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CELULA EUCARIOTĂ

vezicule lipidice



TRANSCRIERE

ARN-polimeraze

export in citosol

ARNm

RIBOZOM

ARNt

TRADUCERE

ARNr



RIBOZOMI

• Organite reponsabile de sinteza proteinelor

• Particule electrono-dense (1525 nm) situate în

citosol și în mitocondrii

• Complexe macromoleculare compuse din ARN 

ribozomal și proteine ribozomale

• Liberi sau atașați de membrana reticulului 

endoplasmic sau de anvelopa nucleară

• Sintetizați în nucleol și transportați în citosol



http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1974

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009

RIBOZOMI

1941

1955



Modelul atomic al ribozomului 

(cu ARNt, ARNm, polipeptid)

T. STEITZ* 2000

granule Palade

PALADE GE* 1955

RIBOZOMI structură / ultrastructură

HE – acizii nucleici sunt bazofili.



Particule electrono-dense de 15-25 nm. 

• INDIVIDUALI sau

• POLIRIBOZOMI (mai mulți ribozomi pe o molecula de ARNm)

Localizați în citoplasmă 

• LIBERI → sinteza proteinelor citosolice 

• ATAȘAȚI reticulului endoplasmic → biosinteza 

proteinelor destinate organitelor delimitate de 

membrane sau secreției celulare

RIBOZOMI



RIBOZOMI – particule electrono-dense 15  25 nm.



Ribozomi – distribuție diferită în diferite tipuri 

celulare, numărul lor este direct proporțional cu 

intensitatea procesului de sinteză a proteinelor

din celulă.

preponderent liberi liberi & atașați preponderent atașați / RER

H (r)

plasmocitcelulă  stem limfocit  



RIBOZOMI
– ergastoplasmă / Nissl Bodies – RER în MO

https://www.flickr.com/photos/40763489@N03/7140745475

Anilina – ARN bazofilic TEM



rer

rer

rer

RIBOZOMI LIBERI și ATAȘAȚI RER

INDIVIDUALI și  POLIRIBOZOMI (n ribozomi+mRNA)

rer

rer



100nm

80S

poliribozomi

https://www.fei.com/image-gallery/80S-Ribosome

Pierson J, Fernandez J, Vos M, Carrascosa JL, Peters PJ.

Florian Brandt,  et al.The Three-Dimensional 

Organization of Polyribosomes in Intact 

Human Cells. 2010; 39:560-569

MONORIBOZOMI și POLIRIBOZOMI



Molecular Cell Biology 5th ed - Lodish et al

FRACȚIONARE CELULARĂ ȘI CENTRIFUGARE DIFERENȚIALĂ



• 80 S – EUCARIOTE (4,3 MDa)

subunități 60S și 40S

• 55 S – MITOCONDRIE (~3 MDa)

subunități 39S și 28S

• 70 S – PROCARIOTE (2,7 MDa)

subunități 50S și 30S

RIBOZOMI - tipuri

S = unitate Svedberg - rata de sedimentare a unei particule prin ultracentrifugare



• SUBUNITATE MICĂ   

asigură legarea și decodarea

ATNm, legarea ARNt

• SUBUNITATE MARE  

asigură funcția enzimatică a 

ribozomilor (peptidil transferază –

ribozimă ce realizează legatura 

peptidică între aminoacizii aduși 

de ARNt)

m

M

RIBOZOMI - formați din  2 subunități distincte 

structural și funcțional care se asamblează  doar 

în timpul sintezei proteice



Ribozomi =   ARN ribozomal 

+ PROTEINE

ARN RIBOZOMAL  

 3 molecule ARNr – procariote (23S, 5S / 16S)

 3 molecule  ARNr – mitocondrii (16S, CPtRNA / 12S)

 4 molecule ARNr  – eucariote (26-28S, 5.8S, 5S / 18S)  

PROTEINE RIBOZOMALE* (mici 10-30kDa)

 54 – procariote

 79-80 – eucariote , citosol

 82 – mitocondrii 

*uS (17), bS(21), eS(31), RACK1, uL(30), bL(36), eL(43), P1, P2…



Pollard TD, Earnshaw WC, Lippincott-Schwartz J, Johnson G. Cell Biology, 3rd ed. 2017

EUCARIOTE

PROCARIOTE  

32 proteine  

21 proteine  

33 proteine  

49 proteine  

16S 

ARN

5S 
ARN

23S 
ARN

18S 
ARN

18S 
ARN

5,8S 
ARN

5S 
ARN

sm

sM

sM

sm



Structura  secundară a ARNr în 

• subunitatea mare - ARNr 5S, 5.8S, 28S 

• subunitatea mică - ARNr 18S

RiboVision _ http://apollo.chemistry.gatech.edu/RiboVision/index.html.

Ribozomie - molecule de ARN ribozomal

http://apollo.chemistry.gatech.edu/RibosomeGallery/



Subunitățile ribozomale

sunt 

sintetizate 

în 

NUCLEOL 

RIBOZOMI – BIOGENEZĂ



• zona fibrilară (NOR) – conţine ADN - genele pentru ARNr (nucleolar organisation region) 

• zona densă fibrilară (ZDF) – zona de transcriere a ADN în ARNr 

• zona granulară (ZG) – conţine ARNr complexat cu proteine (subunităţi în formare) 

NOR

ZDF

ZG

NUCLEOLUL 

este zona 

specializată 

a nucleului 

pentru 

biogeneza 

ribozomilor

*

* *

*

*



Pollard TD, Earnshaw WC, Lippincott-Schwartz J, Johnson G. Cell Biology, 3rd ed. 2017

ADN

molecule 

pre-ARNr

segment 

netranscris

unitate 

transcrisă

unitate 

transcrisă

“CHRISTMAS TREES” - transcripuri de pre-ARNr



cromozomii 13, 14, 15, 21, 22 conțin clustere de gene pt. ARNr

300 – 400 copii ale genelor pentru ARNr



ADN ribozomal (gene repetate în tandem)

unitate transcrisă  spacer – unitate 

netranscrisă

unitate transcrisă  

TRANSCRIERE

fragmentare

ARN
+ 80 PROTEINE RIBOZOMALE

ARN ribozomal

precursor ARN – 45S

Biogeneza subunităților ribozomale în nucleol 

ARNpol I 

(ARNpol III din afara nucleolului)

subunitate 

mare

subunitate 

mică



RIBOZOMI BIOGENEZA

ALBERTS 6th Figure 6-45. The function of the

nucleolus in ribosome and other ribonucleoprotein synthesis. 

Transcrierea ADNr are loc sub acțiunea 

ARN polimerazelor I și III

• în nucleol sub forma unui pre-ARNr

45S (28S, 5.8S, 18S)

• în nucleu pentru 5S

Maturarea ARNr și interacțiunea cu 

proteinele ribozomale (aduse din 

citoplasmă) se realizează în nucleol 

pentru fiecare subunitate în parte. 

Subunitațile ribozomale (60S și 40S) 

sunt transferate separat în citosol prin 

porii nucleari.

Subunitățile ribozomale se asamblează 

formând ribozomii în procesul de 

traducere.



ARNpol I   – pre-ARNr 45S (nucleol)

(precursor pentru 28S, 5.8S și 18S)

ARNpol III – ARNr 5S, ARNt (nucleu), ARN mici

ARNpol II  – ARNm  și  microARN (nucleu)

ARN - POLIMERAZE  

enzime care realizează 

(împreună cu alți 200 de factori)

trancrierea: DNARNA



RIBOZOMII – TRADUCERE

Organite care realizează sinteza proteinelor prin 

legarea aminoacizilor transportați de ARNt în 

secvența impusă de ARNm

ARNm   ribozom     

ribozom     
ARNm   lanț de 

aminoacizi



Adenină Adenină

GuaninăGuanină

Citozină Citozină

UracilTimină

ADN ARN

ARNpol

TRANSCRIERE



ALBERTS 6th Figure 6-7. 

ARN

• complementaritatea bazelor

• interacțiuni convenționale și neconvenționale

• plierea ARN-urilor în structuri secundare specifice



Structura  secundară a ARNr în 

• subunitatea mare - ARNr 5S, 5.8S, 28S 

• subunitatea mică - ARNr 18S

RiboVision _ http://apollo.chemistry.gatech.edu/RiboVision/index.html.

Ribozomie - molecule de ARN ribozomal

http://apollo.chemistry.gatech.edu/RibosomeGallery/



http://eternagame.org (in silico → in vitro)



Journal of Molecular Biology. Elsevier. 2016; 428: 748–757.



• mRNAs – ARN mesager, codifică proteine

• rRNAs – ARN ribozomal, formează structura de bază a ribozomilor și 

catalizează sinteza proteinelor  

• tRNAs – ARN de transfer, important în sinteza proteinelor, funcționează ca 

adaptor între ARNm și aminoacidul corespondent unui codon

• miRNAs – microARN, reglează expresia genelor prin blocarea traducerii 

unui ARNm specific și determină degradarea acestuia  

• snRNAs – ARN nuclear mic, rol în multe procese nucleare, inclusiv în 

scindarea pre-ARNm

• snoRNAs – ARNA nucleolar mic, rol în procesarea/modificarea  ARNr  

• siRNAs – ARN mici de interferență, determină compactarea cromatinei și 

degradarea selectivă a ARNm pentru anumite gene (scad expresia genică)

• lncRNAs – ARN lung non-codant, reglează diferite procese celulare, 

inclusiv inactivarea cromozomului X

TIPURI PRINCIPALE DE ARN – funcții  



• MESARGER – ARNm <5% (lungime variabilă)

• DE TRANSFER – ARNt – 10-15% (80nt)

• RIBOZOMAL – ARNr – 80-90% (e: 18S / 5S,  5.8S, 28S)

• SIGNAL RECOGNITION PARTICLE - SRP (7S)

• ARN #: 

snoRNA, snRNA, 

microARN (21-22nt),

siRNA (20-25nt),

piRNA (29-30nt), …

molecule ARN 
implicate în (post)transcriere, traducere, reglare

Palazzo A, Lee ES. Non-coding RNA: what is functional and what is junk? Front. Genet., 26 

January 2015 | https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00002

https://doi.org/10.3389/fgene.2015.00002


ARNm (mesager) - codificant

• copia (3`  5`) informației genetice a unei singure gene din 

ADN (5`  3`) 

• matriță pentru sinteza unei singure proteine (eucariote)

• format din secvențe de 3 nucleotide (codon) ce codifică 

ordinea aminoacizilor în lanțurile polipeptidice

http://laneccgenetics.pbworks.com/w/page/58023767/Mutation



ARNm (mesager) – monocistronic în eucariote

5’UTR-P-P-P- AUG ... … … … … … … … … … … … …STOP 3’UTR AAAAAAAsecvența cod ce va fi tradusă

START

• capătul 5`- tri-fosfo-7-metil-guanozină (recunoscut de FI)

• regiune netradusă 5`UTR (untranslated region)

• regiune de legare a subunității mici a ribozomilor

• codon START – AUG în Kozak consensus sequence (ACCAUGG)

• segment de lungime variabilă ce codifică o proteină 

• codon STOP – UGA, UAG, UAA

• regiune netradusă 3` UTR (reglator post-translațional)

• capătul 3` poliadenilat (200A din ATP)



ARNm 
(mioglobină, 1078 baze)

PROTEINĂ
(mioglobină, 153 aa)

secvența cod (465 baze) 3‘ UTR

3‘  poliAAAA

5‘ UTR

5‘ CAP

TRADUCERE 



ARNt (de transfer) - dublu adaptor 

în procesul de traducere 

ALBERTS 6th Figure 6-51.  

• transferă un aminoacid din citosol în ribozom 

• prezintă un anticodon – secvență complementară unui

codon al ARNm

codon

anti-codon

anticodon

codon



ARNt – 48 de molecule diferite 80 nt (3,8S)

REGIUNI SPECIALIZATE ARNt:

• Acceptor (3’-CCA) leagă aminoacidul

• Anticodon complementar unui codon 

ARNm

• braț T – asigură interacțiunea cu 

ribozomul (în situsurile A, P, E)

• braț D – asigură interacțiunea cu 

ARNt-sintetaza

3’-

CCA 

ANTICODON

3’-CCA

TψC

D

ARNt conține nucleotide modificate 

post-transcriere: Ψ –pseudouridină, 

D - dihidrouridină , I – inozină, ...

ACCEPTOR

Structură 

secundară



A 3-a bază azotată a unui codon (wobble – indecis) poate face pereche 

cu un nucleotid „non-standard„ din anticodon (poz.1 - ARNt)

ARNt  - 48 molecule distincte (500 gene)

ARNt

1 2 3

3 2 1

Interacțiunile necomplementare codon-anticodon permit celor 48 ARNt (48 

anticodoni) să recunoască cei 61 de codoni care codifică 20 aminoacizi.



Mauro VP, Chappell SA. A critical analysis of codon optimization in human therapeutics. Trends in Molecular Medicine. DOI: 10.1016/j.molmed.2014.09.003

61 (64) codoni  48 ARNt (anticodoni)   20 aminoacizi

Roșu – codonii care nu au un RNAt

specific corespondent 

COD GENETIC REDUNDANT

• un ARNt poate recunoaște codoni diferiți 

• un ARNt poate lega aminoacizi diferiți 

• un aminoacid poate fi purtat de ARNt diferite



capătul 3’ –CCA 

ARNt sintetaze (adaptori) - enzime care cuplează 

specific un aminoacid cu RNAt corespunzătoare

Aminoacilare - adăugarea covalentă a unui grup aminoacil

Există 20 de aa-ARNt sintetaze - câte una pentru fiecare aa

– clasa I: atașează restul aa- de 

–OH din 2’ al adenozinei

– clasa II: atașează restul aa- de 

–OH din 3’ al adenozinei

(la capătul 3’ –CCA al ARNt)



ARN - mesager ARN – de transfer ARN – ribozomal

https://www.youtube.com/user/AmoebaSisters



RIBOZOMII – TRADUCERE

Organite care realizează sinteza proteinelor prin 

legarea aminoacizilor transportați de ARNt în 

secvența impusă de ARNm

ARNm   ribozom     

ribozom     
ARNm   lanț de 

aminoacizi



Klinge S, Voigts-Hoffmann F, Leibundgut M, Ban N.

Atomic structures of the eukaryotic ribosome.

Trends Biochem Sci. 2012 ;37(5):189-98

Ribozomi –

complexe ribonucleoproteice

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/la

ureates/2009/advanced-chemistryprize2009.pdf

sM

sm



A – sit acceptor al RNAt 

aminoacilat (situs de decodare, asigură 

interacțiunea codon-anticodon ARNm-ARNt).

P – sit peptidil locul în care este

poziționat ARNt purtător al lanțului

polipeptidic.

E – sit de ieșire al RNAt fără

aminoacid (deacilat).

M – regiune de legare a ARNm 
în subunitatea mică.

T - tunel de ieșire a lanțului 

polipeptidic.  

Ribozomi au situri specifice

M

T

M

T

PE A

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/ch

emistry/laureates/2009/advanced-

chemistryprize2009.pdf



Ribozom –Structură 3D

organizare 

funcțională



1. INIȚIEREA SINTEZEI (factori de inițiere – IF)

2. ELONGAREA LANȚULUI (factori de elongare - EF)

3. TERMINAREA SINTEZEI (factori de eliberare – RF)

ETAPELE SINTEZEI LANȚULUI 

POLIPEPTIDIC ÎN RIBOZOMI

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/advanced-chemistryprize2009.pdf



COMPLEXUL DE INIȚIERE = 

subunitatea mică + Met-ARNt

(Metionină- ARNt _ UAC) +

factori de inițiere (GTP-eIF1÷eIF4)

 subunitatea mică se atașează de  

ARNm în 5’cap 

 localizează codonul start – AUG

 se detașează factorii de inițiere

 se atașează subunitatea mare cu 

Met-ARNt-UAC în situl P

INIȚIEREA – formarea ribozomului

http://www.conservapedia.com/Gene_expression



 ADIȚIA în situsul A  a unui nou ARNt–aa2 + GTP-EF1 (eEF1a, 1b)  

 FORMAREA LEGĂTURII PEPTIDICE între aa1 și aa2 din ARNt-aa1 (P) 

și ARNt-aa2 (A) de peptidil transferaza (sM a ribozomului)  

 TRANSLOCAREA complexului ribozomal cu un codon de-a lungul 

ARNm  eliberează situl A. Peptidil-ARNt (aa1-aa2) tranferat din situl A  

în P cu ajutorul GTP-EF2

 ELIBERAREA ARNt1 (inițiator) prin tranfer în situl E 

ELONGAREA – aa1-aa2-aa3- ... aax  

ALBERTS 6th Figure 6 



ADIȚIA unui nou ARNt-aa

se face cu ajutorul

FACTORILOR DE ELONGARE 

(proteine g mici)  

cu consum energetic GTPGDP

• EF 1 (EF-Tu) aduce ARNt-aa2 în 

A (aa2 trebuie să fie specific 

codonului 2!) și pleacă

• EF 2 (EF-G) determină 

modificarea conformațională a 

ribozomului 

 translocarea RNAt-aa1-aa2 din 

A în P  translocarea subunității 

mici cu un codon 

ELONGAREA – aa1-aa2

2

1

http://www.conservapedia.com/Gene_expression

EF1

EF2



ELONGAREA – aa1-aa2

3

4

http://www.conservapedia.com/Gene_expression

TRANSLOCAREA subunității mici 

cu un codon determină o modificare 

conformațională a ribozomului -

permite 2 evenimente simultane:

 PETIDILTRANSFERAZA

(ribozimă!) transferă (leagă

covalent) aa1 de pe ARNt1 pe  

aa2-ARNt2 (ajuns în situsul P –

purtator de peptid) 

 eliberarea ARNt1 liber de aa1  

(necojungat/deacilat) din situsul

E și relocarea subunității mari cu 

refacerea situsului A

aa1

aa2



60S

40S

E

P A

Peptidil transferază - ribozimă ARNr 28S

realizează legătura peptidică între ultimul aa1 din lanțul 

polpetidic din ribozom (P) și aa2 unui nou ARNt-aminoacilat (A)

Energie necesară este eliberată prin hidroliza legăturii macroergice peptid – ARNt.

aa1

aa2
aa2

aa1



- hidroliza lanțului peptidic  

(-COOH) 

- eliberarea lanțului 

polipeptidic sintetizat

- dezasamblarea ribozomului 

- detașarea de pe ARNm 

http://www.conservapedia.com/Gene_expression

UAG 

UAA 

UGA 

TERMINAREA sintezei lanțului polipetidic

Un codon stop determină legarea unei proteine cu conformație 

asemănătore ARNt  – factor de eliberare – (eRF1÷eRF3) 



FACTORUL DE ELIBERARE (RF) este o PROTEINĂ cu 

conformație asemănătoare ARNt  

tRNARF



1

3

ARNt

Controlul interacțiunii ARNr cu ARNm și ARNt 

- complementaritatea bazelor  codon – anticodon

- plierea ribozomului (schimbarea conformației) pe bazele cu 

complementaritate corectă permite continuarea procesului 

- hidroliza GTP din FI și disocierea acestora (control cinetic – dacă 

reacția codon– anticodon este specifică, legătura este stabilă)

ribozom

ARNm (n1)ARNt (n3)

ARNm

ribozom



factorii de inițiere, de elongare și de terminare sunt

proteine g mici din superfamilia Ras GTP-azelor

Legarea și hidroliza GTP reglează sinteza proteinelor 

GTP - TIMER BIOLOGIC 

control cinetic – un substrat  

incorect  disociază de 10-100x 

mai rapid decât unul corect



POLIRIBOZOMI (n monoribozomi+mRNA)



By Bensaccount at en.wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8287100

V procariote ~ 20 aa/sec

V eucariote ~ 2 aa/sec

P ~ 350 aa [1proteina/2-3min]

sm

sM

ARN 

mesager

E AP

RIBOZOM –sinteza a proteinelor 

RER

ARNt-aa

EF1-GTP

EF 2 -GTP

SRP



Ada E. Yonath - Comparison of antibiotic binding sites.

Alterations at the peptidyl transferase centre of the ribosome induced by the synergistic action of 

the streptogramins dalfopristin and quinupristin. BMC Biol. 2004 Apr 1;2:4.

Harms JM, Schlünzen F, Fucini P, Bartels H, Yonath A.



Tetraciclina Blochează legarea ARNt-aa (în situsul A)

Streptomicina Blochează trecerea în etapa de elongare

Cloramfenicolul Blochează peptidil-transferaza (situs P)

Eritromicina Blochează situsul E (elongarea)

ANTIBIOTICE
INTERACȚIONEAZĂ

CU RIBOZOMII 70S

(procariote)



Ribosomopathies
human disorders of ribosome 

dysfunction.

Anupama Narla and Benjamin L. 

Ebert

Blood 2010 115:3196-3205; 

doi:10.1182/blood-2009-10-178129

mutațiile pentru proteinele ribozomale 

sunt heterozigot dominante  

ANEMIE DIAMONS BLACKFAN

DISCHERATOZA CONGENITALĂ

...



DISTRIBUȚIA INTRACELULARĂ A 

PROTEINELOR SINTETIZATE DE RIBOZOMI 



https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates/1999/press.html

PROTEINELE AU O  “ADRESĂ POȘTALĂ„

SECVENȚĂ SEMNAL

Günter Blobel 



SECVENȚĂ SEMNAL FUNCȚIA

-Pro-Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val- import în nucleu

-Met-Glu-Glu-Leu-Ser-Gln-Ala-Leu-Ala-Ser-Ser-Phe- export din nucleu

+H3N-Met-Leu-Ser-Leu-Arg-Gln-Ser-Ile-Arg-Phe-Phe-

Lys-Pro-Ala-Thr-Arg-Thr-Leu-Cys-Ser-Ser-Arg-Tyr-Leu-

Leu-

import în mitocondrie

-Ser-Lys-Leu-COO– import în peroxizomi

+H3N-Met-Met-Ser-Phe-Val-Ser-Leu-Leu-Leu-Val-Gly-Ile-

Leu-Phe-Trp-Ala-Thr-Glu-Ala-Glu-Gln-Leu-Thr-Lys-Cys-

Glu-Val-Phe-Gln-

-Lys-Asp-Glu-Leu-COO–

import în reticul

endoplasmic

PEPTIDE SEMNAL

O secvență specifică de 5 ÷ 30 aa care asigură 

translocarea (co– sau post– traducere) a proteinelor 

către organitele țintă 



SRP (signal recognition particle) complex ribonucleoproteic

asigură translocarea co-traducere a proteinelor sintetizate în RER

SRP recunoaște o secvență N-terminală 

specifică (preponderant cu acizi hidrofobi)

a proteinelelor a căror sitenză începută în 

citosol trebuie finalizată în RER  

TRANSLOCAREA CO-TRADUCERE ÎN RER  



interacțiune ribozom – TOM complex

CO‐TRANSLATIONAL IMPORT OF SPECIFIC PROTEINS INTO ER AND MITOCHONDRIA, Vicki AM Gold et al. EMBO Rep. 2017;embr.201744261

CITOSOLCITOSOL

Mitocondria 

– spațiul intermembranar 

RE lumen

?

interacțiune ribozom – translocon

TRANSLOCAREA CO-TRADUCERE A PROTEINELOR

! traducerea lor a început în citosol



200 tipuri diferite de modificări post-

traducere ale lanțurilor polipeptidice 



http://book.bionumbers.org/how-big-is-the-average-protein/

PROTEINE - structură 

1. PRIMARĂ

2. SECUNDARĂ

3. TERȚIARĂ

4. CUATERNARĂ 



Polipeptidele nou-formate nu sunt 

încă funcționale

Sunt necesare:

– adoptarea unei structuri secundare 

corecte (pliere)

– modificări covalente post-traducere

(glicozilare, fosforilare, etc.)

– asamblarea subunităților polipeptidice 

pentru formare proteinelor complexe
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LANȚ POLIPEPTIDIC – PROTEINĂ NEPLIATĂ

PROTEINĂ CU CONFORMAȚIE PLIATĂ în mediu apos

segment 

nepolar

segment 

polar

scheletul 

proteinei

centru hidrofob conține 

segmente nepolare

segmentele polare se 

orientează exterior unde pot 

forma legături de hidrogen cu 

apa



Plierea incorectă (expunerea resturilor hidrofobe) sau structură terțiară nefuncțională

determină degradarea (ubiquitină-proteazom) sau agregarea peptidelor.

Plierea  lanțurilor polipeptidice poate  fi:

 SPONTANĂ (co/post-traducere)

 ASISTATĂ de șaperone (Hsp60, Hsp70, etc)



Balchin D, Hayer-Hartl M, Hartl FU.

In vivo aspects of protein folding and quality control. Science. 2016 Jul 1;353(6294):aac4354

Tunelul de ieșire a polipeptidului din ribozom  20Å / 100Å

Permite plierea unor secvențe/domenii <50 aa

PLIEREA SPONTANĂ  CO-TRADUCERE



PLIEREA SPONTANĂ  POST-TRADUCERE

(șaperone intramoleculare)

Secvențe de aa din lanțul polipeptidic care interacționează și 

determină plierea lanțului   - nu au rol în funcția proteinei (de obicei sunt 

eliminate din proteina matură) 

• tip I – secvențe din capătul N-terminal 

• tip II – secvențe din capătul C-terminal
proteina pliată complet după 

ce părăsește ribozomul

lanț polipeptidic

în formare

pliere în 

domeniul 

N-terminal

pliere în 

domeniul 

C-terminal

ARNm
RIBOZOM



• proteină care asigură plierea corectă a proteinelor sau 

asistă alte proteine pentru a-și îndeplini funcția

• asistă plierea/deplierea necovalentă a proteinelor

• previn agregarea proteinelor nepliate

• localizate in citosol, reticul endoplasmic, mitocondrii, 

nucleu

• co-șaperone – asistă alte șaperone în plierea proteinelor

• HSP - heat shock proteins - un set de proteine șaperon 

induse de expunerea scurtă a celulelor la temperatură 

crescută (42C)

ȘAPERON (șaperone) 



http://pdslab.biochem.iisc.ernet.in/hspir/chaperone.php



• HSP100

• HSP90

• HSP70 

• HSP60 
• HSP40 

• sHSPs

• TPR-dcp

• BIP (în RER)

• ...

HEAT-SHOCK PROTEINS (!42°C) 

http://www.els.net/WileyCDA/ElsArticle/refId-a0005721.html

Protein folding by the chaperones (Credit: S. Kilian).



HOLDAZE - ATP independente 
(leagă situsurile hidrofobe ale proteinelor 

pe care le asistă în plierea necovalentă și  

previne agregarea) DnaJ, Hsp33, etc

FOLDAZE - ATP dependente 
(asigură plierea activă și specifică a 

proteinelor sau complexelor proteice) 

Hsp60, Hsp70, etc

ȘAPERON – proteină care asigură plierea corectă a 

proteinelor



Sinnige T, Karagöz,G El, Rüdiger SGD (2015) Protein Folding and Chaperones. In: eLS.

HSP70 - în citosol

Are 3 domenii: 

• domeniu de legare a aa hidrofobi sau neutri

• domeniu C-terminal de interacțiune cu polipeptidul

• domeniu ATP-azic



http://undergradtutorialblog.blogspot.ro/2016/08/molecules-of-month-everyone-needs.html

HSP60 / GROeL  - în mitocondrii și procariote 

TCP-1 (TRiC - TCP1 RING complex) – în citosol ek

Structură oligomerică - două subunități heptamerice

ATP-aze



Tissue expression profile of the human proteome and chaperome genes. 

Ambre J. Sala et al. J Cell Biol 2017;216:1231-1241

 332 gene 

pentru 

șaperonele 

umane

> 20.000

gene pentru 

proteinele 

umane



Differential scales of proteostasis network regulation in multicellular organisms. 

Ambre J. Sala et al. J Cell Biol 2017;216:1231-1241



PROTEINĂ FUNCȚIONALĂ 

PROTEINĂ  NEFUNCȚIONALĂ 



Marc Brehme, Cindy Voisine.

Model systems of protein-misfolding

diseases reveal chaperone modifiers 

of proteotoxicity. Disease Models & 

Mechanisms 2016 9: 823-838.

AMILOIDOZE

TAUTOPATII

BOLI PRIONICE

(Alzheimer, 

Huntington, 

Pakinson, ALS, etc)



Matthew P. Jackson, Eric W. Hewitt. Cellular proteostasis: degradation of misfolded proteins by lysosomes. Essays Biochem. 2016 Oct 15; 60(2): 173–180.

Mecanisme celulare de degradare a proteinelor incorect

pliate sau în surplus 

Degradare

mediată de 

ubicuitină

Degradare în 

lizozomi (secvență 

KFERQ)

PROTEAZOM            

LIZOZOM 

Ribozom    

Proteină funcțională 

(corect pliată)

Proteină incorect 

pliată (nefuncțională)

Proteine 

agregate



PROTEAZOM UBICUITINĂ
(76-aa; 8,5kDa)

DEGRADAREA  MEDIATĂ DE UBICUITINĂ A 

PROTEINELOR NEFUNCȚIONALE

Alfred Goldberg in 1978Gideon Goldstein in 1975



PROTEAZOMI
• complexe moleculare (PROTEAZE) care degradează 

în citosol proteinele nefuncționale 

• fragmentează proteine citosolice și proteine retro-

translocate din lumenul RE în aminoacizi

http://pdb101.rcsb.org/motm/166

26S









rp

rp



Goldberg AL. Development of proteasome inhibitors as research tools and cancer drugs. J Cell Biol. 2012 Nov 12;199(4):583-8

PROTEAZOM 26S – complex 

macromolecular – 2.000 kDa

• structură cilindrică (20S) -

camera de proteoliză (cu 6 

situri catalitice)

• capete reglatoare (19S) -

recunosc proteinele 

ubicuitinilate și premit

legarea lor / eliberează aa

(ATP-aze)



E1 activator

E2 conjugare

E3 ligază

(!300 RING fam)

lanț

ubiquitină

proteină

proteasome 

activator  
PROTEAZOM 

UBICUITINĂ

https://pdb101.rcsb.org/motm/166 /  

COMPLEXE MOLECULARE IMPLICATE ÎN DEGRADAREA 

PROTEINELOR DEPENDENTĂ DE POLI-UBICUITINARE

Proteinele destinate 

degradării sunt „marcate” 

prin legare covalentă cu 

minimum 4 molecule de 

UBICUITINĂ

prin intervenția în cascadă 

a 3 enzime (*ATP-aze) : 

E1 enzimă de activare, 

E2 enzimă de conjugare, 

E3 ligază.



UBICUITINĂ
proteină - 8,5 kDa ; 76 aminoacizi
N terminal – metionină

C terminal – glicina 76 (leagă lizina)

7 reziduuri de lizină (Lys6-, Lys11-, Lys27-, Lys29-, Lys33-, Lys48-, Lys63-)

http://atlasofscience.org/wp-content/uploads/2016/05/Fig1-Pastore-1.jpgAlfano C, Faggiano S, Pastore A. The Ball and Chain of Polyubiquitin Structures.

Trends Biochem Sci. 2016 Apr;41(4):371-85



Park CW, Ryu KY. Cellular ubiquitin pool dynamics and homeostasis. BMB Rep. 2014 Sep; 47(9): 475–482.

UBICUITINA – FUNCȚII MULTIPLE ÎN CELULĂ!

• MONO-UBIQUITINARE

• MULTI-mono-UBIQUITINARE

• POLI -UBIQUITINARE (Glicina76 - Lizina7poz)

(polimerizează homotipic sau heterotipic)

Interacțiune & 

localizare proteine

Degradare în  

proteazom
activare NF-kB

reparare ADN

degradare lizozomală

activare NF-kB

funcții necunoscute



E1-ACTIVARE E2 - CONJUGARE

E3 - LIGAZĂ

https://www.nobelprize.org/nobel_prizes

/chemistry/laureates/2004/popular.html

Degradarea proteinelor mediată de poli-ubicuitinare 

PROTEAZOM

http://makeagif.com/search?q=proteasome

3-20 aa

unitatea 

centrală 

proteolitică

(20S)

particulă

reglatoare

(19S)

ATP

recunoaștere

de-Ub

translocare

proteoliză

(p
o

ly
) 

u
b

iq
u

it
in

a
ti

o
n

! MIN 4 Ub
(K11, K48) 

particulă

reglatoare

(19S)



John D. MacMicking JD, Microbiology: Bacteria disarm host-defence proteins. Nature (2017) doi:10.1038/nature24157

IpaH9.8 (E3- ligază) determină ubicuitinarea

GBP (guanylate-binding protein_proteină cu rol în apărarea imună) 



Pyz-Phe-boroLeu – leagă situsurile

catalitice al proteazomului 

BORTEZOMIB – inhibitor de proteazom 26S

AGENT THERAPEUTIC PENTRU 

MIELOM MULTIPLU – inhibă degradarea factorilor proapoptotici 

apoptoza plasmocitelor cu activitate de sinteză 



Anti-Proteasome 26S - green 
(NBP2-47561)

Anti-S6 Ribosomal Protein - red
(ThermoFisher antibody)

RIBOZOMI PROTEAZOMI

V traducere ~ 2 aa/sec

P ~ 350 aa [1proteina/2-3min]

V degradare ~ 40 aa/sec

P ~ 350 aa [5 proteine/min]



RIBOZOM

ARNm traducere

polipeptid

pliere

(șaperone)

proteină matură

localizare celulară corectă

secreție

interacțiuni proteină-proteină

proteină 

greșit pliată

agregare
proteină 

alterată

degradare

PROTEAZOMAUTOFAGOZOM

aminoacizi

răspunsul 

la stres

temperatură crescută 

stres oxidativ

mutații

ECHILIBRUL PROTEOMULUI 

S

I

N

T

E

Z

Ă

D

E

G

R

A

D

A

R

E



• Biosinteza tuturor proteinelor este inițiată în citosol și 

este realizată de ribozomi (continuată în RER pentru 

proteine specifice)

• Necesită cooperarea  ARNr, ARNm, ARNt, (IF, EF, RF)

• Proteinele nou sintetizate necesită maturare – pliere 

corectă, procesare co-/post-traducere

• Plierea proteinelor co-/post-traducere, spontană sau 

asistată de șaperone

• Proteinele incorect pliate, nefuncționale sau în exces

sunt degradate de proteazomi după poliubicuitinare

• Proteinele corect pliate sunt direcționate către 

compartimentele celulare specifice conform unor 

„secvențe semnal”



RIBOZOM 20-25 nm

ARNt        5 nm

ARNm  450 nm (900b)

ȘAPERON 20 nm

Proteină nepliată 90 nm (300aa)

Proteină pliată      5 nm (300aa)

PROTEAZOM 30 nm
50 nm





Alberts - 2015

GLICOGEN VEZICULE LIPIDICE

REZERVE ENERGETICE CELULARE



GLICOGEN

Particule electronodense 20÷200 nm situate în 

citosol.

Polimer de glucoză: lanțuri scurte (C6H10O5)8-12

(14) conetate prin legături (16).

Înmagazinează energie pentru funcțiile celulare. 

Abundent în 

• hepatocite (10% din masa) și 

• mușchi striat (1% din masa).



PAS +HETEM

GLICOGEN



particule α (rozete) 

200 nm

în ficat și mușchi stiat

particule β

20÷50 nm

alte celule

GLICOGEN

…, Stapleton D. Comparative structural analyses of purified glycogen particles from rat liver, human skeletal muscle and 

commercial preparations. Int J Biol Macromol. 2009;45(5):478-82.



CO-TRANSPORT ACTIV 

SECUNDAR CU Na+ 

(SGLT1, SGLT2 –

sodium-glucose

transport protein) 

DIFUZIE FACILITATĂ DE 

TRANSPORTORI DE 

GLUCOZĂ – GLUT (12 

proteine)

GLUCOZA – TRANSPORT INTRACELULAR  

https://www.intechopen.com/books/glucose-homeostasis/mammalian-sugar-transporters

 2% greutate

 20% energie 

din glucoză



GLUCOZA – TRANSPORT INTRACELULAR  

CO-TRANSPORT ACTIV SECUNDAR CU Na+ 

(SGLT – sodium-glucose transport protein) 

• SGLT 1  - epiteliul intestinal (apical)

• SGLT 1 și 2 - tubii proximali (apical)

http://physrev.physiology.org/content/91/2/733



GLUCOZA – TRANSPORT INTRACELULAR  

DIFUZIE FACILITATĂ DE 

TRANSPORTORI DE GLUCOZĂ – GLUT (12 proteine)

• GLUT 1 – BBB, bazal în 

toate celulele

• GLUT 2 – ficat, insule 

pancreatice, enterocite 

(bazolateral), cel. epi. 

tubulare

• GLUT 3 – neuroni, 

placenta

• GLUT 4 – adipocite, 

mușchi striat (insulino-

dependent)



https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen

GLICOGEN – sintetizat din glucoză în citosol de 

glicogen sintetază (GS), glicogenină (GN)  și enzima de 

ramificare a glicogenului (ramificare la 8-12 unități) 

Elton Zeqiraj,  Frank Sicheri. Getting a handle on glycogen synthase – Its interaction with 

glycogenin. Molecular Aspects of Medicine. 2015; 46: 63–69.



http://chemistry.tutorvista.com/organic-chemistry/glycogen.html

legături 

1-4 și 1-6

• glucoză

GLICOGEN - ramificare la 8-12 unități de glucoză  



http://chemistry.tutorvista.com/organic-chemistry/glycogen.html



1 moleculă glocoză → 2NADH & 2ATP & 2 piruvat

GLICOLIZA (10 etape separate catalizate de enzime specifice)

→lactic acid



GLICOGENOZA 

Adeva-Andany MM, et al. GLYCOGEN METABOLISM IN HUMANS.

BBA Clin. 2016;5:85-100.



GSD Glicogenoze Defect

0 - glicogen sintetaza

I von Gierke glucozo-6-fosfataza

II Pompe acid alfa-glucozidaza (maltaza acidă)

III Forbes-Cori enzima de deramificare a glicogenului

IV Andersen enzima de ramificare a glicogenului

V McArdle glicogen fosforilaza musculară

VI Hers glicogen fosforilaza hepatică

VII Tarui Fosfofructochinaza musculară

IX - Fosforilaza b

XI Fanconi-Bickel Transportor glucoză, GLUT2

XII - Aldolaza A

XIII β-enolaza

https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_0
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_I
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_II
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_III
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_IV
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_V
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_VI
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_VII
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_IX
https://en.wikipedia.org/wiki/Glycogen_storage_disease_type_XI
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Glycogen_storage_disease_type_XII&action=edit&redlink=1
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Glycogen_storage_disease_type_XIII&action=edit&redlink=1


PICĂTURI LIPIDICE

ORGANITE CELULARE 

• Conținut hidrofobic 

stochează lipide neutre 
(triacilgliceroli, alți esteri -

rezervă de lipide pentru 

membrane și rezervă 

energetică)

• delimitate de un singur 

strat de fosfolipide

decorat cu proteine

• 100 nm ÷ 100 µm



IF –

NILE-RED

MO –

SUDAN

TEM – electrono-

densitate corelata cu 

gradul de nesaturare

PICĂTURI LIPIDICE



PICĂTURI LIPIDICE sunt delimitate de un 

MOSTRAT FOSFOLIPIDIC  

FOSFOLIPIDE

• Fosfatidilcoline 

• fosfatidiletanolamine,

• fosfatidilinozitol,  
• Colesterol

• Sfingomielina

• Diacilglicerol (DAG)

• Monoacilglicerol (MAG)

PROTEINE

- Perilipine (PLIN 1÷5)

- Caveolina1, cavin

- Seipina

- Acil-CoA sintetaza



Toyoshi Fujimoto, and Robert G. Parton. 
Cold Spring Harb Perspect Biol . 
2011;3:a004838

PICĂTURI LIPIDICE  - BIOGENEZĂ

• formate de reticulul endoplasmic din acizi grași și 

colesterol  sinteza TG si CE 

• „înmuguresc” sub acțiunea unor proteine specifice 
(FIT – fat storage inducing transmembrane proteins, PLIN – perilipin, ... )

• conținut exclusiv 

hidrofob (TG și CE nu 

au domeniu hidrofil) 

agregă sub formă de 

picături și nu formează 

membrane)

lumen RE



Biogenesis of the multifunctional lipid droplet: Lipids, proteins, and sites. Albert Pol et al. J Cell Biol 2014;204:635-646



TRIGLICERIDE

ESTERI DE COLESTEROL 

PERILIPINE

J. Clin. Endocrinol. Metab. 96, 3313–3325 (2011)

Nature Reviews Molecular Cell Biology. 14, 775–786, (2013)

RER

gli

p



• metabolismul lipidic (acizi grași liberi, glicerol)

• biogeneza membranelor

• sinteza  lipoproteinelor

• sinteza hormonilor steroizi (suprarenală, cel. Leyding)

• sinteza acizilor biliari

• depozitarea acidului arahidonic - precursor pentru

lipide bioactive (PG, LT)

• depozitare precursori de vitamine

PICĂTURI LIPIDICE - rol



ADIPOCIT FICAT - CELULE ITO

Trigliceride

PICĂTURI LIPIDICE

sursă energetică pe termen lung 
(500.000 kJ)

Retinil ester

VITAMINA A



http://employees.csbsju.edu/hjakubowski/classes/Chem%20and%20Society/Pandemic_Obes_Diab/Obesity.htm

ADIPOCIT - ACIZI GRAȘI, GLICEROL ȘI ADIPOCHINE  

Leptină – hormon

sintetizat de 

adipocite, nivelul

sangvin crește

exponențial cu masa 

corporală, inhibă

senzația de foame

Receptori pentru

leptină – în creier si

limfocite T



LIPODISTROFIE CONGENITALĂ GENERALIZATĂ  2 -

MUTAȚIE GENEI BSCL2/SEIPINĂ 
(Sindromul Berardinelli-Seip) - dislipemie, diabet insulinorezistent, 

hipetrigliceridemie, TG acumulate anormal în ficat și mușchi

http://nordphysicianguides.org/lipodystrophies/what-are-lipodystrophy-disorders/



RIBOZOMI

PROTEAZOMI 

GLICOGEN

PICĂTURI LIPIDICE


