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     Literatura, fie ea beletristică sau de specialitate, nu ar trebui să rămână la 

stadiul de monolog. Stârnind interesul cititorilor, ea trebuie să fie punctul de 

start al unor dezbateri ce vor permite dezvoltarea și concretizarea unor noi idei.  

Acesta este și scopul revistei Bio-ME: să fie un mijloc de informare și, cel mai 

important, o invitație la discuție. Tema fiecărui articol a fost aleasă în urma 

lecturii sau a unor discuții ce au oferit un impuls către aprofundare. În final, ceea 

ce ne dorim pentru voi, cititorii noștri, este să fiți, la rândul vostru, atinși de acest 

impuls. Vă urăm o lectură plăcută și ...  conversații fascinante! 

 

Echipa Bio-ME 
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       Dragi boboci, iată că avem câteva cuvinte pentru voi. Lunile trec diferit în 

facultate. Se întâmplă prea multe lucruri. Așa de multe că cineva a ajuns la concluzia 

că o lună de facultate este egală cu 6 luni normale, precum lunile din viața unui câine. 

Sună obositor, așa-i? E adevărat, vor fi unele momente în care te vei întreba ce a fost în 

capul tău atunci când ai acceptat să participi la evenimentul X, cine te-a pus să te 

înscrii la cursul Y, unde ți-a fost mintea când ai ales tema aia de proiect, de ce te-ai dus 

la petrecerea de aseară când știai că azi ai colocviu... Dar apoi arunci o privire la lunile 

alea de chin și îți dai seama că ai la ce să te uiți. La evenimentul X ai întâlnit oameni de 

treabă, cursul Y a fost mai interesant decât te așteptai, prezentarea proiectului a 

decurs destul de bine și, până la urmă, ți-ai luat și colocviul. Tot ce vrem să vă spunem 

e că va fi bine și să nu vă panicați prea tare atunci când vă loviți de probleme. Puneți 

întrebări, cereți sfaturi și soluțiile vor veni de la sine. Nouă ne plac întrebările. De fapt, 

ne plac așa de mult încât nu ne-am putut abține să nu vă punem și vouă, bobocilor, 

câteva întrebări.  

 1.Ai ales să fii student la Facultatea 

de Biologie și Geologie. Alegerea face 

parte dintr-un plan mai mare sau a 

fost făcută în ultimul moment?  

   Alegerea acestei facultăți a survenit mai 

mult ca asigurarea unui plan B. Nefiind 

prioritară ca alegere, probabil că am 

tratat-o cu o oarecare superficialitate. Din 

fericire, am cunoscut studenți din ani mai 

mari dedicați alegerii de a urma această 

facultate, care m-au făcut să înțeleg mai 

bine ce înseamnă să fii student în cadrul 

facultății, oportunitățile pe care ți le ofera, 

cât și să realizez că oamenii care sunt 

aici, nu pot fi descriși decât ca la Cluj: 

foarte faini. Ideea de a urma 

specializarea biochimie a fost mai mult 

dictată de pasiunea mea pentru cele două 

materii, neputând să aleg doar una dintre 

ele. – Dumitrescu Cecilia 

   Da, face parte dintr-un plan pe care l-

am realizat în clasa a XII-a. Doresc să 

lucrez în domeniul cercetării și am ales 

Facultatea de Biologie, în pofida celei de 

medicină, deoarece perioada de pregătire 

este mai scurtă, iar oportunitățile de la 

final sunt foarte asemănătoare.                 

– Marinescu Andrei 

   Alegerea a fost făcută în ultimul 

moment, dar nu regret. Am ales 

biochimia deoarece în timpul liceului am 

urmat specializarea științe ale naturii.  

Mi-au plăcut dintotdeauna biologia și 

chimia, iar această facultate îmi oferă 

posibilitatea de a aprofunda ceea ce îmi 

place. – Pînzariu Ana 

   Biologia a fost materia care mi-a stârnit 

curiozitatea cel mai mult în liceu, fapt 

pentru care m-am gândit să urmez o 

facultate în care să continui să studiez 

ceea ce îmi place. Inițial am avut mai 

multe opțiuni, dar faptul că mi-a plăcut 

biologia enorm și am avut o atracție și față 

de chimie, m-a făcut să aleg specializarea 

biochimie la Facultatea de Biologie și 

Geologie. – Coprean Anca 

Militaru Simona, Negrea Giorgiana, 

Biochimie anul II,  

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
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   Mereu am fost interesat de felul în care 

funcționează lucrurile, însă dintre toate 

mecanismele, cele organice, așa-numite “vii”, 

mi-au atras cel mai mult curiozitatea; astfel, 

alegerea de a studia biologia nu a venit ca o 

întâmplare, ca un hazard, ci mai de grabă ca 

un răspuns la întrebările: “În ce domeniu am 

de gând să îmi manifest prezența în 

următorii ani? Ce îmi provoacă curiozitatea 

suficient cât să ajungă la rangul de 

pasiune?”. Dacă mă refer la un “plan de 

viitor”, acela ar avea mari tangențe cu 

domeniul geneticii, deoarece ca un 

“ultimatum”, visul meu e acela de a deveni 

un genetician de succes. Astfel că alegerea de 

a studia biologia e una bine-gândită, menită 

(sper) să contribuie la realizarea obiectivelor 

mele. – Goron Giovani 

2.Ce plănuiești să faci în afara 

programului de studiu ? 

   Pentru început, doresc să cunosc mai bine 

Clujul și să îmi fac prieteni noi.                       

– Coprean Anca 

 În afara programului de studiu, mi-ar plăcea 

să particip la cât mai multe activități. Sunt o 

persoană activă și mi-aș dori să fac sport, să 

vizitez diferite locuri și să fac parte dintr-o 

organizație de voluntariat. – Pînzariu Ana  

   Luând în calcul faptul că, pe lângă strânsa 

legătură cu domeniile stiinței, interesul meu 

se răsfrânge asupra esteticului, design-ului și 

artei în general, există șanse mari să îmi 

petrec “timpul liber” pictând sau creând 

artwork-uri în Photoshop, ori făcând 

fotografii cu orice mă inspiră pe moment.      

– Goron Giovani 

   Aș face voluntariat, cu siguranță. Am fost 

implicat și în proiectul Grow. Și aici vreau să 

fiu implicat în activități de voluntariat pe tot 

parcursul anului. Inclusiv în echipa de la 

Untold mi-aș dori să intru. – Marinescu 

Andrei 

   În afară de studiu, mi-ar plăcea să fiu 

implicată în cât mai multe proiecte ale 

facultății, cât și ale organizației de studenti. 

Cred că mi-ar oferi șansa de a fi în contact cu 

cât mai mulți oameni faini de la care aș avea 

ce învăța și cu care aș putea lega prietenii 

frumoase. Ar fi ca bonusul de relaxare de 

după cursuri. – Dumitrescu Cecilia 

3.Cine este eroul tău? Ai o figură 

științifică pe care o admiri? 

   Eroul meu, dacă pot să îl numesc astfel, 

este Nikola Tesla; datorită invențiilor ce 

aveau să revoluționeze felul în care percepem 

lumea. O admir și pe doamna biolog Jennifer 

Doudna pentru munca depusă în ramura 

geneticii, mai precis datorită ceretărilor ce țin 

de utilizările tehnicii CRISPR și posibilității 

de editare a genelor.  – Goron Giovani 

   Un erou este mama mea, doarece este o 

femeie foarte puternică care a reușit să 

treacă peste tot ce i-a scos viața în față. - 

Marinescu Andrei 

    Eroul meu: orice persoană fidelă visului ei. 

Un om de știință pe care îl admir: Marie 

Curie. Fără îndoiala, este personalitatea care 

m-a determinat să aleg acest drum.                

–Dumitrescu Cecilia 

    Eroul meu este tatăl meu. El m-a sprijinit 

și m-a îndrumat în tot ceea ce fac, am primit 

ajutor și sfaturi importante, atât legate de 

școală, cât și de pasiunea mea pentru 

fotografie. – Coprean Anca 

4.Ce este pentru tine succesul? 

   Pentru mine, succesul înseamnă împlinire. 

Cred că ideea de faimă cu care a fost adesea 

confundat i-a cam știrbit din esență. Ești de 

succes când realizezi câți oameni minunați ai 

alături (familie, prieteni); ești de succes când 

îți urmezi visul ca să îl îndeplinești; ești de 

succes când nu renunți și, mai ales, când ești 

fericit. – Dumitrescu Cecilia 

   Succesul înseamnă să pot împărtăși 

momentele fericite și reușitele cu oamenii 

dragi. Trebuie să faci tot ce poți, dar să ai 

grijă să nu îți pierzi prietenii și familia pe 

drum. – Marinescu Andrei 

   Pentru mine, succesul înseamnă să îmi 

cunosc propriile calități și să reușesc să le 

investesc în ceea ce îmi place. – Pînzariu Ana 

   “Să faci toată viața ceea ce îți place” este 

definiția mea pentru succes. Câtă vreme 

lucrezi la ceva ce îți place, de fapt nu vei 

lucra niciodată. – Coprean Anca 

   Succesul reprezintă autosatisfacția ce 

survine în urma unui lucru bine realizat, o 

stare de mulțumire ce servește ca 

“recompensă” afectivă în urma unui lucru 

executat calitativ. – Goron Giovani 
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       Pe parcursul evoluției umane, proces 

încă în desfășurare, am dobândit diferite 

c a r a c t e r i s t i c i  –  a n a t o m i c e , 

comportamentale, biochimice. Acestea au 

dat naștere la adaptări, evident sub formă 

de organe, reflexe, procese biochimice.  În 

timpul adaptării la un nou stil de viață, 

anumite componente sau procese au 

devenit dispensabile, dar pentru că 

evoluția nu e un proces tocmai rapid, 

acestea nu au dispărut (încă) din 

organismul uman.  

        Aceste organe, comportamente sau 

procese, poartă numele general de 

“vestigii”. Conceptul de componentă 

vestigială este des întâlnit în domeniul 

Biologiei Evoluționiste și se referă la acele 

trăsături care par a fi lipsite de utilitate, 

care și-au păstrat funcția doar într-o mică 

măsură, sau care au dezvoltat 

caracteristici utile noi, dar de importanță 

r e l a t i v  m i n o r ă .  

        După cum spunea și Charles Darwin, 

deși strutul are aripi dar nu poate zbura, el 

tot le folosește atunci când aleargă pentru 

a se deplasa mai ușor. S-a întâmplat 

adesea ca un organ ce nu-și mai îndeplinea 

funcția să fi fost totuși folosit într-un fel, 

sau structura sa să se fi potrivit pentru 

alte funcții. 

        Dacă la începutul secolului XIX se 

considerau a fi organe vestigiale 

numeroase structuri, incluzând glanda 

pineală, timusul, pituitara sau splina, în 

prezent, datorită progresului științific, un 

număr mai mic de organe mai sunt 

considerate a fi vestigiale: descoperirea 

hormonilor a evidențiat rolul glandei 

pineale și a glandei pituitare, iar studiul 

sistemului imunitar a deslușit rolul 

timusului și al splinei.  

       În prezent se consideră că oamenii au 

aproximativ 100 de “rămășițe” vestigiale, 

(care se găsesc și la alte primate sau 

animale înrudite) printre care menționăm: 

reflexul palmar de apucare, apendicele 

vermiform, măselele de minte, coccisul, 

mușchiul palmar lung, gena sintezei de 

vitamina C, mușchii auriculari, plica 

semilunaris.  

 

1.Reflexul palmar de apucare  

       Este un reflex primitiv, care apare 

încă din perioada intrauterină, în 

săptămânile 11-16 de sarcină ș i dispare la 

vârsta de 5-6 luni. Constă în apucarea 

obiectelor plasate în palma bebelusului. 

Dacă se încearcă a se retrage obiectul, se 

observă o strângere mai puternică a 

acestuia. Datorită acestui reflex, bebelușii 

îș i pot susține propria greutate pentru 10-

15 secunde, stând prinș i de o bară 

orizontală de susț inere. Reflexul este 

prezent ș i la puii altor primate, care îș i pot 

sustine propria greutate cu o singură 

mână, pentru mai mult de jumatate de 

oră. Acest lucru ajută puii să stea prinș i de 

trupul ș i blana mamei.  

 

 

 

 

Cașcaval Cătălina Delia, Biochimie anul II 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
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2.Osul coccigian și coada vestigială 

       Coccisul este un os compus din 4 

vertebre unite, situate la baza coloanei 

vertebrale. La animale el formează coada, 

iar la oameni se consideră a fi un vestigiu 

al cozii. În perioada embrionară timpurie, 

embrionii prezintă coadă, care ulterior se 

transformă în coccis. La unii oameni, 

procesul de transformare nu funcționează 

corect, astfel fătul se naște cu coadă. 

Totuși, osul coccis nu este lipsit complet 

de utilitate, deoarece pe el se prind 

numeroși mușchi, tendoane și ligamente. 

De asemenea, coccisul are rol în a prelua 

greutatea corpului în momentul în care 

stăm în poziție șezută, înclinați spre 

spate. 

 

3.Măselele de minte 

       Se crede că, pe măsură ce specia 

umană a migrat din Africa spre alte 

locuri cu habitate diverse, a început să se 

dezvolte civilizația umană, iar dieta s-a 

modificat. Inițial a fost nevoie de 

maxilare puternice și dinți numeroși 

pentru a mesteca eficient frunzele 

cărnoase, astfel încât să fie compensată 

dificultatea de a digera celuloză din 

peretele celular al plantelor. Odată cu 

diversificarea alimentației și a metodelor 

de pregătire a alimentelor înainte de a fi 

consumate, au fost favorizate, prin 

selecție, maxilare mai mici și mai puţin 

robuste.  

        În prezent, molarul de minte apare 

la majoritatea oamenilor, cauzând 

probleme minore, dar și complicații 

serioase.  

        Agenezia molarului de minte este 

determinată genetic, în prezent 

cunoscându-se rolul genei PAX9 în acest 

proces. Agenezia măselei de minte este de 

0% la populațiile de arborigeni din 

Australia, pe când la indigenii din Mexic 

fiind de 100% (niciunul nu are măsele de 

minte).  

 

4.Apendicele vermiform 

      Probabil cel mai cunoscut organ 

vestigial - cu rol important în digestia 

celulozei la strămoșii noștri, deoarece 

găzduia bacterii care produceau celulaza. 

În prezent, datorită schimbărilor apărute 

în dietă, apendicele s-a micșorat, iar 

utilitatea lui s-a redus la a găzdui și 

elibera bacterii intestinale simbiotice, în 

caz de boli intestinale care afectează flora 

intestinală. 

   5. Mușchiul palmar lung 

        Este un mușchi mic, lung, fusiform, 

aflat pe partea anterioară a antebrațului. 

Mușchiul lipsește la 14% din populație, 

procentul diferind între populaţiile 

africane, europene, asiatice și americane 

native. Se consideră că acest mușchi îi 

a j u t a  p e 

strămoșii noștri 

la cățărare. În 

prezent, medicii 

folosesc tendonul 

acestui mușchi în 

o p e r a ț i i l e 

c h i r u r g i c a l e 

reconstructive. 

Credit foto: 20th edition of Gray's Anatomy 

Credit foto: 

Cașcaval Cătălina 
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 6. Sinteza de vitamina C 

        Atât oamenii, cât ș i majoritatea primatelor, ș i-au pierdut capacitatea de a sintetiza 

vitamina C, în urma unor mutaț ii care au dus la dezactivarea genei GULO. Această 

genă producea L-gulonolactono oxidaza, una din enzimele care ajută la transformarea 

glucozei în acid ascorbic. 

   

 7. Mușchii auriculari 

         Aceș ti muș chi au o importanț ă deosebită la multe mamifere, deoarece ajută în 

efectuarea mișcărilor urechii pentru a identifica sursa de sunet, sau, cum se spune 

popular, sunt responsabili de “ciulitul” ș i rotirea urechilor. La oameni ș i la primatele 

artropode, aceș tia sunt slab dezvoltaț i. Acest lucru este compensat de musculatura 

complexă a gâtului, care permite orientarea capului către sursa de sunet. În cadrul 

experimentelor s-a observat o activitate în aceşti mușchi, ca reacție la zgomote 

puternice, însă aceș tia nu mai sunt destul de puternici pentru a miș ca urechea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 8. Plica semilunaris 

        Membrana din colț ul intern al 

ochiului este un alt element vestigial care 

apare atât la om, cât ș i la majoritatea 

mamiferelor. Ea este o “rămăș iț ă” a 

membranei nictitante, denumită popular 

“a treia pleoapă”, cu rol de protecț ie 

suplimentară a ochiului. Plica semilunaris 

apare îndeosebi la peș ti, amfibieni, reptile, 

păsări ș i rareori la mamifere (cămila și 

ursul polar încă au aceasta membrană). 

 

 

 

Credit foto: 20th edition of Gray's Anatomy 

Credit foto: Cașcaval Cătălina 

Credit foto: Cașcaval Cătălina 
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        Vestigialitatea este un proces care se desfășoară pe parcursul a zeci sau sute de mii 

de ani și este unul dintre cele mai puternice argumente ale Biologiei Evoluționiste, în 

fața Creaționismului. În trecutul relativ recent, multor organe și structuri li s-au pus 

sub semnul întrebării rolul. Odată cu progresul științific, misterul a fost deslușit, iar 

acum puține mai sunt învăluite de mister pentru oamenii de știință. Studiul lor 

continuă și în ziua de azi. În locul misterului apare fascinația care culminează cu 

satisfacția de a ști și de a înțelege mai bine mecanismele vieții.   
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P ă d u r i l e  a u  i m p r e s i o n a t    

întotdeauna prin masivitatea lor, prin    

eleganța și impozanța arborilor, și prin 

bogăția lor    intrinsecă. Pădurea, deși se 

regăsește în variate arii geografice, 

rămâne peste tot unitară în ceea ce 

privește natura ei intimă, supunându-se 

acelorași legi generale deorganizare și 

funcționare.  

Condițiile de mediu se află în 

strânsă legătură cu sănătatea noastră.  

Literatura de specialitate din ultimii ani 

atestă faptul că prin menținerea              

biodiversității naturale, în particular a   

biodiversității funcționale (pe grupuri de 

specii sau specii individuale) susținem   

procesele, mecanismele și serviciile            

ecosistemelor de care bunăstarea și             

supraviețuirea rasei umane depind. 

 În ultimii ani, o serie de metode și 

experimente au dus la formarea unei       

literaturi de specialitate în domeniul     

ecologiei, al sănătății, și al psihologiei care 

atestă impactul pozitiv pe care îl are    

natura asupra oamenilor. Persoane care 

locuiesc în zone urbane au fost supuse    

unor teste pe această temă. Ele au fost   

duse pentru o perioadă de timp în diferite 

zone cu natură abundentă pentru a se      

observa dacă apar îmbunătățiri pe plan 

medical și psihologic. Surprinzător,        

persoanele respective au înregistrat o 

scădere semnificativă a nivelului de       

anxietate și deprimare, stima de sine le-a 

crescut, s-au simțit revitalizati și motivați. 

În urma analizelor medicale elaborate s-a 

putut observa că sistemul lor imunitar s-a 

întărit, fizicul și-a recăpătat tonusul    

viguros, funcțiile fiziologice s-au 

îmbunătățit, nivelul de cortizol a scăzut, 

tensiunea a căpătat un nivel normal, iar 

riscul de infarct s-a diminuat. 

Dacă vei căuta pe google “defrișări 

în România” vei găsi sute de articole 

despre acest subiect, care mai de care mai 

dramatice și mai descurajante. Vei afla 

despre Schweighofer Holzindustrie, un 

monstru al industriei lemnului ce înghite 

zilnic, legal și ilegal, sute de metri cubi din 

pădurile României. O să afli despre         

deficiențele instituționale care permit     

executarea acestor lucrări, despre proasta 

politică de administrare a pădurilor, 

despre oameni, politicieni și instituții 

corupte, probleme de mediu, scăderea     

biodiversității ș.a. Totuși, nu putem auzi și 

de bine?! Sau, mai bine zis, de ce nu 

vorbim despre întreg ansamblul de aspecte 

care privesc situația pădurilor noastre? 

   Cel mai important aspect despre 

care putem vorbi pentru a clarifica situația 

pădurilor din România este istoria           

administrării acestora și cum ne             

influențează în prezent din punct de       

vedere ecologic, economic și social. 

Moștenirea silvică pe care o avem acum 

este rezultatul a zeci, chiar sute de ani de 

administrare forestieră mai mult sau mai 

puțin defectuoasă.  

De aici ar trebui să începem. Odată ce am 

înțeles istoria biodiversității pădurilor    

noastre, serviciile ecologice pe care 

pădurea ni le-a oferit în decursul timpului 

și impactul nostru asupra acesteia, vom 

reuși să rezolvăm nu doar problema        

 
Telcean Maria Alexandra, Biochimie anul II  

Facultatea de Biologie si Geologie 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
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defriș ării, ci ș i problema unui sistem      

administrativ sărac ș i confuz. 

România este un caz ideal de studiu 

asupra administrării forestiere    deoarece, 

în primul rând, a experimentat o          

multitudine de influențe socio-politice     

începând cu secolul XIX: dominația        

Otomană, dominația Austro-Ungară,       

independența României, regimul Sovietic 

și acum cadrul Uniunii Europene. În al 

doilea rând, este o zonă cheie de             

conservare a biodiversității în Europa, 

având cel mai mare număr de păduri     

virgine și specii endemice. 

 În 1860, 10 milioane de ha (aprox 

50% din suprafața țării) de pădure          

acopereau teritoriul României. Pe          

parcursul secolului XIX, în timpul       

dominanței Austro-Ungare, s-au plantat în 

Transilvania un număr mare de conifere 

(molid și pin). Spre deosebire, în zona   

dominantă de Imperiului Otoman,          

activitățile de defrișare și împădurire se 

făceau pe principiul refacerii naturale. 

Astfel că în zona defrișată erau lăsați în 

jur de 50 arbori/ha pentru a asigura        

refacerea pădurilor. Asta a dus la o 

înmulțire a pădurilor de foioase (fag, 

stejar) în sudul și sud-estul României. Așa 

se justifică faptul că în nord predominau 

pădurile de conifere, iar în sud cele de    

foioase sau mixte. Până la începutul anilor 

1900 aproape 3 milioane de teritorii 

împădurite au fost defrișate datorită      

războaielor și reformelor agrare, care le-au 

permis țăranilor să folosească terenurile în 

scopuri agricole. Între 1912 și 1922         

defrișările intense generate de cererile   

războiului și reforma agrară (1921) au dus 

la scăderea fondului forestier la 5.023.000 

ha, reprezentând cea mai bruscă și acută 

scădere din istorie. În 1955, inventarul   

forestier cuprindea doar 5.735.000 ha. 

 După cel de al doilea război    

mondial, mai specific după 1975, politicile 

Sovietice au impus refacerea și               

replantarea pădurilor, însă nu în fostele 

arii istorice. Politicile comuniste urmăreau 

în special plata datoriilor de după război și 

crearea unei independențe economice a 

României. Cele mai disponibile și 

valoroase surse de finanțare le                

reprezentau lemnul și petrolul, astfel că, 

pentru a putea compensa defrișările, s-a 

plantat foarte mult molid. 

Molidul (Picea abies) era plantat 

pentru a asigura viitoarea sursă de lemn, 

pentru a controla eroziunile și pentru a 

menține echilibrul ecologic. În consecință, 

numărul foioaselor (care asigură sursa de 

lemn tare) a scăzut, iar numărul              

coniferelor (sursa de lemn moale) a crescut 

până aproape de anul 1990. De asemenea, 

în această perioadă numărul pădurilor 

seculare a scăzut masiv. 

 Compoziția pădurilor s-a schimbat, 

tranziționând în general spre o proporție 

mai mare de specii de conifere (Picea sp., 

Pinus sp., Larix decidua și Pseudotsuga 

menziesii) și unele specii de foioase (Tilia 

cordata, Populus sp., Betula sp., Alnus 

sp.), căpătând o distribuție mult mai 

omogenă. 

 

Tot în perioada socialistă, pe lângă 

defrișările masive, un factor care a        

periclitat refacerea pădurilor a fost        

dezvoltarea industrială. Aceasta a dat curs 

poluării și a afectat microclimatele locale 

din diferite zone prin generarea ploilor 

acide, care au fost urmate de creșterea 

fungilor și dezvoltarea dăunătorilor. 
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 Încă din trecut, acțiunile asupra 

pădurii au avut loc în ariile cel mai ușor 

accesibile. Astfel, zonele din sudul și estul 

țării au fost cel mai mult afectate, având o 

rată de prelucrare forestieră între 4-7% 

din suprafața teritoriului (Constanța,      

Ilfov, Vlasca, Olt și Covurlui).            

Deșertificarea zonelor din sud-estul țării 

în momentul actual este o urmare a      

gestionării defectuase a acțiunilor asupra 

pădurii. 

Suprafața forestieră a crescut în 

România, iar acțiunile de defrișare, 

împădurire și reîmpădurire sunt mult mai 

organizate acum decât în secolul 20. 

Astăzi, cea mai mare parte a acțiunilor de 

defrișare se concentrează în regiunea   

nordică a Transilvaniei (Suceava,          

Bistrița-Năsăud, Harghita, Covasna, Cluj, 

Mureș, Neamț, Bacău), dar și regiunea sud

-estică a țării (Călărași, Ialomița). Totuși, 

schimbările politice și economice majore, 

care au avut loc într-un timp foarte scurt, 

au schimbat structura pădurilor. 

 Literatura de specialitate atestă 

faptul că suprafața forestieră a crescut în 

România din 1924 cu 5%. Rata anuală a 

colectării masei lemnoase între anii 2000 

și 2013 reprezintă jumătate din rata 

anilor 1912 și 1922. (42.000 ha/an în 

prezent, față de 85.000 ha/an). Acest fapt 

înseamnă și o conservare mai eficientă a 

biodiversității. Cu toate acestea, întreaga 

compoziție forestieră, distribuția speciilor 

și vârsta arborilor sunt diferite în prezent.  

 Fondul forestier al României s-a 

extins în ultimii ani, cuprinzând în 

prezent o suprafață de aproximativ 

6.861.000 ha (29,8% din suprafața țării). 

67,7% din această suprafață se află în   

posesia statului, reprezentat de Romsilva 

(Regia Națională a Pădurilor) sub           

autoritatea Ministerului Mediului, Apelor 

și Pădurilor; 32,3% reprezintă domenii   

private gestionate de diferite instituții,  

entități cu profil forestier în sectoare   

publice și private și proprietari               

individuali. Pădurea se află în procent de 

66,6% în zonă montană, 24,4% în zonă de 

deal și 10% în zonă de câmpie. 

 Vârsta pădurilor este mult mai 

omogenă acum. Multe păduri seculare au 

fost supuse defrișării. Din 1924 până în 

2014, pădurile de peste 100 de ani au 

scăzut de la 14% la 9%, iar pădurile între 

80-100 de ani au crescut cu 1%. Acest    

proces de omogenizare a pădurilor din 

punct de vedere al vârstei s-a datorat în 

principal alternării între drepturile de 

proprietate. În trecut, o mare parte din 

pădurile bătrâne (>80 ani) au fost         

distribuite între stat, proprietari privați, 

biserică și școli, fapt ce a dus la          

comercializarea lor. În perioada regimului      

comunist, pădurile au fost din nou          

defrișate în vederea achitării datoriilor 

aferente războiului. În prezent, cea mai 

mare suprafață de păduri bătrâne din 

România se află în posesia statului (83%). 

 Pădurile seculare sunt importante 

deoarece asigură habitatul ideal pentru 

mii de specii, conservă și îmbogățesc       

biodiversitatea și mențin ciclurile ecologice 

naturale. În multe regiuni, acestea au fost 

tăiate și înlocuite cu păduri secundare. În 

acest fel, suprafața forestieră crește, ceea 

ce e un semn bun, însă aceste noi păduri 

nu asigură aceleași funcții ecologice și nu 

întrețin biodiversitatea precum pădurile 

seculare, multe dintre specii nereușind să 

țină pasul cu schimbări de o asemenea 

magnitudine. 

În ciuda intervențiilor umane tot 

mai agresive, Carpații din România dețin 

cele mai extinse zone cu păduri            

semi-naturale și virgine din Europa (peste 

20.000 ha, care vor fi acceptate ca situri 

ale Patrimoniului Mondial Unesco).    

Acestea asigură habitatul celor mai mari 

populații de râși, lupi, urși și bizoni(se 

încearcă din nou răspândirea lor prin    

proiectul Rewilding Europe) din spațiul 

european. Tot aici se găsesc o treime din 

speciile de plante din Europa, printre care 

multe endemice. Aceste păduri mai există 

la noi în țara deoarece se află în zone 

foarte greu accesibile. 

Poziția geografică a României a 

permis dezvoltarea naturală a unor specii 

reprezentând elemente pontice, balcanice, 
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carpatice și continentale care lipsesc din 

alte zone europene. Totodată, întreaga 

gamă de etaje altitudinale a determinat 

marea       diversitate a florei. 

Tehnicile de imagistică Landsat au 

permis o obervare mult mai amplă a       

arealului Carpatic între 1985 și 2010, 

având o corectitudine de peste 85%. Prin 

îmbinarea imaginilor surprinse de sateliți 

cu utilizarea principiilor de „machine 

learning”(inteligență artificială), s-au 

obținut imagini clare asupra întregului lanț 

Carpatic. Acestea surprind într-o manieră 

spatio-temporală dinamica pădurilor în 

acești ani. 

 Rezultatele arată că pe parcursul 

celor 25 de ani, suprafața pădurilor       

Carpatice a crescut, însă structura 

(compoziție, vârstă, biodiversitate) acestora 

s-a schimbat mult datorită implicațiilor   

socio-politice socialiste care au dominat 

aceaste zone, iar apoi a reglementărilor  

Europene. 

 În principal, s-a observat o scădere a 

pădurilor de conifere și o creștere a celor 

mixte. Acest lucru se datorează în special 

factorilor naturali (furtuni sau     avalanșe) 

care au pus la pământ multe păduri de 

molid moștenite din perioada   socialistă. 

Totodată, acțiunile de defrișare de după 

1990 s-au executat în special asupra     

acestor păduri de lemn moale. 

 Restituirea pământului foștilor   

proprietari pe fondul unei legislații         

forestiere precare a cauzat cele mai grave 

probleme asupra  ecosistemelor.           

Aproximativ 50-75% din terenurile private 

(700.000 ha) nu se află sub o administrare 

forestieră clară și stabilă, astfel că cele mai 

multe defrișări ilegale au loc în aceste zone. 

Deținătorii privați de teren sunt obligați 

prin legile prevăzute în Codul Forestier să 

asigure protecția zonelor prin ocoale silvice 

și personal atestat, însă acest lucru nu se 

întâmplă de cele mai multe ori în termeni 

legali. 

Sustenabilitatea ecosistemelor       

forestiere este întreținută de un anumit 

grad de continuitate în cursul dezvoltării 

naturale a pădurilor. Astfel, pentru a evita 

pierderea biodiversității prin defrișări și 

reîmpăduriri inefieciente, Uniunea          

Europeană impune statelor membre mai 

multe programe de reabilitare a ariilor  

naturale valoroase. EUTR (Regulamentul 

U.E. privind materialul lemnos) interzice 

introducerea de materiale lemnoase de   

proveniența ilegala pe piața UE, lege 

aplicatăîn toate statele europene din 3 

martie 2013. În România a apărut pe 

aceeași cale rețeaua Natura 2000, o rețea 

menită să protejeze speciile de animale și 

plante în habitatele lor naturale din zonele 

protejate prin lege, păstrând totodată 

echilibrul socio-economic al țării.               

Organizații non-guvernamentale precum 

WWF (World Wide Fund for Nature) și FSC 

( F o r e s t  S t e w a r d s h i p  C o u n c i l )                    

militeazăîmpotriva crimelor forestiere și țin 

cont de buna gestionare a serviciilor        

ecologice. PEFC ( Programul pentru      

asigurarea certificărilor europene) este un 

organism de certificare a pădurilor, care 

Identificarea unor păduri virgine în județul Sibiu.  

Sursa:www.wwf.ro 
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verifică ș i asigură legalitatea drumului materialului lemnos din pădure ș i până la            

exploatator. 

 Inclusiv noi putem contribui oricând la conservarea ecosistemelor verzi pe care le 

deținem prin împotrivirea în fața ilegalităților. „Radarul pădurilor” este o iniţiativă     

adresată tuturor cetățenilor, prin care aceștia pot singuri să verifice legalitatea unui 

transport de lemne, apelând 112 și indicând numărul mașinii de transport. 

Cu siguranță, în momentul de față nu putem fi indiferenți în fața problemelor cu 

care se confruntă pădurile noastre.Primii pași către îmbunătățire i-am făcut în ultimii ani, 

în special prin urmarea legislației Europene. Principalul mod prin care putem avea un 

efect pozitiv asupra pădurilor României este să ne schimbăm pe noi înșine, prin              

informare, prin înțelegere, prin conștientizarea situației în mod obiectiv și critic. Și mai 

apoi, să nu ne pierdem dragostea de natură! 
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Pădure de molid, puieți și arbori, într-o fostă zonă afectată de defrișare.  
Parcul Național Munții Rodnei, Aria protejată Cascada Cailor.  
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        Pe măsură ce populația lumii continuă să crească, iar condițiile de trai din țările 

dezvoltate se îmbunătățesc - și, implicit, crește și speranța de viață -, devenim martori unei 

creșteri ale mediei de vârstă din unele țări, dar și a prevalenței bolilor neurodegenerative 

ce afectează în principal persoanele vârstnice. Majoritatea acestor afecțiuni, printre care 

se numără Alzheimer, Parkinson și Creutzfeldt-Jakob (CJD), se caracterizează prin 

prezența în celulele afectate a unor agregate formate din proteine pliate greșit – amiloide 

– care, în cazul bolii Alzheimer de exemplu, anulează sinapsele dintre neuroni și 

deteriorează progresiv capacitatea celulelor de a funcționa normal, ducând în final la 

moarte celulară.    

        Până în momentul de față, deși se cunosc unele mecanisme moleculare comune ale 

patogenezei acestor afecțiuni, ele nu sunt elucidate în întregime, iar în urma unui studiu 

realizat de către profesorul John Collinge, directorul Departamentului de Boli 

Neurodegenerative de la Universitatea din Londra și echipa sa de patologi, a ieșit la iveală 

ipoteza conform căreia aceste boli ar putea fi transmisibile. Doctorul Collinge împreună cu 

colegii săi au examinat creierele a patru persoane autopsiate cărora, la un moment dat în 

timpul vieții, li s-au administrat prin injecție preparate ce conțineau hormoni umani de 

creștere (hGH), extrași din glandele pituitare ale persoanelor decedate, și care fuseseră 

contaminate cu proteine pliate greșit – prioni – ce provoacă CJD. Ca urmare a 

administrării acestor extracte hormonale, toate cele patru persoane au murit datorită 

Rusu Dragoș Raul, 

Biotehnologii Industriale anul III, 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca  

http://universityofcalifornia.edu  
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leziunilor provocate de către bolile prionice pe care le-au dezvoltat, situându-se în 

intervalul de vârstă de 40-60 de ani, însă Dr. Collinge a mai observat prezența plăcilor 

albicioase pe creierele acestor persoane – o caracteristică a bolii Alzheimer. Așadar, este 

posibil ca „semințe” de peptide β -amiloide, care sunt responsabile pentru formarea 

amiloidelor în cazul bolii Alzheimer, să fi fost transferate împreună cu prionii prezenți în 

acele preparate hormonale și să fi declanșat boala. „Credem că explicația cea mai 

plauzibilă pentru apariția patologiei amiloide este că aceasta ar fi fost transmisă prin 

anumite extracte de hGH, care s-au întâmplat să fie contaminate cu semințe β-amiloide 

și prioni CJD,” spune Prof. Dr. John Collinge.  

       Ipoteza necesită însă realizarea unor studii independente și în condiții controlate 

pentru ca ea să poată fi testată, însă dacă se dovedește a fi confirmată, vor exista 

consecințe vaste în ceea ce privește practicile medicale. Deoarece prionii se lipesc foarte 

bine de suprafețe metalice, aceștia sunt foarte greu de îndepărtat, deci instrumentele 

chirurgicale, printre altele, ar trebui supuse unor noi tehnici de decontaminare.  
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     După cum probabil ați observat, anul acesta a fost extrem de cald. Un rol important în 

a cauza această situație a fost jucat de El Nino al anului 2015. Acest eveniment este      

caracterizat prin faptul că apele Oceanului Pacific sunt mai calde, în special în jurul      

Ecuatorului, ceea ce are drept rezultat temperaturi crescute în jurul globului. De ce? 

Pentru că apele calde care se găsesc în jurul Ecuatorului sunt, în mod normal, menținute 

în același loc de către vântul care bate dinspre est spre vest, rămânând astfel în jurul    

Indoneziei și Australiei. Dar în timpul unui an care prezintă fenomenul El Nino, vântul își 

reduce viteza și își poate chiar inversa direcția, ceea ce face ca apa caldă să se 

răspândească până în Africa de Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Un El Nino puternic are efecte asupra întregului glob, iar cel de anul acesta a fost unul 

dintre cele mai puternice înregistrate vreodată. Aerul se încălzește considerabil, modelul 

de circulație în jurul globului se schimbă. Americile vor vedea furtuni mai puternice, mai 

intense și la o frecvență mai crescută decât în mod normal. Pe de altă parte, Asia de Sud și 

Australia, de obicei ploioase, vor avea parte de secetă. 

https://wunderground.atavist.com/el-nino-forecast 
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Dar ce legătură are asta cu coralii? Ajungem și acolo. 

     Sunteți cu toții familiarizați cu coralii, acele minunate animale, asemănătoare florilor 

(de unde rezultă și numele clasei lor), care luminează oceanele, peste tot în jurul lumii. 

Acum, ceea ce trebuie să știți este că ei nu fac acest lucru singuri. În mod normal, ei sunt 

incolori, dar alga brună care trăiește în interiorul lor le dă culoare.  Algele produc mâncare 

pentru corali prin fotosinteză, astfel că cele două părți trăiesc în armonie, împărțindu-și 

resursele. Cu toate aceastea, coralii pot supaviețui numai într-un anumit interval de    

temperatură. Astfel, atunci când temperaturile cresc prea mult, coralii, aflați sub efectul 

stresului fiziologic, expulzează alga care începe să producă compuși toxici. În consecință, 

coralii își pierd culorile luminoase, iar scheletul lor, vizibil acum prin țesutul translucid,  

impune albul fantomatic. Acest fenomen poartă numele de “albirea coralilor”.  

https://www.theguardian.com/environment/gallery/2016/jun/07/coral-graveyard-the-aftermath-of-bleaching-on-the

-great-barrier-reef-in-pictures#img-6 
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      Dacă, după ce fenomenul de albire a 

avut loc, alga este reabsorbită în scurt 

timp, atunci coralul supraviețuiește. Pe de 

altă parte, dacă acest lucru nu se întâmplă, 

coralul moare, deoarece nu poate trăi fără 

alge o perioadă mai lungă de timp. 

     Acum, după ce am discutat culoarea 

coralului propriu-zis, urmează să discutăm 

recifurile de corali și de ce albirea            

reprezintă o amenințare pentru ele. În timp 

ce frumusețea coralului este dată de algă, 

cea a recifului este dată de multitudinea de 

plante și animale ce trăiesc acolo. Pentru 

ele, coralii sunt precum copacii pentru 

păsări și alte vietăți. Astfel, recifurile de 

corali pot fi cu adevărat considerate       

ecosisteme. Prin urmare, atunci când     

coralii albesc și mor, tot ce depinde de ei 

este afectat. În timpul unui eveniment de 

albire în masă, întregi recifuri albesc și 

mor, în loc de câțiva corali individuali. În 

acest caz, El Nino, împreuna cu încălzirea 

globala, trebuie învinuiți. 

     Temperaturile aflate în creștere în jurul 

globului sunt principala cauză pentru     

albirea coralilor. Din cauza încălzirii    

globale, temperaturile oceanelor au crescut 

destul de mult în ultimii ani, deoarece 

oceanele absorb 93% din căldura cauzată 

de încălzirea globală. Oceanele sunt acum 

cu mult mai calde decât erau cu 50 de ani 

în urmă. Așadar, oceanele erau deja mult 

prea calde atunci când El Nino și-a făcut 

apariția, iar aceasta a fost picătura care a 

umplut paharul. Rezultatul a fost cel mai 

sever eveniment de albire în masă a       

coralilor înregistrat vreodată. Cu toate 

acestea, pe lângă temperaturile crescute, 

să nu uităm să menționăm suprapescuitul, 

poluarea și supraexploatarea coralilor 

pentru industria bijuteriilor, deoarece și 

acestea poartă o parte din vină. 

     În mijlocul a toate acestea este Marea 

Barieră de Corali. Minunea naturală     

australiană a trecut deja prin destule albiri 

în masă în ultimele trei decenii,           

evenimente care i-au ucis apoximativ 

jumătate din corali. Și asta era înainte de 

evenimentul de anul acesta. 

     Perioada 2015-2016 a văzut moartea a 

unui sfert din coralii rămași și, dacă asta 

nu era destul de alarmant, ceea ce a lovit 

oamenii de știință nu a fost doar               

severitatea, ci și rapiditatea cu care albirea 

a avut loc. 

     Marea Barieră de Corali, o minune         

naturală până nu demult, acum seamănă 

mai mult cu un cimitir natural. Acum poți 
vedea corali moi, pe moarte, alunecând de 

pe scheletul tare al coralilor deja morți, 
îngropați sub o pătură groasă de alge. Pești 
și alte animale mor, se descompun, sau 

părăsesc reciful, întregul ecosistem se 

îndreaptă rapid spre propria distrugere. 

 

http://www.sciencemag.org/news/2016/04/survey-
confirms-worst-ever-coral-bleaching-great-barrier-reef 

https://www.theguardian.com/environment/

gallery/2016/jun/07/coral-graveyard-the-aftermath-of-

bleaching-on-the-great-barrier-reef-in-pictures#img-4 
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     Coralii adăpostesc 25% din speciile marine, protejează țărmul și susțin industria      

pescuitului, dar și economia prin turismul generat, prin urmare acest eveniment a avut 

foarte multe consecințe negative. Atât de multe încât a atras atenția guvernului           

Australian. Cu toate acestea, nu se pot pune de acord dacă amenințarea este sau nu reală, 

iar consecințele atât de serioase pe cât susțin oamenii de știință, sau dacă unii dintre ei 

doar se folosesc de acest fapt pentru a câștiga voturi. Prin urmare, încă nu au un plan    

serios de acțiune. 

      Adevărul este că amenințarea este reală, pe cât de reală se poate. Unii oameni de     

știință spun că este prea târziu pentru recif, în timp ce alții păstrează speranța că poate fi 

salvat. Dacă poate fi salvat, atunci trebuie să fim cu toții informați și să acționăm. Dacă 

nu, atunci oamenii și-au făcut deja partea. 

 

 

Referințe: 

1.Overfishing and nutrient pollution interact with temperature to disrupt coral reefs down to microbial scales, Jesse 

R. Zaneveld et colab., Nature Communications 7, Article number: 11833 

2.http://oceanservice.noaa.gov/facts/coral_bleach.html 
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     Nanotehnologia este știința care implică 

studiul materialelor și a dispozitivelor la 

scară nanometrică. Prefixul”nano” provine 

din grecescul  ”nanos” purtând semnificația 

de ”pitic”, devenind din ce in ce mai 

frecvent în literatura stiințifică. 

     În Sistemul Internațional de Unități 

(SI) desemnează a miliarda (10-9) parte, 

prin urmare un nanometru (nm) este o 

unitate de măsură a lungimii, 

reprezentând a miliarda parte dintr-un 

metru. 

Ce este nanomedicina? 

     Nanomedicina este o ramură relativ 

nouă a nanotehnologiei, care se ocupă cu 

studiul proceselor de diagnosticare, 

tratament și profilaxie a bolilor și 

traumatismelor, utilizând proprietățile 

materialelor la scară nanometrică, care  

diferă la nivel fizic, chimic și biologic de 

aceleași materiale la scară mai mare. 

     Aplicațiile nanotehnologiei în domeniul 

științelor biomedicale conturează apariția 

nanomedic inei ;  în  ul t imii  ani 

nanomedicina și-a focalizat atenția pe 

înțelegerea problemelor legate de toxicitate 

și impactul nanomaterialelor asupra 

mediului și a sănătății publice. 

     Nanomedicina deține potențialul 

detectării și prevenției în stadii incipiente, 

dar și de a îmbunătăți procesele de 

diagnosticare și tratament a multor boli, 

precum: diferite forme de cancer, afecțiuni 

c a r d i o v a s c u l a r e ,  s i n d r o m u l 

imunodeficienței umane dobândite, boli 

neurodegenerative (Parkinson, Alzheimer, 

scleroza multiplă), oculare și  respiratorii.  

     Ce sunt nanoparticulele? 

     Nanoparticulele sunt materiale cu 

dimensiuni mai mici de 100 nm. În ultimii 

ani s-au afirmat în medicina modernă, cu 

aplicații clinice precum: agenți de contrast 

în imagistică, sisteme de trasport țintit de 

medicamente, terapia genică, biosenzori, 

biomarkeri. 

     Nanoparticulele aparțin sistemelor 

disperse coloidale, care dețin o suprafață 

foarte mare raportată la volumul lor, 

datorită dimensiunilor nanometrice. 

     Nanobiomaterialele care pot fi 

controlate sub acțiunea unui câmp 

magnetic extern prezintă numeroase 

aplicații în biotehnologie, dar și în diferite 

domenii medicale. 

     În aplicațiile medicale, cele mai folosite 

proprietăți sunt cele optice și 

magnetice,alături de cele fizice. 

    Pentru a interacționa cu o țintă 

biologică, nanoparticulelor li se atașează 

un înveliș molecular care funcționează ca o 

interfață bioanorganică; printre cele mai 

folosite învelișuri se găsesc: anticorpi, 

biopolimeri (colagenul, dextranul), 

polietilen glicol (PEG), polivinil alcool 

(PVA), care cresc gradul de  

biocompatibilitate. 
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Aplicații ale nanoparticulelor în 

medicină 

     Un avantaj  fundamental al 

nanoparticulelor în medicină este oferit de 

dimensiunea nanometrică a acestora, 

scară la care au loc și  majoritatea  

mecanismelor biologice din organismele 

vii. Acestea din urmă sunt alcătuite din 

celule a căror dimensiune variază în jurul 

valorii de 10μm, pe când componentele 

celulare figurează în domeniul 

s u b m i c r om et r i c .  P r i n  u r m a re , 

nanoparticulele dețin potențialul de a 

depăși barierele biologice, accesând noi 

locații pentru livrare, interacționând cu 

molecule precum ADN, ARN, proteine la 

diferite nivele, în sânge, organe, țesuturi și 

celule. 

 

Transportul țintă de medicamente 

    Sistemele de transport țintit de 

medicamente sunt concepute astfel încât 

să fie atrase doar de un anumit tip de 

celule (precum celulele canceroase, 

bolnave). Particulele pot fi controlate astfel 

încât livrarea să se facă doar la nivelul 

regiunii de interes fără a afecta țesuturile 

sănătoase. 

    Liposomii sunt vezicule formate în urma 

auto-organizării  moleculelor de fosfolipide 

într-un mediu apos. Medicamentele pot fi 

încorporate în interiorul veziculelor sau 

printre moleculele de fosofolipide ce 

alcătuiesc bistratul membranar, care, deși 

sintetic, este similar cu cel al membranelor 

biologice, datorită proprietăților de 

biocompatibilitate și biodegrabilitate. 

Liposomii devin sisteme de transport țintă 

în urma modificării chimice a suprafeței 

acestora cu ajutorul liganzilor și 

polimerilor. Deși liposomii nu pot fi 

denumiți ”particule” în mod convențional, 

aceștia constituie una dintre cele mai 

folosite metode de transport la nanoscară. 

 

     Nanoparticulele funcționalizate cu 

diferiți polimeri (precum 

PEG:polietilenglicol), cunoscuți pentru 

solubilitatea și biocompatibilitatea ridicată 

sunt, la scară largă, folosite în terapia 

medicamentoasă țintită. 

     Pe lângă nanoparticule polimerice și 

liposomi, alți autori au studiat utilizarea 

dendrimerilor, transportorilor proteici, 

conjugaților polimerici și a 

nanoparticulelor anorganice  ca sisteme de 

transport țintit. 

     Nanoparticulele supraparamagnetice 

pe baza de oxid de fier oferă rezultate 

promițătoare în terapia cancerului; în 

urma aplicării unui câmp magnetic extern, 

pe baza proprietăților magnetice, aceste 

nanoparticule generează căldură, 

inducând hipertermie în țesutul de interes, 

distrugând astfel celulele tumorale și 

vasele de sânge din apropiere. 

Tratamentul prin hipertermie are mai 

puține efecte secundare decât cel prin 

chimioterapie și radiații. 

Fig.1 Considerații structurale ale liposomilor pentru 

transportul  si eliberarea condiționata de compuși 

bioactivi (Çağdaş, Melis, Ali Demir Sezer, and Seyda 

Bucak. "Liposomes as potential drug carrier systems 

for drug delivery." Application of Nanotechnology in 

Drug Delivery (2014). 
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Fig.2 Imagini TEM cu nanoparticule magnetice pe baza de oxid de fier( Sursa: Alice Bu,  ”Iron Oxide Nanoparticles, 

Characteristics and Applications ”-http://www.sigmaaldrich.com 

Imagistica medicală 

     Nanoparticulele oferă îmbunătățiri considerabile în imagistica biologică a celulelor și 

țesuturilor cu ajutorul microscopiei  fluorescente, cât și în imagistică prin rezonanța 

mecanică (MRI- Magnetic Resonance Imaging);  îmbunătățesc contrastul  imaginilor 

obținute în urma  tomografiei prin emisie de pozitroni (PET-Positon Emission 

Tomography)  și a celei prin ultrasunete. 

     Nanoparticulele supraparamagnetice pe bază de oxid de fier  sunt eficient folosite în 

lupta împotriva cancerului, atunci când sunt funcționalizate cu învelișuri specifice, care 

facilitează atașarea acestora de celulele tumorale. Proprietățile magnetice stau la baza 

folosirii acestora ca agenți de contrast în tehnicile de MRI; dimensiunea și concentrația 

nanoparticulelor la locul tumorii oferă posibilitatea obținerii unei rezoluții ridicate și o 

localizare mult mai precisă a leziunilor. 

Tehnici de diagnosticare 

     Biomarkerii tumorali sunt indicatori fiziologici sau biochimici produși de celulele 

tumorale, răspândiți în întreg corpul, care contribuie la indentificarea cancerului. Însă, 

acești biomarkeri se găsesc în concentrații mult prea mici pentru identificarea cancerului 

în faze incipiente; de aceea s-au folosit nanoparticule specifice care în urma interacțiunii 

cu celulele canceroase, induc modificări ce determină creșterea producției de biomarkeri de 

către celulele tumorale. Astfel, identificarea acestora devine un proces mult mai simplu și 

eficient, permițând obținerea unui diagnostic mult mai precis decat cel oferit în urma 

biopsiilor. 

     Nanoparticulele magnetice pot contribui la diagnosticul mult mai rapid al cancerului 

cerebral (glioblastom). Aceste nanoparticulele se atașează în sânge de niște microvezicule 

care provin din celule tumorale; aceste agregate de microvezicule/ nanoparticule 

magnetice pot fi detectate printr-un sistem de rezonanță magnetică nucleară (NMR). 

Tehnici terapeutice 

     Terapia fotodinamică în tratamentul cancerului constă în distrugerea celulelor 

canceroase de atomi de oxigen, citotoxici generați de către un laser. Pentru generarea de 

atomi de oxigen sunt folosiți agenți  fotosenzitivi care vor fi preluați, în concentrația cea 

mai mare, de către celulele  canceroase, cât și de cele sănătoase. În urma expunerii   
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agenților fotosenzitivi la radiație luminoasa cu o lungime de undă specifică, vor produce o 

forma de oxigen, care va distruge celulele canceroase. Cu toate acestea, moleculele de 

agenți fotosenzitivi rămase pot ajunge la nivelul pielii și a ochilor, crescând astfel 

sensibilitatea pacienților la expunerea solară. Cu scopul evitării acestui efect secundar, 

varianta hidrofobă a agentului fotosenzitiv este inclusă într-o nanoparticulă cu structură 

poroasă; agentul, fiind închis în nanoparticulă, nu se va imprăștia în tot organismul, iar 

oxigenul atomic sintetizat va fi eliberat prin pori de 1nm. 

Ingineria tisulară 

     Nanoparticulele și nanofibrele dețin un rol important în sinteza de bio-schele 

(engl.scaffolds) pentru reconstrucția de țesuturi și organe. Aceste matrici sunt biomateriale 

solide cu structură poroasă care favorizează adeziunea, migrarea și organizarea celulară. 

     În ingineria tisulară este importantă simularea mediului extracelular necesar creșterii 

și diferențierii celulare, de aceea nanoparticule au fost introduse în structura matricilor 

sintetice polimerice, generând materiale nanocompozite, a căror structură mimează 

arhitectura țesutului uman natural, favorizând  adeziunea, proliferarea și diferențierea 

celulară. 

     Direcția de dezvoltare a nanoparticulelor pe termen lung se axează pe 

multifuncționalitate, posibilitatea  de a fi  controlate de surse externe sau de către mediul 

biologic local devenind astfel nano-dispozitive. 

     În următoarele decenii utilizarea nanotehnologiei în medicină va revoluționa 

modalitatea de diagnosticare și tratament al diferitelor afecțiuni ale organismului uman; 

în timp ce unele nano-tehnici rămân în stadiul de proiect, altele se găsesc la diferite stadii 

de testare, realizând un progres remarcabil către comercializarea și aplicarea propriu-zisă 

în medicină. 
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      Într-o societate modernă, dominată de egocentrismul umanității, în care omul s-a 

situat cu forța în mijlocul tuturor sistemelor, astfel încât orice acțiune să conveargă spre 

bunăstarea lui, viața fără oxigen, carbon, hidrogen şi azot ar fi greu de imaginat. Din 

fericire însă, aceste aspirații ridicate ale  omenirii (mă refer aici de pildă la colonizarea 

altor planete), au forțat oarecum oamenii de știință să studieze problematici legate de 

medii neprielnice pământenilor. 

     Cu speranța de a scoate la lumină noi forme atipice de viață, o echipă de cercetători din 

Colorado, SUA, a decis să cerceteze o faimoasă grotă sulfuroasă din zona orașului 

Steamboat Springs. Biospeologi, microbiologi, geologi și fotografi au pătruns astfel într-

unul din cele mai ostile medii de viață găsite pe Terra. 

     Pentru a ne face o idee despre ce se găsește în acea cavernă, trebuie menționat faptul 

că atât nivelul de hidrogen sulfurat, cât și cel de dioxid de carbon întrec de 4 ori limita în 

care un om poate supraviețui. Mucusul, picăturile de acid, la fel ca și noroiul, se găsesc 

peste tot în interiorul peșterii, după cum ne informează specialiștii de la National 

Geographic. 

     Ei bine, aici, echipa din Colorado a întâlnit o nouă specie de viermi roșii, pe care i-a 

denumit, considerând mediul în care trăiesc, Limnodrilus sulphurensis. Aceștia sunt unici 

față de alți reprezentanți ai genului, care de asemenea se dezvoltă în medii bogate în sulf, 

prin faptul că nu prezintă niciun fel de simbioze cu bacterii sulfuroase, care să contribuie 

la protecția acestor creaturi, considerând habitatul toxic în care se dezvoltă. Astfel, aceste 

organisme și-au perfecționat propriile metode de apărare împotriva sulfului, dovezile 

pornind încă de la culoarea lor roșie , intensă, care denotă o concentrație mare de 

hemoglobină și derivați ce duc la o eficacitate sporită a legării oxigenului. De asemenea, 

savanții cercetează ipoteza prezenței unei substanțe în mucusul în care se găsesc coloniile 

acestor viermi, care  ar reduce hidrogenul sulfurat. Cât despre nutriția lor, cercetătorii 

afirmă că aceasta se realizează pe baza descompunerii bacteriilor extremofile prezente în 

picăturile de apă din peșteră. 

     David Steinnmann, biospeolog la Muzeul Naturii și Științei din Denver, afirmă că 

descoperirea acestor viermi poate ajuta la înțelegerea mecanismului prin care acești 

viermi leagă atât de eficient moleculele de oxigen, acest fapt aducând eventuale beneficii 

în domeniul medical. De asemenea, extragerea substanței care reduce hidrogenul sulfurat 

ar putea aduce beneficii mari în speologie, facilitând accesul speologilor în medii 

nefavorabile. În fine, personal cred că cea mai mare importanță a acestei descoperiri și a 

altora asemănătoare este conștientizarea biodiversității, a vitalității dezvoltate în habitate 

nebănuite, fapt care va ajuta în viitor la colonizarea unor medii extraterestre. 
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     Pentru a concluziona, consider oportună citarea fotografului echipei, care dă o notă 

artistică expediției, punându-i totuși în evidență chintesența: “În peșteră, m-am simțit ca în 

interiorul unei mari vietăți, de parcă aș fi fost înghițit de vreun monstru extraterestru, 

gigantic, din fundul apei sau din spațiu.[…] Într-un fel, chiar eram în interiorul unui 

organism, sau poate, mai exact, în interiorul unui ecosistem. Asta pentru că peștera este o 

colonie de organisme, care trăiesc împreună într-un ecosistem obscur, a cărei 

funcționalitate e menținută de sulful venit din adâncurile Pământului și nu de razele 

solare.”(N.Thompson,2016). 

IMAGINI:  

Foto Credit: Norman R. Thompson  

Foto Credit: Norman R. Thompson (mucus cu colonii de 

bacterii) 

Foto Credit: Norman R. Thompson (specii de viermi și 

colonii de microorganisme) 

Referințe: 
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(2):Bryan Menegus (revistaGizmodo Australia)(2016, Iunie, 8):These disgusting worms can basically survive in hell 
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     Vara anului 2016 s-a terminat, lăsând în urmă o serie de  evenimente impresionante și 

activități interesante. Un astfel de eveniment a fost Simpozionul Internațional „Young 

Researchers in Bio-Sciences”. Cea de a 3-a ediție internațională s-a încheiat cu succes și a 

reușit să aducă împreună oameni de știință de pe diferite meleaguri și cu diverse domenii 

de activitate. Sunt multe de spus despre acest eveniment, dar cel mai bine veți înțelege 

citind cuvintele celor care s-au făcut remarcați nu numai prin studiile științifice, dar și 

prin modul de prezentare a rezultatelor obținute. 

Daniel Cruceriu:  

 

 

 

 

Universitatea Babeș-Bolyai,  

Colectivul de Inginerie Genetică Vegetală,  

Cluj-Napoca, România 

Sesiunea de prezentare orală – Caracterizarea mai multor mecanisme de rezistență în 

hibrizii somatici dintre Solanum bulbocastanum și soiul S. tuberosum ’Rasant’ 

Care este scopul cercetării prezentate? 

     În cadrul YRBS, prezentarea noastră s-a conturat în jurul uneia dintre cele mai mari 

probleme cu care se confruntă agricultura la nivel modial, în momentul de față: cum 

vom reuși să aprovizionăm omenirea cu hrană, în contextul creșterii continue a 

populației? Comunitatea științifică lucrează de câteva decenii întru rezolvarea acestui 

neajuns și a propus de-a lungul timpului soluții ca ameliorarea clasică, transformarea 

genetică sau hibridarea somatică în rândul plantelor cultivate.  

     Hibridarea somatică este un proces biotehnologic extrem de interesant, ce presupune 

fuziunea a două protoplaste izolate de la specii diferite, prin care cromozomi proveniți 
de la ambele specii de interes ajung să formeze genotipul noului organism vegetal. În 

acest context, în cadrul Laboratorului de Inginerie Genetică Vegetală al facultății 
noastre, o direcție importantă de cercetare ce este abordată se referă tocmai la 

îmbogățirea genofondului unor specii de plante cultivate, cu precădere din perspectiva 
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mecanismelor de rezistență la diverși 

factori de mediu, prin hibridare somatică. 

Personal, am lucrat pe o serie de 

organisme vegetale astfel obținute, hibrizi 

somatici rezultati din încrucișarea unui 

soi de cartof cultivat și a unei specii 

sălbatice aparținând aceluiași gen, 

provenită din America de Sud. Scopul 

principal a fost de a obține genotipuri de 

cartof care să prezinte caracteristici 

similare cu cartoful cultivat în privința 

productivită ț i i  ș i  caracterist i c i 

asemănătoare cu specia sălbatică din 

punctul de vedere al rezistenței la factori 

externi. Astfel, în cadrul conferinței am 

prezentat o caracterizare a 3 hibrizi 

somatici de cartof, din perspectiva unor 

mecanisme structurale și fiziologice de 

rezistență, dovedind superioritatea 

acestora în comparație cu soiul cultivat.  

În urma rezultatelor obținute la acest 

studiu, ce plănuiești să faci mai 

departe? 

     Avantajul major al hibridării somatice 

constă în transferul mare de material 

genetic de la o specie la alta, și astfel a 

numeroase trăsături fenotipice. Totuși, 

procesul fiind unul fizic și nu biologic în 

esență, reușita hibridării nu depinde de 

cercetător, iar organismele vegetale 

obținute nu dețin întotdeauna noi 

trăsături valoroase. Astfel, toți hibrizii 

somatici rezultați în urma unui astfel de 

experiment trebuie foarte bine 

caracterizați pentru a selecta acele 

genotipuri ce merită întradevăr folosite în 

continuare. După o caracterizare 

minuțioasă, hibrizii somatici intră într-o 

etapă de back-crossing cu soiuri cultivate, 

iar ulterior pot fi incluși în programe 

ample de ameliorare. Finalitatea unui 

astfel de experiment, care poate dura și 

peste 10 ani de la un capăt la altul, este 

utilizarea noului genotip ca soi cultivat cu 

trăsături superioare din perspectiva 

rezistenței la factori de mediu, în 

agricultură.  

Ca participant, ce ai de spus despre 

Simpozionul Internațional „Tineri 

Cercetători în BioȘtiințe”? 

     Personal, cred că tinerii cercetători 

clujeni din aria științelor exacte au nevoie 

de astfel de evenimente locale accesibile, 

care să încurajeze dezvoltarea pe plan 

profesional. Astfel de sesiuni de 

comunicări științifice nu doar că ne 

stimulează activitatea de cercetare 

propriu-zisă, dar ne și oferă posibilitatea 

să interacționăm cu oameni cu aceleași 

nevoi și interese. Anul acesta, conferința a 

fost bine organizată, consistentă din 

punctul de vedere al conținutului științific, 

cu participanți din 10 țări și cu prezentări 

din arii extrem de variate. Aș recomanda 

cu drag acest eveniment tuturor celor 

aflați la început de drum, interesați de 

domeniul biologiei.  

Sesiunea de postere – Metode de 

purificare ale ficobiliproteinelor 

cianobacteriene 

Care sunt posibile aplicații ale 

subiectului tău de cercetare? 

     În primul rând, cred că ar fi mai corect 

să spun că subiectul cercetării efectuate 

pentru lucrarea de licență a reprezentat 

de fapt inițierea mea în această sferă a 

cercetării și nu aș putea preconiza dacă în 

viitorul îndepărtat voi avea același 

subiect. Ei bine, aplicațiile practice ale 

acestui subiect își găsesc “funcție” în 

sectorul comercial, ficobiliproteinele fiind 

Diana Felicia Bogdan:  

Facultatea de Biologie și Geologie,  

Universitatea Babeș- Bolyai,  

Cluj-Napoca, România 
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folosite în industria cosmetică și 

alimentară ca și colorant natural 

(Chaiklahan și colab., 2011) sau datorită 

proprietăților spectroscopice pot fi folosite 

în cercetarea fundamentală și aplicată  - 

markeri de florescență.  

A fost ceva care te-a surprins în urma 

rezultatelor? 

     Nu în mod special, dar aș putea spune 

că au fost unele rezultate care mi-au dat 

de gândit și care merită valorificate în 

continuare. Totodată, mă declar 

mulțumită ( da, cred că acesta e termenul 

corect) că am deprins o oarecare 

independență prin laborator și de 

exemplu, nu mai simt nevoia de a mă 

consulta mereu cu coordonatorul pentru a-

mi fi aprobat modul de lucru sau pașii 

care ar trebui să îi urmez.  

Când te gândești la Simpozionul 

Internațional „Tineri Cercetători în 

Bio-Științe”, care sunt primele 

gânduri care îți vin în minte? 

     Aici voi vorbi din prisma de organizator 

și anume: nopți nedormite, stres, bucurie 

(inclusiv pentru cele mai mărunte 

chestiuni ce le rezolvăm), “chestia” ce îmi 

conferă MOTIVAȚIE, în același timp cea 

mai relaxantă perioadă din vacanța de 

vară, contact cu autorități, e-mailuri și o 

grămadă de prieteni prin te miri ce colțuri 

ale lumii.....și cred că mă voi opri . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sesiunea de postere – Regenerea in vitro 

și producția de artemisinină într-o cultură 

de Artemisia diffusa modificată genetic 

Ce te-a făcut să fi interesat în studiul 

artemisininei? 

     Am început să studiez artemisinina în 

2006, când eram masterand la "Institutul 

Național de Biotehnologie și Inginerie 

Genetică" din Teheran. Artemisinina este 

un medicament antimalaraic eficient, 

izolat din planta medicinală Artemizia 

annua L. Datorită eficienței sale 

împotriva malariei multirezistente, 

terapiile bazate pe combinații de 

artemisinină (ACTs) sunt recomandate de 

WHO ca cele mai bune alegeri împotriva 

Plasmodium falciparum. Deci, cererea 

globală pentru artemisinină este în 

creștere. Tratamentul este destul de 

scump pentru oamenii săraci din cauza 

cererii ridicate și producției scăzute. 

Artemisinina nu poate fi sintetizată 

chimic într-un mod economic din cauza 

structurii chimice complexe. Până acum, 

sursa comercială principală de 

artemisinină încă sunt plantele de 

Artemisia. De asemenea, mai multe 

investigații au stabilit artemisinina a fi un 

puternic agent anticancer. Este demn de 

menționat că Premiul Nobel în Fiziologie 

sau Medicină 2015 a fost acordat 

descoperirii de artemisinină. 

Ne poți spune câteva momente din 

cariera ta care te definesc? 

     Studiile mele precedente în acest 

domeniu au fost făcute cu ajutorul 

culturilor de țesut in vitro, regenerării, 

expresiei genelor tranzitorii și 

transformării genetice a culturilor cu 

unele specii de Artemisia (A. annua, A. 

sieberi, A. aucheri, A. biennis și  A. 

diffusa). De asemenea, am efectuat 

clonări de gene și inginerii metabolice, 

baze pentru o strategie biotehnologică de 

creștere a conținutului de artemisinină. În 

grupul nostru, am clonat genele 

responsabile pentru enzimele implicate în 

biosinteza de artemisinină, precum 

Centrul Zanjan de Cercetare în 

Biotehnologii Farmaceutice,  

Facultatea de Farmacie, 

 Universitatea de Științe Medicale,  

Zanjan, Iran 

32 



amorpha-4,11-dien sintetaza, farnesil-

difosfat sintetaza și sesquiterpenciclaza. 

Recent, am încercat o producție de 

artemisinină bazată pe drojdii. De 

asemenea, rădăcinile culturilor 

transformate genetic folosite de noi, au un 

potențial ridicat în abordări biotehnologice 

precum ingineria metabolică, inducții, 

biotransformări, agricultură moleculară, 

fitoremedieri și producerea de plante 

transgenice. Plantele produc o gamă largă 

de compuși bioactivi pe care îi investigăm 

pentru a găsi molecule cu proprietăți 

farmaceutice inedite sau superioare (ex: 

antimicrobiene, anticanceroase). În 

laboratoarele noastre, ne-am concentrat 

pe 7 molecule importante, derivați din 

plante medicinale și actinomicete. Am 

colaborat cu Departamentul de 

Nanotehnologii Farmaceutice, pentru 

studiul biodisponibilită ții acestor 

molecule. Am mai colaborat și cu un grup 

de biotehnologie marină din sudul 

Iranului (Golful Persic) pentru a evalua 

potențialul farmaceutic al produselor 

naturale marine. 

Care sunt cele mai plăcute amintiri 

față de Simpozionul Internațional 

„Tineri Cercetători în BioȘtiințe”? 

     Acest simpozion valoros și de succes a 

avut un program memorabil. Întâlnirea cu 

comitetul de organizare și cu oamenii din 

România a fost foarte plăcută. Sunt niște 

oameni drăguți, generoși și politicoși. 

Precum conaționalii mei, românii respectă 

diversele culturi și civilizații. Pe lângă 

prezentările interesante, eu cred că 

plimbările prin frumosul oraş, dar și în 

natură, alături de serile de socializare cu 

participanții din diferite țări, au fost 

memorabile și valoroase ca experiență 

pentru mine. În plus, admir disciplina 

organizatorilor și administrarea adecvată 

a simpozionului. Le mulțumesc pentru 

aceste amintiri!  

Un exercițiu de imaginație. Uneltele 

și aparatura din laborator au început 

să vorbească. Cu ce anume ați purta o 

conversație și despre ce ați vorbi? 

D. Cruceriu: Pot să vă spun doar cum aș 

iniția o astfel de discuție: aș întreba 

centrifuga dacă nu amețește; autoclavul 

dacă nu transpiră; nișa cum se simte, 

fiind tot timpul sterilă; PCR-ul cum e fără 

polimerază când vreun student uită să o 

adauge, iar gelul pentru electroforeză 

dacă nu se îneacă de la bromura de etidiu. 

Sunt sigur că de aici vom putea construi 

pe marginea acestor subiecte.   

D.F. Bogdan: Cred că aș începe prin a le 

întreba dacă vor să stăm la o cafea. Pe 

bune. Chiar nu contează cu ce aparatură 

aș vorbi (fac asta de obicei)..cred că voi fi 

șocată că în sfârșit mi-ar răspunde și chiar 

cred că le-aș întreba dacă vor o cafea sau 

ceai. Poate după aceea aș continua să le 

întreb dacă le place ceea ce fac, dacă sunt 

mulțumite de cum mă comport cu ele, 

dacă aș putea să le exploatez un pic mai 

mult și dacă mi-ar putea spune un mic 

secret de al lor.  

A. Sharafi:  Aș vorbi cu hota cu flux 

laminar și cutiile Petri: "Mai sunteți 

sterile?", dar și cu primerii PCR: "Veți fi 

gata la temperatura așteptată? " 

Acest număr este dedicat tuturor 

bobocilor ce au ales să studieze la 

facultățile de bioștiințe. Care este 

sfatul vostru pentru studenții care își 

doresc o carieră în știință? 

D. Cruceriu: Cred că cel mai important 

lucru este să nu se plafoneze, să nu cadă 

în mediocritate. Trebuie să fie conștienți 

că pentru a reuși trebuie depusă multă 

muncă, dar care poate fi extrem de 

plăcută dacă știi cum să te raportezi la ea. 

Sentimentul unui experiment reușit, după 

alte 5 eșuate, este foarte plăcut. Trebuie 

doar să fi suficient de motivat să ajungi la 

al șaselea experiment. Fiind la început de 

drum, bobocilor le-aș recomanda să se 

concentreze pe a-și da seama ce le place 

din vasta știință numită biologie și să 

lucreze în direcția respectivă. Totodată, 

cred că latura profesională trebuie să fie 

dublată de o dezvoltare personală 

susținută, asă că i-aș îndruma să facă cât 

de mult voluntariat se poate. Posibilitățile 
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în Cluj sunt nenumărate, doar organizațiile studențești fiind de ordinul zecilor.  

D.F. Bogdan: Învățați de toate de la toți (profesori, colegi, prieteni) și toate situațiile, 

faceți voluntariat (oriunde, oricând și cât mai mult), nu uitați să vă distrați, să știți că e 

perfect normal să nu știți de la început ce vreți să faceți pe viitor și tocmai pentru asta vă 

recomand să începeți din primul an să lucrați prin fiecare laborator din facultate (sau la 

câteva preferate) – doar vorbiți cu profesorii că ușile sunt deschise pentru toți cei care 

vor să muncească. Baftă!  

A. Sharafi: Studiul biologiei îți oferă o înțelegere mai profundă a vieții. Atunci când 

tehnologia este unită cu biologia (bio-tehnologie) îți este și mai ușor să îți creezi un loc de 

muncă. După absolvire, vă recomand să alegeți să lucrați pentru o companie bazată pe 

cunoaștere, care produce sau oferă servicii științifice. 
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Militaru Simona Paula,  

Biochimie anul II, 

Facultatea de Biologie și Geologie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

     Un curent cu o ideologie ce își are 

rădăcinile în vechile societăți umane, 

eugenismul își lasă amprenta atât în 

trecut, cât și în prezent. De-a lungul 

istoriei, această mișcare a evoluat și i s-au 

adăugat și dezvoltat diverse metode de 

implementare.  Cel de al II-lea Congres 

Internațional de Eugenie susține ideea că 

„eugenismul este auto-controlul evoluției 

umane”, dar criticii consideră această 

teorie socială a fi imorală.  

     Paleta metodelor de implementare este 

variată, plecând de la cele din civilizațiile 

antice precum înmulțirea selectivă și 
ajungând la cele apărute în epoca 

contemporană. Dinspre trecut înspre 

prezent, firul istoric se împletește cu 

metode și cazuri relativ inofensive, dar și 
unele care au provocat șocuri culturale. 

Dar, atât în trecut, cât și în prezent, 

această „sortare” este văzută din mai 

multe unghiuri și a pornit multe discuții 
cu privire la modul adecvat de 

implementare a tehnologiilor de 

manipulare genetică. De aici pleacă și 
interesul nostru pentru opiniile cititorilor 

Bio-Me și a celor ce sunt interesați de 

acest subiect.  

    Chestionarul  „Eugenismul  și 
sterilizarea forțată” a avut 31 de 

participanți, din care: 6 au fost de acord 

cu publicarea numelui alături de răspuns,  

23 au fost de acord cu publicarea 

răspunsurilor sub anonimat, iar 2 nu au 

fost de acord cu publicarea răspunsurilor. 

     Una din întrebările adresate a fost ce 

cazuri de eugenism sunt cunoscute. Au 

fost menționate cazuri personale sau din 

mediul familial de sterilizare chirurgicală 

din motive de sănătate, dar și accidentală. 

Dar cele mai multe răspunsuri au constat 

în cazuri ce au avut impact uriaș asupra 

societății, cazuri ce au cutremurat 

temeliile moralității: oameni ce se leapădă 

de copiii cu trăsături nedorite sau 

dizabilități, sterilizarea forțată a 

pacienților din spitalele de psihiatrie, 

histerectomii forțate asupra femeilor cu 

origini „greșite”. 

     Pe lângă utilizarea în agenda 

eugenismului, sterilizarea forțată este 

propusă ca metodă de control a 

numărului de indivizi umani. Întrebați de 

alte metode pentru gestionarea densității 
umane, participanții la chestionar au avut 

diverse păreri. Educația și informarea 

asupra metodelor contraceptive (ex. 

injectarea cu Depo-Provera), taxarea 

familiilor în funcție de numărul de copii și 
încurajarea adopției ca înlocuitor pentru 

dorința de procreere au fost unele din 

propunerile cele mai populare. Dar au 

existat și unele opinii extremiste ce au 

propus avorturile forțate prin lege sau pur 

și simplu uciderea indivizilor nedoriți în 

societate. 
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Ați fi de acord cu sterilizarea 

persoanelor cu dizabilități fizice sau 

psihice? Dar cu folosirea sterilizării 

drept pedeapsă legală ? 

     Consider o pedeapsă bună sterilizarea 

definitivă a violatorilor și a extremiștilor 

religioși care atentează împotriva păcii. -  

Cașcaval Cătălina Delia, studentă, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Biochimie 

     Majoritatea dizabilităților nu se 

transmit genetic, iar dacă individul este 

capabil de reproducere, să-i dea drumul. 

Nu mă refer, evident, la boli genetice. 

Sterilizarea ca pedeapsă vine în urma 

unei infracțiuni (viol, incest etc.) și devine 

echivalența altor pedepse menite să 

asigure ordinea și moralitatea în 

societate. – Toma Vlad-Alexandru, 

doctorand, Universitatea Babeș-Bolyai 

     Am sentimentul că eugenismul nu 

pare a fi complet greșit ca și concept. 

Totuși, este foarte dificil să practici un 

lucru etic complet fără cruzime. Eu cred 

că, dacă sterilizarea trebuie folosită, 

atunci ar trebui să fie aplicată în cazul 

persoanelor care își pot expune copiii la 

riscuri inacceptabile, și numai după o 

analiză foarte atentă. – Victor Smith, 

student, Universitatea Oxford Brookes, 

Antropologie 

     Nu am susținut niciodată îndepărtarea 

autonomiei corporale, pentru că eu cred 

că alegerea de a avea sau nu copii este un 

drept fundamental al omului. În plus, 

acesta este un abuz și cred că nimeni nu 

ar trebui să dețină o astfel de putere.  

– A. Gorden, student. KSU, Matematică 
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     Da, pentru că unele persoane au 

defecte ce nu ar trebui transmise. – John 

Schwartz, executiv politic 

     Totuși, pare a fi greșit să faci asta 

cuiva. Și mai este și problema de a decide 

care dizabilități pot fi considerate rele și 

care îndeajuns de bune încât să fie evitată 

sterilizarea. Poate aș fi de acord în cazuri 

extreme , dar numai dacă cineva ar face 

experimente care să dovedească că 

întradevăr merită (ex. un feedback pozitiv 

semnificativ din parte populației și nu 

ceva care ar dura doar o generație). Poate 

dacă ne-am uita mai întâi la factorii 

externi (ex. poluarea) înainte de cei 

interni ar aduce un beneficiu mai mare. – 

Sergiu Șușman, student, Universitatea 

Politehnică Timișoara, Informatică 

     Eu nu cred că toată lumea ar trebui să 

se reproducă. Eu însumi am o mică 

dizabilitate care m-a făcut să cred cu 

putere că nu ar trebui să am copii. Ar 

trebui să fie dorită o populație mai 

sănătoasă și mai bună. – Anonim, student, 

Biologie Vegetală 

     Cu excepția cazurilor extreme, precum 

infractorii sexuali, nimeni nu are dreptul 

să sterilizeze o altă ființă. Chiar și în cazul 

animalelor, ca să nu mai vorbim de 

oameni. Reproducerea este un drept prin 

naștere. – Anonim, doctorand, Psihologie 

     Persoanele cu dezabilități mentale sau 

fizice au la fel de mult dreptul de a exista 

și procreea, precum are toată lumea. 

Sterilizarea ca formă de pedeapsă legală 

nu are sens pentru  mine pentru că nu e 

ca și cum va opri infractorii de la 

comiterea altor crime; chiar și 

infracțiunile sexuale pot fi făcute și fără 

ajutorul organelor reproductive. – 

Anonim, student, Istorie 

     Valoarea unei persoane nu este dată de 

caracteristicile genetice existente sau 

inexistente. Este imoral ca societatea să 

aleagă trăsăturile care sunt „bune” și care 

nu. – Anonim, profesor Matematică 

     Dacă sterilizarea este voluntară, 

atunci ar trebui să fie disponibilă tuturor 

celor care o doresc, dacă nu, atunci ar 

trebui să fie aplicată în cazul bolilor 

ereditare debilitante și care împiedică 

subiectul de a atinge un nivel uman de 

capacitate mentală. - Anonim 

     Am lucrat cu persoane cu boli genetice 

(autozomal dominante). Cred că unii 

părinți ar fi recurs la avort dacă ar fi știut 

că fătul era bolnav. Totuși, și eu am fost 

un copil mai bolnăvicios și părinții mei îmi 

reamintesc regulat că puteam fi pusă în 

categoria de „eliminare”. Unde și când  

poți trage linia? Avortul celor cu boli 

autozomal dominante – dar sunt unele 

(ex. boala Huntington) care apar mai 

târziu în viață. Unele boli recesive bot fi 

brutale (ex. leucodistrofie metacromatică). 

Te poți uita în ochii suferindului (sau 

purtătorului) și să îi întrebi? – Anonim, 

educator 

     E dificil de răspuns la aceste întrebări 

pentru că ele cuprind problemele eticii de 

bază și cât de mult poate societatea să 

decidă destinul altor persoane. Este și mai 

dificil de răspuns la ultima întrebare, 

pentru că  sisteme întregi de pedepsire 

par a fi fezabile acum. – Anonim, student, 

Universitatea Oxford Brookes, Turism 

     Persoanele cu dizabilități fizice nu 

reprezintă un dezavantaj pentru societate, 

ci doar pentru persoana în cauză ... sunt 

oameni care pot fi foarte inteligenți și apți. 

Sunt indecis în legătură cu dezabilitățile 

psihice; din păcate reprezintă un 

dezavantaj uriaș pentru persoana în cauză 

și este foarte greu să aducă un beneficiu 

societății. Sterilizarea drept pedeapsă 

legală cred că este o idee bună pentru a 

exista un stimul în plus în evitarea 

comiterii unei infracțiuni, deoarece observ 

că simpla puscărie nu este un motiv 

destul de bun pentru unele persoane. – 

Anonim, student, Universitatea Babeș-

Bolyai, Biologie 
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Din punct de vedere etic, de ce 

credeți/nu credeți că sterilizarea     

oamenilor se află la un nivel diferit 

de sterilizarea altor animale?  

     Oamenii sunt animale ca oricare altele; 

noi credem că suntem speciali – ghici ce: 

nu suntem. – Anonim 

     Animalele nu sunt capabile de a      

aceleași procese de gândire ca oamenii. Un 

animal nu poate înțelege sterilizarea, deci 

nu poate fi afectat mintal. – Victor Smith, 

student, Universitatea Oxford Brookes, 

Antropologie 

     Aș îndrăzni să spun că majoritatea        

animalelor nu pot înțelege pierderea     

fertilității și nu pot suferi din cauza asta 

în modul în care o fac oamenii. –              

A. Gordon, student, KSU, Matematică 

     Animalele sunt diferite de oameni. 

Dacă nu am controla genetic animalele,        

calitatea și cantitatea hranei noastre ar 

scădea. Oamenii sunt mai valoroși ca     

animalele. Sunt de acord că animalele nu 

ar trebui să fie tratate cu cruzime, dar  

animalele sunt pentru noi – noi nu      

suntem pentru animale. – Anonim, 

profesor Matematică 

     Nu știu. Pentru mine, diferența nu este 

foarte mare de fapt (suntem animale și 
unii din noi se comportă ca atare), dar 

cred că e mai ușor să simpatizezi cu pro-

pria specie și suntem mai predispuși să 

facem compromisuri pentru ea. – Sergiu 

Șușman,  s tudent ,  Univers i ta tea 

Politehnică Timișoara, Informatică 

     Deși sterilizarea animalelor nu este       

ideală, lumea noastră industrială a 

dezechilibrat sistemele naturale ale    

planetei noastre așa de mult încât       

sterilizarea animalelor domestice este 

necesară pentru a preveni alte tulburări 

ecologice. Deși animalele neumane au 

drepturi, acestea nu sunt la fel cu cele ale 

omului. – Anonim, student 

 

 Sunteți de acord cu valorificarea   

unui animal de companie în funcție 

de arborele său genealogic? Dar cu 

cea a omului? 

     Personalitatea și trăsăturile unui      

individ contează mai mult decât cele ale            

indivizilor cu care se înrudește, indiferent 

de specia individului. – Victor Smith,    

student, Universitatea Oxford Brookes, 

Antropologie 

     Cred că rasa nu are aproape nici o 

legătură cu ceva, în afara unei forme de 

„gândire magică” în care oamenii spun că 

„Ultimul meu câine a fost un Yorkie și a 

fost minunat, prin urmare rasa este     

minunată” sau „Văd mulți negroizi jucând 

baschet, prin urmare negroizii sunt buni 

la baschet.” Este o logică proastă, aceasta 

ignorând factori mai persuasivi. –             

A. Gordon, student, KSU, Matematică 
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     Oamenii plătesc mai mult pentru      

animalele de rasă ca un simbol al       

statutului și  comportamentului.             

Genealogia  oamenilor nu este la fel de 

importantă ca modul în care aceștia se 

dezvoltă. – Anonim, student, Union      

College, Biologie   

     Cine este cineva depinde de ceea ce  

decide să facă, și în cazul animalelor este 

similar. Informația genetică îți poate da 

un plus sau un minus, dar nu garantează 

să facă o persoană sau un animal să se 

afle deasupra sau sub un standard.           

– Anonim, Universitatea de Stat Illinois, 

Științe Politice  

     Sunt de acord că anumite gene ți-ar 

putea da un potențial mai mare decât o 

altă   persoană, dar asta nu înseamnă că îl 

vei folosi. Dacă luăm doar potențialul ca 

valoare, atunci cred că răspunsul ar fi 

„da‟ , dar dacă ne gândim și la alți factori 

(personalitate, experiență, motivație and 

so on) atunci este cu siguranță „nu‟. De 

asemenea, “valoarea” este foarte         

subiectivă și nu este ceva ce poți calcula 

numai pe baza arborelui genealogic. –  

Sergiu Șușman, student, Universitatea 

Politehnică Timișoara, Informatică  

     Nu, ADN-ul nu determină valoarea 

nimănui. Arborele genealogic este o       

curiozitate; nu are trebui să fie fundația 

unei judecăți de valoare. – Anonim,       

student, Universitatea Floridei de Sud,     

Biochimie 

     Nu sunt de acord cu niciun caz pentru 

că suntem egali indiferent de proveniență. 

Totuși, așa cum spunea George Orwell, 

toate animalele sunt egale, dar unele    

animale sunt mai egale decât altele. Deci, 

poate fi discutabil. – Anonim, student, 

Universitatea de Științe Aplicate (Olanda), 

Relații Internaționale 

     Genetica poate fi cel mult un factor, 

dar cu siguranță nu un determinant în a     

spune cine este un om sau animal de   

companie. Este o scurtătură periculoasă 

să fie folosită ca un factor decisiv.               

– Anonim, student, Edhec Business 

School, Marketing 

 

     Nu în ambele cazuri. O persoană    

dintr-o familie săracă/needucată poate fi 

genială, o persoană cu un bun arbore     

genealogic poate fi josnică și nefolositoare. 

Eu       personal cred că alți factori au o 

mai mare importanță: educație, aspirații și 

grupurile sociale în care o persoană este 

inclusă pe parcursul creșterii. – Anonim, 

student, Universitatea Oxford Brooks, 

Turism 

     Nu sunt neapărat de acord cu rasele de 

animale create artificial, pentru că toate 

(până acum) au dezvoltat neajunsuri (în 

principal sub formă de boli). De asemenea, 

nu sunt de acord cu business-ul cu          

animale de companie. În cazul oamenilor 

sunt mai multe de spus, în principal 

pentru că noi avem mai multe posibilități 

de a dezvolta abilități, datorită mediului 

diferit în care trăim (comparând situația 

cu cea a animalelor de companie). – 

Cașcaval Cătălina Delia, studentă,      

Universitatea Babeș-Bolyai, Biochimie 

     Animalul de companie este un rezultat 

al evoluției sociale, prin urmare este         

manipulat ca atare. Arborele genealogic 

era crucial pentru nazisti și s-a dovedit a 

fi o inepție. Dar, nu pot exclude              

importanța acestuia. Totusi, nu agreez     

preponderența acestuia în stabilirea  

statutului social. Dar nu trebuie să fie nici 

neglijat. – Vlad Alexandru Toma,         

doctorand, Universitatea Babeș-Bolyai  

     Dacă s-a născut într-un fel și nimic nu 

poate fi făcut în legătură cu asta, omul/

animalul trebuie iubit și acceptat așa cum 

este. –Anonim, student, Universitatea 

Babeș-Bolyai, Biotehnologii Industriale 

Fiecare animal/om are propria lui valoare, 

care nu depinde de arborele genealogic. – 

Anonim, student, Universitatea Babeș-

Bolyai, Biotehnologii Industriale 

     Mai puțin de 10% au fost de acord cu 

valorificarea, atât în cazul animalelor de 

companie, cât și al oamenilor. În           

continuare, participanții au fost întrebați  

dacă sunt de acord cu afirmația: "Noțiunea 

de pedigree este eugenia sub un alt       

nume."? Răspunsul a fost afirmativ 

pentru 52% din participanți. 
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1.Alcaloid găsit la speciile de Zoanthus. 

2.Subclasă de antozoare cu 8 “petale”. 

3.Singura specie extantă din familia Helioporidae. (2 cuv.) 

4.Genul coralului cunoscut sub denumirea de “Elephant 

Ear”(“Ureche de elefant”). 

5.Genul peștelui cu amnezie anterogradă. 

6.Vacă-de-mare, rudă cu Trichechus. 

7.Organ urzicător specific celenteratelor. 

8.Genul animalului numit în hawaiană “honu”, simbol al 

norocului și longevității.(2 cuv.) 

9.The Coral cântă despre ea. 

 10.În structura coralilor sau benign pe mucoasă. 

 11.Specie de Chaetodon endemică recifurilor din Marea Roșie. 

 12.Insulă în formă de inel, formată în mările calde din schelete   

de corali. 

 13.Subordinul din Pennatulaceae cu specii asemănătoare 

penelor. 

<a href="http://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background vector designed by Freepik</a> 
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Denisa Bicoiu , Lacul Siriu 

Alexandra Telcean-Turdus sp., Dorolea 

Jud. Bistriţa-Năsăud  



43 

Diana Felicia Bogdan,Valea Jepilor Mici, 

Bucegi 

Ioana Vlădăreanu- Taraxacum 

officinale, Braşov  



44 

Diana Felicia Bogdan- 

Amanita muscaria , 

Masivul Piatra Mare, 

munţii Bârsei 

Roxana Cuibus,- 

Canis lupus 

familiaris, Cluj-

Napoca 

XL CATLIN SEAVIEW SURVEY, Marea 

barieră de corali, Lizard Island, Australia 



45 

Denisa Bicoiu- Helix pomatia, jud. 

Buzău 

Simona Militaru- Pelargonium 

sp.+Acyrthosiphon pisum, Buzău 



46 

Giovani Goron - Rosa sp. , Leș, 

jud. Bihor 

Anca Coprean- Felis catus, Sărmașu, 

jud. Mureș 



47 

Simona Militaru- Calendula officinalis, 

Buzău 

Nicoleta Bîndeanu - Glendalough, 

Irlanda 



Uită-te adânc în natură, și apoi vei înțelege orice mai bine. 

-Albert Einstein 


