésre akár gyógyászati, akár tudományos céllal. Az ilyen típusú szűrések különösen 

hasznosak lehetnek az ANT aktivátorainak, illetve gátlószereinek kutatása során. Az ilyen 

gyorsteszt-jellegű vizsgálatoknak két nagy előnye lenne: i) a módszer alkalmas lehet olyan 

gyógyszerek azonosítására, melyek hatékonyan gátolják az ANT-t. ii) a módszer lehetőséget 
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ad létező vagy újonnan kifejlesztett gyógyszerek esetleges ANT-gátló aktivitásának 

kiszűrésére, és ezzel bizonyos nem kívánatos mellékhatások kiküszöbölésére.  

 

#2a Az F0F1ATPáz és az ANT reverz potenciáljának meghatározása 

Az extramitokondriális irányú ATP-, és a fordított irányú ADP-transzportot a légzési lánc 

által generált ΔΨm tartja fent, viszont az ANT-n keresztül zajló ADP/ATP kicserélődés 

reverzibilis; ezért a mitokondriális légzés károsodásakor ATP juthat vissza a mitokondriumba 

és hidrolizálódhat a - szintén reverzibilis - F0F1ATPáz által. Ez a folyamat képes a 

protonmotoros erő fenntartására, még egy működésképtelen légzési lánc esetén is.  

Mind az ANT, mind pedig az F0F1ATPáz reverzibilis folyamatokat katalizálnak. 

Irányultságukat a mindenkori mitokondriális membránpotenciál, illetve saját ’reverz 

potenciáljuk’ határozza meg, ez utóbbit pedig a reakcióban részt vevő reagensek abszolút 

értéke szabja meg. Bármely, membránon keresztüli transzportot végrehajtó enzim reverz 

potenciálja azon az értéken határozható meg, ahol nem detektálható nettó szubsztrát áramlás. 

Ettől a potenciáltól bármely irányban történő eltérés a szubsztrátok nettó mozgását okozza, 

csak ellenkező irányban. Az ANT esetében ezt a potenciált Erev_ANT ként, az ATPszintáz 

esetében Erev_ATPáz ként jelöljük. Az Erev értékeit (mV-ban) a következő egyenletekből 

kaphatjuk:  

 

Erev_ANT=60·log {([ADP3-]kint·[ATPP

4-] )/([ADPbent
3-] ·[ATP4-

bent P ]kint)}                             (2.) 

Erev_ATPáz= − (316/n)−(61/n)·log {[ATP4-]bent/˙([ADP3-]bent·[P]bent)}−61·(pHo−pHi)             (3.), 

 

ahol „kint” a mátrixon kívűlit, a „bent” pedig a mátrixban lévőt jelenti, „n” a H+/ATP 

kapcsolási aránya, P pedig a mólban kifejezett foszfát koncentráció.    

Amikor a mitokondriális mebránpotenciál negatívabb értéken van, mint az ATPáz és az ANT 

reverz potenciálja, a mátrixban ATP szintézis zajlik, az ANT pedig “előrefelé” működve 

ADP-t juttat be a mátrixba és ATP-t juttat ki a mátrixból. Amikor a membránpotenciál mind 

az ATPáz, mind pedig az ANT reverz potenciáljánál kevésbé negatív értéken áll, az a mátrix 

ATP hidrolízisét eredményezi, az ANT pedig „fordított” módban üzemelve ATP-t hoz be, és 

ADP-t juttat ki a mitokondrium mátrixából. 

Az 2. és 3. egyenletekben is szerepel két tényező, az [ATP4-]bent és az [ADPP

3-] Az 

egyenletek béli elhelyezkedésük miatt, értékük változása egymással ellentétes irányban 

változtatja meg E  és E  értékét. Például, ha az [ATP

bent.  

rev_ATPáz rev_ANT
4-] /[ADPbent

3-]  arány 

növekszik, az az E  értékét negatívabb, míg az E  értékét pozitívabb értékek felé 
bent

rev_ATPáz rev_ANT
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tolja. Az ATPáz és az ANT egymástól teljesen független működése in organello nem 

lehetséges éppen azért, mert szubsztrátjaik közösek.   

Az Erev_ATPáz és Erev_ANT messze nem állandó értékek, elsősorban az adenin-nukleotid 

koncentrációk változása miatt, de egy mitokondrium életidejében más paraméterek is széles 

határok között mozoghatnak, például a foszfát koncentráció vagy az „n” arány. Végül pedig 

egy sejten belül a mitokondriumok mebránpotenciálja is széles intervallumban változhat, a 

fluktuáció nem ritkán elérheti a 100mV-ot is (“ΔΨm flickering”).  

 

#2b A mitokondrium mátrixában zajló ATP- termelő folyamatok szerepe 
A mitokondrium mátrixban két enzim képes a szubsztrát szintű foszforilációra: a foszfoenol-

piruvát-karboxikináz és a szukcinát-CoA ligáz (SUCL vagy szukcinil-CoA szintáz). A SUCL 

katalizálja szukcinil-CoA és az ADP vagy GDP átalakítását szukcináttá és ATP-vé vagy GTP-

vé. Az enzim egy heterodimer, egy állandó α alegység (a SUCLG1 gén kódolja) és egy 

szubsztrát-specifikus β alegység (a SUCLA2 vagy a SUCLG2 kódolja) alkotja. A β alegység 

határozza meg az enzim szubsztrát-specificitását. 

Körülbelül 50 éve tartotta magát az az elképzelés, hogy a citrát körben szubsztrát szintű 

foszforiláció útján képződött GTP transzfoszforiláción (ADP-vel) megy keresztül, amit a 

nukleozid-difoszfát-kináz katalizál. Mivel mind az A-SUCL, mind a G-SUCL nagyon 

specifikusan csak az egyik nukleotiddal lép reakcióba, ez a feltevés a továbbiakban már nem 

helytálló, hiszen az A-SUCL közvetlenül is képes ATP-t termelni. Hogy az ATP-termelő 

SUCL jelenlétét igazoljuk, Western blot vizsgálatokat végeztünk patkány máj, agy és szív 

mitokondriumokon, és összehasonlítható SUCLA2 immunreaktivitást találtunk. A 

vizsgálatokban VDAC 1-es izoformáját használtuk pontreferenciaként. A máj 

mitokondriumokkal történt vizsgálatok során glutamátot és malátot adtunk szubsztrátként, 

mert ezek segítik elő, hogy a Szukcinát-CoA-ligáz ATP-t és szukcinátot formáljon. Ha a 

légzési lánc egyes komplexeinek gátlását követően a kis mértékben depolarizálódott 

mitokondriumban az F0F1ATPázt gátoltuk oligomicinnel, az a mitokondrium teljes 

depolaritációját okozta, tehát úgy gondoljuk, hogy ebben az esetben az ATPáz fordítva 

működött, és ATP hidrolízise révén tartotta fenn a membránpotenciált. Ha azonban a légzési 

komplexek gátlását követően karboxi-atraktiloziddal gátoltuk az ANT-t, a mebránpotenciál 

nem változott jelentősen.  Kísérleteink alapján azt mondhatjuk, hogy ezekben az esetkben az 

ANT nem fordult meg, „előrefelé” működött. Ezzel ellentétben az alternatív légzési 

szubsztrátot használó mitokondriumok másképp reagáltak a különböző légzési gátlószerekre, 
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mivel ezek a szubsztrátok a szukcinil-CoA és az ADP képződését segítik elő. Így azokban a 

mitokondriumokban, ahol a következő szubsztrát-kombinációk valamelyikét alkalmaztuk: 

szukcinát plusz rotenon, β-hidroxi-butirát plusz szukcinát plusz malonát vagy glutamát plusz 

malát plusz szukcinát plusz malonát, az ANT megfordult. 

Tanulmányunkban tehát bemutattuk, hogy a bioenergetikai folyamatok károsodása esetén a 

mitokondriumok képesek extramitokondriális ATP-t felhasználni. Ez a képesség nagyban 

függ az ANT-től, valamint a foszforilációs rendszertől: az oxidatív foszforiláció működőképes 

elemeitől (foszfát-karrier, ATPáz), illetve a szubsztrát szintű foszforilációtól (SUCLA2). 

Mivel Erev_ANT értéke Erev_ATPáz –tól függetlenül képes változni, az a paradox helyzet állhat 

elő, hogy a mátrixban már ATP hidrolizálódik, de az ANT még „előrefelé” működik egészen 

addig, amíg a SUCL által mediált szubsztrát szintű foszforiláció elegendő mennyiségű ATP-t 

tud termelni az ATPáz részére. Ez lehetőséget ad a sejtnek, hogy az extramitokondriális ATP 

készletet a túléléshez nélkülözhetetlen transportfolyamatok (Na+/K+-ATPáz, Ca2+-ATPázok) 

fenntartására tudja fordítani.  

#3 Az anorganikus foszfát (Pi) szerepe az ATPáz reverz működésében 
Pi szerepel a 3., de nem szerepel az 2. egyenletben, ezért –a modellünk szerint- intracelluláris 

koncentrációjának változása befolyásolja az ATPáz reverz potenciálját, viszont nincs hatással 

az ANT reverz potenciáljára. Az ATPáz által katalizált reakció (hogy ATP képződik ADP-ből 

egy foszforilációt követően) önmagában megerősíti ezt a feltételezést. Az intracelluláris [Pi] 

növekedése Erev_ATPáz-t a pozitívabb értékek felé tolná, hiszen egy ATP termelést segítő 

környezetben nincs értelme az enzim megfordulásának. Ellenkező esetben viszont, a [Pi] 

csökkenésére Erev_ATPáz a negatívabb tartomány felé mozdulna, ezzel növelve a fordulás 

esélyét. Pi felvételét a mitokondriumba H+ elektroneutrális szimportjával a foszfát-karrier 

végzi. Két izoformája ismert, Km értékük 2,2 és 0,78 mM. Az intramitokondriális foszfát 

kálciummal complexet képez a mátrixban. Az így képződött kálcium-foszfát sók révén a 

mitokondrium akár 1 M kálciumot képes tárolni, miközben a szabad [Ca2+] a mikromólos 

tartományban marad. Ezen sók összetétele manapság is intenzív kutatások tárgya. Nicholls a 

mitokondriális mátrix savasodásával magyarázta a kálcium-foszfát sók oldódását és a 

következményes kálcium kiáramlást. Elméletét alátámasztotta az a megfigyelés is, hogy a 

protonofor vegyületek gyors Ca2+-kiáramlást indukáltak, hiszen ez is összefüggésbe volt 

hozható a mátrix savasodásával. Nicholls gondolatmenetének alapja az volt, hogy a PO4
3- 

koncentrációja a ΔpH harmadik hatványával arányos, állandó külső foszfát koncentráció 
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mellett. Ezért, ha a pH 1-gyel csökken, az a PO4
3- koncentrációját ezred részére csökkenti, 

ezáltal a komplex destabilizálódik, a szabad [Ca2+] pedig megnő.  

Azonban ha Pi feleslegben van jelen, a belső mitokondrium membrán két oldala közti ΔpH 

nagyon kicsi, valamint eredményeinkből az is kiderül, hogy ΔpH közel állandó marad változó 

extramitokondriális pH értékek mellett is.  

Továbbá érvelésünk alapján, hogy ha valóban a mátrix savanyodása áll a szétkapcsolószerek 

által kiváltott kálcium-foszfát komplex disszociáció és a Ca2+-kiáramlás hátterében, akkor 

savas pH-n (pHo 6,8) a légzési lánc, valamint az F0F1ATPáz megfordulásának együttes 

gátlásával kiváltott teljes depolarizációnak ugyanez kellene, hogy legyen a hatása. 

Megfordítva, alkalikus pH-n (pHo 7,8) a légzési lánc és az F0F1ATPáz fordulásának 

gátlásával kiváltott teljes depolarizáció mellett nem szabadna Ca2+-kiáramlásnak történnie. 

Kísérletes eredményeink azonban nem igazolták a fenti feltevéseket, mivel: (a) pH 7,8-on a 

szétkapcsolószer -oligomicinnel vagy anélkül- Ca2+-kiáramlást okozott; (b) pHo 6,8-on 

stigmatellin plusz oligomicin nem indukált Ca2+-kiáramlást. A mérések során rögzítettük a 

ΔpH-t, ami minden esetben 0,15 alatti érték volt. Mivel az észlelt ΔpH érték a Ca3(PO4)2 

elhanyagolható mértékű disszociációját okozza, ezáltal jelentéktelen mértékben növeli a 

szabad [Ca2+]-t, ezért úgy gondoljuk, hogy szétkapcsolószerek adagolását követően a mátrix 

savasodása nem lehet a szekvesztrálódott Ca2+ kiáramlásának egyetlen magyarázata. 
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