
Cromozomul la organisme procariote
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ADN mc (monocatenar) – unele virusuri, de ex. parvovirusuri

ADN dublucatenar (dc) – toate organismele 

De la ADN la cromozomi

Materialul genetic = 
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La organismele de tip eucariot (EK) (dar și la unele virusuri) :

ADN dc linear

materialul genetic NUCLEAR este reprezentat de ADN dc linear

Imagine TEM (Microscopie Electronică de Transmisie)

materialul genetic EXTRANUCLEAR este reprezentat de ADN dc circular

ADN dc circular

ADN dc circular din mitocondrii umane
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ADN dc circular de la virusul SV40

Cromozom la E.coli

La organismele de tip procariot (PK) : 
(dar și la unele virusuri)

materialul genetic = ADN dc circular

Configuraţii ADN în cromozomul bacterian

În ansamblul moleculei,
forma B este predominantă

 configurația nu este uniformă: 
există zone cu forma B

există zone cu forma Z

 configurația spațială este dinamică: 

există zone cu forma A

diverse regiuni din cromozomul bacterian trec
dintr-o formă într-alta,

funcție de necesitățile metabolice ale celulei
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PK

Nu există membrană nucleară  nu există nucleu 

MATERIALUL GENETIC LA ORGANISME PROCARIOTE

Materialul genetic ”esențial” = 1 moleculă de ADN d.c. circular = CROMOZOM BACTERIAN

Multe celule bacteriene conțin, în afară de cromozomul bacterian,
și alte molecule de ADN dc = ADN extracromozomal = plasmide bacteriene

(nucleoid)
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cromozom circular

cromozom linear

Legendă:

Forma cromozomului la diverse grupuri de organisme procariote
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Cromozomul la procariote

Număr de cromozomi per celulă
- majoritatea speciilor de bacterii au 1 cromozom / celulă
- există și specii cu mai mulți cromozomi (distincți, nu copii) / celulă :

Vibrio

Azotobacter

- bacteriile din Fam. Vibrionaceae au câte 2 cromozomi / cel.
1 crz mare: ~ 3 Mpb
1 crz mic: 0.8 - 2.5 Mpb (are o flexibilitate evolutivă mai mare decât crz mare)

Dimensiune

Dimensiune genom 
[Mpb] Forma crz

Nr.crz. /
set  haploid

Nr.seturi 
haploide

Nr.total 
crzSPECIE

4,6circular111Escherichia coli

2,8circular111Staphylococcus aureus

5,5circulari212Vibrio cholerae

5,73 C, 1 L414Agrobacterium tumefaciens

Agrobacterium - 4 crz distincți, 3 circulari + 1 linear
- multiple copii ale aceluiași cromozom (40-70 copii)

Escherichia coli : 4.6 x 106 pb
Haemophilus influenzae : 1.8 x 106 pb

- variază semnificativ de la o specie la alta
- cei mai mici : < 1 Mpb  la bacteriile fără perete celular: Mycoplasma, Ureaplasma (600-800 kpb)

- cei mai mari: 12-13 Mpb la Myxococcus şi Calothrix

Cuvântul cromozom :   chroma = culoare,    soma = corp   cromozom = corp colorat 

În celule, moleculele de ADN sunt asociate cu proteine

Fiecare moleculă ADN + proteinele asociate = şi la PK, şi la EK C R O M OZ O M
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D i m e n s i u n e g e n o m [Mpb]
1 Mpb = 1000 perechi de baze

Prokaryotic Genome Size - SDSU College of Sciences

http://www.sci.sdsu.edu
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Slide cu valoare informativă !
Nu se cer dimensiuni de genom !



ADN dc circular
cromozomul unei celule bacteriene

celulă bacteriană

Un cromozom bacterian de dimensiuni medii,
complet desfăcut, întins,

este de peste 1000 de ori mai lung
decât celula din care provine.

Deci, ptr ca să încapă în celulă,
molecula ADN trebuie împachetată !

cum ???
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E. coli : 50-100 domenii

Împachetarea cromozomului bacterian este realizată prin 4 procese:

3. Formarea unor ”bucle” = domenii topologice semi-independente

- nr. domeniilor variază fcție de specie și de dimensiunea moleculei

1. Suprarăsucirea moleculei ADN

2. Condensare (prin îndoire, înfășurare) prin atașare de proteine / ARN

4. Formarea unor macrodomenii susținute de un ax central

Î M PA C H E TA R EA  C R O M OZ O M U LU I  B A C T E R I A N

Împachetarea cromozomului bacterian se bazează pe: 
mai multe tipuri de procese
mai multe clase de molecule

(creșterea nr.spire/kb)

E. coli : 5-6 macrodomeniiGlobal, cromozomul bacterian are foma uni cilindru,
susținut de un ax central proteic

Împachetarea moleculei de ADN dc circular ce formează cromozomul bacterian
nu se desfășoară aleatoriu (la întâmplare),

ci este un proces complex și extrem de ordonat
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Organismele din Domeniile Bacteria și Archaea (Crenarchaeota) NU au

Organismele din Domeniile Eukarya și Archaea (Euryarchaeota) au
histone ”adevărate”
nucleozomi de tip eucariot 

histone ”adevărate”
nucleozomi de tip eucariot 

Proteine asociate cu ADN și implicate în compactare

La organismele EK există histone, iar din asocierea moleculelor de ADN cu histone  nucleozomi

Împachetarea cromozomului bacterian (cont.)

(giraza)

În toate aceste procese intervin (în principal) :

Enzime ce modifică gradul de răsucire a dublului helix ADN: 
(nr.spire/kbp)

Compuși care, prin complexare cu ADN, produc condensarea crz bacterian
Proteine NAP

Molecule ARN

Proteine de menținere a gradului de complexare: 

Deși este o singură moleculă, gradul de răsucire nu este același în toată molecula ADN ce formează crz bacterian;
diferă și spațial (topologic), dar și în timp, ptr procese de replicare, transcriere, reglaj.

Topoizomeraze de clasă I

Topoizomeraze de clasă II

proteine SMC
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1 kbp = 1000 perechi de baze



= enzime ce modifică gradul de răsucire a unei molecule de ADN dc
cresc sau scad nr. de spire / kpb

Sufixul ”ază” desemnează o enzimă, adică o proteină ce realizează diverse reacții biochimice

TOPOIZOMERAZE

1

4

3

2

1

4

3

2

6
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ADN dc cu 5 spire / x kpb ADN dc cu 4 spire / x kpbADN dc cu 6 spire / x kpb

2 1 3

1 2 3 = izomeri topologici de ADN = topoizomeri ADN
12



Ptr a modifica nr. de spire / kpb, topoizomerazele acționează astfel :

- dintr-o singură catenă ale unei molecule ADN dc

- din ambele catene ale unei molecule ADN dc

a. Taie legături fosfodiesterice (dintre nucleotide) :

Topoizomeraze de clasă I
Topoizomeraze de clasă II

b. Răsucesc sau derăsucesc catena/catenele pe care le-au tăiat

c. Refac legăturile pe care le-au tăiat

Topoizomerazele :  

- există la toate organismele: și la procariote, și la eucariote
- pot să suprarăsucească sau să relaxeze moleculele de ADN dc

Mecanismul de acțiune al topoizomerazelor
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În general, topizomerazele de clasă I relaxează dublul helix ADN (scad nr. de spire / kpb),
iar cele de clasă II suprarăsucesc (cresc nr. de spire / kpb)



Topoizomeraze de clasă I

Topoizomeraze de clasă II

taie 1 legătură fosfodiesterică
dintr-una din cele 2 catene ADN

(a) 
trece catena netăiată

prin tăietură

(b) (c) 
reface legătura tăiată anterior

(a) 
taie ambele catene (2 leg. fosfodiesterice)

ale unei molecule ADN dc

(b) 
trece o regiune dc netăiată prin tăietură reface legăturile tăiate anterior

(c) 
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L.U.C.A. = Last Universal Common Ancestor

Nu au histone ”adevărate”
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În loc de histone, PK au proteine NAP (Nucleoid-Associated Proteins)

Proteinele NAP îndeplinesc multe din funcțiile histonelor de la EK, = proteine histone-like

Multe dintre proteinele NAP se pot atașa la ADN, atât situs-specific, cât și situs-nespecific

împachetarea
moleculelor ADN

reglajul transcrierii, replicării,
reparării și recombinării genetice

Proteinele NAP au funcții duale

Prin atașarea proteinelor NAP, la nivelul moleculei ADN se produc:
- îndoirea 
- înfășurarea
- formare de bucle/punți

Împachetarea cromozomului bacterian

Proteinele NAP

La bacteriile Gram-negative (inclusiv E.coli) au fost identificate 12 proteine NAP,
dintre care cele mai importante sunt:

MatP

H-NS HU IHF Fis
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Proteina H-NS (Histone-like, Nucleoid-Structuring protein)

- se atașează cu capătul carboxi-terminal (Arg) la curbura minoră, preferențial în regiuni bogate în AT
- din asocierea H-NS cu ADN se formează structuri : 

 de tip buclă / punte, de forma ADN – H-NS – ADN 

 de tip filament ADN – H-NS

Dame, 2018

+ H-NS

A D N
H-NS H-NSH-NSH-NS

A D N
H-NS H-NSH-NSH-NS

A D N
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Proteina HU (Helix Unwinding)

2 subunități: HU-a, HU-b, ce formează heterodimeri

Este larg răspândită la multe grupuri de bacterii

Proteina IHF (Integration Host Factor)

2 subunități: IHF-a, IHF-b, ce formează heterodimeri

În procesul de condensare a cromozomoului bacterian, HU se 
atașează situs-nespecific, în curbura minoră

Atașarea secvențială a mai multor unități de HU 
răsucirea moleculei ADN în jurul unităților,

cu formare de filamente 
structuri de tip nucleosom-like

Mai puțin răspândită decât proteina HU, cu care are 40% identitate de secvență a.a. 

Se atașează ca dimer în curbura minoră formată de o secvență
palindrom de 14 pb,
dar se pare că nu recunoaște secvența de nucleotide,
ci gradul/unghiul de îndoire a moleculei ADN

Prin atașarea IHF la ADN, produce o îndoire puternică, de 160°.

proteina HUADN dc

proteina IHF
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Proteina Fis (Factor for Inversion Stimulation)

- Are structură secundară HTH (helix-turn-helix)

- Se atașează ca dimer în curbura minoră formată de o secvență 
palindrom de 15 pb

- La locul atașării, produce o îndoire a moleculei ADN de 50° - 90°, fcție 
de secvențele flancatoare

Proteina Mat P 

Este implicată în condensarea ADN din regiunile oriC
și, respectiv, ter.

Prin asociere cu alte complexe proteice, ancorează 
aceste regiuni la membrana citoplasmatică

Nucleoid-associated RNAs (naRNAs)

În macrodomeniul ter exista 23 de situsuri (mat S = 13 pb) 
la care se asociază.

La E.coli au fost identificate 10 specii moleculare de ARN, necodificator (noncodingRNA), 
care se asociază cu ADN-ul cromozomului bacterian, contribuind la procesul de condensare

Badrinarayanan, 2015
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ADN dc circular

”bucle”
domenii topologice

formare de 
”bucle”

suprarăsucire

forma ”buclată” compactează crz 
bacterian de ~ 100 de ori

forma ”buclată” și 
suprarăsucită compactează crz 

bacterian de ~ 1000 de ori

Împachetarea cromozomului bacterian

La E.coli, din asocierea moleculei ADN cromozomal cu
proteinele NAP și cu Mat (+ ARNna),
se formează ~ 30-50 bucle mari =

= domenii topologice = domenii CID 
(Chromosomal Interaction Domain)
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Proteinele SMC

Mențin arhitectura compactată, prin atașare la ADN suprarăsucit
SMC = Structural Maintenance Complex 

La bacterii, principalul complex proteic cu funcții SMC = complexul Muk BEF

(Makela, 2020)

Sunt implicate în formarea unei structuri axiale 
filamentoase

din care ”emană” domeniile CID 
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Macrodomenii în cromozomul bacterian

Compactarea cromozomului bacterian include încă un nivel peste cele câteva zeci de domenii topologice CID,
cu formarea unor m a c r o d o m e n i i

5 macrodomenii (MD),
cu o dimensiune medie de 1 Mpb :

Macrodomeniul ce include oriC

Macrodomeniul ce include ter

Macrodomeniul ”nestructurat”

Hua, 2019

st
â

n
g

Macrodomeniul ”stâng”
Macrodomeniul ”drept”

La E.coli:
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C.crescentus

Badrinarayanan, 2015

Orientarea regiunilor ori și ter în celula bacteriană

Trussart, 2017

ori C

ter

ori C ter

Dispunerea cromozomului bacterian în interiorul celulei diferă de la un grup taxonomic la altul.
Se disting 2 tipuri principale de dispunere:

- Un tip în care crz bacterian are o dispunere transversală, cu oriC și ter dispuse la mijlocul cilindrului reprezentat de crz

Escherichia coli

- Un tip în care crz bacterian are o dispunere longitudinală, cu oriC și ter dispuse la capetele cilindrului reprezentat de crz
Bacillus subtilis, Caulobacter crescentus, Mycoplasma pneumoniae

ori C ter

ori C

ter

Un caz particular
Vibrio cholerae

are 2 crz
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Lewin, 2018

În ansamblu, cromozomul bacterian are forma unui cilindru,
cu un ax central format din proteine de tip SMC 

Gradul de compactare a crz bacterian se află într-o continuă dinamică, funcție de starea fiziologică
(este mai compactat în starea staționară, decât în faza de creștere logaritmică) 24



ADN dc circular

+ topoizomeraze 

suprarăsuciri
+ proteine NAP: HNS, HU, IHF

suprarăsuciri
”îndoite”

+ proteine Mat

formare de domenii CID
și atașare la membrana citoplasmatică

+ proteine SMC

Cilindru =
ax central + macrodomenii

++

H-NS HU IHF

Î n  r e z u m a t  :
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O hartă a cromozomului de Escherichia coli
(după Ussery D., 2000, Bacteriophage Genetics,

http://microbewiki.kenyon.edu/index.php/Chromosomes_in_Bacteria)
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