
REPLICAREA materialului genetic

A. Principii generale ale replicării ADN
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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)

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 o bifurcare 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
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Tipuri de enzime ce participă la procesul de replicare ADN,
la nivelul unei bifurcații de replicare

1. HELICAZE  desfac legăturile de hidrogen dintre cele 2 catene ADN parentale

expunându-le astfel în formă monocatenară ptr a putea fi folosite ca matriță ptr sinteza 
catenelor ADN noi

2. PROTEINE SSB  se atașează la moocatenele parentale, protejându-le față de acțiunea 
altor enzime

helicază

proteine Ssb

Ezimele sunt listate în ordinea în care intervin.

ADN dc 

(dublucatenar)
monocatene ADN

direcția de deplasare
a helicazei

ADN dc monocatene ADN
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 sinteza primerilor

Replicarea ADN necesită obligatoriu primeri, ptr că ADN polimerazele nu pot sintetiza 
catenele noi de novo = nu pot atașa primul nucleotid din catena nouă

În contrast, ARN polimerazele (care sintetizează catene ARN) nu necesită primer,
ptr că pot atașa și primul nucleotid din catena nouă

Ca urmare, in vivo, primerii de replicare au structură ARN monocatenar

Ptr umplerea golurilor rămase după îndepărtarea primerilor,
ADN polimerazele folosesc capul 3’-OH al catenei ADN

primazele = ARN polimeraze ”speciale”

3. PRIMAZĂ
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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,

ci 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 mc, de 5-10 nucleotide În anumite tehnici (in vitro)

se pot utiliza şi primeri ADN

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

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

Primer (ARN mc)

3’- OH

5’- P

5’- P

3’- OH catenă ADN matriță ptr replicare
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 sinteza catenelor ADN noi,

prin formarea de legături fosfodiesterice între nucleotide

Toate catenele ADN se sintetizează în direcție chimică 5’  3’

4. ADN polimeraze

Acționează ptr:  Sinteza catenei noi conducătoare
 Sinteza catenei noi întârziate

 Umplerea golurilor rămase după îndepărtarea primerilor

Primer (ARN mc)

3’- OH

5’- P

5’- P

3’-OH
catenă ADN matriță ptr replicare

3’-OHPPP-5’ Nucleotid nou,

ce urmează a fi legat
la capul 3’-OH al primerului

3’- OH 5’- P

catenă ADN matriță ptr replicare

5’- P
Primer (ARN mc)

primul deoxinucleotid

adăugat de ADN pol

3’-OH
PP din reacție este eliberată o grupare difosfat
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Orice ADN polimerază are activitate polimerazică în direcție chimică 5’  3’

ACTIVITATE ENZIMATICĂ FUNCȚIE BIOLOGICĂ

activitate polimerazică 5’3’ sinteză de catene ADN noi

activitate exonucleazică 3’5’ funcția de proofreading

activitate exonucleazică 5’3’ în reparare și recombinare

ADN polimerazele intervin în replicarea materialului genetic,

dar și în orice alte procese celulare ce necesită sinteză de catene ADN noi,
de ex. reparare și recombinare

- această activitate constă în formarea de legături fosfodiesterice între deoxiribonucleotide
și duce la formarea de catene ADN noi

În afară de activitatea polimerazică, unele ADN polimeraze au în componență
și domenii peptidice capabile să desfășoare și alte activități enzimatice :

1. activitate exonucleazică în direcție chimică 3’  5’ (invers față de direcția de polimerizare)
Această activitate este responsabilă de funcția de proofreading a unor ADN polimeraze,

astfel încât să își poată corecta singure erorile de încorporare (nucleotide greșit încorporate
în catena nouă, necomplementare cu catena matriță).

2. activitate exonucleazică în direcție chimică 5’  3’ (aceeași direcție cu cea de polimerizare)
Această activitate este necesară în procese de reparare ADN sau de recombinare genetică.
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La o bifurcaţie de replicare, ambele catene ADN sunt sintetizate împreună
- în acelaşi timp-
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5. RNază de tip H

După avansarea unei bifurcații de replicare,
fragmentele de primeri (ce au structură ARN),
trebuie îndepărtate. 

Acest lucru este realizat de către enzime
din clasa RNazelor – enzime ce taie

legăturile fosfodiesterice dintre
ribonucleotidele primerilor 

O RNază de tip H taie legăturile fosfodiesterice dintr-o catenă ARN, 
în cadrul unui dublu helix hibrid ADN : ARN

catenă ADN veche

catenă ADN nouă catenă ADN nouăprimer

RNază H
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Umplerea golurilor lăsate
după îndepărtarea primerilor
este realizată tot prin sinteză ADN,
tot de către ADN polimeraze,

pornind de la capul 3’OH

al catenei anterioare

Formarea ultimei legături fosfodiesterice,
nu poate fi realizată de către o ADN polimerază,
ci de către o enzimă de tip ADN ligază

5’-P 3’-OH

ADN polimerază

6. ADN ligază

legătură fosfodiesterică lipsă

ADN ligază
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Suprarăsucirile sunt îndepărtate  - Topoizomeraze 

Desfacerea dublului helix parental şi avansarea bifurcaţiei de replicare determină 
formarea de suprarăsuciri ale moleculei parentale în faţa bifurcaţiei.
Aceste suprarăsuciri sunt eliminate prin tăieri ale dublului helix, urmate de derăsucire şi 
re-ligare, activități desfășurate de către o clasă de enzime – Topoizomeraze, care: 

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

Scad 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 

7. Topoizomeraze
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= enzime ce modifică gradul de răsucire a unei molecule de ADN dc
cresc sau scad nr. de spire / kpb

Sufixul ”ază” desemnează o enzimă, adică o proteină ce realizează diverse reacții biochimice

TOPOIZOMERAZE

1
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1
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2
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5 spire / x kpb 4 spire / x kpb6 spire / x kpb

2 1 3

1 2 3 = izomeri topologici de ADN = topoizomeri ADN 15



Ptr a modifica nr. de spire / kpb, topoizomerazele acționează astfel :

- dintr-o singură catenă ale unei molecule ADN dc

- din ambele catene ale unei molecule ADN dc

a. Taie legături fosfodiesterice :
Topoizomeraze de clasă I

Topoizomeraze de clasă II

b. Răsucesc sau derăsucesc catena/catenele pe care le-au tăiat

c. Refac legăturile pe care le-au tăiat

Topoizomerazele :  

- există la toate organismele: și la procariote, și la eucariote
- pot să suprarăsucească sau să relaxeze moleculele de ADN dc

Mecanismul de acțiune al topoizomerazelor
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Topoizomeraze de clasă I

Topoizomeraze de clasă II

taie 1 legătură fosfodiesterică
dintr-una din cele 2 catene ADN

(a) 
trece catena netăiată

prin tăietură

(b) (c) 
reface legătura tăiată anterior

(a) 
taie ambele catene (2 leg. fosfodiesterice)

ale unei molecule ADN dc

(b) 
trece o regiune dc netăiată prin tăietură reface legăturile tăiate anterior

(c) 
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Tipuri de enzime ce realizează replicarea ADN

 sinteza catenelor ADN noi

inclusiv în umplerea golurilor rămase după îndepărtarea primerilor

 sinteza primerilor

ADN polimeraze 

Primază
Replicarea ADN necesită obligatoriu primeri, ptr că ADN polimerazele nu pot sintetiza catenele noi de novo 

= nu pot atașa primul nucleotid din catena nouă

În contrast, ARN polimerazele (care sintetizează catene ARN) nu necesită primer, ptr că pot atașa și primul 
nucleotid din catena nouă

Ca urmare, in vivo, primerii de replicare au structură ARN

Ptr umplerea golurilor rămase după îndepărtarea primerilor, ADN polimerazele folosesc capul 3’-
OH al catenei ADN

Toate catenele ADN se sintetizează în direcție chimică 5’  3’

primazele = ARN polimeraze ”speciale”

Helicaze  desfac legăturile de hidrogen dintre cele 2 catene ADN parentale

expunându-le astfel în formă monocatenară ptr a putea fi folosite ca matriță ptr sinteza 
catenelor ADN noi

Proteine Ssb  se atașează la moocatenele parentale,
protejându-le față de acțiunea altor enzime

(sinteză)
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ADN ligaze  sinteza catenelor ADN noi

Sintetizează ultima leg.fosfodiesterică dintre nucleotidele fragmentelor Okazaki după îndepărtarea 
primerilor

Topoizomeraze   desfac suprarăsucirile ce se formează în dublul helix ADN parental
în fața unei bifurcații de replicare

RNază H  îndepărtarea primerilor

După ce au fost folosiți ptr sinteza catenelor ADN noi, primerii ARN sunt îndepărtați de către 
RNaze de tip H (hibrid)

Îndepărtarea primerilor se realizează prin ruperea legăturilor fosfodiesterice dintre ribonucleotidele 
primerilor
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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 – a P – b P – g P dNTP - 3’OH5’P-primer - + b P – g P

1 Mg 2+

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

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

Detalii ale reacțiilor biochimice desfășurate de către ADN polimeraze
ptr formarea legăturilor fosfodiesterice dintre nucleotide
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+

+

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

5’P-primer-3’O– dNTP – a P – b P – g P dNTP - 3’OH5’P-primer - + b P – g P

1 Mg 2+

legătură fosfodiestericăatac nucleofilic al grupării 
a-fosfat al dNTP asupra grupării 3’O–
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Ordinea evenimentelor în sinteza catenelor ADN noi (sintetic):

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
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