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La EK, majoritatea materialului genetic este 
reprezentat de cromozomi,

localizați în nucleu
Cromozomii eucariotelor = ADN dc linear

În contrast cu procariotele,
cromozomii eucariotelor = structuri 

multirepliconice

Unele organisme din Domeniul 
Archaea au cromozom multirepliconic

REPLICAREA  CROMOZOMILOR LA EUCARIOTE

Replicarea unei molecule de ADN NU începe în orice punct al moleculei,

ci în anumite situsuri = origini de replicare (regiune ori, replicator)

replicon = o unitate de replicare ADN

un replicon are o singură regiune ori
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Lungimea repliconilor de la EK este foarte diferită: 40 – 100 kpb

Repliconii sunt activați la momente diferite de timp din faza S;
cei apropiați spațial sunt activați la aceleași momente
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Cromozomii de la EK se replică o singură dată per ciclu celular
Replicarea ADN cromozomal – numai în faza S a ciclului celular

În faza S este replicată o dată şi doar o singură dată toată cantitatea de ADN cromozomal

Originile de replicare de pe cromozomii EK sunt separate de ~ 30 kpb : 

crz EK mici au 10-100 de regiuni ori

crz umani mari au mii de ori

Ptr ca fiecare crz EK să fie replicat integral în timpul fiecărei faze S, trebuie activat un număr 
suficient de mare de ori

(nu neapărat toate ori, dar dacă sunt prea puţine, atunci anumite regiuni din genom vor rămâne ne-replicate) 

În mod normal, nici un ori nu poate iniţia 2 runde de replicare în aceeaşi fază S, deci este inactivat 
până la următoarea S 

Prezenţa pe un crz a mai multor replicatori 
decât ar fi necesar este o redundanţă, dar 
asigură replicarea completă a fiecărui crz. 4

 Într-un același nucleu, nu toate originile de replicare sunt activate simultan

 Nu toate originile de replicare dintr-un nucleu sunt utilizate în fiecare rundă de replicare

 Numărul de origini de replicare utilizat variază de la un țesut la altul, funcție de rata de multiplicare 
celulară specifică țesutului respectiv (țesuturile cu multiplicare celulară rapidă utilizează mai multe 
regiuni ori în fiecare rundă de replicare)

 În majoritatea cazurilor, activarea unei regiuni ori determină formarea unei bucle de replicare, de la 
care procesul pleacă birecțional, cu formarea a 2 bifurcații de replicare



La EK, replicarea ADN este conectată la desfășurarea ciclului celular

 Replicarea cromozomilor se realizează în faza S
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Origini de replicare la EK

La organisme metazoare nu a fost identificată o secvență consensus, ci doar că sunt bogate în AT 

3 clase de ori: - Constitutive (folosite întotdeauna)

- Flexibile (folosite într-o manieră stochastică)
- ”Dorminde” (folosite pe parcursul unor procese de diferențiere celulară)

 Originile de replicare nu sunt dispuse uniform, ci sunt organizate în clusteri ce sunt activați cvasi-sincron

Identificarea regiunilor de origine a replicării

Nr de origini de replicare existente per nucleu 

Nr de origini de replicare utilizate într-o rundă de replicare

Variază de la o specie la alta

 Nu toate originile de replicare dintr-un nucleu sunt utilizate în fiecare rundă de replicare

 Numărul de origini de replicare utilizat variază de la un țesut la altul, funcție de rata de multiplicare celulară 
specifică țesutului respectiv (țesuturile cu multiplicare celulară rapidă utilizează mai multe regiuni ori în 
fiecare rundă de replicare)

În faza S este replicată o dată şi doar o singură dată
toată cantitatea de ADN cromozomal



Complexul pre-replicativ (pre-RC) 

proteina ORC
proteina Mcm 2-7

ORC = Origin Recognition Complex

Mcm = minichromosome maintenance proteins 

Ordinea evenimentelor (vezi schema pe următorul slide)

1. Complexul ORC recunoaște secvențele de origine a replicării și se atașează la ele
ORC de la EK are funcție omoloagă cu Dna A de la PK

Etapele replicării cromozomilor la EK Pre-inițiere -> are loc în faza G1
Inițiere
Elongare
Terminare

-> au loc în faza S

ETAPA DE PRE-INIȚIERE
- are loc în faza G1 a ciclului celular

- la secvențele ori (replicatori) se atașează un complex proteic = complexul pre-replicativ (pre-RC) 

2. Atașarea proteinei Mcm 2-7

Mcm 2-7 = helicază

Complexul Mcm 2-7 / Cdt 1 este similar cu Dna B – Dna C de la PK

Se atașează 2 Mcm 2-7 la fiecare regiune ori

Rezultatul pre-inițierii =  selectarea și marcarea regiunilor ori

 încărcarea helicazei (Mcm 2-7)
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regiune ori

(replicator)

Proteina
ORC

Proteina
ORC

atașarea proteinei ORC la o regiune replicator

atașarea helicazei Mcm 2-7 (2 exemplare)2 exemplare de 
helicază Mcm 2-7

detașarea proteinei ORC de la regiunea replicator

1 exemplar de helicază Mcm 2-7
este format din 6 subunități

și are formă inelară



ETAPA DE INIȚIERE - are loc în faza S a ciclului celular

- se formează complexul de inițiere a replicării RiC

Ordinea evenimentelor

1. Activarea helicazei Mcm 2-7

Este realizată de protein-kinaze

Presupune separarea celor 2 exemplare de helicază 
Mcm, ptr a funcționa pe cele 2 viitoare bifurcații de 

replicare

2. Atașarea complexului de inițiere a replicării (RiC)

Complexul RiC =
complexul [ADN polimeraza a (alfa) – primază]
helicaza Mcm 2-7

ADN polimeraza d (delta)

ADN polimeraza e (epsilon)
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La EK, primaza este cuplată cu o ADN polimerază (ADN pol a) ce realizează sinteza 
primelor 20 de nucleotide, după care sinteza este preluată de o altă ADN polimerază 
(delta sau epsilon)
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e

d

d

e

atașarea ADN polimerazelor d (delta)

și e (epsilon)

atașarea complexului format din ADN polimeraza a
(alfa) și primază

d e

e

d

d

d

d

e

desfacerea dublului helix ADN

formarea celor 2 bifurcații de replicare

complexul ADN pol a - primază



ETAPA DE ELONGARE RC, replisom

În etapa de elongare, la fiecare din cele 2 bifurcații de replicare, acționează:

1 proteină 

Denumire F u n c ț i e

helicază

1 complex ADN pol a - primază

Mcm 2-7

primaza  primer ARN

ADN pol a  extinde primerul cu 20 nt

ADN pol d2 -> polimerizare pe catena leading, după Pol a
-> polimerizare pe catena lagging, după Pol a

ADN pol e1-2
-> umplerea golurilor pe catena lagging,

după eliminarea primerilor ARN

PCNA2 menține ADN pol d la catenă ADN și 
îi crește procesivitatea

RFC1-2 încarcă PCNAcomplex

Proliferating Cell Nuclear Antigen

Replication Factor C

Dna B

Dna G

ADN pol I

PK

sub. b
b-clamp

complex g
clamp loader

ADN pol III
miez

10

Corespondent la



stabilizarea monocatenelor 
parentale

desface legăturile fosfodiesterice 
dintre ribonucleotidele primerilor

unește fragmente Okazaki prin 
formarea legăturii fosfodiesterice

relaxează dublul helix,
scade numărul de spire / kpb

Alte proteine necesare ptr avansarea unei bifurcații de replicare :

Denumire F u n c ț i e PK

RPAproteine Ssb

RNaza H I, FEN I RNaza H

ADN ligaza I ADN ligaza H

Topoizomeraze Topoizomeraze

proteina
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ADN polimeraze la EK ADN polimerazele de la EK se grupează în 7 familii structurale: 

 la om au fost identificate 14-15 ADN polimeraze, din clasele A, B, X, Y

Principalele replicaze NUCLEARE (a, d, e) de la EK 

 prezintă omologie de secvență cu ADN polimeraze de la Bacteria, Archaea și virusuri

A, B, C, D, X, Y, RT 

 Ca și ADN polimeraza II de la PK, spațial, și aceste ADN polimeraze iau formă spațială de ”mână”,
cu domenii fingers, thumb, palm

 terminarea replicării pe telomerele cromozomilor EK

ADN pol γ (gamma)  replicarea ADN mitocondrial

Plantele folosesc alte tipuri de ADN polimeraze ptr replicarea ADN mitocondrial și cloroplastic

Telomeraza 

Alte ADN polimeraze

ADN polimeraza MITOCONDRIALĂ
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Poziționarea enzimelor la o bifurcație de replicare
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catena conducătoare

catena întârziată

PCNA

PCNA

ADN pol d

ADN pol d / pol e

ADN pol a - primază

helicaza
Mcm 2-7

RPA



TELOMERE Capetele cromozomilor EK = TELOMERE

Repetiţii “cap-coadă” ale unei secvenţe bogate în TG
de ex., telomerele cromozomilor umani = repetiţii ale secvenţei   5’ – TTAGGG – 3’

Majoritatea acestor repetiţii sunt d.c., dar capul 3’ al fiecărui cromozom se prelungeşte monocatenar

În regiunea telomerică, la ADN se asociază complexe proteice
denumite SHELTERIN  protecția ADN terminal

(shelter = adăpost)

Capetele cromozomilor se pliază, iar regiunea 3’ mc invadează dublu-helicală, formând o buclă T
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ADN dc

proteine
shelterin



Lungimea medie a telomerelor variază - în leucocite umane: ~ 11 kpb la naștere  6 kpb la 90 de ani

Lungimea telomerelor

În celulele somatice se folosește foarte rar telomeraza  celulele îmbătrânesc  organismul îmbătrânește

15Slide cu valoare informativă !
Nu se cer lungimi de telomere !



Terminarea replicării ADN linear
- cromozomii de la eucariote

Topoizomeraze de clasă II

1. Deşi cromozomii de la EK sunt molecule ADN lineare, 
datorită dimensiunii mari, la terminarea replicării cele 
2 molecule fiice sunt înfăşurate una în jurul celeilalte

2. Replicarea catenei întârziate ridică probleme în 
regiunile terminale ale cromozomilor (telomere) 

- ultimul primer se găseşte exact la capătul 3’ al catenei parentale

- după îndepărtarea acestui primer de către RNaza H,
molecula rămâne cu o catenă mai lungă – capul 3’

- dacă procesul s-ar opri aici, atunci la fiecare rundă de replicare, 
cromozomii s-ar scurta semnificativ, în final cu pierdere de gene

Telomeraza 
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TELOMERAZA = o ADN pol ce nu necesită primer separat

Capetele cromozomilor eucariotici = TELOMERE

Repetiţii “cap-coadă” ale unei secvenţe bogate în TG
de ex., telomerele cromozomilor umani = repetiţii ale secvenţei   5’ – TTAGGG – 3’

Majoritatea acestor repetiţii sunt d.c., dar capul 3’ al fiecărui cromozom se prelungeşte monocatenar

Această structură acţionează ca o nouă origine de replicare pentru o ADN polimerază specială - TELOMERAZA

TELOMERAZA = ribonucleoproteină =
Complex de proteine, una din ele = reverstranscriptază telomerazică  TERT

- ca şi alte ADN pol, extinde capul 3’ al unui primer

- pe post de primer, foloseşte capul 3’-OH al catenei parentale

- include o scurtă regiune complementară cu repetiţia telomerică

La om: 5’– AAUCCCAAUC – 3’

O moleculă de ARN = ARN telomerazic TER

- pe post de catenă matriţă foloseşte ARN-ul propriu

- astfel, extinde capul 3’ al catenei ADN parentale

- telomeraza se desprinde de pe catena ADN,

se deplasează spre capul  3’ şi se reaşează

Procesul se reia de multe ori

Capul 3’-OH este prelungit

cu multe repetiţii TTAGGG

Apoi telomeraza se desprinde complet 

ADN pol “obişnuită” prelungeşte capul 5’ 

În final, la EK cromozomii au capul 3’ extins, prelungit monocatenar 
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MBOG 8 – Action of telomerase
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Ordinea evenimentelor în replicarea telomerelor

- Telomeraza (T) se aşează cu ARN-ul propriu (TER) în zona de complementaritate cu

monocatena ADN de la capul 3’-OH

- extinde această monocatenă ADN, folosind 
drept matriţă – propriul ARN 

- T repetă de multe ori acest ciclu Extinde capul 3’ cu multe repetiţii [ TTAGGG ] 

- apoi T se desprinde complet 

- capul 5’ este prelungit, pe modelul unei catene întârziate, de către o ADN pol “obişnuită”

În final, la EK cromozomii au capul 3’ extins, prelungit monocatenar 

drept primer capul 3’-OH al acesteia
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