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Estudo revela estrutura atômica de proteínas  

que eliminam excesso de hemoglobina no sangue 

Uma equipe de oito pesquisadores 
dinamarqueses e noruegueses e 
um brasileiro alcançou uma meta 

perseguida desde os anos 1960: resolver 
em nível atômico a estrutura das pro-
teínas que se articulam para evitar que 
a hemoglobina – a proteína carregado-
ra de oxigênio e que dá a cor averme-
lhada ao sangue – atinja concentrações 
tóxicas para o organismo e capazes de 
lesar os órgãos do corpo. O trabalho foi 
publicado na edição de 20 de setembro 
da revista Nature. Segundo o professor 
Cristiano Luis Pinto de Oliveira, do Ins-
tituto de Física da Universidade de São 
Paulo (IF-USP), que participou do estu-
do, a descoberta poderá contribuir no de-
senvolvimento de remédios que aliviem 
crises de intoxicação por hemoglobina, 
sofridas por portadores de doenças do 
sangue congênitas e malária. 

Transportadas pelas hemácias, as cé-
lulas vermelhas do sangue, as moléculas 
de hemoglobina são feitas de quatro su-
bunidades, cada uma contendo um íon 
de ferro que reage facilmente com outros 
elementos químicos, especialmente com 
átomos de oxigênio. Isso faz da hemo-
globina a principal difusora do oxigênio 
pelos tecidos do corpo. 

Quando porém essa proteína sai das 
hemácias, ela se separa em dois dímeros 
(cada um com duas subunidades), deixan-
do os íons de ferro muito expostos. Altas 
concentrações de hemoglobina nessa for-
ma podem ser tóxicas. O problema é mais 
agudo nos rins, onde há a tendência de 
essa molécula se acumular por ser a fun-
ção do órgão depurar o sangue. Também 
sofrem com esse distúrbio os pacientes de 
certas doenças hereditárias e portadores 
do parasita da malária, cujas hemácias são 
constantemente rompidas e liberam ex-
cesso de hemoglobina no plasma.
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complexo proteico: 
haptoglobina (azul) adere  
a subunidades de hemoglobina 
(vermelho) e as neutraliza
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O organismo humano tem um mecanis-
mo natural para eliminar o excesso dessa 
proteína. Há em circulação no sangue ou-
tra proteína, a haptoglobina, que se liga 
aos dímeros de hemoglobina, envolvendo 
e neutralizando seus íons de ferro. Esse 
complexo hemoglobina-haptoglobina 
(Hb-Hp) por sua vez é retirado do san-
gue por células denominadas macrófa-
gos. Essas células fazem isso por meio de 
proteínas chamadas receptores CD 163. 
Através da ligação a locais específicos, 
os receptores “fisgam” e retiram os com-
plexos Hb-Hp da circulação sanguínea.

A estrutura átomo por átomo da he-
moglobina é conhecida desde 1959, 
quando pesquisadores conseguiram 
crescer um cristal da macromolécula 
e observar como ela interfere na pas-
sagem de raios X, fenômeno conhecido 
como difração. Mas até recentemente 
não havia sido possível fazer o mes-
mo com a haptoglobina e o complexo  
Hb-Hp. “A dificuldade principal era a 
forma peculiar da haptoglobina, difícil 
de cristalizar”, explica Oliveira. 
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Sob coordenação do biomédico Soeren 
Moestrup, da Universidade de Aarhus, 
Dinamarca, os pesquisadores iniciaram 
em 2006 a busca pela condição ideal para 
purificar e cristalizar as substâncias de-
sejadas. O esforço aliou diversas técnicas 
bioquímicas e biofísicas. Oliveira cola-
borou na análise de como os raios X são 
espalhados pelas moléculas em solução 
aquosa. A técnica permitiu a confirmação 
de que o formato das moléculas crista-
lizadas é o mesmo daquelas dissolvidas 
em água. As estruturas em alta resolução 
obtidas mostram como a haptoglobina se 
forma a partir de duas subunidades (em 
azul-claro e azul-escuro na figura acima), 
conectadas de uma maneira nunca antes 
vista em proteínas. Mostram ainda como 
se forma o complexo Hb-Hp e este se liga 
aos receptores CD 163. n Igor Zolnerkevic
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