
Relaţia Structură -Funcţie
A. Proteine globulare

1) Cu structură secundară α-helix
• Albumina plasmatică (studiu individual)
• Hemoproteide: 

Mioglobina (Mb) 
Hemoglobina (Hb)
Catalaza (studiu individual)
Citocromul C (studiu individual)

2) Cu structură secundară foaie β
• Imunoglobuline

B. Proteine fibrilare
1) Cu structură secundară specifică: Colagen
2) Cu structură secundară α-helix: α-Keratina (studiu individual)
3) Fără structură secundară: Elastina



Hemoproteide
Definiţie d.p.d.v. structural

Hemoproteida = Proteină + grupare prostetică HEM

Hem = Protoporfirina IX + Fe2+

sau

Propionil

Vinil

Metil



Reprezentarea schematică a Hemului

Ionul de Fe2+ din planului hemului este hexacoordinat.

• 4 legături se realizează cu atomii de N ale celor 4 nuclee
pirolice ale protoporfirinei IX

În cazul Mb şi Hb

• a 5-a legătură este cu His proximală prin care hemul
este “ancorat” de proteină

• a 6-a legătură cu ligandul specific (O2)

În cazul altor hemoproteide, Fe heminic (Fe2+ ↔ Fe3+) este
legat prin 2 legături cu grupări funcţionale ale unor radicali
din lanţul polipeptidic (prin care hemul este “ancorat” de 
proteină).



Mioglobina
Localizare: miocard şi muşchi scheletici

Rol biologic: rezervor de oxigen
transportor al oxigenului în celula musculară

Structura
Primară: Globina = 153 aminoacizi

Hem = Protoporfirina IX + Fe2+

Secundară: α-helix (75% din lungimea lanţului)
-8 fragmente helicoidale: A, B, …H
-5 fragmente neordonate între helixuri: AB, BC, …GH
-1 fragment neordonat la capătul N-terminal: NA
-1 fragment neordonat la capătul C-terminal: HC

Terţiară: globulară (cu “buzunar” hidrofob)



Structura terţiară a Mb

• Hemul este ancorat într-un “buzunar”
căptuşit cu aminoacizi hidrofobi

• Excepţie 2 aminoacizi:
-His proximală (F8) - leagă Fe2+ din hem

-His distală (E7) – stabilizează legătura Fe2+- O2

His proximală

His distală



Curba de oxigenare a Mb
Mb + O2 MbO2 Kd = 

[Mb]x[O2]

[MbO2]
=> [MbO2] = 

[Mb]x[O2]
Kd

Gradul de oxigenare (y) = 
[MbO2]

[MbO2] + [Mb]
=

[Mb]x[O2]

[Mb]x[O2] + Kdx[Mb]
=

[O2]

[O2] + Kd

PO2 + P50
Y =

PO2 = 0 - 1

unde P50 = 1 mmHg

şi reprezintă PO2 care corespunde la Y=0,5

Hiperbola

Înlocuind concentraţiile cu presiuni
şi Kd cu P50 =>



Hemoglobina
Localizare: eritrocite (hematii)

Rol biologic: transportor al O2 de la plamâni la ţesuturi

Structură
• Primară: 2 globine de tip α (141 aminoacizi)

2 globine de tip β (146 aminoacizi)
4 Hem (Fe2+)

• Secundară: α-Helix
Globinele de tip α au 7 fragmente helicoidale (A -> G)
Globinele de tip β au 8 fragmente helicoidale (A -> H)

• Terţiară: globulară (cu “buzunar” hidrofob pentru hem)

• Cuaternară: tetramer de tip α2β2 (vezi tabel cu tipuri de Hb)



Tipuri de Hb normale
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Exprimarea gradată a genelor globinelor
Familia globinelor α

Familia globinelor β



Formarea Hb glicate HbA1c

Condensarea glucozei cu grupările α-NH2 ale 
Val1 (N-terminale) din globinele β



Structura cuaternară a Hb A



Interacţiunile ionice ce stabilizează
structura deoxi-Hb

• 6 legături ionice interlanţuri: 4 legături α1-α2 şi 2 legături α-β

• 2 legături ionice intralanţuri β



Cantitatea totală de O2 din sânge = O2 dizolvat + O2 legat de Hb

O2 dizolvat =  2% din cantitatea totală de O2 din sânge = 15mL / min

Dacă

• cantitatea maxima de O2 legat de Hb = 1,34mL O2/1g Hb

• concentraţia Hb în sânge = 15g / 100mL

• debitul sângelui = 5L / min

⇒ O2 legat de Hb = 98% din cantitatea totală de O2 din sânge

= 15 x 1,34 x 50 = 1005 mL / min

Transportul oxigenului de la plamâni la ţesuturi



Oxigenarea Hb

Hb + 4O2                            Hb(O2)4

⇑Afinitaţii 
pt. O2

P
Y = O2

+  PP

n

n
O2

n
50

n = Nr. lui Hill = gradul de cooperativitate între subunităţi

n = 2,8 => există cooperativitate pozitivă
=> subunităţile se ajută în procesul de legare a O2

Forma tensionată (T) 
cu afinitate mică pt. O2

Deoxi-Hb

Forma relaxată (R) 
cu afinitate mare pt. O2

Oxi-Hb

O2



Curba de oxigenare a Hb

Sigmoida

Aspectul sigmoidal al curbei de oxigenare demonstrează că între protomeri se 
manifestă cooperativitate pozitivă!



Modificările conformaţionale ale 
helixului F induse de legarea O2

Starea tensionată T Starea relaxată R

Prin legarea O2 atomul de Fe este tras în planul hemului

=> mişcarea helixului F şi apoi a intregului lanţ polipeptidic



Oxigenarea Hb => Tranziţia R -> T

α 35 Å α

β β

Deoxi = Forma T cu afinitate ↓pt. O2

β β

α 36 Å α

Oxi = Forma R cu afinitate↑pt. O2



Cantitatea de O2 eliberată la nivelul ţesuturilor



Comparaţie între curbele de oxigenare
ale Mb şi Hb

Mb

Hb Afinitatea mare a Mb pt. O2
(26 x afinitatea Hb), 

asigură încărcarea Mb cu O2
eliberat de Hb la ţesuturi!

Presiunea parţială a O2
Ţesuturi Plămâni

Hb răspunde rapid 
la modificări mici ale 

presiunii O2

Mb

Hb



Factorii care influenţeaza oxigenarea Hb

• pH-ul
• Concentraţia (presiunea) CO2

• Concentraţia 2,3-Difosfoglicerat (2,3DPG)
• Temperatura
• Presiunea CO

Efect Bohr



Efectul pH, PCO2, [2,3DPG] şi al temperaturii
asupra curbei de oxigenare a Hb

Scăderea pH-ului, respectiv creşterea pCO2, [2,3DPG] şi a tepemperaturii determină
reducerea afinităţii Hb pentru O2 => deplasarea curbei spre dreapta



Efectul Bohr
↓pH-ului şi ↑PCO2 => scăderea afinităţii Hb pentru O2

=> eliberarea O2

CO2 + H2O                               H2CO3

Anhidraza
carbonică

H2CO3                                                       H+ + HCO3
-

HbO2 + H+ HbH + O2

HbO2 + CO 2                                          Hb-COO- + O2

nucleul imidazolic al His146, His142 din globinele β
gruparea α-NH2 a Val1 din globinele α

CO2 se leagă de gr. NH2 deprotonate

Hb-NH2 + CO2                Hb-NH-COO- + H+

Carbamino-Hb

Metabolism

Cea mai mare parte din CO2 se 
transformă în HCO3

- şi H+

Protonarea oxiHb conduce la eliberarea O2

Protonii se leagă de

O mică parte din CO2 se leagă de oxiHb
şi contribuie la eliberarea O2



Efectul Bohr



Transportul O2 şi CO2 de către Hb

Atmosfera

O2

H+HCO3
-

H2CO3

CO2H2O

Atmosfera

HbH

HbO2
Artera

Vena HbH

HbO2 H+

O2

Metabolism

HCO3
-

H2CO3

H2O CO2

Metabolism

Capilare pulmonare Capilare extrapulmonare



Efectul 2,3-DPG

O2

2,3DPGForma T Forma R



↑ [2,3DPG] permite adaptarea la altitudine
Absenţa 2,3-BPG
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Presiunea partială a O2

La altitudine mare

În condiţii normale

Creşterea concentraţiei 2,3DPG determină eliberarea aceleiaşi cantităţi de O2 la nivelul
ţesuturilor, chiar dacă, din cauza presiunii reduse a O2, s-a legat mai puţin O2 de Hb



Efectul 2,3DPG asupra HbF

• HbF = α2γ2

• Globinele γ leagă mai slab 2,3DPG

⇒Afinitatea HbF pentru O2 > Afinitatea HbA
⇒HbF (a fătului) poate prelua O2 de la HbA (a mamei)



Curba de oxigenare în prezenţa CO

• Afinitatea Hb pt. CO este de 200 ori mai mare decât afinitatea Hb pt. O2
• CO se leagă de Fe şi astfel măreste afinitatea celorlalte subunitaţi pt. O2
=> Scade cantitatea de O2 eliberată la nivelul ţesuturilor!



Hemoglobinopatii

A. Calitative = sinteza unor globine anormale 
datorită mutaţiilor punctiforme

A. Cantitative = talazemii = sinteza unei cantităţi 
insuficiente a uneia dintre globine



Hemoglobinopatii calitative
• Înlocuirea conservativă/neconservativă a unui aminoacid (Aa) 

de la suprafaţa structurii cuaternare a Hb
Ex: Glu -> Val în cazul HbS

• Înlocuirea neconservativă a unui Aa din buzunarul hemului
Ex. His prox. -> Tyr în cazul MetHb = HbM Boston

• Înlocuirea neconservativă a unui Aa implicat în legarea
2,3DPG => modificarea afinităţii pt. O2

• Înlocuirea neconservativă a Aa de la nivelul contactelor dintre
subunităţi (interfaţa α1β2) => pierderea cooperativităţii

• Înlocuirea neconservativă a unor Aa implicaţi în stabilizarea
conformaţiei => instabilitatea globinelor



HbS şi Anemia falciformă



Forma asimptomatică - la indivizii heterozigoţi, care au o genă β normală şi o genă βS. 
• Hematiile conţin 20-40% HbS restul fiind HbA
• Hematiile prezintă fenomenul de siclizare numai dacă saturaţia cu O2 a Hb < 40%, nivel
rar atins chiar şi în sângele venos
⇒ crizele dureroase şi infarctul splenic apar numai la pacienţii cu stări hipoxice severe.

Forma simptomatică - la homozigoţii care au numai gena anormală βS. 
• Hematiile conţin 80% HbS, restul fiind HbF. 
• Hematiile suferă fenomenul de siclizare la o presiune normală a O2 din sângele venos. 
=> la copii apar tumefacţii dureroase, neeritematoase, la nivelul mâinilor şi picioarelor
(crizele pot mima reumatismul acut), splenomegalie, şoc hipovolemic
• Sechestrarea acută a hematiilor în splină şi infecţiile cu pneumococ, refractare la 
tratament, pot conduce la deces. 

HbS & Anemia falciformă
“Sickle cell disease”



HbS conferă protecţie împotriva malariei
Ciclul transmiterii malariei

Ariile endemice ale malariei coincid cu 
cele ale anemiei falciforme

Hematiile care conţin HbS au o durată
de viaţă scurtă şi astfel parazitul
Plasmodium falciparum nu poate

ajunge la maturitate !



Formarea MetHb şi a “Corpilor Heinz”
Hb(Fe+2)
DeoxiHb

O2

Hb(Fe+2)*O2
OxiHb

O2
-

MetHb
Hb(Fe+3)

MetHb reductaza
(Cit b5 Fe+3)

NADH

NAD+

ROS

α β
β α

SH

SH

SH
SH

S
S

SH

SH

SH

β α
α βS

SH

SH
SH β α

α β

S

SS

S
SS α β

β αS

Hemoglobina "cross-link"-ata
(Corpii Heinz)

S
S

S S

Când nivelul MetHb
depăşeşte capacitatea
MetHb reductazei, speciile
reactive ale O2 (ROS) vor
determina formarea
“Corpilor Heinz” (agregate
de Hb)



Organizarea genelor globinelor

Cromozomul 16
Genele globinelor din familia α

Cromozomul 11
Genele globinelor din familia β

ε Gγ Aγ δ β

ξ α1 α2



α Talasemia = absenţa sau sinteza scăzută de globină α

Există 4 copii ale genei α (câte 2 pe fiecare cromozom 16) 

=> Sunt posibile 4 nivele de gravitate a bolii:

α

α

α

α

Normali

α

α

α

Purtatori ai
α talasemiei

“Silent carriers”

α

Indivizi cu
boala α talasemică
(HbA→HbH = β4)

“αThalassemia
disease”

HbF→HbBart = γ4
HbA→HbH = β4
Fără coop.pozitivă
Cu afinitate ↑ pt. O2

α Talasemia



β Talasemia = absenţa sau sinteza scăzută de globină β
Există 2 copii ale genei β (câte 1 pe fiecare cromozom 11) => 

sunt posibile 2 nivele de gravitate a bolii

β β

β

Normali Indivizi cu
tara β talasemică
“β Thalassemia

minor”

Indivizi cu
Boala β talasemică

“β Thalassemia
major”

β Talasemia

Hematii mici, hipocrome, 
cu forme diferite



Simptomele talasemiei

Anemie hemolitica

Paloare

Sange in urina

Icter

Splina marita

Ficat marit

Schelet deformat

Craniu deformat

Facies mongoloid, etc.

Tratament ???



CURS IV. Relaţia Structură -Funcţie

Proteine globulare
cu structură secundară foaie β

• Imunoglobuline


