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• Ce este ADN-ul?

• Care este tructura ADN-ului?

• Care sunt funcțiile ADN-ului?

• Caractere ereditare umane dominante și 
recesive



Ce este ADN-ul?

ADN-ul, acidul dezoxiribonucleic este materialul ereditar la om și

la majoritatea organismelor.

Aproape fiecare celulă din corpul unei persoane are același ADN.

Majoritatea ADN-ului este localizat în nucleul celular (ADN

nuclear), dar o cantitate mică de ADN se poate găsi și în

mitocondrii (ADN mitocondrial).



Structura ADN

ADN-ul moleculă 

lungă care conține 

codul genetic unic 

al fiecăruia dintre 

noi.

Ca o carte de 

rețete, conține

instrucțiunile 

necesare pentru 

sinteza oricărei 

proteine din 

corpul nostru.



Structura ADN-nucleotide



Legătura între bazele azotate 
complementare



Structura bicatenară a ADN

Ordinea bazelor azotate 

reprezintă înscrierea 

informației genetice 

necesare sintezei 

proteinelor și transmiterii 

caracterelor ereditare de a 

lungul generațiilor.



Replicarea semiconservativă a ADN
Replicarea ADN-ului este

procesul prin care se

sintetizează ADN.

A fost descrisă de către

Watson-Crick: fiecare catenă a

unei molecule de ADN se

comportă ca o matriță pentru

sinteza unei noi molecule de

ADN, iar secvența de

nucleotide din catena nou

formată este determinată de

complementaritatea bazelor.

Are loc in timpul fazei S a

diviziunii celulare.



Replicarea semiconservativă a ADN



Rolul ADN
Copiii seamănă cu părinții lor sau
cu bunicii, iar frații și surorile
seamănă înt-o oarecare măsură.

De fiecare dată când spunem
seamănă cu familia sau are ochii
mamei ne referim la ereditate sau
în limbaj științific la genă.

Genele sunt fragmente de ADN,
coduri biochimice, purtate de
cromozomi, strucuturi mici, aflate
în nucleul fiecărei celule.

Toate aceste structuri reprezintă
amprenta chimică completă a unei
persoane



Tipuri de ARN

ARN mesager   (ARNm)

Copiază informația genetică 

din ADN, care trebuie tradusă 

într-o secvență de aminoacizi.



ARN de transfer

ARNt este localizat în

citoplasma celulară și este

implicat în sinteza

proteinelor prin transportul

aminoacizilor până la

ribozomi.

Aminoacizii pot fi apoi 

legați, conform informației 

genetice, în catene 

polipeptidice și proteine. 



ARN ribozomal

ARNr se află în 

citoplasmă și intră în 

structura ribozomilor.



Caractere umane normale monogenice  dominante și recesive

sprâncene groase (SS, Ss) caracter  dominant

sprâncene  subțiri (ss) –caracter recesiv

genele lungi și groase (GG, Gg) caractere  dominante

gene scurte și subțiri (gg)-caracter recesiv



strungăreața–caracter dominant 

fără strungăreață- caracter recesiv

nas lung și turtit-caractere dominante 

nas scurt și ascuțit -caractere recesive

prezența pistruilor -caracter dominant

lipsa pistruilor- caracter recesiv



prognatismul (proeminenţa maxilarului)-caracter dominant, 

forma normală a bărbiei - caracter recesiv. 

forma liberă a lobului urechii  Ll, LL -caracter dominant,

forma atașată   ll-caracter recesiv

folosirea mâinii drepte–caracter dominant, 

folosirea mâinii stângi- caracter recesiv

forma rotundă a capului (brahicefalia) -caracter dominant, 

forma alungită (dolicocefalia) caracter recesiv



Gropiţele, în obraji cât şi în bărbie (gropiță mentonieră) -caractere dominante

Prezența părului pe falanga a doua a degetelor este caracter dominant

Inserția părului în formă de V pe frunte (WW, Ww)-caracter dominant, 

inserție dreaptă (ww), caaracter recesiv  

Capacitatea de a îndoi limba-caracter dominant

Capacitatea de a îndoi degetul mare-caracter dominat 



Determinismul genetic al culorii ochilor 

Culoarea ochilor variază de la 
albastru deschis la negru închis

Este detreminată de trei gene alele 
notate:

- Ebr - ochi negri / caprui ; 
dominantă față de celelalte gene

- Egr - ochi caprui / verzi ; 
dominantă față de Ebl

- Ebl - ochi albastri ; gena 
recesivă

Ordinea de dominanță este: 

Ebr > Egr > Ebl



articulația superioară degetului mic în direcția 

celui de-al patrulea deget al aceleiași mâini, 

caracter dominant, 

degete mici paralele caracter recesiv 



Bărbații au un raport 2D:4D scăzut: degetul arătător mai scurt decât femeile, care 

au degetele arătător și inelar de aceeași lungime.



Spectrul genetic al caracterelor ereditare



Fișa de lucru 1

III. Încercuiește elementele de 

diferențiere între strucutra ADN și ARN.



Fișa de lucru2
A. Completează spațiile libere:

1. Acizii nucleici sunt compuşii macromoleculari, care  rezultă prin policondensarea unor unităţi mai simple numite ...........................,  se 

găsesc în ........................................... şi conţin informaţia genetică.

2. Tipuri de acizi nucleici sunt:  ..... (structura dublu catenară) și ................. (structura monocatenară).

3. Bazele pirimidinice din ARN sunt   …………………........… și ....................................................... . 

4. Componentele unei nucleotide sunt baza azotată, ......................................... și ...........................................................

4. Materialul genetic îndeplinește 2 funcții:......................................................... și ..........................................................

B                                                                                                                            

Scrieţi, pe caietul de lucru, litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 

1. Baza azotată specifică ARN este: 

a) timina                                    

b) citozina

c) guanina

d) uracilul   

2. Din structura unei nucleotide a ADN NU face parte: 

a) adenina                

b) riboza

c) guanina

d) radicalul fosfat 

3. Prin denaturare se obține:

a) ARNmc            

b) ADNmc                          

c) ADNdc

d) nucleotide separate

C.Citiţi, cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi, pe caietul de lucru, în dreptul cifrei

corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă, scrieţi, pe foaia de examen, în dreptul cifrei 

corespunzătoare afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată. Nu se acceptă folosirea 

negaţiei. 

1. În compoziția chimică a ARN intră timina și riboza. 

2.Regulile de complementaritate în cazul hibrizilor ADN - ARN sunt A = U, T = A, C ≡ G, G ≡ C.

3. Spre deosebire de ADN, ARNm este întotdeauna dublu catenar liniar.



Fișa de lucru 3

TEMĂ PENTRU ACASĂ

I. Materialul genetic al celulei este reprezentat de acizii nucleici.

a) Comparați o nucleotidă din ADN cu o nucleotidă din ARN, precizând o asemănare și 2 deosebiri.

b) Prin transcripția și translația unei gene (fragment de ADN bicatenar) se formează o moleculă proteică ce conține 338 de 

aminoacizi. Știind că molecula de ARNm prezenta 2 codoni STOP succesivi, determinați:

- numărul de nucleotide al genei ce codifică proteina respectivă;  

- numărul nucleotidelor cu citozină din componența genei respective, dacă nucleotidele cu adenină sunt 10 % din totalul 

nucleotidelor. 

- secvența ARNm format prin transcripție, dacă secvența catenei sens este 3’ -AAGCCCTAT -5’și ordinea aminoacizilor 

din peptidul codificat. (Folosiți tabelul ”Codul genetic”);

- numărul de legături duble și triple din gena inițială;

c) Completaţi problema de la punctul b) cu o altă cerinţă pe care o formulaţi voi; rezolvaţi cerinţa pe care aţi propus-o. 

II. Funcțiile materialului genetic sunt funcția autocatalitică și funcția heterocatalitică (biosinteza proteică).

a) Denumiți 3 tipuri de ARN implicate în biosinteza proteinelor. 

b) Caracterizați translația, precizând: locul desfășurării sale, 2 etape, 2 enzime implicate, denumirea produsului final.

c) Construiţi patru enunţuri afirmative, câte două pentru fiecare conţinut, utilizând limbajul ştiinţific adecvat. 

Folosiţi, în acest scop, informaţii referitoare la următoarele conţinuturi:

- Caracteristicile dublu helixului de ADN 

- Complementaritatea bazelor azotate 
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