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Η μετάβαση από την αναερόβια στην αερόβια ζωή ήταν ένα βασικό βήμα στην 
εξέλιξη διότι αποκάλυψε μια πλούσια δεξαμενή ενέργειας. Παρουσία οξυ-

γόνου εξάγεται δεκαπέντε φορές περισσότερη ενέργεια απ’ ό,τι απουσία του. Οι 
μονοκύτταροι και άλλοι μικροί οργανισμοί, μπορούν να απορροφήσουν οξυγόνο, 
μέσα σε κύτταρα τα οποία μεταβολίζουν, απευθείας είτε από τον αέρα είτε από 
το νερό που τους περιβάλλει. Στα σπονδυλωτά εξελίχθηκαν δύο κύριοι μηχανι-
σμοί για την προμήθεια των κυττάρων τους με επαρκείς ποσότητες οξυγόνου. Ο 
πρώτος είναι ένα κυκλοφορικό σύστημα το οποίο δαπανά ενέργεια για να παρα-
δίδει οξυγόνο στα κύτταρα σε όλο το σώμα. Ο δεύτερος είναι η χρησιμοποίηση 
πρωτεϊνών που μεταφέρουν οξυγόνο και πρωτεϊνών που το απο θη κεύουν, η αιμο-
σφαιρίνη και η μυοσφαιρίνη, αντίστοιχα. Η αιμοσφαιρίνη, η οποία περιέχεται στα 
ερυθροκύτταρα, είναι μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρωτεΐνη που μεταφέρει απο-
τελεσματικά το οξυγόνο από τους πνεύμονες στους ιστούς, ενώ επίσης συμβάλ-
λει στη μεταφορά του διοξειδίου του άνθρακα και των ιόντων υδρογόνου στους 
πνεύμονες. Η μυοσφαιρίνη, που εντοπίζεται στους μυς, διευκολύνει τη διάχυση 
του οξυγόνου στα κύτταρα για την παραγωγή κυτταρικής ενέργειας και λειτουρ-
γεί ως εφεδρική αποθήκη οξυγόνου η οποία είναι διαθέσιμη όποτε χρειάζεται. 

Η σύγκριση της μυοσφαιρίνης και της αιμοσφαιρίνης φωτίζει μερικές βασι-
κές πτυχές για τη δομή και τη λειτουργία των πρωτεϊνών. Αυτές οι δύο πρωτεΐ-
νες που σχετίζονται εξελικτικά, χρησιμοποιούν σχεδόν πανομοιότυπες δομές για 
τη δέσμευση του οξυγόνου (Κεφάλαιο 6). Εντούτοις, η αιμοσφαιρίνη είναι ένας 
ιδιαίτερα αποδοτικός μεταφορέας οξυγόνου, ικανός να χρησιμοποιεί αποτελε-
σματικά έως και το 90% της δυνητικής του ικανότητας για μεταφορά οξυγόνου. 
Κάτω από παρόμοιες συνθήκες, η μυοσφαιρίνη θα ήταν ικανή να χρησιμοποιή

Στην κυκλοφορία του αίματος, τα ερυθροκύτταρα μεταφέρουν οξυγόνο από 
τους πνεύμονες στους ιστούς, όπου η ζήτηση είναι μεγάλη. Η αιμοσφαιρίνη, η 
πρωτεΐνη που δίνει το κόκκινο χρώμα στο αίμα, είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά 
του οξυγόνου μέσω των τεσσάρων υπομονάδων της, που περιέχουν αίμη. Η 
αιμοσφαιρίνη ήταν μια από τις πρώτες πρωτεΐνες της οποίας προσδιορίστηκε η 
δομή∙ σε αυτή την εικόνα, σχεδιασμένη με το χέρι, φαίνεται η αναδίπλωση μιας 
απομονωμένης υπομονάδας. [Αριστερά, Andrew Syred/Stone/Getty Images.]
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7.1 Η μυοσφαιρίνη και η αιμοσφαιρίνη 

δεσμεύουν οξυγόνο

σει μόνο το 7% της δυνητικής της ικανότητας. Ποιος είναι ο λόγος για αυτή την 
εντυπωσιακή διαφορά; Η μυοσφαιρίνη υπάρχει ως ένα μοναδικό πολυπεπτίδιο, 
ενώ η αιμοσφαιρίνη αποτελείται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες. Οι τέσ-
σερις αλυσίδες στην αιμοσφαιρίνη προσδένουν το οξυγόνο συνεργειακά, πράγ-
μα που σημαίνει ότι η δέσμευση του οξυγόνου σε μια θέση στη μία αλυσίδα 
αυξάνει την πιθανότητα δέσμευσης του οξυγόνου στις εναπομένουσες αλυσίδες. 
Επι πλέον, οι ιδιότητες δέσμευσης οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης τροποποιούνται 
από τη δέσμευση των ιόντων υδρογόνου και του διοξειδίου του άνθρακα με έναν 
τρόπο που αυξάνει την ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου. Τόσο η συνεργειακότη-
τα όσο και η απόκριση στους τροποποιητές καθίστανται δυνατές από παραλλα-
γές στην τεταρτοταγή δομή της αιμοσφαιρίνης, όταν είναι προσδεμένοι διαφο-
ρετικοί συνδυασμοί μορίων.

Η αιμοσφαιρίνη και η μυοσφαιρίνη έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ιστο-
ρία της βιοχημείας. Ήταν οι πρώτες πρωτεΐνες των οποίων προσδιορίστηκε η 
τριδιάστατη δομή με κρυσταλλογραφία με ακτίνες Χ. Επιπλέον, η πιθανότητα 
ότι οι παραλλαγές στην πρωτεϊνική αλληλουχία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε 
νόσο υποστηρίχθηκε και καταδείχθηκε για πρώτη φορά για τη δρεπανοκυτταρι-
κή αναιμία, μια νόσο του αίματος που προκαλείται από μετάλλαξη ενός μοναδι-
κού αμινοξέος σε μία αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης. Η αιμοσφαιρίνη ήταν και συ-
νεχίζει να είναι μια πολύτιμη πηγή βαθιάς γνώσης, τόσο σε ό,τι αφορά το μόριό 
της, όσο και ως πρότυπο για πολλές άλλες πρωτεΐνες τις οποίες θα συναντήσου-
με σε όλη τη μελέτη της βιοχημείας.

7.1 Η μυοσφαιρίνη και η αιμοσφαιρίνη δεσμεύουν οξυγόνο  
 στα άτομα σιδήρου στην αίμη

Η μυοσφαιρίνη από τη φάλαινα φυσητήρα ήταν η πρώτη πρωτεΐνη της οποίας 
προσδιορίστηκε η τριδιάστατη δομή. Η δομή αυτής της πρωτεΐνης αποκαλύφθη-
κε τη δεκαετία του 1950 (Εικόνα 7.1) από τις πρωτοπόρες κρυσταλλογραφικές 
μελέτες, με ακτίνες Χ, του John Kendrew. Η μυοσφαιρίνη αποτελείται κυρίως 
από αέλικες, που συνδέονται μεταξύ τους με στροφές για να σχηματίσουν μια 
σφαιρική δομή.

Η μυοσφαιρίνη μπορεί να υπάρχει σε μια μορφή χωρίς οξυγόνο που ονομά-
ζεται δεοξυμυοσφαιρίνη ή σε μια μορφή με δεσμευμένο ένα μόριο οξυγόνου που 
ονομάζεται οξυμυοσφαιρίνη. Η ικανότητα της μυοσφαιρίνης και της αιμοσφαι-
ρίνης να προσδένουν οξυγόνο εξαρτάται από την παρουσία ενός μορίου αίμης. 
Όπως θα συζητήσουμε στο Κεφάλαιο 9, η αίμη αποτελεί παράδειγμα προσθετι-
κής ομάδας, δηλαδή ενός μορίου που προσδένεται ισχυρά σε μια πρωτεΐνη και 
έχει θεμελιώδη σημασία για τη λειτουργία της.
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Εικόνα 7.1 Δομή της μυοσφαιρίνης. 
Παρατηρήστε ότι η μυοσφαιρίνη απαρτίζεται 
από μία πολυπεπτιδική αλυσίδα, η οποία 
σχηματίζεται από α-έλικες που συνδέονται 
με στροφές με τη θέση δέσμευσης οξυγόνου. 
[Σχεδιασμένο από 1MBD.pdb].

Μυοσφαιρίνη
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Η ομάδα της αίμης δίνει στους μυς και το αίμα το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώ-
μα τους. Αποτελείται από ένα οργανικό συστατικό και ένα κεντρικό άτομο σι-
δήρου. Το οργανικό συστατικό, η πρωτοπορφυρίνη, απαρτίζεται από τέσσερις 
πυρρολικούς δακτυλίους οι οποίοι είναι ενωμένοι με μεθινικές γέφυρες για να 
σχηματιστεί ένας τετραπυρρολικός δακτύλιος. Στον τετραπυρρολικό δακτύλιο 
είναι δεσμευμένες τέσσερις μεθυλικές ομάδες, δύο βινυλικές ομάδες, και δύο 
προπιονικές πλευρικές αλυσίδες.

Το άτομο σιδήρου βρίσκεται στο κέντρο της πρωτοπορφυρίνης, ενωμένο 
με τέσσερα πυρρολικά άτομα αζώτου. Αν και ο σίδηρος που είναι δεσμευμένος 
στην αίμη μπορεί να είναι στη δισθενή (Fe2+) ή στην τρισθενή (Fe3+) κατάσταση 
οξείδωσης, μόνο η κατάσταση Fe2+ έχει την ικανότητα δέσμευσης οξυγόνου. Το 
ιόν σιδήρου μπορεί να σχηματίσει δύο επιπρόσθετους δεσμούς, έναν σε κάθε 
πλευρά του επιπέδου της αίμης. Αυτές οι θέσεις δέσμευσης ονομάζονται πέμπτη 
και έκτη θέση συναρμογής. Στη μυοσφαιρίνη, η πέμπτη θέση συναρμογής κατα-
λαμβάνεται από τον ιμιδαζολικό δακτύλιο ενός καταλοίπου ιστιδίνης της πρωτε-
ΐνης. Αυτή η ιστιδίνη αναφέρεται ως εγγύς ιστιδίνη.

Η δέσμευση του οξυγόνου λαμβάνει χώρα στην έκτη θέση συναρμογής. Στη 
δεοξυμυοσφαιρίνη, αυτή η θέση παραμένει άδεια. Το ιόν σιδήρου είναι ελαφρώς 
μεγαλύτερο από ό,τι απαιτείται για να χωρέσει μέσα στην καλά καθορισμένη 
οπή του πυρρολικού δακτυλίου∙ βρίσκεται περίπου 0,4 Å έξω από το επίπεδο 
της πορφυρίνης (Εικόνα 7.2, αριστερά). Η δέσμευση ενός μορίου οξυγόνου στην 
έκτη θέση συναρμογής ανακατανέμει σημαντικά τα ηλεκτρόνια μέσα στον σί-
δηρο έτσι ώστε ο σίδηρος να γίνεται ουσιαστικά μικρότερος και να μπορεί να 
κινηθεί προς το επίπεδο της πορφυρίνης (Εικόνα 7.2, δεξιά). Είναι αξιοσημείωτο 
ότι οι δομικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα κατά τη δέσμευση του οξυγόνου 
είχαν προβλεφθεί, με βάση τις μαγνητικές μετρήσεις, από τον Linus Pauling το 
1936, σχεδόν 25 χρόνια πριν από την αποσαφήνιση της τριδιάστατης δομής της 
μυοσφαιρίνης και της αιμοσφαιρίνης.

Οι αλλαγές στην ηλεκτρονιακή δομή της αίμης κατά τη δέσμευση  
του οξυγόνου είναι η βάση για μελέτες λειτουργικής απεικόνισης

Η αλλαγή στην ηλεκτρονιακή δομή που συμβαίνει όταν το ιόν σιδήρου 
κινείται μέσα στο επίπεδο της πορφυρίνης συνοδεύεται από μεταβολές 

στις μαγνητικές ιδιότητες της αιμοσφαιρίνης· αυτές οι αλλαγές είναι η βάση 
για την απεικόνιση του λειτουργικού μαγνητικού συντονισμού (fMRI), μία από 
τις πιο ισχυρές μεθόδους για την εξέταση της λειτουργίας του εγκεφάλου. Οι 
τεχνικές του πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού ανιχνεύουν σήματα που προ-
έρχονται κατά κύριο λόγο από τα πρωτόνια μορίων ύδατος και μεταβάλλονται 
από τις μαγνητικές ιδιότητες της αιμοσφαιρίνης. Με τη χρησιμοποίηση κατάλ-

Εικόνα 7.2 Η δέσμευση του οξυγόνου 
αλλάζει τη θέση του ιόντος σιδήρου. 
Στη δεοξυμυοσφαιρίνη, το ιόν σιδήρου 
κείται ελαφρώς έξω από το επίπεδο της 
πορφυρίνης της αίμης  (αριστερά), αλλά 
με την οξυγόνωση μετακινείται επάνω στο 
επίπεδο της αίμης (δεξιά).

Σίδηρος
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δεσμεύουν οξυγόνο

ληλων τεχνικών, μπορούν να παραχθούν εικόνες που αποκαλύπτουν διαφορές 
στις σχετικές ποσότητες της δεοξυ και της οξυαιμοσφαιρίνης, και έτσι στη 
σχετική δραστηριότητα των διάφορων μερών του εγκεφάλου. Όταν είναι ενερ-
γό ένα συγκεκριμένο μέρος του εγκεφάλου, τα αιμοφόρα αγγεία χαλαρώνουν 
για να επιτρέψουν τη ροή περισσότερου αίματος στην περιοχή. Έτσι, μια πιο 
ενεργή περιοχή του εγκεφάλου θα έχει περισσότερη οξυαιμοσφαιρίνη.

Αυτές οι μη επεμβατικές μέθοδοι προσδιορίζουν περιοχές του εγκεφάλου 
που επεξεργάζονται αισθητικές πληροφορίες. Παραδείγματος χάριν, έχουν απει-
κονιστεί άτομα ενώ ανέπνεαν αέρα ο οποίος είτε περιείχε είτε όχι οσμογόνους 
ουσίες. Όταν υπάρχουν οσμογόνοι ουσίες, η fMRI ανιχνεύει μια αύξηση στα 
επίπεδα της οξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης (και ως εκ τούτου τη δραστηριότη-
τα) σε αρκετές περιοχές του εγκεφάλου (Εικόνα 7.3). Αυτές οι περιοχές υπάρ-
χουν στον πρωτοταγή οσφρητικό φλοιό, καθώς επίσης σε περιοχές στις οποίες 
προφανώς λαμβάνει χώρα δευτερεύουσα επεξεργασία των οσφρητικών σημά-
των. Περαιτέρω ανάλυση αποκαλύπτει τη χρονική διάρκεια της ενεργοποίησης 
των συγκεκριμένων περιοχών. Η λειτουργική απεικόνιση πυρηνικού μαγνητικού 
συντονισμού εμφανίζει ένα τεράστιο δυναμικό για τη χαρτογράφηση περιοχών 
και νευρικών οδών που μετέχουν στην επεξεργασία αισθητικών πληροφοριών οι 
οποίες λαμβάνονται από όλες τις αισθήσεις. Έτσι, μια φαινομενικώς τυχαία πτυ-
χή της βιοχημείας της αιμοσφαιρίνης, έχει καταστήσει δυνατή την παρατήρηση 
του εγκεφάλου σε δράση.  

Η δομή της μυοσφαιρίνης εμποδίζει την απελευθέρωση αντιδραστικών 
οντοτήτων οξυγόνου
Η δέσμευση του οξυγόνου στον σίδηρο της αίμης συνοδεύεται από τη μερική 
μεταφορά ενός ηλεκτρονίου από το δισθενές ιόν σιδήρου στο οξυγόνο. Από πολ-
λές πλευρές, η δομή περιγράφεται καλύτερα ως ένα σύμπλοκο μεταξύ του τρι-
σθενούς ιόντος (Fe3+) και του ανιόντος σουπεροξειδίου (Ο2

–), όπως φαίνεται στην 
Εικόνα 7.4. Είναι κρίσιμο πως όταν απελευθερώνεται το οξυγόνο απέρχεται ως 
Ο2 και όχι ως σουπεροξείδιο, για δύο σημαντικούς λόγους. Πρώτον, το σουπερο-
ξείδιο και άλλες οντότητες που παράγονται από αυτό είναι δραστικές οντότητες 
οξυγόνου που μπορούν να είναι καταστροφικές σε πολλά βιολογικά υλικά. Δεύ-
τερον, η απελευθέρωση του σουπεροξειδίου θα άφηνε το ιόν σιδήρου στην τρι-
σθενή κατάσταση. Αυτό το μόριο, που ονομάζεται μεταμυοσφαιρίνη, δεν προσ-
δένει οξυγόνο. Έτσι, χάνεται η δυνητική ικανότητα αποθήκευσης οξυγόνου. Η 
μυο σφαιρίνη έχει τέτοια χαρακτηριστικά που σταθεροποιούν το σύμπλοκο οξυ-
γόνου ώστε είναι λιγότερο πιθανό να απελευθερωθεί το σουπεροξείδιο. Ιδιαίτε-
ρα, η θήκη δέσμευσης της μυοσφαιρίνης περιλαμβάνει ένα επιπρόσθετο κατά-
λοιπο ιστιδίνης (που ονομάζεται απομακρυσμένη ιστιδίνη) το οποίο δωρίζει έναν 
δεσμό υδρογόνου στο δεσμευμένο μόριο οξυγόνου (Εικόνα 7.5). Ο χαρακτήρας 

Εικόνα 7.3 Απεικόνιση λειτουργικού 
μαγνητικού συντονισμού του εγκεφάλου. 
Μια απεικόνιση λειτουργικού μαγνητικού 
συντονισμού αποκαλύπτει την απόκριση 
του εγκεφάλου στις οσμογόνους ουσίες. 
Τα φωτεινά σημεία δείχνουν περιοχές του 
εγκεφάλου που έχουν ενεργοποιηθεί από 
οσμογόνους ουσίες. [Από N. Sobel et al., J. 
Neurophysiol. 83(2000):537-551∙ ευγενική 
προσφορά Dr. Noam Sobel.]

Εικόνα 7.4 Δεσμός σιδήρου-οξυγόνου. Η 
αλληλεπίδραση σιδήρου και οξυγόνου στη 
μυοσφαιρίνη μπορεί να περιγραφεί ως ένας 
συνδυασμός των δομών συντονισμού, μία με 
Fe2+ και μοριακό οξυγόνο και μία άλλη με Fe3+ 
και ιόν σουπεροξειδίου. 

Fe2+ Fe3+

Ιόν
σουπεροξειδίου

O
O–

O
O

Εικόνα 7.5 Σταθεροποίηση του 
δεσμευμένου οξυγόνου. Ένας δεσμός 
υδρογόνου (διακεκομμένη πράσινη 
γραμμή) που προσφέρεται από την 
απομακρυσμένη ιστιδίνη στο δεσμευμένο 
μόριο οξυγόνου βοηθά στη σταθεροποίηση 
της οξυμυοσφαιρίνης. 

Απομακρυσμένη ιστιδίνη
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σουπεροξειδίου [Σ.τ.Μ.: όπως, π.χ. το αρνητικό του φορτίο] της δεσμευμένης 
οντότητας οξυγόνου ενισχύει αυτή την αλληλεπίδραση. Έτσι, το πρωτεϊνικό συ-
στατικό της μυοσφαιρίνης ελέγχει την εγγενή δραστικότητα της αίμης, καθιστώντας 
την πιο κατάλληλη για αντιστρεπτή δέσμευση οξυγόνου. Η απομακρυσμένη ιστι-
δίνη μπορεί επίσης να παρεμποδίσει την πρόσβαση στην αίμη του μονοξειδίου 
του άνθρακα, το οποίο προσδένεται ισχυρά στον σίδηρο της αίμης με καταστρο-
φικές συνέπειες (σελ. 211).

Η ανθρώπινη αιμοσφαιρίνη είναι ένα συγκρότημα  
τεσσάρων υπομονάδων που μοιάζουν με τη μυοσφαιρίνη

Η τριδιάστατη δομή της αιμοσφαιρίνης από καρδιά αλόγου προσδιορίστηκε από 
τον Max Perutz αμέσως μετά τον προσδιορισμό της δομής της μυοσφαιρίνης. 
Έκτοτε έχει προσδιοριστεί η δομή της αιμοσφαιρίνης και από άλλα είδη, συμπε-
ριλαμβανομένου του ανθρώπου. Η αιμοσφαιρίνη απαρτίζεται από τέσσερις πολυ-
πεπτιδικές αλυσίδες, δύο πανομοιότυπες αλυσίδες α και δύο πανομοιότυπες αλυ-
σίδες β (Εικόνα 7.6). Κάθε υπομονάδα αποτελείται από μία ομάδα α-ελίκων με 
την ίδια διάταξη όπως οι α-έλικες στη μυοσφαιρίνη (βλ. Εικόνα 6.15 για σύγκριση 
των δομών). Η επαναλαμβανόμενη δομή ονομάζεται πτυχή των (αιμο)σφαιρινών. 
Σε συνέπεια με αυτή τη δομική ομοιότητα, η ευθυγράμμιση των αλληλου χιών 
των αμινοξέων των αλυσίδων α και β της ανθρώπινης αιμοσφαιρίνης με εκείνες 
της μυοσφαιρίνης από τη φάλαιναφυσητήρα απέδειξε ταυτότητα 25 και 24%, 
αντίστοιχα, και καλή συντήρηση των βασικών καταλοίπων, όπως της εγγύς και 
της απομακρυσμένης ιστιδίνης. Έτσι, οι αλυσίδες α και β σχετίζονται η μία με την 
άλλη, και με τη μυοσφαιρίνη, μέσω αποκλίνουσας εξέλιξης (Υποκεφάλαιο 6.2).

Το τετραμερές της αιμοσφαιρίνης, που αναφέρεται ως αιμοσφαιρίνη Α 
(HbA), περιγράφεται καλύτερα ως ένα ζεύγος πανομοιότυπων διμερών αβ (α1β1 
και α2β2) τα οποία ενώνονται για να σχηματίσουν το τετραμερές. Στη δεοξυαιμο-
σφαιρίνη, αυτά τα διμερή αβ είναι ενωμένα μέσω μιας εκτεταμένης επιφάνειας 
επαφής, η οποία περιλαμβάνει το καρβοξυλικό άκρο της κάθε αλυσίδας. Οι ομά-
δες της αίμης στο τετραμερές απέχουν μεταξύ τους με αποστάσεις Fe – Fe που 
κυμαίνονται από 24 έως 40 Å.

7.2 Η αιμοσφαιρίνη προσδένει το οξυγόνο συνεργειακά  

Μπορούμε να προσδιορίσουμε τις ιδιότητες δέσμευσης οξυγόνου τις κάθε μίας 
από αυτές τις πρωτεΐνες παρατηρώντας την καμπύλη δέσμευσης οξυγόνου, μια 
γραφική παράσταση του κλάσματος κορεσμού σε συνάρτηση με τη συγκέντρω-
ση του οξυγόνου. Το κλάσμα κορεσμού, Y, ορίζεται ως το κλάσμα των πιθανών 
θέσεων δέσμευσης που περιέχουν δεσμευμένο οξυγόνο. Η τιμή του Y μπορεί να 
κυμαίνεται από 0 (όλες οι θέσεις άδειες) έως 1 (όλες οι θέσεις γεμάτες). Η συ-

Εικόνα 7.6 Τεταρτοταγής δομή της 
δεοξυαιμοσφαιρίνης. Η αιμοσφαιρίνη, η 
οποία απαρτίζεται από δύο αλυσίδες α και 
δύο β, λειτουργεί ως ένα ζεύγος διμερών αβ. 
(Α) Διάγραμμα κορδέλας. (Β) Χωροπληρωτικό 
μοντέλο. [Σχεδιασμένο από 1A3N.pbp.]
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Εικόνα 7.7 Δέσμευση οξυγόνου από τη 
μυοσφαιρίνη. Όταν η μερική πίεση του 
οξυγόνου είναι 2 torr, τα μισά μόρια της 
μυοσφαιρίνης έχουν δεσμευμένο οξυγόνο. 
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7.2 Συνεργειακή δέσμευση του οξυγόνου

γκέντρωση του οξυγόνου μπορεί να υπολογιστεί εύκολα μετρώντας τη μερική 
του πίεση, pO2. Για τη μυοσφαιρίνη, παρατηρείται μια καμπύλη δέσμευσης που 
δείχνει μια απλή χημική ισορροπία (Εικόνα 7.7). Παρατηρήστε ότι η καμπύλη 
ανεβαίνει ραγδαία καθώς αυξάνεται η pO2 και στη συνέχεια προσεγγίζει μια 
ασύμπτωτο. Ο ημικορεσμός των θέσεων δέσμευσης, που αναφέρεται ως Ρ50 (για 
50% κορεσμό), είναι στη σχετικά χαμηλή τιμή των 2 torr (mm Hg), δείχνοντας 
ότι το οξυγόνο προσδένεται στη μυοσφαιρίνη με υψηλή συγγένεια.

Αντιθέτως, η καμπύλη δέσμευσης οξυγόνου για την αιμοσφαιρίνη στα ερυ-
θροκύτταρα δείχνει μερικά εντυπωσιακά χαρακτηριστικά (Εικόνα 7.8). Δεν 
μοιάζει καθόλου με μια απλή καμπύλη δέσμευσης όπως είναι εκείνη της μυο-
σφαιρίνης· αντ’ αυτού, μοιάζει με ένα «S». Τέτοιες καμπύλες αναφέρονται ως 
σιγμοειδείς λόγω του σχήματος που μοιάζει με S. Επιπλέον, η δέσμευση οξυγό-
νου για την αιμοσφαιρίνη (Ρ50 = 26 torr) είναι σημαντικά ασθενέστερη από εκεί-
νη της μυοσφαιρίνης. Επισημαίνεται ότι αυτή η καμπύλη δέσμευσης προέρχεται 
από την αιμοσφαιρίνη στα ερυθροκύτταρα. 

Μια σιγμοειδής καμπύλη δέσμευσης δείχνει ότι η συγκεκριμένη πρωτεΐνη 
έχει μια ειδική συμπεριφορά δέσμευσης. Για την αιμοσφαιρίνη, αυτό το σχήμα 
υποδηλώνει ότι η δέσμευση του οξυγόνου στη μία θέση μέσα στο τετραμερές 
της αιμοσφαιρίνης αυξάνει την πιθανότητα να προσδεθεί το οξυγόνο στις ενα-
πομένουσες μη κατειλημμένες θέσεις. Αντιστρόφως, η απελευθέρωση οξυγόνου 
από τη μία αίμη διευκολύνει την απελευθέρωση από τις άλλες θέσεις. Αυτός ο 
συγκεκριμένος τρόπος δέσμευσης αναφέρεται ως συνεργειακός, διότι οι αντι-
δράσεις δέσμευσης στις μεμονωμένες θέσεις σε κάθε μόριο αιμοσφαιρίνης δεν 
είναι ανεξάρτητες η μία από την άλλη. Θα επιστρέψουμε σύντομα στον μηχανι-
σμό αυτής της συνεργειακότητας. 

Ποια είναι η φυσιολογική σημασία της συνεργειακής δέσμευσης του οξυ-
γόνου από την αιμοσφαιρίνη; Το οξυγόνο πρέπει να μεταφερθεί μέσω του αί-
ματος από τους πνεύμονες, όπου η μερική πίεση του οξυγόνου είναι σχετικά 
υψηλή (περίπου 100 torr), στους ιστούς με ενεργό μεταβολισμό, όπου η μερική 
πίεση του οξυγόνου είναι πολύ πιο χαμηλή (συνήθως 20 torr). Ας εξετάσουμε 
πώς η συνεργειακή ιδιότητα, όπως τεκμαίρεται από τη σιγμοειδή καμπύλη, οδη-
γεί στην αποτελεσματική μεταφορά του οξυγόνου (Εικόνα 7.9). Στους πνεύμο-
νες, η αιμοσφαιρίνη καθίσταται σχεδόν κορεσμένη, με το 98% των θέσεων δέ-
σμευσης οξυγόνου να είναι κατειλημμένες. Όταν η αιμοσφαιρίνη μετακινείται 
στους ιστούς και απελευθερώνει Ο2, το επίπεδο κορεσμού μειώνεται σε 32%. 
Έτσι, συνολικά το 98 – 32 = 66%  των δυνητικών θέσεων δέσμευσης οξυγόνου 
συνεισφέρουν στη μεταφορά του οξυγόνου. Η συνεργειακή απελευθέρωση του 
οξυγόνου ευνοεί σαφώς μεγαλύτερη απελευθέρωση του οξυγόνου στους ιστούς. 
Εάν για τη μεταφορά του οξυγόνου χρησιμοποιούνταν η μυοσφαιρίνη, θα ήταν 
98% κορεσμένη στους πνεύμονες, αλλά θα παρέμενε 91% κορεσμένη στους 
ιστούς, και έτσι μόνο το 98 – 91 = 7% των θέσεων θα συνεισέφεραν στη μετα-
φορά του οξυγόνου· η μυοσφαιρίνη δεσμεύει το οξυγόνο πολύ ισχυρά ώστε να 
είναι χρήσιμη στη μεταφορά οξυγόνου. Η φύση θα μπορούσε να λύσει αυτό το 
πρόβλημα είτε μειώνοντας τη συγγένεια της μυοσφαιρίνης προς το οξυγόνο για 
να μεγιστοποιήσει τη διαφορά στον κορεσμό μεταξύ 20 και 100 torr είτε εξε-
λίσσοντας έναν μη συνεργειακό μεταφορέα οξυγόνου με μια βελτιστοποιημένη 
συγγένεια για οξυγόνο. Ωστόσο, για μια τέτοια πρωτεΐνη, το μεγαλύτερο ποσο-
στό οξυγόνου το οποίο θα μπορούσε να μεταφερθεί από μια περιοχή στην οποία 
η pO2 = 100 torr σε μια άλλη στην οποία η pO2 = 20 torr, είναι 63 – 25 = 38%, 
όπως δείχνει η μπλε καμπύλη στην Εικόνα 7.9. Έτσι, η συνεργειακή δέσμευση 
και απελευθέρωση του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη την καθιστά ικανή να 
δώσει σχεδόν 10 φορές περισσότερο οξυγόνο από ό,τι θα μπορούσε να δοθεί από 
τη μυοσφαιρίνη και περισσότερο από 1,7 φορές από ό,τι θα μπορούσε να δοθεί 
από οποιαδήποτε μη συνεργειακή πρωτεΐνη.

Η προσεκτικότερη εξέταση των συγκεντρώσεων του οξυγόνου σε ιστούς σε 
κατάσταση ηρεμίας και κατά τη διάρκεια της άσκησης υπογραμμίζει την αποτε-

Εικόνα 7.8 Δέσμευση οξυγόνου από 
την αιμοσφαιρίνη. Αυτή η καμπύλη, που 
αποκτήθηκε με πειραματικές μετρήσεις 
αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα, μοιάζει 
κάπως με «S», δείχνοντας ότι σε κάθε μόριο 
αιμοσφαιρίνης υπάρχουν ξεχωριστές 
αλλά αλληλεπιδρώσες θέσεις δέσμευσης 
οξυγόνου. Για την αιμοσφαιρίνη, ο ημι-
κορεσμός είναι στα 26 torr. Για λόγους 
σύγκρισης, η καμπύλη δέσμευσης για τη 
μυοσφαιρίνη απεικονίζεται ως διακεκομμένη 
μαύρη γραμμή.
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Εικόνα 7.9 Η συνεργειακότητα αυξάνει την 
παροχή οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη. 
Λόγω της συνεργειακότητας μεταξύ των 
θέσεων δέσμευσης Ο2, η αιμοσφαιρίνη 
παρέχει περισσότερο Ο2 στους ιστούς 
με ενεργό μεταβολισμό απ’ ό,τι θα έκανε 
η μυοσφαιρίνη ή οποιαδήποτε άλλη μη 
συνεργειακή πρωτεΐνη, ακόμη και μία με 
βέλτιστη συγγένεια για Ο2.
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38%
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 Μονάδα πίεσης ίση με εκείνη που 
ασκείται από μια στήλη υδραργύρου 
ύψους 1 mm σε 0°C και πρότυπη 
βαρύτητα (1 mm Hg). Από το όνομα 
του Evangelista Torricelli, εφευρέτη του 
βαρομέτρου υδραργύρου.
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λεσματικότητα της αιμοσφαιρίνης ως μεταφορέα οξυγόνου (Εικόνα 7.10). Κάτω 
από συνθήκες ηρεμίας, η συγκέντρωση του οξυγόνου στους μυς είναι περίπου 40 
torr, αλλά κατά τη διάρκεια άσκησης η συγκέντρωση ελαττώνεται στα 20 torr. Σε 
μια ελάττωση από τα 100 torr στους πνεύμονες στα 40 torr στους μυς σε κατάστα-
ση ηρεμίας, ο κορεσμός της αιμοσφαιρίνης σε οξυγόνο ελαττώνεται από 98% σε 
77% και έτσι το 98 – 77 = 21% του οξυγόνου απελευθερώνεται σε μια πτώση της 
πίεσης κατά 60 torr. Σε μία ελάττωση από 40 σε 20 torr, ο κορεσμός σε οξυγόνο 
ελαττώνεται από 77% σε 32%, που αντιστοιχεί σε μια απελευθέρωση οξυγόνου 
45% σε μια πτώση των 20 torr. Έτσι, επειδή η αλλαγή της συγκέντρωσης του οξυ-
γόνου από την ηρεμία στην άσκηση αντιστοιχεί στο απότομο μέρος της καμπύλης 
δέσμευσης του οξυγόνου, το οξυγόνο παρέχεται αποτελεσματικά στους ιστούς 
όπου χρειάζεται περισσότερο. Στο Υποκεφάλαιο 7.3, θα εξετάσουμε άλλες ιδιό-
τητες της αιμοσφαιρίνης που αυξάνουν τη φυσιολογική της αποκριτικότητα.

Η δέσμευση του οξυγόνου αλλάζει σημαντικά  
την τεταρτοταγή δομή της αιμοσφαιρίνης

Για τη συνεργειακή δέσμευση του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη πρέπει η δέ-
σμευση του οξυγόνου στη μία θέση στο τετραμερές, να επηρεάζει τις ιδιότητες 
δέσμευσης στις άλλες θέσεις. Με δεδομένη τη μεγάλη απόσταση μεταξύ των θέ-
σεων του σιδήρου, δεν είναι πιθανές οι απευθείας αλληλεπιδράσεις. Έτσι, για τη 
σύζευξη των θέσεων πρέπει να λειτουργούν έμμεσοι μηχανισμοί. Αυτοί οι μηχα-
νισμοί σχετίζονται στενά με την τεταρτοταγή δομή της αιμοσφαιρίνης.

Κατά τη δέσμευση του οξυγόνου η αιμοσφαιρίνη υφίσταται ουσιαστικές αλ-
λαγές στην τεταρτοταγή δομή: τα διμερή α1β1 και α2β2 περιστρέφονται περίπου 
15ο σε σχέση το ένα με το άλλο (Εικόνα 7.11). Τα ίδια τα διμερή είναι σχετικά 
αμετάβλητα, αν και υπάρχουν μετατοπίσεις της στερεοδιάταξης σε τοπικό επί-
πεδο. Έτσι, από αυτή τη δομική μετάβαση επηρεάζεται περισσότερο η επιφάνεια 
επαφής μεταξύ των διμερών α1β1 και α2β2. Ιδιαίτερα, στην οξυγονωμένη κατά-
σταση τα διμερή α1β1 και α2β2 είναι πιο ελεύθερα να κινηθούν το ένα σε σχέση 
με το άλλο από ό,τι είναι στη μη οξυγονωμένη κατάσταση.

Η τεταρτοταγής δομή που παρατηρείται στη δεοξυμορφή της αιμοσφαιρί-
νης, τη δεοξυαιμοσφαιρίνη, συχνά αναφέρεται ως κατάσταση Τ (από το tense = 
τεταμένη) διότι είναι αρκετά περιορισμένη από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των 
υπομονάδων. Η τεταρτοταγής δομή της μορφής της πλήρως οξυγονωμένης αιμο-
σφαιρίνης,της οξυαιμοσφαιρίνης, αναφέρεται ως κατάσταση R (από το relaxed = 
χαλαρή). Υπό το φως της παρατήρησης ότι η μορφή R της αιμοσφαιρίνης είναι 

Εικόνα 7.10 Απόκριση στην άσκηση. Η 
πτώση στη συγκέντρωση του οξυγόνου 
από τα 40 torr στους μυς σε ηρεμία στα 20 
torr στους ασκούμενους ιστούς αντιστοιχεί 
στο μέρος της παρατηρούμενης καμπύλης 
δέσμευσης οξυγόνου με τη μεγαλύτερη 
κλίση. Όπως φαίνεται εδώ, η αιμοσφαιρίνη 
είναι πολύ αποτελεσματική στο να 
προμηθεύει οξυγόνο στους ασκούμενους 
ιστούς. 

Άσκηση Πνεύμονες
Κατάσταση ηρεμίας

45%

21%

pO2 (torr)

0,0

Y 
(κ

λά
σμ

α 
κο

ρε
σμ

ού
)

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0 4020 100 150 200

Εικόνα 7.11 Αλλαγές στην 
τεταρτοταγή δομή κατά τη 
δέσμευση του οξυγόνου 
από την αιμοσφαιρίνη. 
Παρατηρήστε ότι κατά την 
οξυγόνωση, το ένα διμερές 
αβ μετατοπίζεται σε σχέση με 
το άλλο κατά μία περιστροφή 
15ο. [Σχεδιασμένο από 1A3N.
pdb και 1LFQ.pdb.]
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λιγότερο περιορισμένη, οι ονομασίες τεταμένη και χαλαρή φαίνονται ιδιαίτερα 
εύστοχες. Είναι σημαντικό ότι, στην κατάσταση R, οι θέσεις δέσμευσης οξυγόνου 
είναι ελεύθερες στρέβλωσης και είναι ικανές να προσδένουν οξυγόνο με υψηλό-
τερη συγγένεια από ό,τι είναι οι θέσεις στην κατάσταση Τ. Προκαλώντας τη μετά-
βαση του τετραμερούς της αιμοσφαιρίνης από την κατάσταση Τ στην κατάσταση R, 
η δέσμευση του οξυγόνου στη μία θέση αυξάνει τη συγγένεια δέσμευσης στις άλλες.

Η συνεργειακότητα της αιμοσφαιρίνης είναι δυνατόν  
να εξηγηθεί από αρκετά μοντέλα

Έχουν αναπτυχθεί δύο οριοθετικά μοντέλα για να εξηγήσουν τη συνεργειακότη-
τα δέσμευσης των προσδεμάτων σε μια συγκρότηση πολλών υπομονάδων όπως 
είναι η αιμοσφαιρίνη. Στο εναρμονισμένο μοντέλο, γνωστό και ως μοντέλο MWC, 
από τους Jacques Monod, Jeffries Wyman και JeanPierre Changeux, οι οποίοι 
το πρότειναν πρώτοι, η συνολική συγκρότηση μπορεί να υπάρχει μόνο σε δύο 
μορφές· την κατάσταση Τ και την κατάσταση R. Η δέσμευση των προσδεμάτων 
απλά μετατοπίζει την ισορροπία μεταξύ των δύο καταστάσεων (Εικόνα 7.12). 
Έτσι, καθώς το τετραμερές της αιμοσφαιρίνης προσδένει κάθε μόριο οξυγόνου, 
αυξάνεται η πιθανότητα το τετραμερές να είναι στην κατάσταση R. Τα τετρα-
μερή της δεοξυαιμοσφαιρίνης είναι σχεδόν αποκλειστικά στην κατάσταση Τ. 
Εντούτοις, η δέσμευση του οξυγόνου σε μία θέση στο μόριο μετατοπίζει την 
ισορροπία προς την κατάσταση R. Εάν ένα μόριο μεταβαίνει στην τεταρτοταγή 
δομή R, αυξάνεται η συγγένεια των θέσεών του για οξυγόνο. Τώρα, είναι πιο πι-
θανό να δεσμευθούν στις τρεις μη κατειλημμένες θέσεις επιπρόσθετα μόρια οξυ-
γόνου. Έτσι, η καμπύλη δέσμευσης για την αιμοσφαιρίνη μπορεί να θεωρηθεί 
ως ένας συνδυασμός των καμπυλών δέσμευσης που θα παρατηρούνταν αν όλα 
τα μόρια παρέμεναν στην κατάσταση Τ ή αν όλα τα μόρια ήταν στην κατάσταση 
R. Καθώς τα μόρια οξυγόνου δεσμεύονται, τα τετραμερή της αιμοσφαιρίνης με-
τατρέπονται από την κατάσταση Τ στην κατάσταση R, παράγοντας τη σιγμοειδή 
καμπύλη δέσμευσης, η οποία είναι πολύ σημαντική για την αποτελεσματική με-
ταφορά οξυγόνου (Εικόνα 7.13).

Στο εναρμονισμένο μοντέλο, κάθε τετραμερές μπορεί να υπάρχει μόνο σε 
δύο καταστάσεις, την κατάσταση Τ και την κατάσταση R. Σε ένα εναλλακτικό 
μοντέλο, το μοντέλο ακολουθίας, η δέσμευση ενός προσδέματος στη μία θέση 
του τετραμερούς συγκροτήματος αυξάνει τη συγγένεια δέσμευσης των γειτονι-
κών θέσεων χωρίς να επάγει μια πλήρη μετατροπή από την κατάσταση Τ στην 
κατάσταση R (Εικόνα 7.14).

Ποιο μοντέλο περιγράφει καλύτερα τη συνεργειακή δέσμευση του οξυγόνου 
από την αιμοσφαιρίνη, το εναρμονισμένο ή το μοντέλο ακολουθίας; Κανένα μο-
ντέλο στην καθαρή του μορφή  δεν εξηγεί πλήρως τις ιδιότητες της αιμοσφαι-

Εικόνα 7.12 Εναρμονισμένο μοντέλο. Όλα 
τα μόρια υπάρχουν είτε στην κατάσταση 
Τ είτε στην κατάσταση R. Σε κάθε επίπεδο 
φόρτωσης με οξυγόνο υπάρχει μια 
ισορροπία μεταξύ των καταστάσεων Τ και R. 
Η ισορροπία μετατοπίζεται από την ισχυρά 
ευνοούμενη κατάσταση Τ, όταν  κανένα 
μόριο οξυγόνου δεν είναι δεσμευμένο, στην 
ισχυρά ευνοούμενη κατάσταση R, όταν η 
αιμοσφαιρίνη είναι πλήρως φορτωμένη με 
οξυγόνο. Η κατάσταση R έχει μεγαλύτερη 
συγγένεια για οξυγόνο απ’ ό,τι έχει η 
κατάσταση Τ. 
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Εικόνα 7.13 Μετάβαση από Τ σε R. Η 
παρατηρούμενη καμπύλη δέσμευσης για 
την αιμοσφαιρίνη μπορεί να θεωρηθεί ως 
ένας συνδυασμός των καμπυλών δέσμευσης 
που θα παρατηρούνταν εάν όλα τα μόρια 
παρέμεναν στην κατάσταση Τ ή όλα τα μόρια 
ήταν στην κατάσταση R. Αυτή η σιγμοειδής 
καμπύλη παρατηρείται διότι καθώς 
δεσμεύονται τα μόρια οξυγόνου, τα μόρια 
μεταβαίνουν από την κατάσταση Τ στην 
κατάσταση R.
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Εικόνα 7.14 Μοντέλο ακολουθίας. Η 
δέσμευση ενός προσδέματος αλλάζει τη 
στερεοδιάταξη της υπομονάδας στην οποία 
προσδένεται. Αυτή η αλλαγή στερεοδιάταξης 
επάγει αλλαγές στις γειτονικές υπομονάδες 
που αυξάνουν τη συγγένειά τους για το 
πρόσδεμα.
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ρίνης. Αντ’ αυτού, απαιτείται ένα συνδυασμένο μοντέλο. Οι ιδιότητες της αιμο-
σφαιρίνης είναι σύμφωνες με το εναρμονισμένο μοντέλο στο ότι το τετραμερές 
με τρεις θέσεις κατειλημμένες από οξυγόνο είναι σχεδόν πάντα στην τεταρτο-
ταγή δομή που μοιάζει με την κατάσταση R. Η εναπομένουσα ανοιχτή θέση δέ-
σμευσης έχει συγγένεια για το οξυγόνο περισσότερο από 20 φορές μεγαλύτερη 
από την αντίστοιχη της πλήρως αποξυγονωμένης αιμοσφαιρίνης για δέσμευση 
του πρώτου της οξυγόνου. Εντούτοις, οι ιδιότητες δεν είναι τελείως σύμφωνες 
με το εναρμονισμένο μοντέλο, διότι η αιμοσφαιρίνη με ένα μόνο μόριο οξυγό-
νου δεσμευμένο, παραμένει κυρίως στην τεταρτοταγή δομή της κατάστασης Τ. 
Όμως, αυτό το μόριο αιμοσφαιρίνης προσδένει οξυγόνο τρεις φορές πιο ισχυρά 
από ό,τι η πλήρως αποξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη, μια παρατήρηση σύμφωνη 
μόνο με το μοντέλο ακολουθίας. Αυτά τα αποτελέσματα τονίζουν το γεγονός ότι 
το εναρμονισμένο και το μοντέλο ακολουθίας αντιπροσωπεύουν περιορισμένες 
ιδεώδεις περιπτώσεις, τις οποίες τα πραγματικά συστήματα μπορεί να πλησιά-
ζουν αλλά σπανίως ταυτίζονται με αυτές. 

Οι δομικές αλλαγές στις ομάδες της αίμης μεταβιβάζονται  
στην επιφάνεια επαφής α1β1 – α2β2 

Τώρα θα εξετάσουμε πώς η δέσμευση του οξυγόνου στη μία θέση είναι ικανή 
να μετατοπίσει την ισορροπία μεταξύ των καταστάσεων Τ και R σε ολόκλη-
ρο το τετραμερές της αιμοσφαιρίνης. Όπως και στη μυοσφαιρίνη, η δέσμευση 
του οξυγόνου αναγκάζει κάθε άτομο σιδήρου στην αιμοσφαιρίνη να μετακινηθεί 
από τη θέση έξω από το επίπεδο της πορφυρίνης σε μια θέση μέσα σε αυτό. Όταν 
το ιόν σιδήρου μετακινείται, το κατάλοιπο της εγγύς ιστιδίνης μετακινείται μαζί 
με αυτό. Αυτό το κατάλοιπο της ιστιδίνης είναι μέρος μιας α-έλικας, η οποία επί-
σης μετακινείται (Εικόνα 7.15). Το καρβοξυτελικό άκρο αυτής της α-έλικας κεί-
ται στην επιφάνεια επαφής μεταξύ των δύο διμερών αβ. Η αλλαγή στη θέση του 
καρβοξυτελικού άκρου της έλικας ευνοεί τη μετάβαση από Τ σε R. Συνεπώς, 
η δομική μεταβολή στο ιόν σιδήρου στη μία υπομονάδα μεταβιβάζεται απευθείας 
στις άλλες υπομονάδες. Η αναδιάταξη της επιφάνειας επαφής του διμερούς πα-
ρέχει μια πορεία για επικοινωνία μεταξύ των υπομονάδων, καθιστώντας δυνατή 
τη συνεργειακή δέσμευση του οξυγόνου. 

Το 2,3-διφωσφογλυκερικό στα ερυθροκύτταρα είναι ζωτικής σημασίας  
για τον καθορισμό της συγγένειας της αιμοσφαιρίνης για το οξυγόνο 

Για να δράσει αποτελεσματικά η αιμοσφαιρίνη, πρέπει η κατάσταση Τ να παρα-
μείνει σταθερή έως ότου η δέσμευση αρκετού οξυγόνου να τη μετατρέψει στην 
κατάσταση R. Στην πραγματικότητα, εντούτοις, η κατάσταση Τ της αιμοσφαιρί-
νης είναι πολύ ασταθής, ωθώντας την ισορροπία τόσο πολύ προς την κατάστα-
ση R, ώστε σε φυσιολογικές συνθήκες θα απελευθερώνονταν μικρή ποσότητα 
οξυγόνου. Έτσι, χρειάζεται ένας επιπρόσθετος μηχανισμός για να σταθεροποιή-
σει κατάλληλα την κατάσταση Τ. Αυτός ο μηχανισμός ανακαλύφθηκε με τη σύ-
γκριση των ιδιοτήτων δέσμευσης του οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης στα ερυθρο-
κύτταρα με την πλήρως καθαρισμένη αιμοσφαιρίνη (Εικόνα 7.16). Η καθαρή 
αιμοσφαιρίνη προσδένει το οξυγόνο πολύ πιο ισχυρά από ό,τι η αιμοσφαιρίνη 
στα ερυθροκύτταρα. Αυτή η εντυπωσιακή διαφορά οφείλεται στην παρουσία 
του 2,3-διφωσφογλυκερικού (2,3BPG ή 2,3DPG) μέσα σε αυτά τα κύτταρα.

O

C H
O

O

PO
O

O O

P
O

O O

–

2–

2–

2,3-διφωσφογλυκερικό
(2,3-BPG)

Εικόνα 7.15 Αλλαγές στερεοδιάταξης στην 
αιμοσφαιρίνη. Η κίνηση του ιόντος σιδήρου 
κατά την οξυγόνωση, φέρνει το συνδεδεμένο 
με τον σίδηρο κατάλοιπο της ιστιδίνης 
προς τον δακτύλιο πορφυρίνης. Η σχετική 
κίνηση της α-έλικας που περιέχει την ιστιδίνη 
μεταβάλλει την επιφάνεια επαφής μεταξύ 
των διμερών αβ, υποκινώντας άλλες δομικές 
αλλαγές. Για λόγους σύγκρισης, η δομή της 
δεοξυαιμοσφαιρίνης φαίνεται γκρι πίσω από 
τη δομή της οξυαιμοσφαιρίνης, που είναι 
κόκκινη.
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Εικόνα 7.16 Δέσμευση οξυγόνου από 
καθαρή αιμοσφαιρίνη σε σύγκριση με την 
αιμοσφαιρίνη των ερυθροκυττάρων. Η 
καθαρή αιμοσφαιρίνη προσδένει πιο ισχυρά 
το οξυγόνο απ’ ό,τι η αιμοσφαιρίνη στα 
ερυθροκύτταρα. Αυτή η διαφορά οφείλεται 
στην παρουσία του 2,3-διφωσφογλυκερικού 
(2,3-BPG) στα ερυθροκύτταρα. 
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Αυτή η πολύ ανιοντική χημική ένωση υπάρχει στα ερυθροκύτταρα σε περίπου 
ίδιες συγκεντρώσεις με την αιμοσφαιρίνη (~2 mM). Χωρίς το 2,3BPG, η αιμο-
σφαιρίνη θα ήταν εξαιρετικά αναποτελεσματικός μεταφορέας οξυγόνου, απε-
λευθερώνοντας μόνο το 8% του φορτίου της στους ιστούς.

Πώς το 2,3BPG ελαττώνει τόσο σημαντικά τη συγγένεια της αιμοσφαιρίνης 
για το οξυγόνο; Η εξέταση της κρυσταλλικής δομής της δεοξυαιμοσφαιρίνης 
παρουσία του 2,3BPG αποκαλύπτει ότι ένα μοναδικό μόριο 2,3BPG προσδέ-
νεται σε μια θήκη, παρούσα μόνο στη μορφή Τ, στο κέντρο του τετραμερούς 
της αιμοσφαιρίνης (Εικόνα 7.17). Κατά τη μετάβαση από Τ σε R, αυτή η θήκη 
καταρρέει και απελευθερώνεται το 2,3BPG. Έτσι, για να λάβει χώρα η δομική 
μετάβαση από Τ σε R, πρέπει να σπάσουν οι δεσμοί μεταξύ του 2,3BPG και της 
αιμοσφαιρίνης. Παρουσία του 2,3BPG, πρέπει να καταληφθούν περισσότερες 
θέσεις δέσμευσης οξυγόνου μέσα στο τετραμερές της αιμοσφαιρίνης για να γίνει 
επαγωγή της μετάβασης από T σε R, και έτσι η αιμοσφαιρίνη παραμένει στην 
κατάσταση Τ με χαμηλότερη συγγένεια έως ότου επιτευχθούν υψηλότερες συ-
γκεντρώσεις οξυγόνου. Αυτός ο ρυθμιστικός μηχανισμός είναι αξιοσημείωτος 
διότι το 2,3BPG δεν μοιάζει με κανέναν τρόπο με το οξυγόνο, το μόριο επί του 
οποίου η αιμοσφαιρίνη εκτελεί την κύρια λειτουργία της. Το 2,3BPG αναφέρε-
ται ως ένας αλλοστερικός τελεστής. Είναι πιθανή η ρύθμιση από ένα μόριο που 
δεν σχετίζεται δομικά με το οξυγόνο διότι ο αλλοστερικός τελεστής προσδένεται 
σε μια θέση που είναι εντελώς ξεχωριστή από εκείνη του οξυγόνου. Θα συνα-
ντήσουμε και πάλι τις αλλο στερικές επιδράσεις όταν θα εξετάσουμε την ενζυμι-
κή ρύθμιση στο Κεφάλαιο 10.

Η δέσμευση του 2,3BPG στην αιμοσφαιρίνη έχει και άλλες κρίσιμες φυ-
σιολογικές συνέπειες. Το γονίδιο της σφαιρίνης [Σ.τ.Μ.: στα αγγλικά το 

πρωτεϊνικό τμήμα της αιμοσφαιρίνης ονομάζεται globin = σφαιρίνη] που εκφρά-
ζεται από ανθρώπινα έμβρυα διαφέρει από εκείνο που εκφράζεται από ενηλί-
κους· τα τετραμερή της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης περιλαμβάνουν δύο αλυσίδες 
α και δύο αλυσίδες γ. Η αλυσίδα γ, που είναι το αποτέλεσμα ενός γονιδιακού 
διπλασιασμού, είναι ως προς την αλληλουχία των αμινοξέων κατά 72% πανο-
μοιότυπη με την αλυσίδα β. Μία αξιοσημείωτη αλλαγή στην αλυσίδα β είναι η 
αντικατάσταση της His 143, η οποία είναι μέρος της θέσης δέσμευσης του 2,3
BPG, από ένα κατάλοιπο σερίνης. Αυτή η αλλαγή αφαιρεί δύο θετικά φορτία 
από τη θέση δέσμευσης του 2,3BPG (ένα από κάθε αλυσίδα) και ελαττώνει τη 
συγγένεια του 2,3BPG για την εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη. Συνεπώς, η συγγένεια 
δέσμευσης οξυγόνου της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης είναι υψηλότερη από εκείνη 
της μητρικής (ενήλικης) αιμοσφαιρίνης (Εικόνα 7.18). Αυτή η διαφορά στη συγ-
γένεια για οξυγόνο επιτρέπει στο οξυγόνο να μεταφέρεται αποτελεσματικά από 

Εικόνα 7.17  Τρόπος δέσμευσης του 2,3-
BPG στην ανθρώπινη δεοξυαιμοσφαιρίνη. 
Το 2,3-διφωσφογλυκερικό προσδένεται στην 
κεντρική κοιλότητα της δεοξυαιμοσφαιρίνης 
(αριστερά). Εκεί αλληλεπιδρά με τρεις θετικά 
φορτισμένες ομάδες της κάθε αλυσίδας β 
(δεξιά). [Σχεδιασμένο από 1B86.pdb.]
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Εικόνα 7.18 Συγγένεια οξυγόνου των 
εμβρυϊκών ερυθροκυττάρων. Τα εμβρυϊκά 
ερυθροκύτταρα έχουν υψηλότερη 
συγγένεια για το οξυγόνο απ’ ό,τι έχουν τα 
μητρικά ερυθροκύτταρα, διότι η εμβρυϊκή 
αιμοσφαιρίνη δεν δεσμεύει 2,3-BPG τόσο 
καλά όσο η μητρική αιμοσφαιρίνη.
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τα μητρικά στα εμβρυϊκά ερυθροκύτταρα. Έχουμε εδώ ένα παράδειγμα στο 
οποίο ο γονιδιακός διπλασιασμός και η εξειδίκευση παρήγαγαν μια έτοιμη λύση 
σε μια βιολογική πρόκληση – σε αυτή την περίπτωση, τη μεταφορά του οξυγό-
νου από τη μητέρα στο έμβρυο.

Το μονοξείδιο του άνθρακα μπορεί να διαταράξει τη μεταφορά  
του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη

Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι ένα άχρωμο και άοσμο αέριο το 
οποίο προσδένεται στην αιμοσφαιρίνη στην ίδια θέση με το οξυγόνο, 

σχηματίζοντας ένα σύμπλοκο που ονομάζεται καρβοξυαιμοσφαιρίνη. Ο σχημα-
τισμός της καρβοξυαιμοσφαιρίνης έχει καταστροφικές επιπτώσεις στη φυσιολο-
γική μεταφορά του οξυγόνου με δύο τρόπους. Πρώτον, το μονοξείδιο του άν-
θρακα προσδένεται στην αιμοσφαιρίνη 200 φορές πιο ισχυρά από ό,τι το οξυγό-
νο. Ακόμη και σε χαμηλή μερική πίεσή του στο αίμα, το μονοξείδιο του άνθρακα 
θα αντικαταστήσει το οξυγόνο στην αιμοσφαιρίνη, εμποδίζοντας την παροχή 
οξυγόνου στους ιστούς. Δεύτερον, το μονοξείδιο του άνθρακα που προσδένεται 
σε μία θέση στην αιμοσφαιρίνη θα μετατοπίσει προς τα αριστερά την καμπύλη 
κορεσμού του οξυγόνου των θέσεων που απομένουν, ωθώντας το τετραμερές 
στην κατάσταση R. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της συγγένειας για το 
οξυγόνο, εμποδίζοντας τη διάστασή του στους ιστούς.   

Η έκθεση σε μονοξείδιο του άνθρακα –παραδείγματος χάριν, από συσκευές 
αερίων και αυτοκίνητα με αναμμένη τη μηχανή– μπορεί να προξενήσει δηλητη-
ρίαση κατά την οποία οι ασθενείς παρουσιάζουν ναυτία, εμετό, λήθαργο, αδυ-
ναμία και αποπροσανατολισμό. Μια θεραπεία για τη δηλητηρίαση αυτή είναι η 
χορήγηση οξυγόνου 100%, συχνά σε πιέσεις μεγαλύτερες από την ατμοσφαιρι-
κή πίεση (αυτή η θεραπεία αναφέρεται ως θεραπεία με υπερβαρικό οξυγόνο). Με 
αυτή τη θεραπεία, η μερική πίεση του οξυγόνου γίνεται επαρκώς υψηλή για να 
αυξήσει ουσιαστικά την ταχύτητα αντικατάστασης του μονοξειδίου του άνθρα-
κα στην αιμοσφαιρίνη. Εντούτοις, η έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις μονοξει-
δίου του άνθρακα μπορεί να είναι ταχύτατα θανατηφόρος: στις Ηνωμένες Πολι-
τείες, κάθε χρόνο πεθαίνουν περίπου 2.500 άνθρωποι λόγω δηλητηρίασης από 
μονοξείδιο του άνθρακα, εκ των οποίων οι 500 από κατά λάθος έκθεση σε αυτό 
και περίπου 2.000 από αυτοκτονία.  

7.3 Τα ιόντα υδρογόνου και το διοξείδιο του άνθρακα προάγουν  
 την απελευθέρωση του οξυγόνου: το φαινόμενο Bohr

Έχουμε δει πώς η συνεργειακή απελευθέρωση του οξυγόνου από την αιμοσφαι-
ρίνη βοηθά την παροχή του οξυγόνου εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο: στους 
ιστούς οι οποίοι παρουσιάζουν χαμηλές μερικές πιέσεις οξυγόνου. Αυτή η ικα-
νότητα ενισχύεται από την ευκολία της αιμοσφαιρίνης να αποκρίνεται σε άλλα 
ερεθίσματα στο φυσιολογικό της περιβάλλον τα οποία σηματοδοτούν την ανά-
γκη για οξυγόνο. Ιστοί που μεταβολίζουν ταχέως, όπως οι συσπώμενοι  μύες, πα-
ράγουν μεγάλες ποσότητες ιόντων υδρογόνου και διοξειδίου του άνθρακα (Κε-
φάλαιο 16). Η αιμοσφαιρίνη, για να απελευθερώσει οξυγόνο εκεί όπου η ανάγκη 
είναι μεγαλύτερη, έχει εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερα επίπεδα 
αυτών των ουσιών. Όπως το 2,3BPG, έτσι και τα ιόντα υδρογόνου και το διο-
ξείδιο του άνθρακα είναι αλλοστερικοί τελεστές της αιμοσφαιρίνης που προσδέ-
νονται σε ξεχωριστές θέσεις από τις θέσεις δέσμευσης του οξυγόνου. Η ρύθμιση 
της δέσμευσης του οξυγόνου από τα ιόντα υδρογόνου και το διοξείδιο του άν-
θρακα ονομάζεται φαινόμενο Bohr, από τον Christian Bohr ο οποίος περιέγραψε 
αυτό το φαινόμενο το 1904.

Η συγγένεια της αιμοσφαιρίνης για το οξυγόνο ελαττώνεται καθώς μειώνεται 
η τιμή του pH κάτω από το 7,4 (Εικόνα 7.19). Συνεπώς, καθώς η αιμοσφαιρίνη 
μετακινείται σε μια περιοχή χαμηλού pH, αυξάνεται η τάση της για να απελευθε-

Εικόνα 7.19 Η επίδραση του pH στη 
συγγένεια δέσμευσης οξυγόνου της 
αιμοσφαιρίνης. Η ελάττωση του pH από 7,4 
(κόκκινη καμπύλη) σε 7,2 (μπλε καμπύλη) 
έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση Ο2 
από την οξυαιμοσφαιρίνη.
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7.3 Το φαινόμενο Bohr

ρώνει οξυγόνο. Παραδείγματος χάριν, η μεταφορά από τους πνεύμονες, με pH = 
7,4 και μερική πίεση οξυγόνου 100 torr, στον ενεργό μυ, με pH = 7,2 και μερική 
πίεση οξυγόνου 20 torr, έχει ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση οξυγόνου που 
ανέρχεται στο 77% της συνολικής ικανότητας μεταφοράς. Μόνο το 66% του οξυ-
γόνου θα απελευθερωθεί απουσία οποιασδήποτε αλλαγής στο pH. Δομικές και 
χημικές μελέτες αποκάλυψαν πολλά για τη χημική βάση του φαινομένου Bohr. 
Αρκετές χημικές ομάδες μέσα στο τετραμερές της αιμοσφαιρίνης είναι σημαντι-
κές για την ανίχνευση αλλαγών στο pH· όλες τους έχουν τιμές pKa κοντά στο pH 
7. Ας εξετάσουμε την ιστιδίνη β146, το κατάλοιπο 146 στο καρβοξυτελικό άκρο 
της αλυσίδας β. Στη δεοξυαιμοσφαιρίνη, η τελική καρβοξυλική ομάδα της β146 
σχηματίζει έναν ιοντικό δεσμό, ο οποίος ονομάζεται και γέφυρα άλατος, με ένα 
κατάλοιπο λυσίνης της υπομονάδας α του άλλου διμερούς αβ. Αυτή η αλληλεπί-
δραση κλειδώνει την πλευρική αλυσίδα της ιστιδίνης β146 σε μια θέση από όπου 
μπορεί να συμμετέχει σε μια γέφυρα άλατος με το αρνητικά φορτισμένο ασπαρα-
γινικό 94 στην ίδια αλυσίδα, υπό τον όρο ότι ο ημιδαζολικός δακτύλιος του κατά-
λοιπου ιστιδίνης είναι πρωτονιωμένος (Εικόνα 7.20).

Πέρα από την His β146, οι ααμινομάδες των αμινοτελικών άκρων των αλυ-
σίδων α και οι πλευρικές αλυσίδες της ιστιδίνης α122, επίσης συμμετέχουν σε 
γέφυρες άλατος στην κατάσταση Τ. Ο σχηματισμός αυτών των γεφυρών άλατος 
σταθεροποιεί την κατάσταση Τ, οδηγώντας σε μεγαλύτερη τάση για την απελευ-
θέρωση του οξυγόνου. Παραδείγματος χάριν, σε υψηλό pH, η πλευρική αλυσί-
δα της ιστιδίνης β146 δεν είναι πρωτονιωμένη και δεν σχηματίζεται η γέφυρα 
άλατος. Όμως, καθώς μειώνεται το pH, η πλευρική αλυσίδα της ιστιδίνης β146 
πρωτονιώνεται, σχηματίζεται η γέφυρα άλατος με το ασπαραγινικό β94 και στα-
θεροποιείται η κατάσταση Τ.

Το διοξείδιο του άνθρακα, μια αφόρτιστη ένωση, εισέρχεται στα ερυθροκύτ-
ταρα διαπερνώντας τη μεμβράνη τους. Αυτή η μεταφορά διευκολύνεται επίσης 
από μεταφορείς της μεμβράνης που περιλαμβάνουν πρωτεΐνες συνδεδεμένες με 
τους τύπους Rh (ρέζους) του αίματος. Το διοξείδιο του άνθρακα διεγείρει την 
απελευθέρωση του οξυγόνου μέσω δύο μηχανισμών. Πρώτον, η παρουσία υψη-
λών συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα οδηγεί σε πτώση του pH μέσα στο 
ερυθροκύτταρο (Εικόνα 7.21). Το διοξείδιο του άνθρακα αντιδρά με το νερό για 
να σχηματίσει ανθρακικό οξύ, Η2CO3. Αυτή η αντίδραση επιταχύνεται από την 
ανθρακική ανυδράση, ένα ένζυμο άφθονο στα ερυθροκύτταρα, που θα εξεταστεί 
εκτεταμένα στο κεφάλαιο 9. Το Η2CO3 είναι ένα μέτρια ισχυρό οξύ με pKa = 3,5. 
Έτσι, μόλις σχηματιστεί, το ανθρακικό οξύ διίσταται για να σχηματιστεί ιόν όξι-
νου ανθρακικού, HCO3

−, και Η+, με αποτέλεσμα την πτώση του pH που σταθε-
ροποιεί την κατάσταση Τ μέσω του μηχανισμού που συζητήθηκε προηγουμένως. 

Στον δεύτερο μηχανισμό, μια άμεση χημική αλληλεπίδραση μεταξύ του δι-
οξειδίου του άνθρακα και της αιμοσφαιρίνης διεγείρει την απελευθέρωση του 
οξυγόνου. Η επίδραση του διοξειδίου του άνθρακα στη συγγένεια του οξυγό-

Εικόνα 7.20 Η χημική βάση του 
φαινομένου Bohr. Στη δεοξυαιμοσφαιρίνη, 
τρία κατάλοιπα αμινοξέων σχηματίζουν 
δύο γέφυρες άλατος που σταθεροποιούν 
την τεταρτοταγή δομή στην κατάσταση Τ. 
Ο σχηματισμός της μίας από τις γέφυρες 
άλατος εξαρτάται από την παρουσία ενός 
πρωτονίου που προστίθεται επάνω στην 
ιστιδίνη β146. Η εγγύτητα του αρνητικού 
φορτίου του ασπαραγινικού β94 στη 
δεοξυαιμοσφαιρίνη ευνοεί την πρωτονίωση 
αυτής της ιστιδίνης. Παρατηρήστε ότι η 
γέφυρα άλατος μεταξύ της ιστιδίνης β146 
και του ασπαραγινικού β94 σταθεροποιείται 
από έναν δεσμό υδρογόνου ( πράσινη 
διακεκομμένη γραμμή).

C-τελικό άκρο

β 1 His 146

α 2 Lys 40

β 1 Asp 94

+
−

−

+

Προστιθέμενο
πρωτόνιο

Τριχοειδές αιμοφόρο αγγείοΙστός σώματος

HCO3
− + H+H2CO3CO2 + H2OCO2

CO2

Εικόνα 7.21 Διοξείδιο του άνθρακα 
και pH. Το διοξείδιο του άνθρακα στους 
ιστούς διαχέεται μέσα στα ερυθροκύτταρα. 
Μέσα στα ερυθροκύτταρα, το διοξείδιο 
του άνθρακα αντιδρά με το νερό για 
να σχηματιστεί ανθρακικό οξύ, σε μια 
αντίδραση που καταλύεται από το ένζυμο 
ανθρακική ανυδράση. Το ανθρακικό οξύ 
διίσταται για να σχηματιστεί HCO3

–, και Η+, 
με αποτέλεσμα μια πτώση του pH μέσα στα 
ερυθροκύτταρα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 Αιμοσφαιρίνη:  
Πορτρέτο μιας πρωτεΐνης σε δράση

νου μπορεί να φανεί από τη σύγκριση των καμπυλών δέσμευσης του οξυγόνου 
απουσία και παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα σε σταθερό pH (Εικόνα 7.22). 
Παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα σε μερική πίεση 40 torr και pH = 7,2, η 
ποσότητα του οξυγόνου που απελευθερώνεται πλησιάζει το 90% της μέγιστης 
ικανότητας μεταφοράς. Το διοξείδιο του άνθρακα σταθεροποιεί τη δεοξυαιμο-
σφαιρίνη με το να αντιδρά με την αμινοτελική ομάδα για να σχηματιστούν καρ-
βαμικές ομάδες, οι οποίες είναι αρνητικά φορτισμένες, σε αντίθεση με τα ουδέ-
τερα ή θετικά φορτία των ελεύθερων αμινομάδων.
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N C

O

O

R

C

O

O

H
H

N
H

+ –

Καρβαμικό

+ H+

Τα αμινοτελικά άκρα κείνται στην επιφάνεια επαφής μεταξύ των διμερών αβ, 
και αυτές οι αρνητικά φορτισμένες καρβαμικές ομάδες συμμετέχουν σε αλληλε-
πιδράσεις τύπου γεφυρών άλατος που σταθεροποιούν την κατάσταση Τ, ευνοώ-
ντας την απελευθέρωση του οξυγόνου.

Ο σχηματισμός του καρβαμικού παρέχει επίσης έναν μηχανισμό για τη με-
ταφορά του διοξειδίου του άνθρακα από τους ιστούς στους πνεύμονες, αλλά 
αντιπροσωπεύει περίπου μόνο το 14% του συνολικού διοξειδίου του άνθρακα 
που μεταφέρεται. Το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται 
από τα ερυθροκύτταρα μεταφέρεται στους πνεύμονες με τη μορφή του HCO3

−, 
το οποίο παράγεται από την ενυδάτωση του διοξειδίου του άνθρακα μέσα στο 
κύτταρο (Εικόνα 7.23). Ένα μεγάλο μέρος του HCO3

− που σχηματίζεται αφήνει 
το κύτταρο μέσω μιας ειδικής μεμβρανικής πρωτεΐνηςμεταφορέα που ανταλ-
λάσσει HCO3

− από τη μία πλευρά της μεμβράνης με Cl− από την άλλη πλευρά. 
Έτσι, αυξάνεται η συγκέντρωση του HCO3

− στο πλάσμα. Με αυτόν τον τρό-
πο μεταφέρεται μια μεγάλη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα από τους ιστούς 
στους πνεύμονες με τη μορφή του HCO3

−. Στους πνεύμονες, αυτή η διεργασία 
αντιστρέφεται: το HCO3

− μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα και εκπνέεται. 
Έτσι, το διοξείδιο του άνθρακα που παράγεται από τους ενεργούς μυς συμβάλλει 
στην ελάττωση του pH των ερυθροκυττάρων και, ως εκ τούτου, στην απελευθέ-
ρωση του οξυγόνου, και μετατρέπεται σε μια μορφή η οποία μπορεί να μεταφερ-
θεί μέσα στο πλάσμα και να απελευθερωθεί στους πνεύμονες. 

7.4 Μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικεύουν υπομονάδες  
 της αιμοσφαιρίνης μπορούν να προκαλέσουν νόσο

Στη σύγχρονη εποχή, ιδιαίτερα μετά τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του αν-
θρώπινου γονιδιώματος, είναι συνηθισμένο να θεωρούμε τις παραλλαγές που 
είναι κωδικευμένες στις αλληλουχίες πρωτεϊνών ως έναν δυνητικά νοσογόνο 
παράγοντα. Η άποψη ότι μοριακά ελαττώματα θα μπορούσαν να προκαλέσουν 

Εικόνα 7.22 Επιδράσεις του διοξειδίου 
του άνθρακα. Η παρουσία του διοξειδίου 
του άνθρακα ελαττώνει τη συγγένεια της 
αιμοσφαιρίνης για οξυγόνο, ακόμη και 
πέρα από την επίδραση που οφείλεται 
στο pH, έχοντας ως αποτέλεσμα την 
αποτελεσματικότερη μεταφορά του 
οξυγόνου από τους πνεύμονες στους ιστούς. 
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Εικόνα 7.23 Μεταφορά διοξειδίου του 
άνθρακα από τους ιστούς στους πνεύμονες. 
Το περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα 
μεταφέρεται στους πνεύμονες με τη μορφή 
HCO3

− που παράγεται στα ερυθροκύτταρα 
και στη συνέχεια απελευθερώνεται στο 
πλάσμα του αίματος. Μια μικρότερη 
ποσότητα μεταφέρεται από την 
αιμοσφαιρίνη στη μορφή ενός δεσμευμένου 
καρβαμικού.
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7.4 Μεταλλάξεις στα γονίδια αιμοσφαιρίνης

νόσους  διατυπώθηκε από τον Linus Pauling το 1949 (4 χρόνια προτού οι Wat-
son και Crick προτείνουν τη διπλή έλικα του DNA) για να εξηγήσει τη νόσο του 
αίματος δρεπανοκυτταρική αναιμία. Το όνομα της διαταραχής προέρχεται από 
το μη φυσιολογικό σχήμα δρεπάνου των ερυθροκυττάρων που στερούνται οξυ-
γόνο, σχήμα το οποίο παρατηρήθηκε σε ανθρώπους που έπασχαν από αυτή την 
νόσο (Εικόνα 7.24). Ο Pauling υποστήριζε ότι η δρεπανοκυτταρική αναιμία θα 
μπορούσε να προκληθεί από μια ειδική παραλλαγή στην αλληλουχία των αμινο-
ξέων της μιας αλυσίδας της αιμοσφαιρίνης. Σήμερα γνωρίζουμε ότι αυτή η τολ-
μηρή υπόθεση είναι σωστή. Είναι γεγονός ότι, περίπου το 7% του παγκόσμιου 
πληθυσμού είναι φορείς κάποιας διαταραχής της αιμοσφαιρίνης που προκαλεί-
ται από μια παραλλαγή στην αλληλουχία των αμινοξέων της. Κλείνοντας αυτό 
το κεφάλαιο, θα επικεντρωθούμε σε δύο από τις πλέον σημαντικές διαταραχές, 
τη δρεπανοκυτταρική αναιμία και τη θαλασσαιμία.

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι το αποτέλεσμα συσσωμάτωσης 
μεταλλαγμένων μορίων δεοξυαιμοσφαιρίνης

Οι ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία εμφανίζουν έναν αριθμό επι-
κίνδυνων συμπτωμάτων. Η εξέταση του περιεχομένου αυτών των ερυ-

θροκυττάρων αποκαλύπτει ότι τα μόρια της αιμοσφαιρίνης σχηματίζουν μεγάλα 
ινώδη συσσωματώματα (Εικόνα 7.25). Αυτές οι ίνες εκτείνονται κατά μήκος των 
ερυθροκυττάρων, στρεβλώνοντάς τα με τέτοιον τρόπο ώστε να φράζουν μικρά 
τριχοειδή και να εμποδίζουν τη ροή του αίματος. Επιπλέον, τα ερυθροκύτταρα 
από ασθενείς με δρεπανοκυτταρική αναιμία προσκολλώνται περισσότερο στα 
τοιχώματα των αιμοφόρων αγγείων από ό,τι τα ερυθροκύτταρα υγιών ατόμων, 
αυξάνοντας τις πιθανότητες απόφραξης των τριχοειδών. Τα αποτελέσματα μπο-
ρεί να είναι τα επώδυνα οιδήματα των άκρων και ένας υψηλότερος κίνδυνος αγ-
γειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή βακτηριακής μόλυνσης (που οφείλονται στην 
κακή κυκλοφορία). Επίσης, τα δρεπανοειδή ερυθροκύτταρα παραμένουν στην 
κυκλοφορία για μικρότερο χρονικό διάστημα σε σχέση με τα φυσιολογικά κύτ-
ταρα οδηγώντας σε αναιμία.

Ποιο είναι το μοριακό ελάττωμα που συνδέεται με τη δρεπανοκυτταρική αναι-
μία; Ο Vernon Ingram το 1956, χρησιμοποιώντας τεχνικές χρωματογραφίας που 
μόλις είχαν αναπτυχθεί, έδειξε ότι  υπεύθυνη είναι η αντικατάσταση ενός αμινο-
ξέος στην αλυσίδα β της αιμοσφαιρίνης – συγκεκριμένα, η αντικατάσταση του 
γλουταμινικού στη θέση 6 από ένα κατάλοιπο βαλίνης. Η μεταλλαγμένη μορφή 
αναφέρεται ως  αιμοσφαιρίνη S (HbS). Σε άτομα με δρεπανοκυτταρική αναιμία, 
είναι μεταλλαγμένα και τα δύο αλληλόμορφα του γονιδίου της αλυσίδας β (HbB). 
Η αντικατάσταση HbS ουσιαστικά ελαττώνει τη διαλυτότητα της δεοξυαιμοσφαι-
ρίνης, αν και δεν μεταβάλλει αξιοσημείωτα τις ιδιότητες της οξυαιμοσφαιρίνης.

Η εξέταση της δομής της αιμοσφαιρίνης S αποκαλύπτει ότι το νέο κατάλοιπο 
βαλίνης βρίσκεται στην επιφάνεια του μορίου όταν αυτό βρίσκεται στην κατά-
σταση Τ (Εικόνα 7.26). Αυτή η νέα υδρόφοβη κηλίδα αλληλεπιδρά με μια άλλη 

Εικόνα 7.24 Δρεπανοειδή ερυθροκύτταρα. 
Ηλεκτρονιομικρογραφία σάρωσης που 
δείχνει ένα δρεπανοειδές ερυθροκύτταρο 
δίπλα σε ερυθροκύτταρα φυσιολογικού 
σχήματος. [Eye of Science/Photo 
Researchers.]

Εικόνα 7.25 Ίνες αιμοσφαιρίνης 
δρεπανοκυττάρων. 
Ηλεκτρονιομικρογραφία που απεικονίζει ένα 
διαρρηγμένο δρεπανοειδές ερυθροκύτταρο 
με αναδυόμενες τις ίνες δρεπανοκυτταρικής 
αιμοσφαιρίνης. [Ευγενική προσφορά Robert 
Josephs και Thomas E. Wellems, University 
of Chicago.]Val 6

Phe 85
Lev 88

Εικόνα 7.26 Αποξυγονωμένη αιμοσφαιρίνη S. Η αλληλεπίδραση 
μεταξύ της Val 6 (μπλε) μιας αλυσίδας β ενός μορίου αιμοσφαιρίνης και 
μιας υδρόφοβης κηλίδας που σχηματίζεται από τη Phe 85 και τη Leu 88 
(γκρι) στην επιφάνεια της αλυσίδας β ενός άλλου μορίου αποξυγονωμένης 
αιμοσφαιρίνης οδηγεί στη συσσωμάτωση αιμοσφαιρίνης. Tα εκτεθειμένα 
κατάλοιπα της Val 6 άλλων αλυσίδων β συμμετέχουν σε αντίστοιχες 
αλληλεπιδράσεις στις ίνες της αιμοσφαιρίνης S. [Σχεδιασμένο από 2HBS.pdb.]
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υδρόφοβη κηλίδα που σχηματίζεται από τη Phe 85 και τη Leu 88 της αλυσίδας 
β ενός γειτονικού μορίου για να ξεκινήσει η διεργασία της συσσωμάτωσης. Λε-
πτομερέστερη ανάλυση αποκαλύπτει ότι μία ίνα αιμοσφαιρίνης S σχηματίζεται 
από 14 αλυσίδες πολλαπλά διασυνδεδεμένων μορίων αιμοσφαιρίνης. Γιατί αυτά 

τα συσσωματώματα δεν σχηματίζονται όταν είναι οξυγονωμένη η αι-
μοσφαιρίνη S; Η οξυαιμοσφαιρίνη S βρίσκεται στην κατάσταση R και 
τα κατάλοιπα Phe 85 και Val 88 της αλυσίδας β είναι καλά θαμμένα 
μέσα στο συγκρότημα του τετραμερούς της αιμοσφαιρίνης. Το επιφα-
νειακό κατάλοιπο Val στη θέση 6, χωρίς έναν συνεταίρο με τον οποίο 
να αλληλεπιδρά,  είναι καλόηθες (Εικόνα 7.27).

Στη Δυτική Αφρική περίπου ένα άτομο στα εκατό πάσχει από δρε-
πανοκυτταρική αναιμία. Με δεδομένες τις συχνά καταστροφικές συνέ-
πειες της νόσου, γιατί η μετάλλαξη HbS είναι τόσο διαδεδομένη στην 
Αφρική και σε μερικές άλλες περιοχές; Υπενθυμίζεται ότι σε άτομα με 
δρεπανοκυτταρική αναιμία είναι μεταλλαγμένα και τα δύο αντίγραφα 
του γονιδίου HbB. Άνθρωποι με ένα αντίγραφο του γονιδίου HbB και 
ένα αντίγραφο του HbS λέγεται ότι έχουν το δρεπανοκυτταρικό στίγμα 
διότι μπορούν να περάσουν το γονίδιο στους απογόνους τους. Αν και 
το δρεπανοκυτταρικό στίγμα θεωρείται καλοήθης κατάσταση, έχουν 
ταυτοποιηθεί σπάνιες επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένου του αυξημέ-

νου κινδύνου θανάτου από την άσκηση για αθλητές υψηλών επιδόσεων. Εντού-
τοις, άνθρωποι με το δρεπανοκυτταρικό στίγμα είναι ανθεκτικοί στην ελονοσία, 
η οποία είναι μια νόσος που μεταφέρεται από ένα παράσιτο, το Plasmodium fal-
ciparum, το οποίο ζει μέσα στα ερυθροκύτταρα σε ένα στάδιο του κύκλου της 
ζωής του. Οι ολέθριες επιπτώσεις της ελονοσίας στην υγεία και την πιθανότητα 
ανθρώπινης αναπαραγωγής, σε περιοχές όπου η ελονοσία είναι ιστορικά ενδη-
μική, έχει ευνοήσει τα άτομα με το δρεπανοκυτταρικό στίγμα, αυξάνοντας τον 
επιπολασμό του αλληλόμορφου HbS (Εικόνα 7.28). 

Η θαλασσαιμία προκαλείται από μια μη ισορροπημένη παραγωγή  
των αλυσίδων της αιμοσφαιρίνης

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία προκαλείται από την αντικατάσταση ενός 
ειδικού αμινοξέος σε μία αλυσίδα της αιμοσφαιρίνης. Η θαλασσαιμία, η 

άλλη διαδεδομένη κληρονομούμενη διαταραχή της αιμοσφαιρίνης, προκαλείται 
από την απώλεια ή την ουσιαστική ελάττωση της μίας από τις δύο αλυσίδες αι-

Εικόνα 7.28 Δρεπανοκυτταρικό στίγμα και ελονοσία. Παρατηρείται μια σημαντική συσχέτιση περιοχών 
με υψηλή συχνότητα του αλληλομόρφου HbS με περιοχές με υψηλό επιπολασμό της ελονοσίας. 

> 6

2–6

Ενδημική 
ελονοσία λόγω 
Pl. falciparum

Το επί τοις εκατό 
ποσοστό του πληθυσμού 
που έχει μόνο ένα 
αλληλόμορφο 
δρεπανοκυττάρωσης 
(Αιμοσφαιρίνη S)

Εικόνα 7.27 Ο σχηματισμός των 
συσσωματωμάτων HbS. Η μετάλλαξη σε Val 
6 στην αιμοσφαιρίνη S  αντιπροσωπεύεται 
από τα κόκκινα τρίγωνα, ενώ η υδρόφοβη 
κηλίδα που σχηματίζεται από τη Phe 85 
και τη Leu 88 στη δεοξυαιμοσφαιρίνη 
αντιπροσωπεύεται από τις μπλε οδοντώσεις. 
Όταν η HbS βρίσκεται στη δεοξυ-μορφή 
της, παρουσιάζει τα συμπληρωματικά 
χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα για 
συσσωμάτωση.
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b b

a a

b b
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b b
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b b

Οξυ A Δεοξυ A Οξυ S Δεοξυ S
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μοσφαιρίνης. Το αποτέλεσμα είναι χαμηλά επίπεδα λειτουργικής αιμοσφαιρίνης 
και μια ελαττωμένη παραγωγή ερυθροκυττάρων, τα οποία μπορούν να οδηγή-
σουν σε αναιμία, κόπωση, ωχρό δέρμα και δυσλειτουργία του ήπατος και του 
σπλήνα. Η θαλασσαιμία είναι μια ομάδα σχετιζόμενων νόσων. Στη θαλασ σαι
μία α, η αλυσίδα α της αιμοσφαιρίνης δεν παράγεται σε επαρκή ποσότητα. Συνε-
πώς, η μορφή των τετραμερών της αιμοσφαιρίνης περιέχει μόνον αλυσίδες β. 
Αυτά τα τετραμερή αναφέρονται ως αιμοσφαιρίνη H (HbH), προσδένουν οξυγό-
νο με μεγάλη συγγένεια αλλά όχι συνεργειακότητα. Έτσι, η απελευθέρωση του 
οξυγόνου στους ιστούς είναι ανεπαρκής. Στη θαλασσαιμία β, δεν παράγεται 
επαρκής ποσότητα αλυσίδας β της αιμοσφαιρίνης. Απουσία της αλυσίδας β, οι 
αλυσίδες α σχηματίζουν αδιάλυτα συσσωματώματα [Σ.τ.Μ.: έγκλειστα] που κα-
θιζάνουν μέσα στα ανώριμα ερυθροκύτταρα. Η απώλεια των ερυθροκυττάρων 
έχει ως αποτέλεσμα την αναιμία. Η πιο βαριά μορφή της θαλασσαιμίας β ονομά-
ζεται μείζων θαλασσαιμία ή αναιμία Cooley.

Τόσο η θαλασσαιμία α όσο και η β συνδέονται με πολλές διαφορετικές γενε-
τικές παραλλαγές και εμφανίζουν ένα ευρύ φάσμα κλινικής βαρύτητας. Οι πιο 
βαριές μορφές της θαλασσαιμίας α είναι συνήθως θανατηφόρες μόλις πριν ή αμέ-
σως μετά τη γέννηση. Εντούτοις, αυτές οι μορφές είναι σχετικά σπάνιες. Μια 
εξήγηση δίνει η εξέταση του ρεπερτορίου των γονιδίων της αιμοσφαιρίνης στο 
ανθρώπινο γονιδίωμα. Φυσιολογικά, οι άνθρωποι δεν έχουν δύο αλλά τέσσερα 
αλληλόμορφα για την αλυσίδα α, διατεταγμένα έτσι ώστε τα δύο γονίδια να βρί-
σκονται το ένα δίπλα στο άλλο στο ένα άκρο του κάθε χρωμοσώματος 16. Έτσι, 
η πλήρης απώλεια της έκφρασης της αλυσίδας α προϋποθέτει την αποδιοργάνω-
ση και των τεσσάρων αλληλομόρφων. Η θαλασσαιμία β είναι συχνότερη διότι 
οι άνθρωποι φυσιολογικά έχουν μόνο δύο αλληλόμορφα της αλυσίδας β, ένα σε 
κάθε αντίγραφο του χρωμοσώματος 11.

Η συσσώρευση των ελεύθερων αλυσίδων α  
της αιμοσφαιρίνης εμποδίζεται

Η παρουσία των τεσσάρων γονιδίων που εκφράζουν την αλυσίδα 
α, σε σύγκριση με τα δύο για την αλυσίδα β, υποδηλώνει ότι η 
αλυσίδα α θα παραγόταν σε περίσσεια (δεδομένης της υπερβολι-
κά απλής υπόθεσης ότι η έκφραση της πρωτεΐνης από κάθε γονί-
διο είναι συγκρίσιμη). Εάν αυτό είναι σωστό, γιατί δεν καθιζάνει 
η περίσσεια της αλυσίδας α; Ένας μηχανισμός για τη διατήρηση 
της αλυσίδας α σε διάλυμα αποκαλύφθηκε από την ανακάλυψη 
στα ερυθροκύτταρα μιας πρωτεΐνης 11 kDa η οποία ονομάζεται 
πρωτεΐνη που σταθεροποιεί την αιμοσφαιρίνη α (α-hemoglobin 
stabilizing protein, AHSP). Αυτή η πρωτεΐνη σχηματίζει ένα δια-
λυτό σύμπλοκο ειδικά με τα νεοσυντιθέμενα μονομερή της αλυ-
σίδας α. Η κρυσταλλική δομή ενός συμπλόκου μεταξύ της AHSP 
και της αιμοσφαιρίνης α αποκαλύπτει ότι η AHSP προσδένεται 
στην ίδια όψη της αλυσίδας α, όπως κάνει και η αλυσίδα β (Εικό-
να 7.29). Η AHSP προσδένεται τόσο στην αποξυγονωμένη όσο 
και στην οξυγονωμένη μορφή. Στο σύμπλοκο με δεσμευμένο το 
οξυγόνο, το άτομο του σιδήρου προσδένεται στην απομακρυσμέ-
νη παρά στην εγγύς ιστιδίνη.

Η λειτουργία της AHSP είναι να προσδένει και να εξασφαλίζει την κατάλλη-
λη αναδίπλωση στην αιμοσφαιρίνη α, κατά την παραγωγή της. Καθώς εκφράζε-
ται η αιμοσφαιρίνη β, εκτοπίζει την AHSP διότι το διμερές αιμοσφαιρίνης α–αι-
μοσφαιρίνης β είναι πιο σταθερό από ό,τι το σύμπλοκο αιμοσφαιρίνης α–AHSP. 
Έτσι η AHSP εμποδίζει τη μη σωστή αναδίπλωση, τη συσσώρευση και την κα-
θίζηση της ελεύθερης αιμοσφαιρίνης α. Μελέτες βρίσκονται σε εξέλιξη για να 
προσδιορίσουν εάν μεταλλάξεις στο γονίδιο που κωδικεύει την AHSP παίζουν 
ρόλο στο να τροποποιούν τη βαρύτητα της θαλασσαιμίας β.

Απομακρυσμένη 
ιστιδίνη

Αιμοσφαιρίνη α

AHSP

Εικόνα 7.29 Σταθεροποίηση της 
ελεύθερης αιμοσφαιρίνης α. Φαίνεται η 
δομή ενός συμπλόκου αιμοσφαιρίνης α – 
AHSP. Σε αυτό το σύμπλοκο, το ιόν σιδήρου 
είναι δεσμευμένο στο οξυγόνο και στην 
απομακρυσμένη ιστιδίνη. Παρατηρήστε ότι 
η AHSP προσδένεται στην ίδια επιφάνεια της 
αιμοσφαιρίνης α όπως και η αιμοσφαιρίνη β. 
[Σχεδιασμένο από 1YΟ1.pdb.]
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Στο ανθρώπινο γονιδίωμα κωδικεύονται επιπλέον σφαιρίνες

Πέρα από το γονίδιο για τη μυοσφαιρίνη, τα δύο γονίδια για την αιμο-
σφαιρίνη α, και το ένα για την αιμοσφαιρίνη β, το ανθρώπινο απλοειδές 

γονιδίωμα περιέχει και άλλα γονίδια σφαιρινών. Ήδη συναντήσαμε την εμβρυϊ
κή αιμοσφαιρίνη, η οποία περιέχει την αλυσίδα γ, στη θέση της αλυσίδας β. Αρ-
κετά άλλα γονίδια κωδικεύουν άλλες υπομονάδες αιμοσφαιρίνης που εκφράζο-
νται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, όπως η αλυσίδα δ, η αλυσίδα ε και η αλυ-
σίδα ζ.

Η εξέταση της αλληλουχίας του ανθρώπινου γονιδιώματος αποκάλυψε δύο 
επιπλέον σφαιρίνες. Και οι δύο αυτές πρωτεΐνες είναι μονομερείς και μοιάζουν 
περισσότερο με τη μυοσφαιρίνη παρά με την αιμοσφαιρίνη. Η πρώτη, η νευρο-
σφαιρίνη, εκφράζεται πρωτίστως στον εγκέφαλο και σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα 
στον αμφιβληστροειδή. Η νευροσφαιρίνη μπορεί να παίζει ρόλο στην προστα-
σία του νευρικού ιστού από την υποξία (ανεπαρκής συγκέντρωση οξυγόνου). Η 
δεύτερη, η κυτταροσφαιρίνη, εκφράζεται ευρύτερα σε ολόκληρο τον ανθρώπινο 
οργανισμό. Δομικές και φασματοσκοπικές μελέτες αποκάλυψαν ότι, και στη νευ-
ροσφαιρίνη και στην κυτταροσφαιρίνη, η εγγύς και η απομακρυσμένη ιστιδίνη 
σχηματίζουν σύμπλοκο συναρμογής με το άτομο σιδήρου στη δεοξυμορφή. Η 
δέσμευση του οξυγόνου εκτοπίζει την απομακρυσμένη ιστιδίνη. Μελλοντικές 
μελέτες θα πρέπει να διευκρινίσουν πληρέστερα τις λειτουργίες αυτών των με-
λών της οικογένειας των σφαιρινών.

Περίληψη 

7.1 Η μυοσφαιρίνη και η αιμοσφαιρίνη δεσμεύουν οξυγόνο  
 στα άτομα σιδήρου στην αίμη

Η μυοσφαιρίνη είναι σε μεγάλο βαθμό μια πρωτεΐνη με αέλικες που προσ-
δένει την προσθετική ομάδα της αίμης. Η αίμη αποτελείται από πρωτοπορ-
φυρίνη, ένα οργανικό συστατικό με τέσσερις συνδεδεμένους πυρρολικούς 
δακτυλίους και ένα κεντρικό ιόν σιδήρου στην κατάσταση Fe2+. Στη μυο-
σφαιρίνη, το ιόν σιδήρου σχηματίζει σύμπλοκο συναρμογής με την πλευρι-
κή αλυσίδα ενός καταλοίπου ιστιδίνης, που αναφέρεται ως εγγύς ιστιδίνη. 
Ένα από τα άτομα οξυγόνου στο Ο2 προσδένεται στον σίδηρο σε μια κενή 
θέση συναρμογής. Λόγω της μερικής μεταφοράς ηλεκτρονίων από τον σί-
δηρο στο οξυγόνο, με τη δέσμευση του οξυγόνου το ιόν του σιδήρου μετα-
κινείται ώστε να βρίσκεται στο επίπεδο της πορφυρίνης. Η αιμοσφαιρίνη 
αποτελείται από τέσσερις πολυπεπτιδικές αλυσίδες, δύο αλυσίδες α και δύο 
αλυσίδες β. Η κάθε μία από αυτές τις αλυσίδες είναι παρόμοια με την αλ-
ληλουχία των αμινοξέων της μυοσφαιρίνης και αναδιπλώνεται σε μια πολύ 
παρόμοια τριδιάστατη δομή. Το τετραμερές της αιμοσφαιρίνης περιγράφε-
ται καλύτερα ως ένα ζεύγος διμερών αβ.

7.2 Η αιμοσφαιρίνη προσδένει το οξυγόνο συνεργειακά
Η καμπύλη δέσμευσης του οξυγόνου για τη μυοσφαιρίνη αποκαλύπτει μια 
απλή διεργασία δέσμευσης ισορροπίας. Η μυοσφαιρίνη είναι ημικορεσμέ-
νη με οξυγόνο σε συγκέντρωση οξυγόνου περίπου 2 torr. Η καμπύλη δέ-
σμευσης οξυγόνου για την αιμοσφαιρίνη έχει ένα σχήμα που μοιάζει με 
«S» (σιγμοειδές), δείχνοντας ότι η δέσμευση του οξυγόνου είναι συνεργει-
ακή. Η δέσμευση του οξυγόνου σε μία θέση μέσα στο τετραμερές επηρεά-
ζει τις συγγένειες των άλλων θέσεων για οξυγόνο. Η συνεργειακή δέσμευ-
ση και απελευθέρωση του οξυγόνου αυξάνουν σημαντικά την αποτελεσμα-
τικότητα μεταφοράς του. Στη μεταφορά οξυγόνου από τους πνεύμονες (με 
μερική πίεση οξυγόνου 100 torr) στους ιστούς (με μερική πίεση οξυγόνου 
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20 torr), το ποσοστό της συνολικής ικανότητας μεταφοράς οξυγόνου που 
χρησιμοποιείται είναι 66% συγκρινόμενο με το 7%, εάν είχε χρησιμοποιη-
θεί η μυοσφαιρίνη ως φορέας οξυγόνου.

Με τη δέσμευση του οξυγόνου αλλάζει η τεταρτοταγής δομή της αιμο-
σφαιρίνης. Η δομή της δεοξυαιμοσφαιρίνης αναφέρεται ως κατάσταση Τ. 
Η δομή της οξυαιμοσφαιρίνης αναφέρεται ως κατάσταση R. Στη μετάβα-
ση από την κατάσταση Τ στην κατάσταση R τα δύο διμερή αβ περιστρέ-
φονται, το ένα σε σχέση με το άλλο, κατά περίπου 15ο. Η συνεργειακή 
δέσμευση μπορεί δυνητικά να εξηγηθεί τόσο με το εναρμονισμένο μοντέ-
λο όσο και με το μοντέλο ακολουθίας. Στο εναρμονισμένο μοντέλο, κά-
θε αιμοσφαιρίνη υιοθετεί είτε την κατάσταση Τ είτε την κατάσταση R· η 
ισορροπία μεταξύ των δύο καταστάσεων προσδιορίζεται από τον αριθμό 
των κατειλημμένων θέσεων δέσμευσης από το οξυγόνο. Τα μοντέλα ακο-
λουθίας επιτρέπουν ενδιάμεσες δομές. Οι δομικές αλλαγές στις θέσεις του 
σιδήρου ως απόκριση στη δέσμευση του οξυγόνου μεταβιβάζονται στην 
επιφάνεια επαφής μεταξύ των διμερών αβ, επηρεάζοντας την ισορροπία 
Τ προς R.

Τα ερυθροκύτταρα περιέχουν 2,3διφωσφογλυκερικό σε συγκεντρώ-
σεις περίπου ίσες με εκείνες της αιμοσφαιρίνης. Το 2,3διφωσφογλυκε-
ρικό προσδένεται ισχυρά στην κατάσταση Τ αλλά όχι στην κατάσταση R, 
σταθεροποιώντας την κατάσταση Τ και ελαττώνοντας τη συγγένεια της 
αιμοσφαιρίνης για το οξυγόνο. Η εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη προσδένει πιο 
ισχυρά το οξυγόνο από ό,τι το κάνει η αιμοσφαιρίνη των ενηλίκων, πράγ-
μα που οφείλεται στην ασθενέστερη δέσμευση του 2,3διφωσφογλυκερι-
κού. Αυτή η διαφορά επιτρέπει τη μεταφορά οξυγόνου από το μητρικό στο 
εμβρυϊκό αίμα.

7.3 Τα ιόντα υδρογόνου και το διοξείδιο του άνθρακα προάγουν  
 την απελευθέρωση του οξυγόνου: το φαινόμενο Bohr

Οι ιδιότητες δέσμευσης οξυγόνου της αιμοσφαιρίνης επηρεάζονται σημα-
ντικά από το pH και από την παρουσία του διοξειδίου του άνθρακα, ένα 
φαινόμενο που είναι γνωστό ως φαινόμενο Bohr. Με την αύξηση της συ-
γκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου –δηλαδή, την ελάττωση του pH– ελατ-
τώνεται η συγγένεια της αιμοσφαιρίνης για οξυγόνο, πράγμα που οφεί-
λεται στην πρωτονίωση των αμινοτελικών άκρων και συγκεκριμένων 
καταλοίπων ιστιδίνης. Τα πρωτονιωμένα κατάλοιπα βοηθούν στη σταθε-
ροποίηση της κατάστασης Τ. Αυξανόμενες συγκεντρώσεις διοξειδίου του 
άνθρακα ελαττώνουν τη συγγένεια της αιμοσφαιρίνης για το οξυγόνο με 
δύο μηχανισμούς. Πρώτον, το διοξείδιο του άνθρακα μετατρέπεται σε αν-
θρακικό οξύ, το οποίο ελαττώνει τη συγγένεια της αιμοσφαιρίνης για το 
οξυγόνο με το να ελαττώνει το pH μέσα στα ερυθροκύτταρα. Δεύτερον, το 
διοξείδιο του άνθρακα προστίθεται στα αμινοτελικά άκρα για να σχηματι-
στούν καρβαμίδια. Αυτές οι αρνητικά φορτισμένες ομάδες σταθεροποιούν 
τη δεοξυαιμοσφαιρίνη μέσω ιοντικών αλληλεπιδράσεων. Επειδή τα ιόντα 
υδρογόνου και το διοξείδιο του άνθρακα παράγονται σε ιστούς με έντο-
νη μεταβολική δραστηριότητα, το φαινόμενο Bohr βοηθά την παροχή του 
οξυγόνου σε θέσεις όπου χρειάζεται περισσότερο.

7.4 Μεταλλάξεις στα γονίδια που κωδικεύουν υπομονάδες  
 της αιμοσφαιρίνης μπορούν να προκαλέσουν νόσο

Η δρεπανοκυτταρική αναιμία προκαλείται από μια μετάλλαξη στην αλυσί-
δα β της αιμοσφαιρίνης η οποία αντικαθιστά ένα κατάλοιπο γλουταμινικού 
με ένα κατάλοιπο βαλίνης. Ως αποτέλεσμα, σχηματίζεται μια υδρόφοβη 
κηλίδα στην επιφάνεια της δεοξυαιμοσφαιρίνης (κατάσταση Τ) που οδη-
γεί στον σχηματισμό ινωδών πολυμερών. Αυτές οι ίνες στρεβλώνουν τα 
ερυθροκύτταρα σε σχήμα δρεπάνου. Η δρεπανοκυτταρική αναιμία ήταν η 
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πρώτη νόσος που σχετίστηκε με μια αλλαγή στην αλληλουχία των αμινο
ξέων μιας πρωτεΐνης. Οι θαλασσαιμίες είναι νόσοι που προκαλούνται από 
τη μειωμένη παραγωγή είτε της αλυσίδας α είτε της β, παράγοντας τετραμε-
ρή αιμοσφαιρίνης που περιέχουν μόνο έναν τύπο αλυσίδας της αιμοσφαιρί-
νης. Τέτοια μόρια αιμοσφαιρίνης χαρακτηρίζονται από πενιχρή απελευθέ-
ρωση οξυγόνου και χαμηλή διαλυτότητα, οδηγώντας στην αποδόμηση των 
ερυθροκυττάρων κατά την πορεία της ανάπτυξής τους. Τα πρόδρομα των 
ερυθροκυττάρων παράγουν κανονικά μια μικρή περίσσεια αλυσίδων α της 
αιμοσφαιρίνης σε σύγκριση με τις αλυσίδες β. Για να εμποδιστεί η συσσω-
μάτωση της περίσσειας των αλυσίδων α, τα ερυθροκύτταρα παράγουν την 
πρωτεΐνη που σταθεροποιεί την αιμοσφαιρίνη α, η οποία προσδένεται ειδι-
κά στα νεοσυντιθέμενα μονομερή της αλυσίδας α για να σχηματιστεί ένα 
διαλυτό σύμπλοκο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Τα μοντέλα δέσμευσης μπορούν να διατυπωθούν με ποσοτικούς όρους: 
το διάγραμμα Hill και το εναρμονισμένο μοντέλο

Το διάγραμμα Hill
Ένας χρήσιμος τρόπος για να περιγραφεί ποσοτικά η δι-
εργασία της συνεργειακής δέσμευσης, όπως είναι εκείνη 
για την αιμοσφαιρίνη, αναπτύχθηκε από τον Archibald 
Hill το 1913. Θεωρήστε μια υποθετική ισορροπία για μια 
πρωτεΐνη Χ που δεσμεύει ένα πρόσδεμα S:

 X + nS 34 X(S)n (1)

όπου n είναι μια μεταβλητή που μπορεί να πάρει τιμές 
ακέραιου αριθμού ή κλάσματος. Η παράμετρος n είναι 
ένα μέτρο του βαθμού της συνεργειακότητας στη δέ-
σμευση του προσδέματος. Για Χ = αιμοσφαιρίνη και S = 
Ο2, η μέγιστη τιμή για το n είναι 4. Η τιμή του n = 4 θα 
ίσχυε εάν η δέσμευση του οξυγόνου από την αιμοσφαιρί-
νη ήταν εντελώς συνεργειακή. Εάν η δέσμευση του οξυ-
γόνου από την αιμοσφαιρίνη ήταν εντελώς μη συνεργει-
ακή, τότε το n θα ήταν ίσο με 1. 

Η ανάλυση της ισορροπίας στην εξίσωση 1 παράγει 
την ακόλουθη έκφραση για το κλάσμα κορεσμού, Y:

 [S]n
Y = ����� [S]n + [S50]

n

όπου [S50] είναι η συγκέντρωση στην οποία το Χ είναι 
ημικορεσμένο. Για την αιμοσφαιρίνη αυτή η έκφραση γί-
νεται

 pO2
n

Y = ����� pO2
n + P50

n

όπου Ρ50 είναι η μερική πίεση του οξυγόνου στην οποία η 
αιμοσφαιρίνη είναι ημικορεσμένη. Αυτή η έκφραση μπο-
ρεί, μετά από αλγεβρικές πράξεις, να γραφτεί ως:

 Y  pO2
n

 ��� = ��� 1 – Y  P50
n

και έτσι

 Y  pO2
n

log ( ��� ) = log ( ��� )= n log(pO2) – n log(P50) 1 – Y  P50
n

Αυτή η εξίσωση προβλέπει ότι ένα διάγραμμα του log 
(Y/1Y) ως συνάρτηση του log(P50), που ονομάζεται διά-
γραμμα Hill, θα πρέπει να είναι ευθεία γραμμή με κλίση n. 

Τα διαγράμματα Hill για τη μυοσφαιρίνη και την αι-
μοσφαιρίνη δείχνονται στην Εικόνα 7.30. Για τη μυο
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Εικόνα Παραρτήματος 7.30 Διαγράμματα Hill για τη 
μυοσφαιρίνη και την αιμοσφαιρίνη. 
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Παράρτημα

σφαιρίνη, το διάγραμμα Hill είναι γραμμικό με κλίση 
1. Για την αιμοσφαιρίνη, το διάγραμμα Hill δεν είναι 
εντελώς γραμμικό, διότι η εξίσωση ισορροπίας επάνω 
στην οποία είναι βασισμένο το διάγραμμα Hill δεν είναι 
εντελώς σωστή. Εντούτοις, το διάγραμμα είναι περίπου 
γραμμικό στις μεσαίες τιμές με κλίση 2,8. Η κλίση, που 
συχνά αναφέρεται ως συντελεστής Hill, είναι ένα μέτρο 
της συνεργειακότητας της δέσμευσης του οξυγόνου. Η 
χρησιμότητα του διαγράμματος Hill είναι ότι παρέχει μια 
απλά παραγόμενη ποσοτική εκτίμηση του βαθμού της 
συνεργειακότητας στη δέσμευση. Με τη χρησιμοποίη-
ση της εξίσωσης Hill και του προκύπτοντος συντελεστή 
Hill, παράγεται μια καμπύλη δέσμευσης που προσομοιά-
ζει με εκείνη για την αιμοσφαιρίνη (Εικόνα 7.32).

Το εναρμονισμένο μοντέλο
Το εναρμονισμένο μοντέλο μπορεί να διατυπωθεί με πο-
σοτικούς όρους. Απαιτούνται μόνον τέσσερις παράμε-
τροι: (1) ο αριθμός θέσεων δέσμευσης (θεωρείται ότι 
είναι ισοδύναμες) στην πρωτεΐνη, (2) η αναλογία των 
συγκεντρώσεων των καταστάσεων T και R απουσία δε-
σμευμένων προσδεμάτων, (3) η συγγένεια των θέσεων 
για τη δέσμευση προσδεμάτων σε πρωτεΐνες σε κατά-

σταση R, και (4) ένα μέτρο για το πόσο πιο σφιχτά δε
σμεύουν προσδέματα οι υπομονάδες στις πρωτεΐνες που 
βρίσκονται στην κατάσταση R σε σύγκριση με τις υπομο-
νάδες που βρίσκονται στην κατάσταση Τ. Ο αριθμός των 
θέσεων δέσμευσης, n, είναι συνήθως γνωστός από άλλες 
πληροφορίες. Για την αιμοσφαιρίνη, n = 4. Η αναλογία 
των συγκεντρώσεων των καταστάσεων T και R χωρίς δε-
σμευμένα προσδέματα είναι μια σταθερά:

L = [T0] / [R0]

όπου ο δείκτης αναφέρεται στον αριθμό των δεσμευμέ-
νων προσδεμάτων (σε αυτή την περίπτωση, μηδέν). Η 
συγγένεια των υπομονάδων στην κατάσταση R ορίζε-
ται από τη σταθερά διάστασης KR για τη δέσμευση ενός 
προσδέματος σε μία μοναδική θέση στην κατάσταση R. 
Παρομοίως, η σταθερά διάστασης για τη δέσμευση ενός 
προσδέματος σε μία μοναδική θέση στην κατάσταση T 
είναι KT. Μπορούμε να ορίσουμε την αναλογία αυτών 
των σταθερών διάστασης ως c = KR / KT.

Αυτό είναι ένα μέτρο για το πόσο πιο ισχυρά μια υπο-
μονάδα πρωτεΐνης που βρίσκεται στην κατάσταση R δε-
σμεύει ένα πρόσδεμα σε σύγκριση με μια υπομονάδα 
πρωτεΐνης που βρίσκεται στην κατάσταση Τ. Επισημαί-
νεται ότι c < 1, διότι KR και KT είναι σταθερές διάστασης 
και η ισχυρή δέσμευση αντιστοιχεί σε μια μικρή σταθερά 
διάστασης.

Ποια είναι η αναλογία της συγκέντρωσης πρωτεϊνών 
στην κατάσταση Τ με δεσμευμένο ένα πρόσδεμα προς τη 
συγκέντρωση πρωτεϊνών στην κατάσταση R με δεσμευ-
μένο ένα πρόσδεμα; Η σταθερά διάστασης για μία μονα-
δική θέση στην κατάσταση R είναι KR. Για μία πρωτεΐνη 
με n θέσεις, υπάρχουν n πιθανές θέσεις για την δέσμευση 
του πρώτου προσδέματος. Αυτός ο στατιστικός παράγο-
ντας ευνοεί τη δέσμευση προσδέματος σε σύγκριση με 
μια πρωτεΐνη με μία μοναδική θέση. Έτσι, [R1] = n[R0]
[S]/KR. Παρομοίως, [T1] = n[T0][S]/KT. Οπότε,

 n[T0][S] / KT [T0] [T1] / [R1] = ������ = ������ = cL n[R0][S] / KR [R0](KR / KT)
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Εικόνα Παραρτήματος 7.31 Καμπύλες δέσμευσης οξυγόνου για 
διάφορους συντελεστές Hill. Η καμπύλη που αντιστοιχεί σε n = 2,8 
μοιάζει πολύ με την καμπύλη της αιμοσφαιρίνης.

Εικόνα Παραρτήματος 7.32 Προσομοίωση της δέσμευσης του οξυγόνου σύμφωνα με το 
εναρμονισμένο μοντέλο. Το κλάσμα κορεσμού (Y) ως συνάρτηση της pO2 με τις ακόλουθες 
τιμές για τις παραμέτρους: L = 9.000, c = 0,014, και KR = 2,5 torr. Φαίνεται το κλάσμα των μορίων 
στην κατάσταση Τ με δεσμευμένα μηδέν, ένα και δύο μόρια οξυγόνου (T0, T1 και T2), και το 
κλάσμα των μορίων στην κατάσταση R με δεσμευμένα δύο, τρία και τέσσερα  μόρια οξυγόνου 
(R2, R3 και R4). Τα κλάσματα των μορίων σε άλλες μορφές είναι πολύ μικρά και δεν εμφανίζονται.pO2 (torr)
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Παρόμοια ανάλυση αποκαλύπτει ότι, για καταστάσεις με 
δεσμευμένα i προσδέματα, [Ti][Ri] = ciL. Με άλλα λόγια, 
η αναλογία των συγκεντρώσεων στην κατάσταση Τ προς 
την κατάσταση R ελαττώνεται κατά έναν παράγοντα c 
για κάθε πρόσδεμα που δεσμεύεται.

Ας ορίσουμε μια κατάλληλη κλίμακα για τη συγκέ-
ντρωση του S: α = [S] / KR.

Αυτός ο ορισμός είναι χρήσιμος διότι είναι η αναλο-
γία της συγκέντρωσης του S προς τη σταθερά διάστασης 
που προσδιορίζει την έκταση της δέσμευσης. Χρησιμο-
ποιώντας αυτόν τον ορισμό, βλέπουμε ότι 

 n[R0][S]
[R1] = ���� = n[R0]α KR

Παρομοίως,

n[T0][S]
[T1] = ���� = ncL[R0]α KT

Ποια είναι η συγκέντρωση των μορίων στην κατά-
σταση R με δεσμευμένα δύο προσδέματα; Πάλι, πρέπει 
να θεωρήσουμε τον στατιστικό παράγοντα – δηλαδή, τον 
αριθμό των τρόπων με τους οποίους ένα δεύτερο πρόσ-
δεμα μπορεί να δεσμευθεί σε ένα μόριο με μία κατειλημ-
μένη θέση. Ο αριθμός των τρόπων είναι n – 1. Εντούτοις, 
επειδή δεν έχει σημασία ποιο πρόσδεμα είναι το «πρώτο» 
και ποιο είναι το «δεύτερο», πρέπει να διαιρέσουμε με 
έναν παράγοντα του 2. Έτσι,

  n – 1
 (���)[R1][S]   2

[R2] = �������  KR

  n – 1
 = (���)[R1]α    2

   n – 1
 = (���)(n[R0]α)α    2

   n – 1
 = n(���)[K0]α

2    2

Μπορούμε να πάρουμε παρόμοιες εξισώσεις για την 
περίπτωση με δεσμευμένα i προσδέματα και για τις κα-
ταστάσεις T.

Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε το κλάσμα κορε-
σμού, Y. Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των θέσεων 
με συνδεδεμένα προσδέματα διαιρεμένος με τη συνολική 
συγκέντρωση των δυνητικών θέσεων δέσμευσης. Έτσι,

 ([R1] + [T1]) + 2([R2] + [T2]) + Z
 + n([Rn] + [Tn])Y = ������������������� n([R0] + [T0] + [R1] + [T1] + Z + [Rn] + [Tn])

Αντικαθιστώντας μέσα σε αυτή την εξίσωση, βρίσκουμε

 n[R0]α + nc[T0]α + 2(n(n – 1)/2)[R0]α
2 

 + 2(n(n – 1)/2)c2[T0]α
2 + Z

 + n([R0]α
n + ncn[T0])αn

Y = ������������������� n([R0] + [T0] + n[R0]α + nc[T0]α + Z
 + [R0]α

n + cn[T0]α
n) 

Αντικαθιστώντας [Τ0] με L[R0] και αθροίζοντας αυτές τις 
σειρές παράγεται 

 α(1 + α)n – 1 + Lcα(1 + cα)n – 1

Y = ������������ (1 + α)n + L(1 + cα)n 

Τώρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εξίσω-
ση για να ταιριάξουμε τα δεδομένα που παρατηρούνται 
για την αιμοσφαιρίνη μεταβάλλοντας τις παραμέτρους 
L, c, και KR (με n = 4). Ένα εξαιρετικό ταίριασμα προ-
κύπτει με L = 9000, c = 0,014, και KR = 2,5 torr (Εικόνα 
7.31).

Επιπλέον, με το κλάσμα κορεσμού, δείχνονται οι συ-
γκεντρώσεις των οντοτήτων T0, T1, T2, R2, R3, και R4. 
Οι συγκεντρώσεις όλων των άλλων ενώσεων και συ-
μπλόκων είναι πολύ χαμηλές. Η πρόσθεση των συγκε-
ντρώσεων είναι η κύρια διαφορά μεταξύ της ανάλυσης 
που χρησιμοποιεί την εξίσωση Hill και της προκειμέ-
νης ανάλυσης του εναρμονισμένου μοντέλου. Η εξίσω-
ση Hill δίνει μόνο το κλάσμα κορεσμού, ενώ η ανάλυση 
του εναρμονισμένου μοντέλου παράγει συγκεντρώσεις 
για όλες τις χημικές οντότητες. Στην παρούσα περίπτω-
ση, αυτή η ανάλυση παράγει την αναμενόμενη αναλογία 
των πρωτεϊνών στην κατάσταση T προς τις πρωτεΐνες 
στην κατάσταση R, σε κάθε στάδιο της δέσμευσης. Αυ-
τή η αναλογία μεταβάλλεται από 9.000 σε 126 σε 1,76 
σε 0,025 σε 0,00035, με μηδέν, ένα, δύο, τρία και τέσ-
σερα δεσμευμένα οξυγόνα, αντίστοιχα. Αυτή η αναλο-
γία παρέχει ένα ποσοτικό μέτρο της μετάβασης του πλη-
θυσμού της αιμοσφαιρίνης από την κατάσταση T στην 
κατάσταση R.

Το μοντέλο ακολουθίας επίσης μπορεί να διατυπωθεί 
με ποσοτικούς όρους. Εντούτοις, η διατύπωση χρειάζεται 
πολύ περισσότερες παραμέτρους, και οι πολλές διαφο-
ρετικές ομάδες παραμέτρων συχνά παράγουν παρόμοιες 
συμφωνίες με τα πειραματικά δεδομένα.
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αίμη, σελ. 201
πρωτοπορφυρίνη, σελ. 202
εγγύς ιστιδίνη, σελ. 202
απεικόνιση λειτουργικού μαγνητικού  

συντονισμού (fMRI), σελ. 202
ανιόν σουπεροξειδίου, σελ. 203
μεταμυοσφαιρίνη, σελ. 203
απομακρυσμένη ιστιδίνη, σελ. 203
αλυσίδα α, σελ. 204
αλυσίδα β, σελ. 204
πτυχή σφαιρινών, σελ. 204
διμερές αβ, σελ. 204
καμπύλη δέσμευσης οξυγόνου, σελ. 204
κλάσμα κορεσμού, σελ. 204
μερική πίεση, σελ. 205

σιγμοειδής (καμπύλη), σελ. 205
συνεργειακή δέσμευση, σελ. 205
κατάσταση Τ, σελ. 206
κατάσταση R, σελ. 206
εναρμονισμένο μοντέλο (μοντέλο 

MWC), σελ. 207
μοντέλο ακολουθίας, σελ. 207
2,3διφωσφογλυκερικό, σελ. 208
εμβρυϊκή αιμοσφαιρίνη, σελ. 209
μονοξείδιο του άνθρακα, σελ. 210
καρβοξυαιμοσφαιρίνη, σελ. 210
φαινόμενο Bohr, σελ. 210
ανθρακική ανυδράση, σελ. 211
καρβαμικό, σελ. 212
δρεπανοκυτταρική αναιμία, σελ. 213

αιμοσφαιρίνη S, σελ. 213
δρεπανοκυτταρικό στίγμα, σελ. 214
ελονοσία, σελ. 214
θαλασσαιμία, σελ. 214
αιμοσφαιρίνη Η, σελ. 215
μείζων θαλασσαιμία (αναιμία Cooley), 

σελ. 215
πρωτεΐνη που σταθεροποιεί την αιμο-

σφαιρίνη α (AHSP), σελ. 215
νευροσφαιρίνη, σελ. 216
κυτταροσφαιρίνη, σελ. 216
διάγραμμα Hill, σελ. 218
συντελεστής Hill, σελ. 219

Όροι-κλειδιά

Ασκήσεις

1. Κάνοντας διαλογή στη βιόσφαιρα. Η μυοσφαιρίνη από τη 
φάλαινα φυσητήρα ήταν η πρώτη πρωτεΐνη της οποίας προσδι-
ορίστηκε η δομή. Προτείνετε μια εξήγηση για την παρατήρηση 
ότι ο μυς της φάλαινας φυσητήρα είναι μια πλούσια πηγή αυ-
τής της πρωτεΐνης.

2. Περιεκτικότητα σε αιμοσφαιρίνη. Ο μέσος όρος του όγκου 
των ερυθροκυττάρων είναι 87 μm3. Η μέση συγκέντρωση της 
αιμοσφαιρίνης στα ερυθροκύτταρα είναι 0,34 g ml–1. 
(α) Ποια είναι η μάζα της αιμοσφαιρίνης που περιέχεται σε ένα 
μέσο ερυθροκύτταρο;
(β) Πόσα μόρια αιμοσφαιρίνης υπάρχουν σε ένα μέσο ερυθρο-
κύτταρο; Υποθέστε ότι το μοριακό βάρος του τετραμερούς της 
αιμοσφαιρίνης του ανθρώπου είναι 65 kDa.
(γ) Θα μπορούσε η συγκέντρωση της αιμοσφαιρίνης να είναι 
πολύ υψηλότερη από την παρατηρούμενη τιμή; (Υπόδειξη: 
Υποθέστε ότι ένα ερυθροκύτταρο περιείχε μια κρυσταλλική 
συστοιχία μορίων αιμοσφαιρίνης ενός κυβικού πλέγματος με 
πλευρές 65Å.)

3. Περιεκτικότητα σε σίδηρο. Πόσος σίδηρος υπάρχει στην αι-
μοσφαιρίνη ενός ενηλίκου 70 kg; Θεωρήστε ότι ο όγκος του 
αίματος είναι 70 ml kg–1 του βάρους του σώματος και ότι η 
περιεκτικότητα του αίματος σε αιμοσφαιρίνη είναι 0,16 g ml–1.

4. Οξυγονώνοντας τη μυοσφαιρίνη. Η περιεκτικότητα σε μυο-
σφαιρίνη μερικών μυών του ανθρώπου είναι περίπου 8 g kg–1. 
Στη φάλαινα φυσητήρα, η περιεκτικότητα του μυός σε μυο-
σφαιρίνη είναι περίπου 80 g kg–1.
(α) Πόσο οξυγόνο είναι δεσμευμένο στη μυοσφαιρίνη στον μυ 
του ανθρώπου και πόσο στον μυ της φάλαινας φυσητήρα; Να 
θεωρήσετε ότι η μυοσφαιρίνη είναι κορεσμένη με οξυγόνο, και 
το μοριακό βάρος της μυοσφαιρίνης του ανθρώπου και της φά-
λαινας φυσητήρα είναι το ίδιο. 

(β) Η συγκέντρωση του οξυγόνου που διαλύεται στο νερό του 
ιστού (σε ισορροπία με το φλεβικό αίμα) στους 37°C είναι πε-
ρίπου 3,5 × 10–5 Μ. Ποιος είναι ο λόγος του δεσμευμένου οξυ-
γόνου στη μυοσφαιρίνη προς εκείνο που είναι απευθείας διαλυ-
μένο στο νερό του μυός της φάλαινας φυσητήρα;

5. Συντονίζοντας τη συγγένεια των πρωτονίων. Η pKa ενός 
 οξέος εξαρτάται μερικώς από το περιβάλλον του. Να προβλέ-
ψετε το αποτέλεσμα της κάθε μίας από τις ακόλουθες περιβαλ-
λοντικές αλλαγές στην pKa της πλευρικής αλυσίδας του γλου-
ταμινικού οξέος.
(α) Μια πλευρική αλυσίδα λυσίνης φέρεται σε εγγύτητα.
(β) Η τελική καρβοξυλομάδα της πρωτεΐνης φέρεται σε εγγύ-
τητα.
(γ) Η πλευρική αλυσίδα του γλουταμινικού οξέος μετατοπίζε-
ται από την εξωτερική επιφάνεια της πρωτεΐνης σε μια μη πο-
λική θέση στο εσωτερικό της.

6. Αντισταθμιστικός παράγοντας. Κατά την αποξυγόνωση, η 
 αιμοσφαιρίνη Α αναστέλλει τον σχηματισμό των μακριών ινών 
της αιμοσφαιρίνης S και τον επακόλουθο σχηματισμό δρεπα-
νοκυττάρων. Γιατί η αιμοσφαιρίνη Α έχει αυτό το αποτέ λεσμα;

7. Μεταφέροντας ένα φορτίο. Υποθέστε ότι κάνετε αναρρίχη-
ση σε ένα υψηλό βουνό και η μερική πίεση του οξυγόνου στον 
αέρα ελαττώνεται στα 75 torr. Υπολογίστε το ποσοστό της ικα-
νότητας μεταφοράς οξυγόνου που θα χρησιμοποιηθεί, θεωρώ-
ντας ότι το pH των ιστών και των πνευμόνων είναι 7,4 και ότι η 
συγκέντρωση του οξυγόνου στους ιστούς είναι 20 torr.

8. Bohr δι' ημάς, όχι δι' υμάς. Εμφανίζει η μυοσφαιρίνη φαινό-
μενο Bohr; Γιατί ναι ή γιατί όχι;

9. Προσαρμογή σε μεγάλο υψόμετρο. Μετά την παραμονή μιας 
ημέρας ή περισσότερο σε μεγάλο υψόμετρο (με μια μερική 



πίεση οξυγόνου των 75 torr), αυξάνεται η συγκέντρωση του 
2,3διφωσφογλυκερικού (2,3BPG) στα ερυθροκύτταρα. Ποιο 
αποτέλεσμα θα έχει μια αύξηση της συγκέντρωσης του 2,3
BPG στην καμπύλη δέσμευσης οξυγόνου για την αιμοσφαιρί-
νη; Γιατί θα ήταν ευεργετική αυτή η προσαρμογή για μια καλή 
λειτουργικότητα σε μεγάλο υψόμετρο;

10. Ντοπινγκ αίματος. Στις παράνομες μεθόδους βελτίωσης της 
απόδοσης στις οποίες καταφεύγουν μερικές φορές οι αθλητές 
αθλημάτων αντοχής περιλαμβάνεται και μια μέθοδος ντόπινγκ 
αίματος γνωστή ως αυτόλογη μετάγγιση. Από τον αθλητή αφαι-
ρείται ποσότητα αίματος αρκετό χρόνο πριν από τον αγώνα η 
οποία μεταγγίζεται πάλι σε αυτόν λίγο πριν από τον αγώνα.

(α) Γιατί η μετάγγιση αίματος θα βοηθήσει τον αθλητή;

(β) Με την πάροδο του χρόνου εξαντλείται από τα αποθηκευ-
μένα ερυθροκύτταρα το 2,3BPG. Ποιες μπορεί να είναι οι συ-
νέπειες από τη χρήση αυτού του αίματος σε μια μετάγγιση;

11. Θα πάρω τον αστακό. Τα αρθρόποδα, όπως οι αστακοί, 
έχουν φορείς οξυγόνου αρκετά διαφορετικούς από την αιμο-
σφαιρίνη. Οι θέσεις δέσμευσης οξυγόνου δεν περιέχουν αίμη, 
αλλά, αντ’ αυτής, βασίζονται σε δύο ιόντα χαλκού (Ι). Οι δομι-
κές αλλαγές που συνοδεύουν τη δέσμευση του οξυγόνου δεί-
χνονται παρακάτω. Πώς μπορούν αυτές οι αλλαγές να διευκο-
λύνουν τη συνεργειακή δέσμευση του οξυγόνου;
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12. Μια αποσύνδεση. Με τη χρησιμοποίηση της θεσηκατευ-
θυνόμενης μεταλλαξι γένεσης, παρασκευάστηκε αιμοσφαιρίνη 
στην οποία τα κατάλοιπα της εγγύς ιστιδίνης στις αλυ σίδες α 
και β έχουν αντικατασταθεί από γλυκίνη. Ο ιμιδαζολικός δα-
κτύλιος από αυτά τα κατάλοιπα μπορεί να αντικατασταθεί με 
την προσθήκη ελεύθερου ιμιδαζολίου σε διάλυμα. Θα περιμέ-
νατε αυτή η τροποποιημένη αιμοσφαιρίνη να δείχνει συνεργει-
ακότητα στη δέσμευση του οξυγόνου; Γιατί ναι ή γιατί όχι;

NHN

Ιμιδαζόλιο

13. Επιτυχής αντικατάσταση. Τα κύτταρα του αίματος από με-
ρικά πτηνά δεν περιέχουν 2,3διφωσφογλυκερικό, αλλά, αντ’ 
αυτού, περιέχουν μία από τις χημικές ενώσεις (α) έως (δ), η 
οποία παίζει έναν ανάλογο λειτουργικό ρόλο. Ποια χημική 
ένωση πιστεύετε ότι είναι πιο πιθανό να παίζει αυτόν τον ρόλο;
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14. Θεωρητικές καμπύλες. (α) Χρησιμοποιώντας την εξίσωση 
Hill, σχεδιάστε μια καμπύλη δέσμευσης οξυγόνου για μια υπο-
θετική αιμοσφαιρίνη με δύο υπομονάδες με n = 1,8 και P50 = 
10 torr. (β) Επαναλάβετε, χρησιμοποιώντας το εναρμονισμένο 
μοντέλο με n = 2, L = 1.000, c = 0,01 και KR = 1 torr.    

15. Παρασιτική δράση. Όταν το P. falciparum ζει μέσα στα 
ερυθροκύτταρα, ο μεταβολισμός του παρασίτου έχει την τάση 
να απελευθερώνει οξύ. Ποιο αποτέλεσμα είναι πιθανό να έχει η 
παρουσία του οξέος στην ικανότητα μεταφοράς οξυγόνου των 
ερυθροκυττάρων; Ποια είναι η πιθανότητα ότι αυτά τα κύτταρα 
θα μετατραπούν σε δρεπανοκύτταρα;
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Ασκήσεις ερμηνείας δεδομένων

16. Δέσμευση οξυγόνου σε πρωτόγονους οργανισμούς. Οι 
λάμπραι νες είναι πρωτόγονοι οργανισμοί των οποίων οι πρό-
γονοι απέκλιναν από τους προγόνους των ψαριών και των θη-
λαστικών περίπου πριν από 400 εκατομμύρια χρόνια. Το αίμα 
της λάμπραινας περιέχει μια αιμοσφαιρίνη που συγγενεύει με 
την αιμοσφαιρίνη των θηλαστικών. Εντούτοις, η αιμοσφαιρί-
νη της λάμπραινας στην οξυγονωμένη κατάσταση είναι μονο-
μερής. Τα δεδομένα της δέσμευσης του οξυγόνου για την αι-
μοσφαιρίνη της λάμπραινας είναι ως ακολούθως:

 pO2 Y pO2 Y pO2 Y

 0,1 0,0060 2,0 0,112 50,0 0,889
 0,2 0,0124 3,0 0,170 60,0 0,905
 0,3 0,0190 4,0 0,227 70,0 0,917
 0,4 0,0245 5,0 0,283 80,0 0,927
 0,5 0,0307 7,5 0,420 90,0 0,935
 0,6 0,0380 10,0 0,500 100 0,941
 0,7 0,0430 15,0 0,640 150 0,960
 0,8 0,0481 20,0 0,721 200 0,970
 0,9 0,0530 30,0 0,812 
 1,0 0,0591 40,0 0,865 

(α) Βάλτε σε διάγραμμα αυτά τα δεδομένα για να κατασκευά-
σετε μια καμπύλη δέσμευσης οξυγόνου. Σε ποια μερική πίεση 
οξυγόνου είναι ημικορεσμένη αυτή η αιμοσφαιρίνη; Με βάση 
το σχήμα αυτής της καμπύλης, φαίνεται η δέσμευση του οξυ-
γόνου να είναι συνεργειακή;
(β) Χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα κατασκευάστε ένα 
διάγραμμα Hill. Παρουσιάζει το διάγραμμα Hill κάποια έν-
δειξη για συνεργειακότητα; Ποια είναι η τιμή του συντελεστή 
Hill; 
(γ) Περαιτέρω μελέτες αποκάλυψαν ότι η αιμοσφαιρίνη της 
λάμπραινας σχηματίζει ολιγομερή, κυρίως διμερή, στην απο-
ξυγονωμένη κατάσταση. Προτείνετε ένα μοντέλο για να εξη-

γήσετε οποιαδήποτε παρατηρούμενη συνεργειακότητα στη δέ-
σμευση του οξυγόνου από την αιμοσφαιρίνη της λάμπραινας.

17. Κλίνει προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά; Η παρακάτω ει-
κόνα δείχνει μερικές καμπύλες διάστασης οξυγόνου. Θεωρή-
στε ότι η καμπύλη 3 αντιστοιχεί στην αιμοσφαιρίνη με φυσιο
λογικές τις συγκεντρώσεις του CO2 και του 2,3BPG σε pH 7. 
Ποια καμπύλη αντιπροσωπεύει κάθε μία από τις ακόλουθες 
μεταβολές;
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(α) Ελάττωση του CO2 (γ) Αύξηση του pH
(β)  Αύξηση του 2,3BPG (δ) Απώλεια της τεταρτοταγούς  
       δομής

Άσκηση συνδυασμού ύλης από διάφορα κεφάλαια

18. Η τοποθεσία είναι το παν. Το 2,3διφωσφογλυκερικό βρί-
σκεται μέσα σε μια κεντρική κοιλότητα του τετραμερούς της 
αιμοσφαιρίνης, σταθεροποιώντας την κατάσταση Τ. Ποιο θα 
ήταν το αποτέλεσμα μεταλλάξεων που μεταθέτουν τη θέση δέ-
σμευσης του BPG επάνω στην επιφάνεια της αιμοσφαιρίνης;

19. Μια θεραπευτική επιλογή. Η υδροξυουρία έχει αποδειχτεί 
ότι αυξάνει την έκφραση της εμβρυϊκής αιμοσφαιρίνης στα 
ερυθροκύτταρα των ενηλίκων με έναν μηχανισμό που παρα-
μένει ασαφής. Εξηγήστε γιατί η υδροξυουρία μπορεί να απο-
τελέσει χρήσιμη θεραπεία για ασθενείς με δρεπανοκυτταρική 
αναιμία.




