
 

LA QÜESTIÓ DELS ATPs 
 

Des de la hipòtesi quimiosmòtica sabem que el potencial redox es  

transdueix en un gradient de protons a cada costat de la membrana mitocondrial  

interna, i que aquest gradient s'utilitza per desequilibrar la reacció de  

síntesi d'ATP des d'ADP i Pi per l'ATP sintasa. Fer números individuals és  

pràcticament impossible. Les mitjanes aproximades semblen apuntar a "uns" 3.  

Com que sí que sabem que l'NADH del citosol ha d'entrar per una llençadora,  

perd part de la seva energia (alguna llençadora dóna NADH i alguna altra  

FADH2)..., es diu que l'NADH citosòlic (una minoria del total cel·lular) en dóna  

entre 2 i 3. El 2,5 és un bon compromís. 

 

Tanmateix ens oblidem de moltes altres coses que modifiquen aquests balanços: a  

la membrana mitocondrial interna hi ha 12 tipus de transportadors, alguns dels  

quals cotransporten protons a favor de gradient (és a dir, que perden energia  

del gradient de protons i, per tant, fan que es generin menys ATP a partir d'una  

mateixa quantitat d'NADH) i algun (com el de l'ornitina, del cicle de la urea)  

en contra de gradient (genera ATP !!!). També hi ha la proteína desacobladora  

que deixa passar protons sense generar ATP, per produir calor..."  

 

 

I aquí n'hi ha més, tret d'un llibre: 
  
 

 

- Lehninger, 3ª edició, any 2000. A les planes 683 i 684 s'explica aquest embolic. Ve a 

dir que el nombre de 3 ATP per cada NADH i de 2 ATP per cada FAD és anterior a 

l'entrada en escena del paradigma quimiosmotic. Aquest model ja va ser proposat per en 

Peter Mitchell (192-1992) la qual cosa li va valer el primer Nobel de Química l'any 

1978. Tot i això, en el Lehninger es diu que fins que no estigui del tot aclarit el 

mecanisme de funcionament de l'ATP sintasa no es podrà dir la darrera paraula sobre el 

nombre d'ATP. Encara una precisió més: la mebrana mitocondrial interna de les 

cèl·lules animals és impermeable al NADH originat al citosol (2 NADH per cada 

molècula de glucosa). Caldrà, doncs, que un "sistema llançadora" els introdueixi a la 

matriu. Hi ha dos sistemes llançadores diferents. Segons quin sigui el sistema utilitzat, a 

partir d'un NADH s'obtindrà 2,5 o 1,5 ATP... 

  

 

 

EN RESUM: a les pautes de les PAU sempre acceptem com a respostes vàlides la  
forquilla de resultats que van des dels nº d'ATPs que resulten aplicant 2,5 i  
1,5 a la resultant de comptar-ne 3 i 2. Fem-ho fàcil pels alumnes. 


