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TEMATICA CURSULUI 2
Proteine
– Importanţa biomedicală
– Clasificare
– Nivele de organizare structurală
– Împachetarea proteinelor
– Proteine « chaperon »
– Denaturarea proteinelor

Proteine – Definiţie & Roluri
Definiţie = polipeptide formate din sute de aminoacizi; GM > 10.000
Roluri:
•

Depozitare micromolecule : mioglobina (Mb) pt. O2, feritina pt. Fe, etc.

•

Transport de micromolecule: hemoglobina (Hb) pt. O2, transferina pt. Fe,
albumina pt. acizi graşi, etc. ,

•

Transmitere mesaje între celule (hormoni): insulina, hormonul de
creştere (GH),interleukinele, etc.

•

Contracţie musculară: miozina, actina etc.

•

Rezistenţa & elasticitate a ţesuturilor şi organelor: colagen, elastină

•

Imunitate mediată umoral (anticorpi): imunoglobuline

•

Cataliza reacţiilor chimice: enzime
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Proteine - Clasificare
I. Funcţie

de localizare

– Intracelulare: membranare, citoplasmatice, ribozomale, lizozomale, nucleare
– Extracelulare: din matricea extracelulară, din lichidul cefalorahidian, din plasmă.

II. Funcţie

de compoziţie

– Homoproteine = proteine formate numai din aminoacizi
– Heteroproteine = apoproteină + grupare prostetică
• Subclasificare în funcţie de natura grupării prostetice:
–
–
–
–
–
–

III. Funcţie

Fosfoproteine: cazeina, enzime alosterice reglate prin fosforilare
Glicoproteine: proteine membranare, colagen
Lipoproteine: chilomicroni, VLDL, HDL, LDL
Cromoproteine: hemoproteide (culoare rosie), flavoproteine (culoare galbena)
Metaloproteine: feritina (Fe), ceruloplasmina (Cu)
Nucleoproteine: cromatina

de solubilitatea în apă

– Globulare (intracelulare, plasmatice) = solubile
– Fibrilare (extracelulare) = insolubile

Proteine - Proprietăţi
• Solubilitatea în apă este dependentă de:
– structura spaţială:
• globulare = solubile
• fibrilare = insolubile

– pH
• La pH izoelectric solubilitatea este minimă

– concentraţia în săruri a mediului
• Concentraţie mică de săruri => ↑ solubilităţii = “salting in”
• Concentraţie mare de săruri => ↓ solubilităţii = “salting out”

• Încărcarea electrică este dependentă de pH-ul mediului
– La pH izoelectric încărcarea electrică netă = 0
– La pH < pH-ul izoelectric încărcarea electrică netă este …???
– La pH > pH-ul izoelectric încărcarea electrică netă este …???
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Structura proteinelor
Nivele de organizare structurală
Există 4 nivele de organizare structurală : primară, seundară, tertiară, cuaternară.
Proteinele formate dintr-un singur lanţ polipeptidic posedă doar 3 nivele de organizare
structurală.

Structura primară
Înseamnă:
• tipul, numărul şi ordinea de legare a aminoacizilor,
începând cu capătul N-terminal
• secvenţa lanţului polipeptidic

Determină
• structura tridimensională (conformaţia nativă) şi
• funcţia proteinei
Exemplu:
• Ocitocina versus vasopresină
• HbA versus HbS
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Caracteristicile legăturii peptidice

Forma limită 1
Săgeţile indică sensul de
deplasare a electronilor
neparticipanţi ai azotului,
respectiv a electronilor
legăturii п (sens determinat
de electronegativitatea O)

Forma de rezonanţă

Forma limită 2

Atomul de azot “pierde”
electroni => se încarcă cu
sarcină parţială +δ

Săgeţile indică sensul de
deplasare a electronilor
dinspre oxigen spre carbon
cu refacerea legăturii duble.
Ca urmare, electronii п ai
legăturii C=N se deplasează
către N, refăcând perechea
de electroni neparticipanţi

Atomul de oxigen “primeste”
electroni => se încarcă cu
sarcină parţială – δ
A se observa existenţa unui
dipol moment (linia roşie)
Atomii N, C, O sunt legaţi
prin legături parţial duble

Consecinţele rezonananţei
• Creşte polaritatea legăturii peptidice => dipolmoment caracteristic
• Legătura peptidică are caracter parţial de dublă legatură => coplanaritatea
atomilor O, C, N
• Limitarea rotaţiei la nivelul legaturii C-N
• Existenţa izomerilor cis-trans
• Rotaţia este liberă la nivelul



legăturii HN-C = unghiul



legăturii OC-C = unghiul

ψ

Ф

Lanţul polipeptidic este format dintr-o succesiune de planuri rigide care
sunt legate prin intermediul carbonului α

Numărul conformaţiilor posibile este limitat de impedimentele sterice care
pot apărea pentru anumite valori ale unghiurilor şi
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Unghiurile de rotaţie Ф si ψ
Legătura

Rotaţie

Unghiul de
rotaţie

NH-C

liberă

Fi Ф

C-C=O

liberă

Psi ψ

O=C-NH

interzisă
datorită caracterului
de dublă legatură

Omega ω

Valoarea unghiului ω = 180o sau trans (cu
aşezarea atomilor de Cα de o parte şi alta
a legăturii peptidice)

Lanţul polipeptidic = succesiune
alternantă de mini dipoli
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Lanţul complet extins - Caracteristici

Unghiurile

si

= 180o

Structuri secundare
Definiţie
• Conformaţii locale, caracteristice fragmentelor de lanţ polipeptidic “împachetate”
într-un mod caracteristic;
• Se obţin prin repetarea aceloraşi perechi de valori ale unghiurilor Ф şi ψ
=> sunt structuri regulate, repetitive;
• Sunt stabilizate prin legături de hidrogen între grupările CO şi NH aparţinând
legăturilor peptidice

Tipuri de structuri secundare
 α Helix
 Foaie

(“beta sheet”, “pleated sheet”)

Structurile secundare sunt conectate prin regiuni nonrepetitive, care pot fi de tip
întoarcere (“beta turn” = “reverse turn” = “hairpin turn”), buclă (“beta loop”) sau cu
structură neordonată (“random coil”).
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Structura secundară - Helix

• =-57o, =-47o => Structură helicoidală, sensul de răsucire către dreapta,
• Stabilizată prin legăturile de hidrogen formate între gruparea C=O a aminoacidului n şi gruparea
HN a aminoacidului din poziţia n+4 => structură cilindrică al cărui perete este format din legături de
hidrogen
• Are 3,6 aminoacizi per spiră,
• Distanţa de înaintare /spiră = pasul spirei = 5,4Å
• Aminoacizi favorizanţi: Ala,Leu,Met,Phe,Glu,Gln,His,Lys,Arg
• Aminoacizi destabilizanţi: Gly, succesiuni de aminoacizi cu aceaşi încărcare electrică
• Aminoacizi incompatibili: Pro

Structura secundară - Helix

Distanţa de înaintare / aminoacid = 1,5Å
Unghiul de răsucire / aminoacid = 100o

Macrodipol

Radicalii proemină în
exteriorul helixului

Diametrul cilindrului = 5Å
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-Helix - Imagine transversală
Faţa hidrofilă

Faţa hidrofobă
Fiecare al 3-lea sau al 4-lea aminoacid proemină pe o parte a cilindrului => este
posibilă formarea unei feţe hidrofile si a unei feţe hidrofobe => cilindru amfipatic
=> Două -helixuri pot interacţiona, prin interacţiuni van der Waals stabilite între
feţele hidrofobe

Foaie pliată beta
 Este alcatuită din fragmente învecinate spaţial, ale aceluiasi lanţ polipeptidic sau ale
diferitelor lanţuri, cu aşezare paralelă sau antiparalelă

 Este stabilizată prin legături de hidrogen formate între grupările CO şi NH aparţinând
legăturilor peptidice din fragmentele învecinate
 Legăturile de hidrogen sunt mai puternice în cazul asocierii antiparalele => o structură
mai stabilă!
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Caracteristicile structurii foaie β

φ= -139o ψ= +135o (fragmente antiparalele)
Structură în zig-zag, radicalii sunt alternativ deasupra, respectiv sub lantul polipeptidic
Distanţa între radicalii aminoacizilor consecutivi = 3.5 Å
Distanţa între radicalii aminoacizilor consecutivi, situaţi pe aceaşi parte a lanţului = 7.0 Å.
Datorită efectelor sterice cauzate de configuraţia L a aminoacizilor lanţul are o pronunţată
răsucire către dreapta (vezi structura “butoi β” (β-Barrel)

Foaie pliată beta antiparalelă
7.0 Å

Aminoacizi favorizanţi: Val, Ile, Phe,Tyr, Trp (Aa ramificaţi la Cβ)
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Întoarcere beta (“ -turn”)
R1

R2

R3

R4

R5

-HN-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-NH-CH-CO-

• Reprezintă o spiră închisă prin formarea legăturii de H între gruparea CO a legăturii
peptidice formate de aminoacidul n cu gruparea NH a legăturii peptidice formate de
aminoacidul n+3
• Schimbă direcţia lanţului polipeptidic => leagă 2 fragmente antiparalele
• Aminoacizi favorizanţi: Gly. Pro, Asn
• Se găseşte de obicei la suprafaţa structurii tridimensionale, restul legăturilor
peptidice (formate de aminoacizii 2 si 3) formând leg. de H cu moleculele de H2O

Motive structurale = Structuri suprasecundare
Motive structurale = asocieri de structuri secundare
Exemplu:
β-α-β

α-buclă-α

“Greek key”
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Motivele structurale stau la baza formării domeniilor
Exemplu motivul structural α-βturn-α sta la baza celor 2 domenii prin
intermediul carora factorul de transcriere interactioneaza cu ADN

Domeniile de
legare ale
factorului de
transcriere

Motivele structurale stau la baza formării domeniilor
Exemplu: motivul structural β-α-β sta la baza domeniului 1 al piruvat kinazei

Structură cilindrică a cărui perete interior este format de fragmentele cu
structură foaie β, iar peretele exterior este format din helixuri α
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Domeniul - Definiţie

4 Domenii
 Reprezintă un fragment din lanţul polipeptidic împachetat într-o entitate funcţională cu
organizare secundară şi terţiară proprie
 Este format din mai multe structuri secundare sau structuri suprasecundare de tipul
“all α”, “all β”, α/β, α + β
 Este codificat de un exon
=> prezenţa aceluiaşi domeniu în proteine omoloage indică descendenţa dintr-un strămoş comun;
prin trecerea unui exon dintr-o genă în alta (rearanjare cromozomială) se poate explica prezenţa
aceluiaşi domeniu în proteine diferite

=> Este o unitate fundamentală a evoluţiei şi diversificării proteinelor
Proteinele mici au un singur domeniu. Proteinele mari au mai multe domenii (fiecare
având o anumită funcţie) legate prin regiuni cu structură neordonată.

Structura terţiară - Definiţie
• Structura tridimensională a întregului lanţ polipeptidic
• Conformaţia nativă, cu rol biologic
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Interacţiuni chimice care stabilizează structura terţiară

Interacţiuni care stabilizează structura terţiară
Interacţiune
Legătura
disulfidică
Legătura
ionică
Legătura
de hidrogen
Interacţiune
electrostatică
la distanţa

Interacţiune
Van der Waals

Exemplu

Dependenţa
de distanţa
Distanţa între donor
(N) şi acceptor (O)
<3,5oA
Distanţa între donor
(N) şi acceptor (O)
<3,5oA
Depinde de constanta
dielectrică a mediului
Ecranată de apă
Dependenţa 1/r
La distanţă mică
Scade rapid peste 4 Å
Dependenţa 1/r6

Distanţa
tipică

Energia
liberă

2,2 Å

167kJ/mol

2,8 Å

12,5-17kJ/mol
30kJ/mol pt. cele
“ascunse”

3Å

2-6kJ/mol în apă
12,5-21kJ/mol
dacă donorul sau
acceptorul are
sarcină electrică

Variabila

Depinde de
distantă & mediu
Foarte puternice
în mediu nepolar

3,5 Å

4kJ/mol (4-17 în
int. proteinei)
Depinde de
dimens. grupării
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Structura cuaternară - Definiţie
• Reprezintă structura rezultată prin asocierea mai multor
lanţuri polipeptidice (subunităţi)
• Asocierea este dictată de predominanţa amino acizilor
hidrofobi, care vor forma suprafeţele de contact dintre
subunităţi
• De obicei se asociază un număr par de subunităţi, identice
sau diferite, astfel încât structura finală să posede cel puţin
un centru de simetrie
• Uneori asocierea mai multor subunităţi
conferă proteinei proprietăţi speciale
(ex. hemoglobina)

Împachetarea proteinelor - Caracteristici
 Este un proces dinamic
 Proteinele se împachetează în etape, urmărind un anume “scenariu”

 Primele se constituie structurile secundare, apoi se formează domeniile şi
la sfârşit structura terţiară

 Din numeroasele structuri tridimensionale posibile, adoptate pe parcursul
împachetării, conformaţia finală va fi cea mai stabilă d.p.d.v. energetic
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Împachetarea proteinelor – Variaţia energiei libere

“Pîlnia de împachetare”
“Imaginea” energiei libere în timpul plierii lanţului polipeptidic
Fiecare punct de pe suprafaţă reprezintă o conformaţie diferită
“Conformaţia nativă” corespunde punctului N, cu energia cea mai joasă.
Celelalte “văi” corespund structurilor spaţiale “incorecte”.

Proteine care “asistă” împachetarea proteinelor
• Enzime:
– Peptidil-prolil cis-trans izomeraza (PPI)
– Protein disulfid izomeraza (PDI)
• Proteine “chaperone” (de şoc termic = Hsp)
Ex. HSP 40, 70, 90 etc.
HSP 70 se asociază de fragmentele
hidrofobe ale lanţului polipeptidic (în curs
de sinteză) prevenind asocierea lor

Chaperonina “asistă” împachetarea
corectă a lanţului polipeptidic
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Rolul proteinelor “Chaperone”
Proteinele chaperone pot fi implicate în:
• împachetarea corectă a proteinelor
• oligomerizarea proteinelor
• “repararea” proteinelor alterate
• translocarea proteinelor în diferite
compartimente celulare

Familiile de proteine “chaperone”
Proteine HSP mici (HSP 25)
• protejează împotriva stresului celular
• previn agregarea proteinelor în cristalin
Sistemul Hsp60 (cpn60, GroEL)
• asistă împachetarea proteinelor
Sistemul Hsp70 (DnaK, BiP) ATP-ase
• stabilizează lanţurile polipeptidice extinse
• facilitează translocarea prin membrană
• reglează răspunsul de şoc termic
Hsp90 ATP-aza
• leagă şi stabilizează/reglează receptorii steroizi, protein kinazele
Hsp100 (Clp) ATP-aza
• asigură termotoleranţa, resolubilizarea agregatelor, facilitează proteoliza
Calnexina, calreticulina
• asigură maturarea glicoproteinelor în reticulul endoplasmic
• asigură “controlul calităţii”
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Boli determinate de împachetarea
incorectă a proteinelor
• Boala Creutzfeldt-Jakob (encefalopatia spongiformă)
• Boala Alzheimer
• Boala Huntington
• Boala Parkinson

Amiloidoze
= boli neurodegenerative cauzate de acumularea agregatelor proteice
(amiloide) formate din proteine împachetate greşit
Împachetarea greşită poate fi:
• spontană, sau
• cauzată de
– mutaţii la nivelul genelor
– proteoliza parţială, anormală

Exemplu:
• Boala Alzheimer

•

Encefalopatia spongiformă (Boala Creutzfeldt-Jakob)
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Boala Alzheimer
= boală neurodegenerativă determinată de acumularea amiloidelor neurotoxice
formate prin agregarea spontană a amiloidului β (Aβ) = peptidă cu 40-43 Aa
Aβ rezultă prin clivarea proteolitică a proteinei transmembranare APP (“amyloid protein precursor”)
Amiloidul = agregat insolubil de Aβ (structură foaie β)

Encefalopatia spongiformă
Prioni (acronimul pentru “proteinaceous infectious particles”) = izoforme anormale ale
PrPC, o glicoproteină din membrana neuronală, puternic exprimată în creier.
Prionii anormali (PrPSC) rezultă prin modificarea structurii secundare şi terţiare =>
rezistenţa la acţiunea proteazelor şi agregare => amiloid insolubil care determină
degenerarea neuronală şi atrofia creierului (simptome asemănătoare bolii Alzheimer)

Encefalopatie spongiformă

Atrofie severă a creierului

Degeneare cerebelară
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Boala Creutzfeldt - Jakob
Modificarea conformaţiei PrPC poate fi determinată de:
- mutaţii ale genei PrPC (PRNP de pe cromozomul 20) care alterează structura primară
- interacţiunea prionilor endogeni normali cu prioni exogeni anormali

Denaturare = alterarea structurii native
Prin denaturare
sunt desfăcute interacţiunile care stabilizează structura terţiară şi secundară
Denaturarea este reversibilă dacă după îndepărtarea agenţilor denaturanţi se reface
structura nativă. Ex. denaturarea cu: substanţe chaotrope (ex. uree), substanţe care
desfac legăturile disulfidice (ex.β-mercaptoetanol), solventi organici (etanol, acetona).
Denaturarea este ireversibilă dacă după îndepărtarea agenţilor denaturanţi nu se
reface structura nativă. Ex. denaturarea prin încălzire, acidulare sau alcalinizare
excesivă (cu acizi si baze tari), etc.
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Reducerea punţilor disulfidice

Renaturarea ribonucleazei
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Pot fi renaturate doar proteinele care
posedă “informaţia” necesară

Prin desprinderea peptidei C (care a asigurat poziţionarea corectă a cisteinelor din lanţurile A şi B
implicate în stabilizarea structurii) s-a pierdut o parte din informaţia necesară => nu este posibilă
refacerea proteinei denaturate

Tematica cursului 3
Relaţia Structură -Funcţie
I. Proteine globulare
1.1. Cu structură secundară α-helix
• Albumina plasmatică (studiu individual)
• Hemoproteide:
» Mioglobina (Mb)
» Hemoglobina (Hb)
» Catalaza (studiu individual)
» Citocromul C (studiu individual)
1.2. Cu structură secundară foaie

•

Imunoglobuline

II. Proteine fibrilare
2.1. Cu structură secundară specifică: Colagen
2.2. Cu structură secundară α-helix: α-Keratina (studiu individual)
2.3. Fără structură secundară: Elastina
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