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Репликация 



ДНК действа като матрица за нейната собствена 
дупликация (реплициране, удвояване) 



• Някои особености на ДНК –молекулата 

 

• Полимерна молекула, съставена от 
мономери 
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• Азотни бази 

• Пурини: Аденин (А) и Гуанин (G) 

 

• Пиримидини: Цитозин (C), Тимин (T) и 
Урацил (U). 

 

 







 

 

База Нуклуозид Съкр. 

Аденин 
(ДНК/РНК) 

Аденозин А    (A) 

Гуанин 
(ДНК/РНК) 

Гуанозин Г     (G) 

Цитозин 

(ДНК/РНК)  

Цитидин Ц    (C) 

Урацил 

(Само РНК) 

Уридин У     (U) 

Тимин 

(само ДНК)  

Тимидин Т     (T) 



                      G-A-T-C 
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• Нуклеотидна секвенция.  

• Секвениране на ДНК.  
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Консервативно 
Полуконсервативно 

Разпръснато 
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• Ензими:  
• ДНК полимераза – синтез или полимеризация 

 

• Нуклеази – режат неклеинови киселини 

 

• Лигази – снаждат 

 

• Праймаза – РНК полимераза (РНК-вставка, РНК фрагмент) 

 

• Хеликаза – разкъсва водородните връзки между базите в 
двойната спирала и разделя двете вериги 

 

• Топоизомераза - топоизомераза I и топоизомераза II – променят 
суперспирализиция (етопозид, доксорубицин) 



ДНК полимерази у прокариоти 
 • През 50-те години Arthur Kornberg колеги откриват  

    ензима ДНК полимераза (I) у E. coli. 

•  ДНК полимераза I 

• ДНК полимераза II 

• ДНК полимераза III  

• ДНК полимераза I (300-400 копия/клетка), ДНК 
полимераза II (40 копия/клетка), ДНК полимераза III 10 
копия/клетка) 

• ДНК полимераза III е част от голяма “машина за 
репликация” – реплизома – ДНК полимераза III холоензим 
и е съставена от 10 различни субединици: 

 



ДНК полимерази у еукариоти 

• ДНК полимераза γ реплицира митохондриална ДНК  

 

• ДНК полимераза β участва в ДНК репарация 

 

• ДНК полимерази α,δ и ε имат репликтивни функци 

 

• ДНК полимерази η,κ,τ имат специализирани функции, 
които позволяват на клетката да реплицира увредена ДНК  

 

• ДНК полимерази γ,δ и ε притежават 5’ 3’ екзонуклеазна 

активност 

 



Водеща верига – непрекъсната репликация; а изоставащата верига–
прекъсната репликация 

Reiji Okazaki, Nagoya University 
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Протеини, които инициират ДНК 
репликация у бактерии. 
Няколко молекули инициаторен 
протеин 
се свързват към специфична ДНК 
секвенция, намираща се в точката 
на начало на репликация и 
формират компактна структура, 
около която се завива ДНК. На 
следващата стъпка хеликазата се 
товари на носител, който я доставя в 
инициаторния протеин. След 
активизиране на хеликазата 
отворилите се едноверижни 
участъци ДНК спомагат за 
навлизане на праймазата синтеза на 
праймери към първата ДНК веригаи 
и свързва с  и се пренася до   



Репликацията на бактериална хромозома на 
E. coli става за 40 мин. на 37о С. 

Репликативната вилка се движи със скорост 
1000 нуклеотида/сек., колкото е дължината 
на фрагмент на Оказаки.  

Формиране на РНК праймер + ДНК елонгация 
и едновремено редактиране на ДНК 
полимеразата + отстраняване на РНК и 
заменяне с ДНК + лигиране = 1 сек.  
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Структурни части на теломераза. 
Голям комплекс: РНК-протеин  

 



• Точността на ДНК репликацията се 
определя от: 

• 1. Акуратната селекция на нуклеотиди 

• 2. Незабавното редактиране  

• 3. Пост-репликационният ремонт (mismatch 
repair)  


