
Metode de biologie moleculară 
Metode de studiu al proteinelor 



• Noțiuni de bază referitoare la structura și 
funcționarea proteinelor 

• Să corelăm informațiile oferite de analiza genelor 
cu impactul asupra proteinelor codificate de 
acestea în contextul funcției lor biologice, 
celulare 

• Care sunt câteva dinte metodele de studiu al 
proteinelor și ce fel de informații ne oferă ele 

În lucrarea practică de azi vom învăța 



Metode de biologie moleculară pentru studiul 
celulei 

Reprezintă metode de cercetare fundamentală, care 
investighează comportamentul celular în relaţie cu 
expresia sau activarea uneia sau mai multor molecule 



Noțiuni de bază în biologia proteinelor 

• Celula se bazează în mare măsură pe proteine 
pentru: 
•  efectuarea unor acțiuni (de ex: diviziune - 

proteine de ciclu celular, migrare, trafic 
intracelular - proteine motor) 

•  comunicare (de ex: receptori) 
• metabolism (de ex: enzime). 



Fenotipul celular în relație cu fenotipul 
proteic 

Fenotipul morfologic celular, pe care îl putem studia 
la microscop, este o consecință a specializării 
celulei. 

Această specializare este susținută de fenotipul 
proteic -combinația specifică de proteine produse 
de o celulă. 
de ex: platoul striat de la polul apical al enterocitelor (celulelor 
din mucoasa intestinului subțire) este o adaptare morfologică 
(formarea de microvili) menită să acomodeze cât mai multe 
proteine transmembranare transportor pentru nutrienți 
(aminoacizi, monozaharide) 



Corelație genotip-fenotip proteic 

Toate celulele unui organism au, teoretic, același 
material genetic, provenit de la ovocitul fecundat. 

 

Conform dogmei biologiei celulare, informația 
genetică este exprimată în ARNm care este tradus în 
proteine. 

 

Acest flux de informație poate fi pornit sau oprit 
pentru o anumită genă, într-un anumit moment al 
vieții celulei, prin împachetarea cromatinei sau 
interferențe ARN 

 



Corelație genotip-fenotip proteic 

Într-un organism multicelular, unele celule au o 
anumită combinație de gene active, spre deosebire 
de altele, de unde și specializările lor diferite 

 



Corelații genă-proteină 

• Unele dintre modificările constatate în cazul 
studierii proteinelor au la bază mutații genetice. 

 

• Există și mutații genetice fără impact asupra 
expresiei/funcției proteinei pe care o codifică 

 

• Se poate ca atât mutația, cât și proteina 
modificată să nu influențeze efectul biologic 

 
Pentru a putea transfera în clinică un rezultat de 
cercetare, trebuie urmărit efectul biologic! 



Noțiuni de bază în biologia proteinelor 

• Proteinele sunt lanțuri de aminoacizi, organizați 
structural pe mai multe planuri: primar, secundar, 
terțiar, cuaternar 
• primar: ordinea aminoacizilor  în lanţul polipeptidic 

• secundar: lanțuri α și pliuri β 
• terțiar: mai multe structuri secundare sunt 

conectate spațial în motive structurale, unite prin 
regiuni de tranziție 

• cuaternar: mai multe structuri terțiare sunt 
asamblate in di-tri-...n-meri, eventual cu grupări 
prostetice adapate funcței proteinei 

 



Noțiuni de bază în biologia proteinelor 

Exemple de domenii și motive ale structurii terțiare: 

buzunarul enzimatic                    motiv de legare de ADN 

          (factori de transcriere) 

Garland Publishing Inc. Front. Bioeng. Biotechnol., 13 October 2015 | 

https://doi.org/10.3389/fbioe.2015.00161 

Controlul 

transcrierii 

 secvenţa de 

legare de ADN 



Noțiuni de bază în biologia proteinelor 

Buzunarul enzimatic (în centrul imaginii )are o zonă de acomodare a 
substratului și o zonă catalitică, în imediata vecinătate 

https://doi.org/10.3389/fbioe.2015.00161 

Primul domeniu implicat în formarea 
buzunarului enzimatic este format din 
mai multe alfa elice, unite prin lanțuri 
oligopeptidice nestructurate 

Al doilea domeniu este format din mai 
multe alfa elice, care înconjură o 
structură de betapliu; în mijloc se 
observă domeniul catalitic, ilustrat cu 
ajutorul unor sfere colorate 



Aplicații clinice 

Captoprilul a fost primul medicament obținut pe 
baza informațiilor oferite,între altele și de structura 
3D a unei enzime (enzima de conversie a 
angiotensinei). 

 

• O clasă de enzime intens studiate în prezent, 
datorită implicării lor în cancer sunt kinazele - 
enzime caracterizate prin prezența unui buzunar 
în care leagă ATP-ul pentru a-l folosi la fosforilarea 
(adăugarea unei grupări fosfat) substratului 



Aplicații clinice 

 

• Blocarea acestui buzunar cu o moleculă sintetică 
de dimensiuni foarte mici stă la baza unei noi 
categorii de medicamente administrate în 
diverse tipuri de cancere - inhibitori de kinaze 
• de ex: vemurafenib pentru melanomul malign 



Noțiuni de bază în biologia proteinelor 

Motivul bazic de legare de ADN ”elice-buclă-elice” are mai multe 
regiuni structurate pe alfa elice: regiunea de dimerizare (mov) și 
regiunea de legare de ADN (verde), formată predominant din 
aminoacizi bazici 

https://www.nature.com/scitable/content/common-dna-binding-motifs-109024850 

buclă 

helix 



Noțiuni de bază în biologia proteinelor 

• Efectele biologice induse de proteine au la bază: 
• modificări ale structurii terțiare/cuaternare (de ex: flectarea 

capului miozinei în contracția musculară, 
închiderea/deschiderea unui canal ionic sau a unui buzunar 
enzimatic, cu expunerea lui pentru substrat 

 

• relocalizarea proteinei (de ex: translocarea GLUT din sistemul 
endozomal la membrana celulară sub acțiunea semnalizării 
insulinei) 

 

• mici modificări posttranslaționale tranzitorii  
• adăugare de grupări funcționale: fosfat (fosforilări), metil 

(metilări), acetil (acetilări)  

samd... 



Studiul proteinelor în biologia celulară 

Deoarece proteinele sunt responsabile de foarte multe 
efecte biologice, ne interesează dacă: 

• o proteină este prezentă/exprimată într-o 
celulă/produs biologic (metode calitative) 

• o proteină este supra/subexprimată față de normal 
în condiții patologice (metode semi-/ cantitative) 

• o proteină este activată în anumite condiții 
• o proteină este localizată într-un anumit 

compartiment celular, eventual co-localizată cu alte 
proteine 



Metode de studiu al proteinelor  

• Metode de separare și purificare  
• Metode de caracterizare a structurilor (primare, 

terțiare, cuaternare) 
• Metode de identificare  

• bazate pe caracteristici fizico-chimice (masă, sarcină 
electrică) 

• bazate pe anticorpi (mai multe detalii în Lp 11 - 
Metode bazate pe anticorpi) 

• Metode de studiu al efectului biologic (discutate în 
Lp 12 - Studiul celulelor vii, modele animale) 

 
 



Metode de studiu al proteinelor  

Aceste metode pot fi folosite pentru: 

• izolarea/caracterizarea/identificarea/(semi)cuanti-
ficarea unei singure proteine (single protein 
analysis) 

• detectarea/(semi)cuantificarea unui set de proteine 
(multiplexare, array) 

• analiza compoziției proteice a unui produs biologic 
(proteomică) 



Metode de studiu al proteinelor 

Materia primă de lucru:  
• soluţie de proteine (=lizate proteice), extrase din 

celule cu detergenţi (pentru a asigura şi extracţia 
proteinelor membranare),  

• produse biologice 
 
! Proteinele membranare, spre deosebire de cele 

citosolice, au domenii hidrofobe care interacționează 
cu bistratul lipidic al membranei. Prin urmare, 
solubilitatea lor în soluții apoase e scăzută 



Principii generale în studiul proteinelor 

• Pentru a identifica, vizualiza și cuantifica proteinele 
de interes ne bazăm pe: 
• proprietăți fizico-chimice (sarcină electrică, 

capacitate de ionizare, punct izoelectric - pH -ul la 
care o proteină are număr egal de sarcini electrice 
pozitive și negative) 

•  interacțiuni specifice (enzimă-substrat, antigen-
anticorp) 

 
! Proteinele sau fragmente peptidice umane sunt imunogene pentru 
alte specii - pot genera anticorpi dacă sunt injectate la animale de 
laborator 



Metode de separare 

• Electroforeza  
• Cromatografia 

 

Aplicații: 

• separarea unor compuși dintr-un amestec pe baza 
diferitelor caracteristici fizico-chimice (greutate, 
sarcină electrică, solubilitate în solvenți)  

• purificare pentru identificare viitoare 

Cromatografia este o metodă frecvent folosită de (bio)chimiști. Noi 
vom discuta în continuare doar despre tipuri de electroforeze 



Metode de separare - Electroforezele 

Principiu - separarea, într-un gel cu ochiuri de diverse 
mărimi sau în fază fluidă, folosind un câmp electric, a 
proteinelor dintr-un amestec, pe baza proprietăților lor 
fizico-chimice : 

• greutate moleculară - electroforeza SDS-PAGE 
(sodium dodecilsulfat în gel de poliacrilamidă),  

• sarcini electrice - izofocusare (în gradient de pH), 
electroforeza capilară (în fază lichidă) 



Electroforeza SDS-PAGE 

https://www.youtube.com/watch?v=eaETFKXtNRA 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eaETFKXtNRA


Vizualizarea rezultatului electroforezei SDS-PAGE 
prin colorarea nespecifică a proteinelor 

MW 
standard 
(kDa) 
 
 
 
104 
  83 
 
 

 
  49 
 
 
  37 
 
  29 
  20 

Fiecare linie albastră 
reprezintă proteine oprite 
din migrare acolo unde nu 
au mai putut trece, 
datorită mărimii lor, de 
ochiurile gelului de 
poliacrilamidă. Se poate 
estima greutatea 
moleculară a proteinei 
respective prin raportare 
la un standard - un 
amestec de proteine cu 
greutate cunoscută (prima 
banda din stânga) 



Comparație electroforeză ADN/proteine 

https://bioprep.community.uaf.edu/the-basics-of-gel-
electrophoresis/ 

http://www.bio-rad.com/en-uk/product/coomassie-
stains?ID=2ef88af8-1ca6-44ef-9702-3ebcfe0ad35b 

1, 6 - standard de mărime 
2-5 - un produs de amplificare PCR 

1,8- - standard de greutate moleculară 

2,3 - o proteină purificată 

4,5 - amestec de proteine de pește 

6,7 -lizat de E. coli 



Metode de caracterizare 

Structurile terțiare și cuaternare ale proteinelor sunt 
responsabile de funcția biologică.  

Dincolo de structura primară (identificabilă prin 
secvențiere proteică) interesează: 

● identificarea organizării tridimensionale a 
proteinei: cristalografia cu raze X, crio-
electronomicroscopia (crioEM) 

● modificările de structura 3D care apar la activarea 
proteinei/formarea de complexe (crioEM, AFM) 

 



Cristalografia cu raze X 

Principiu: 

Metodă prin care modelul de împrăștiere a razelor X la 
trecerea printr-o proteină cristalizată este folosit 
pentru stabilirea aranjamentului tridimensional al 
atomilor 

Rezultatul primar este transformat cu ajutorul unor 
softuri speciale într-un model de structură terțiară 

 

Cristalizarea  se face în soluție, deci metoda este 
aplicabilă doar proteinelor hidrosolubile (citosolice) 

 



Modelul unei proteine obţinut prin 
cristalografie cu raze X 

www.dynamicdevices.com 



Crioelectronomicroscopia 

Principiu: metodă de microscopie electronică de 

transmisie în care fluxul de electroni străbate o probă 

necontrastată, înghețată foarte rapid la temperaturi 

foarte joase (în azot lichid) 

 

Se achiziționează imagini cu un număr mare de particule individuale 

din probă (proteine purificate/virusuri) care sunt apoi suprapuse cu 

ajutorul unui software pentru reducerea zgomotului de fundal si 

creșterea contrastului. Pe baza imaginii îmbunătățite se poate 

genera o reconstrucție 3D – model molecular. 



Exemplu de imagine obținută prin crioEM 

http://life.nthu.edu.tw/~labcjw/BioPhyChem/EM/bbsem.htm 

Imagine a unor 
complexe proteice 
purificate, dintre care 
unele sunt surprinse 
frontal (imagini 
circulare) iar altele 
lateral (imagini 
dreptunghiulare) 



Crioelectronomicroscopia 

• Aplicații: permite analiza structurii native a unor 

proteine, care sunt prea mari pentru a fi 

cristalizate eficient 

• În plus față de de cristalografie, crioEM poate fi 

utilizată pentru proteine membranare, complexe 

proteice 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=8
7&v=m8QNXbW1ySI   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=m8QNXbW1ySI
https://www.youtube.com/watch?time_continue=87&v=m8QNXbW1ySI


Metode de identificare  

Produsele biologice sunt, de regulă, amestecuri de 
proteine în diverse concentrații. 

• unele proteine sunt abundente (de ex: albumina 
în plasmă) și ușor de detectat prin diverse 
metode 

• unele sunt extrem de puțin exprimate sau chiar 
nedetectabile, dar această situație se poate 
schimba în condiții patologice (de ex: producerea 
de anticorpi specifici în infecții)- alegerea 
metodei depinde de contextul biologic 



Metode de identificare  

• bazate pe anticorpi (western blot, multiplexarea, 
array) 

• bazate pe proprietăți fizice (masă și sarcină 
electrică) - spectrometria de masă 

 

 

Aceste metode au, de regulă și o componentă de 
cuantificare, prin care se poate aprecia abundența 
proteinei identificate în amestecul inițial 



Spectrometria de masă 

Principiu: transformarea ionilor din fază lichidă → 
ioni în fază gazoasă, accelerarea si separarea 
acestora funcție de raportul masă/sarcină electrică, 
detecția și înregistrarea spectrului 
 
 
 
Este tehnologia de bază în proteomică, deoarece 
permite identificarea unui număr foarte mare de 
peptide/proteine dintr-un singur produs biologic 
 



Un exemplu de rezultat de spectrometrie 
de masă 

Vârfurile reprezintă peptide caracterizate printr-o combinaţie unică masă/sarcină 

m/z 



Câteva domenii de aplicație ale 
spectometriei de masă 

Clinic: profil proteic, analiza hemoglobinei, testare 
toxicologică pentru depistarea unor droguri sau 
intoxicaţie cu metale 

 
Biotehnologia:  

• caracterizarea purității unui compus - spectrul ar 
trebui să indice prezența unui singur vârf de detecție 

• evaluarea stabilității în timp a unui produs - o proteină 
recombinantă instabilă sau care suferă proteoliză va 
genera în timp un spectru cu mai multe vârfuri, de 
masă mai mică 

 
 



Metode de cuantificare (măsurare) 

• absolute - măsurate în unități ale SI 
• relative - raportate la un control intern 

 

 

Principii: 

- reacție de culoare, măsurată prin 
spectrofotometrie și raportată la o curbă 
standard 

- măsurarea intensității fluorescenței, raportată la 
un control  



Metode de cuantificare  

În celulă există proteine constitutive, produse în 
mod constant, fără a avea nevoie de semnale 
externe, utile celulei pentru procese de bază, 
derulate în condiții normale (constitutive) 

• de ex: enzime ale metabolismului glucidic, 
proteine ale citoscheletului (actina) 

 

Aceste proteine pot fi folosite drept control al unei 
determinări sau drept referință pentru metode 
semicantitative 



Rezumat 

• Celulele pot fi identificate atât pe baza fenotipului 
morfologic, cât şi a celui proteic 

• Funcţia proteinelor depinde de structurile terţiare 
şi cuaternare 

• Metodele de studiu al proteinelor permit 
separarea, purificarea, caracterizarea, 
identificarea lor dintr-un amestec, precum şi 
studiul efectului lor biologic  

• Terapiile moleculare se adresează în special 
blocării activării unor proteine (enzime, receptori) 

 


