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REPLICAREA  CROMOZOMULUI  BACTERIAN

Regiunea unde începe replicarea unei molecule de ADN = origine a replicării = regiune ori

În ansamblu însă, o moleculă ADN poate avea :

1 regiune ori

replicon unic
cromozom unirepliconic

n regiuni ori

replicon multiplu
cromozom multirepliconic

replicon = o unitate de replicare ADN

un replicon conține o singură regiune de inițiere a replicării

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

ci în anumite situsuri = origini de replicare (ori)
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Cromozomul bacterian este un replicon unic

Cromozomul bacterian = 1 moleculă ADN dc circular
ori CReplicarea pornește de la o singură regiune de inițiere / origine, denumit 

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

ADN dc circular

cromozom 
bacterian

plasmide 
bacteriene

ori C

Celulă bacteriană 
(schematizat)

Principalele etape în replicare cromozomului bacterian = Iniţiere
Elongare
Terminare
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 aici se atașează proteina Dna A

 aici se deschide dublul helix ADN și
se formează bucla inițială de replicare

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)

În cromozomul de Escherichia coli, regiunea replicator (~ 250 pb) este formată din :

- 5 regiuni (”cutii”) dna A, formate din câte 9 pb (9-meri)

- 3 regiuni AT, formate din câte 13 pb (13-meri)
bogate în A/T

1. INIȚIEREA replicării cromozomului bacterian

Dna A
~ ATP

Dna A
~ ATP

Dna A
~ ATP

Dna A
~ ATP

Dna A
~ ATP

5  c u t i i d n a A3  r e g .  AT
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- se ataşează situs-specific la cele 5 cutii dnaA,

producând o îndoire puternică a ADN 

Principalele etape ale iniţierii replicării cromozomului E.coli

1. Proteine DnaA-ATP  situsurile dnaA

2. Desfacerea d.h. în zona situsurilor 13-mers 

3. Ataşarea helicazei bacteriene –

Dna B este adusă de

4. Deplasarea helicazei îndepărtează 
proteinele Dna A 

= principala proteină inițiator

- cele 2 catene sunt expuse monocatenar pe o distanță 
de ~ 40 n

Dna A

Dna B

Dna C

(1)

(2)

(complexul Dna B-Dna C)

(3)

(4)

5



După formarea buclei inițiale de replicare, procesul se poate desfășura :

 într-o singură direcție, cu formarea unei singure bifurcații de replicare = replicare unidirecțională

 în ambele direcții, cu formarea a 2 bifurcații de replicare = replicare bidirecțională

regiune
ori

ADN parental
(nereplicat)

ADN replicat

bifurcație de replicare

regiune
ori

bifurcație de replicarebifurcație de replicare

2. ELONGAREA replicării cromozomului bacterian
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La marea majoritate a speciilor,  cromozomul bacterian se replică bidirecțional
Se formează 2 bifurcații de replicare,
ce avansează în cele 2 direcții, 
pornind de la regiunea ori C către 
regiunea ter

ter

originea
replicării

regiune de 
terminare a 

replicării

2 bifurcații
de replicare

ori C

ori C

direcția de
avansare

a replicării
direcția de
avansare

a replicării

Replicare pe model THETA

Pe măsura avansării replicării
pe cele 2 bifurcații, 

cromozomul bacterian ia forma

literei grecești THETA (  )
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În etapa de elongare, aparatul enzimatic care realizează replicarea ADN
la o bifurcație de replicare pe cromozomul bacterian este format din :

ADN polimeraza III

- este o enzimă complexă, formată din mai multe subunităţi cu diverse funcţii;
cea mai importantă funcţie : formarea legăturilor fosfodiesterice dintre deoxiribonucleotide

Helicază (helicaza bacteriană este proteina Dna B) 

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

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

Primază (primaza bacteriană este proteina Dna G) 

Ligaza – unește fragmente Okazaki prin formarea legăturii fosfodiesterice

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, prin ruperea legăturilor fosfodiesterice dintre ele

ADN polimeraza I

– desface legăturile de hidrogen dintre
cele 2 catene parentale

= o ARN polimerază specială ce sintetizează
scurte catene de ARN numite primeri

= principala ADN polimerază ce sintetizează catenele noi
în replicarea cromozomului bacterian

- ca orice altă ADN polimerază :

– este tot o ADN polimerază, al cărei rol în replicarea cromozomului bacterian
este de a umple golurile lăsate de RNaza H prin sinteză de catenă ADN
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ADN polimeraze bacteriene

Fiecare celulă bacteriană are 3 tipuri de ADN polimeraze, notate:

ADN polimeraza I ADN polimeraza II ADN polimeraza III

Principala ADN polimerază ce intervine în replicarea cromozomului bacterian = ADN polimeraza III
- ea este cea care sintetizează ambele catene noi ce se formează la o bifurcație de replicare,

atât catena conducătoare (leading), cât și cea întârziată (lagging)

- golurile rămase după excizia primerilor sunt umplute de ADN polimeraza I

ADN pol III = o enzimă complexă, formată din mai multe subunități
Când este asamblată complet, ca și în cazul altor enzime complexe, se folosește termenul de holoenzimă

ADN pol III holoenzimă =

subunități miez

subunitate clamp

subunitate
clamp loader

proteine de legătură

3 subunități ADN pol III miez

1 subunitate clamp loader

3 subunități clamp

(schema arată doar o singură sub. clamp)
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În etapa de elongare, la fiecare din cele 2 bifurcații de replicare, acționează
câte o holoenzimă de ADN polimerază III, care este formată din:

3 subunități MIEZ ale ADN polimerazei III

Fiecare subunitate miez desfășoară : 

activitate exonucleazică 3’5’ funcția de proofreading

3 subunități clamp

1 acționează pe catena leading

2 acționează pe catena lagging

cresc procesivitatea fiecăruia
din cele 3 subunități miez

sinteza catenelor noi

1 subunitate clamp loader încarcă subunitățile clamp pe ADN

ADN polimeraza III holoenzimă

activitate polimerazică 5’3’

(câte 1 ptr fiecare miez)
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Prin analogie, cele 3 domenii au fost denumite : 
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+

Detalii ale celor 3 tipuri de subunități ale ADN pol III holoenzimă

Subunitatea ”miez”
Structură : 3 domenii peptidice, ce formează spațial o configurație asemănătoare o mână ce prinde joncțiunea

dintre catena matriță și primer
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b-clamp

catenă ADN matriță

catenă ADN nouă

sub. clamp

sub. miez

direcția de replicare

Subunitatea ”clamp”
- cromozomul bacterian se replică foarte rapid, iar viteza de desfășurare a procesului este crescută

prin activitatea subunității clamp a ADN polimerazei III

- fiecare subunitate miez are atașată câte un clamp

- subunitatea clamp a ADN polimerazei mai este cunoscută și sub denumirile:
sliding clamp

- încarcă câte 1 subunitate clamp pe molecula ADN, la fiecare subunitate miez al ADN polimerazei III

Subunitatea ”clamp loader”

clamp

clamp loader
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La bifurcaţie de replicare, catenele conducătoare şi întârziată (leading şi lagging) sunt 
sintetizate simultan 

clamp

clamp loader

sub. miez

direcția de replicare

helicază
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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 (= segregare) celor 2 cromozomi bacterieni

rezultați în urma replicării este realizată de
o topoizomerază de clasă II, ce taie ambele catene 

ale unei molecule ADN, trece molecula netăiată
prin tăietură și apoi reface legăturile. 

Ptr că cei  2 crz sunt circulari: segregarea = decatenare

Replicarea avansează pe cele 2 
bifurcaţii (replicare  bidirecţională)

Molecula ia forma literei greceşti THETA 
replicare pe model THETA 

Replicarea pe ambele bifurcații este oprită în regiunea ter,
la care se atașează un set de proteine (proteine Tus) ce blochează replisomul.

3. TERMINAREA replicării cromozomului bacterian
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ADN polimeraza I

În timp ce principala enzimă replicativă de la bacterii este ADN polimeraza III (mai ales 
în replicarea cromozomului bacterian),

ADN polimeraza I  umple golurile apărute în molecula ADN în timpul :
- replicării cromozomului / plasmidelor bacteriene
- proceselor de reparare ADN

- proceselor de recombinare genetică

Are 4 domenii peptidice, ce desfășoară activitățile:

 activitate polimerazică 5’3’

 activitate exonucleazică 5’3’ , necesară în repararea moleculelor ADN

 activitate exonucleazică 3’5’ funcție de proofreading

sinteza catenei noi
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