


Toate moleculele de ADN, lineare sau circulare, se replică

1 moleculă ADN dc 
replicare

2 molecule ADN dc

Dpdv chimic, replicarea = sinteza unei catene noi de ADN, folosind drept matriţă o altă catenă ADN,
pe bază de complementaritate (A-T, G-C)

O moleculă ADN d.c.  se desface (se desfac legăturile de hidrogen şi se separă cele 2 catene una de cealaltă)

Fiecare din aceste 2 catene este folosită drept matriţă: pe fiecare matriţă se sintetizează o catenă nouă
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Ptr fiecare din cele 2 catene iniţiale (parentale),
se sintetizează o catenă nouă, pe bază de complementaritate :

- pe catena parentală este o A - pe catena nouă vine o T, şi invers
- pe catena parentală este o G - pe catena nouă vine o C, şi invers

Sinteza catenei noi se face in direcţie 5’ → 3’

Ptr că în ADN d.c. cele 2 catene sunt în orientare inversă (una 5’→ 3’, iar cealaltă 3’→ 5’),
sinteza celor 2 catene noi se face în direcţie opusă, dar întotdeauna în sens 5’→ 3’

La o bifurcaţie de replicare

- una din catene este sintetizată continuu, de la un singur primer =

- cealaltă catenă este sintetizată “din bucăţi” = fragmente Okazaki, fiecare pornind de la un primer

catenă întârziată, lagging

Fiecare din catenele parentale este folosită ca matriţă ptr sinteza unei catene noi

Replicarea ADN se desfăşoară la bifurcarea de replicare – zonă unde desface
dublul helix

catena conducătoare, leading
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De reţinut
1 moleculă ADN dc

replicare
2 molecule ADN dc

Fiecare catenă a moleculei parentale = matriţă ptr sinteza unei catene noi

Sinteza catenelor noi se face prin complementaritate cu catenele vechi: A – T, G - C

O catenă nouă se sintetizează întotdeauna în direcţie 5’ 3’

Sinteza unei noi catene ADN începe intotdeauna de la un primer ←

ADN polimeraza poate adăuga nucleotide pornind de la un cap 3’-OH liber,
dar nu poate iniţia sinteza unui lanţ polinucleotidic

Una din catenele noi este sintetizată continuu, pornind de la un singur primer

Cealaltă catenă este sintetizată discontinuu, pornind de la mai mulţi primeri,
este formată din fragmente = fragmente Okazaki

Primer = un fragment oligonucleotidic scurt, de obicei ARN



(după Watson, 2013, Molecular Biology of the Gene, 7th Edition)



Sinteza ADN este catalizată de o clasă de enzime = ADN polimeraze
ADN polimerazele  o “mână” care prinde joncţiunea/regiunea matriţă – primer 

Prin analogie, cele 3 domenii peptidice –
deget mare (thumb)
degete (fingers)
palma / podul palmei (palm) conţine situl activ, catalitic

leagă 2 ioni metalici bivalenţi

sau  2 Zn 2+

2 Mg 2+



Ordinea evenimentelor în sinteza ADN:
Nucleotidul nou se împerechează cu următorul nucleotid  liber 

de pe matriţă     
Numai un nucleotid nou complementar cu cel liber de pe 

matriţă se poate împerechea

Domeniul degete se “strânge” în jurul joncţiunii catenă veche 
matriţă – catenă nouă

Acum conformaţia enzimei poziţionează corect cei 2 ioni metalici

Are loc reacţia de formare a legăturii fosfodiesterice şi ataşarea 
nucleotidului nou la primer 

Se redeschide domeniul degete

Regiunea / joncţiunea matriţă-primer(+1 dNTP) se deplasează cu 1 pereche de baze

ADN polimeraza este gata ptr următorul ciclu, ptr adăugarea următorului nucleotid

+

+

1 Mg 2+ 5’P-primer-3’OH 5’P-primer-3’O–

5’P-primer-3’O– dNTP – α P – β P – γ P dNTP - 3’OH5’P-primer - + β P – γ P

1 Mg 2+

legătură fosfodiestericăatac nucleofilic al grupării 
α-fosfat al dNTP asupra grupării 3’O–

Domeniul palm asigură spaţial complementaritatea nucleotidului 
nou şi nucleotidul liber de pe matriţă



+

+

1 Mg 2+ 5’P-primer-3’OH 5’P-primer-3’O–

5’P-primer-3’O– dNTP – α P – β P – γ P dNTP - 3’OH5’P-primer - + β P – γ P

1 Mg 2+

legătură fosfodiestericăatac nucleofilic al grupării 
α-fosfat al dNTP asupra grupării 3’O–



Ordinea evenimentelor în sinteza ADN:

Nucleotidul nou se împerechează cu următorul nucleotid liber de pe matriţă

Numai un nucleotid nou complementar cu cel liber de pe matriţă se poate împerechea

Domeniul degete se “strânge” în jurul joncţiunii catenă veche matriţă – catenă nouă

Acum conformaţia enzimei poziţionează corect cei 2 ioni metalici

Are loc reacţia de formare a legăturii fosfodiesterice şi ataşarea nucleotidului nou la primer 

Se redeschide domeniul degete

Regiunea / joncţiunea matriţă-primer(+1 dNTP) se deplasează cu 1 pereche de baze

ADN polimeraza este gata ptr următorul ciclu, ptr adăugarea următorului nucleotid



La o bifurcaţie de replicare, ambele catene ADN sunt sintetizate împreună
- în acelaşi timp-



Iniţierea unei noi catene ADN necesită un primer

Toate ADN polimerazele au nevoie de un cap 3’-OH liber, al unui nucleotid

ADN polimerazele nu pot iniţia sinteza de ADN – nu pot ataşa primul nucleotid

Pot doar prelungi, prin formarea unei prime legături fosfodiesterice pornind de la un cap 3’-OH liber

= fragment oligonucleotidic m.c. ce oferă ADN polimerazei un cap 3’-OH liberPrimer
În celule (in vivo) primerii = fragmente ARN În anumite tehnici (in vitro) se pot utiliza şi primeri ADN

În celule, enzima ce sintetizează primeri = PRIMAZĂ = o ARN polimerază “specială”

Primerii = fragmente ARN m.c., de 5-10 nucleotide 

Primaza acţionează atât pe catena conducătoare, cât şi pe cea întârziată, dar : 

Catena conducătoare necesită un singur primer, de la el sinteza ADN mergând continuu
Catena întârziată necesită mai mulţi primeri, de la fiecare sintetizându-se câte un fragment Okazaki



Primerii trebuie apoi îndepărtaţi

Pentru terminarea replicării unei catene întârziate, 
primerii trebuie îndepărtaţi din structura fragmentelor Okazaki, 
şi înlocuiţi cu ADN

Îndepărtarea primerilor – RNaza H

Taie legăturile fosfodiesterice dintr-o catenă ARN, 
în cadrul unui dublu helix hibrid ADN : ARN

Umplerea golurilor – ADN polimerază

Formarea ultimei legături fosfodiesterice – ADN ligază



Separarea celor 2 catene parentale – ADN helicaze 

La bifurcaţia de replicare, separarea celor 2 catene parentale prin ruperea 
legăturilor de H, este realizată de ADN helicaze

- Proteine hexamerice cu formă de inel 

- “inelul” intră pe una din cele două catene parentale şi avansează 
pe ea, rupând legăturile de H dintre cele 2 catene 

- Catenenele parentale desfăcute (denumite şi monocatene) sunt stabilizate prin ataşare de 
proteine Ssb – Single-stranded binding

Monocatenele parentale sunt astfel disponibile ptr a fi utilizate ca matriţă în sinteza de catene ADN noi

Monocatenele ADN sunt stabilizate – proteine Ssb





Suprarăsucirile sunt îndepărtate  - Topoizomeraze 

Desfacerea dublului helix parental şi avansarea bifurcaţiei de replicare

Aceste suprarăsuciri sunt eliminate prin tăieri ale dublului helix, urmate de derăsucire şi re-ligare

Topoizomeraze Acţionează pe ADN dc nereplicat, în faţa bifurcaţiei de replicare 

Taie una sau ambele catene ADN

– topoizomeraze de clasă II

Rămân ataşate la capul tăiat şi îl derăsucesc faţă de catenă netăiată– topoizomeraze de clasă I

Rămân ataşate la capetele tăiate şi trec zona netăiată prin “tăietură

Scade gradul de răsucire a moleculei ADN parentale şi, astfel, 
helicaza poate desface mai departe legăturile de hidrogen 

dintre catenele parentale

În ambele cazuri, topoizomerazele refac legăturile pe care le-au tăiat 

suprarăsuciri în faţa bifurcaţiei





Specializarea ADN polimerazelor
În fiecare celulă există mai multe tipuri (specii moleculare) de ADN polimeraze, fiecare având un rol distinct 

Rolul central al ADN polimerazelor  - Replicarea corectă şi eficientă a genomului

Alte roluri Replicarea “golurilor” lăsate de excizarea primerilor ARN

Replicarea “golurilor” formate în procesele de reparare ADN

Replicarea unor molecule ADN extracromozomale – plasmide, ADN mitocondrial, ADN plastidial

Deşi numele proteinelor este diferit de la o specie la alta, 
activităţile enzimatice desfăşurate pentru replicarea ADN cromozomal 

sunt practic aceleaşi la organisme extrem de îndepărtate filogenetic – bacterii, drojdii, om





Viteza ADN polimerazei este crescută de SLIDING CLAMPS (β-clamp)

Procesivitatea mare a ADN polimerazei la bifurcaţia de replicare Replicarea rapidă a cromozomului

ADN pol adaugă milioane de nucleotide fără să se desprindă de pe molecula ADN

Viteza foarte mare a ADN polimerazei O proteină denumită “sliding clamp “



Sliding clamps sunt poziţionate de CLAMP LOADERS

Proteinele sliding clamps sunt “deschise” 

şi poziţionate pe molecula de ADN de către alte proteine –

clamp loaders

Au 5 subunităţi şi folosesc ATP 

La E.coli, clamp loader = complexul g (γ)

În celulele EK, clamp loader = factorul de replicare C (RF-C) 



ADN pol III holoenzima

Sinteza ADN la bifurcaţia de replicare 
La bifurcaţia de replicare, catenele conducătoare şi întârziată (leading şi lagging) sunt sintetizate simultan 

La o aceeaşi bifurfcaţie funcţionează mai multe ADN pol 

La E.coli, la o singură bifurcaţie de replicare se formează un complex proteic = ADN polimeraza III holoenzimă

3 copii ADN pol III miez 

1 sliding clamp loader

1 sliding clamp







F IGUR E 9-24 Binding of the DNA helicase to DNA Pol III holoenzyme stimulates the rate
of DNA strand separation. The t subunit of the sliding clamp loader interacts with both the DNA
helicase and the DNA polymerase at the replication fork. (a) When this interaction occurs, the DNA
helicase unwinds the DNA at approximately the same rate as the DNA polymerases replicate the
DNA. (b) If the DNA helicase is not associated with DNA Pol III holoenzyme, DNA unwinding
slows by 10-fold. Under these conditions, the DNA polymerases can replicate faster than the
DNA helicase can separate the strands of unreplicated DNA. This allows the DNA Pol III holoenzyme
to “catch up” to the DNA helicase and re-form the replisome.





Arthur Kornberg



Aparat enzimatic care realizează replicarea ADN :

ADN polimerază (III) = enzimă complexă, formată din mai multe subunităţi cu diverse funcţii;
cea mai importantă funcţie : formarea legăturilor fosfodiesterice dintre deoxiribonucleotide

Helicază – desface legăturile de hidrogen dintre cele 2 catene parentale

Topoizomeraze – relaxează dublul helix, scade numărul de spire / kpb

Proteine Ssb (Single-Stranded Binding) – se leagă de monocatene ADN şi le stabilizează

Primază = o ARN polimerază, sintetizează scurte catene de ARN numite primeri

Ligaza – formează legături fosfodiesterice între nucleotide

Nu poate porni sinteza catenei noi de novo, ci o poate doar prelungi

Are nevoie de o catenă scurtă pe care sa o prelungească - PRIMER

RNază H – scoate ribonucleotidele ce formează primerii

ADN pol I – umple golurile lăsate de RNaza H

holoenzima

3 ADN pol III miez (palm, fingers, thumb)
1 sliding clamp
1 clamp loader 



Etape Iniţiere
Elongare
Terminare

Pre-iniţiere

Pre-iniţiere

Regiunea unde începe replicarea moleculei de ADN = origine a replicării
O moleculă ADN poate avea:

1 regiune ori Cromozom bacterian

Plasmide bacteriene

ori C

ori V
Cromozomul bacterian este un replicon unic

INIŢIEREA REPLICĂRII ADN 





mai multe regiuni ori Cromozomi de la eucariote

Cromozomii de tip eucariot sunt structuri multirepliconice



INIŢIEREA REPLICĂRII ADN 

Formarea unei bifurcaţii de replicare necesită separarea celor 2 catene parentale

Replicarea unei molecule de ADN NU începe în orice punct al moleculei,
ci în anumite situsuri = origini de replicare (ori)

Replicon = fragment de ADN replicat de la 1 origine de replicare

Cromozomul de E.coli are 1 ori ►cromozom unirepliconic (replicon unic)
Majoritatea bacteriilor au cromozomi unirepliconici

Fiecare cromozom de la eucariote are mai multe regiuni ori ►cromozomi multirepliconici

Sistemul de iniţiere a replicării ADN este format din 2 componente:

Componenta ADN = regiunea ori, denumită şi replicator
are o anumită secvenţă de nucleotide

Componenta proteică = proteine de iniţiere, denumite şi iniţiator , PRIMOSOM
se ataşează la ori (replicator)



Majoritatea secvenţelor replicator de la diverse organisme conţin:
- o regiune de legare a proteinelor de iniţiere
- o regiune bogată în A/T  uşor de desfăcut legăturile de H de către proteinele iniţiator

Situsul oriC este în afara acestei regiuni
5 cutii dna A (9)
= regiuni 9-merice
aici se ataşează proteina Dna A 

3 regiuni 13-merice (13)
bogate în A/T
aici se desface dublul helix

E.coli 

SV40
4 situsuri P
= regiuni 5-merice
aici se ataşează proteina iniţiator

– antigenul T

2 regiuni EP (Early Palindrome) 
= 20 pb
aici se desface dublul helix

S.cerevisiae
2 regiuni A, B1
aici se ataşează proteina ORC

1 regiune B2
aici se ataşează helicaza
aici se desface dublul helix

proteine iniţiator

3  13-mersDna A5   dna A, 9-mersE.coli

2   EP (20pb)antigenul T4    P, 5-mersSV40

1   B2ORC2   A, B1S.cerevisiae

situsuri de ataşare situsuri de desfacere



Proteinele iniţiator:
- se ataşează la replicator, situs-specific: E.coli – 5 cutii dnaA 
- interacţionează cu alte proteine pe care le “aduc” la replicator 
- unele desfac dublul helix în reginile adiacente situsului de legare

Principalele etape ale iniţierii replicării cromozomului E.coli

(a) Mai multe exemplare de proteină DnaA-ATP → situsurile dnaA

(b) Desfacerea dublului helix în zona situsurilor 13-mers 

(c) Ataşarea helicazei bacteriene – Dna B, adusă de către Dna C

(complexul Dna B – Dna C)

(d) Deplasarea helicazei îndepărtează proteinele Dna A 

https://highered.mcgraw-hill.com/sites/dl/free/0072835125/126997/animation17.html





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 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 

Un crz EK cu 5 secvenţe replicator

- mai întâi sunt activate secvenţele 3 şi 5
- se formează 2 bucle de replicare – 4 bifurcaţii de 
replicare bidirecţională 

- secvenţele ori de pe moleculele fiice sunt blocate 
până la următoarea rundă (X)

- elongarea bifurcaţiilor de replicare depăşeşte 
replicatorii 2 şi 4 înainte ca aceştia să se activeze

- ca urmare, 2 şi 4 nu se mai activează, iar refginile 
respective sunt replicate în mod “pasiv”

- în contrast, replicatorul 1 se iniţiază înainte ca 
replicarea să ajungă în regiunea lui 

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

completă a fiecărui crz.



Încărcarea helicazei – Prima etapă în iniţierea replicării la EK

La EK, etapele iniţierii replicării ADN se desfăşoară în faze distincte ale ciclului celular şi în ordine diferită faţă de PK

Încărcarea helicazei la toţi replicatorii – în G1 (înainte de S)

Activarea replicatorilor (inclusiv activarea helicazei)
Asamblarea replisomului în S

Încărcarea helicazei pe crz EK

- proteina ORC~ATP se ataşează la replicator 

- se ataşează proteina Cdc6 

- helicaza (Mcm2-7) este adusă de Cdt1

- helicaza este încărcată pe ADN (ca dimer) 

- sunt eliberate Cdc6 şi Cdt1

Cdc6, Cdt1 sunt similare cu DnaC de la PK



Helicazele încărcate sunt activate de 2 protein-kinaze: CDK (cyclin-dependent-kinase) DDK (Dbf4-dependent-kinase), 

[ Protein-kinaze = proteine care ataşează, covalent, grupări fosfat la alte proteine, ţintă ]

ce sunt activate la intrarea în faza S

Aceste 2 protein-kinaze sunt activate la inrarea in faza S 
si, fie direct, fie prin intermediul altor proteine:

- desfac helicaza in monomer

- ataseaza cate un monomer de helicaza
pe cate o monocatena ADN 

- In final are loc asamblarea replisomului = complex proteic

Primaza (ADN pol α)
ADN pol ε
ADN pol δ
Clamp, clamp loader
Helicaza 



G1 S
+ ORC

Incarcarea helicazei pe ADN

Activarea helicazei
Deschiderea dublului helix

Formarea replisomului



TERMINAREA REPLICĂRII MOLECULELOR ADN

Necesită un set de evenimente specifice

Diferă de la molecule ADN CIRCULARE la molecule ADN LINEARE

Terminarea replicării ADN circular 
– cromozomul E.coli

La terminarea replicării, cele 2 molecule fiice ramân 
legate una de alta într-o structură de tip catenan

Catenan = structură formată din 2 cercuri interconectate 
(2 zale dintr-un lanţ)

Separarea celor 2 cromozomi = segregare 
Ptr că cei  2 crz sunt circulari: segregarea = decatenare

Topoizomeraze de clasă II
- taie una din cele 2 molecule (ambele catene)
- trage molecula întreagă (netăiată) prin tăietură
- reface molecula tăiată

Replicarea avansează pe cele 2 bifurcaţii 
(replicare  bidirecţională)

Molecula ia forma literei greceşti THETA 
replicare pe model THETA θ

Topoizomerază II

Topoisomerase 1 and 2.flv



Terminarea replicării ADN linear
- cromozomii de la eucariote

Topoizomeraze de clasă II

1. Deşi cromozomii d ela 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 



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 



MBOG 8 – Action of telomerase



Ordinea evenimentelor în replicarea telomerelor

- Telomeraza (T) se aşează cu ARN-ul propriu (TER) în zona de complementariatte a monocatenei ADN de la capul 3’-OH

- extinde această monocatenă ADN, folosind drept primer capul 3’-OH al acesteia
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 



REPLICAREA  ADN

I. INIŢIEREA ori 1 ori pe crz bacterian → crz unirepliconic
n ori pe crz EK → crz multirepliconici Replicon = secvenţă ADN replicată de la un ori

Secvenţele ADN din ori au funcţie de replicator

+ Proteine iniţiator = PRIMOSOMsitusuri de legare a proteinelor iniţiator

regiunile A/T, uşor de desfăcut Aici se formează bucla de replicare

PK EK 
Complexul proteic primosom

Proteina DnaA se ataşează la cutiile dnaA 

Distorsionarea ADN în zona de legare

Desfacerea dublului helix în regiunile A/T

Încărcarea helicazei (DnaB) pe ADN de către DnaC

Formarea buclei de replicare cu cele 2 bifurcaţii
Asamblarea replisomului

Proteina ORC~ATP se ataşează la replicator 

Complexul proteic de iniţiere

+ proteine CDC ( - DnaC)

Încărcarea helicazei (MCM) pe ADN G1

+ proteine CDK 

Activarea helicazei S

Desfacerea dublului helix 

Formarea buclei de replicare cu cele 2 bifurcaţii
Asamblarea replisomului

recapitulare



II. ELONGAREA

REPLISOM

Primază
Helicază 
ADN polimerază
Proteine ajutătoare – Sliding Clamp, Clamp loader
RNază 
Ligază 

PK
ADN pol III holoenzima

3 copii ADN pol III miez 
1 sliding clamp
1 clamp loader

Catena ADN nouă este sintetizată în direcţie 5’ → 3’

Catena ADN matriţă este citită în direcţie inversă 

Catena ADN nouă este sintetizată prin complementaritate cu cea veche

La o bifurcaţie de replicare
Una din catenele noi = catena conducătoare, in direcţia de deplasare a bifurcaţiei

Cealaltă catenă nouă = catena întârziată, în direcţie inversă 



EucarioteProcarioteFuncţii
ORCDnaAPrincipala proteină de iniţiere a replicării

MCMDnaBDesfacerea legăturilor de H - Helicază 

RPASsbStabilizarea monocatenelor ADN

ADN pol αDnaGSinteză de primeri – Primază = o ARN polimerază 
specială

PCNASliding Clamp (β-Clamp)Menţine ADN pol pe ADN şi îi creşte procesivitatea

RFCClamp Loader
(subunităţi: γ δ δ’ τ)

Încarcă sliding clamp pe ADN

ADN pol δ pe catena întârziată
ADN pol ε pe cat.conducătoare

ADN pol III miezADN polimeraza replicativă

RNaza HRNaza H
Procesarea fragmentelor Okazaki
(a) Eliminarea primerilor

Dna2, FEN1ADN pol I(b) Umplerea golurilor prin sinteză ADN

ADN ligaza IADN ligaza H(c) Ligarea fragmentelor Okazaki

Topoizomerază de clasă I
Topoizomerază de clasă II

Topoizomerază de clasă I
Topoizomerază de clasă II   

(ADN girază)

Derăsucirea ADN parental în faţa buclei de replicare

Topo cls I, Topo cls IITopo cls I, Topo cls IIDerăsucirea moleculelor d.c. fiice

Topoizomerază cls II
Terminarea replicării
PK – segregarea celor 2 crz bacterieni

TelomerazaEK – terminarea replicării la telomere



III. TERMINAREA

PK EK 

Cromozomul bacterian = ADN dc CIRCULAR Cromozomii eucariotelor = ADN dc LINEAR 

Terminarea replicării → 2 molecule ADN dc circulare
interconectate

Desfacerea celor 2 molecule – TOPO cls II

Terminarea replicării → capul 3’ al moleculei parentale este extins

TELOMERAZA 

(a) Prelungeşte capul 3’ cu multe repetiţii TTAGGG

- Primer = capul 3’ al catenei vechi 
- Matriţă = ARN telomerazic (TER)

Acest proces de reverstranscriere se repetă de multe ori 

(b) Se desprinde complet de pe ADN  

(c) ADN pol δ prelungeşte capul 5’ 
(sinteză prin fragmente Okazaki)

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



Alfabet grecesc 

Se citeşteLiteră micăLiteră mareSe citeşteLiteră micăLiteră mare

niuνΝalfaαΑ
ksiξΞbetaβΒ
omicronοΟgamaγΓ
piπΠdeltaδ∆
rho (ro)ρΡepsilonεΕ
sigmaσΣzetaζΖ
tauτΤetaηΗ
ipsilon υΥthetaθΘ
phi (fi)φΦiotaιΙ
chi (hi)χΧkappaκΚ
psiψΨlambdaλΛ
omegaωΩmiuµΜ



DEZASAMBLAREA / ASAMBLAREA NUCLEOSOMILOR în replicarea ADN 

Nucleosomii sunt - dezasamblaţi pe molecula parentală, în faţa bifurcaţiei de replicare

- asamblaţi pe moleculele fiice, în ordinea anterior prezentată 

Tetramerii H3-H4 vechi rămân asociaţi cu 
molecula ADN şi  trec ca atare, fie la una 

din moleculele noi, fie la cealaltă

Dimerii H2A-H2B vechi se desprind de pe 
ADN şi trec întâi în soluţie.
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