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Legarea simultană a proteinelor Rep A, IHF, Dna A, DnaB-Dna C este favorizată de curbarea
ADN determinată de legarea IHF (curbeaza dublul helix ADN cu150o la situsul de atasare), şi
determină formarea REPLISOMULUI.
Reglarea numărului de copii plasmidiale la pSC101 şi, probabil, şi la alte plasmide şi sisteme
similare, nu este produsul unui singur mecanism de reglare, ci este o rezultantă a unui set de
interacţiuni moleculare (ADN-proteine, ADN-ADN, proteine-proteine), fiecare dintre ele contribuind
la replicarea, stabilitatea şi partiţia eficientă a plasmidului.

Figura 4.16 Structura regiunii replicative la plasmidul pSC101.

4.2 TRANSCRIEREA GENETICĂ
Principii şi definiţii
Transcrierea genetică reprezintă procesul de sinteză, catalizată enzimatic, a moleculelor de
ARN, ca urmare a citirii informaţiei codificate în molecule ADN. Procesul se desfăşoară pe baza
legilor de complementaritate chimică dintre cele 2 catene ale unei molecule de acid nucleic dublu
catenar şi conduce la formarea de legături fosfo-diesterice între ribonucleotide.
Prin transcriere genetică se sintetizează toate tipurile de molecule ARN proprii celulelor, atât
la organisme procariote, cât şi la eucariote, şi anume: ARN mesager (ARNm), ARN ribozomal
(ARNr), ARN de transfer (ARNt), ARN heterogen nuclear (ARNhn).
Molecula ARN rezultată prin transcriere, înainte de orice altă procesare, poartă numele de
transcript primar.
Procesul de transcriere a unei porţiuni din ADN (denumită genă) presupune deci sinteza unei
copii a informaţiei genetice, copie care din punct de vedere chimic este o molecula de acid nucleic
monocatenar, şi anume ARN.
Transcrierea începe în anumite zone din molecula ADN, zone numite promotori. Aceştia au
anumite secvenţe de nucleotide care îi fac uşor de recunoscut de către ARN polimeraze (enzimele ce
sintetizează molecule de ARN). În zona promotorilor dublul helix ADN este desfăcut de către ARN
polimeraze, formându-se o aşa-numită buclă de transcriere. În interiorul acesteia, ARN polimeraza
sintetizează o moleculă de ARN, copiind informaţia genetică de pe una din catenele ADN pe care o
foloseşte ca matriţă.
Primul nucleotid de pe catena ADN matriţă care este citit şi căruia îi corespunde un prim
nucleotid în catena ARN, este numerotat convenţional cu +1 şi denumit startpoint (punct de pornire a
transcrierii). Următoarele nucleotide din matriţa ADN sunt numerotate +2, +3, +4 etc.
Faţă de poziţia nucleotidului +1, se definesc 2 zone în matriţa ADN :
- zona amonte (upstream), în care nucleotidele sunt numerotate cu semnul minus (-1, -2, -3
etc)
- zona aval (downstream), în care nucleotidele sunt numeortate cu semnul plus (+2, +3, +4 etc)
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Procesul de transcriere pornit de la promotori continuă până în anumite zone din ADN, cu
anumite secvenţe, zone denumite terminatori. În aceste zone, ADN polimeraza se desprinde de pe
molecula de ADN, bucla de transcriere formată în dublul helix ADN se închide, iar transcriptul ARN
este eliberat.
O zonă din ADN cuprinsă între un promotor şi un terminator poartă numele de unitate de
transcriere. Din cele 2 catene ale moleculei de ADN, catena care este folosită ca matriţă pentru
sinteza unui transcript ARN este complementară cu aceasta şi este numită catenă antisens. Catena nematriţă este denumită catenă codificatoare sau catenă sens.
Admiţând că o genă reprezintă o zonă din ADN (sau mai exact, secvenţa de nucleotide de pe
una din catenele ADN dintr-o anumită zonă) ce codifică un polipeptid (sau o moleculă de ARNr,
ARNt ARNhn), o unitate de transcriere poate include :
- o singură genă, caz în care se numeşte transcriere monocistronică
- sau mai multe gene, caz în care se numeşte transcriere policistronică
Deşi există şi destule excepţii, în general, transcrierea monocistronică este caracteristică
organismelor eucariote, iar cea policistronică – procariotelor (Figura 4.16)

Figura 4.17 Reprezentarea schematizată a unui proces de transcriere monocistronică şi, respectiv, policistronică.

4.2.2 Enzime
Procesul de transcriere genetică este catalizat de o clasă specială de enzime numite ARN
polimeraze.
La organismele procariote eixstă câte o singură specie moleculară de ARN polimerază per
celulă, aceasta realizând sinteza tuturor tipurilor de ARN din celulă.
La eucariote, majoritatea celulelor deţin câte 3 specii moleculare de ARN polimeraze, fiecare
dintre ele sintetizând anumite specii de ARN.

4.2.3 Transcrierea la procariote
4.2.3.1 Promotori
Promotorii reprezintă secvenţe din structura ADN, aflate în amonte faţă de ogenă, la care se
ataşează în mod situs-specific (în funcţie de secvenţa de nucleotide) ARN polimeraza.
Un promotor de la procariote prezintă 4 regiuni importante din punct de vedere funcţional :
- o secvenţă hexamerică (adică formată din 6 perechi de baze) în jurul poziţiei -35; este
denumit generic hexamerul -35
- o secvenţă hexamerică în jurul poziţiei -10, denumită generic hexamerul -10
- o regiune spaţiatoare între cei 2 hexameri (ADN spacer)
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- o regiune situată între poziţiile -40 şi -60, bogată în A şi T, denumită elementul UP
(Upstream = amonte)
Cei 2 hexameri şi elementul UP au secvenţă de nucleotide înalt conservată, secvenţele
consensus fiind 5’-TTGACA-3’ pentru hexamerul -35 şi, respectiv, 5’-TATAAT-3’ pentru hexamerul
-10 (Figura 4.18).
Cu cât secvenţele de nucleotide din cei 2 hexameri sunt mai apropiate de cele de mai sus, cu
atât tăria promotorului respectiv este mai mare, adică cu atât ARN polimeraza se va ataşa mai strâns şi
cu atât gena respectivă va fi transcrisă cu o rată mai ridicată.
Cei 2 hexameri din promotori sunt recunoscuţi de subunitatea σ α ARN polimerazei, iar la
elementul UP se ataşează subunitatea α-CTD a acestei enzime.

Figura 4.18 Structura promotorilor la procariote.

4.2.3.2 Terminatori
Transcrierea genetică continuă de la promotori până la terminatori. Aceştia reprezintă regiuni
din molecula ADN ce prezintă o anumită secvenţă de nucleotide:
- 2 copii ale unei secvenţe poli-GC în repetiţie inversă; această regiune prezintă
complementaritate intracatenară şi determină formarea în transcriptul ARN a unei structuri în ac-depăr (hairpin) ce împiedică avansarea ARN polimerazei
- o regiune formată din 4 – 10 adenine (ce corespunde pe transcript cu 4 – 10 resturi de uracil)
care reprezintă semnalul propriu-zis de terminare a transcrierii
Deşi regiunile terminator sunt identificate pe molecula ADN, terminarea transcrierii este de
fapt realizată de catena ARN (Figura 4.19).
Până în prezent au fost identificate 2 clase de terminatori la procariote:
- terminatori Rho – independenţi : sunt regiuni de tip terminator în care cele 2 secvenţe poliGC prezintă complementaritate intracatenară perfectă, realizând o structură în ac-de-păr stabilă
- terminatori Rho – dependenţi : sunt regiuni terminator în care cele 2 poli-GC nu prezintă
complementaritate intracatenară perfectă; în acest caz structura în ac-de-păr este stabilizată de către o
proteină numită proteina Rho (de la litera grecească Rho - ρ) care alunecă pe molecula ARN până la
acul-de-păr şi îl stabilizează.

Figura 4.19 Structura terminatorilor la procariote.
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4.2.3.3 ARN polimeraza de la procariote
Această enzimă este una dintre cele mai mari proteine din celula bacteriană, având o greutatea
de 480 kd, un diametru de aproximativ 100 Angstromi şi fiind vizibilă şi la microscopul electronic. O
celulă de E.coli conţine în medie 7000 de molecule de ARN polimerază.
Holoenzima este formată din 4 tipuri de subunităţi:α, b, b’ şi σ. Subunitateaα este dimerizată,
formul generală a enzimei fiind 2a – β – β’ – σ.
Subunitateaα este codificată de gena rpoA şi este dimerizată. Ea are un prim rol în
asamblarea tuturor subunităţilor enzimei, proces ce se desfăşoară în ordinea: α → 2α → 2α-β → 2αβ-β’ → 2α-β-β’-σ. Fiecare monomer deα este format din 3 regiuni:
− α–CTD reprezintă domeniul carboxi-terminal al subunităţiiα şi se ataşează direct la
ADN, recunoscând secvenţa UP din structura promotorilor.
− α–NTD reprezintă domeniul amino-terminal al subunităţiiα; nu se ataşează direct la
ADN, ci la subunitatea β
- linker polipeptidic ce are o structură flexibilă şi face legătura dintre cele 2 domenii
terminale
Subunitatea β este codificată de gena rpoB şi realizează formarea propriu-zisă a legăturilor
fosfo-diesterice între ribonucleotide, acest proces desfăşurându-se întotdeauna în direcţie 5’ – 3’.
Subunitatea β’ este codificată de gena rpoC şi are rol în ataşarea iniţială, situs-nespecifică a
ARN polimerazei la molecula de ADN (Figura 4.20).
Subunitatea σ
Celula procariotă conţine mai multe specii moleculare de subunitate σ, fiecare recunoscând
anumiţi promotori şi, deci, transcriind anumite gene. Astfel, în celula de E.coli, cele mai des întâlnite
specii moleculare de σ sunt:
σ 70 are o g.m. de 70 kd şi codificată de gena rpoD; acest σ recunoaşte cele 2 secvenţe
consensus TTGACA şi TATAAT, fiind folosit de celula bacteriană în condiţii generale de mediu. Ca
urmare, marea majoritate a genelor bacteriene sunt transcrise cu ajutorul acestei subunităţi σ 70.
σ 60 are g.m. 60 kd, este codificată de gena rpoN şi este folosită de celulă în condiţii de
privare de azot.
σ 32 are g.m. de 32 kd, este codificată de gena rpoH şi este folosită de celulă în condiţii de şoc
termic; cu ajutorul acestei subunităţi sunt transcrise genele de şoc termic.
σ 24 are g.m. 24 kd, nu este cunoscută gena codificatoare şi este folosită de celulă în condiţii
de şoc termic extrem; se pare că σ 24 participă la transcrierea unui set de gene ce determină o moarte
celulară programată, o „sinucidere” celulară (asemănătoare proceselor de apoptoză de la celulele
eucariote).

Figura 4.20 Reprezentarea schematică a ataşării ARN polimerazei procariote la promotori.
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4.2.3.4 Fazele transcrierii genetice la procariote
Ca şi alte procese realizate de materialul genetic, transcrierea genetică se desfăşoară în 3 etape
– iniţierea, elongarea şi terminarea transcrierii.
Iniţierea transcrierii
Această etapă începe prin ataşarea ARN polimerazei la un promotor, proces ce se desfăşoară
el însuşi în mai multe etape:
a) etapa de promotor închis I – ARN polimeraza se ataşează la hexamerul -35
b) etapa de promotor închis II (promotor curbat) – ARN polimeraza se ataşează apoi şi la
hexamerul -10; cei 2 hexameri nu sunt însă orientaţi steric optim faţă de situsurile de ataşare la ARN
polimerază (şi anume lla subunitatea s); ca urmare, pentru a se ataşa la amândoi hexamerii, enzima
trebuie să distorsioneze molecula de ADN; deci, promotorul curbat prezintă o tensiune torsională ce va
fi eliberată prin deschiderea dublului helix pe o distanţă de 10 – 18 pb, ajungându-se astfel în cea de-a
treia etapă, cea de
c) etapa de promotor deschis; se formează astfel bucla de transcriere care depăşeşte situsul
START (nucleotidul +1 al catenei matriţă)
Se formează astfel un complex binar: ADN – ARN polimerază. Iniţierea transcrierii continuă
cu ataşarea primului nucleotid, care de obicei la procariote este ATP sau GTP. Complexul devine
astfel din binar, ternar: ADN – ARN polimerază – ARN. După sinteza a aproximativ 8-10
ribonucleotide, subunitatea σ se desprinde din complex, considerându-se că acest eveniment încheie
etapa de iniţiere a transcrierii.
Elongarea transcrierii
Această etapă începe după desprinderea subunităţii σ şi este realizată de subunitatea β care
formează legături fosfo-diesterice între ribonucleotide. Catena ARN creşte în direcţia 5’ - 3’. Odată cu
ARN polimeraza, şi bucla de transcriere se deplasează pe molecula de ADN, transcriptul rămânând în
hibrid cu matriţa ADN doar pe o porţiune de aproximativ 12 nucleotide.
Rata de polimerizare a ARN polimerazei de la E.coli este de circa 30 – 40 nucleotide per
secundă. Frecvenţa erorilor de încorporare (a ribonucleotidelor greşit împerecheate cu cele din catena
matriţă ADN) de către această enzimă este de 1 bază greşită per 104 baze încorporate. După ce ARN
polimeraza a trecut de promotor, o altă enzimă (cu tot cu subunitate σ) se poate ataşa la acesta şi poate
începe o nouă rundă de transcriere.
Terminarea transcrierii
Terminarea transcrierii are loc în momentul în care ARN polimeraza ajunge în regiunea unui
terminator. Acul-de-păr format în catena transcriptului (vezi figura 4.18) blochează avansarea enzimei
şi o determină să staţioneze câteva milisecunde; acest timp este însă suficient pentru ca transcriptul să
se desprindă din hibridul cu catena ADN matriţă (desprinderea este facilitată şi de faptul că legăturile
dintre poli-A de pe ADN şi poli-U din ARN sunt slabe). Bucla de transcriere se inchide şi astfel
procesul este încheiat.
Moleculele de ARN transcript pot evolua fie ca ARN measger, ARN ribozomal, ARN de
transfer.
Majoritatea moleculelor de ARNm de la procariote sunt monocistronice şi sunt alătuie din 3
regiuni mai importante :
- regiunea cap (leader), care conţine secvenţa SHINE-DALGARNO (5’-AGGAGG3’) ce
este complementară cu un hexamer de la capul 3’ al moleculelor de ARNr de 16S
- regiunea codificatoare, care începe cu codonul start AUG şi se termină cu un codon stop
- regiunea cozii
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4.2.4 Transcrierea la eucariote
4.2.4.1 ARN polimerazele la eucariote
În sine, procesul de transcriere la organismele eucariote se desfăşoară în mod similar cu cel de
la procariote. Există totuşi o serie de diferenţe.
Astfel, în timp ce la procariote există o singură specie moleculară de ARN polimerază per
celulă, la eucariote există, în majoritatea cazurilor 3 specii moleculare de asemenea enzime. Cele 3
ARN polimeraze de la eucariote sunt înrudite şi structural şi funcţional. Cu toate acestea, cele 3
enzime iniţiază transcrierea de la promotori diferiţi şi transcriu gene diferite :
- ARN polimeraza I – transcrie în mod special gene ce codifică pentru ARN ribozomal
- ARN polimeraza II – transcrie mai ales gene ce codifică ARN mesager
- ARN polimeraza III – transcrie mai ales ARN de transfer şi o serie de molecule mici de
ARN, de exemplu ARN nuclear mic şi nucleolar mic
Alte diferenţe importante apar şi în ceea ce priveşte factorii de transcriere. Astfel, dacă la
procariote iniţierea transcrierii necesită doar facotrul σ, la eucariote debutul acestui proces necesită
mai multe proteine, denumite generic factori de transcriere generali.
În general, structura promotorilor pentru ARN pol I şi III este mai simpla decât a promotorilor
pentru ARN pol II, deşi şi aceste 2 enzime necesită factori de transcriere.

4.2.4.2 Promotorul la eucariote
Regiunile promotor la eucariote prezintă o zonă „miez” care cuprinde un set minimal de
secvenţe necesare iniţierii transcrierii de către ARN pol II. Un asemenea „miez” de promotor este de
obicei format din 40 de nucleotide ce cuprind de multe ori şi situsul START (nucleotidul +1) şi este
format din:
- elementul BRE ce reprezintă elementul de recunoaştere a factorului de transcriere TFIIB
(TFIIB Recognition Element)
- cutia TATA la care se ataşează factorul TBP (TATA Binding Protein); această proteină
reprezintă de fapt o subunitate a factorului de transcriere TFIID
- regiunea Inr (Initiator) la care se ataşează factorul TFIID
- regiunea DPE (Downstream Promoter Element = elementul în aval faţă de promotor) la
care se ataşează tot TFIID
Cei mai mulţi promotori de la eucariote includ doar 2 sau 3 din aceste regiuni (Figura 4.21).

4.2.4.3 Complexul de pre-iniţiere
Factorii de transcriere necesari ARN polimerazei II au fost notaţi TFII (Transcription Factors
for RNA polymerase II).
La eucariote se formează mai întâi un complex preoteic de pre-iniţiere care se ataşează la
elementul TATA. Succesiunea de evenimente este următoarea :
- elementul TATA este recunoscut de TFIID; această proteină este un complex cu mai
multe subunităţi, dintre care una (TBP) se va lega la cutia TATA.
- celelalte subunităţi ale complexului TFIID poartă numele de proteine TAF (TBP
Associated Factors = factori asociaţi cu TBP)
- TBP se leagă la cutia TATA; prin legarea sa la cutia TATA, TBP distorsionează
molecula de ADN în acea regiune determinând „recrutarea” şi a altor factori de transcriere şi a ARN
polimerazei
- TFIIA şi TFIIB se ataşează la promotor
- TFIIF se cuplează cu ARN polimeraza şi împreună se ataşează la promotor
- TFIIE şi TFIIH se ataşează şi ei la întreg acest complex nucleo-proteic
Ca urmare a ataşării acestor proteine, dublul helix se deschide în zona promotorului. Spre
deosebire de procariote, la eucariote deschiderea dublului helix necesită energie (furnizată prin
hidroliza ATP) iar procesul este mediat de activitatea de tip helicază a factorului TFIIH.
Sinteza catenei ARN poate acum să înceapă.
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Figura 4.21 Structura unui promotor la eucariote.
Figura 4.22 Factorii generali de transcriere pentru ARN polimeraza II

Factori generali
de transcriere
TBP
TFIIA
TFIIB
TFIIE
TFIIF
TFIIH
proteine TAF

Numărul de
subunităţi
1
2
1
2
3
9
11

Caseta 4. ....Rolul celorlalte proteine GTF
Proteinele TAF se asociază cu factorul TBP, mediind ataşarea acestuia la cutia
TATA. TFIIB se pare că mediază legătura dintre complexul TBP-TATA şi ARN
polimerază. TFIIF modifică conformaţia sterică a ARN polimerazei facilitând
ataşarea acesteia la promotor. TFIIE îl aduce pe TFIIH şi îi reglează activitatea.
TFIIH desface legăturile de hidrogen dintre cele 2 catene ADN, cu formarea buclei
de transcriere.
S-a constatat că in vivo iniţierea transcrierii la eucariote necesită şi alte
proteine în afară de cele listate mai sus, inclusiv un aşa-numit complex mediator, a

4.2.4.4 Factorii de elongare
În această etapă, ARN polimeraza II se desprinde de marea majoritate a factorilor de iniţiere.
Locul lor este luat de un set de factori de elongare (TFIIS, TEF). Astfel, TFIIS asigură îcorporarea
corectă a ribonucleotidelor şi corectează bazele încorporate greşit (funcţie de „proofreading”). Factorul
TEF fosforilează anumite reziduuri de serină din structura ARN polimerazei II, fapt ce stimulează
etapa de elongare.
Pe de altă parte, în timpul etapei de elongare, ARN polimeraza se asociază cu o serie de
proteine necesare pentru procesarea tipurilor de ARN transcript.
- enzime ce adaugă la capul 5’ al transcriptului un rest de guanină metilată, ceea ce îi va
conferi transcriptului rezistenţă la enzime de tip nucleaze şi se ataşează la structura ribozomului
- enzime ce produc poliadenilarea capătului 3’: enzime de tip poli-A polimeraze adaugă o
coadă de până la 200 de resturi de A la capul 3’ al transcriptului; ataşarea unei asemenea enzime pare
să fie implicată în terminarea transcrierii
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