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CUM SĂ LUCRAŢI CU CAIETUL  
 

1. Până să treceţi la rezolvarea sarcinilor din caiet citiţi (luaţi cunoştinţă) informaţia 

şi imaginile de la tema respectivă din  prelegere şi manual. 

2. Rezolvaţi sarcinile consecutiv: 
* se completează înainte de lecția practică 

** se completează în timpul lecției practice 

*** activitate individuală. 

3. Formulaţi concluzii la finele fiecărei lecţii. 

4. Luaţi cunoştinţă cu finalităţile lecţiei respective şi apreciaţi realizarea lor. 

5. Nu Vă limitaţi numai la informaţia din prelegere şi manual. Selectaţi informaţii 

suplimentare, folosind adrese electronice şi bibliografia suplimentară. 

 

Faceţi cunoştinţă cu principalele tehnici de învăţare şi ce trebuie să faceţi pentru a 

rezolva sarcinile propuse: 

 

➢ Observaţie  

1. Identificaţi elementele caracteristice unor celule/ţesuturi/organisme sau fenomenelor 

biologice. 

2. Descrieţi aceste elemente sau fenomene.  

➢ Analiza 

1. Descompuneţi imaginar  întregul în părţi componente. 

2. Evidenţiaţi elementele esenţiale. 

3. Studiaţi fiecare element ca parte componentă a întregului. 

   Analiza schemei/figurii 

1. Selectaţi informaţia necesară. 

2. Recunoaşteţi în baza cunoştinţelor şi informaţiei selectate structurile indicate în schemă, 

desen. 

3. Analizaţi funcţiile/rolul  structurilor recunoscute. 

➢ Comparaţie 

1. Analizaţi primul obiect/proces dintr-o grupă şi determinaţi trăsăturile lui esenţiale. 

2. Analizaţi cel de-al doilea obiect/proces şi stabiliţi particularităţile lui esenţiale. 

3. Comparaţi obiectele/procesele şi evidenţiaţi trăsăturile lor comune. 

4. Comparaţi obiectele/procesele şi determinaţi deosebirile. 

5. Stabiliţi criteriile de deosibire. 

6. Formulaţi concluziile. 

➢ Clasificare 

1. Identificaţi structurile/procesele pe care trebuie să le clasificaţi. 

2. Determinaţi criteriile în baza cărora trebuie să faceţi clasificarea. 

3. Repartizaţi structurile/procesele pe grupe după criteriile stabilite. 

➢ Elaborarea schemei 

1. Selectaţi elementele, care trebuie să figureze în schemă. 

2. Redaţi elementele alese prin diferite simboluri/culori şi indicaţi relaţiile între ele. 

3. Formulaţi un titlu adecvat şi legenda simbolurilor folosite. 

➢ Modelare 

1. Identificaţi şi selectaţi elementele necesare pentru modelarea fenomenului. 

2. Imaginaţi-vă (grafic, schematic) fenomenul studiat. 

3. Realizaţi fenomenul respectiv folosind modelul elaborat. 

4. Formulaţi concluzii, deduse din argumente sau constatări. 

➢ Experiment 

1. Formulaţi o ipoteză, pornind de la fapte cunoscute, cu privire la procesul/fenomenul studiat. 
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2. Verificaţi ipoteza prin realizarea proceselor/fenomenelor studiate în condiţii de laborator. 

3. Formulaţi concluzii, deduse din argumente sau constatări. 

 

Lucrul cu sursele informaţionale 

 

1. Citiţi prelegerea sau materialul din manual la tema respectivă, cu atenţie. 

2. Citiţi întrebările din temă, care necesită o reflecţie asupra subiectului. 

3. Faceţi cunoştinţă cu lista surselor informaţionale suplimentare (manuale, 

monografii, articole ştiinţifice, adrese electronice)  la tema respectivă. 

4. Selectaţi  sursa de  informaţie suplimentară la tema respectivă. 

5. Parcurgeţi textul selectiv, desprinzând ideile principale (subiectul). 

6. Citiţi textul în întregime, cu atenţie. 

7. Scrieţi conţinutul esenţial. 

8. Formulaţi generalizări şi concluzii referitoare la importanţa temei/subiectului. 
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LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 1 
 

SISTEME BIOLOGICE 

 

Organismele vii, indiferent de complexitate, inclusiv şi organismul uman,  au un principiu 

comun de organizare, ce le determină să fie sisteme ce se autoreproduc, se autoreînnoiesc şi au 

capacitate de autoreglare. Particularităţile de structură şi 

funcţie a unui organism viu, de regulă, sunt codificate în 

macromoleculele de ADN şi realizate prin sinteza 

moleculelor de ARN şi polipeptide ce formeaza 

proteine. Proteinele reprezintă substratul molecular al 

tuturor structurilor, proprietăţilor şi funcţiilor 

organismului viu.  

Astfel, organismul viu reprezintă un complex de 

biopolimeri (acizi nucleici, proteine, hidraţi de carbon şi 

lipide) ce interacţionează specific, asigurând formarea şi 

funcţionarea unor sisteme deschise, capabile să 

perpetueze prin succesiunea generaţiilor. Unitatea 

structural-funcţională a materiei vii este celula, iar 

calitatea vieţii, în primul rând, depinde de calitatea 

genomului şi proteinomului celular. Important de accentuat, că orice proces patologic poate avea 

la bază modificări celulare: 

- defecte metabolice; 

- defecte structurale; 

- defecte de semnalizare; 

- defecte în contactele celulare; etc.  

Încercând să cunoşti mai bine organizarea şi funcţionarea celulei / celulelor, ai şanse să 

înţelegi mecanismele de producere a bolilor umane şi căile de  rezolvare a proceselor patologice. 

Medicina  secolului XXI este o MEDICINĂ MOLECULARĂ. 

Multe dintre aspectele organizării şi funcţionării sistemelor vii au fost studiate la gimnaziu şi 

liceu. Reamintindu-vă cele învăţate, ascultând atent prelegerea cu tema dată şi citind capitolul 1 din 

„Curs de Biologie moleculară” încercaţi să puneţi în discuţie următoarele subiecte: 

1. Proprietăţile fundamentale şi formele de organizare ale materiei vii; 

2. Nivelurile de organizare ale materiei vii; 

3. Componentele necesare pentru autoreproducerea, autoreglarea şi autoreînnoirea 

organismelor vii; 

4. Caracteristica comparativă a formelor celulare şi acelulare de viaţă; 

5. Importanţa teoretică şi practică a cunoaşterii particularităţilor de organizare şi funcţionare 

a celulei eucariote; 

6. Substratul molecular al organismului viu. 

 

1. ** Definiţi noţiunile: 

✓ Sistem biologic: 

 

✓ Celulă eucariotă: 

 

✓ Celulă procariotă: 

 

✓ Virus: 

 

✓ Genom: 
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✓ Transcriptom: 

 

✓ Proteinom: 

 

 

2. ** Completaţi tabelul: „Discreţia şi integritatea organismului uman” 
Nivele de 

organizare 

Particularităţi de 

organizare 

Mecanisme de 

formare 
Rol biologic Exemple, tipuri 

Celulă 

 

 

    

Ţesuturi 

 

 

    

Organe 

 

 

    

Sisteme de 

organe 

 

    

Organismul 

uman 

 

    

 

3. ** Completaţi tabelul: „Caracteristica comparativă a diferitor celule umane”. Încercaţi 

să găsiţi principalele asemănări şi deosebiri între diferite celule ale unui organism 
 Celulă epitelială Celulă nervoasă Celulă 

musculară 

Celulă osoasă 

Tipuri  

 

    

S
tr

u
ct

u
ra

 

Conținutul 

nucleului 

 

 

 

   

Organite 

generale 

 

 

    

Organite 

speciale 

 

    

Forma 

 

    

Funcţii 

 

    

Originea  

 

    

NB: În organismul uman se disting peste 200 tipuri de celule, toate provin din celula zigot, 

conţin material genetic identic, structură asemănătoare şi funcţie diferită. 
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4. ** Completaţi tabelul: „Componente celulare generale” şi faceţi o caracteristică 

comparativă a celulei eucariote, celulei procariote şi viruşilor 

Compartimentele 

celulare 
Funcţii majore Celula eucariotă 

Celula 

procariotă 
Virusul 

Plasmalema 

 

 

    

Citosolul 

 

 

    

Nucleul 

 

 

    

Mitocondriile 

 

 

    

Reticul 

endoplasmatic 

 

    

Ribosomii 

 

 

    

Aparatul Golgi 

 

 

    

Lizosomii 

 

 

    

Peroxisomii 

 

 

    

Centrosomul 

 

 

    

 

Analizând tabelul de mai sus completat evidenţiaţi: 

a) principalele asemănări între celula eucariotă şi procariotă: 

 

 

 

b) principalele deosebiri între celula eucariotă şi procariotă: 

 

 

 

c) principalele deosebiri între celulă şi virus: 
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5. ** Analizați figura și completați legenda. Gățiți relația dintre principalii biopolimeri. 

6. ** Analizați figurile ce sugerează biogeneza biopolimerilor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Replicarea = sinteza 

moleculelelor de ADN 

 Transcripția = sinteza 

moleculelor de ARN 

 Translația = sinteza 

moleculelor polopeptidice – 

proteine primare 

 

Rol biologic: 

 

 

 

 Rol biologic: 

 

 Rol biologic: 

 

Responsabili: 

 

 

 

 Responsabili: 

 

 Responsabili: 

 

 

 

  

!!! 

In nucleul celulei umane somatice 

se găsesc ................ molecule de 

ADN, ce conțin .................. gene 

ce codifică diferite molecule de 

...................... si ...................... ce 

asigură toate structurile, funcțiile și 

proprietățile organismului uman. 
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7. ** Completaţi tabelul: „ Proprietăţile sistemelor biologice şi relaţia cu biopolimerii”  

Proprietăţile sistemelor 

biologice 

Macromoleculele responsabile 

Autoreproducere  

Autoreglare  

Autoreinnoire  

Discreţie  

Integritate  

Schimb de substanţe şi energie  

Creştere  

Ontogeneză  

Filogeneză  

Excitabilitate  

Adaptabilitate  

Imunitate  

Bioritmuri  

* NB: Macromoleculele sistemelor biologice (biopolimerii) sunt reprezentate de acizii 

nucleici (ADN şi ARN), proteine, lipide, oligo-/ polizaharide şi complexe supramoleculare 

(nucleoproteide, lipoproteide, glicoproteide, glicolipide, etc.). 

 

Analizând tabelul scrieţi o concluzie: 

 

 

Finalităţi: 

1. Să cunoaşteţi definiţia şi proprietăţile de bază a sistemelor biologice. 

2. Să ştiţi substratul molecular al viului. 

3. Să înţelegeţi de ce celula este unitatea structural-funcţională  a organismului uman şi 

unitatea  patologică în bolile umane. 

Teme de referate: 

- Particularităţile de organizare şi ciclului vital al virusului HIV. 

- Prionii şi patologia umană prionică. 

- Evoluţia materiei vii. 

- De la atomi la neuroni. 
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***Test de autoevaluare: 

 

1. Completați spațiile din frazele de mai jos: 

a. Proprietăţile fundamentale ale organismelor vii sunt _______________, _____________ 

şi _____________________. 

b. Unitatea structural-fundamentală a organismului viu este ________________. 

c. Macromoleculele principale ale sistemelor biologice sunt ________________, 

_____________, ____________,____________,____________. 

d. Programul biologic al celulei și organismului în întregime este înscris în moleculele de  

_______ și realizat prin sinteza moleculelor de ______ pentru formarea ______________ 

necesare activității vitale. 

e. In celula umană __________ este de două tipuri: nuclear și mitocondrial. 

f. Prin replicarea ADN are loc __________ ADN și __________ informației genetice, 

pentru transmiterea ei din generație în generații. 

g. Prin ___________ ADNului se sintetizează molecule de _______ pentru sinteza 

proteinelor. 

h. ARNm împreună cu _____________ și cu _____________ asigură procesul de 

_______________ a codului genetic și sinteza ______________. 

 

2. Analizați  atent imaginea şi identificați componentele celulare indicând cifrele 

corespunzătoare: 

a. Membrana plasmatică __; 

b. Nucleul __; 

c. Mitocondria __; 

d. RE neted __; 

e. RE rugos __; 

f. Aparatul Golgi __; 

g. Lizosom __; 

h. Peroxisom __; 

i. Ribozom __; 

j. Centrozom __; 

k. Citosol __. 

 

3. In spaţiile de mai jos scrieţi organitul celular 

responsabil de funcțiile corespunzătoare: 

a. Barieră dinte mediul intra- şi extracelular - _____________________; 

b. Coordonează toate activitățile celulare - _____________________; 

c. Biogeneza ribozomilor - _____________________; 

d. Biogeneza lizosomilor - _____________________; 

e. Sinteza proteinelor - _____________________; 

f. Sinteza şi procesarea proteinelor - _____________________; 

g. Maturizarea şi sortarea proteinelor - _____________________; 

h. Digestia intracelulara - _____________________; 

i. Sinteza lipidelor - _____________________; 

j. Detoxifierea xenobioticilor - _____________________; 

k. Neutralizarea metaboliților celulari - _____________________; 

l. Sinteza ATP-ului celular - _____________________; 

m. Scindarea ATP-ului celular - _____________________; 

n. Conferă formă celulei - _____________________; 

o. Biogeneza microtubulilor - _____________________. 
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4. Analizați schema și asociați procesele din imagine cu noțiunile din coloana din 

dreapta: 

 

A. Sinteza macromoleculei; 

B. Polimerizarea micromoleculelor; 

C. Scindarea macromoleculei; 

D. Denaturarea macromoleculei; 

E. Renaturarea macromoleculei; 

F. Lizarea macromoleculei; 

G. Ligarea macromoleculei; 

 

 

 

 

 

 

 

5. Analizați șirul și excludeți noțiunea ce nu se potrivește lanțului logistic: sinteză, 

biogeneză, polimerizare, formare, scindare, asamblare.  

Argumentați excluderea. 

 

 

6. Clasificați componentele celulare completând diagrama:   

Aparat Golgi; Axoni; Centrioli; Cili; Dendrite; Flageli, Incluziuni, Lizosomi; 

Microvilozități; Mitocondrie; Peroxisomi; REn; REr; Ribozomi; Vacuole; Vezicule. 

Organite 

speciale 

Formațiuni 

provizorii 

Organite 

generale: 

 

CELULA 

UMANĂ 

amembranare: 

  

membranare: 
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LUCRAREA PRACTICĂ  Nr. 2 
 

MACROMOLECULE  

 

Acizii nucleici, proteinele, lipidele şi hidraţii de carbon sunt biopolimeri care au masă 

moleculară mare, structură, formă, proprietăţi şi funcţii foarte variate. Structura biopolimerilor, 

cantitatea și combinațiile lor este specific fiecărui organism. 

ADN-ul reprezintă molecula eredităţii şi variabilităţii, care specifică programul de 

organizare şi funcţionare a celulei / organismului pluricelular. Prin replicarea ADN-ului se 

transmit trăsăturile caracteristice celulei date / organismului dat – altor generaţii (celulelor, 

copiilor).  

Moleculele de ARN sunt copii scurte de pe anumite secvenţe ale ADN-ului (gene), 

care asigură realizarea informaţiei codificate în secvenţe specifice de aminoacizi pentru sinteza 

diferitor tipuri de proteine. Codul genetic este universal pentru toate organismele vii şi este 

format din secvenţa celor patru tipuri de nucleotide (A, G, C, T), care combinându-se diferit 

determină o anumită combinaţie a aminoacizilor în proteină.  

Proteinele sunt molecule caracteristice organismului, care prin diversitatea lor 

structurală şi proprietăţile lor variate fizico-chimice asigură toate procesele biochimice, 

fiziologice din celulă şi organism, fiind substratul material al tuturor structurilor organismelor 

vii.  

Lipidele, în special datorită proprietăţilor lor hidrofobe, reprezintă materialul principal 

de construcţie a barierelor biologice – membranelor celulare şi intracelulare.  

Complexul de biopolimeri al unei celule sau organism interacţionează specific, 

formează complexe supramoleculare asigurând discreţia şi integritatea sistemului biologic pe 

care îl reprezintă. Biopolimerii, de regulă, sunt sintetizaţi din anumite tipuri de monomeri 

(micromolecule) conform programului codificat în moleculele de ADN şi mediat de proteine 

– enzime, proteine reglatoare, hormoni.  

Genomul uman este reprezentat de 46 molecule de ADN nuclear şi câteva zeci de 

molecule de ADN mitocondrial. Produşii expresiei genelor nucleare şi mitocondriale formează 

proteinomul celulei, care determină calitatea şi longevitatea vieţii celulei şi organismului. 

Sunt cunoscute şi bine definite circa 9000 de boli umane moleculare monogenice, cauza cărora 

sunt modificări nucleotidice la nivel de ADN, iar mecanismul patologic are la bază un defect 

al proteinei codificate. Sute de laboratoare de genetică pe toate continentele, au ca scop 

cercetarea genelor umane normale şi mutante, legătura dintre mutaţie şi patologie şi încearcă 

să producă noi generaţii de medicamente pe bază de inginerie genetică. 

Subiecte pentru discuţie: 

1. Macromoleculele principale dintr-un organism viu. 

2. Legătura logică între ADN, ARN şi proteine. 

3. Locul proteinelor în celulă. 

4. Proprietăţile şi funcţiile biopolimerilor. 

5. Relaţia între structura, forma şi funcţia proteinelor. 

6. Proprietăţile acizilor nucleici. 

 

1.  * Definiţi noţiunile: 

✓ Macromoleculă: 

 

✓ Biopolimer: 

 

✓ Monomer: 

 

✓ Legătură covalentă: 
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✓ Structură primară: 

 

✓ Aminoacid: 

 

✓ Polipeptid: 

 

✓ Nucleotid: 

 

✓ Replicare: 

 

✓ Eterogenitate:  

 

✓ Polimorfism: 

 

✓ Secvenţă nucleotidică: 

 

✓ p.b. (p.n.) 

 

✓ ARNt: 

 

✓ ARNm: 

 

✓ ARNr: 

 

✓ 40S: 

 

✓ 60S: 

 

 

2. * Completaţi tabelul: „Caracteristica generală a macromoleculelor”. 

 

 

 

Macromolecula Localizarea în celulă Funcţii 

 

ADN 

 

  

 

ARN 

 

  

 

Proteine 

 

  

 

Oligo- / 

polizaharide 

 

  

 

Lipide 
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3. * Completaţi tabelul: „Caracteristica comparativă a acizilor nucleici şi proteinelor”.  

 

 

Analizând tabelul de mai sus găsiţi ce relaţie există între aceste molecule: 

 

  

Caracteristici ADN ARN Proteine 

Monomeri 

 

 

   

Legături covalente 

 

 

   

Structura primară 

+ legături 

 

   

Structura secundară 

+ legături 

 

   

Structura terţiară 

+ legături 

 

   

Structura cuaternară 

+ legături 

 

   

Modul de sinteză 
! proces 

!! matriță (model)  

! 

!! 
! 
!! 

! 
!! 

 

 

Locul sintezei 

 

 

   

Locul maturizării 

 

 

   

Localizarea în celulă 

 

 

   

Nr. de tipuri de 

molecule în celula 

umană 
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4. * Completaţi tabelul: „Proprietăţile moleculelor de ADN, ARN și proteine” 

Proprietatea     ADN ARN Proteine 

Replicarea  

 

   

Repararea  

 

   

Denaturarea  

 

   

Renaturarea 

 

   

Eterogenitatea 

 

   

Variabilitatea 

 

   

Recombinarea 

 

   

Hibridarea 

 

   

Flexibilitatea 

 

   

Fragilitatea 

 

   

Sarcina electrică 

 

   

!!! Indicați rolul biologic al fiecărei proprietăți pentru ADN sau ARN sau proteiene 

 

 

5. ** Completaţi tabelul: „Particularităţi de organizare a biopolimerilor ” 

 

  

Complexe 

supramoleculare 
Componente moleculare Rol biologic 

DNP   

RNP   

Lipoproteide   

Glicoproteide   
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6. ** Completaţi tabelul: „Caracteristica moleculelor de ADN ale celulelor umane” 

Molecule de ADN Tipuri de secvenţe Funcţii 

ADN nuclear Gene structurale  
Gene ARNr  
Gene ARNt  
Secv.centromerice  
Secv.telomerice  
Minisateliţi   
Microsateliţi   
Transpozoni   

ADN mitocondrial Gene structurale  
Gene ARNr  
Gene ARNt  

 

7. ** Completaţi tabelul: „Caracteristica moleculelor de ARN” 

Tipurile ARN Funcţii 
Numărul de variante 

în celulă 
Locul sintezei 

ARNm 

 

 

 
 

ARNr 

 

 

 
 

ARNt 

 

 

 
 

ARNsn 

 

 

 
 

ARNsc 

 

 

 
 

 

8. ** Găsiţi relaţia: 

 ex.: ADN    5' ...ATGGTCCTAACAGTTAGCTCGTAACTAATGCAT....3'  

                      3' ... 
 

 

  

 ARNm         5' ... 

 

 

 

 

Polipeptid 
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9. * Analizaţi figura de mai jos, descifraţi legenda:  

 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 

6. _______________________________________ 

7. _______________________________________ 

8. _______________________________________ 

9. _______________________________________ 

10. ______________________________________ 

 

Cum se formează structura primară şi care-i rolul ei? 

 

Cum se formează structura secundară şi care-i rolul ei? 

 

Cum se formează structura terţiară şi care-i rolul ei? 

 

Cum se formează structura cuaternară şi care-i rolul ei? 

 

 

10. *** Completaţi tabelul: „Functia și localizarea proteinelor”  

Exemple de proteine Funcţii Localizare în celulă 

Actina Asigură formarea microfilamentelor 

citoscheletului 
 

ADN-polimeraza Sinteza ADN în timpul replicației sau 

reparației 
 

Alcool-dehidrogenaza Neutralizarea alcoolului  

Aquaporine Transportul H2O  

ARN-polimeraza Sinteza ARN în timpul transcripției  

ATP-sintetaza Sinteza ATP  

ATP-aze Scindarea ATP  

Ca++-ATPaza Transportul activ al ionilor de Ca  

Carioforine Exportine și importine nucleare  

Catalaza Scindează H2O2  

Citocrom-oxidaze Detoxifierea medicamentelor si a altor 

xenobiotici 
 

Cl--ATPaza Transportul activ al ionilor de Cl  

Clatrina  Determină formarea veziculelor de transport 

de la/spre plasmalemă 
 

Colagen  Determină structura matricei extracelulare a 

țesutului conjunctiv 
 

Cu++-ATP-aza Transportul activ al ionilor de Cu  

Factori de creştere Reglează proliferarea unui anumit tip de 

celule pentru creșterea organismului, 

reînnoirea si regenerarea țesuturilor 

 

Factori de transcripţie Reglează expresia genei pentru sinteza 

anumitei proteine celulare 
 

Factori de translaţie Reglează decodificarea ARNm si sinteza 

unui polipeptid 
 

Hb Transportul O2 si CO2  

Hidrolaze Catalizează procesele de scindare a 

moleculelor 
 

Histone Compactizează ADNul nuclear  

Ig (imunoglobuline) Recunosc specific antigeni străini  
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Insulina Reglează nivelul de glugoză plasmatică  

Ionofori Transportul transmembranar al ionilor  

Kinezine  Transferul veziculelor de-a lungul 

microtubulilor 
 

Lamine  Determină forma nucleului 

Contribuie la fixarea cromatinei 
 

Miozina Asigură formarea microfilamentelor 

intermediare ale citoscheletului miocitelor 
 

Na+/K+-ATP-aza Transportul activ, antiport de ioni de Na si K  

Nucleoporine  Formează porii nucleari   

Opsine Recunosc undele de lumină pentru percepția 

vizuala 
 

Oxidoreductaze Catalizează reacții de oxidoreducere, prin 

care se transfera hidrogen sau electroni între 

două substraturi. 

 

Permeaze Transportul transmembranar al 

micromoleculelor 
 

Receptor androgenic Recunoaște testosteronul pentru activarea 

genelor masculinizante 
 

Receptor hormon de 

creştere 

Recunoaște hormonul de creștere pentru 

stimularea proliferării celulelor 
 

Receptor insulinic Recunoaște insulina pentru deschiderea 

canalelor de glucoza 
 

Receptor LDL Recunoaște particulele lipopreteice cu 

densitate joasa, pentru transportul 

colesterolului plasmatic în hepatocite 

 

Riboforina  Fixează ribozomul de REr  

Somatotropina Reglează proliferarea celulelor şi creșterea 

organismului 
 

Spectrina  Asigură forma biconcava a eritrocitelor  

Transferaze Catalizează procesele de transfer a anumitor 

grupări de atomi (-CH3,-NH2, PO3H2,etc) de 

la un donor  la un acceptor 

 

Tubuline Asigură formarea microtubulilor 

citoscheletului, centriolilor, fusului mitotic, 

cililor, flagelilor 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

(Acest tabel îl puteţi completa după studierea compartimentalizării celulei) 
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11. ** Completaţi tabelul: „Interacţiunea macromoleculelor cu factorii de mediu şi 

consecinţele asupra structurii şi funcţiei” 

 ADN ARN Proteină 

Mediu bazic 

 

   

Mediu acid 

 

   

Temperaturi ridicate 

 

   

Temperaturi joase 

 

   

Raze UV 

 

   

Raze  

 

   

Enzime proteolitice 

 

   

Endonucleaze 

 

   

Exonucleaze 

 

   

Glicozilaze   

 

   

 

12. * Găsiţi care din proprietăţile din prima coloană caracterizează biopolimerii studiaţi: 

Caracteristici 
ADN 

nuclear 

ADN 

mt 
ARNm ARNt ARNr ARNsn 

Polipepti

de 

Structură monocatenară        

Structură bicatenară        

Formă lineară        

Formă circulară        

Conţine baze purinice        

Conţine baze pirimidinice        

Conţine baze minore        

Conţine radicali acizi, bazici, 

neutri 
       

Replicare        

Reparaţie        

Denaturare        

Renaturare         

Cantitatea celulară este stabilă        

Cantitatea celulară variază        
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13. *** În loc de concluzii completaţi tabelul ”Componentele moleculare ale celulelor 

umane”:  

(! Mai mult de 200 tipuri de celule diferite asigură structurile şi funcţiile organismului uman) 

 Celula 

nervoasă 

Celula 

epitelială 

Hepatocit Limfocit Eritrocit 

ADN-nuclear 

     
- gene structurale 

     
- gene ARNr 

     
- gene ARNt 

     
ADN-mt 

     
- gene structurale 

     
- gene ARNr 

     
- gene ARNt 

     
ARNm 

     
ARNr 

     
ARNt 

     
Proteine celulare  

 

 

 

    

Estimaţi variante specifice unei anumit tip de celule. Ţineţi minte: (!) Genomul tuturor 

celulelor unui organism este identic; (2) Proteinomul compartimentelor celulare şi fiecărui tip 

de celule este specific. 

Finalităţi: 

1. Să cunoaşteţi locul şi funcţia biopolimerilor în sistemele biologice. 

2. Să ştiţi modul de organizare şi proprietăţile acizilor nucleici şi proteinelor. 

3. Să înţelegeţi relaţia ADN →  ARN → proteină. 

4. Să ştiţi particularităţile de organizare a ADN-ului celulei umane. 

 

Teme de referate: 

- Diversitatea proteinelor umane. 

- Particularităţile genomului uman nuclear. 

- Particularităţile genomului uman mitocondrial. 

- Diversitatea moleculelor de ARN celular 
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*** Test de autoevaluare 

1. Verificaţi corectitudinea afirmaţiilor, bifând A pentru adevărat şi F pentru fals.  

a) Reacţia de sinteză a polimerilor se numeşte hidroliză.        A  F 

b) Structura secundară a proteinelor, α-spirale şi β-structuri, se datorează legăturilor 

covalente şi reprezintă o succesiune de aminoacizi.          

           A  F 

c) Glicogenul, amidonul şi celuloza sunt polimeri formaţi din glucoză.     A  F 

d) O proteină cu structura cuaternară conţine 4 domenii.         A  F 

2. Completaţi propoziţiile 

a) Mecanismele ___________, reparării, recombinării, transcripţiei sunt asigurate de 

______________ ADN.  

b) Cele patru baze ale ADN-ului ___,___,___,___ nu se pot combina decât într-un anumit 

mod, după principiul ____________, şi anume: ______ doar cu _______, şi 

_______doar cu __________; cu alte cuvinte, o bază _______ se combină  cu o bază 

_________, şi invers.  

c) Complexul format din ARN şi proteine se numeşte ______________, ceea ce prezintă 

structura ___________. În calitate de exemple ale unei astfel de structuri pot servi: 

___________, ______________, _____________. 

d) Care substanţe de natură proteică facilitează descompunerea moleculelor mari? 

__________. Exemple: __________, ____________, ____________, _____________, 

______________. 

Selectaţi răspunsurile corecte: 

3. Gruparea funcţională - NH2 este o:  

a) grupare carboxil;   b) grupare amino;   c) grupare hidroxil;    d) grupare fosfat;     e) grupare 

carbonil 

4. Glucoza este: a) proteină; b) dizaharidă; c) acid nucleic; d) monozaharidă; e) polizaharidă 

5. Toate cele expuse mai jos sunt adevărate în cazul denaturării proteinelor, cu excepţia: 

a) este o modificare conformaţională;  b) este mereu ireversibilă; c) poate fi cauzată de o 

modificare a pH; d) poate rezulta dintr-o modificare de temperatură. Argumentaţi răspunsul. 

 

6. Asociaţi macromoleculele cu funcţiile şi caracteristicile corespunzătoare: 

1) ARNm A) Translator al codului genetic, transportor al aminoacizilor 

2) ARNt B) Controlul translaţiei, component al ribozomilor 

3) ARNr C) Matriţă pentru translaţie 

4) ARN de interferenţă D) Este bicatenar şi se implică în reglarea posttranscripţională a genelor 

5) ARNhn E) Este monocatenar şi se implică în expresia IG 

6) ARNsn F) Component al enzimelor implicate în metabolismul acizilor nucleici 

 G) Reprezentat prin molecule de ARN precursor 
 

7. Asociaţi macromoleculele cu monomerii şi legăturile covalente corespunzătoare: 
1) ADN  A) conțin din acizi graşi şi sunt atașați prin legături esterice 

2) proteine  B) monomerii se unesc prin legături glicozidice  

3) ARN  C) succesiune polinucleotidică cu legături de hidrogen 

4) lipide  D) succesiune polinucleotidică cu legături fosfodiesterice 

5) polizaharide  E) succesiune de aminoacizi cu legături peptidice 

 F) se sintetizează în rezultatul reacţiei de condensare 

G) se distrug prin hidroliză 



 23 

 

8. Analizaţi datele de mai jos: 

a) În cadrul unor experienţe, au fost extrase şi purificate fragmente de ADN şi ARNm. 

Analiza compoziţională a catenelor de ADN şi ARNm a relevat următoarele:   
 A G C T U 

ADN catena #1  19 26 31 24 0 

ADN catena #2  24 30 25 19 0 

ARNm  19  26 31 0 24 

Care catenă ADN serveşte drept matriţă pentru sinteza ARNm?  

A) catena 1; B) catena 2; C) ambele catene; D) nici o catenă; E) sunt insuficiente date pentru 

răspuns. Argumentaţi răspunsul:  

 

 Probleme de situație: 
9. Un copil de 4 ani este trimis de către medicul pediatru la neurologul pediatric după 

apariţia la copil a convulsiilor mioclonice şi a acidozei lactice. Medicul neurolog indică efectuarea 

unei biopsii musculare, iar rezultatele acesteia au relevat „fibre roşii rupte”. Părinţii au fost 

informaţi despre prezenţa la copil a sindromului MERFF, o patologie a ADN-ului mitocondrial. 

Care din următoarele enunţuri sunt corecte cu referire la ADN-ul mitocondrial? 

(A) este moştenit în mod egal de la ambii părinţi  

(B) este replicat fidel şi în concordanţă cu ADN-ul nuclear  

(C) transmite aceeaşi informaţie ca şi ADN-ul nuclear  

(D) prezintă o structură circulară dublu-catenară  

(E) codifică informaţia genetică pentru toate proteinele necesare lanţul respirator?  

 

10. Un student în anul doi la medicină studiază într-un laborator reglarea expresiei genelor 

la şoareci, pe un model de carcinom hepatocelular. El izolează acizii nucleici din celulele hepatice 

după expunerea la un agent cancerigen cunoscut și analizează secvenţe. Studentul este surprins să 

constate că unele dintre nucleotide sunt pseudouridine și ribotimidine. Ce tip de acid nucleic a 

izolat probabil studentul? 

(A) ARNt 

(B) ARNr 

(C) ARNhn 

(D) ARNm 

(E) RNPsn 

 

 

11. Analizaţi următoarea informaţie: 

Tipurile specifice de diabet zaharat reprezintă un grup de tulburări ce includ defecte  ale 

funcţionării celulelor beta care afectează secreţia insulinei şi disfuncţia localizărilor 

receptorilor de insulină afectând acţiunea insulinei (rezistenţă la insulină).  

Cum consideraţi: la nivelul cărei molecule s-a produs defectul ce a rezultat în rezistenţă la 

insulină?  

A) ADN; B) ARNm; C) RNP; D) proteină; E) glucoză.  Argumentaţi răspunsul. 
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12. Virusurile imunodeficienței umane sunt retrovirusuri de 90-120 nm în diametru, alcătuite 

din molecule de ARN ca suport genetic şi o enzima transcriptaza inversă, care catalizează 

reverstranscripţia ARN în ADN proviral dublu helicoidal, după informaţia conţinută în ARN. 

Acest ADN proviral se integrează în genomul celulei gazdă sub acţiunea unei alte enzime 

"integraza". 

 

Utilizând informaţia de mai sus, completaţi afirmaţiile: 

În virusul imunodeficienței umane informaţia genetică se conţine în molecula de __________.  

Suportul genetic al virusului conţine genele ce codifică ______________ şi 

________________. Dideoxycitidina este un preparat care acţionează antiviral probabil prin 

blocarea transcripţiei inverse, adică prin inhibarea expresiei genei 

________________________. 
 

13. Asociaţi nivelele de organizare a macromoleculele cu caracteristicile corespunzătoare: 

1) Structura primară  A) asigurată de legături covalente 

2) Structura secundară  B) asigurată de legături de hidrogen  

3) Structura terţiară  C) caracteristică doar proteinelor multimerice 

4) Structura cuaternară  D) prezentată de α-spirale şi β-structuri 

 E) apare sub forma de DNP şi RNP 

F) este o succesiune de monomeri 

G) prezentată de bucle şi dublu helix 
 

 

14. Descifrați legenda figurii   15. Descifrați legenda figurii  

 …………………………………….:       …………………………………….:  
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16.  Definiți regiunile ce corespund cifrelor din figura de mai jos: 

 

1.________________________________ 

2.________________________________ 

3.________________________________ 

 

Funcțiile ARNm: 

a. 

b. 

 

Funcțiile ARNr: 

a. 

b. 

 

Funcțiile ARNt: 

a. 

b. 

 

Analizați anexele de la p. 162-164 și completați răspunsurile la subiectele de mai jos: 

17. Identificați nucleotidele: 

 

A. Scrieți denumirea fiecărei molecule: 

B. Identificați monomerii ADN-ului: 

C. Identificați monomerii ARN-ului: 

 

18.  Identificați aminoacizii: 

 

 
 

19.  Descifrați secvența: 

       NH3
+- MFYVSDRHEQWKVACGCYSE…..-COO- 
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LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 3 
 

MEMBRANELE BIOLOGICE  

 

 Membranele biologice sunt structuri continui, compuse în principal din lipide şi proteine 

asociate cu lanţuri oligozaharidice, care asigură compartimentarea materiei vii, având 

proprietăţi caracteristice de permeabilitate. Se pot distinge mai multe categorii de membrane 

celulare: 

- membrana citoplasmatică (plasmalema), ce separă celulele de mediul înconjurător, 

menţin individualitatea celulei; formează bariere cu o permeabilitate foarte 

selectivă, prin care se realizează schimburile între celule şi mediul înconjurător; 

- membranele organitelor celulare (membrana dublă a mitocondriilor, membrana 

lizosomilor, reticulului endoplasmatic, a aparatul Golgi, peroxisomilor, membrana 

dublă a nucleului) care asigură compartimentarea materiei vii prin formarea unor 

spaţii intracelulare în care se desfăşoară anumite reacţii în condiţii optime; 

- membranele speciale: teaca de mielină care înconjoară axonii neuronilor, produsă 

de celulele Schwan; discurile segmentului extern al celulelor-bastonaşe din retină 

ce se formează prin plierea membranei citoplasmatice, urmată de detaşarea 

discurilor; granulele secretorii ale celulelor cu funcţie exocrină sau endocrină; 

incluziunile; etc. 

Membranele intervin efectiv în desfăşurarea proceselor metabolice. Interacţiunile lipo-

proteice în membrane sunt esenţiale pentru funcţia enzimelor de membrană. Membranele 

controlează fluxul de informaţie între celule şi mediu prin receptori specifici pentru stimulii 

externi. Ele au capacitatea de a genera semnale chimice sau electrice cu rol în comunicarea 

biologică. Membranele au proprietatea de a suferi modificări funcţionale adaptive, au rol în 

procesele de apărare imună ale celulelor şi organismului.  

 Numeroase stări patologice la om au ca substrat defecte ale proteinelor 

membranare: 

- mucoviscidoza – defectul canalului Cl-; 

- hipercolesterolemia familială – defectul receptorului LDL; 

- una din formele de diabet insipid – defect al aquaporinei 2; 

- boala Laron – defect al receptorului la hormonul de creştere. 

 

Subiecte pentru discuţie: 

 

1. Organizarea moleculară a membranelor biologice. 

2. Tipurile de membrane celulare şi caracteristica lor comparativă. 

3. Funcţiile majore ale plasmalemei. 

4. Transportul membranar. 

5. Particularităţile transportului vezicular. 

6. Biogeneza membranelor. 

 

1. * Definiţi noţiunile: 

 

✓ Plasmalemă 

 

✓ Barieră biologică 

 

✓ Compartiment celular 

 

✓ Permeabilitate selectivă 
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✓ Simport  

 

✓ Ligand 

 

✓ Receptor 

 

✓ Endosom 

 

✓ Transcitoză 

 

 

2. * Completaţi legenda schemei de mai jos. 

a) Găsiţi suprafaţa extra- şi 

intracitoplasmatică a plasmalemei: 

A. 

B. 

 

b) Numiţi componentele moleculare ale 

plasmalemei: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

3. **Completaţi tabelul: „Diversitatea membranelor celulare” 
Tipuri de membrane  Organizarea moleculară Funcţia 

Plasmalema  

 

  

Anvelopa nucleară  

 

  

Membrana RE neted  

 

  

Membrana RE rugos  

 

  

Membrana aparatului Golgi  

 

  

Membrana mitocondrială 

externă  

  

Membrana mitocondrială 

internă  

  

Membrana lizosomilor 

 

  

Membrana peroxisomilor 
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4. * Completaţi tabelul: „Caracteristica componentelor moleculare ale membranelor 

biologice” (analizați schemele de mai jos) 

Componenta Tipuri  Proprietăţi  Funcţii  

A.Lipide  

 

   

B. Proteine  

 

   

C. Glucide  

 

   

*Analizând tabelul evidenţiaţi care dintre componentele membranei au o valoare mai 

importantă din punct de vedere: 

a) funcţional - 

b) structural -  

c) al specificităţii - 

 
A. Heterogenitatea lipidelor membranare 

B. Heterogenitatea proteinelor membranare 

 

 

 

 

 

C. Heterogenitatea glucidelor membranare 
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5. * Analizaţi figura, descifraţi legenda, răspundeţi la întrebările de mai jos:  

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Ce natură au structurile din figură se asigură transportul membranar? ____________________ 

Care este substratul (substanţa transportată): 

- în difuzia simplă _____________________________________________________,  

- pentru canale ________________________________________________________,  

- pentru difuzia facilitată ________________________________________________,  

- pentru pompele ATP-azice_____________________________________________ . 

 
6.  ***Analizaţi bibliografia la această temă, figura și completați rabelul: 

 

Tip de receptor 

membranar 

Liganzi 

(exemple) 

Răspuns celular Rol biologic 

A 

 

 

   

B 

 

 

   

C 

 

 

   

D 

 

 

   

* Receptorii membranari sunt foarte variați, cu specificitate de ligand; 

* Fiecare celulă expresează un set specific de receptori și mesageri intermediari pentru realizarea 

unui răspuns specific la stimuli; 

* Diferite celule răspund diferit la aceiași stimului; 

* Schema generală de transmitere a semnalelor include 5 etape majore; fiecare etapă poate fi 

compromisă, determinând procese patologice;  

* 50 % din medicamente interacționează specific cu receptorii membranari avînd efect agonist 

sau antagonist, stimulînd sau blocînd anumite procese celulare. 
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7. ** Completaţi figura:  „Endocitoza mediata de clatrina”  

 

 

 

 

 

 

 

Etapele endocitozei: 

I)                   II)                       III)             IV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ** Completaţi legenda figurii și identificați rolul biologic al proceselor prezentate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce substanţe sunt endocitate în celulă? 

 

Ce substanţe sunt exocitate din celulă? 

 

Care-i rolul biologic al endocitozei? 

 

Care-i rolul biologic al exocitozei? 

 

 

 

 

 

  

A.__________________________ B. ___________________________ 
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9. ***Analizând toate cele de mai sus încercaţi să Completaţi tabelul: următor: 

Proteine 

membranare 
Distribuţie Rol biologic Rolul medical 

Na+/K+-ATPaza 

 

 

   

CFTR Cl- -ATPaza 

 

 

   

ACE2 Receptor 

 

 

   

Aquaporina 1 

 

 

   

Aquaporina 2 

 

 

   

Spectrina 

 

 

   

Receptorul LDL 

 

 

   

Receptorul insulinic 

 

 

   

MDR1             

P-glicoproteină 

 

   

RGH (receptorul 

hormonului de 

creştere) 

   

Ca++-ATPaza 

 

 

   

Opsina 

 

 

   

TcR 

 

 

   

Gs[olf] (proteina 

receptor olfactiv, 

GTP dependent) 

   

Finalităţi: 

1. Să cunoaşteţi particularităţile de organizare moleculară a membranelor celulare. 

2. Să înţelegeţi rolul membranelor în compartimentarea celulară. 

3. Să înţelegeţi rolul membranelor în susţinerea homeostaziei celulare. 

4. Să ştiţi funcţiile principale ale plasmalemei şi responsabilii moleculari. 

5. Să puteţi evalua valoarea cunoştinţelor Dv. la acest subiect în înţelegerea mecanismelor 

ce stau la baza bolilor umane. 



 32 

*** Test de autoevaluare: 

1. Asociaţi moleculele cu funcţia lor în plasmalemă: 

1. Proteine A. Barieră 

2. Fosfolipide B. Recepţie 

3. Colesterol C. Adezivă 

4. Oligozaharide D. Transport 

5. Glicolipide E. Rezistenţă 

 

2. Asociaţi moleculele cu proprietăţile membranelor biologice 

1. Proteine A. Permeabilitate selectivă 

2. Fosfolipide B. Fluiditate 

3. Colesterol C. Elasticitate 

4. Oligozaharide D. Individualitate 

5. Glicolipide E. Catalitică 

 

3. Fosfolipidele au următoarele proprietăţi: 

A. Autoasamblare; B. Structură hidrofobă; C. Structură amfifilă;  D. Eterogenitate; E. 

Antigenitate.  

 

4. Colesterolul are următoarele funcţii: 

A. Conferă individualitate plasmalemei; B. Asigură elasticitatea membranei; C. Are rol de 

receptor; D. Are rol catalitic; E. Conferă rezistenţă mecanică plasmalemei.  

 

5. Glicocalixul  are următoarele funcţii: 

A. Termoreglatoare; B. Semnalizare; C. Transport; D. Receptor; E. Enzimatică.  

 

6. Na+/K+ ATP-aza are următoarele funcţii:  

A. Transportul ionilor Na și K prin simport; B. Reglarea pH celular; C. Asigură potenţialul de 

membrană; D. Reglează presiunea osmotică în celulă; E. Transportul ionilor Na și K prin 

antiport. 

 

7. Membranele interne se deosebesc între ele prin: 

A. Prin eterogenitatea fosfolipidelor; B. Prin complexul de enzime; C. Prin eterogenitatea 

proteinelor; D. Prin funcţia pe care o îndeplinesc; E. Prin conţinutul de polizaharide . 

 

8. Transportul macromoleculelor poate fi: 

A. În direcţia gradientului electrochimic; B. Prin difuzie simplă; C. Vezicular; D. Prin 

endocitoză; E. Prin ionofori. 

 

9. Contactele celulare: 

A. Asigură asocierea celulelor în ţesuturi; B. Determină transportul substanţelor; C. Formează 

matricea extracelulară; D. Apar cu participarea elementelor citoscheletului; E. Contacte strânse 

apar numai între celulele  epiteliale.   

 

10. Anvelopa nucleară 

A. Are două membrane; B. Glicocalixul este orientat spre matricea nucleară; C. Porii nucleari 

au structură lipoproteică; D. Continuă cu membranele reticulului endoplasmatic neted; E. Pe 

suprafaţa anvelopei nucleare se por conţine ribozomi. 

 

11. Proteinele membranare au următoarele proprietăţi: 

A. Au funcţie catalitică; B. Conferă formă celulei; C. Au specificitate de ţesut;  D. Sunt 

eterogene; E. Asigură permeabilitatea selectivă a membranelor.  
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12. Individualitatea biologică a membranei este determinată de prezenţa:  

A. Diferitor proteine;  B. Diferitor fosfolipide; C. Diferitor oligozaharide; D. Receptorilor 

celulari; E. Concentraţiei diferite de colesterol.   

 

13. Pompa Na+/K+ are următoarele caracteristici: 

A. Este un ionofor;  B. Este o ATP-ază; C. Este un canal antiport; D. Reglează potențialul 

electric membranar; E. Facilitează transportul micromoleculelor în celulă.  

 

14. Fagocitoza se caracterizează prin:  

A. Reprezintă o variantă a endocitozei; B. Se poate realiza prin reacţia ligand-receptor; C. Se 

poate realiza prin reacţia ligand-ligand; D. Asigură transportul macromoleculelor din celulă în 

spaţiul extracelular; E. Se realizează cu ajutorul unei proteine transportor. 

 

15. Desmozomii se caracterizează prin: 

A. Reprezintă contacte strânse între celule; B Asigură joncțiunea celulelor cu ajutorul proteinelor 

matricei extracelulare; C. Asigură alipirea celulelor cu ajutorul proteinelor fibrilare; D. Reprezintă 

canale permeabile între celulele epiteliale; E. Sunt responsabile de unirea celulelor în ţesuturi. 

 

16. Transportul pasiv al micromoleculelor se caracterizează prin următoarele: 

A. Este cu consum de energie; B. Se realizează indiferent de gradientul electrochimic; C. Se 

realizează prin ionofori; D. Se realizează datorită fluidităţii bistratului lipidic; E. Astfel sunt 

transportate numai substanţele liposolubile. 

 

17. Plasmalema are următoarele funcţii:  

A. Protecţie; B. Enzimatică; C. Transport de substanţe; D. Apărare imună; E. Reglarea pH 

celular.  

 

18. Selectați organite membranare celulare:  

A. Desmozomi; B. Ribozomi; C. Lizosomi; D. Aparatul Golgi; E. Reticul endoplasmatic. 

 

19. Selectați elementele caracteristice CFTR: 

A. Este o proteină membranară; B. Este reglator al transportului ionilor de Cl; C. 

Reglează concentrația de săruri în secretele glandelor exocrine; D. Asigură 

funcționarea normală a epiteliului renal; E. Asigură funcționarea epiteliului bronhial. 

 

20. Identificați funcția LDLR: 

A. Transport membranar; B. Catalizator membranar; C. Adeziune intercelulară. D. 

Receptor membranar; E. Semnalizare membranară. 

 

21. Selectați monomerii aquaporinei: 

A. Val; B. Ser; C. His; D. Thr; E.Pro. 

 

22. Selectați monomerii spectrinei eritrocitare: 

A. Val; B. Ser; C. His; D. Thr; E.Pro. 

 

23.  Găsiți localizarea caracteristică a Na+/K+-ATPazei: 

A. Plasmalema hepatocitului; B. Plasmalema neuronului; C. Plasmalema epiteliocitului; 

D. Plasmalema miocitului; E. Plasmalema amniocitului. 

 

24. Proteina responsabilă de hipercolesterolemia familială cu risc pentru ateroscleroză și 

accidente vasculare este: 

A. CFTR; B. H+- ATPaza; C. Aquaporina 1; D. Aquaporina 2; E. LDLR. 
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25. Analizați șirul și excludeți noțiunea ce nu se potrivește lanțului logistic: aquaporina, 

spectrina, cardiolipina, opsina, Ca++-ATPaza, receptorul insulinic, CFTR. 

Argumentați alegerea: 

 

26. Clasificaţi moleculele după funcţia pe care o realizează în membrane: 

H--ATPaza, Ca++-ATPaza, clatrina, receptorul insulinic, aquaporina, riboforina, 

cardiolipina, fosfolipide, colesterol, spectrina, receptor LDL, opsina. 

         

     

     

     

     

     

27. Faceţi o caracteristică comparativă a membranelor celulare: 

Plasmalema      Membrane interne  

Asemănări 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Deosebiri 

     

     

     

     

 

28. Analizaţi figura şi completați tabelul: 

 
 Denumire Funcții potențiale 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   
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LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 4 
 

COMPARTIMENTAREA CELULEI  EUCARIOTE  

 

 Celula eucariotă este împărţită în mai multe compartimente funcţional distincte, 

înconjurate de membrane (organite celulare). Fiecare compartiment celular sau organit 

membranar, are setul său specific de enzime şi alte molecule specializate; între ele există un 

sistem complex de comunicare prin repartizarea produselor specifice dintr-un compartiment în 

altul. Rolul principal în compartimentare îl au proteinele, care catalizează reacţiile ce decurg 

în fiecare organit, transferă selectiv moleculele şi ionii în şi din organit. Proteinele reprezintă 

pentru organite şi marcheri specifici de suprafaţă, care ghidează noile partide de proteine şi 

lipide la compartimentul corespunzător. Astfel, specializarea organitelor este determinată de 

mecanismele de sinteză şi sortare a componentelor moleculare ale membranelor care le 

delimitează. Membranele diferitelor organite diferă atât prin proporţia de proteine, lipide şi 

glucide, cât şi prin eterogenitatea acestora, care explică specializarea funcţională.  

 Nucleul păstrează 95-98% din genomul celular şi asigură desfăşurarea proceselor genetice 

de bază – sinteza  ADN şi ARN. Citosolul reprezintă tot spaţiul intern semilichid al citoplasmei 

în care sunt scufundate organitele. Citoscheletul – partea fibrilară a citoplasmei asigură 

sprijinul organitelor şi motilitatea celulară. Citosolul este responsabil de desfăşurarea unor 

reacţii metabolice cum ar fi glicoliza, sinteza aminoacizilor, nucleotidelor, etc. Reticulul 

endoplasmatic asigură fixarea ribozomilor şi, astfel, sinteza unei părţi importante de proteine 

integrale şi secretate; sinteza lipidelor pentru toate membranele celulare, detoxifierea 

xenobioticilor. Aparatul Golgi este implicat în modificarea conformaţională a proteinelor şi 

lipidelor, pentru sortarea lor la punctul de destinaţie. Mitocondriile sunt responsabile de 

respiraţia celulară şi sinteza ATP, asigurând cu energie toate procesele din celulă. Lizosomii 

conţin enzime hidrolitice ce scindează specific diferiţi compuşi organici din celulă sau cei 

endocitaţi. Peroxisomii, care conţin în special oxidaze, sunt responsabili de neutralizarea unor 

metaboliţi toxici. Organitele celulare comunică între ele prin intermediul unor vezicule de 

transport care „înmuguresc” de la o membrană şi se contopesc cu alta.  

Defectele în căile de sortare şi semnalizare intracelulară pot avea consecinţe patologice 

serioase, iar înţelegerea lor reprezintă cheia succesului în diagnosticul şi întreruperea lanţului 

patologic în multe boli umane. De exemplu: 

- boala Fabry, caracterizată prin afecțiuni neuro-endocrine, este rezultatul mutației genei 

α-D-galactozidază, o enzimă a reticulului endoplasmatic; 

- emfizemul ereditar, boala pulmonară severă, este asociată cu o mutație a genei α-tripsinei 

necesară pentru formarea elastinei și, ca rezultat al acestei mutații, se produce degradarea 

elastinei în plămânii pacientului; 

- boala Tay-Sachs cu tulburări neuro-endocrine grave este o consecință a mutației genei β-

hexosaminidazei lizozomale, ceea ce duce la o reținere a enzimei în reticulul endoplasmatic și 

acumularea de substrat nedigerat în lizozomi; 

- displazia spondiloepifizară, însoțită de anomalii ale scheletului, apare ca urmare a 

mutației SEDL și, ca urmare, a tulburărilor de transport al colagenului de la RE la AG. 

 

Subiecte pentru discuţii: 

1. Rolul biologic al compartimentării celulei eucariote. 

2. Specializarea organitelor celulare. 

3. Biogeneza organitelor celulare. 

4. Clasificarea organitelor celulare (găsiţi mai multe criterii). 

5. Căile de sortare a proteinelor secretate. 

6. Organizarea moleculară şi funcţia citoscheletului. 
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1. * Completaţi tabelul: „Caracteristica unor elemente celulare”  

 Caracteristică  

Compartiment celular   

Matrice   

Lumen   

Zona cis a AG   

Joncţiune celulară   

Endosom   

Crinofagie   

 

2. * Completaţi tabelul: „Criterii de clasificare a organitelor celulare” 
 Organite celulare  

Unimembranare   

Bimembranare   

Amembranare   

Obligatorii   

Provizorii   

Speciale   

  

  

  

  

  

!!! Găsiţi alte criterii de clasificare a organitelor celulare. 
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3. ** Completaţi tabelul: „Clasificarea enzimelor şi locul lor în celulă” 

Clase de 

enzime 

Exemple Funcţii Procese catalizate 

Sintetaze    

= Ligaze 

 

ADN-polimeraze    
ARN-polimeraze   
Glicogen-sintetaza   
ATP-sintetaza   

Hidrolaze proteaze   
endonucleaze   
exonucleaze   
glicozidaze   
lipaze   
fosfolipaze   
ADN-aze   
ARN-aze   
peptidaze   
serine endopeptidase   
cysteine endopeptidase   
aspartic endopeptidase   

Izomeraze ADN-topoizomeraza I   
ADN-topoizomeraza II   

Oxido-

reductaze 

Cytochrome oxidase   
Catalaza   
D-aminoacil-oxidaza   

Transferaze Glicozil-transferaze   
Peptidil-transferaze   
Fosfokinaze   

Liaze Carboxy-lyase   
Aldehyde-lyase   
Oxo-acid-lyase   
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4. ** Completaţi tabelul: „Particularităţile specializării funcţionale ale organitelor 

celulare” 

 Set de proteine specifice  Funcții Biogeneza  

Plasmalema  

 

 

   

Nucleul  

 

 

   

RE neted  

 

 

   

RE rugos  

 

 

   

Aparatul Golgi 

  

 

   

Mitocondriile  

 

 

   

Lizosomii  

 

 

   

Peroxisomii  

 

 

   

 

5. * Completaţi legenda, daţi denumire figurilor A şi B.     

 

 

 

 

 

  

A B 
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6. *** Completaţi tabelul: de mai jos şi faceţi 3 concluzii referitor la relaţia dintre locul 

sintezei şi localizării macromoleculelor prezentate în tabel:  

 Locul sintezei Locul maturizării  Localizarea 

ADN     

ARNm     

ARNr     

ARNt     

Proteine histone     

Cardiolipine     

Spectrina     

H+-ATP-aza     

Colesterolul     

Proteaza acidă    

Catalaza    

Riboforina    

ATP-sintetaza    

Porina    

Hormoni steroizi    

Somatotropina    

Insulina    

LDLR    

Actina    

Fosfolipidele    

ADN-polimeraza     

Tubulina     

Concluzii: 

1.  

2. 

3.  
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7. * Completaţi legenda, daţi denumire figurii: 

 

 

8. * Completaţi tabelul: „Caracteristica citoscheletului” 
Elementele 

citoscheletului 
Organizare moleculară Funcţii Răspândire în celulă 

Microtubuli  

 

  

Microfilamente  

 

  

Filamente 

intermediare 

 

 

  

 

Finalităţi: 

1. Înţelegerea organizării celulei eucariote şi rolului compartimentării. 

2. Să ştiţi ce mecanisme stau la baza specializării diferitor compartimente celulare.  

3. Să puteţi aprecia ce legătură există între sortarea macromoleculelor în celulă şi 

biogeneza membranelor celulare. 

4. Înţelegerea implicaţiilor medicale ale defectelor căilor de sortare intracelulară. 

 

Formulaţi 5 întrebări referitor la mecanismele de specializare a organitelor celulare. 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  
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*** Test de autoevaluare: 

1. Descifraţi legenda figurii: 

 
2. Asociaţi organitele cu funcţia lor în celulă: 

1. RE neted A. Oxidarea acizilor graşi 

2. RE rugos B. Sinteza lipidelor 

3. AG C. Scindarea glicogenului 

4. Mitocondrii D. Hidroliza proteinelor 

5. Lizozomi E. Sinteza polipeptidelor 

 

3. Asociaţi componenta citoscheletului cu funcţia îndeplinită: 

1. Filamente de actină A. Participă la formarea joncţiunilor celulare 

2. Microtubulii B. Motilitatea membranei plasmatice 

3. Centriolul C. Parte componentă a flagelului 

4. Filamente intermediare D. Asigură mitoza 

5. Corpusculul bazal E. Determină forma organitelor celulare 

 

4. Asociaţi organitul cu componenta caracteristică: 

1. Peroxizomii A. Riboforina 

2. RE rugos B. Porina 

3. Centriolii C. H+ ATP-aza 

4. Mitocondrii D. Catalaza 

5. Lizozomi E. Tubulina 

 

5. Asociaţi funcţia citoscheletului cu componenta respectivă: 

1. Sprijin A. Actina 

2. Motilitatea flagelilor B. Tubulina 

3. Diviziune celulară C. Cardiolipina 

4. Contracţie musculară D. Laminina 

5. Mişcările ameboidale E. Miozina 
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Selectaţi răspunsurile caracteristice componentelor celulare: 

6. Reticulul plasmatic granulat: 

A. Contactează cu anvelopa nucleară; B. Conţine riboforine; C. Catalizează sinteza 

enzimelor lizozomale;  D. Intervine în sortarea moleculelor proteice; E. Asigură transportul 

intracelular.  

 

7. Aparatul Golgi: 

A. Este format dintr-o membrană cis şi una trans; B. Suprafaţa externă conţine polizaharide; 

C. Veziculele lizozomale se desprind de la compartimentul trans; D. Veziculele cis sunt de 

origine RE; E. Veziculele trans sunt de origine endozomală.  

 

8. Lizozomii: 

A. Conţin sintetaze; B. Conţin catalaze; C. Conţin nucleaze; D. Conţin cardiolipine; E. Conţin 

proteaze.  

 

9. Peroxizomii:  

A. Sunt organite membranare; B. Se formează  de la RE; C. Se formează de la AG; D. Au 

funcţie similară cu lizozomii; E. Reprezintă lizozomi reziduali. 

 

10. Mitocondriile: 

A. Membrana externă conţine porina; B. Membrana internă conţine enzime hidrolitice; C. 

Conţin informaţie genetică; D. Se autoreproduc; E. Asigură oxidarea glucozei. 

 

11. Centriolii: 

A. Sunt formaţi din actină; B. Sunt formaţi din tubulină; C. Sunt formaţi din triplete de 

microtubuli; D. Se conţin în toate celulele; E. Asigură mişcarea flagelului. 

 

12. Citoscheltul: 

A. Asigură asocierea celulelor în ţesuturi; B. Determină transportul substanţelor; C. Formează 

matricea extracelulară; D. Este format din microtubuli şi filamente de actină; E. Asigură 

diviziunea celulară.   

 

13. Microfilamentele: 

A. Sunt formate din tubulină; B. Sunt formate din laminină; C. Sunt formate din actină; D. 

Formează fusul de diviziune; E. Asigură formarea veziculelor endocitare. 

 

14. Reticulul plasmatic neted: 

A. Contactează cu anvelopa nucleară; B. Conţine riboforine; C. Catalizează sinteza hidraţilor 

de carbon;  D. Intervine în sortarea moleculelor proteice; E. Asigură transportul intracelular.  

 

15. Aparatul Golgi: 

A. Conţine o regiune cis şi una trans; B. Suprafaţa externă conţine ribozomi; C. Veziculele 

lizozomale se desprind de la compartimentul cis; D. Veziculele cis sunt de origine RE; E. 

Veziculele trans reprezintă endozomi.  

 

16. Crinofagozomii: 

A. Conţin lipaze; B. Conţin porine; C. Conţin pompe H+; D. Conţin catalaze; E. Conţin 

proteaze.  

 

17. Peroxizomii:  

A. Sunt organite nemembranare; B. Se formează  de la AG; C. Se formează de la RE; D. 

Reglează cantitatea de secret; E. Intervin în detoxifierea celulelor. 



 43 

18. Mitocondriile: 

A. Membrana externă conţine cardiolipina; B. Membrana internă conţine cardiolipina; C. Conţin 

ribozomi; D. Conţin ARN; E. Asigură oxidarea acizilor graşi. 

 

19. Flagelii eucariotelor: 

A. Sunt formaţi din actină; B. Sunt formaţi din tubulină; C. Sunt formaţi din triplete de microtubuli; 

D. Se conţin în toate celulele; E. Sunt acoperiţi cu plasmalemă. 

 

20. Microtubulii: 

A. Asigură asocierea celulelor în ţesuturi; B. Determină transportul substanţelor; C. Formează 

matricea extracelulară; D. Este format din actină; E. Asigură diviziunea celulară.   

 

21. Actina: 

A. Formează centriolii; B. Formează flagelii; C. Formează miofibrilele; D. Formează fusul de 

diviziune; E. Asigură formarea veziculelor endocitare. 

 

22. Peroxizomii conțin: 

A. Oxidaze; B. Proteaze; C. Lipaze; D. Nucleaze; E. Catalaza. 

 

23. Autofagosomii conțin: 

A. Oxidaze; B. Proteaze; C. Lipaze; D. Nucleaze; E. Catalaza 

 

24. REn conține: 

A. Enzime digestive; B. Enzime implicate în sinteza lipidelor; C. Transferaze pentu 

neutralizarea xenobioticilor; D. ATP-aze; E. ATP-sintetaze. 

 

25. REr conține: 

A.Hidrolaze; B. Enzime implicate în sinteza lipidelor; C. Riboforine; D. ATP-aze; E. ATP-

sintazae. 

 

26. Aparatul Golgi conține: 

A. Enzime digestive; B. Enzime implicate în sinteza lipidelor;  C. Clatrine; D. ATP-aze; E. 

ATP-sintaza. 

 

27. Aparatul Golgi conține: 

A. Enzime digestive; B. Sintetaze de lipide; C. Clatrine; D. ATP-aze; E. ATP-sintaza. 

 

28. Membrana mitocondriei își reînnoiește componentele: 

A. Fosfolipidele – în REn; B. Cardiolipinele – în REr; C. Proteinele – pe ribozomii REr; D. 

Proteinele –pe ribozomii liberi; E. Proteinele pe ribozomii 55S ai mitocondriei. 

 

29. Clasificați proteinele după localizare: 

Actina, Riboforina, Histona H1, ATP-sintetaza, Clatrina, Proteaza acidă, ADN-polimeraza, 

Catalaza, H+-ATPaza, Fosfolipaza acidă, LDLR, Opsina, Tubulina, ARN-polimeraza. 

 

30. Clasificați proteinele după locul sintezei: 

Actina, Riboforina, Histona H1, ATP-sintetaza, Clatrina, Proteaza acidă, ADN-polimeraza, 

Catalaza, H+-ATPaza, Fosfolipaza acidă, LDLR, Opsina, Tubulina, ARN-polimeraza. 

 

31. Clasificați proteinele după locul maturizării: 

Actina, Riboforina, Histona H1, ATP-sintetaza, Clatrina, Proteaza acidă, ADN-polimeraza, 

Catalaza, H+-ATPaza, Fosfolipaza acidă, LDLR, Opsina, Tubulina, ARN-polimeraza. 
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32. Descrieți etapele importului proteinelor în mitocondrii: 

 

33. Descifrați legenda figurii: …………………………………………………….. 
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34. Problemă de situaţie 

 Celulele pancreatice au fost cultivate timp de 5 minute pe mediul nutritiv cu aminoacizii 

marcaţi radioactiv şi apoi  cultivate în condiţii normale. După o anumită perioadă de cultivare 

(5, 10, 20,  30 min.) celulele au fost supuse centrifugării diferenţiate în scopul obţinerii 

fracţiilor celulare separate. În fiecare fracţie (mitocondrii, reticulul endoplasmatic rugos, 

reticulul endoplasmatic neted, aparatul Golgi, membrana plasmatică, ribozomi, citosol) s-a 

determinat cantitatea de proteine prezente. Datele obţinute sunt prezentate în tabel: 

 

Timpul analizei 5 min 10 min 20 min 30 min 

Proteine X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z 
Fracţiile 

Mitocondriiile 

RE rugos 

Aparatul Golgi 

Membrana plasmatică 

Ribozomii liberi 

Citosol  

 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

 

0 

0 

0 

0 

25 

75 

 

0 

75 

25 

0 

0 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

 

0 

10 

50 

40 

0 

0 

 

50 

0 

0 

0 

0 

50 

 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

 

0 

0 

20 

80 

0 

0 

 

100 

0 

0 

0 

0 

0 

 

1) Prezenţa proteinelor X şi Z pe ribozomii liberi în primele 5 min. indică faptul că: 

a) Aceste  proteine sunt proteine ribosomale 

b) Aceste proteine se sintetizează pe ribozomi liberi 

c) Aceste proteine sunt glicosilate 

d) Aceste proteine sunt identice 

e) Aceste proteine sunt proteine membranare. 

2) Alegeţi calea de transport a proteinei Y: 

a) RE rugos →AG→membrana plasmatică 

b) RE rugos→lizozomi→membrana plasmatică 

c) Membrana plasmatică→AG→RE 

d) AG→RE→nucleu 

e) RE neted →AG→membrana plasmatică 

3) Proteina Z este o proteină: 

a) Ribozomală 

b) Citoplasmatică 

c) Mitocondrială 

d) Membranară 

e) Aparatului Golgi 

 

4) Analizați rezultatele obţinute după 10 min de cultivare şi alegeţi răspunsul corect: 

a) Proteina X se sintetizează mai repede decât proteina Z 

b) Proteina X este scindată mai lent decât proteina Z 

c) Proteina X este scindată mai repede decât proteina Z 

d) Proteina X este eliberată de pe ribozomi mai încet decât proteina Z 

e) Proteina X este eliberată de pe ribozomi mai repede decât proteina Z 
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LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 5 
 

NUCLEUL 

  

Nucleul reprezintă aparatul genetic al celulei. Sub anvelopa nucleară se păstrează 95-

98% din ADN-ul celular. ADN-ul nuclear se află sub forma de molecule lungi liniare 

compactizate (în nucleele celulele umane se conţin 46 de molecule de ADN cu o lungime totală 

de 2 m, 7x109p.n.). Compactizarea ADN-ului este realizată de interacţiunea cu proteinele 

histone, a celor nehistone şi a elementelor nucleoscheletului (lamina fibrosa şi reţeaua de 

nucleoplasmine). În dependenţă de gradul de compactizare şi mecanismul ce asigură 

compactizarea se disting patru nivele:  

- primului nivel – nucleosomic – complexul format din molecula de ADN cu diametru de 2 

nm ce interacţionează cu proteinele histone; octamerele histonice (2H2A, 2H2B, 2H3 şi 2H4) 

sunt înfăşurate de segmente de ADN cu o lungime de 160p.n., transformând complexul ADN-

proteine histone în filament nucleopreoteic polinucleosomic cu diametru de 11 nm ce asigură 

un grad de compactizare de circa 6 ori; 

- al doilea nivel de compactizare – solenoidul – se formează în prezenţa H1 

internucleosomală ce face ca filamentul de cromatină de 11 nm să se supraspiralizeze; se 

prezintă sub formă de fibră nucleoproteică  de 30 nm,  asigurând un grad de compactizare de 

circa 40 ori; 

- al treilea nivel de compactizare – buclele, prin care solenoidul se fixează de axul proteic 

longitudinal al cromozomului (scaffold), format din proteine ale matricei nucleare; solenoidul 

interacţionează specific cu scaffold prin intermediul SAR (regiuni situs specifice de ancorare) 

la SAP (proteine situs specifice ale axului cromozomial) care permit un grad de compactizare 

a materialului genetic interfazic de 600 – 1000 de ori; 

- al patrulea nivel – cromozomul metafazic – se formează prin răsucirea buclelor în jurul 

axului cromozomial după pierderea contactului scaffold / anvelopă nucleară; fiecare spiră se 

formează din aproximativ 30 de rozete (bucle), buclele sunt orientate spre exteriorul 

cromozomului; stabilirea nivelului maximal de condensare de 100000 are loc în metafază.  

 

Compactizarea materialului genetic are un rol deosebit în funcţionarea ADN, 

posibilitatea lui de a fi transcris, expresia diferenţiată a genelor în dependenţă de ţesut / 

perioadă ontogenetică/ mediu /sex.  Segmentele ADN-ului cromozomial puternic condensate 

ce nu pot fi transcrise se numesc heterocromatină, iar cele mai slab condensate ce se pot 
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transcrie – eucromatină. Proteinele nonhistone sunt enzimele nucleare ce asigură replicarea 

ADN-ului şi posibilitatea transmiterii IG de la celulă la celulele fiice; reparaţia leziunilor din 

ADN ce asigură stabilitatea IG. Astfel, nucleul reprezintă aparatul genetic care păstrează, 

transmite şi realizează IG asigurând controlul tuturor structurilor celulare, tuturor proceselor 

din celulă şi organism. Cunoaşterea modului de organizare a materialului genetic nuclear 

permite înţelegerea mecanismelor ce stau la baza proliferării celulare, diferenţierii celulare, 

controlului ontogenezei şi diferenţelor dintre sexe. 

 Celulele somatice ale unui organism sunt genetic identice şi conţin un set diploid de 

cromozomi. Orice celulă umană conţine: 

 - 22 de perechi de cromozomi autosomi, identici la cele două sexe; 

 - o pereche de cromozomi sexuali (gonozomi) ce diferă la bărbaţi şi femei – XY sau XX. 

Organismele masculine se caracterizează printr-un set 46,XY şi cele feminine – 46, XX.  

 

 

Asociaţia internaţională a citogeneticienilor a propus o standardizare a nomenclaturii 

cromozomilor. Cromozomii umani sunt clasificaţi în 7 grupe (A, B, C, D, E, F, G) conform 

lungimii, formei şi indicelui centromeric.  

Cromozomii sunt clasificați după marime: 
- mari (grupele A și B) 
- medii (grupele C, D și E16) 
- mici (grupele E17-18, F și G) 

M – metacentric 

SM – submetacentric  

A – acrocentric 

ph – constricție secundară pe 

brațul p 

qh – constricție secundară pe 

brațul q 

s - satelit 
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Cromozomii pot prezenta polimorfisme individuale ce implică structura unor regiuni 

necodificatoare, de heterocromatină constitutivă: 

- variaţii în mărimea centromerilor(c); 

- variaţii în mărimea telomerilor (t); 

- variaţii în mărimea sau prezenţa sateliţilor (s); 

- variaţii în mărimea constricţiilor secundare (h). 

  

Subiecte pentru discuţii : 

1. Organizarea moleculară a nucleului celulei. 

2. Nivelele şi mecanismele de compactizare ale ADN-ului nuclear. 

3. Caracteristica comparativă a eucromatinei şi heterocromatinei  

4. Structura cromozomului metafazic. 

5. Caracteristica cariotipului uman normal. 

6. Rolul biologic al heterocromatinei facultative. 

 

1. * Definiţi noţiunile : 

✓ Cromatină 

 

✓ Cromozom 

 

✓ Histonă 

 

✓ Nonhistonă 

 

✓ Nucleosom 

 

✓ Solenoid 

 

✓ SAR 

 

✓ SAP 

 

✓ Centromer 

 

✓ Telomer 

 

✓ Organizator nucleolar 

 

2. * Completaţi tabelul: „Organizarea nucleului interfazic” 
Componenta  Organizarea moleculară  

Anvelopa 

nucleară 

 

 

Complexul 

porului nuclear 
 

Cromatina  

 

 

Nucleolii 

 

 

Nucleoscheletul 
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3. * Daţi nume figurilor 1 şi 2 şi completaţi legenda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. * Completaţi tabelul: “Caracteristica comparativă a proteinelor nucleare” 
Caracteristici Proteine histone Proteine nehistone 

Proprietăţi   

Diversitate 

 

  

Funcţii  

 

  

Rol biologic 

 

  

Exemple 

 

  

 

  

Fig. 1 Fig. 2 
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5. ** Completaţi tabelul: „Eterogenitatea ADN-ului nuclear” 

Secvenţe de ADN 
Necesitatea 

transcripţională 

Forma de 

prezentare în 

nucleu 

Exemple 

Secv. unice, cu gene active în 

toate celulele 

   

Secv. unice, cu gene active în 

anumit tip de celulele 

   

Secv. unice, cu gene active în 

anumite perioade ontogenetice 

   

Secv. unice, cu gene active 

numai la ♀ sau ♂ 

   

Secv. moderat repetitive, 

codificatoare de ARNt sau 

ARNr 

   

Secv. moderat repetitive, 

codificatoare proteine histone  

   

Secv. moderat repetitive, 

necodificatoare  

   

Secv. înalt repetitive, 

necodificatoare 

   

 

6. * Completaţi tabelul: „Nivele de compactizare a ADN-ului nuclear” 

Nivel Mecanismul de formare 
Grad de 

compactizare 

Eu- sau 

heterocromatină 

Grad de activitate 

genetică 

I 

 

 

    

II 

 

 

    

III 

 

 

    

IV 

 

 

    

 

7. * Completaţi tabelul: „Caracteristica comparativă a tipurilor de cromatină” 

 Eucromatina 
Heterocromatină 

constitutivă 

Heterocromatină 

facultativă 

Organizare 

moleculară  

   

Tipuri de secvenţe 

ADN 

   

Grad de compactizare 

 

   

Activitate genetică 

 

   

Rol biologic 
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8. * Completaţi legenda figurii şi răspundeţi la următoarele întrebări: 

 

- Ce proces este reprezentat? 

_____________________________________________ 

- Cine controlează biogeneza ribosomilor? 

_____________________________________________ 

- Care sunt etapele biogenezei ribosomilor? 

_____________________________________________ 

- Care este originea ARNr? 

_____________________________________________ 

- Care este originea proteinelor ribosomale? 

_____________________________________________ 

- Unde se asamblează subunităţile ribosomale? 

_____________________________________________ 

- Unde se asamblează ribosomii 80S? 

_____________________________________________ 

 

 

Analizaţi atent schema de mai sus şi evaluaţi componentele moleculare ale nucleolului: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ** Completaţi tabelul: „Funcţiile majore ale nucleului” 

Funcţii Procese  Responsabili 

Controlează structura şi 

funcţia celulei 

 

 

 

Controlează diferenţierea 

celulară 

  

Controlează ontogeneza 

celulei 

  

Controlează rata 

mutaţiilor 

 

  

Controlează proliferarea 

celulară 

  

Controlează biogeneza 

ribozomilor 

  

Controlează homeostazia 

celulară  

  

Controlează integritatea 

ţesuturilor, organelor 
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10. ***CARIOTIPUL studentului  ……………………………………………………. 

        *** desenați cromozomii corespunzător nomenclaturii 

  

 

1  2  3    4  5    

 

 

              

6  7  8  9  10  11  12  X 

 

 

             

13  14  15   16  17  18  

 

 

             

19  20   21  22  Y   

 

 

Formula cromozomială 

 

Câți crs metacentrici ai? ……………………    

Câţi crs submetacentrici ai? …………………   

Câţi crs acrocentrici ai? ……………………    

Câţi crs mari ai? …………………............…    

Câţi crs medii ai? ………………..........……    

Câţi crs mici ai? …………………...........…    

Câţi crs cu h ai? …………………............…    

Câţi crs cu ph ai? ………………….........…    

Câţi crs cu qh ai? …………….........………    

Câţi crs cu sateliţi  ai? …………………    

Câţi crs în grupa A ai? ……………… … …    

Câţi crs în grupa B ai? ………………..……    

Câţi crs în grupa C ai? ………………..……    

Câţi crs în grupa D ai? ………  ….………      

Câţi crs în grupa E ai? ……………   ………    

Câţi crs în grupa F ai? ………………...……    

Câţi crs în grupa G ai? ………......…………    

Câţi gonosomi ai? ……………………   

Prin ce se aseamănă cariotipul tău de cariotipul colegilor? 

 

Prin ce se deosebește (se poate deosebi) cariotipul tău de cariotipul colegilor? 

 

 

Finalităţi: 

1. Înţelegerea modului de organizare a materialului genetic în nucleul celulei în interfază; 

2. Să ştiţi nivelele de compactizare a materialului genetic nuclear şi rolul biologic al 

compactizării. 

3. Înţelegerea rolului heterocromatinizării în expresia genelor şi activitatea celulelor. 

4. Cunoaşterea structurii cromozomului şi semnificaţie diferitor segmente cromozomiale. 

5. Înţelegerea structurii şi funcţiei nucleolului. 
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*** Teste de autoevaluare: 

 

1. Analizați schema și răspundeți la următoarele întrebări: 

 

 

 
➢ Care sunt procesele caracteristice nucleului (indicați denumirea şi cifra corespunzătoare din imagine)? 

A 1 a I 

B 2 b II 

C 3 c III 

   IV 

 
➢ Care sunt componente moleculare ale nucleului? 

 

 

 

 

 

➢ Ce importă nucleul? 

 

 

 

➢ Ce exportă nucleul? 
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2. Caracterizați nivelele de compactizare a MG nuclear: 

 

Explicați condițiile necesare condensării (c) sau decondensării (d) la fiecare etapă. 

 
3. Analizaţi schema „Morfologia cromozomilor metafazici” şi descifraţi legenda. Daţi exemple de 

cromozomi de fiecare tip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Organizare moleculară Rol biologic 

p   
q   
c   
t   
h   
s   

 

 Nivel Grad Grosime  Componente moleculare 

A     

B     

C     

D     

E     



 55 

4. Clasificați proteinele nucleare după procesele la care participă: ADN-polimeraza, ADN-

ligaza, ARN-polimeraza, H1, H2B, nucleolina, nucleoporina, carioferina, matrine, helicaza, 

topoizomeraza, endonucleaza, exonucleaza: 

         

     

     

     

     

     

     

5. Clasificați secvențele ADN-ului nuclear după necesitatea transcripțională și forma de 

prezentare în nucleele diferitor tipuri de celule ale organismului uman: Gena Met-ARNt, Gnea 

ARNr5S, Gena Insulinei, Gena ARN-polimerazei, Gena Spectrinei, Gena Actinei, Gena 

ARNr18S, Gena Riboforinei, Gena Opsinei,  Gena Ser-ARNt, Gena Na/K-ATPazei. 

Active      Prezentare 

în orice celulă  numai în anumit 

tip de celulă 

 eucromatină  heterocromatină 

facultativă 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

6.  Analizați atent imaginile și caracterizați segmentele A și B: 

 

 A B 

Definițe   
Rol bilogic   
Organizare moleculară   
Mecanisme de formare (exemple)   
Responsabili de tranziție de la A la B   
Responsabili de tranziție de la B la A   
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7. Analizați tabelul și evaluați contribuția fiecărui cromozom în dezvoltarea organismului Dv. 

Cromozomii umani (21.01.2021).  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cromozom 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr. gene 5091 3879 2988 2443 2603 3020 2782 2172 
Lungimea, Mb 249 242 198 190 182 171 159 145 

         

 

     
 

 
 

 
 

 
 

Cromozom 9 10 11 12 13 14 15 16 

Nr. gene 2275 2181 2920 2540 1384 2060 1827 1955 
Lungimea, Mb 138 134 135 133 114 107 102 90 

         

 

        

Cromozom 17 18 19 20 21 22 X Y 

Nr. gene 2461 985 2494 1359 778 1186 2220 583 

Lungimea, Mb 83 80 59 64 47 51 156 57 
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LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 6 
 

ORGANIZAREA MOLECULARĂ A GENELOR  

 

Gena este unitatea elementară structural-funcţională a eredităţii şi variabilităţii. Genele 

reprezintă o combinaţie specifică de nucleotide care codifică şi reglează sinteza unei molecule 

de ARN sau a unui polipeptid. Principalele gene din genomul celulei sunt cele structurale - 

codificatoare de polipeptide, iar genele ce codifică ARNr şi ARNt asigură formarea aparatului 

de translare a codului genetic în timpul biosintezei polipeptidului.  

Genele sunt localizate de-a lungul moleculelor de ADN, pot fi unice sau pot avea mai 

multe copii repetate în tandem sau repartizate pe diferiţi cromozomi. Graniţele genelor sunt 

funcţionale şi sunt identificate doar de factorii proteici ce asigură iniţierea şi terminarea 

transcripţiei. Factorii proteici recunosc gena care trebuie transcrisă combinându-se specific cu 

situsuri reglatoare ale iniţierii transcripţiei. Astfel, fiecare genă sau grup de gene – unitate 

transcripţională – conţin regiuni codificatoare şi regiuni reglatoare. Regiunile reglatoare ale 

genei sunt reprezentate de: 

- promotor, care asigură identificarea genei ţintă şi a situsului de iniţiere a 

transcripţiei; 

- terminator, care asigură finalizarea procesului de transcripţie; 

- secvenţele modulatoare ale vitezei şi ratei de transcripţie, caracteristice genelor 

codificatoare de proteine, sunt enhanceri şi silenceri. 

Expresia genelor, calitatea şi cantitatea produsului final – ARNm şi proteina, ARNr sau 

ARNt -  sunt determinate, în primul rând, de particularităţile transcripţiei genelor şi varianta 

de procesare a ARN-transcript primar. În dependenţă de funcţia majoră a genei se disting trei 

clase principale: 

-  gene codificatoare de ARNr 5,8S, 18S şi 28S, care formează unităţi transcripţionale 

comune transcrise de ARN-polimeraza I, fiind numite gene de clasa I; 

-  gene codificatoare de polipeptide (proteine), care au o structură mozaică exon/intron, 

formează unităţi transcripţionale separate, monocistronice, transcrise de ARN-

polimeraza II , fiind numite gene de clasa II; 

-  gene codificatoare de ARNt şi ARNr 5S, ce formează unităţi transcripţionale 

repetitive transcrise de ARN polimeraza III, fiind numite gene de clasa III. 

Fiecare tip de ARN-polimerază  îşi recunoaşte, prin intermediul factorilor de 

transcripţie, clasa de gene după particularităţile de organizare a promotorilor. Înţelegerea 

modului de organizare a celor trei clase de gene va permite înţelegerea mecanismelor diferite 

de expresie a genelor umane şi consecinţelor mutaţiilor la nivelul diferitor secvenţe de ADN. 
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Genomul uman conţine circa 30 000 perechi de gene structurale, mutaţiile cărora pot 

provoca numeroase stări patologice: 

- sunt descrise peste 9000 de boli monogenice cu implicarea diferitelor ţesuturi şi 

organe; 

- sunt cunoscute peste 100 de boli multifactoriale, condiţionate de mutaţii în diferite 

gene care, în combinaţie cu factorii de mediu defavorabili, provoacă majoritatea 

patologiilor adultului; 

- sunt cunoscute gene, mutaţiile cărora determină proliferarea anormală a celulelor şi 

apariţia bolii canceroase. 

 

Subiecte pentru discuţii : 

1. Organizarea generală, localizarea şi funcţia genelor. 

2. Relaţia genă – ARN – proteină – caracter. 

3. Secvenţele codificatoare şi reglatoare ale genelor. 

4. Particularităţile organizării genelor structurale din genomul uman. 

5. Structura mozaică  a genelor şi rolul biologic al acesteia. 

6. Particularităţile genelor de clasa I şi III. 

 

1. * Definiţi noţiunile: 

Genom 

 

Cromozom 

 

Genă 

 

Cistron 

 

Unitate transcripţională 

 

Promotor 

 

Boxă TATA 

 

Exon 

 

Intron  

 

Expresie genică 

 

Genă structurală 

 

Genă de clasa I 

 

Genă de clasa II  

 

Genă de clasa III 
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2. * Completaţi legenda figurii şi evidenţiaţi regiunile reglatoare: 

 

3. ** Completaţi legenda figurii şi Completaţi tabelul: identificând funcţia fiecărui 

element din schema de mai jos: 

 

Nr Secvenţele genei Funcţia 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   
11   
12   
13   
14   
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4. * Completaţi legenda figurii: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ** Completaţi tabelul: „Semnificaţia organizării mozaice a genelor structurale”  

 

 Exoni  Introni  

Funcţiile    

Structura    

Prezenţa în transcriptul 

primar   

  

Prezenţa în ARNm    

Rolul biologic    
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6. * Completaţi tabelul: „Particularităţile organizării diferitor gene umane vs 

procariote” 
 Gene nucleare Gene 

mitocondriale 

Gene 

procariote  Gene clasa I Gene clasa II Gene clasa III 

Funcţia  

 

 

 

 

    

ARN-

polimeraza 

specifică 

 

 

 

 

    

Structura 

unităţii de 

transcripţie  

 

 

 

 

    

Prezenţa 

intronilor  

 

 

 

 

    

Particularităţile 

promotorului  

 

 

 

 

    

Numărul de 

copii în genom  

 

 

 

 

    

Activitate 

specifică de 

ţesut  

 

 

 

 

    

 

7. *** Completaţi tabelul: „Caracteristica elementelor genetice migratoare-

transpozonii”: 

 Caracteristică 

Definiţie  

Tipuri  

Localizare  

Rol biologic  

Rol medical  
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8. ** Completaţi tabelul: „Caracteristica comparativă ale genomului uman nuclear şi 

mitocondrial” 

 Genom nuclear Genom mitocondrial 

Mărimea   

Nr. de molecule de ADN   

Nr. de gene ARNr   

Nr. de gene ARNt   

Nr. de gene structurale   

Nr. unităţilor transcripţionale   

Secvenţe necodificatoare   

Transpozoni   

 

9. ** Completaţi tabelul: „Funcţiile genelor şi consecinţele mutaţiilor la nivel de 

organism” 

Gene Funcţiile genelor Consecinţele 

mutaţiilor la 

nivel de 

organism 

la nivel 

molecular 

la nivel celular la nivel de 

organism 

Gena ADN-

polimerazei σ 

    

Gena ADN-

polimerazei γ 

    

Gena β-tubulinei 

 

    

Gena ARN18S 

 

    

Gena histonei 

H2A 

    

Gena catalazei 

 

    

Gena β-globinei 

 

    

Gena Val-ARNt 

 

    

Gena Insulinei  
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Gena ARN5S 

 

    

Gena 

Receptorului 

insulinic 

    

Gena Na/K-

ATP-azei 

    

Gena histonei H1 

 

    

Gena Ig 

 

    

Gena opsinei 

 

    

Gena ARN28S 

 

    

!!! Genele de clasa I – au sute de copii; Genele de clasa III – au mii de copii; Genele de clasa 

II – sunt, de regula, unice (exceptii: genele pentru histone) 

 

Finalităţi: 

1. Înţelegerea rolului genelor în formarea caracterelor umane şi relaţiei ADN – ARN – 

proteină – caracter. 

2. Cunoaşterea  modului de organizare a genelor structurale – codificatoare de proteine. 

3. Să ştiţi rolul biologic şi practic al secvenţelor codificatoare şi reglatoare ale genelor. 

4. Înţelegerea particularităţilor de organizare a genelor nucleare, mitocondriale şi ale 

procariotelor. 

5. Cunoaşterea semnificaţiei medicale a modificărilor calitative sau cantitative ale genelor 

umane. 

 

Formulaţi 5 concluzii referitor la rolul biologic al structurii mozaice a genelor 

structurale. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Teme de referat. 

- Particularităţile genomului uman. 

- Proprietăţile genelor. 

- Genele unice şi repetitive ale genomului uman. 

- Relaţia genom – proteinom şi semnificaţia biologică. 

- Particularităţile de organizare ale genelor pentru alfa şi beta-globine. 

- Rolul medical al tanspozonilor. 
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*** Test pentru autoevaluare: 

 

1. Definiţi segmentele din figurile A, B, C și D: 

 

A:  Definiție –  

 Rol biologic – 

 Particularităţi de organizare -  

B:  Definiție –  

 Rol biologic – 

 Particularităţi de organizare -  

C:  Definiție –  

 Rol biologic – 

 Particularităţi de organizare –  

D:  Definiție –  

 Rol biologic – 

 Particularităţi de organizare –  
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2. Analizaţi şirul şi identificaţi noţiunea ce nu se potriveşte lanţului logic: 

regiuni codante, regiuni necodante, SIT +1, secvența lider, promotor total transcris, 

terminator. 

Motivaţi excluderea. 

  

 

 

3. Analizaţi şirul şi identificaţi noţiunea ce nu se potriveşte lanţului logic: 

regiuni codante, regiuni necodante, SIT +1, promotor parţial transcris, enhancer, terminator. 

Motivaţi excluderea. 

 

 

   

4. Repartizaţi secvenţele de ADN conform categoriilor propuse mai jos: 

Gena clatrinei, gena catalazei, gena Met-ARNt, gena ARNr 5S, gena ARNr18S, Gena ADN-

polimerazei, gena ARN polimerazei III, gena riboforinei, gena alfa-globinei, gena Val-ARNt, 

Gena ARNr 5,8S, gena Arg-ARNt. 

Gene de clasa I  Gene de clasa II  Gene de clasa III 
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5. ***Analizați atent informațiile despre unele gene umane și evaluați cunoștințele Dv: 

 

Gena ACTA1  “actina, alfa 1, musculatura striată (scheletală).” 

Gena ACTA1 conține instrucțiuni pentru sinteza proteinei numite alfa (α)-actină scheletală (377 aminoacizi; 

42051 Da), care face parte din familia de proteine actine. Proteina actina are o importanță majoră pentru motilitatea 

celulară și contracția musculară. Aceste proteine de asememenea fac parte din citoschelet, participă la asigurarea 

formei celulare și a organizării conținutului celular.  

Gena alfa-actina constă din 2854 pb, 7 exoni, localizarea citogenetică: crs 1q42.13. Regiunea netranslată 5’ 

conține un intron mare, care este caracteristic genelor pentru actină și altor gene ce codifică proteine musculare. 

Promotorul conține boxa TATA și 3 boxe conservate CArG. Regiunea netranslată 3’ conține o secvență bogată în GC, 

cât și semnalul pentru poliadenilare. Promotorul genei ACTA1 conține situsuri pentru interacțiunea cu mai mulți factori 

de transcripție: AP-1, c-Fos, c-Jun, SRF, p53, MEF-2A, Sp1, FOXC1, RSRFC4, PPAR-gama1.  

Există cel puțin 7 mutații în gena ACTA1 care determină defecte congenitale ale fibrelor musculare.  

Au fost caracterizate peste 140 mutații în gena ACTA1 care sunt cauza diferitor forme de miopatie.  

 

 

Desenaţi schematic gena ACTA1, indicând regiunile reglatoare şi regiunile codante:  

 

 

 

Enumeraţi etapele expresiei genei ACTA1 şi responsabilii la fiecare etapă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrieți funcţiile genei ACTA1: 

- La nivel molecular 

 

- La nivel celular, tisular 

 

- La nivel de organism  

http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3DAP%2D1%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3Dc%2DFos%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3Dc%2DJun%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3DSRF%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3Dp53%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3DMEF%2D2A%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3DSp1%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3DFOXC1%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3DRSRFC4%26gene%3DACTA1
http://www.genecards.org/cgi-bin/urlredir.pl?gene=ACTA1&company=sabio&type=tfbs&url=http%3A%2F%2Fwww%2Esabiosciences%2Ecom%2Fchipqpcrsearch%2Ephp%3Fspecies_id%3D0%26nfactor%3Dn%26ninfo%3Dn%26ngene%3Dn%26B2%3DSearch%26src%3Dgenecard%26factor%3DPPAR%2Dgamma1%26gene%3DACTA1
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Gena EDN3 

 

 Gena EDN3 este localizată pe cromozomul 20, Gena conține 9 introni (8 gt-ag, 1 gc-ag). În timpul expresiei 

genei se formează 7 ARNm diferiți: 6 variante prin splicing alternativ și o variantă fără splicing. Gena conține 4 

situsuri alternative de poliadenilare.  

 Gena EDN3 conține instrucțiuni pentru sinteza proteinei endotelina 3. Proteinele din familia endotelinelor 

sunt prezente în diferite celule și țesuturi, unde sunt implicate în dezvoltarea și funcționarea vaselor sanguine, 

producerea unor hormoni și stimularea creșteri și diviziunii celulare.  Endotelina 3 funcționează interacționând cu 

receptorul B al endotelinei de pe suprafața celulelor. În timpul dezvoltării embrionare endotelina 3 și receptorul său 

joacă un rol important în celulele crestei neurale. Aceste celule migrează pentru dezvoltarea măduvei spinării într-o 

regiune specifică a embrionului. În plus, endotelina 3 și receptorul său sunt esențiali pentru formarea nervilor 

intestinului gros și în formarea melanocitelor.  

Unele mutații in gena EDN3 au fost identificate la persoanele cu sindromul Waardenburg-Shah caracterizat 

prin: defecte de pigmentare ale pilei, părului și ochilor, pierderea auzului și anomalii grave ale intestinului.  

 

(a) Descrieți funcția genei  

a. La nivel molecular  

 

b. La nivel celular 

 

c. La nivel de organism  

 

(b) Caracterizați secvențele reglatoare ale genei  

 

 

(c) Caracterizați secvența codificatoare a genei  

 

 

(d) Enumerați etapele expresiei genei  

 

 

 

 

 

 

(e) Descrieți mecanismele expresiei diferențiate a genei  

 

 

 

(f) La pacienții cu sindromul Waardenburg-Shah pot fi defecte de structura endotelinei 3, poate fi endotelina 3 

în cantități reduse sau lipsa totală a endotelinei 3. Cum explicați aceste fenomene.   
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Gena ANK1  “anchirina 1, eritrocitară.” 

 

Gena ANK1 codifica pentru sinteza unei proteine numite anchirina din11881 aminoacizi si 206265 Da. 

Această proteină este exprimată primar în eritrocite, dar de asemenea poate fi găsită în celulele musculare și cele 

ale creierului. În eritrocite anchirina-1 este localizată în membrana plasmatică, unde interacționează cu alte 

proteine membranare. Legăturile dintre proteinele membranare asigură stabilitatea și structura eritrocitelor, cît și 

flexibilitatea acestora. Proteinele permit modificarea formei celulare fără a-i modifica funcțiile la trecerea prin 

vasele sanguine mici. În celulele musculare și cele nervoiase  anchirina-1 are funcții similare.  

Gena constă din 243542 pb, conține 55 introni GT-AG, localizarea citogenetică: 8p11.1. In  rezultatul 

transcripției genei ANK1se formează 16 ARNm diferite, 14 tipuri rezultă din variante de splicing alternativ, iar 

2 tipuri rezultă din procesare fără splicing. Se presupune că gena conține 5 promotori alternativi, 3 exoni 

alternativi care nu se suprapun și 3 situsuri alternative de poliadenilare. Caracterizarea genomică a pus în evidență  

faptul că transcriptul eritrocitar al genei ANK1 constă din 42 exoni cu o lungime totală de  peste 160 kb. Se cunosc 

cel puțin 55 mutații diferite în gena ANK1 care determină sferocitoza ereditară.  

a) Citiți atent informația prezentată și desenaţi schematic gena ANK1, indicaţi secvenţele reglatoare, 

modulatoare şi codante/necodante.  

 

 

 

 

 

 

b) Evaluați funcțiile genei ANK1: 

• La nivel molecular – 

 

• La nivel celular – 

 

• La nivel de organism –  

 

 

c) Evaluați rolul medical al genei ANK1 

 

 

 

 

javascript:openAnchor%20('fmol','tg_introns')
javascript:openAnchor%20('fmol','mRNAs')
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Gena ERCC3 „excision repair cross-complementing rodent repair deficiency, complementation group 3 

(xeroderma pigmentosum group B complementing)” 

  

 Gena ERCC3 este localizată pe cromozomul 2. Gena conține 25 introni (23 gt-ag, 2 gc-ag) și controlează 

formarea a 25 tipuri diferite de ARNm; gena are 4 promotori alternativi. 

Gena ERCC3 conține informația despre sinteza proteinei XPB. Această proteină este esențială pentru 

complexul transcripțional numit TFIIH. Acest complex are două funcții majore: este implicat în transcripție și ajută 

la reparația ADN-ului lezat. Studiile sugerează că proteina lucrează împreună cu XPD, o altă proteină a complexului 

TFIIH,  inițiind transcripția.   

Complexul TFIIH joacă un rol important și în reparația NER. ADN-ul poate fi lezat de acțiunea distrugătoare 

a UV, noxelor chimice, radiație și radicali liberi. Studiile arată că proteina XPB poate acționa ca o pană care ține 

deschise cele două catene de ADN în timpul când alte proteine pot cliva, înlătura segmentul lezat și înlocui cu un 

fragment corect de ADN. 

Mutații în gena ERCC3 au fost identificate la persoanele cu trihotiodistrofie. Unele mutații pot fi cauza unor 

stări de sensibilitate extremă la razele UV solare. 

(a) Descrieți funcția genei  

a. La nivel molecular  

 

b. La nivel celular  

 

c. La nivel de organism  

 

(b) Caracterizați secvențele reglatoare ale genei 

 

 

(c) Caracterizați secvența codificatoare a genei 

 

 

(d) În ce țesuturi se expresează gena 

 

 

(e) Enumerați etapele expresiei genei 

 

 

 

 

 

(f) Descrieți mecanismele expresiei diferențiate a genei 

 

 

 

(g) La pacienții cu trihotiodistrofie pot fi defecte de structura a proteinei XPB, poate fi proteină XPB în cantități 

reduse sau lipsa totală a proteinei XPB. Cum explicați aceste fenomene.   
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Gena ERAP1  „endoplasmic reticulum aminopeptidase 1”. 

  

 Gena ERAP1 este localizată pe cromozomul 5; conține 28 de introni (gt-ag); controlează formarea a 14 tipuri 

diferite de ARNm și are probabil 3 promotori alternativi.    

 Gena ERAP1 conține instrucțiuni pentru formarea proteinei aminopeptidaza 1 a reticulului endoplasmatic. 

Acest nume sugerează că proteina este activă în REr și este implicată în processing-ul și transportul polipeptidelor 

sintetizate. Aminopeptidaza este o enzimă care clivează specific alte proteine în fragmente mai mici numite peptide.  

Aminopeptidaza 1 a reticulului endoplasmatic este foarte importantă în funcționarea normală a sistemului 

imun. Aminopeptidaza 1 a reticulului endoplasmatic clivează câteva proteine - receptori citochinici de pe suprafața 

celulelor implicate în transmiterea semnalelor în celulele afectate de inflamație. Dacă sistemul imun va recunoaște 

peptidele ca fiind străine, drept răspuns celula infectată va trece pe calea apoptotică.  

Câteva mutații ale genei ERAP1 sunt asociate cu riscul pentru spondilita anchilozantă – patologie autoimună. 

(a) Descrieți funcția genei  

a. La nivel molecular  

 

b. La nivel celular  

 

c. La nivel de organism  

 

(b) Caracterizați secvențele reglatoare ale genei  

 

 

(c) Caracterizați secvența codificatoare a genei  

 

 

(d) Enumerați etapele expresiei genei  

 

 

 

 

 

 

 

(e) Descrieți mecanismele expresiei diferențiate a genei  

 

 

 

 

(f) La pacienții cu spondilită anchilozantă pot fi defecte de structura a aminopeptidazei 1, poate fi 

aminopeptidază 1 în cantități reduse sau lipsa totală a aminopeptidazei 1. Cum explicați aceste fenomene.   
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LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 7 
 

TRANSCRIPŢIA INFORMAŢIEI GENETICE ŞI PROCESSING-UL ARN 

 

 Genele reprezintă secvenţe polinucleotidice ale moleculei de ADN ce codifică sinteza 

diferitor molecule de ARN şi proteine. Sinteza moleculelor codificate este asigurată de procesele 

legate de expresia genică: 

- transcripţia secvenţelor specifice de ADN cu sinteza complementară a unor molecule 

de ARN-precursor; 

- processing-ul moleculelor de ARN şi transferul lor în citoplasmă sub formă de 

precursori ribosomali, molecule de ARNt şi molecule de ARNm; 

- translaţia informaţiei genetice codificate de moleculele de ARNm şi biosinteza 

polipeptidelor, cu participarea moleculelor de ARNt în calitate de translatori ai codului 

genetic şi ribosomilor – sediu pentru translaţie şi asamblare a lanţurilor polipeptidice. 

Polipeptidul sintetizat este supus unor modificări structurale şi/sau conformaţionale 

determinând formarea unor proteine biologic active. 

Genele pentru ARNr şi ARNt sunt active în toate celulele, iar gradul de activitate este 

determinat de activitatea proteosintetică a celulei / ţesutului. Genele structurale, codificatoare de 

proteine, pot fi active în toate celulele sau pot avea activitate specifică de ţesut, pot fi active la 

ambele sexe sau pot avea specificitate de sex, pot fi active toată viaţa sau sunt dependente de o 

anumită perioadă ontogenetică. Astfel, celulele posedă mecanisme complexe de reglare a 

activităţii genelor. Există complexe proteice – factori de transcripţie specifici ce interacţionează 

cu un anumit promotor activând ARN-polimeraza II şi factorii de transcripţie generali şi, ca 

răspuns, iniţierea transcripţiei unei anumite gene în funcţie de tip celular sau moment ontogenetic.  

Cunoaştem că genele structurale conţin secvenţe codificatoare – exoni şi secvenţe 

necodificatoare – introni, care sunt transcrise şi se regăsesc în molecula de ARNm-precursor. În 

timpul maturizării, ARNm-precursor este supus unei serii de modificări: 

- selectarea, înlăturarea intronilor şi unirea exonilor –splicing-ul, ca rezultat se formează 

molecula de ARNm ce conţine informaţia despre sinteza unui anumit polipeptid; 

variantele de splicing pot fi diferite şi, astfel, o genă prin splicing alternativ poate 

codifica sinteza diferitor variante polipeptidice cu funcţii diferite într-un sistem 

biologic; 

- procesarea capetelor ARNm pentru prevenirea acţiunii exonucleazelor şi recunoaşterii 

ARNm de către factorii de translaţie ce asigură interacţiunea cu ribosomii, iniţierea 

procesului de translaţie. 

 

Subiecte pentru discuţie : 

1. Etapele expresiei informaţiei genetice în celula procariotă. 

2. Etapele expresiei informaţiei genetice în celula eucariotă. 

3. Principiile transcripţiei ADN şi sintezei ARN. 

4. Particularităţile transcripţiei genelor structurale la eucariote. 

5. Caracteristica aparatului de transcripţie. 

6. Processing-ul ARNm şi tipurile de splicing. 

7. Rolul biologic al splicing-ului alternativ. 

8. Particularităţile expresiei genelor de clasa I şi III. 
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1. * Definiţi noţiunile : 

Genă structurală 

 

Expresie genică 

 

Transcripţia IG 

 

Translaţia IG 

 

Factor de transcripţie general 

 

Factor de transcripţie special 

 

Processing-ul ARN 

 

Splicing 

 

Splicing alternativ  

 

ARN-precursor 

 

ARNm 

 

 

2. *Analizaţi schema, completaţi legenda şi găsiţi legătura dintre principalele macromolecule 

ale aparatului de realizare a informaţiei genetice, completând tabelul. 

 

 

1______________________ 

2______________________ 

3______________________ 

4______________________ 

5______________________ 

6______________________ 

 

 Biogeneza Particularităţile structurii 
Rol în realizarea 

informaţiei genetice 

ADN    

ARNm    

ARNr    

ARNt    

Proteina    



 73 

3. * Analizaţi schema expresiei informaţiei genetice şi introduceţi concluziile în tabelul de 

mai jos: 

 

Elemente comparate Caracteristică comparativă 

ADN vs. ARNm  

ADN-catena codogenă vs. catena 

anticodogenă 

 

ADN - catena codogenă vs. ARNm  

ADN-catena anticodogenă vs. ARNm  

ARNm vs. proteina  

ADN-catena codogenă, ARNm vs. proteină  

Matriţa pentru ARN vs. matriţa pentru 

proteină 

 

Transcripţie vs. translaţie  

4. * Analizaţi figura de mai jos şi asociaţi noţiunile cu cifrele corespunzătoare:  

         

            A – situs de renaturare       - ___  

B – situs de denaturare       - ___ 

C – catena codogenă      - ___ 

D – catena transcrisă          - ___ 

E – hibrid ADN-ARN        - ___ 

F – catena netranscrisă       - ___ 

G – molecula de ARN        - ___ 
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5. * Completaţi legenda figurii „_________________________________________________” 

 

6. * De completat tabelul: "Etapele expresiei genelor structurale la eucariote"  

 

Etapa  
Componentele 

necesare  
Produsul final  

Locul 

desfăşurării  

Transcripţia genei 
   

Processing-ul ARNm 

   

Transferul ARNm în citoplasmă     

 

Translaţia ARNm 

 

   

 

Conformaţia proteinei 
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7. ** Caracteristica aparatului de transcripţie a genelor structurale la eucariote: 

Componente Funcţie în timpul transcripţiei Rol biologic 

Promotor    

Situs (+1)   

Exon   

Intron   

Terminator   

Catena codogenă   

Catena anticodogenă   

ARN-polimeraza II   

ATP, GTP, CTP, UTP   

TFII A,B,D, F, H....   

TAFs   

 

8. ** Caracteristica aparatului de procesare a ARNm la eucariote: 

Componente Funcţie în timpul  processing-ului Rol biologic 

ARNm-precursor   

ARNm   

Exon   

Intron   

GTP   

Guanilat-transferaza   

Ribonucleaza   

Poli(A)-sintetaza   

U1-U6   

U1   

U2   

U5   
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9. ***Analizaţi schema de mai jos. 

 
 

 

Daţi un nume genei prezentate.  

Descifraţi 

evenimentele 

I  

II  

III  

IV  

V  

VI  

Care tipuri de 

ARNm rezultă 

prin splicing: 

constitutiv  

alternativ  

combinativ  

Care tip 

receptor este 

sintetizat pe 

matriţa: 

ARNm1  

ARNm2  

ARNm3  

ARNm4  

ARNm5  

 Care sunt 

particularităţile  

structurii şi 

funcţiei 

receptorilor: 

RFC J  

RFC K  

RFC H  

RFC G  

RFC P  

  !!! Receptorii factorilor de creştere (RFC) au un domeniu transmembranar (d) şi unul sau câteva 

domenii extracelulare (a, b sau c) pentru interacţiunea cu anumiţi liganzi – factori de creştere 

(FC) ce induc proliferarea diferitor tipuri de celule epiteliale.
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10.  **Analizați schema şi descifrați legenda: 

 
 Denumire Rol biologic 

I   

II   

III   

IV   

A   

B   

C   

a   

b   

c   

d   

e   

 

Finalităţi: 

1. Înţelegerea rolului transcripţiei şi prelucrării posttranscripţionale a ARN-ului în realizarea 

informaţiei genetice. 

2. Cunoaşterea  particularităţilor expresiei genelor structurale – codificatoare de proteine; 

3. Să ştiţi rolul biologic şi practic splicing-ului alternativ. 

4. Înţelegerea particularităţilor de expresie a genelor nucleare, mitocondriale şi ale 

procariotelor. 

5. Înţelegerea consecinţelor defectelor de expresie a genelor umane în geneza bolilor 

umane. 

Formulaţi 5 întrebări ce se referă la particularităţile expresiei genelor structurale 

eucariote. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Teme de referat. 

- Etapele expresiei genelor pentru histone; 

- Particularităţile transcripţiei genei pentru distrofină în diferite ţesuturi la om; 

- Defecte de splicing şi patologia umană; 

- Reglarea transcripţiei genelor structurale eucariotice; 

- ARNi (de interferenţă) şi rolul lui în reglarea expresiei genice. 
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*** Test pentru autoevaluare 

 
1. Asociaţi procesele cu responsabilii de proces: 

1) Transcripţia genei A. ARN-polimeraza II 

2) CAP-are ARNm B. Aminoacil-ARNt sintetaza 

3) Splicing-ul ARNm C. G-transferaza 

4) Poliadenilare ARNm D. PoliA-polimeraza 

5) Exportul ARNm din nucleu in citoplasmă E. TFIIA 

6) Translația ARNm F. TBP 

7) Conformaţia proteinei G. RNPU1-U6 

 H. Karioferine 

 I. Shaperone 

 J. RNP40S 

 K. RNP60S 

 L. ARNt 

 

2. Alegeţi secvenţele reglatoare ale transcripţiei: 

a) Secvenţa lider;  b) enhacer-ul;  c) promotorul; d) silencer-ul; e) terminatorul.  

 

3. ARN-polimeraza II se caracterizează prin: 

a) citeşte catena anticodogenă a ADN-ului  în direcţia 3'−5'; b) citeşte catena codogenă a ADN-ului în 

direcţia 5'−3'; c) polimerizează nucleotidele în direcţia 5'−3'; d) polimerizează nucleotidele în direcţia 

3'−5'; e) polimerizează cu o viteză de 30 nucleotide pe secundă. 

 

4. Aparatul de transcripţie include: 

a) dNTP; b) NTP; c) catena de ADN matriţă 5’- 3’; d) helicaza; e) ARN-polimeraza. 

 

5. ARN precursor: 

a) este copia complementară catenei codogene a ADN; b) este copia identică a catenei codogene a ADN; 

c) este copia complementară a catenei anticodogene a ADN; d) reprezintă o moleculă monocatenară; e) 

este polimerizat în direcţia 5'−3'. 

 

6. Processing-ul ARNm include: 

a)  excizia intronilor; b) "CAP"-area capătului 5'; c) "CAP"-area capătului 3'; d) poliadenilarea capătului 

3'; e) poliadenilarea capătului 5'. 

 

7. Secvenţele  modulatoare ale transcripţiei sunt: 

a) situsul ORI; b) secvenţa lider; c) enhancer-ul; d) primerul; e) silencer-ul. 

 

8. Splicing-ul alternativ asigură: 

a) poliadenilarea capătului 3' al ARNm; b) înlăturarea selectiva a exonilor; c) înlăturarea selectivă a 

intronilor; d) formarea diverselor variante de ARNm; e) explica numărul redus de gene la om. 

 

9. Activarea genelor pentru transcripţie la eucariote implică: 

a) activarea enhancer-ului; b) metilarea promotorului; c) acetilarea histonelor; c) despiralizarea 

fragmentului ADN ce conţine gena; d) acţiunea factorilor proteici de transcripţie. 

 

10. Analizaţi şirul şi excludeţi noţiunea ce nu corespunde lanţului logic: 

ATP, GTP, UTP, RNPU1, RNPU5, G-transferaza, PoliA-polimeraza, pre-ARNm.  

Argumentaţi excluderea.  

 

 
11. Analizaţi şirul şi excludeţi noţiunea ce nu corespunde lanţului logic: 

Transcripţie, identificarea secvenţelor necodante, înlăturarea secvenţelor necodante, CAP-area, 

asamblarea 40S, asamblarea 60S, exportul subunităţilor ribozomale.   

Argumentaţi excluderea.  
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12.  Două cupluri se adresează la serviciul Asistenţă Medicală de Urgenţă cu următoarele 

simptome: greaţă severă, vomă şi diaree. Una din paciente povesteşte despre faptul că a fost la o 

cină  unde a servit o salată ce conţinea ciuperci culese de către aceasta în timpul unei excursii cu 

o zi înainte de cină. Inhibiţia cărei enzime sau cărui proces explică manifestările clinice ale 

intoxicaţiei cu alfa-amanitină prezente la pacienţii daţi? 

 

 

13.  Un bărbat de 34 de ani, de origine italiana, se prezintă la medic pentru un consult de rutină. 

Bărbatul nu are nici o acuză, fiind într-o stare bună de sănătate. Totuşi în familia acestuia au fost 

cazuri de anemie, motiv pentru care i se realizează o analiză generală a sângelui, care evidenţiază 

o anemie uşoară. Medicul suspectă diagnosticul de talassemia minor. Talasemia este o patologie 

cauzată frecvent de modificări apărute în timpul ARN spicing-ului, etapă esenţială a procesiing-

ului ARNm la eucariote.  

 

(A) Care este rolul processing-ul ARNm în formarea Hb eritrocitare?   

 

(B) Care sunt consecințele defectului de splicing asupta calității Hb?  

 

14.  Mai jos este prezentată o secvenţă poliribonucleotidică dintr-un pre-ARNm. Identificaţi şi 

delimitaţi exonii şi intronii. 

G5ppp5ACGCUAACAAUGCAAUCGUCCACUUGAGCAGUCUGAUAGACA….. 
 

 

 

15. Repartizaţi elementele prezentate conform proceselor la care participă: 

ADN, ATP, dATP, GTP, ARN, ARN polimeraza I, ARN-polimeraza II, ARN-polimeraza III, 

TFIIA, TFIIIA, TBP, G-transferaza, UBF, SL1, ARNr 45S. 

Transcripţia 

genelor de clasa I 

 Transcripţia 

genelor de clasa II 

 Transcripţia 

genelor de clasa III 

   

   

   

   

   

   

   

16. Caracteristica comparativă a splicing-ului constitutiv vs. splicing alternativ, indicaţi criteriile 

de asemănare şi deosebire: 

Splicing constitutiv      Splicing alternativ  

Asemănări 

______________ 

______________ 

______________ 

______________ 

Deosebiri 

______________       ______________  ______________ 

 ______________       ______________  ______________ 

______________       ______________  ______________ 

 ______________       ______________  ______________ 

______________       ______________  ______________ 
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Anexe:  
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LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 8 
 

TRANSLAŢIA 

 

Moleculele de ADN sunt molecule informaţionale mari, în lungul cărora secvenţele 

codificatoare alternează cu cele necodificatoare. Doar circa 10% din informaţia deţinută în 

nucleele celulelor umane este realizată sub formă de proteine, iar activitatea genelor este 

dependentă de ţesut, de perioada ontogenetică a celulei sau organismului şi de factorii de mediu. 

În consecinţă, celulele noastre posedă mecanisme de reglare, care asigură selecţia genei care va fi 

expresată; transcripţia ei; selecţia şi realizarea modelului de processing al ARNm specific celulei 

date; transferul ARNm din nucleu în citoplasmă şi interacţiunea lui cu factorii reglatori ai 

translaţiei; translaţia mesajului codificat în ARNm în succesiunea de aminoacizi şi formarea unui 

polipeptid specific. Polipeptidul sintetizat pe baza expresiei unei gene este supus unor anumite 

modificări structurale şi conformaţionale pentru a deveni  o proteină funcţională / componentă a 

proteinei funcţionale.  

Translaţia este o etapă majoră a 

expresiei genelor, reprezintă un proces 

complicat de descifrare a secvenţei 

polinucleotidice într-o succesiune de 

aminoacizi cu formarea lanţului 

polipeptidic. Corespondenţa dintre 

succesiunea nucleotidică din ARNm (copia 

ADN-ului)  şi ordinea aminoacizilor din 

polipeptid se numeşte cod genetic, care este 

universal pentru toate organismele vii.  

Translaţia este realizată pe ribosomi 

de către moleculele de ARNt după principiul 

complementarităţii codonilor din ARNm cu 

anticodonii de pe ARNt. Astfel moleculele 

de ARNt sunt specifice atât codonilor din 

ARNm, cât şi aminoacizilor pe care îi 

transportă. Translaţia codului genetic începe 

cu codonul AUG, care corespunde 

Metioninei, şi se termină când intervine unul 

din codonii stop – UAA, UAG sau UGA. Aparatul de translaţie include numeroşi factori proteici 

şi non-proteici care asigură desfăşurarea corectă a procesului, reglează iniţierea, elongarea şi 

terminarea translaţiei, controlează rata translaţiei, stabilitatea ARNm, asigură alegerea căii folding-

ului proteinei sintetizate (conformaţia, adăugarea secvenţelor-semnal, etc.). 

 

Subiecte pentru discuţie : 

1. Etapele expresiei informaţiei genetice în celula eucariotă. 

2. Principiile codului genetic. 

3. Particularităţile translaţiei la eucariote. 

4. Caracteristica aparatului de translaţie. 

5. Principiile şi etapele principale ale translaţiei. 

6. Particularităţile translaţiei la procariote. 

 

 

 

 

 

 

 T(U) C A G  

T 

(U) 

(Phe) (Ser) (Tyr) (Cys) T(U) 

(Phe) (Ser) (Tyr) (Cys) C 

(Leu) (Ser) STOP STOP A 

(Leu) (Ser) STOP (Trp) G 

C 

(Leu) (Pro) (His) (Arg) T(U) 

(Leu) (Pro) (His) (Arg) C 

(Leu) (Pro) (Gln) (Arg) A 

(Leu) (Pro) (Gln) (Arg) G 

A 

(Ile) (Thr) (Asn) (Ser) T(U) 

(Ile) (Thr) (Asn) (Ser) C 

(Ile) (Thr) (Lys) (Arg) A 

(Met) (Thr) (Lys) (Arg) G 

G 

(Val) (Ala)  (Asp) (Gly) T(U) 

(Val) (Ala)  (Asp) (Gly) C 

(Val) (Ala)  (Glu) (Gly) A 

(Val) (Ala)  (Glu) (Gly) G 
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1. * Definiţi noţiunile: 

Transcripţia IG 

 

Translaţia IG 

 

Cod genetic  

 

Polipeptid  

 

Aparat de translaţie 

 

Situs A 

 

Situs P 

 

Secvenţa lider 

 

Codon AUG  

 

Codon STOP 

 

 

Folding-ul proteinei 

 

 

 
2.  * Completaţi tabelul: „Particularităţile codului genetic”: 

 Caracteristică Exemple 

Universal   

Triplet   

Specific   

Degenerat   

Cvazidublet   

Colinear    

Nesuprapus   

Fără virgule   
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3.   * Completaţi legenda figurii: 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. * Analizaţi schema: „Etapele expresiei informaţiei genetice” şi completaţi tabelul 

 

 

Tabelul „____________________________________________________________” 

 

 

Caracteristici 
Codul genetic 

ADN (catena codogenă) ARNm 

Literele codului   

C
u

v
in

te
 

Codon 1   

Codon 2   

Codon 3   

Codon 4   

Codon 5   

Codon 6   

Fraza codificată   

Fraza 

decodificată 
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5.  * Analizaţi schema şi completaţi legenda figurii (A) şi tabelul (B): 

A. Figura „_______________________________________________________” 

 

B. Tabelul: „Relaţia dintre principalele componente ale aparatului de translaţie” 
Aminoacidul Codoni ADN Codoni ARNm Anticodoni ARNt 

Met    

Leu    

Gln    

Arg    

 

6. ** Descrieţi etapele iniţierii translaţiei şi componentele care participă: 
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7. ** Analizați schema şi descifrați legenda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cîte variante de aminoacizii participă la translație? _________________________________ 

Cîte variante de aminoacil-ARNt-sintetaze participă la translație?  _____________________ 

Cîte variante de ARNt participă la translație?  _____________________________________ 

 
8. ** Descifrati legenda figurii: 

 
9. ** Asociaţi literele cu cifrele corespunzătoare din figura ce reprezintă ARNt: 

 

A. Bucla dihidrouridinică;  

B. Bucla TΨC;  

C. Bucla anticodon;  

D. Braţul acceptor;  

E. Interacţionează cu codonii din ARNm;  

F. Interacţionează cu ribosomii;     

    G. Interacţionează cu peptidiltransferaza;   

  H. Interacţionează cu aminoacil-ARNt-sintetaza. 

 

 

  

 

 

 

 

 

B ___________________ 

D ___________________ 

C ___________________ 

 

I – 

 

II -   
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10. * Completaţi tabelul: „Caracteristica aparatului de translaţie a celulei eucariote” 

Componente 
Nr. de variante 

posibile în celulă 
Exemple 

Funcţii în timpul 

translaţiei 
Rol biologic 

ARNm 

 

    

Ribosomi 

 

    

ARNt 

 

    

Aminoacizi 

 

    

Aminoacil-

ARNt-sintetaze 

    

ATP, GTP 

 

    

eIF 

 

    

eEF 

 

    

RF 

 

    

 

11. *** În loc de concluzii completaţi tabelul: “Caracteristica comparativă a transcripţiei şi 

translaţiei” 
 Transcripţie Translaţie 

Definiţie 
 

 
 

Produs final 
 

 
 

Principii majore 
 

 
 

Matriţa utilizată 
 

 
 

Direcţia citirii matriţei 
 

 
 

Direcţia polimerizării 
 

 
 

Unităţi de polimerizare 
 

 
 

Polimeraza 
 

 
 

Secvenţa iniţiatoare a 

procesului 
  

Secvenţa terminatoare 

a procesului 
  

Locul desfăşurării  

la eucariote 
  

Rolul biologic 
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Finalităţi: 

1. Înţelegerea rolului translaţiei în realizarea informaţiei genetice. 

2. Cunoaşterea  particularităţilor translaţiei la eucariote; 

3. Să ştiţi rolul biologic şi practic al prelucrării posttranslaţionale a polipeptidelor sintetizate. 

4. Înţelegerea particularităţilor de expresie ale genelor nucleare, mitocondriale şi ale 

procariotelor. 

5. Înţelegerea consecinţelor patologice a defectelor ereditare sau dobândite a componentelor 

aparatului de realizare a informaţiei genetice. 

 

Formulaţi 5 întrebări ce se referă la codul genetic. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Teme de referat. 

- Reglarea translaţiei la procariote şi la eucariote. 

- Particularităţile sintezei şi sortării proteinelor membranare, secretate şi nucleare. 

- Controlul stabilităţii ARNm în celula eucariotă. 

- Expresia genei CFTR în normă şi in fibroza chistică. 

- ARNi (de interferenţă) şi rolul lui în reglarea expresiei genice. 
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*** Test pentru autoevaluare 

1. Modelaţi expresia IG şi explicaţi principiile utilizate: 

Ce polipeptide sunt codificate în fragmentele celor două gene? Ce proprietate a codului genetic 

se manifestă? 

 

 

 

2.   În catena codogenă a fragmentului de ADN 5’AAATTTGACCCC-3’ a fost deletat nucleotidul 

al 2-lea. Se va modifica polipeptidul sintetizat? Ce proprietate a codului genetic se manifestă? 

 

 

 

 

 

 

 

3.   În catena codogenă a fragmentului de genă 5’-AAAATTGACCCC-3’ a fost deletat 

nucleotidul al 3-lea. Alegeţi varianta de decodificare a informaţiei genetice după pierderea 

nucleotidului. Ce proprietate a codului genetic se manifestă? 

 

4. Determinaţi structura posibilă a fragmentului de genă ce codifică tripeptidul: Cys Arg Leu. Din 

care cauză structura este probabilă? 

 

 

 

 

 

 

 

5. Decodificaţi informaţia genetică din fragmentul de genă, utilizând în calitate de catenă 

codogenă alternativ ambele catene. În care gene eucariote ambele catene sunt codogene? 

 

5’-TTTATGAGTCCTGGTTCAGCG-3’ 

3’-AAATACTCAGGACCAAGTCGC-5’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5’-TTCCTAGTG-3’ 

3’-AAGGATCAC-5’ 

5’-TTTTTGGTA-3’ 

3’-AAAAACCAT-5’ 
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6.  Se dă o moleculă de ARNm, translaţi mesajul codificat în ea, arătaţi produsul translaţiei, 

arătaţi translatorii (moleculele de ARNt): 

 G5′ppp5′CAUCGGAUGAACAGAGCAUCCUAACAGGAGACAUAAAAAAA3′ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Se dă o moleculă de ARNm, translaţi mesajul codificat în ea, arătaţi produsul translaţiei, 

arătaţi translatorii (moleculele de ARNt): 

 G5′ppp5′CGAGAUCAUGCAAGAACAGCUCUAGACAGGAGACAUAAAAAAA3′ 
 

 

 

 

 

 

 

 

8. Se dă un fragment din catena codogenă a ADN  

5′..AGACCGATTGACAGTTGAGACG...3′ 
• arătaţi catena anticodogenă; 

• sintetizaţi ARNm; 

• decodificaţi ARNm şi arătaţi polipeptidul sintetizat; 

• numiţi cine a realizat transcripţia; 

• indicaţi translatorii(moleculele  de ARNt, specificând anticodonii); 

• numiţi proprietăţile codului genetic pe care le-aţi urmărit. 

 

 

 

 

9. Se dă un polipeptid:  

Met-Val-Ser-Phe-Arg 
• arătaţi ARNm ce a servit în calitate de matriţă pentru sinteza 

acestui polipeptid; 

• găsiţi secvenţa genei ce a codificat acest polipeptid; 

• arătaţi variantele posibile de ARNt ce au participat la sinteza 

acestui polipeptid; 

• numiţi proprietăţile codului genetic pe care le-aţi evidenţiat. 

 

 

 

10. Se dă o moleculă de ARNm: 

 G5′ppp5′CAUCGGAUGAACAGAGCAUCCUAACAGGAGACAUAAAAAAA3′ 
▪ translaţi ARNm; 

▪ arătaţi produsul translaţiei; 
▪ arătaţi translatorii (moleculele de ARNt, 

specificând anticodonii); 

▪ evidenţiaţi proprietăţile codului genetic 

 

 

 
 



 91 

11.   Completaţi tabelul şi indicaţi 5 şi 3 pentru ambele catene ale ADN-ului, ARNm, ARNt. 

 

C     C       
ADN 

      T C G    

 C A    U      ARNm 

         G C A Anticodonii ARNt 

 Trp   aminoacizii 
 

12.  Mai jos este prezentată secvenţa poliribonucleotidică a Phe-ARNtAAG.  

 
5 GCGGAUUUAGCUCAGDDDGGAGAGCGCCAGACUGAAYAΨCUGGAGGUCCUGUGTΨCGAUCCACAGAAUUCGCACCA 3 

 

 

Analizaţi atent secvenţa şi subliniații situsurile funcţionale ale ARNt. Indicaţi cu cifre: 

1. secvenţa de recunoaştere a ribozomului,  

2. anticodonul GAA 

3. secvenţa de interacţine cu Phe-ARNt- sintetaza, 

4. situsul de interacţiune cu Phe.  

 
13.  Descifrați legenda: 

14. Care dintre variantele de elongaţie este corect? Din care cauză situsul P este numit situs donor? 
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15. La un pacient de 37 de ani apare febră, transpirații nocturne, scădere în greutate și o tuse cu 

expectoraţii (spută) ruginie. Persoana dată se adresează la serviciul Asistenţă Medicală de Urgenţă, 

unde este consultat de un medic infecţionist, care îi indică un regim terapeutic antituberculos multi-

medicamentos, inclusiv preparatul rifampicină, care inhibă ARN-polimeraza baceriană? 

Care este funcţia normală a ARN-polimerazei?  

 

Cum explici efectul antibacterian al rifampicinei? 

 

16. O femeie de 43 de ani, la care au apărut recent dificultăţi la aşezare şi ridicare de pe scaun, cât 

şi la ridicarea scărilor, consultă un medic reumatolog pentru a preciza cauza slăbiciunilor sale 

progresive. O evaluare reumatologică completă a scos în evidenţă prezenţa, indicatori probabili 

ai polimiozitei. Medicul a explicat pacientei că la aceasta sunt prezenţi autoanticorpi direcţionaţi 

contra histidinil-ARNt-sintetazei(antigenul Jo-1).  

 

(A) Care este funcţia histidinil-ARNt-sintetazei? 

 

(B) Evaluați cosecințele inhibării acestei enzime de către anticorpii anti-Jo-1: 

a. La nivel molecular 

 

b. La nivel celular 

 

c. La nivel de organism 

 

17. Un bărbat de 54 de ani se adresează la medicul de familie cu acuzele: tuse uscată (fără 

expectoraţii) cu o durată de 3-4 săptămâni şi subfebrilitate (temperatura corpului între 37 şi 

37,9ºC). Medicul suspectă o pneumonie atipică şi iniţiază un tratament empiric (fără examen 

bacteriologic) cu eritromicină, ce ineracționează cu subunitatea ribozomală 50S (ARNr 23S).  

(A) Care este funcţia normală a 50S?  

 

(B) Cum explici efectul antibacterian al eritromicinei? 

 

18. Un bărbat de 27 de ani este consultat de către medic din cauza unei tuse cu durata de 1 

săptămână, dureri de gât şi tulburări de glutiţie. Pacientului i se stabileşte diagnosticul de difterie, 

care a fost reactivată pe fondal de defict imun. Unul din mecanismele prin care toxina difterică 

provoacă moartea celulară este inhibarea factorului eEF-2.  

(A) Care este funcţia normală a eEF-2?  

 

(B) Cum explici efectul patologic al toxinei bacteriene: 

a. La nivel molecular 

b. La nivel celular 

c. La nivel de organism 
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*** LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 9 
 

CONTROLUL EXPRESIEI GENELOR 

(activitate individuală) 

 

Organismul uman este un organism pluricelular cu peste 200 de tipuri de celule, care 

formează ţesuturi şi organe cu funcţii diferite. Toate celulele somatice ale unui organism sunt 

genetic identice (au acelaşi genom, aceleaşi gene), provenind de la celula zigot prin mitoze 

succesive, dar au proteinom diferit şi astfel proprietăţi şi funcţii diferite. Fiecare celulă conţine 

circa 7x109 p.n. în cele 46 molecule de ADN, circa 30 000 perechi de gene. În celulele 

organismului uman în diferite momente ontogenetice sunt active numai 10% din gene, 90% - sunt 

inactive transcripţional şi corespund heterocromatinei. Unele gene au expresie continuă în toate 

perioadele ontogenezei şi în toate celulele organismului – genele pentru ARNr, ARNt şi genele 

house-keeping. Alte gene au expresie temporală dependentă de ţesut, de perioada ontogenetică a 

organismului, a ciclului celular, sau au activitate dependentă de factorii de mediu. Astfel, celula 

posedă mecanisme foarte complexe de reglare a expresiei genice. 

 Reglarea expresiei genice include mai multe procese: 

➢ alegerea genei pentru transcripţie; 

➢ activarea secvenţei de ADN pentru transcripţie; 

➢ controlul activităţii ARN-polimerazei II care va transcrie gena ţintă; 

➢ alegerea variantei de splicing a ARNm; 

➢ controlul cantităţii şi calităţii ARNm şi proteinei sintetizate. 

La eucariote genomul nuclear este enorm şi este puternic compactizat (ADN + proteine 

histone, proteine nehistone), recunoaşterea şi activarea unei secvenţe scurte de nucleotide (unei 

gene) este dificilă; există mecanisme de reglare multiple, la diferite nivele de expresie a genelor 

(pretranscripţional, transcripţional, processing ARNm, translaţie, etc.). Etapa principală de reglare 

a expresiei genei se realizează la nivelul iniţierii transcripţiei, iar mecanismul principal este 

interacţiunea unor factori proteici (factori trans-reglatori) cu secvenţele reglatoare ale acizilor 

nucleici (elemente cis-reglatorii). Factorii proteici reglatori sunt produşii unor gene situate la 

distanţă, pe alte molecule de ADN. 

 Produsul final al expresiei genei este proteina biologic activă, care este rezultatul translaţiei 

ARNm corespunzător şi modificărilor posttranslaţionale. Polipeptidul sintetizat, până a ajunge 

funcţional, suferă o serie de modificări: 

- modificări conformaţionale – pentru obţinerea formei biologic active; 

- asocierea polipeptidului sintetizat cu alte polipeptide pentru formarea proteinelor 

complexe; 

- modificări calitative ale polipeptidului reversibile (acetilarea, fosforilarea) sau 

permanente (glicozilarea, adăugarea unor complexe lipidice, clivarea proteolitică); 

- interacţiunea cu cofactori (Fe2+, Zn2+, etc.). 

Înţelegerea mecanismelor de control al expresiei genelor, cunoaşterea factorilor–cheie în 

reglare permit elaborarea unor strategii terapeutice de blocare a genelor cu expresie patologică sau 

de activare  a genelor, expresia cărora este blocată, iar produsul cărora este necesar pentru 

supravieţuirea celulară. 

 

 

Subiecte pentru discuţie: 

1. Etapele expresiei informaţiei genetice în celula eucariotă. 

2. Nivele de control al expresiei genelor la eucariote. 

3. Factorii de reglare a transcripţiei genelor. 

4. Clasificarea genelor umane. 

5. Principiile de activare şi inactivare a genelor umane. 

6. Controlul calităţii proteinei sintetizate. 
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1. Definiţi noţiunile : 

Transcripţia IG 

 

Translaţia IG 

 

Expresie genică  

 

Control pozitiv al expresiei genelor 

 

Control negativ al expresiei genelor 

 

Cis-reglare 

 

Trans-reglare 

 

Conformaţie 

 

Chaperoni 

 

Rata transcripţiei 

 

Proteinom  

 

 

 

2. Completaţi tabelul: „Clasificarea genelor umane” 

Criterii de clasificare Categorii de gene Exemple 

După particularităţile 

transcripţiei 

  

După necesitatea lor spaţială   

După necesitatea lor 

temporară 

  

După posibilitatea lor de a fi 

transcrise 

  

După rolul lor în sinteza 

proteinelor 

  

După reacţia la factorii de 

mediu 

  

După tipul de proteină 

sintetizată 
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3. Completaţi tabelul: “Nivele de reglare a expresei genice” 

Nivel de reglare Scopul Mecanisme generale 

Pretranscripţional 
  

Transcripţional 
  

Posttranscripţional 
  

Translaţional 
  

Posttranslaţional 
  

 

 

4. Analizaţi figura: „Expresia alternativă a genei pentru amilază”. Formulaţi 3 concluzii ce 

se referă la sinteza amilazei în ficat şi glandele salivare 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 
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5. Analizaţi schema prezentată şi încercaţi să evaluaţi consecinţele mutaţiilor la nivelul 

promotorului genei pentru factorul IX de coagulare: 

a) mutaţia în poziţia -20  

 

b) mutaţia în poziţia -30 

 

 

 

 

6. Analizaţi figura “Expresia temporală şi spaţială a genelor globinelor” şi completaţi 

tabelul: 

 
Tipul 

hemoglobinei 

Cum se formează Organul hematopoietic 

Hb embrionară   

Hb fetală   

Hb adultului   
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7.Analizați figura ………………………………………………………………….. 

 

a) Scoateți în evidență particularitățile structurii genei Calcitoninei 

 

 

b) Analizați particularitățile expresiei genei Calcitoninei în celulele tiroidei și în celulele 

creierului 
 

c) Numiți rolul biologic al proceselor evidențiate în schemă 

 

 

d) Definiți funcția genei Calcitoninei celulele tiroidei 

 

 

e) Definiți funcția genei Calcitoninei celulele creierului 

 

 

8.Analizați figura …………………………………………………………………. 
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A. Etapele expresiei genei APOB în hepatocite:          B. Etapele expresiei genei APOB în celulele intestinului: 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

C. Definiți fenomenul de editare ARN. 

 

 

 

D. Găsiți funcția genei APOB la nivelul ficatului 

 

 

 

E. Găsiți funcția genei APOB la nivelul intestinului 

  

 

9. Completaţi tabelul: “Reglarea epigenetică a activităţii genelor” 
Mecanisme Efect 

Fosforilarea H1  
Defosforilarea H1  
Acetilarea histonelor  
Dezacetilarea histonelor  
Metilarea H3 (Lys4)  
Metilarea H3 (Lys9)  
Metilarea ADN   
Helixul B → helix Z   
Helixul B → helix A  
Helixul Z → helix B  
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10. Completaţi tabelul: “Caracteristica generală a factorilor reglatori ai transcripţiei” 

Grupe de factori Caracteristica Exemple 

Factori cis – genici   

Factori trans – genici   

Factori epigenici   

 

11. In medicina moderna sunt utilizate diferite clase de antibiotice pentru a distruge sau bloca 

activitatea bacteriilor patogene - agentii patogeni a diferitor boli infectioase. Modul lor de 

actiune bacteriostatica depinde de componenta bacteriei cu care interactioneaza (tinta). Va 

prezentam citeva antibiotice care au tinte bacteriene diferite, analizati informatia prezentata si 

incercati sa explicati mecanismul de actiune a antibioticelor din tabel.  
Antibiotic Tinta antibioticului Explicati mecanismul de blocare a activitatii bacteriilor patogene 

Linezolid 70S, impedica asamblarea 

30S+50S 
 

Ciprofoxacin Topoizomeraza  
Erythromicin ARNr 23S (pentru 50S)  
Trobicin 30S  
Rifampicin ARN polimeraza  
Terramycin Situsul A, 30S  
Murizocin Ile-ARNt-sintetaza 

 
 

Norfloxacin Topoizomeraza 

 
 

Doxycyclin Situsul A, 30S  
Gentamycin 30S, blocheaza fixarea  

Met-ARNt 
 

Levofloxacin Giraza (Helicaza 

bactriana) 
 

Zyrox 70S, impedica asamblarea 

30S+50S 
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Identificați in farmacia Dv sau in Internet denumiri de antibiotice și evaluați-le mecanismul lor de acțiune. 
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Finalităţi: 

1. Să cunoaşteţi etapele de realizare şi nivelele de reglare a expresiei genelor umane. 

2. Să înţelegeţi de ce depinde calitatea şi cantitatea proteinelor sintetizate în celulele noastre. 

3. Să înţelegeţi rolul diferitor categorii de factori în reglarea activităţii genelor. 

4. Să ştiţi principalele mecanisme de control pozitiv şi negativ al expresiei genice. 

5. Să puteţi evalua rolul practic al cunoştinţelor despre particularităţile expresiei genelor umane. 

 

 

Formulaţi 5 concluzii  ce se referă la expresia genelor umane codificatoare de proteine. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Teme de referate: 

- Reglarea expresiei genelor la procariote şi rolul inhibitor al antibioticelor. 

- Controlul expresiei genelor cu activitate specifică de ţesut. 

- Caracteristica genelor plastice din genomul uman. 

- Expresia genelor umane în diferite perioade ontogenetice. 

- Terapia genică. 
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LUCRAREA PRACTICĂ  Nr. 10 
 

REPLICAREA ȘI REPARAȚIA ADN   

 

 Moleculele de ADN au structură unică în lumea vie,  sunt formate din două catene 

complementare, antiparalele şi dublu spiralate, care determină proprietăţi unice acestor 

biopolimeri:  

- replicarea, care asigură dublarea informaţiei genetice şi autoreproducerea organismelor vii; 

- reparaţia, care asigură stabilitatea materialului genetic şi păstrarea caracterelor de specie, 

familiale de-a lungul generaţiilor. 

Replicarea şi reparaţia sunt procese moleculare foarte complexe, cu implicarea a 

numeroase enzime la diferite etape. Iniţierea replicării este controlară de factorii mitogeni ce 

implică declanşarea unui lanţ metabolic de semnalizare, graţie căruia se asigură proliferarea 

celulelor organismului (în timpul creşterii prenatale şi postnatale, reînnoirea sau regenerarea 

ţesuturilor). ADN-polimeraza este principala enzimă a aparatului de replicare care asigură 

selectarea nucleotidelor, polimerizarea lor în catena nouă după principiul complementarităţii. 

Unele dintre ADN-polimeraze au capacitatea de lectură şi corecţie a erorilor de împerechere. 

Moleculele de ADN cromozomial sunt lineare, şi, datorită complexităţii procesului de 

sinteză a catenelor noi, devin cu fiecare rundă de replicare mai scurte şi mai scurte – reprezentând 

un risc de pierdere a materialului genetic de la capetele cromozomilor. În mod normal, scurtarea 

cromozomilor este prevenită de modul de organizare a capetelor ADN-ului cromozomial – 

telomerii şi unui mecanism particular de sinteză a lor, catalizat şi controlat de telomerază – o 

enzimă cu activitate de reverstransripţie asociată cu un ARNsn.  

 Sub acţiunea diferitor mutageni se produc variate modificări ale structurii ADN, care 

pentru a fi corectate, necesită diferite sisteme de identificare, înlăturare a secvenţelor defecte şi 

înlocuirea acestora cu secvenţe originale. Din aceste motive celulele noastre posedă mai multe 

sisteme de reparaţie: 

▬ NER – reparaţia prin excizia nucleotidelor eronate; 

▬ BER – reparaţia prin excizia bazelor azotate modificate; 

▬ Reparaţia mismatch – prin corecţia  erorilor de împerechere a bazelor azotate; 

▬ Autocorecţia greşelilor în timpul replicării. 

În patologia umană se întâlnesc o serie de boli determinate de defecte ale reparaţiei ADN: 

▪ Xeroderma pigmentosum, determinată de incapacitatea de înlăturare a dimerilor pirimidinici, 

pacienţii prezintă hipersensibilitate la radiaţia UV şi manifestă leziuni ale tegumentelor, 

inclusiv cancer; 

▪ Ataxia-telangiectasia - hipersensibilitatea faţă de radiaţiile ionizante; 

▪ Anemia Fanconi - hipersensibilitatea faţă de agenţii ce provoacă legături covalente nespecifice 

bicatenare; leucemii şi anemie aplastică progresivă;  

▪ Sindromul Bloom - hipersensibilitatea faţă de numeroşi agenţi mutageni; imunodeficienţe; 

retard de creştere; predispoziţie la cancere. 

 

Subiecte pentru discuţii : 

1. Rolul biologic al replicaţiei şi reparaţiei. 

2. Caracteristica aparatului de replicare. 

3. Etapele şi particularităţile replicării ADN-ului nuclear. 

4. Tipurile de replicare a ADN-ului în diferite sisteme biologice. Importanţa practică a 

cunoaşterii particularităţilor de replicare a ADN-ului viral şi bacterian. 

5. Sistemele reparative ale celulei umane şi funcţia lor. 

6. Telomerii şi telomeraza. 
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1. * Definiţi noţiunile: 

 

Replicare 

 

Replicon 

 

Replisomă 

 

Primosomă 

 

Primer 

 

Catenă lider 

 

Fragment Okazaki 

 

Telomerază 

 

Reparaţie 

 

Aparat de reparaţie 

 

Aparat de replicare 

 

 

2. * Completaţi tabelul: „Caracteristica generală a replicării” 

Definiţie  

Principii de realizare  

Matriţa utilizată  

Unităţi de polimerizare  

Enzimele responsabile  

Momentul realizării  

Rol biologic  
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3. * Ce principii ale replicării puteţi evidenţia în figura dată? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. * Modelaţi replicarea fragmentului dat de ADN: 

 

  ADN   5'... C A A G T C C T A A C A T G A T G C T....3'  

  3' ... G T T  C A G G A T T G T A C  T A C G A....5 ' 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Care catenă este utilizată în calitate de matriţă? 

b) Câte molecule de ADN aţi obţinut? 

c) Moleculele sintetizate se aseamănă între ele? 

d) Moleculele sintetizate se aseamănă cu molecula iniţială? 
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5. * Completaţi tabelul: „Aparatul de replicare” 

 Funcţii Rol biologic 

ADN-polimeraza   

Primaza   

Helicaza   

Topoizomeraza   

Proteine SSB   

ADN - catena 5′→3′   

ADN - catena 3′←5′   

Situsul ORI   

dNTP   

NTP   

Telomeraza   

Factori de creştere 

(mitogeni) 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. **Completaţi legenda figurilor:  

B 
A 
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7. * Completaţi tabelul: „Caracteristica comparativă a catenei lider şi catenei 

întârziate” și descifrați legenda figurii: 

 
 Catena lider Catena întârziată 

Matriţa 

 

 

 

 

Direcţia citirii matriţei 

 

 

 

 

Direcţia polimerizării 

catenelor noi 

 

 

 

 

Particularităţile sintezei 

catenelor noi 

 

 

 

 

 

Enzimele responsabile 

 

 

 

 

 

Principalele deosebiri 

 

 

 

 

Principalele asemănări 
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8. *** Completaţi tabelul: „Particularităţile replicaţiei la diferite organisme”  

Caracteristica ADN nuclear 
ADN 

mitocondrial 
Nucleoidul ADN viral 

Numărul de repliconi 
 

 
   

Numărul secvenţelor 

ORI 
    

Enzimele participante 
 

 
   

Modelul replicării 
 

 
   

Numărul de molecule 

rezultate 
    

Perioada ciclului 

celular 
    

Analizaţi tabelul şi scoateţi în evidenţă importanţa practică a cunoaşterii particularităţilor replicării 

la diferite organisme. 

 

9. * Completaţi legenda figurii (cifre arabe) şi etapele replicării (cifre romane): 

 

Daţi denumire schemei: ________________________________________________________ 

Unde puteţi întâlni acest model de replicare? 

Ce rol biologic are acest model de replicare? 
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10. **Analizaţi figura şi găsiţi răspunsuri la următoarele întrebări: 

 

a. Din ce este format cromozomul 

monocromatidian? 

 

b. Din ce este format cromozomul 

bicromatidian? 

 

c. Care este originea cromozomului 

monocromatidian? 

 

d. Care este origine cromozomului 

bicromatidian? 

 

e. Care este rolul biologic al 

replicării ADN-ului cromozomului? 

 

11. ***În loc de concluzii, completaţi tabelul: „Analiza comparativă a replicaţiei şi 

transcripţiei”  
 Replicarea  Transcripţia  

Secvenţe reglatoare ale 

iniţierii procesului 
  

Secvenţe reglatoare ale 

terminării procesului 
  

Etapele principale de 

desfăşurare 

 

 

 

 

Tipurile de monomeri 

necesari 
  

Enzime implicate 

 

 

 

 

Principiile generale de 

realizare 

 

 

 

 

Matriţa utilizată  
 

 
 

Produse finale 
 

 
 

Perioada ciclului celular 

de desfăşurare 

 

 
 

Rolul biologic 
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12. * Completaţi tabelul: „Reparaţia ADN” 

Analizaţi tabelul şi identificaţi tipul de reparaţie din schemele de mai jos; numiţi etapele principale 

indicate cu cifre si responsabilii la fiecare etapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Reparaţia BER Reparaţia NER 

Definiţie 
 

 
 

Cum se recunoaşte defectul 
 

 
 

Cum se înlătură defectul 
 

 
 

Cum se completează golul 
 

 
 

Etape 

 

 

 

 

 

Enzime responsabile 

 

 

 

 

 

Rol biologic 
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13. **Analizați cunoștințele Dv și evaluați principalele sintetaze: 

 Monomeri 

utilizati 

Legaturi 

realizate 

Matriță 

utilizată 

Procese 

catalizate 

ADN-polimeraza     

ARN-polimeraza     

Peptidil-transferaza     

Primaza     

Telomeraza     

PolyA-polimeraza     

ADN-ligaza     

Reverstranscriptaza     

Aminoacil-ARNt-sintetaza     

 

Finalităţi: 

1. Înţelegerea mecanismelor moleculare implicate în dublarea materialului genetic şi 

stabilitatea informaţiei genetice în succesiunea generaţiilor; 

2. Să ştiţi particularităţile replicării ADN-ului nuclear şi mitocondrial. 

3. Înţelegerea principalelor diferenţe în replicarea ADN eucariotic de cel al bacteriilor şi 

viruşilor. 

4. Cunoaşterea rolului biologic şi practic al replicaţiei şi reparaţiei. 

 

Teme de referat. 

▬ Particularităţile aparatului de replicare uman şi bacterian. 

▬ Sistemele de reparaţie a ADN-ului nuclear şi mitocondrial ale celulei umane. 

▬ Helicazele: rolul lor biologic şi importanţa în patogeneză. 

▬ Telomerii, telomeraza şi senescenţa celulară. 
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***Test  de autoevaluare: 

 

1. Selectați caracteristicile replicării: 

a. proces semiconservativ; 

b. realizată bidirecțional; 

c. realizată unidirecţional; 

d. polimerizarea nucleotidelor are loc în direcţia 5' → 3'; 

e. implică participarea mai multor factori proteici. 

2. Alegeţi afirmaţiile ce caracterizează secvenţa ORI: 

a. Reprezintă secvenţa de origine al replicării; 

b. Repreziuntă o combinație specifică de nucleotide, numită secvenţă autonomă de 

replicare; 

c. Numărul secvențelor ORI este egal cu numărul de repliconi; 

d. La eucariote este asociată cu metaloproteine de axa proteică a cromozomilor; 

e. Este caracteristică fiecărei gene. 

3. Selectați afirmaţii ce se referă la ADN-helicaze: 

a. Realizează denaturarea locală a ADN-ului prin hidroliza ATP; 

b. Este responsabilă de formarea furcilor replicative; 

c. O helicază este suficientă pentru formarea ochiului replicativ; 

d. Fiecare furcă replicativă are helicaza proprie; 

e. Împreună cu primaza formează complexul primosomul. 

4. Alegeți caracteristicile primazei: 

a. Are activitate ARN-polimerazică 

b. Stabilizează monocatenele de ADN denaturat. 

c. Iniţiază replicarea prin sinteza unui ARN-primer; 

d. Împreună cu helicazele formează primosomul; 

e. Polimerizează ribonucleotide; 

5. Topoizomerazele: 

a. Realizează despiralizarea şi denaturarea locală a moleculei de ADN; 

b. Iniţiază replicarea; 

c. Scindează legăturile fosfodiesterice, relaxând dublul helix; 

d. Enzime capabile să sintetizeze catene noi de ADN pe catene matriţe; 

e. Leagă capetele fragmentelor de ADN prin formarea legăturilor 3' → 5'  fosfo-

diesterice; 

6. Selectați enzimele aparatului de replicare ce posedă funcţie nucleazică: 

a. ADN-helicaze; 

b. Primaza; 

c. Topoizomerazele; 

d. ADN-polimeraza; 

e. ADN-ligaza. 

7. Alegeți afirmaţii ce se referă la activitatea ADN-polimerazei: 

a. Sintetizează catene noi de ADN prin extinderea ARN-primerului; 

b. Poate iniţia sinteza unei catene noi de ADN şi în absenţa unei catene preexistente; 

c. Sinteza se produce doar în direcţia 5' → 3'; 

d. Citirea are loc doar în direcţia 3' → 5'; 

e. Prezintă şi activitate nucleazică: 

8. Identificați organismul caracterizat prin replicarea de tip θ: 

a. Virusuri; 

b. Procariote; 

c. Eucariote; 

d. Procariote şi eucariote; 

e. Nici un răspuns nu este corect. 
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9. Identificați organismul caracterizat prin replicarea de tip σ: 

a. Virusuri; 

b. Virusuri şi unele procariote; 

c. Virusuri şi unele eucariote; 

d. Unele procariote şi eucariote; 

e. Virusuri, unele procariote şi eucariote. 

10. Selectați caracteristicile replicarii ADN nuclear: 

a. Replicarea începe concomitent în mai multe puncte ORI; 

b. Este asincronă; 

c. Secvenţele eucromatice se replică înaintea celor heterocromatice; 

d. Secvenţele heterocromatice se replică înaintea celor eucromatice; 

e. Are loc numai în perioada S a ciclului celular. 

11. Selectați particularităţi ale replicării ADN-ului mitocondrial: 

a. Fiecare catenă conţine câte un situs ORI propriu; 

b. Sinteza începe de pe catena H; 

c. Sinteza începe de pe catena L; 

d. Replicarea celor două catene este asincronă; 

e. Are loc numai în perioada S a ciclului celular. 

12. Identificați caracteristicile telomerazei: 

a. Participă la replicarea regiunilor telomerice; 

b. Proteina cu funcţia de revers-transcriptază; 

c. Conţine ARN în calitate de matriţă; 

d. Se întâlneşte şi la procariote; 

e. Este caracteristică doar pentru eucariote. 

13. Alegeţi afirmaţii ce caracterizează reparaţia ADNului: 

a. Proces de restabilire a structurii moleculelor de ADN; 

b. Asigură păstrarea materialului genetic de-a lungul generaţiilor; 

c. Este caracteristic doar pentru eucariote; 

d. Are loc doar în moleculele de ADN; 

e. Este controlată de produşii mai multor gene. 

14. Modificările structurale ale moleculelor de ADN: 

a. Afectează doar secvenţa nucleotidelor în molecula de ADN; 

b. Se formează în rezultatul apariţiei legăturilor covalente nespecifice între 

nucleotide; 

c. Legături nespecifice se pot forma în cadru unei catene sau între catenele opuse; 

d. Pot apărea sub acţiunea razelor UV; 

e. Nu împiedică replicarea şi transcripţia. 

 

 

15. Analizaţi elementele din șir şi repartizaţi-le în coloane conform proceselor la care 

participă: ATP, dATP, UTP, GTP, ADN-polimeraza, ADN, primaza, ORI, ligaza, 

endonucleaza, glicoliaza, ADN cu dimer pirimidinic, helicaza, catena lider, fragmentele 

Okazaki. 

Replicarea  

ADN nuclear 

 Replicarea  

ADN mt 

 Reparația NER  Reparaţia BER 
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 Probleme de situație: 

16. O persoană a fost expusă la acţiunea razelor ultraviolete şi riscă producerea unor modificări 

în ADN-ul celulelor epidermisului: 

- Ce modificări pot apărea în molecula de ADN? 

 

- Cum pot fi înlăturate? 

 

- Ce sistem enzimatic va activa în celula afectată? 

 

- Care sunt consecinţele blocării reparaţiei ......................? 

 

 

17.  Din măduva roşie a oaselor unei persoane au fost extrase şi analizate celulele. Rezultatele au 

arătat următoarele: 

- prima categorie de celule aveau 7 picograme de ADN, ce corespund celor 46 molecule de 

ADN; 

- a doua categorie – 8-10 picograme de ADN; 

- a treia categorie – 14 picograme de ADN. 

Prin ce explicaţi diferențele? 

 

18. Un bărbat de 23 de ani se adresează la medicul de familie cu un edem nedureros(inflamaţie) la 

nivelul testiculelor. La efectuarea ultrasonografiei s-a suspectat un neoplasm, iar biopsia a 

confirmat diagnosticul de cancer. Pacientul este consultat de un medic oncolog care indică iniţierea 

tratamentului cu un inhibitor al topoizomerazei – etoposid.  
(A) Care este funcţia normală a topoizomerazei?  

 

(B) Cum explici efectul antitumoral al etopozidei? 

 

 

19. Un bărbat de 33 de ani a fost diagnosticat recent ca fiind infectat cu HIV. La pacient se 

determină un număr de limfocite T CD4 + scăzut semnificativ şi o încărcătură virală majoră, motiv 

pentru care acesta este internat într-un spital de boli infecţioase, unde i se iniţiază tratament cu un 

analog nucleozidic (unii analogi nucleozidici inhibă sinteza ADN-ului)   
(A) Ce proprietate a  ADN-ului este necesară pentru polimerizarea normală? 

 

(B) Cum explici efectul antiviral al analogilor nucleozidici? 

 

20. O femeie de 23 de ani, cu diabet zaharat, prezintă febră şi disurie (tulburări de micţiune). 

Examenul fizic relevă o sensibilitate costovertebrală, iar analiza urinară indică prezența 

bacteriilor în urină. Medicul ei suspectează o infecție complicată a tractului urinar și începe un 

curs de terapie de 5 zile cu ciprofloxacină,  ce inhibă giraza (topoizometaza) bacteriană.  

(A) Care este funcţia normală a girazei?  

 

(B) Cum explici efectul antibacterian al ciprofloxacinei? 
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21. Analizati schema de mai jos si explicați procesul: 

 

 

22. Analizați atent reprezentarea schematică a varietății de ținte ale antibioticilor în replisomul 

bacterian. În boxe sunt prezentate principalele clasele de medicamente care inhibă anumite 

proteine bacteriane. 

Concluzii:  

1 

2 

3 
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LUCRAREA PRACTICĂ  Nr. 11 
 

CICLUL CELULAR 

MITOZA VS MEIOZA 

 

Ciclul celular reprezintă ansamblul de procese genetice, biochimice şi morfologice ce se 

petrec în celulă de la naşterea ei până la diviziunea ei în două celule, specializare sau moarte. În 

general, ciclul celular cuprinde patru perioade distincte: 

- perioada postmitotică sau presintetică, când celula îşi restabileşte activitatea genelor, 

încetinită în timpul mitozei; îşi stabileşte calea de evoluţie – creştere şi proliferare, diferenţiere sau 

apoptoză (moarte celulară programată);  

- perioada sintetică, care se declanşează ca răspuns la semnalele mitogene prin replicarea 

ADN-ului cromozomial – dublarea exactă şi completă a materialului genetic nuclear; dublarea 

centriolilor care va asigura formarea aparatului mitotic; 

- perioada postsintetică sau premitotică, care asigură controlul calităţii ADN-ului replicat, 

reparaţia erorilor şi acumularea factorilor proteici necesari declanşării şi derulării corecte a 

mitozei; în caz dacă celula nu este suficient de pregătită pentru diviziune, nu şi-a reparat greşelile 

sau şi-a epuizat programul de supravieţuire este indus programul apoptotic; 

- mitoza sau diviziunea ecvaţională a celulei ce se caracterizează prin repartizarea egală şi 

identică a cromozomilor la două celule fiice; citokineza asigură repartizarea masei citoplasmatice. 

Pentru realizarea corectă a ciclului celular există un sistem foarte complex de control intra- 

şi intercelular graţie căruia celulele organismului sunt genetic identice; populaţiile de celule ale 

unui ţesut sau organ se află într-un echilibru dinamic cu necesităţile fiziologice ale organismului; 

celulele înalt specializate îşi pierd capacitatea proliferativă (de diviziune); celulele epuizate, care 

au acumulat mutaţii, celulele nedorite sunt eliminate, fără a afecta alte celule, prin apoptoză. 

 Cunoaşterea particularităţilor ontogenezei celulelor umane, mecanismelor de control al 

ciclului celular reprezintă cheia succesului medicinii contemporane în înţelegerea transformării 

celulare în cancerogeneză sau  controlul apoptozei în patologia neurodegenerativă, în senescenţă. 

 

Materia vie este supusă permanent modificărilor ca răspuns  la acţiunea factorilor de mediu 

biotici şi abiotici. Variabilitatea, de regulă, poartă caracter adaptiv şi este importantă pentru 

evoluţia organizmelor vii. Unul din mecanismele universale ce asigură diversitatea intra- şi 

interpopulaţională este capacitatea ADN-ului de recombinare. La eucariote recombinarea 

materialului genetic este asigurată de particularităţile înmulţirii sexuate. În primul rând este 

recombinarea genomică în timpul fecundaţiei – contopirii celulelor de origine parentală diferită. 

În al doilea rând procesele de recombinare intra- şi intercromozomiale în timpul gametogenezei, 

proces de formare a celulelor specializate pentru înmulţirea sexuată – gameţi sau celule sexuale. 

 Gameţii sunt celule cu set haploid de cromozomi, iar la contopirea gametului feminin cu 

cel masculin se reface setul diploid de cromozomi caracteristic speciei (23,X + 23,X=46,XX sau 

23,X + 23,Y=46,XY). Gameţii se formează din celule diploide prin două diviziuni succesive 

meiotice: prima diviziune este reducţională, iar a doua este ecvaţională. În timpul diviziunii 

reducţionale are loc conjugarea cromozomilor omologi materni şi paterni în timpul căreia este 

posibil schimbul reciproc de secvenţe nucleotidice – crossing-overul sau recombinarea 

intracromozomială. În anafaza diviziunii reducţionale are loc disjuncţia cromozomilor omologi şi 

migrarea lor spre poli opuşi ai celulei şi în consecinţă formarea celulelor haploide. Orientarea 

cromozomilor spre unul din polii celulei este aleatorie şi apar numeroase variante de combinare a 

cromozomilor neomologi de origine maternă şi paternă – recombinarea intercromozomială 

(numărul de variante ce se pot obţine este de 2n, unde n – numărul de perechi de cromozomi). 

Astfel, meioza reprezintă procesul de maturaţie a celulelor specializate pentru înmulţirea sexuată 

a eucariotelor, ce asigură şi haploidizarea setului de cromozomi – condiţie importantă pentru 

păstrarea speciei, şi recombinarea materialului genetic, importantă pentru selecţie şi evoluţie.  
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 Înţelegerea proceselor ce asigură recombinarea materialului genetic va determina 

înţelegerea mecanismelor ce stau la baza transmiterii  independente şi înlănţuite a caracterelor 

normale şi patologice din generaţie în generaţie; înţelegerea mecanismelor de producere a 

anomaliilor cromozomiale de număr şi de structură; calcularea riscului de recurenţă a unor 

anomalii genetice şi instituirea unor măsuri de prevenire a naşterii copiilor cu defecte genetice 

grave. 

 

Subiecte pentru discuţii : 

1. Periodizarea ciclului celular ţi caracteristica fiecărei perioade. 

2. Caracteristica comparativă a mitozei şi meiozei. 

3. Rolul biologic al interfazei şi mitozei. 

4. Dinamica cromozomilor de-a lungul ciclului celular. 

5. Caracteristica ciclului centriolar şi nucleolar. 

6. Dinamica cromozomilor în meioză. 

7. Recombinarea genetică şi rolul ei biologic. 

8. Tipurile de recombinare genetică la eucariote şi mecanismele ce le determină. 

9. Etapele majore ale gametogenezei şi particularităţile fecundaţiei. 

10. Mecanismele moleculare ale crossing-overului. 

 

1. * Definiţi noţiunile: 

 

Interfază 

 

Mitoză 

 

Aparat mitotic 

 

Citokineză 

 

Crossing-over 

 

Gamet 

 

Gametogeneză  

 

Fecundaţie 

 

Celulă diploidă 

 

Celulă haploidă 

 

Diviziune reducţională 

 

Diviziune ecvaţională 

 

Recombinare genomică 

 

Recombinare intracromozomială 

 

Recombinare intercromozomială 
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2. * Identificați procesele și fazele în figurile de mai jos; determinați formula cromozomială 

pentru fiecare celulă: 

 

A. 

 

 

 

B.  
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3. * Analizaţi comparativ evenimentele principale ale mitozei şi meiozei: 

 

4. ** Identificați componentele / procesele celulare: 
 Componentele / procesele celulare Rol biologic 

a.   Determină dublarea materialului genetic 

1.   Determină compactizarea materialului genetic 

2.   Asigură transmiterea exactă a IG de la cel la cel 

3.   Asigură formarea celulelor haploide pentru înmulţirea sexuată 

4.   Asigură recombinarea intracromozomială şi variabilitatea gameţilor 

5.   Asigură recombinarea intercromozomială şi variabilitatea gameţilor 

6.   Asigură recombinarea genomică şi variabilitatea intrafamilială 

7.   Repartizează cromozomii la polii celulei 

8.   Uneşte cromatidele surori şi controlează segregarea corectă a 

cromozomilor 

9.   Interacţionează cu fusul acromatic 

10.   Determină formarea fusului acromatic 

11.   Determină formarea bivalenţilor 

 

5. ** Caracterizaţi componentele: 

 Organizare moleculară 

 

Rol biologic, funcţii 

Centrioli   

Cromozomi MC   

Cromozomi BC   

Cromatina (eu- şi hetero-)   

Fusul de diviziune   

Bivalent   

 

  Dublarea 

ADNului 

Dublarea 

nr de crs 

Reducerea  

Nr de crs 

Disjuncţia 

cromatidiană 

Disjuncţia 

cromozomilor 

Citochineza  Nr de 

centioli 

Formula 

crs 
C

ic
lu

l 
ce

lu
le

i 

so
m

at
ic

e 
G1         

S         

G2         

Profază         

Metafază         

Anafază         

Telofază         

Interfaza 

premeiotică 

        

M
ei

o
za

 

Profază I         

Metafază I         

Anafază I         

Telofază I         

Interchineza         

Profază II         

Metafază II         

Anafază II         

Telofază II         
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6. * Completaţi tabelul: „Caracteristica generală a perioadelor ciclului mitotic vs meioza” 

 
Nr. molecule de 

ADN 
Nr. de cromozomi Nr. de cromatide Formula crs 

G1     

S     

G2     

Mitoza 

Profaza     

Metafaza     

Anafaza     

Telofaza     

Meioza 

Profaza I     

Metafaza I     

Anafaza I     

Telofaza I     

Profaza II     

Metafaza II     

Anafaza II     

Telofaza II     

!!! Nr. de molecule de ADN  şi de cromozomi  caracteristice celulelor umane. 
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7. ** Analizaţi schema de mai jos şi găsiţi elementele de deosebire dintre mitoză şi meioză. 

Realizaţi caracteristica comparativă prin completarea tabelului. 

 

 

 Mitoza 
Meioza 

I-a diviziune a II-a diviziune 

Celulele ce se divid 

 
   

Replicare înaintea 

diviziunii 
   

Profaza 

 
   

Metafaza 

 
   

Anafaza 

 
   

Telofaza 

 
   

Celulele obţinute 

 
   

Rolul biologic 

 
   

 

  

mitoza vs meioza 
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8. ** Completaţi tabelul: „Dinamica formulei cromozomiale în diferite celule ale 

organismului uman” 

Tip de celule 
Nr. de 

cromozomi 

Formula 

cromozomială 
Biogeneza 

Celula somatică    
Ovogonia    
Spermatogonia    
Ovocitul I    
Spermatocitul I    
Ovocitul II    
Spermatocitul II    
Ovulul    
Spermatida    
Spermatozoidul    
Zigotul    

 

9. * Completaţi legenda figurii: „Particularităţile meiozei celulelor umane” 

  

a – ___________________ 

b – ___________________ 

c – ___________________ 

d – ___________________ 

e – ___________________ 

f – ___________________ 

g – ___________________ 

h – ___________________ 

k – ___________________ 

m – ___________________ 
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10. *** Asociaţi procesele cu fazele corespunzătoare ale mitozei sau meiozei. 
 Procese Faza mitozei  / meiozei  

1.  Are loc clivarea longitudinală a centromerilor  

2.  Are loc disjuncţia cromozomială  

3.  Are loc disjuncţia cromatidiană  

4.  Blocarea proceselor transcripţionale, dispariţia nucleolilor  

5.  Activarea proceselor transcripţionale, apariţia nucleolilor  

6.  Formarea plăcii metafazice cu 46 de crs BC  

7.  Formarea plăcii metafazice cu 23 bivalenţi  

8.  Formarea plăcii metafazice cu 23 crs BC  

9.  Formarea plăcii metafazice cu 23 de tetrade  

10.  La poli migrează câte 23 cromozomi BC  

11.  La poli migrează câte 23 cromozomi MC  

12.  La poli migrează câte 46 cromozomi MC  

13.  La poli migrează câte n cromozomi BC  

14.  La poli migrează câte n cromozomi MC  

15.  La poli migrează câte 2n cromozomi MC  

16.  Rezultă două celule cu câte 23 cromozomi BC  

17.  Rezultă două celule cu câte 23 cromozomi MC  

18.  Rezultă două celule cu câte 46 cromozomi MC  

19.  Rezultă două celule somatice  

20.  Rezultă doi gametociţi  

21.  Rezultă patru gameţi  

22.  Are loc conjugarea cromozomilor omologi  

23.  Are loc recombinarea intracromozomială  

24.  Are loc recombinarea intercromozomială  

25.  Rezultă celule genetic identice  

26.  Rezultă celule cu material genetic recombinat.  

 

11.*** Desenaţi schematic celulele  în diferite faze ale mitozei sau meiozei, dacă 2n=6 

cromozomi 

 

G1   M   S   PI 

 

 

 

 

 

 

AII   MII   TI   G2 

 

 

 

 

  

 

P   A   MI   TII 

 

 

 

 

 

 

         AI    PII   T   
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13. * Analizaţi variantele de disjuncţie a cromozomilor în Anafaza I a meiozei. 

 

Concluzii: 

La combinarea independentă a cromozomilor neomologi se formează ................ tipuri de gameţi. 

Variantele de gameţi sunt: AbC;  __________________________________________________. 

Tipul de recombinare este ________________________________________________________. 

 

Finalităţi: 

1. Cunoaşterea evenimentelor principale şi periodizării ciclului celular. 

2. Să ştiţi dinamica cromozomilor de-a lungul ciclului mitotic vs meiozei. 

3. Înţelegerea principalelor mecanisme ale reglării ciclului celular şi impactului lor practic. 

4. Cunoaşterea rolului biologic şi practic al mitozei şi meiozei. 

5. Recunoaşterea fazelor mitozei și meiozei într-un preparat celular. 

6. Cunoaşterea particularităţilor gametogenezei la om.  

7. Cunoaşterea tipurilor, mecanismelor şi a rolului biologic a recombinării genetice. 

12. * Analizaţi figura şi răspundeţi la următoarele 

întrebări: 

 

1) Care sunt elementele participante la crossing-over? 

 

____________________________________________ 

2) Care cromozomi se numesc omologi? 

 

____________________________________________ 

3) Care proces favorizează crossing-overul? 

 

____________________________________________ 

4) Când se produce crossing-overul? 

 

____________________________________________ 

5) Care sunt consecinţele crossing-overului? 

 

____________________________________________ 

6) Care dintre gameţii din figură sunt recombinaţi? 

 

____________________________________________ 

7) Care din gameţi sunt nerecombinaţi? 

 

____________________________________________ 

8) Care este rolul biologic al crossing-overului? 

 

_____________________________________________ 
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*** LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 12 

 
CONTROLUL CICLULUI CELULAR 

 

 
Ciclul celular este seria de evenimente în care componentele celulare sunt dublate și apoi 

segregate cu exactitate în celule fiice. În celulele eucariote, replicarea ADN se limitează la faza S, 

iar segregarea cromozomilor are loc în Mitoză. Două faze Gap separă faza S și mitoza, cunoscute 

sub numele de G1 și G2 - perioade în care celulele cresc, integrează semnale de creștere, 

organizează genomul replicat și se pregătesc pentru segregarea cromozomilor. 

     Progresia prin ciclul celular tinde să fie un proces ”totul sau nimic”, unidirecțional, 

declanșat de un nivel prag de factori mitogeni. Astfel, chiar dacă rata de progresie prin ciclul 

celular este diferită de la o celulă la alta, celulele fie sunt în ciclu celular – ca rezultat al stimulării 

mitogenilor, fie sunt în afara ciclului celular – din insuficiența mitogenilor sau pentru că celula a 

ieșit definitiv din ciclu (G0). Conceptele cheie și evenimentele de reglare în ciclul celular: 

 

✓ Controlul mărimii celulelor - pentru a menține dimensiunea celulelor și pentru a se 

asigura că fiecare celulă fiică este dotată cu cantitatea adecvată de material genetic și 

biosintetic, celulele trebuie, în medie, să-și dubleze exact conținutul înainte de divizare.  

✓ Răspunsuri la leziunile ADNului - de-a lungul interfazei, semnalele de deteriorare a 

ADN-ului induc o oprire a ciclului celular care permite  pentru ca căile de reparație să 

funcționeze înainte de angajarea fazei ulterioare a ciclului celular. Sursa de deteriorare a 

ADN-ului poate fi  

o intrinsecă, cum ar fi intermediari ai metabolismului, scurtarea telomerelor, 

supraexprimarea oncogenelor și erori de replicare a ADN-ului.  

o extrinsecă, deteriorare a ADN-ului la acțiunea UV, cancerigenilor, radiațiilor 

ionizante sau medicamentelor anticanceroase.  

✓ Monitorizarea replicării ADN-ului  

✓ Dependența S – M - mitoza nu este inițiată până când replicarea nu este completă.  

✓ Controlul fusului mitotic - este esențial ca atașarea fusului să aibă loc într-o manieră 

biorientată, astfel încât cromatidele surori sunt sub tensiune în metafază și atașate la ambii 

poli ai fusului; odată ce toți kinetochorii sunt atașați și aliniați la placa metafazei, anafaza 

poate continua așa cum este promovată de activitatea unei ubiquitin-ligaze E3 cunoscute 

sub numele de Complex Anafază-Promovatoare sau Cyclosome (APC / C). Această ligază 

țintește un număr de proteine, dar cele mai esențiale sunt ciclinele mitotice, care elimină 

activitatea CDK și securina, a cărei degradare permite eliberarea separasei și clivează 
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complexele de coezină la kinetochori.  După eliberarea coeziunii cromatidelor surori, 

tensiunea fusului și proteinele motorii asociate permit cromatidelor surori să se depărteze 

și să formeze nuclee fiice identice. 

   

1. Completaţi tabelul: „Procese moleculare de bază şi perioadele ciclului celular” 

 G1 S G2 Mitoză Rol biologic 

Replicare       
Reparaţie       
Transcripţia       
Translaţia       

 

2. Completaţi tabelul: „Controlul evenimentelor – cheie ale ciclului celular” 

 Puncte de restricţie Cicline  Evenimente controlate  

G1    

S    

G2    

Profaza    

Metafaza    

Anafaza    

Telofaza    

 

3. Completaţi şi analizaţi tabelul: „Rata proliferativă şi particularităţile ciclului celular în 

diferite tipuri de ţesuturi” 

Categorii de celule Exemple 
Perioadele ciclului celular 

caracteristice 

Celule specializate fără 

capacitate proliferativă 

 

 
 

Celule specializate cu 

capacitate proliferativă redusă 

 

 
 

Celule nespecializate cu 

capacitate proliferativă înaltă 

 

 
 

Celule transformate 
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4. Completaţi  tabelul: “Semnificaţia teoretică şi practică a principalelor elemente legate de 

ciclul celular” 

 Rolul biologic 

Mitoza  

Apoptoza  

Perioada G0  

Diferenţiere celulară  

Punctul de restricţie G1  / S  

Punctul de restricţie G2  / 

Mitoză 

 

Ciclinele A  

 

5. Analizaţi  etapele şi evenimentele celulare în apoptoză şi caracterizaţi-le în tabelul de mai 

jos: 

 

 Etapa sau evenimentul Caracteristica 

I   

II   

III   

A   

B   

C   

D   

 

Enumeraţi celulele ce intră pe cale apoptotică: 
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6. Completaţi tabelul şi încercaţi să realizaţi ce se întâmplă când celulele noastre pierd 

controlul ciclului celular şi apoptoza are loc haotic. 

 Apoptoza normală Apoptoza în exces Apoptoza deficitară 

Ţesut  nervos    

Epiteliul intestinului    

Ţesut hematopoietic    

Epiteliul tubilor 

uriniferi 

   

Epiteliul respirator    

 

 
7. Caracterizați proteinele majore ale controlului ciclului celular: 

Proteine Funcții Rol biologic Consecințele 

defectului 

p53    

p21    

pRB    

MPF    

APC    

BCL2    

TNF    

 

Finalităţi: 

8. Cunoaşterea evenimentelor principale şi periodizării ciclului celular. 

9. Înţelegerea principalelor mecanisme ale reglării ciclului celular şi impactului lor practic. 

10. Cunoaşterea rolului biologic şi practic al mitozei şi apoptozei. 

 

Formulaţi 3 concluzii referitor la rolul biologic al ciclinelor. 

1. 

2. 

3. 

 

Teme de referate: 

▬ Factorii de creştere şi senescenţa. 

▬ Mecanisme moleculare în apoptoză. 

▬ Apoptoza şi reglarea embriogenezei. 

▬ Apoptoza şi bolile neurodegenerative. 

▬ Celulele Hela. 
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LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 13 
 

TEHNOLOGIA ADN RECOMBINANT 

 

 

 ADN-recombinant reprezintă o moleculă de ADN obţinută din fragmente de origine 

diferită, capabilă să se replice şi să fie transcrisă. Tehnologia ADN-recombinant este o ramură a 

biotehnologiei ce se referă la obţinerea şi utilizarea ADN-recombinant (ADN-rec). Cu ajutorul 

acestei tehnologii a apărut posibilitatea clonării unor gene umane, obţinerii şi analizei proteinei 

codificate, sinteza proteinelor recombinate, obţinerea ADN-ului necesar tehnicilor de testare 

genetică. Prin această tehnologie s-a obţinut insulina umană, hormonul uman de creştere, vaccinul 

pentru hepatita B, etc. 

 ADN-ul are dimensiuni submicroscopice şi orice manipulare necesită implicaţie cu mare 

precizie, reagenţi testaţi şi utilaj specific. Tehnologia ADN-ului recombinat şi manipularea 

materialului genetic implică o serie de proceduri prin care este posibilă tăierea ADN-ului în puncte 

specifice, folosind enzime de restricţie care recunosc secvenţe specifice în ADN – situsuri de 

restricţie şi clivează ADN-ul în segmente de diferită lungime, care pot fi clonate în vectori 

(plasmide, bacteriofagi , cosmide) într-o celulă gazdă. Tehnologia ADN-rec se numeşte şi tehnică 

de clonare a ADN-ului in vivo.  

 Clonarea genelor umane într-o celulă bacteriană implică probleme în expresia genică, 

deoarece genele eucariote au secvenţe reglatorii complexe, conţin introni, iar celula bacteriană nu 

posedă aparat de splicing. Dificultăţile au fost rezolvate datorită ideii de a obţine ADN 

complementar (ADNc) ARNm, izolat din citoplasma celulelor în care se expresează gena ţintă. 

ARNm serveşte drept matriţă pentru ADNc, sintetizat de o reverstranscriptază. 

 Fragmentele de restricţie sau ADNc clonat pot fi identificate direct prin hibridizare sau pot 

fi izolate şi analizate prin diferite tehnici. Se pot forma biblioteci de ADN genomic, ADNc sau de 

gene, care conţin colecţii de fragmente diferite de ADN dintr-o anumită sursă. 

 În 1985 a apărut o nouă posibilitate de clonare a moleculelor de ADN prin amplificare 

selectivă a unui anumit segment in vitro – Polymerase Chain Reaction (PCR). Tehnica foloseşte 

principiul de sinteză matricială a ADN, utilizând doi primeri complementari secvenţelor flancante 

a genei de interes. Denaturarea, legarea primerilor şi elongarea catenelor noi sunt asigurate de 

schimbarea ciclică a regimului de temperatură şi utilizarea unei polimeraze termostabile  - Taq-

polimeraza. Pe parcursul PCR la fiecare circa 3-10 minute rezultă o nouă dublare a secvenţei 

iniţiale de ADN şi, astfel, numai în câteva ore după circa 30 de cicluri se obţin  milioane de copii 

a secvenţei de ADN suficiente pentru vizualizare. Tehnica PCR permite amplificarea ADN-ului 

genomic nuclear, mitocondrial, exogen, ARNm şi este utilizată cu succes în testarea genetică, 

diagnosticul bolilor genetice şi a celor infecţioase. 

 

Subiecte pentru discuţie : 

1. Definirea şi etapele majore ale tehnologiei ADN-recombinant. 

2. Aplicaţiile practice ale Tehnologiei ADN-recombinant. 

3. Caracteristica enzimelor de restricţie. 

4. Caracteristica vectorilor şi gazdelor de clonare. 

5. Sinteza ADNc şi rolul ei practic. 

6. Particularităţile clonării in vivo şi in vitro. 

7. Aplicaţiile practice ale tehnici PCR. 
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1. * Definiţi noţiunile : 

ADN-rec 

 

ADNc 

 

ADN genomic 

 

Restricţie enzimatică 

 

Transformare genetică 

 

Clonare in vivo 

 

Clonare in vitro 

 

PCR 

 

Primer artificial 

 

Taq-polimerază 

 

Testare genetică 

 

 

2. * Enumeraţi etapele izolării ADN genomic din celulele sângelui periferic  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. * Completaţi legenda figurii:                          

 

4. * Completaţi legenda figurii 

„Obţinerea ADN-rec”: 
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5. * Analizaţi figura şi caracterizaţi etapele principale ale tehnologiei ADN-rec: 

 

Etapele tehnicii Caracteristica Scopul 

Izolarea ADN genomic   

Selectarea vectorului de 

clonare 
  

Clivarea ADN genomic   

Clivarea vectorului de clonare   

Ligarea   

Transformarea celulei gazdă   

Clonarea genei umane   

Expresia genei umane   

Selecţia celulelor transformate   

Izolarea ADN-rec   

Izolarea produsului genic   
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6. ** Determinaţi numărul şi lungimea fragmentelor de restricţie obţinute din secvenţa de 

ADN:  

 

5’ ATGCAGCTTT CTCCCTGGCC ATCCTCGGATTGAAAGCTCATCTAG 3’ 

3’ TACGTCGAAAGAGGGACCGGTAGGAGCCTAACTTTCGAGTAGATC 5’ 

 

(a) utilizaţi enzima Alu I;  

(b) utilizaţi enzima Hae III;  

(c) utilizaţi ambele enzime concomitent; 

*enzima Alu I - recunoaşte situsul de restricţie:  AGCT 

                        TCGA 

*enzima Hae III - recunoaşte situsul de restricţie: GGCC 

                          CCGG 

 

(d) arătaţi schema electroforezei în cazurile a, b şi c. 

(e) cum se va schimba tabloul electroforezei după substituţia C7 cu A? Motivaţi răspunsul. 

(f) se va schimba tabloul electroforezei după substituţia C4 cu A? Motivaţi răspunsul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ** În schema de mai jos este reprezentat polimorfismul lungimii fragmentelor de restricţie 

(RFLPs) a ADN-ului persoanelor X şi Z, utilizând enzima de restricţie Hae III. Încercaţi să 

vă imaginaţi rezultatele obţinute la electroforeza fragmentelor obţinute. 
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8. * Completaţi tabelul:  „Elemente necesare pentru analiza RFLPs”  

 Caracteristica  

Enzimă de restricţie  

 

 

Situs de restricţie  

 

 

Fragment de restricţie  

 

 

Polimorfism al lungimii 

fragmentelor de 

restricţie  

 

Hartă de restricţie  

 

 

 

9. *** Completaţi tabelul: „Analiza comparativă a clonării in vivo şi in vitro”  

 Clonarea in vivo Clonarea in vitro 

ADN clonat    

Etapele clonării    

ADN-polimeraza    

Primeri    

Vectori de clonare    

Locul desfăşurării    

 

10.* Completaţi legenda figurii:  

 

1. ___________________   I ____________________ 

2. ___________________   II ___________________ 

3. ___________________   III ___________________ 

4. ___________________ 
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11. * Completaţi tabelul: „Caracteristica vectorilor de clonare”  

 Caracteristica  

Tipuri de vectori   
Particularităţi de organizare   
Particularităţi de replicare   
Specificitate de fragmentul clonat   
Specificitate de gazda   

 

 

Finalităţi: 

1. Înţelegerea principiilor ingineriei genetice. 

2. Cunoaşterea  principiilor de obţinere a ADN-recombinant; 

3. Să ştiţi rolul biologic şi practic al restrictazelor. 

4. Înţelegerea particularităţilor de clonare in vivo şi in vitro a genelor umane. 

5. Cunoaşterea rolului practic al tehnologiei ADN-recombinant.. 

 

 

Formulaţi 5 întrebări ce se referă la vectorii de clonare. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Teme de referate: 

- Tipurile şi caracteristica vectorilor de clonare. 

- Istoria descoperirii enzimelor de restricţie. 

- Direcţiile biotehnologiei moderne. 

- Medicamente obţinute pe baza tehnologiei ADN-recombinant. 

- Proteine recombinante. 
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*** Test pentru autoevaluare: 

1. Care celule pot fi utilizate pentru analiza ADN? 

a. fibroblaşti; 

b. celule epiteliale 

c. leucocite 

d. eritrocite 

e. limfocite 

2. Transformarea genetică reprezintă: 

a. introducerea fragmentului de ADN ţintă într-un vector 

b. introducerea unui vector recombinant în celula gazdă  

c. obţinerea unei catene de ADNc pe baza unei catene matriţă de ARNm 

d. extragerea unei moleculei de ADN din celulă 

e. digestia fragmentului de ADN de interes cu enzime de restricţie 

3. Taq-polimeraza este: 

a. de origine bacteriană 

b. de origine virală 

c. de origine umană 

d. termostabilă 

e. termolabilă 

4. Tipurile de hibridare a acizilor nucleici pot fi: 

a. ADN-ADN 

b. ADN- proteine 

c. ARN-ARN 

d. ADN-ARN 

e. ARN-proteine 

5. Care dintre următoarele afirmaţii sunt caracteristice enzimelor de restricţie: 

a. recunosc secvenţe specifice 

b. sunt exonucleaze 

c. clivează ambele catene ale moleculei de ADN 

d. o enzimă de restricţie recunoaşte diferite situsuri de restricţie 

e. sunt endonucleaze 

6. Care aparate sunt necesare pentru a realiza molecule de ADN recombinat: 

a. Ultrasonograf; 

b. Centrifugă; 

c. Pipetă pentru dozare (până la 1000 μl); 

d. Transiluminator 

e. Instalaţie pentru electroforeză 

7. Reverstranscriptaza este: 

a. ADN-polimerază ADN dependentă 

b. ARN-polimerază ADN-dependentă 

c. ADN-polimerază ARN-dependentă 

d. ARN-polimerază ARN-dependentă 

8. În calitate de vectori de clonare se utilizează: 

a. plasmide 

b. cromozomi artificiali bacterieni (BAC) 

c. bacteriofagi 

d. proteine de transport 

e. cromozomi artificiali ai drojdiilor (YAC)  
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9. Etape  ale clonării in vitro sunt: 

a. denaturarea termică a ADN la temperatura de ~96ºC 

b. denaturarea termică a ADN la temperatura de ~72ºC 

c. denaturarea chimică a ADN 

d. legarea primerilor la temperatura de ~50ºC 

e. elongarea fragmentelor complementare la temperatura de ~72ºC 

10. Reagenţi necesari pentru a realiza molecule de ADN recombinat pot fi: 

a. Primaza 

b. Enzime de restricţie 

c. Enzime topoizomeraze 

d. Ligaza 

e. γ-globuline 

11. Componente necesare clonării ADN in vivo sunt: 

a. fragmentul de ADN ţintă 

b. vectorul de clonare 

c. gazda de clonare 

d. nucleotide 

e. enzime ale aparatului de replicare 

12. Un ADN viral  respectă legea lui Chargaff şi e rezistent la atacul exonucleazelor. Clivarea cu 

restrictaza  EcoRI  produce o singură bandă electroforetică. Digestia cu o altă restrictază,  HpaI, 

produce trei fragmente cu lungime de 1.4kb, 0.7kb, 1.3kb (1kb – 1000 perechi nucleotide). 

Acţiunea combinată a enzimelor produce 4 fragmente, cel mai scurt de 0.6kb şi cel mai lung 

de 1.3kb. Care este lungimea celor 4 fragmente ABCD în ordine crescătoare? Desenaţi schema 

electroforezei fragmentelor obţinute după digerarea cu EcoRI, HpaI şi EcoRI+HpaI. 

A ___             B___                C___                  D___ 

 

 

 

13. Determinaţi numărul şi lungimea fragmentelor de restricţie, 

obţinute cu ajutorul  HpaI care produce capete neadezive.  Selectaţi 

schema electroforezei corespunzătoare fragmentelor obţinute (m – 

marcher al lungimii).  

a) Situsul de restricţie: GTTAAC    

                                     CAATTG 

b) Secvenţa de ADN:  
5 ’ - A A C A T A C G A T C G T T A A C C T T T A C C C A G G G A T A C A G G G A A A T A G G T T A A C T T T - 3 ’ 

3 ’ - T T G T A T G C T A G C A A T T G G A A A T G G G T C C C T A T G T C C C T T T A T C C A A T T G A A A - 5 ’ 

 

Numărul de fragmente: ___________________________________________ 

Lungimea fragmentelor: ___________________________________________ 

c) Selectaţi varianta corectă a rezultatelor electroforezei fragmentelor de ADN obţinute: __ 
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*** LUCRAREA PRACTICĂ Nr. 14 

 

TEHNICI  DE ANALIZĂ A GENELOR 

 
 Tehnicile de analiză a genelor includ o serie de proceduri, bazate pe particularităţile fizico-

chimice a moleculelor de ADN, ARN sau proteinelor, care au ca scop elucidarea directă sau 

indirectă a structurii sau funcţiei unei gene / unei secvenţe specifice de ADN. ADN-ul se 

caracterizează printr-un polimorfism extrem de variat interspecific, interpopulaţional şi 

intrapopulaţinal, deţine particularităţi genetice individuale. Polimorfismul ADN-ului este 

determinat de modificări nucleotidice în secvenţele genice sau extragenice, codificatoare şi 

necodificatoare şi poate fi calitativ sau cantitativ, normal sau patologic. În ultimul caz schimbările 

secvenţei nucleotidice produc stări patologice – boli genetice sau predispoziţie la boli. În 

dependenţă de scopul studiului genelor – cercetare sau testare, în dependenţă de cunoştinţele 

despre gena evaluată şi altele, se utilizează diferite tehnici de analiză:  

- tehnici de studiu a ADN-ului, obţinut din orice celulă a organismului; 

- tehnici de studiu a ARNm – produs al unei gene, extras din citoplasma celulelor unde se 

expresează gena cercetată; 

- tehnici de analiză a proteinei – produs primar al genei studiate. 

Structura primară a genei se analizează prin diferite tehnici de secvenţiere (pe cale chimică, 

enzimatică sau automatizată). Prezenţa sau absenţa unei secvenţe nucleotidice specifice ce 

caracterizează o genă se stabileşte pe baza tehnicilor de hibridizare (blotting-hibridizare, 

hibridizare in situ). Foarte răspândită este tehnica PCR şi variantele sale, care utilizând primeri 

specifici amplifică gena normale sau mutante facilitând determinarea rapidă şi precisă a 

purtătorilor de gene mutante în scop de diagnostic prenatal şi postnatal presimptomatic al bolilor 

genetice.  

 Una dintre aplicaţiile tehnicilor de analiză a genelor este dactiloscopia genomică, analiza 

polimorfismului individual în scopul identificării persoanelor, utilizată în medicina legală şi 

criminalistică. 

 Ţinând cont de polimorfismul interspecific al ADN-ului sau elaborat şi teste de identificare 

a ADN-ului străin în organismul uman – diagnosticul precis al infecţiilor, cum ar fi hepatitele 

virale, SIDA, hlamidiozele, etc. Aceste teste permit identificarea nu numai a ADN-ului străin în 

organismul uman dar şi gradul de infectare, efectul tratamentului. 

 

Subiecte pentru discuţie : 

1. Aplicaţiile practice ale tehnicilor de analiză a genelor. 

2. Tehnici de analiză a ADN-ului. 

3. Tehnici de analiză a ARNm. 

4. Izolarea ADN-ului genomic şi ARNm din celulele umane. 

5. Obţinerea fragmentelor de ADN de cercetat. 

6. Metodele de vizualizare a ADN-ului. 

7. Caracteristica sondelor moleculare. 

8. Principiile, etapele şi aplicaţiile practice ale tehnicilor PCR, Southern-blot şi secvenţiere 

enzimatică. 
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1. Definiţi noţiunile: 

Polimorfism ADN 

 

Heterogenitate ADN 

 

ADN genomic 

 

Fragment de restricţie 

 

Primer artificial 

 

ddNTP 

 

Secvenţiere  

 

Hibridizare ADN 

 

Amplificare ADN 

 

Sondă moleculară marcată 

 

FISH 

 

 

2. Completaţi tabelul: „Tehnici de analiză a genelor” 
Tehnici de analiză a genei Ţinta analizei Scopul analizei 

PCR   
RT-PCR   
Secvenţierea ADN   
Secvenţierea polipeptidului   
Southern-blot   
Northern-blot   
Western-blot   
FISH   
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3. Completaţi tabelul: „Utilizarea tehnicilor de analiză a genelor” 

Proceduri de laborator Principii generale 
Pentru care din tehnici este 

necesară procedura 

Izolarea ADN genomic 

pentru analiza unei gene 

umane 

  

Izolarea ARNm specific unei 

gene umane 
  

Obţinerea fragmentelor de 

restricţie 
  

Obţinerea ADNc 
 

 
 

Separarea fragmentelor de 

ADN dintr-un amestec de 

fragmente 

  

Aprecierea lungimii 

fragmentului de interes 
  

Analiza comparativă a ADN 

la diferite persoane 
  

Vizualizarea fragmentelor de 

restricţie 
  

Vizualizarea produşilor PCR 
 

 
 

Vizualizarea unei secvenţe de 

ADN in situ 
  

Depistarea ADN-ului străin 
 

 
 

Clonarea unei gene umane in 

vivo 
  

Clonarea unei gene umane in 

vitro 
  

Denaturarea ADN in vitro 
 

 
 

Hibridizarea ADN in vitro şi 

in situ 
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4. Completaţi legenda figurii  „Etapele analizei Southern-blot” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. A fost realizată secvenţierea enzimatică propusă de Sanger. Rezultatele sunt prezentate 

pe pelicula obţinută după autoradiografia gelului de agaroză. Am analizat rezultatele şi am 

identificat produşii a celor patru serii de reacţii: 

 

A) Rezultatele electroforezei     B) Secvenţele de ADN obţinute în timpul reacţiilor 

 

5. Determinaţi genotipurile 

subiecţilor  A, B şi C conform 

rezultatelor electroforezei (II).  

 

1. homozigot 1/1   ________ 

2. homozigot 2/2   ________ 

3. heterozigot 1/2  ________ 
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Analizaţi rezultatele evidenţiate mai sus şi răspundeţi la următoarele întrebări: 

 

a) Care este secvenţa nucleotidică a fragmentului de genă analizat? 

 

 

 

b) Care este matriţa utilizată în aceste reacţii? 

 

 

 

c) Care este primerul utilizat? 

 

 

 

d) Care a fost direcţia electroforeze? (indicaţi direct pe schemă) 

 

 

 

e) Care coloană din schema electroforezei corespunde cu produşii reacţiei din schema din 

dreapta? 

 

 

 

f) Subliniaţi ddNTP ce au caracterizat cele patru reacţii. 
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8. Analizaţi schema PCR. Indicaţi etapele PCR: 

 

 

 

 

7. Determinaţi secvenţa nucleotidică după 

rezultatele electroforezei (săgeata indică 

direcţia electroforezei. Indicaţi capetele 

secvenţei obţinute 5′ şi 3′. 

Tehnica utilizată este................................... 

Fragmentele de ADN din coloana A sunt: 
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10. Completaţi tabelul: „Aplicaţiile tehnicilor de analiză a genelor” 
Aplicaţiile tehnicilor de studiu 

a genelor 
Metode utilizate Rol practic 

Determinarea structurii 

primare a ADN-ului genic 
  

Depistarea mutaţiilor genice 
 

 
 

Construirea hărţilor de 

restricţie 
  

Determinarea genotipului 

persoanei 
  

Identificarea marcherilor 

mini- şi microsatelitici 
  

Analiza expresiei genei 
 

 
 

Depistarea ADN-ului viral 
 

 
 

Dactiloscopia genomică 
 

 
 

 

 

 

 

 

9. Determinaţi numărul de repetări trinucleotidice (GGC)n în 

secvenţa de ADN la persoanele 1,2, 3 şi 4 conform rezultatelor 

electroforezei produşilor PCR.  
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11. Completaţi tabelul: „Caracteristica generală a principalelor tehnici de analiză a genelor”  

 PCR Secvenţiere enzimatică Southern-blot 

Definiţie 

 

 

 

 

  

Principiile pe 

care se bazează 

 

 

 

  

Etapele 

principale 

 

 

 

 

  

Componenţi 

pentru reacţie 

specifici 

   

Componenţi 

pentru reacţie 

generali 

   

Modul de 

interpretare a 

rezultatelor 

   

Aplicaţii practice 

 

 

 

 

  

 

 

Finalităţi: 

1. Înţelegerea rolului tehnicilor  de studiu a genelor în practica viitorului medic. 

2. Cunoaşterea  particularităţilor de manipulare a acizilor nucleici. 

3. Să ştiţi principiile, etapele şi aplicaţiile practice ale tehnicii PCR. 

4. Să ştiţi principiile, etapele şi aplicaţiile practice ale tehnicii Southern-blot. 

5. Să ştiţi principiile, etapele şi aplicaţiile practice ale tehnicii dideoxi de secvenţiere a 

ADN. 

 

 

Formulaţi 5 concluzii ce se referă la aplicaţiile practice ale PCR. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Teme de referate: 

- Evoluţia tehnicilor de studiu a genelor. 

- Principiile şi variantele tehnicii PCR.  

- Tehnica FISH – avantaje şi dezavantaje. 

- Obţinerea sondelor moleculare. 

- Testarea genetică – indicaţii şi limite. 
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RECAPITULARE 
1. Scrieţi denumirea completă a componentelor celulare şi găsiţi semnificaţia lor biologică. 

 Descifraţi Rol biologic 

A   

ADN   

ADNc   

ADNmt   

ADNrec   

Ala   

AMP   

Arg   

Arg-ARNt   

ARN   

ARN 16S   

ARN 18S   

ARN 45S   

ARNh   

ARNm   

ARNr   

ARNsc   

ARNsn   

ARNt   

Pro-ARN   

Asn   

Asp   

ATP   

Bucla D   

Bucla ψ   

C   
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CAP   

Cis   

CMP   

CTP   

dAMP   

dATP   

dCMP   

dCTP   

dGMP   

dGTP   

dNMP   

DNP   

dNTP   

dTMP   

dTTP   

eEF   

eIF   

ER   

FR   

G   

Gln   

Glu   

Gly   

GMP   

GTP   

His   

Ile   

Leu   
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Lys   

Met   

Met-ARNt   

NTP   

Phe   

Poly(A)   

Pro   

RNP   

Situs A   

Situs P   

Situs R   

Situs T   

SR   

T   

TAFs   

TF II A, B ....   

TF III A, B ...   

Trp   

Tyr   

U   

U1   

U2   

U5   

UMP   

UTP   

Val   

 



 146 

2. Analizaţi atent cunoştinţele voastre şi asociaţi descrierile din prima coloană cu un proces 

molecular sau componentă celulară corespunzătoare.  

 Rolul biologic 
Componenta celulară / proces 

molecular 

12.  Conţine IG despre sinteza proteinelor  

13.  Conţine IG despre sinteza ARNr 18S  

14.  Conţine IG despre sinteza ARNr 28S  

15.  Conţine IG despre sinteza ARNr 5,8S  

16.  Conţine IG despre sinteza ARNr 5S  

17.  Conţine IG despre sinteza ARNt  

18.  Copie IG despre sinteza proteinelor  

19.  Copie IG despre sinteza ARNr 18S, 28S şi 5,8S  

20.  Copie IG despre sinteza ARNr 5S  

21.  Copie IG despre sinteza ARNt  

22.  Asigură maturizarea ARNm  

23.  Reprezintă sediul biosintezei proteinelor  

24.  Transferă ARN din nucleu în citoplasmă  

25.  Transferă aminoacizii spre ribosomi  

26.  Translează codul genetic  

27.  Sunt complementari codonilor ARNm  

28.  Formează legături peptidice între aminoacizii  

29.  Controlează conformaţia proteinelor  

30.  Asigură digestia proteinelor denaturare, proteinelor străine  

31.  Asigură sinteza lipidelor membranare  

32.  Determină digestia lipidelor în exces  

33.  Asigură sinteza catenelor noi de ADN în timpul replicării şi reparaţiei  

34.  Ajută la procesul de replicare  

35.  Ajută la procesul de reparaţie  

36.  Sunt monomeri în timpul replicării  

37.  Sunt monomeri în timpul reparaţiei  

38.  Sunt monomeri în timpul transcripţiei  
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39.  Sunt monomeri în timpul translaţiei  

40.  Determină dublarea materialului genetic  

41.  Determină compactizarea materialului genetic  

42.  Asigură transmiterea exactă a IG de la celulă la celulă  

43.  Asigură realizarea IG şi formarea caracterelor   

44.  
Previne acumularea mutaţiilor şi păstrarea IG din generaţie în 

generaţie 
 

45.  Asigură formarea celulelor haploide pentru înmulţirea sexuată  

46.  Asigură recombinarea intracromozomială şi variabilitatea gameţilor  

47.  Asigură recombinarea intercromozomială şi variabilitatea gameţilor  

48.  Asigură recombinarea genomică şi variabilitatea intrafamilială  

49.  Asigură eliminarea celulelor senescente, transformate sau in exces  

50.  Asigură detoxifierea xenobioticilor  

51.  Asigură neutralizarea metaboliţilor celulari  

52.  Asigură individualitatea celulelor  

53.  Asigură separarea mediilor cu funcţie diferită a celulei  

54.  Asigură sinteza ATP  

55.  Controlează desfăşurarea ciclului celular  

56.  Repartizează cromozomii la polii celulei  

57.  Transportă glucoza din sânge în celule  

58.  Controlează depozitarea glucozei sub formă de glicogen  

59.  Transportă ioni  

60.  Transportă proteinele de la RE la AG  

61.  Transportă proteinele din exteriorul celulei în interior  

62.  Controlează pH celular  

63.  Recunoaşte moleculele extrinseci  

64.  Interacţionează cu ligandul, declasând un lanţ de semnalizare  

65.  Au funcţie antigenică  

66.  Au funcţii de anticorpi  

67.  Fagocitează corpii apoptotici  
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68.  Fragmentează ADN internucleosomal în timpul apoptozei  

69.  Reprezintă proteine nucleare bazice  

70.  Reprezintă proteine nucleare acide  

71.  Controlează integritatea cromozomilor şi replicarea completă a ADN  

72.  Uneşte cromatidele surori şi controlează segregarea corectă a MG  

73.  Interacţionează cu fusul acromatic  

74.  Determină formarea fusului acromatic  

75.  Determină formarea bivalenţilor  

76.  Are loc clivarea longitudinală a centromerilor  

77.  Are loc disjuncţia cromozomială  

78.  Are loc disjuncţia cromatidiană  

79.  Blocarea proceselor transcripţionale, dispariţia nucleolilor  

80.  Activarea proceselor transcripţionale, apariţia nucleolilor  

81.  Controlează biogeneza ribosomilor  

82.  Controlează biogeneza lizosomilor  

83.  Fixează cromatina de anvelopa nuclează  

84.  Formarea plăcii metafazice cu 46 de crs BC  

85.  Formarea plăcii metafazice cu 23 bivalenţi  

86.  Formarea plăcii metafazice cu 23 crs BC  

87.  Formarea plăcii metafazice cu 23 de tetrade  

88.  Controlează sinteza catalazei  

89.  Controlează sinteza tubulinei  

90.  Controlează sinteza hemoglobinei  

91.  Protejează capătul 5' al ARNm şi este recunoscut de ribosomi  

92.  Protejează capătul 3' al ARNm şi este recunoscut de porii nucleari  

93.  Sunt identificaţi şi eliminaţi de către spliceosom  

94.  Sunt componente ale primosomului şi asigură iniţierea replicării  

95.  
Sunt componente ale lizosomilor şi asigură hidroliza substanţelor 

organice 
 

96.  Sunt componente moleculare ale eucromatinei   
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97.  Sunt componente ale replisomului şi asigură desfăşurarea replicării.  

98.  
Sunt componente ale peroxisomilor şi asigură neutralizarea 

metaboliţilor cel 
 

99.  Sunt componente ale plasmalemei şi asigură endocitoza colesterolului  

100.  Sunt componente ale RE şi asigură fixarea ribosomilor  

101.  Sunt componente ale monomerilor ADN  

102.  Sunt componente ale monomerilor ARN  

103.  Sunt componente ale monomerilor proteinelor  

104.  Sunt componente moleculare ale plasmalemei  

105.  Sunt componente moleculare ale RE n  

106.  Sunt componente moleculare ale  RE g  

107.  Sunt componente moleculare ale peroxisomilor  

108.  Sunt componente moleculare ale lizosomilor  

109.  Sunt componente moleculare ale citoscheletului  

110.  Sunt componente moleculare ale microtubulilor  

111.  Sunt componente moleculare ale centriolilor  

 
3. Definiţi noţiunile de bază din cursul de Biologie moleculară: 

Noţiuni Caracteristică scurtă Rol biologic 

ADN   

ADN nuclear   

ADN mitocondrial   

ADN genomic   

ADNc   

ADNrec   

ARN   

ARNm   
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ARNr   

ARNt   

ARNsn   

Histonă   

Non-histonă   

Nucleosom   

Solenoid   

Centromer   

Telomer   

Cromatidă   

Cromatină   

Cromozom   

Perioadă G1   

Perioadă S   

Perioada G2   

Mitiza   

Meioza   

Celulă somatică   

Gamet   

Zigot   
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Replicare   

Reparaţie   

Transcripţie   

Translaţie   

Splicing   

Polimerază   

Peptidil-transferază   

NTP   

dNTP   

Aminoacizi   

Receptor   

Desmosom   

Endosom   

Hidrolază   

Protează   

Lipază   

Nuclează   

Glicozilază   

Glicoliază   

Catalază   
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Chaperoni   

Riboforine   

ATP-sintetază   

Spliceosom   

Primosom   

Replisom   

Ribosom   

Tubulină   

Actină   

Xenobiotic   

Bivalent   

Crossing-over   

Fecundaţie   

Polimorfism 

genetic 
  

Genă   

Intron   

Exon   
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Conținutul cursului de Biologie moleculară 
 

                             

1.  Caracteristica obiectului Biologie moleculară. 

Obiectul de studiu al Biologiei moleculare. Scopul şi sarcinile Biologiei moleculare. Importanţa 

Biologiei moleculare pentru medicină. 

 

2. Sisteme biologie 

Proprietăţile sistemelor biologice. Nivelurile de organizare ale sistemelor biologice. Celula – 

unitatea structural-funcţională a viului. Forme acelulare de viaţă: prionii, virusurile. Caracteristica 

comparativă a celulelor procariote şi eucariote. Componenţii principali ai celulelor: compoziţia 

chimică şi compartimentarea. Citosolul şi citoscheletul. Metodele de studiu ale celulelor. Tehnica 

microscopiei fotonice.  

 

3. Macromoleculele. Interacţiunile şi funcţiile lor în sistemele biologice. 

Proteinele simple şi complexe. Localizarea în celulă. Funcţiile biologice. Activarea şi inactivarea 

proteinelor. Oligo- și polizaharide. Funcţiile de depozitare şi semnalizare. Lipidele. Fosfolipidele. 

Colesterolul. Acizii nucleici: ADN şi ARN. Structura, nivelurile de organizare, flexibilitatea ADN. 

Heterogenitatea ADN. Particularităţile organizării ADN-ului la procariote şi eucariote. ADN 

mitocondrial. Tipurile de ARN. Funcţia diferitelor tipuri de ARN. 

 

4. Membranele biologice. 

Structura elementară a membranelor. Plasmalema. Funcţiile: de delimitare, de transport, de 

semnalizare, de reglare a potenţialelor bioelectrice, receptoare. Membranele intracelulare. 

Originea şi evoluţia membranelor. Particularităţile anvelopei nucleare.  

 

5. Compartimentarea celulei eucariote.      

Reticulul endoplasmatic. Tipurile RE. Organizarea moleculară. Funcţiile în celulă. Aparatul Golgi. 

Structura, originea şi evoluţia. Funcţiile AG. Lizosomii, peroxisomii. Originea lor. Funcţiile 

principale. Mitocondriile. Organizarea moleculară. Funcţii. Aspectele patologice ale anomaliilor 

organitelor celulare.  

 

6. Celula procariotă. 

Caracteristica generală şi importanţa cunoaşterii  particularităţilor procariotelor. Structura generală 

a bacteriilor. Membrana celulară: structura şi particularităţile. Aparatul genetic al bacteriilor: 

nucleoidul şi plasmidele. Ciclul vital al bacteriilor. Importanţa biologică a bacteriilor.  

 

7. Nucleul. 

Structura nucleului. Funcţiile lui. Cromatina: eucromatina şi heterocromatine. Organizarea 

moleculară. Proteine histonice şi nonhistonice – rolul lor. Nivelurile de compactizare ale 

cromozomilor. Nucleolul. Organizarea moleculară şi funcţiile. Etapele biogenezei ribosomilor.  

 

8. Replicarea ADN-ului. 

Etapele replicării. Aparatul de replicare. Particularităţile replicării la procariote. Replicarea ADN 

eucariotic. Topografia replicării. Sinteza telomerilor. Replicarea ADN-ului mitocondrial.  

 

9. Reparaţia ADN.           

Repararea ADN-ului. Repararea prereplicativă şi postreplicativă. Repararea recombinativă.  

Repararea SOS. Metilarea ADN  şi rolul  biologic al metilării.  
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10. Structura şi funcţiile genelor. 

Gena – unitatea structurală de păstrare a informaţiei. Structura genelor la procariote. Structura 

genelor la eucariote. Organizarea mozaică a genelor.  Genele mitocondriale. Secvenţe reglatoare, 

modulatoare. Elemente genetice migratoare. 

 

11. Transcripţia informaţiei genetice. 

Etapele transcripţiei. Particularităţile transcripţiei la procariote. Transcripţia la eucariote. Aparatul 

transcripţional. Processing-ul moleculelor de ARN. Transcripţia genelor de clasa I, II, şi III. 

Splicing-ul moleculelor de ARN. Splicing-ul alternativ şi rolul lui biologic. Transsplicing-ul. 

Editarea ARN.  

 

12. Reglarea transcripţiei. 

Reglajul pozitiv şi negativ al transcripţiei. Reglarea transcripţiei la procariote şi virusuri. Operonul, 

funcţionarea lui. Reglarea transcripţiei la eucariote.  

 

13. Translaţia. Codul genetic. 

Translaţia – biosinteza polipeptidului. Codul genetic. Caracteristica şi proprietăţile codului 

genetic. Specificul codului genetic mitocondrial. Etapele şi aparatul translaţiei. Ribosomii. 

Structura, sistusurile funcţionale. Particularităţile la pro- şi eucariote. Particularităţile translaţiei la 

procariote. Inhibarea procesului de translaţie la procariote. Particularităţile translaţiei la eucariote.   

 

14. Reglarea expresiei genelor la eucariote. 

Nivelurile de reglare a activităţii genice: pretranscripţional, transcripţional, posttranscripţional, 

transfer,  durata de viaţă a ARNm, translaţional, posttranslaţional. Reglarea activităţii genelor în 

ontogeneză şi specializarea celulară. Bazele moleculare ale diversităţii proteinelor. Gene unice. 

Familii şi superfamilii de gene.  

 

15. Metodele de analiză a acizilor nucleici. 

Tehnicile ADN-recombinant. Enzime de restricţie. Hărţile situsurilor de restricţie.  Vectori de 

clonare: plasmide, bacteriofagi, BAC, YAC. Izolarea  şi purificarea ADN şi ARN. Obţinerea 

bibliotecilor ADNc şi a celor genomice. Analiza secvenţelor genelor de interes. Analiza Southern, 

Northern şi Western-blot. Tehnica PCR. Aplicaţii practice. 

 

16. Ciclul celular. 

Perioadele ciclului celular: interfaza şi mitoza. Interfaza: periodizarea şi succesiunea 

evenimentelor. Punctele de restricţie. Perioada Go. Mitoza. Dinamica cromozomilor în mitoză. 

Mecanismele moleculare ale mitozei. Centrul  celular, fusul acromatic, kinetocorul. Citochineza.  

Reglarea ciclului celular. Tipurile de proliferare celulară. Transformarea malignă. 

 

17. Meioza. Gametogeneza. 

Perioadele  meiozei: diviziunea reducţională şi diviziunea ecvaţională. Etapele profazei I a 

meiozei. Importanţa fenomenelor caracteristice profazei I. Crossingover-ul şi importanţa lui 

biologică. Mecanismul molecular. Dinamica cromozomilor în  meioză. Importanţa biologică a 

meiozei. Particularităţile gametogenezei la bărbaţi şi femei.  

 

18. Apoptoza. 

Apoptoza – moartea programată a celulelor. Mecanismele apoptozei. Importanţa biologică a 

apoptozei. Reglarea apoptozei.  
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Capcelea S. Perciuleac L. Terehov V.Rotaru L.Platon E. Cemortan I. 2003 
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Atestarea studenţilor 
la sfârşitul cursului Biologia moleculară și admiterea la examen 

 
1. Rezultatele evaluării curente (teste, lucrări scrise, răspunsuri orale) 

2. Rezultatele totalizărilor (lucrări scrise și teste în SIMU) 

3. Verificarea competenţelor practice (rezolvarea problemelor de situaţie) 

4. Realizarea numărului de ore prevăzut în programul de studii 

5. Realizarea activităților individuale 

6. Proiect/portofoliu stiințific 

7. Recuperarea restanţelor conform modului stabilit: 

a. Dispoziţie de la Decanat 

b. Îndeplinirea activităţilor practice planificate la LP absentată 

 
Lista competenţelor practice 

1. Analiza microfotografiilor, schemelor şi electronogramelor celulelor umane cu 

identificarea structurilor celulare/moleculare; 

2. Estimarea organizării și funcționării genomului, transcriptomului și proteomului uman; 

3. Evaluarea diferitor grupuri de proteine după localizare și funcții, rolul lor medical; 

4. Modelarea etapelor expresiei informaţiei genetice; 

5. Evaluarea principiilor metodelor de analiză a acizilor nucleici (PCR; Southern-blot, 

secvenţierea ADN) şi aplicaţiilor practice; 

6. Evaluarea dinamicii cromozomilor în mitoză şi meioză;  

7. Citirea și interpretarea schemelor ce reprezintă structuri celulare sau procese moleculare. 

8. Estimarea rolului diferitor elemente studiate în lanțul logic: nivel molecular, nivel celular 

și implicit la nivel de organism vs deducția lanțului respectiv patologic; 

9. Analiza rolului expresiei diferențiate a genelor în funcție de țesut, perioadă ontogenetică, 

sex și mediu. 

10. Argumentarea diferitor  situații ce explică atitudinea studentului față de anumite procese 

normale sau patologice în celula umană. 

11. Estimarea rolului replicării în transmiterea IG din generație în generație și rolului reparației 

ADN-ului în prevenirea mutațiilor patologice. 

12. Web activități: identificarea bazelor de date electronice, realizarea unui proiect științific 

sau portofoliu.  

 
Activitate Web 

 

Proiect / portofoliu 

Tema: (proteina ?????) 

Caracteristica proteinei: 

− structura / domenii 

− localizare în celulă / locul sintezei  /locul si particularități de maturizare 

− funcțiile proteinei, interacțiuni 

Caracteristica genei ce codifică acestă proteină: 

− locus 

− structura (particularitățiile promotorului, regiunei codificatoare, enhanceri, silenceri….) 

− funcțiile genei la nivel molecular, celular și organismic; 

− expresie (etape, particularități ?? Splicing) 

− reglarea expresiei (?TAFs) 

Rol medical al proteinei / genei 

Concluzii 
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Bibliografie  

 

 

Totalizări la Biologia moleculară 

 

Totalizarea I 

Tema: „Organizarea moleculară a celulei umane” 

Motivaţii:  

- Celula – unitatea elementară structurală, funcţională şi patologică a organismului uman 

- Acizii nucleici – purtători ai informaţiei despre organizarea şi funcţionarea celulei 

- Proteinele – substratul material al tuturor structurilor, proprietăţilor, funcţiilor la nivel de 

celulă, ţesut, organism 

- Interacţiunile dintre macromolecule – determină integritatea sistemelor biologice şi 

calitatea structural-funcţională a organismului 

 

 

Totalizarea II 

Tema: „Procese moleculare de bază” 

Motivaţii: 

- Replicarea asigură dublarea şi transmiterea exactă a informaţiei genetice 

- Reparaţia asigură stabilitatea informaţiei genetice 

- Transcripţia şi translaţia – etape principale ale expresiei informaţiei genetice 

- Biosinteza programată a proteinelor în funcţie de tipul celular, perioada ontogenetică şi 

factorii de mediu asigură diferenţierea celulară, reglarea dezvoltării şi adaptarea 

organismului la condiţiile de mediu. 

 

  

 

 

Totalizarea III 

Tema: „Transmieterea materialului genetic. Diviziunea celulară” 

Motivaţii: 

- Mitoza asigură multiplicarea celulelor şi transmiterea materialului genetic de la o celulă la 

alta 

- Meioza asigură transmiterea materialului genetic de la o generaţie la alta 

- Meioza asigură recombinarea genetică. 
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LISTA SUBIECTELOR  PENTRU EXAMENUL LA BIOLOGIA MOLECULARĂ 

 

1. Sisteme biologice – caracteristica  generală, proprietăţi fundamentale 

2. Compartimentele principale ale celulei eucariote, caracteristica. 

3. Aparatul Golgi şi reticulul endoplasmatic - structura, biogeneza, funcţiile. 

4. Lizosomii şi peroxisomii - structura, biogeneza, funcţiile. 

5. Mitocondriile - structura, biogeneza, funcţiile. Aparatul genetic mitocondrial. 

6. Centrosomul - structura, biogeneza, funcţiile. 

7. Plasmalema - structura, proprietăţi, funcţii, 

8. Membranele celulare - organizarea moleculară, particularităţi, funcţii. 

9. Nucleul - structura, funcţiile. 

10. Cromatina şi cromozomii – organizarea  moleculară.  

11. Nivelele de compactizare a materialului genetic.  

12. Nucleolul - structura, funcţiile. 

13. Repere cromozomiale (centromer, telomer, constricţii, satelit), caracteristica. 

14. Eu- şi heterocromatina, caracteristica comparativă – organizare moleculară, activitate 

genetică, rol genetic. 

15. Particularităţile structurii ADN eucariotic, proprietăţi, funcţii. Heterogenitatea ADN nuclear. 

16. Replicarea ADN - definiţie, principii generale, etape, aparatul de replicare, rolul biologic. 

17. Reparaţia – definiţie,  principii generale, tipuri, enzime implicate, rolul biologic. 

18. Structura genei la eucariote - secvenţele codificatoare, reglatoare, modulatoare. Etapele 

expresiei genelor. 

19. Proprietăţile codului genetic. 

20. Transcripţia genelor structurale – definiţie, principii generale, etape, aparatul de transcriere, 

caracteristica  componenţilor aparatului transcripţional. 

21. Maturizarea ARNm - processingul. 

22. Splicingul şi splicingul alternativ – caracteristica, rolul biologic. 

23. ARNm – particularităţi structurale şi  funcţionale. 

24. Ribosomii – structura, biogeneza, situsuri funcţionale. 

25. ARNt – structura, situsuri funcţionale, funcţii. 

26. Translaţia – definiţie, principii generale, etape, componenţii aparatului de translaţie şi 

caracteristica lor. 

27. Nivelele de reglare a expresiei genelor la eucariote.  

28. Studiul acizilor nucleici. Tehnicile ADN-recombinant – etape, rol practic. 

29. Clonarea ADN in vivo şi in vitro. 

30. Caracteristica şi rolul practic al vectorilor de clonare. 

31. Enzime de restricţie – caracteristica, rolul practic. 

32. Ciclul celular. Perioadele ciclului celular şi caracteristica lor. 

33. Succesiunea evenimentelor interfazei. 

34. Mitoza: fazele, caracteristica şi rolul ei biologic. 

35. Meioza  fazele, caracteristica şi rolul ei biologic. 

36. Recombinarea genetică. Crossing-overul, mecanismul molecular. 

37. Apoptoza, definiţie, importanţa biologică.   
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ANEXE 

 

Completaţi legenda comparînd datele din tabelul ce urmeaza:     
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 Denumirea componentei celulare Funcția majora 

1.  Anvelopa nucleară - Barieră între nucleu și citoplasmă 

- Păstrează materialul genetic (MG) nuclear 

- Asigura compactizarea funcționala a MG nuclear 

2.  Porul nuclear - Reglează exportul de ARN din nucleu in citoplasma 

- Reglează importul de proteine din citoplasma in nucleu 

3.  Nucleol - Regiune a nucleului bogata in ARNr si proteine; 

- Asigura biogeneza subunitatilor ribosomale 

4.  Heterocromatina - Reprezintă MG puternic compactizat, inactiv transcriptional; 

- Conține segmente de ADN codant si necodant.   

5.  Eucromatina - Reprezintă MG slab compactizat, activ  transcriptional; 

- Conține segmente de ADN codant.   

6.  Microvili - Reprezintă organite speciale ale enterocitelor; 

- Măresc suprafața de absorbție a membranei enterocitelor.   

7.  Microfilamente - Reprezintă componente ale citoscheletului; 

- Asigura forma celulei, motilitatea celulara. 

8.  Endozomi - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Asigura transportul proteinelor sintetizate din REr spre AG.   

9.  Pseudopode - Reprezintă formațiuni/ deformări membranare provizorii; 

- Asigura miscari ameboidale directionate, caracteristice leucocitelor.   

10.  Ribozomi liberi - Asigura translația codului genetic cu sinteza unor proteine celulare p/u: nucleu, mitocondrii, 

citoschelet, peroxizomi si ribozomi 

11.  Endozomi - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Asigura endocitoza macromoleculelor.   

12.  REr - Reprezintă organit membranar cu ribozomi si asigura sinteza proteinelor p/u: RE, AG, 

lizozomi, plasmalema si export; 

13.  Disc de mielină - Reprezintă formațiuni membranare multilamelare; 

- Asigura izolarea electrica a axonilor.   

14.  Incluziuni - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Asigura depozitarea lipidelor.   

15.  REn - Reprezintă organite membranare canaliculare; 

- Asigura sinteza lipidelor si detoxifierea xenobioticilor.   

16.  Centozomul (2 centrioli) - Reprezentat de doi cilindri formați din microtubuli 

- Asigura biogeneza microtubulilor   

17.  Colagen - Reprezintă componenta fibrilara a matricei extracelulare 

- Asigura rezistenta si elasticitatea țesuturilor 

18.  Microtubuli -  Reprezintă componente ale citoscheletului; 

- Asigura structura centrului celular, cililor, flagelilor.   

19.  Filamente intermediare -  Reprezintă componente ale citoscheletului; 

- Asigura forma celulei, motilitatea celulara. 

20.  Joncțiune celulară - Reprezintă formațiuni proteice specifice intre celulele vecine; 

- Asigura unirea celulelor in țesuturi.   

21.  REr - Asigura maturizarea, sortarea si secreția proteinelor sintetizate in REr; 

- Asigura biogeneza lizozomilor primari.   

22.  Endozomi - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Asigura secreția macromoleculelor (hormoni, colagen,etc.)  

23.   

Flagel 

- Reprezintă organit specific al spermatozoizilor; 

- Asigura deplasarea direcționata.   24.  

25.  

26.  

27.  Endozomi - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Asigura transportul intracelular al macromoleculelor.   

28.  Endozomi - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Asigura fagocitoza corpusculilor exogeni.   

29.  Lizozomi primari - Reprezintă organite membranare împlute cu hidrolaze; 

- Asigura digestia macromoleculelor străine, uzate si in exces.   

30.  Lizozomi secundari - Reprezintă organite membranare împlute cu hidrolaze ce se contopesc cu corpuscul 

fagocitat, care urmează a fi digerat; 

31.  Endozomi - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Asigura pinocitoza.   

32.  Incluziuni - Reprezintă organite membranare provizorii 

- Asigura depozitarea particulelor endocitate.   

33.  Peroxizomi - Reprezintă organite membranare; 

- Asigura oxidarea metaboliților toxici si scindarea H2O2.   

34.  Lizozomi terțiari - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Conține micromolecule rezultate din digestia macromoleculelor.   

35.  Endozomi - Reprezintă formațiuni membranare provizorii; 

- Asigura transportul intracelular al macromoleculelor.   

36.  Incluziuni - Reprezintă formațiuni provizorii; 

- Conțin macromolecule – depozit de glucoza.   

37.  Mitocondrie - Reprezintă organite bimembranate + Aparat genetic propriu 

- Asigura oxidoreducerea micromoleculelor cu conversia energiei in ATP.   

38.  Membrana plasmatică - Reprezintă bariera dinte mediul intra- si extracelular; Asigura: transportul micro- si 

macromoleculelor, homeostazia intracelulara, semnalizarea si adeziunea intercelulara. 39.  

40.  Hialoplasma - Reprezintă substanța semilichida a citoplasmei – mediul ce asigura metabolismul celulei.   

41.  Joncțiune celulară - Reprezintă formațiuni proteice specifice intre celulele vecine; 

- Asigura unirea celulelor in țesuturi.   42.  
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Acizii graşi care predomină în fosfolipide 

Denumirea Abrevierea Formula chimică 

Acizi graşi saturaţi 

Miristic C14:0 CH3(CH2)12COOH 

Palmitic C16:0 CH3(CH2)14COOH 

Stearic C18:0 CH3(CH2)16COOH 

Acizi graşi nesaturaţi 

Oleic C18:1 CH3(CH2)7CH═CH(CH2)7COOH 

Linoleic C18:2 CH3(CH2)4CH═CHCH2CH═CH(CH2)7COOH 

Arahidonic C20:4 CH3(CH2)4(CH═CHCH2)3CH═CH(CH2)3COOH 

 

 

 
 

 

 

Forma ionizată a acidului palmitic Forma ionizată a acidului oleic 

Structura fosfogliceridelor 

Cozi hidrofobe 

Capete hidrofile 

Fosfatitil-etanol-amină / PE 

Fosfatidil-colina / PC 

Fosfatitil-serina / PS 

Fosfatitil-inozitol / PI 

Structura colesterolului 
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Nucleotidele – monomeri ai acizilor nucleici 
 

 
 

  

Dezoxiribonucleozidtrifosfaţi – monomeri ai ADN 

Ribonucleozidtrifosfaţi – monomeri ai ARN 
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Nomenclatura bazelor, nucleozidelor și nucleotidelor 

 
Baza Nucleozid=baza+ glucid Nucleotid=nucleozid+fosfat 

Riboza Dezoxiriboza Monofosfat Difosfat  Trifosfat 

Purine 

adenina adenozina  adenozina monofosfat 
AMP 

adenozina difosfat 
ADP 

aAdenozina trifosfat 
ATP 

 dezoxiadenozina dezoxiadenozina monofosfat 

dAMP 

dezoxiadenozina difosfat 

dADP 

dezoxiadenozina trifosfat 

dATP 

guanina guanozina     

 dezoxiguanozina guanozina monofosfat 
GMP 

guanozina difosfat 
GDP 

guanozina trifosfat 
GTP 

   dezoxiguanoozina monofosfat 

dGMP 

dezoxiguanozina difosfat 

dGDP 

dezoxiguanozina trifosfat 

dGTP 

Pirimidine 

citozina citidina  citidina monofosfat 

CMP 

citidina difosfat 

CDP 

citidina trifosfat 

CTP 

 dezoxicimidina dezoxicimidina monofosfat 

dCMP 

dezoxicimidina difosfat 

dCDP 

dezoxicimidina trifosfat 

dCTP 

timina timidina  timidina monofosfat 

TMP 

timidina difosfat 

TDP 

timidina trifosfat 

TTP 

 dezoxitimidina dezoxitimidina monofosfat 

dTMP 

dezoxitimidina difosfat 

dTDP 

dezoxitimidina trifosfat 

dTTP 

uracil uridina  uridina monofosfat 

UMP 

uridina difosfat 

UDP 

uridina trifosfat 

UTP 

 dezoxiuridina dezoxiuridina monofosfat 
dUMP 

dezoxiuridina difosfat 
dUDP 

dezoxiuridina trifosfat 
dUTP 
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Aminoacizii – monomeri ai proteinelor 

 

 
 
 
 

Aminoacizi hidrofobi 

Alanina 

(Ala / A) 

Valina 

(Val / V) 

Izoleucina 

(Ile / I) 

Leucina 

(Leu / L) 

Metionina 

(Met / M) 

Fenilalanina 

(Phe / F) 

Tirozina 

(Tyr / Y) 

Triptofan 

(Trp / W) 

Aminoacizi hidrofili 

Aminoacizi bazici 

Lizina 

(Lyz / K) 

Aminoacizi acizi Aminoacizi cu grupe R neutre 

Arginina 

(Arg / R) 

Histidina 

(His / H) 

Aspartat 

(Asp / D) 

Glutamat 

(Glu / E) 

Serina 

(Ser / S) 

Treononia 

(Thr / T) 

Asparagina 

(Asn / N) 

Glutamina 

(Gln / Q) 

Aminoacizi speciali 

Prolina 

(Pro / P) 

Cisteina 

(Cis / C) 

Glicina 

(Gly / G) 


