
Репликация на ДНК 

““Учение без разсъждение е безполезно,Учение без разсъждение е безполезно,  
а разсъждение без учение - опасно.”а разсъждение без учение - опасно.”

проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмнпроф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн



"for their discovery of the mechanisms in the biological 
synthesis of ribonucleic acid and deoxyribonucleic acid"

Arthur Kornberg Severo Ochoa

Нобелова награда, 1959 год.



Репликация на ДНКРепликация на ДНК -  - процес на удвояване на 
молекулата на ДНК

1. Полуконсервативна
2. Двупосочна

3. Полунепрекъсната 



2. Двупосочна
 3. Полунепрекъсната 

• водеща верига
• закъсняваща верига
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репликативна вилка



Начало на репликацията - replication origin
• ori-последователност – място на разтваряне 

на двойната спирала; съдържа нуклеотиди, 
които се разпознават от инициаторен белтък.

• богати на A-T; дълги -100 н.дв.
• при разплитането на ДНК – 2 репликативни 

вилки
Брой на replication origin :
Прокариоти – 1
Еукариоти – множество върху всяка хромозома; 

активират се по 20 наведнъж; контрол по 
време и място

Веднъж започнала, репликацията продължава до 
реплицирането на целия геном!



Проблеми при репликацията на 
ДНК?

ДНК е двойна спирала – 
трябва да се разплете и да се предотврати обратното 

и/или грешно сдвояване на разплетената 
едноверижна ДНК. 

ДНК е много дълга и усукана молекула – 
трябва да се избягват и/или поправят заплитанията по 

време на репликацията. 
ДНК носи дигитална информация –
трябва да бъде копирана с голяма точност. 
ДНК е двойноверижна молекула – 
трябва да се синтезират едновременно 2 вериги и то в 

двете посоки 5′→3′ и 3′→5′. 



пакетиране на ДНК
(-) свръхспирализация 
(дясно въртяща) – при 
усукване на 1 верига около 
другата, повече н.дв. в 
оборот (над 10); лесно 
разплитане, биологично 
активна форма 

(+) свръхспирализация 
(ляво въртяща) – при 
допълнително усукване на 
спиралата около самата 
себе си; трудно 
разплитане

(-) (+)

Топоизомерази – регулират 
топологията (свръхспирализацията) 

на ДНК



Топоизомераза І – обратимо разкъсва 1-та верига на ДНК-
спиралата и тя се разсуква с 1 оборот; не изисква енергия
Топоизомераза IІ – обратимо разкъсва 2-те вериги на ДНК-
спиралата и те се разсукват с 2 оборота; изисква енергия от 
АТФ; при прокариоти - гираза



Необходими факториНеобходими фактори
   1. ДНК - матрична молекула

   2. Четирите вида 
деоксирибонуклеозидтрифосфати

   3. Четирите вида рибонуклеозидтрифосфати
   4. ДНК - полимеразни ензими

ДНК-полимераза ІІІ – основен ензим на репликацията!
Полимераза ІІІ – свободен 3’-край!

Кога? Къде?



Прокариотни ДНК-полимерази

ДНК-
полимераза

Полимеразна 
активност

5’ – 3’

Екзонуклеазна 
активност

Друга 

І + +
5’-3’ и 3’-5’

отстранява 
праймера, 
запълва 

мястото му

І І + +
3’-5’

репаративна 

ІІІ +++
само към 

свободен 3’- 
край; Mg2+

+
3’-5’

репаративна



ДНК-
полимераза

Реплицира Полимеразна 
активност

Екзонуклеаз-
на активност

 инициира 
закъсняваща 

верига

+ -

праймазна, 
хеликазна

 - - +

 митохондр. 
ДНК

+ +

 елонгация на 
водеща 
верига

+ +
хеликазна

 изоставаща 
верига

+ -

Еукариотни ДНК-полимерази



Трябва да е свързана с 
матрицата: 1. здраво в 
големи участъци, за да 
може да синтезира новата 
верига; 2. хлабаво, за да 
може да преминава от 1 
нуклеотид към друг 
-скоба – приплъзваща 
халка, захваща ензима към 
ДНК-матрицата;

Холоензим – 
10 субединици
Холоензим – 

10 субединици

ДНК-полимераза І – 3 типа ензимна активност – полимеризираща, 
5’-3’ (премахва праймерите) и 3’-5’ екзонуклеазна (премахва 
грешно сдвоените нуклеотиди в 3’- края на растящата верига)

Екзонуклеазна 
активност – според 
посоката на разграждане 
на ДНК – 5’-3’ или 3’-5’



Еукариотни ДНК-полимерази

ДНК-полимераза- - инициира репликацията; 
синтезира праймера и удължава веригата;
 ДНК-полимераза- - основният ензим на 
репликацията при еукариоти! Негова субединица е 
 PCNA (proliferating cell nuclear antigen – аналог на  
-скобата при прокариоти). Има 3' - 5' екзо-
нуклеазна активност;
 ДНК-полимераза- - понякога замества   в 
синтезата на изоставащата верига;
 ДНК-полимераза-  - репаративна функция;
 ДНК-полимераза-  - репликация на мтДНК.



Необходими факториНеобходими фактори
5. Рестриктазни ензими (ендонуклеази)

   6. ДНК-лигази
   7. Хеликаза (АТФ)

   8. Топоизомерази (topoi – II - АТФ)

Ендонуклеази 
- рестриктази



Необходими факториНеобходими фактори
9. Праймаза (АТФ)

10. SSB-белтъци
11. АТФ

12. Теломераза    

праймозома = праймаза + хеликаза



І. Инициация - 
инициаторни  
белтъци формират   
ДНК-белтъчен 
комплекс с 2-но 
верижната ДНК; ori-
последователности!
присъединяване на 
хеликазата и 
свързване с 
праймазата; 
Присъединяване на 
ДНК-полимераза ІІІ

Репликация на 
линейна ДНК



Действие на ДНК-полимераза ІІІ
Роля на SSB-белтъците



ІІ. Елонгация – посока 5’-3’!, полунепрекъснато, фрагменти на 
Оказаки
ДНК- полимераза ІІІ – ?  мол. 
едновременно движение в противоположни посоки
ІІІ. Терминация – репликационни краища, терминаторен 
протеин, блокиране на хеликазата

5’3’



• Теломери – къси (5-8 н.дв.) 
тандемно повторени, богати на Г, 
крайни участъци на хромозомите;

• По-къс 5’-край на новосинтезира-
ната ДНК

Elizabeth Blackburn
Нобелова награда, 

2009 г.



• Теломераза 
РНК-зависима-ДНК-

полимераза
рибонуклео-протеин 
РНК-компонентата 

служи като матрица за 
синтез на теломерните 
участъци; използва 
като праймер 3’-края 
на новосинтезираната 
ДНК; 
комплементарната 
верига се доизгражда 
от ДНК-полимераза-
ІІІ.



Репликация на кръгова двуверижна ДНКРепликация на кръгова двуверижна ДНК
Кръгова ДНК (вируси, фаги и прокариоти) - едноверижна и 

двуверижна. Двуверижната ДНК може да се реплицира:
по тип буква  (тита) - без нарушаване на кръговата форма 
на  молекулата;  
 по тип “търкалящ се кръг“ - с преминаване на кръговата 
форма в линейна и обратно; митохондриалната и пластидна 
ДНК на еукариотите.



репликативната вилка е само една за цялата кръгова 

двуверижна молекула; характерно за бактериите





Репликация тип “търкалящ се кръг“Репликация тип “търкалящ се кръг“
характерна  за вируси и фаги;  едната от двете вериги на 
кръговата ДНК-молекула се разкъсва от ендонуклеаза и оформя 
свои 5`  и 3`- краища, фрагменти на Оказаки, водеща и 
изоставаща верига.



Репликация:Репликация:
             При прокариоти                      При  еукариоти

Учебник ! 

Разлики – репликация на кръгова и линейна ДНК

• При  E. coli  репликацията трае 42 мин. -  4 639 221 
н.дв., дължина 4.1mm; 1 място на начало и 2 репл. 
вилки – скорост  1000 н.дв./сек./вилка

• При човека – репликацията на целия геном трае 8 ч. 
-  3 х 109 н.дв. – скорост 100 н.дв./сек./вилка; 1000 
вилки



Какво и как се постига чрез репликацията на 
ДНК?

• трябва да се разплете и да се предотврати обратното 
и/или грешно сдвояване на разплетената 
едноверижна ДНК 

хеликази, SSB-протеини
• трябва да се избягват и/или поправят заплитанията 

по време на репликацията 
 топоизомерази 
• трябва да бъде копирана с голяма точност 
 полимерази с екзонуклеазна активност 
• трябва да се синтезират едновременно 2 вериги и то 

в двете посоки 5′→3′ и 3′→5′ 
 водеща и изоставаща верига, фрагменти на 

Оказаки



Блокатори на :
▸ топоизомераза ІІ

etoposide (рак на бял дроб и тестиси, лимфоми)
▸ гираза - novobiocin, oxolinic acid

nilidixic acid, ciprofloxacin (инфекции)



ANA – антинуклеарни антитела
• Автоимунни болести

Lupus erythematosus - 
вълчанка

dsDNA

Scl-70 – топоизомераза ІІ



Точност на репликацията:
• 1. системи, осигуряващи висока точност на 

репликацията – екзонуклеази и 2-на верижност; 
честота на грешки – 3 сгрешени н.дв. на 6 билиона 
н.дв.; 99 от 100 сгрешени н.дв. се коригират от 
екзонуклеазите

• 2. репаративни системи, корегиращи грешките 
при репликацията; 104 бази (пурини) се губят всеки 
ден от спонтанни разкъсвания в ДНК

Репаративни системи:
-Механизми за изрязване и заменяне на увредени 
участъци чрез репликация, рекомбинация или 
mismatch repair;
-Механизми за поправка на химични промени в ДНК; 
excision repair



Mismatch  repair
• Поправят се грешки, възникнали по време на 

репликацията. Проверява се новосинте-
зираната ДНК за грешно сдвоени н.дв. 
Правилните н.дв. са метилирани и са в 
майчината верига.

 Ендонуклеаза – срязва неметилираната 
дъщерна верига

 Екзонкулеаза – отстранява грешно 
сдвоените н.дв.

 ДНК-полимераза-ІІІ попълва изрязания 
участък

 ДНК-лигаза зашива веригата



• UV води до ковалентни връзки между Т=Т (тиминови 
димери), циклобутилов пръстен, изкривяване на веригата 

• ензим фотолиаза използва eнергията от видимата светлина и 
изрязва пръстена, като възстановява пиримидините

SOS-репарираща система – включва се при прекомерна UV с 
при претоварени други репарационни системи; допуска 
повече грешки

Корекция на химическа промяна в ДНК



Еxcision  repair 
• Замяна на увредени или модифицирани единични 

бази или на цели нуклеотиди

Апуриново
Апиримидиново

място



Дефект в рeпаративните системи
Xeroderma pigmentosum - автоз. рец. 

заболяване, дефект в механизмите 
(excision repair), репариращи ДНК-
увреди от UV. 

Cockayne syndrome - автоз. рец. заболяване, 
фоточувствителност, изоставане в растежа, 
демиелинизация, дефект в репарацията на 
ДНК, преждевременно остаряване

Рак на дебелото черво – 15% се 
дължи на мутация в гените, кодиращи 
белтъци, участващи в mismatch repair



PCR – polymerase chain reaction

Kary Mullis

Нобелова награда, 1993 год.

молекулно-биологичен метод за ензимна репликация на 
ДНК в условия in vitro; експоненциално нарастване 
(амплифициране) на минимално количество ДНК.

“Започвайки с 1 мол. ДНК, чрез PCR 
могат да се произведат 100 билиона 
идентични молекули за 1 следобяд. 
Необходими са само епруветка, няколко 
прости реактива и източник на 
топлина”. 



3’ 5’

... ... ... ... ...
5’

pol

3’

Нова синтеза  5’ → 3’

матрица 3’ → 5’

Primer
5’-TGGTCAT-3’
3’-ACCAGTATTGCATGCA-5’

ДНК-матрица + dNTPs
Новосинтезирана ДНК- 5’-TGGTCATAACCTACGT-3’

3’-ACCAGTATTGCATGCA-5’



денатурация
93°C - 95°C 

Annealing  - хибридиз. 
на комплем.вериги 

чрез Н-връзки 

37°C - 65°C

25-35 цикъла

Extension

удължаване 
72°C

PCR Cycles

Denaturation - 30 sec – 1min, Annealing - 30 sec – 1min, 
Extension - 1min



PCR
Агарозна гел 

електрофореза

Краен продуктUV визуализация

3-4 часа
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