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     Fluxul de informație este întotdeauna într-o continuă schimbare. Este o simplă 

urmare a dependenței față de modurile de evoluție și de transfomare ale materiei, dar și 

o consecință a modului nostru de a interpreta diversele date obținute despre tot ceea ce 

ne înconjoară. Informația se dezvoltă, la fel și canalele prin care este transmisă. Prin 

urmare, nu e de mirare că și Bio-Me este supusă unui continuu proces de remodelare și 

adaptare. Revista Bio-Me a ajuns acum să fie nu numai o sursă de informare și inspirare, 

ci și un mod de conectare și împărtășire a opiniilor. Cu ajutorul colaboratorilor și 

cititorilor, Bio-Me a crescut și a devenit o sursă de încredere pentru conectarea 

publicului său cu inovațiile mediului științific. Dar nu ne vom opri aici și vom continua să 

ne alegem noi obiective prin care să stârnim curiozitatea și interesul pentru informația 

științifică. 

- Echipa Bio-Me 
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Popa-Cordun Sînziana, Biologie anul II, 

Universitatea Babeș-Bolyai,Cluj-Napoca 

      Fiecare ființă vie posedă un așa numit 

ceasornic intern, în care orele, minutele și 
secundele sunt dictate de prezența 

alternativă a luminii și întunericului, ceea 

ce  influențează în mod direct funcțiile 

organismelor vii. Astfel, pe scurt, bioritmul 

reprezintă ritmul vieții, a tot ce este viu. 

 

     Acest bioritm prezintă microintervale și 
macrointrevale, de unde derivă mai multe 

tipuri de bioritm: circadian (alternanță zi-

noapte), lunar (în funcție de fazele lunii), 

sezonier, anual și multianual. Ceea ce ne 

interesează pe noi în articolul de față sunt 

macrointervalele prin care viul se schimbă 

în timp, de la apariție până în prezent. 

 

     Jean-Baptiste Lamarck(1744-1829) este 

cel ce explică pentru prima dată influența 

mediului asupra organismelor. Una dintre 

observațiile lui a fost făcută pe planta 

submersă Ranunculus aquatilis care 

prezintă frunzele submerse foarte sectate, 

iar frunzele tulpinilor aeriene ceva mai 

late și cu un număr redus de lobi. 

 

     Un studiu recent arată că plante ca 

Philcoxia mimensis  s-au dovedit a fi 

“carnivore” datorită lipsei  sau 

insufiecienței nutrienților și luminii solare 

( E. Callaway,2017). Ghilimelele folosite 

nu sunt întâmplătoare, ci sunt folosite 

pentru a arăta că acest comportament nu 

este unul activ, ci o modalitate de adaptare 

la condiții nefavorabile. Prin urmare, 

acestea devin mai degrabă prădătoare, 

dezvoltând frunze subterane, lipicioase, 

specializate pentru a prinde și digera 

viermi. (K. Rowland, 2012) 

 

http://elementy.ru/novosti_nauki/431736/

Obnaruzheno_khishchnoe_rastenie_kotoroe_lovit_pochvennykh_nematod_podzemnym

i_listyami 

     Lumina solară aduce modificări la 

nivelul acțiunii substanțelor ce participă la 

procesul de alungire a plantei, la procesul 

de fotosinteză, la cel de hidratare al 

plantei și la procesul de diviziune al 

celulelor stem vegetale. În funcție de acest 

factor, plantele se pot împărți în două 

categorii: plante de zi lungă și plante de zi 

scurtă. Un experiment făcut în acest sens 

pe Brassica crenata arată faptul că la  

planta supusă condițiilor de zi lungă apare 

înflorirea, iar la condiții de zi scurtă nu. 

     În ceea ce privește lumea animală, 

teoria lamarckistă considera că modificări 

ale condițiilor de existență acționează 

asupra sistemului nervos , dezvoltând noi  
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necesități, care mai apoi se transformă în 

obiceiuri. Aceste obiceiuri  pot fi asociate 

și cu bioritmurile, datorită cărora pot 

avea loc schimbări în modul sau 

intensitatea funcționării anumitor 

organe. Aceste caractere devin ulterior 

ereditare și vor conduce spre o schimbare 

a speciilor. “Natura a produs toate 

speciile de animale în mod treptat, iar 

fiecare specie a dobândit sub influența 

condițiilor în care a ajuns, acele obiceiuri 

și acele modificări ale părților corpului pe 

care le constatăm” (J.B. Lamarck,1809).  

https://www.bbvaopenmind.com/en/what-remains-of-lamarck/ 

 

     Charles Darwin (1809-1882) aduce noi 

contribuții la teoria evoluției inițiată de 

Lamarck, afirmând că influența mediului 

va scoate la iveală indivizii cei mai bine 

adaptați, lumea vie evoluând in urma 

selecției naturale. Astfel apare expresia 

“lupta pentru existență”. Drept exemplu, 

putem discuta despre animalele 

poikiloterme care, prin reducerea 

activitătii metabolice din timpul 

hibernării, reușesc să “lupte” împotriva 

frigului, sau animalele homeotreme care 

reusesc să-și mențină temperatura 

corpului constantă, indiferent de 

schimbăriile termice ale mediului extern. 

(G. Mohan,A. Ardelean, 2007) 

     Un alt fenomen ce a dus la o evoluție 

globală este migrația. De la insecte la 

pești, păsări și mamifere, toate aceste 

organisme vi i  au căutat  să 

supraviețuiască și să-și satisfacă 

necesitățile de bază. Când vorbim de 

migrație, ne gândim la ritmul biologic 

sezonier în cadrul căruia fluctuațiile 

climatice sunt mai mult sau mai puțin 

evidente. Oferta trofică scade, iar 

temperaturile, de asemenea scăzute, 

determină deplasările în masă a acestor 

indivizi. În concluzie, fauna prezentă într

-un biotop este determinată de factorii 

abiotici, termofilia și/sau hidrofilia care 

permit animalului să trăiască într-un 

mediu sau altul. 

http://www.cbc.ca/news/technology/bird-migration-why-do-they-do-it-

1.801614 

 

     În alte cazuri, cum întâlnim la om, 

migrațiile au devenit ceva extrem de 

comun, scopul fiind același ca în cazul 

celorlate animale - supraviețuirea. 

Nevoia de a avea un trai decent sau o 

situație financiară și socială mai bună, au 

impulsionat populațiile umane să se 

extindă și să se amestece de-a lungul 

timpului, ducând la apariția de noi 

fenotipuri și genotipuri și, implicit, la 

dezvoltare, schimbare, evoluție. Unul 

dintre cele mai discutate aspecte ale 

dezvoltării umane este culoarea pielii, 

care se presupune că ar fi în strânsă 

legătură cu propagarea razelor solare pe 

suprafața Pământului. Drept urmare, cu 

cât o populație se va regăsi mai departe 

de Ecuator, unde razele Soarelui se 

propagă direct sau perpendicular pe 

suprafața Terrei, cu atât conținutul de 

melanină din piele va fi mai redus și 
invers. Era modernă a ușurat însă 

posibilitatea migrației prin dezvoltarea 

tehnologiei și a mijloacelor de transport. 

Oameni din toate colțurile lumii au ajuns 

să se împerecheze, creându-se astfel noi 

nuanțe ale pielii. De asemenea, o altă 

ipoteză susține că în viitor toți oamenii  
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vor avea nuanțe intermediare ale pielii și caractere fizice asemănătoare. (N. 

Wolchover,2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blackwomenofbrazil.co/2015/06/28/the-extinction-of-black-brown-yellow-and-beige-the-extinction-of-the-black-race-in-brazil/ 

      

     Nu pot să închei fără să amintesc despre efectele 

negative ale schimbărilor ciclurilor ritmice și evolutia 

noilor generații. Modificările numărului de ore de 

lumină și întuneric duc la apariția unor diferite 

disfuncții. Unul dintre efecte este apariția unei condiții 
numită SAD (Seasonal Affective Disorder). Această 

condiție este influențată în mod direct de secreția de 

melatonină, un hormon secretat de glanda pineală și 
responsabil pentru starea noastră de spirit. În timpul 

nopții, glanda pineală este activă, iar pe timpul zilei 

solare inhibată. Astfel, sondajele arată că un procent 

mai ridicat este reprezentat de oameni ce se simt mai 

obosiți și sleiți în timpul iernii, iar vara energici și 
activi. Putem da ca exemplu persoanele care lucreză în 

ture de noapte, unde lumina artificială din spațiul de 

lucru nu este destulă pentru a opri secreția de 

melatonină. Acești oameni tind să fie mereu obosiți și 
lipsiți de energie tocmai datorită lipsei luminii solare 

receptate (Dr. Martin Hughes,1989). Dacă această 

anormalitate este constantă, ea poate duce la probleme 

mai serioase cum ar fi diabetul sau obezitatea. Mi-am 

permis să asociez această disfuncție cu un cuvânt din 

limba engleză -  “sad” (trist, supărat) -  și să subliniez 

astfel importanța somnului în viața de zi cu zi. Pe lângă 

distracțiile și activitățile nocturne, evoluția tehnologiei a 

condus oamenii, mai ales tinerii din ultimul deceniu, la 

pierderea nopților pe internet sau jocuri, având loc 

producerea unei modificări drastice a modului de viață 

și a dezvoltării umane. Prin acest articol doresc ca 
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cititorul să înțeleagă strânsa legătură dintre el și timp, alături impactul acestuia asupra 

întregii dezvoltări, de la primele apariții ale viului și până în prezent. Fiecare din noi 

trebuie să încerce să respecte “ceasul” biologic pentru a se proteja de pericolele lipsei de 

somn, o problemă tot mai prezentă în societatea actuală.  

 

 

Referințe: 
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Vlădăreanu Ioana, Biochimie anul III, 

Universitatea Babeș Bolyai, Cluj-Napoca 

     Am învățat de mici că somnul contribuie la dezvoltarea armonioasă a organismului, 

intervine în procesele de recuperare și regenerare ale acestuia, menține echilibrul 

hormonal și emoțional. Acum, cu ajutorul progreselor din neuroștiință, s-a descoperit că 

somnul are efecte asupra organismului mult mai ample la nivel fiziologic și molecular. În 

ceea ce privește mecanismele de acțiune prin care somnul orchestrează aceste fenomene, 

acestea sunt variate și sunt localizate cu precădere la nivelul cortexului cerebral, 

encefalului și hipotalamusului. În ciuda acestor fapte, modul în care comunică aceste 

mecanisme nu a fost pe deplin elucidat, ceea ce a lăsat loc unor noi interpretări și 
speculații, precum și a unor noi puncte de abordare a acestui subiect – somnul.  

Ce e somnul și de ce somn? 

     Trecerea de la zi la noapte (și viceversa) determină schimbări fiziologice în organsim 

care pegătesc organismul fie pentru starea de somn, fie pentru starea de alertă, atunci 

când ne trezim. Principalul factor care determină aceste schimbări fiziologice este 

lumina, de regulă cu o lungime de undă cumprinsă între 450-500nm, intervalul care 

corespunde spectrului vizibil de lumină albastră. În altă ordine de idei, somnul este o 

componentă a ciclului circadian care permite organismului să tranziționeze de la starea 

de alertă la starea de somn. 

     După cum se poate observa și în Figura 1, lumina albastră determină schimbarea 

principalului „switch” a acestui ciclului fie în favoarea promovării somnului, fie în 

favoarea stării de alertă. Detectarea luminii sau a absenței acesteia de către celulele 

fotosensibile ale retinei semnalizează mai departe, prin impulsuri neuronale, atingând 

astfel câteva puncte cheie din sistemul nervos precum nucleul suprachiasmatic, nucleul 

paraventricular, măduva spinării și ganglionul superior cervical. Informația detectată 

inițial este transmisă până în punctul de releu din măduva spinării. Rezultatul final 

implică reglarea secreției de melatonină, un neuromodulator implicat în inițierea stării 

de veghe. Această stare de veghe, care este etapa premergătoare fazei de somn propriu-

zisă, pregătește organismul pentru odihnă. 

1.Ciclu biologic al activității unui organism bazat pe o perioadă de 24 de ore și este influențat de variațiile din mediu, precum 

alternanța zi-noapte  
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Figura 1 – mecanismul implicat în reglarea ciclului circadian și factorii care 

perturbă fucționarea normală a acestuia  

Etapele somnului 

     În funcție de activitatea neuronală, starea de somn propriu-zisă este divizată în două 

categorii: somnul lent și somnul paradoxal. Fiecărei etape îi corespunde un anumit tip de 

undă neuronală, după cum se poate vizualiza în Figura 2. Undele neruonale sunt 

detectate și înregistrate printr-o metodă de encefalografie. Analizând datele din figură, 

putem observa că somnul lent este caracterizat de trei tipuri de unde, în funcție de 

activitate neuronală. Somnul lent poate fi, ulterior, categorizat în alte patru etape (Figura 

2). De asemenea, fiecărei etape îi corespunde câte o undă neuronală caracteristică. Per 

ansamblu, undele etapelor somnului lent au o frecvență relativ scăzută și un voltaj ridicat 

în comparație cu starea de veghe și de alertă. Somnul lent mai poartă numele de „Non-

Rapid Eye Movement Sleep” (Non-REM) și se caracterizează, fiziologic, prin încetinirea 

ritmului cardiac și a ratei de respirație. În această etapă apar și acele mișcări involuntare, 

bruște ale musculaturii striate acompaniate, uneori, de senzația de cădere.  
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Figura 2 – etapele somnului și electroencefalogramele cu 

tipurile de unde neuronale emise 

     Treptat, aceste simptome dispar și se face trecerea la somnul paradoxal. Numele 

provine de la faptul că în timpul acestei etape creierul prezintă activitate neuronală 

intensă, asemănătoare cu cea din timpul stării de alertă, în schimb restul funcțiilor rămân 

în parametrii constanți. O caracteristică evident vizibilă a acestui somn paradoxal este 

mișcarea rapidă a globilor oculari, de unde și denumirea de „Rapid Eye Movement 

Sleep” (REM). În timpul somnului REM, persoanele pot să manifeste fenomene de 

somnambulism sau pot vorbi, iar în cazul copiilor și bebelușilor poate să aibă loc un 

„accident” mai puțin plăcut, și anume urinarea. În ciuda acestor fenomene, din punct de 

vedere fiziologic, somnul paradoxal influențează pozitiv și cotribuie în mare măsură la 

procesele regenerative și de consolidare a informației învățate. Mai pe scurt, somnul bun 

prevestește o zi pe măsură. 

     În afara aspectelor menționate anterior, pe întreaga durată a somnului REM 

experimentăm și visele. Visele sunt proiecții ale unor sentimente, idei, imagini sau senzații 
ce au loc, de regulă, în mod involuntar. O asemenea „repriză” de vise durează în medie 20 

de minute și se repetă de 4-5 ori pe noapte. Din păcate, tehnologia nu a avansat suficient 

de mult încât să putem înregistra visele într-un format vizual și auditiv, însă acestea pot fi 

relatate într-un jurnal pentru a le ține evidența. 

Somnul și sinapsele 

     Pentru că procesele de memorare și învățare să se realizeze în mod eficient, organismul 

uman dispune de asemenea și de unele unelte de prelucrare a informației în timpul 

somnului paradoxal. Cum a fost menționat anterior, somnul REM și starea de alertă au 

unde cerebrale sau neuronale relativ identice, ceea ce înseamnă că au loc procese intense 

la nivel cerebral. Printre acestea se numără consolidarea de informație învățată în cursul 

zilei și prelucraea acesteia în așa manieră încât să permită creierului să stocheze 

informație nouă, fără să piardă ceea ce a învățat anterior. 
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     Memorarea este un proces fiziologic ce implică sistemul limbic și componentele sale 

celulare. Printre aceste componente se numără neuronii și sinapsele acestora, precum și 
celule gliale de tipul astrocitelor. Când anumite sinapse sunt active pe o perioadă 

îndelungată, conexiunile lor rămân stabile și astfel se consolidează o memorie. În caz 

contrar, când sinpasele nu mai sunt activate pentru o vreme îndelungată, acestea nu mai 

răspund în aceșlași mod, iar informația stocată stocată inițial se pierde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – (a) reperzenatre grafică a modului de vizualizare a mănunchiuriloe de dendride ale neuronilor 

piramidali din cortex prin intermediul imagisticii two-photon Ca2+ folosită în timpul exercițiului, stării de 

veghe, stării de alertă, somn NREM și somn REM. (b) – imagistică cu markeri fluorescenți pentru Ca2+ în 

diferite stări. Fiecare imagine reprezintă același set de 3 dendride colorate diferit în funcție de un interval de 

10s pe o perioadă de 1 min. Scara 10 μm. 

     Studii recente arată că în timpul somnului REM, activitatea neuronală determină 

soarta sinapselor din neurocortex. Cu alte cuvinte, în timpul somnului REM sunt selectate 

sinapsele care fie urmează a fi mai departe consolidate, fie intră în procese de eliminare. 

Un factor implicat în coordonarea acestui proces este prezența sau absența exercițiului 

mintal înainte de perioada de somn. Sinapsele care s-au format după ce șoricelul a făcut 

exerciții de tip alergare pe bandă (Figura 3 a), au fost consolidate în urma somnului REM, 

iar cele care s-au format înainte de exerciții au fost elimininate, fenomen care se poate 

observa și în Figura 3 b. Procesul de consolidare al sinapselor se desfășoară în prezența 

unui val de ioni de calciu eliberați de astrocitele adiacente sinapselor în cauză. În urma 

acestui val de ioni, sinapsele sunt excitate timp îndelungat astfelcontribuind la menținerea 

activității acestora. 

     Oricât de mult ne-am dori să petrecem mai mult timp activi, fără să fim nevoiți să ne 

„încărcăm bateriile”, organismul nostru are nevoie de somn pentru a-și putea reface 

resursele, pentru a se regenera și pentru a îmbunătății funcțiile cognitive de care depindem 

cel mai mult în fiecare zi. 

Referințe: 
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Figura 1 - http://braintreatmentcenter.asia/ 

Figura 2 - http://biology.stackexchange.com/questions/21177/why-sleep-no-actually-why-wake 

Figura 3 - Li, W., Ma, L.,Yang, Gan, W.-B., REM sleep selectively prunes and maintains new synapses in development 

and learning, Nature Neuroscience, 20:3, 2017, pp. 427-437 
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Arina Acatrinei, Biochimie anul II, 

                                                                                Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

Ce sunt paramutațiile? 

     Epigenetica este studiul proceselor 

prin care expresia genelor este 

modificată, fară să apară schimbări în 

secvența de ADN. Aceste modificări, care 

includ metilarea, acetilarea, fosforilarea 

și ubiquitinarea sunt apoi transmise 

celulelor fiice (deși unele modificari 

epigenetice pot fi inversate). Motivul 

pentru care am început cu această 

definiție constă în faptul că subiectul 

discuției noastre, paramutațiile, 

reprezintă un fenomen epigenetic. 

     Paramutația este o interacțiune 

alelica directă, in timpul căreia 

informația de la o alelă a unei gene (alele 

paramutagenică) este transferată către o 

alta (alela paramutabilă), astfel 

stabilindu-se o nouă stare de expresie, 

mai slabă decât precedenta, și care poate 

fi transmisă generațiilor următoare. Cea 

mai ușoară modalitate de a înțelege cum 

funcționează paramutațiile este printr-un 

exemplu, așa că ne vom îndrepta atenția 

spre porumb și șoareci. 

Cum funcționeaza paramutațiile? 

     La porumb, locusul b1 codifică un 

factor de transcriere care promovează 

sinteza de pigmenți antocianici mov. 

Acesta are două epialele (alele cu aceeași 
secvență de ADN), mai exact B-1 și B’, iar 

plantele homozigote pentru alela B-1 au 

expresivitate crescută a genei b1 și 
culoare mov închis, în timp ce plantele 

homozigote pentru alela cu expresivitate 

mai scăzută B’, au culoare mai deschisă. 

Dar ce se întâmplă când planta este 

heterozigotă? În acest caz, alela B-1 este 

convertită la B’ și notată B*. Alela B* nou 

obținută este la fel de capabilă de a 

converti B-1 în B’ în generațiile 

următoare, ca și alela B’ parentală. 

     Descoperirea acestui fenomen a ridicat 

câteva întrebări, legate de modul în care 

comunică secvențele omoloage, cum este 

menținută noua stare de expresie și care 

sunt moleculele care se pot moșteni. Toate 

acestea, împreună cu faptul că noua stare 

de expresie nu se prezintă ca un simplu 

buton, ci mai degrabă ca nivele subtile de 

expresie, a condus la întrebarea finală : 

“Ce mecanism stabilește și menține acest 

termostat transcripțional?” (Chandler, 

2007). La puțin timp după ce aceste 

întrebari au fost puse, studiile efectuate 

pe porumb și pe șoareci au demonstrat că 

ARN-ul este principalul vinovat. 

Vicki L. Chandler, Paramutation’s Properties and 

Puzzles, Science  29 Oct 2010 
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     În cazul porumbului, ARN-ul mediază 

comunicarea între B-1 și B’, fiind de 

asemenea necesar pentru a menține aceste 

stări. Dar cum? Vedeți voi, când au analizat 

mai multe gene de la mai multe organisme 

și alelele lor paramutagenice, au observat o 

tendință comună : aceste alelele au, de 

obicei, o serie de repetiții - în tandem (STR) 

sau inversate – în amonte de regiunea 

codificatoare a genei, sau, în unele cazuri, 

inserții de transpozoni, de asemenea în 

regiunile reglatoare. Aceste caracterstici 

rezultă în producerea de siARN, care duce 

la metilarea ADN-ului și la silencing-ul 

genelor. siARN acționează ca un semnal de 

comunicare mobil între cele două alele, 

dintre care alela paramutagenică emite 

semnalul, iar alela paramutabilă îl 

primește, cu ajutorul secvențelor omoloage 

cu siARN. Și da, sună foarte asemănător cu 

procesul de silencing transcripțional, dar în 

acest caz, silencing-ul este stabil de-a 

lungul generațiilor. 

     În cazul șoarecilor, ne vom axa pe 

locusul kit, care codifică un receptor 

tirozinkinazic, care intervine în 

melanogeneză, diferențierea celulelor 

germinale și hematopoieză. Șoarecii 

mutant, cărora le lipsesc gene Kit, mor, în 

timp ce cei heterozigoți cu genotipul 

sălbatic /  lipsă proteina (Kit/Kit’) au 

vârfurile cozilor și picioarele albe. Un fapt 

interesant a fost că multe dintre 

progeniturile cu genotipul sălbatic / sălbatic 

(Kit/Kit) rezultate în urma încrucișării 

între doi indivizi heterozigoți, sau între un 

individ heterozigot și unul de tip sălbatic 

aveau vârfurile cozilor și picioarele albe și 
nivele reduse de ARNm Kit, asemenea 

părintelui heterozigot. Acest fapt a dus la 

concluzia că ARN-ul joacă un rol diferit în 

șoareci, fiind transmis prin gameți și 
declanșând degradarea ARNm Kit. 

     Și am ajuns la ereditatea mediată de 

ARN! Acest termen se referă la transferul 

de molecule de ARN noncodificatoare din 

gameți către embrion. În cazul nostru, de 

exemplu, semnalul care induce situsul 

paramutant ar putea fi dat de acumularea 

de ARN trunchiat, de la alela trunchiată. 

Extrapolând această observație pentru 

fenotipurile complexe, ARN-ul reglator nu 

funționeză numai în celulele somatice în 

care este exprimat, ci și în generația 

următoare, odată transferat prin 

intermadiul gameților. 

     Discuția de mai sus ne permite să 

vorbim mai departe despre rolul 

paramutațiilor în diferite boli, iar 

pentru asta ne vom axa pe obezitate, 

diabetul de tip 2 și efectul stresului 

timpuriu. 

     Obezitatea și diabetul de tip 2 se 

datorează unei diete nesănătoase și 
prezintă transmitere parentală prin 

intermediul ARN-ului, mai exact ARN-ul 

de la tați bolnavi duce la copii bolnavi, în 

timp ce ARN-ul de la tați sănătoși nu are 

acest efect. În ceea ce privește efectul 

stresului timpuriu, anumite condiții la care 

copiii sunt supuși la începutul perioadei 

postnatale conduc la adulți ce suferă de 

stres patologic. Acestă boală poate fi mai 

departe observată la progeniturile lor, chiar 

dacă ele nu au fost supuse acelorași 
experiențe, dar boala le-a fost transmisă 

prin intermediul ARN-ului. 

Paramutațiile și genetica populațiilor 

     Acum că am văzut ce sunt paramutațiile 

și cum intervin în practica medicală, vom 

adresa subiectul final al prevalenței unei 

paramutații într-o populație. 

     Din punct de vedere evoluționist, ceea ce 

ar putea face o genă susceptibilă la 

paramutații este existența locilor care 

prezintă diversitate reglatoare și modele de 

expresie limitate la nivel de țesut, deoarece, 

la urma urmei, paramutația duce la un 

nivel mai scăzut de expresie, iar pentru 

orice altă genă reducerea expresiei ar avea 

consecințe puternice asupra fitness-ului 

organismului, putând chiar duce la 

moartea acestuia – caz în care 

paramutațiile ar fi ușor de observat, dar nu 

ar fi tolerate într-o populație. 

     La nivel populațional, efectele unei 

paramutații care acționează doar la nivel de 

țesut depind, în principal, de gradul de 
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penetranță al acesteia și de stabilitatea cu care se transmite generațiilor urmatoare.  

     Dacă paramutația are penetranță ridicată spre completă și transmitere stabilă, atunci 

ea va afecta frecvența alelică, înjumătățind frecvența alelelor paramutabile cu fiecare 

generație și va rezulta în modele noi de moștenirea a caracterelor. Cu toate acestea, alte 

forțe, cum ar fi presiunea evolutivă, ar putea interveni pentru a menține alela 

paramutabilă. 

     Pe de altă parte, daca penetranța este scăzută și transmiterea instabilă, așa cum este, 

de fapt, în cazul majorității speciilor, atunci vom avea paramutații continue într-o 

populație, deoarece stările paramutagenic-paramutabil sunt interschimbabile, iar rata cu 

care frecvența stării paramutabile scade va fi mult mai mică, datorită reducerilor în 

penetranță. 

 

     Cât de predispusă este o populație la 

paramutații depinde de felul în care se 

reproduce. Speciile care se reproduc prin auto-

polenizare vor avea potențial scăzut, deoarece 

ele au nivele reduse de heterozigotism, în 

timp ce în cazul celor care se reproduc prin 

încrucișare alela paramutagenică se va 

răspândi mult mai ușor. 

Sunt paramutațiile rare.... 

     Sau sunt doar greu de observat?  Alela B’ 

de la porumb, care are transmitere stabilă, 

penetranță 100% și efect vizibil asupra culorii 

repezintă excepția, nu regula. După cum am 

văzut, în majoritatea cazurilor, paramutația 

nu prezintă penetranță completă și se pierde 

după câteva generații de încrucișări. Deci, s-ar 

putea ca paramutația să nu fie un fenomen 

rar, ci doar unul foarte greu de observat. 
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Balan Greta Laura, Biologie anul I, 

Militaru Simona Paula, Biochimie anul II, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

          Acum 10 ani au fost puse bazele unei 

organizații care a tot crescut, o organizație 

care a format și continuă să formeze 

studenți biologi, o organizație care 

transformă oameni normali în voluntari 

energici cu abilitatea de a îmbunătăți 
societatea și mediul lor de viață, atât prin 

intermediul organizaței care ia format, cât 

și în afara ei. OSpN, 2017 este anul în care 

vrem ca în fiecare zi să ne aducem aminte 

de deceniul tău de realizări, așa că vom 

continua să îți spunem la mulți ani! Dar ne 

oprim aici pentru a vorbi cu o parte din 

fondatorii tăi, ca să îți înțelegem mai bine 

istoria și țelul. 

 

1. Ce anume v-a determinat să puneți 
bazele Organizației Studenților 

pentru Natură? 

     Lipsa unei structuri organizate de 

reprezentare a studenților, respectiv din 

nevoia de implicare într-o activitate 

constructivă. La momentul respectiv ne 

doream să dezvoltăm multe proiecte, dar 

nu exista nici o bază legală pentru a face 

asta, fapt care ne-a motivat să înființăm 

OSpN. – Damian Cristian 

     Ideea unei organizații studențești s-a 

cristalizat și a crescut în anul II de 

facultate, după ce am organizat balul 

bobocilor. Ne-am adunat atunci o gașcă de 

la Biologie și Ecologie,  iar cu banii strânși 
la bal am înființat OSpN. – Matetovici 

Irina 

     Bazele organizației au fost puse din 

dorința de a proteja mediul înconjurător, 

iar cea mai bună soluție a fost înființarea 

unui ONG în cadrul căruia să putem 

activa în acest scop. În cadrul OSpN am 

organizat diverse activități și evenimente 

care au promovat Facultatea de Biologie și 
Geologie și, în același timp, au unit 

studenții de la toate specializările, astfel 

încât s-a creat o atmosferă foarte plăcută 

între noi toți. OSpN este unul dintre 

motivele pentru care mulți absolvenți mai 

păstrează încă legătura, deoarece aici s-au 

legat prietenii pentru o viață. Eu mă 

număr printre acei studenți care au legat 

prietenii frumoase și de durată. Întâlnirile 

noastre în AFA, în fiecare miercuri la ora 

20:17, sunt de neuitat. – Moldovan Angela 

 

2. Cum v-ați decis asupra numelui? 

     Din câte îmi amintesc, când ne-am 

hotărât asupra numelui eram la o cafenea/

bar “La Solas”, pe strada Piezișa, iar noi 

toți (membrii fondatori) propuneam 

diverse nume, iar colegul meu Cristi își 
nota în agendă toate variantele. – 

Moldovan Angela 

    A fost o decizie destul de simplă și 
complicată în același timp. Nu cu mult 

timp înainte de a lua naștere OSpN a 

existat o altă organizație studențească în 

cadrul facultății - OSN (Organizația 

Studenților Naturaliști) – organizație care 

din “legende” nu era cel mai bine văzută de 

către cadrele didactice, și nici de către 

studenți. Nu am dorit să schimbăm de tot 

denumirea veche, dar totuși o schimbare 

era necesară pentru a nu ne asocia în 

vreun fel cu trecutul/acțiunile OSN, și ca 

urmare am găsit varianta simplă “pentru 

natura” care se potrivea chiar și mai bine 

cu specificul facultății (respectiv, 

specializărilor existente la momentul acela 

- ecologie și biologie) și cu scopul  
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organizației din viziunea noastră. – 

Damian Cristian 

     Alegerea numelui a fost un proces 

extrem de ușor și natural, doream un nume 

în care să se regăsească toți studenții 
facultății noastre. Cred că mai mult am 

lucrat la siglă, am dezbătut câteva seri 

bune, într-un final s-a născut pe un 

șervețel, într-o seară pe Piezișă. – 

Matetovici Irina 

 

3. Care sunt valorile și criteriile pe 

care ar trebui să le îndeplinească un 

voluntar OSpN? 

     Nu cred că un voluntar OSpN trebuie să 

respecte un tipar anume. Consider că orice 

student și nu numai poate deveni membru 

OSpN, atât timp cât acesta are dorința de 

implicare și devotament față de valorile și 
principiile organizației. Consider că tocmai 

diversitatea (de orice fel) a membrilor 

organizației poate aduce un plus acesteia 

(vorba aceea: nu știi de unde sare 

iepurele☺) – Damian Cristian 

     Un volunatar OSpN ar trebui, în primul 

rând, să se regăsească în scopul și 
obiectivele organizației. Pe lângă asta, să 

fie o persoană orientată spre rezultate, să îi 

placă lucrul în echipă, să dea dovadă de 

mult entuziasm și flexibilitate. – Matetovici 

Irina 

     Un voluntar OSpN ar trebui să fie 

pasionat de natură, comunicativ, sociabil, 

dornic de cunoaștere și de aventură. Când 

am înființat noi organizația, aproape toți 
membrii și voluntarii erau din cadrul 

facultății noastre, acesta fiind și unul 

dintre criteriile de selecție, dar acum 

probabil că lucrurile s-au mai schimbat. – 

Moldovan Angela 

 

4. Ce ați învățat în cadrul OSpN? 

     Pentru mine, organizația a fost o 

activitate foarte placută și cu multe 

momente deosebite. În cadrul OSpN am 

învățat să lucrez în echipă, să comunic mai 

ușor, să ne ajutăm reciproc, să îmi susțin 

punctul de vedere și să ne distrăm în 

limitele bunului simț. – Moldovan Angela 

     Am învățat multe de la OSpN, să 

organizez evenimente, să fac parte dintr-o 

echipă, să negociez și să îmi susțin ideile și, 
cel mai important, să fac parte dintr-o 

comunitate. Împreună cu gașca OSpN am 

descoperit o mulțime de locuri faine în 

excursiile noastre, noi pași de dans la 

petrecerile de duminică seara și colegi 

biologi de la alte facultăți. – Matetovici 

Irina 

     Prea multe încât să le pot pune pe 

hârtie. Să o luăm altfel, până să înființăm 

OSpN nu știam mai nimic cu ce se 

mănâncă organizațiile studențești și 
acțiunile de voluntariat. Am crescut odată 

cu OSpN, ne-am lovit de multe uși închise 

și am învățat cum să le deschidem sau cum 

să intrăm pe geam☺. Partea cu “învățatul” 

e diferită pentru fiecare persoană/membru 

și niciodată nu cred că se poate spune ca 

fiecare să învețe același lucru. Acesta cred 

că e și scopul unei organizații, de a delega și 
de a-ți asuma responsabilitați, de a face tot 

posibilul să le îndeplinești cât mai bine și 
cât mai eficient. Rolul unei organizații 
studențești este tocmai de a ajuta persoana 

să se descopere, să identifice aria în care 

excelează pentru a-l pregăti ulterior pentru 

ceea ce urmează să facă în viață. – Damian 

Cristian 

5. Cum v-a influențat voluntariatul 

stilul de viață? 

     Voluntariatul este una dintre sursele în 

care îți poți dezvolta abilitățile 

conversaționale și poți cunoaște oameni noi. 

Grație implicării mele în diverse proiecte și 
activități, împreună cu alți voluntari, m-am 

confruntat cu situații și probleme care m-au 

ajutat să dobândesc noi abilități. În plus, 

am învățat cum să reactionez atunci când 

am fost pusă în fața unor întâmplări mai 

puțin obișnuite. Prin intermediul 

voluntariatului am dobândit competențe în 

ceea ce privește comunicarea, am învățat 

tehnici de negociere, de cooperare și am 

învățat să îmi asum responsabilități, să 

gestionez conflicte și să lucrez contratimp. 
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În plus, voluntariatul m-a învățat ce 

înseamnă munca în echipă. – Moldovan 

Angela 

     Tot ceea ce sunt se datorează 

voluntariatului. Prin voluntariat învățat să

-mi asum responsabilitați, să mă implic în 

tot ceea ce mă pasionează, să caut continuu 

noi surse de dezvoltare personală. 

Voluntariatul m-a ajutat să vorbesc, m-a 

învățat să nu-mi fie frică să îmi spun 

punctul de vedere, m-a învățat să mă lupt 

ca să îmi susțin crezul, m-a învățat să 

ascult, dar, cel mai important, m-a ajutat 

să îmi fac prieteni. – Damian Cristian 

     Voluntariatul în sine face parte din 

stilul meu de viață. De-a lngul timpului, 

am făcut parte din diverse organizații și nu 

cred că se va schimba prea curând. – 

Matetovici Irina 

 

6. În orice organizație vor exista și 
momente tensionate ca urmare a 

diferențelor de opinie. Cum ați reușit 
să gestionați astfel de momente și ce 

sfătuiți voluntarii curenți să facă? 

     Noi nu prea am avut momente 

tensionante, pentru că am discutat și 
dezbătut toate “problemele” până am ajuns 

la un numitor comun. Sfatul meu este ca în 

orice relație sau colaborare să existe 

comunicare și transparență, și până la 

urma totul se rezolvă, orice provocare are și 
o soluție. – Moldovan Angela 

     Există o vorbă celebră: Respectul nu se 

impune, se câstigă! Consider că pe acest 

fapt m-am axat în tot timpul conducerii 

organizației și am încercat cât de mult am 

putut să am încredere în membrii 

organizației. Mi s-a oferit, la rândul meu, 

încredere și am facut tot posibilul să o 

respect. – Damian Cristian 

 

7. Actual, lumea noastră se confruntă 

cu o serie întreagă de probleme 

ecologice și nu numai. Care dintre 

acestea le considerați mai urgente și 
ce soluții credeți că ar exista? 

     Cam toate problemele ecologice sunt 

extrem de importante și, de cele mai multe 

ori, interconenctate. În general, cred că e 

bine să reflectăm asupra acelora în care 

avem un rol direct, ca de exemplu 

eliminarea deșeurilor. Fiecare dintre noi 

poate contribui la reducerea materialelor 

plastice, de la simpla folosire a sacoșelor 

din material textil, la colectarea selectivă a 

deșeurilor, poate chiar o viața cu plastic 

zero. Trebuie doar să vrem. – Matetovici 

Irina 

     Probleme ecologice urgente sunt multe, 

unele prea mari pentru a le putea vedea o 

soluție de rezolvare într-un viitor apropiat. 

O problemă majoră pentru care consider că 

se poate întrevedea totuși o soluție într-un 

timp mai scurt e problema generării 

desșurilor, respectiv colectarea selectivă a 

deșeurilor și reciclarea acestora în 

România. În momentul de față, la nivel 

național se generează o cantitate uriașă de 

deșeuri de toate tipurile (menajere, 

reciclabile și nu numai) care din multe 

motive ajung toate să fie depozitate și apoi 

îngropate în pământ. În acest sens e nevoie 

urgentă de o schimbare la nivelul 

mentalității populației, respectiv o educație 

ecologică cu privire la reciclarea și sortarea 

deșeurilor. Prin această educație putem 

ajunge într-un viitor (sper mai curând, 

decât mai târziu) la o capacitate de 

reciclare la nivel național care să fie 

relevantă pentru mediul înconjurător și 
pentru oameni, în același timp. Dacă nu 

facem acest lucru, în stilul actual de 

generare al deșeurilor, o să ajungem să ne 

îngropăm singuri în deșeuri. Soluția, cum 

spuneam și anterior, o văd printr-o 

informare masivă a populației și educația 

ecologică prin care să înțelegem cu toții 
beneficiile acestui proces de reciclare, dar și 
aplicarea de sancțiuni ulteriore celor care 

nu respectă principiile colectării selective. – 

Damian Cristian 

     La ora actuală ne confruntăm cu multe 

probleme ecologice și am impresia că e una 

mai urgentă decât cealaltă. Probleme 

precum modificările climatice, epuizarea 

resurselor limitate, poluarea atmosferei ar 

trebui să ne îngrijoreze pe toți și ar fi 
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bine dacă ne-ar da de gândit și chiar am contribui și noi la găsirea unor căi de soluționare. 

Soluțiile mele pentru ameliorarea acestor probleme sunt formarea mai multor voluntari și 
ONG-uri care să activeze în domeniul protecției mediului, educația ecologică pentru copii și 
adulti, economisirea și chibzuința în folosirea resurselor, alături de protejarea și 
conservarea ecosistemelor. – Moldovan Angela 

 

8. Ce mesaj aveți pentru voluntarii OSpN? 

 

     Sunt extrem de bucuroasă că OSpN a devenit o organizație atât de frumoasă și de 

energică. Chiar dacă nu mai sunt un membru activ, le urmăresc cu interes activitățile și îi 
felicit pentru implicare și devotament. Le doresc cât mai multe proiecte reușite și momente 

faine. La mulți ani, OSpN! – Matetovici Irina 

     Sunt plăcut surprinsă de modul în care au dezvoltat acest mic ONG și le doresc mult 

success și să continue cu treaba bună pe care o fac! – Moldovan Angela 

     “Don’t worry, be happy!” Nu de alta, dar aveți toată viața înainte ca să vă puteți 
îngrijora și stresa pentru o sumedenie de probleme. Folosiți-vă energia tinereții în scop 

nobil (fiecare înțelege ce vrea prin scop nobil), implicați-vă în cât mai multe proiecte și 
activități care să vă facă fericiți, pentru că veți avea doar de câștigat făcând ceea ce vă 

place. – Damian Cristian 
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Bogdan Felicia Diana, Biotehnologie Moleculară, 

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

 

     Alexandru este absolvent al promoției 2016. El a urmat specializarea Biotehnologii 

industriale din cadrul Facultății de Biologie și Geologie, Cluj-Napoca. Așa cum el ne-a 

povestit, în timpul studiilor de la nivel licență nu s-a axat pe obținerea rezultatelor 

maxime la materii, cât și-a dorit mai mult să identifice importanța lor, corelația dintre 

acestea și perspectivele oferite de specializarea urmată. Cu toate acestea însă, media 

notelor din timpul anilor de studiu a fost peste 8,10, iar nota de la licență 9,5. De 

asemenea, de-a lungul celor patru ani de studiu, Alex a participat la diverse internship-

uri la companii sau institute din domeniu tocmai pentru a-l ajuta să identifice corelația 

materiilor cu cerințele pieței. Lucrarea de licență, intitulată “Influența luminii 

monocromatice asupra stadiilor de dezvoltare și a acumulării de δ13C la plante de tomate” 

și-a desfășurat-o sub îndrumarea doamnei Conf. Univ. Dr. Cristina Dobrotă și a fost unul 

din punctele care l-au făcut să își dea seama că ar vrea să se îndrepte spre mediul 

afacerilor din domeniul biotenologiilor. După terminarea studiilor de licență, și-a dorit să 

își continue studiile tot în domeniul biotehnologiilor, studii care să îi permită să se 

îndrepte spre o altă pasiune, industria alimentară, și astfel a ales să urmeze cursurile 

masteratului Food Quality Management din cadrul Universității de Științe Agricole și 
Medicină Veterinară. Ca urmare a numeroaselor internship-uri din timpul facultății, el a 

fost angajat în cadrul ProPlanta imediat după absolvire până în luna martie a acestui an 

pentru a se focusa pe ceea ce își dorește să facă în continuare.  

     Alexandru a acceptat să ne povestească mai pe larg în cadrul unui interviu traiectul 

lui profesional de până acum, experiența acumulată pe parcursul anilor de studiu și care 

sunt perspectivele sale pe termen mediu-lung.  

Care a fost motivația ta de a urma 

cursurile specializării Biotehnologii 

industriale din cadrul Facultății de 

Biologie și Geologie? 

     Am ales să urmez specializarea 

Biotehnologiilor industriale în urma unei 

discuții cu  o profesoară de biologie al unui 

liceu din Baia Mare, persoană de la care 

am aflat de fapt de existența acestei 

ramuri la Facultatea de Biologie și 
Geologie din Cluj-Napoca.  Până în 

ultimul an de liceu îmi doream o carieră în 

medicină, mai exact medicină dentară. 

Însă interesul meu a început să scadă 

datorită nișei înguste a științelor biologice 

în care te așează medicina dentară. Cu alte 

cuvinte, mi-am dorit un domeniu de 

activitate mai larg, care să îmi permită să 

mă bucur în continuare de pasiunea 

pentru biologie și să îmi ofere în același 
timp o legătură cu piața sau mediul 

industrial. 

Care a fost tema licenței și ce 

urmăreai în studiul respectiv?  

     Licența mea a avut drept subiect central 

urmărirea influenței a patru tipuri de 

lumini LED asupra dezvoltării a trei 

soiuri comerciale de tomate, precum și 
acumularea de  δ13C  în țesuturile 
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plantelor respective fapt care a reprezentat 

nota de originalitate a lucrării. Am 

beneficiat de întreg sprijinul doamnei 

Conf er en ț ia r  C r i s t in a  D ob ro t ă , 

coordonatoare căreia îi sunt și acum 

recunoscător. De altfel, lucrarea „Influence 

of monochromatic light on tomato 

developmental stages and on δ13C 

incorporation” a participat ca poster la 

EANA Conference 2015 in Noordwijk, 

Olanda. 

Tema disertației va avea legătură cu 

cea a licenței sau te vei reprofila? 

     Tema disertației va fi cu siguranță 

diferită de tema licenței, va fi o lucrare în 

domeniul tehnologiei alimentare. Ca 

imagine de ansamblu, voi urmări o inovație 

a design-ului unui produs alimentar cu noi 

avantaje și facilități. 

În timpul facultății, care a fost 

viziunea ta vis-a-vis de concordanța 

între notele de la examene și 

cunoștințele dobândite la anumite 

materii? 

     Sunt conștient că nu toată lumea va fi de 

acord cu viziunea mea asupra acestei 

concordanțe (în special doamnele sau 

domnii profesori), însă notele mari la 

examene nu înseamnă în mod neapărat 

cunoștințe bogate. Mulți studenți învață 

numai pentru a obține note mari, din motive 

diferite cum ar fi imaginea lor în ochii 

familiei, în ochii profesorilor, colegilor și așa 

mai departe. Iar în această situație, din 

păcate, informația este reținută cuvânt cu 

cuvânt și nu este corelată cu restul 

informațiilor acumulate din materia 

respectivă sau din restul materiilor. Acest 

lucru poate să îi coste chiar și mai multe 

joburi, pentru că în momentul în care începi 

să lucrezi în domeniul științei ți se cere să 

asociezi informații din mai multe domenii 

pentru una sau mai multe ținte finale. 

Învățând pentru note mari și nu pentru 

întregul tău bagaj de cunoștințe pe care vrei 

să le dobândești în facultate, pentru 

pregătirea ta, îți va ridica probleme în 

momentul în care te angajezi. Sfatul meu 

pentru viitorii absolvenți e să privească în 

viitor și să se pună în locul unui absolvent 

care începe să lucreze în domeniul visat, iar 

daca văd lipsuri sau discrepanțe, să 

muncească pentru a repara orice punct slab. 

Ai fost angajat în timpul facultății sau 

ai făcut voluntariat în domeniu? 

     Nu am lucrat în timpul facultății, am 

făcut voluntariat – internship-uri sau mai 

degrabă stagii de practică (în locul celor 

oferite de facultate).  

Ce internship-uri ai avut? 

     Primul, deși nu poate fi numit chiar 

internship, a fost în anul 1 la Centrul de 

Microscopie Electronică în cadrul facultății 
unde am învățat câteva tehnici de bază. 

Cred că încă îmi amintesc pașii. Primul 

internship adevărat a fost un stagiu de 

practică la Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion 

Chiricuța pe Biologie Tumorală și 
Radiobiologie, după care am fost la 

ProPlanta câteva luni în anul 3. La sfârșitul 

anului 3 și câteva luni din anul 4 am fost în 

internship la Plant Extrakt.  

Cum ai aflat de aceste internship-uri? 

Ai aplicat și pe platforme de tipul e-

jobs, bestjobs?  

     Am căutat diverse firme și i-am contact 

prin e-mail sau telefon să văd dacă mă 

primesc. M-am prezentat, le-am spus ce 

studiez, ce mă interesează. Cel mai bine a 

mers la ProPlanta unde din prima m-au și 
sunat și am stabilit o întâlnire – în 3 zile de 

când i-am contactat. Am căutat și pe 

platforme, însă în acest domeniu nu sunt 

atât de multe oferte precum în alte domenii. 

Ai avut o anumită temă pe care voiai 

să o cercetezi sau pur și simplu să 

înveți? 

     Nu am avut nicio temă, doar am vrut 

internship, să pot vedea dacă ceea ce învăț 
mă ajută în vreun fel. 

Care dintre cursurile de la licență ți s-

au părut cele mai utile în dobândirea 

unui loc de muncă? De ce și ce te-a 

impresionat la aceste cursuri?  

     Categoriile de materii care sunt de bază: 

biochimie, genetică, biotehnologiile.  
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Personal nu m-a ajutat că am învățat 

Ecologia generală sau materii similare, nu 

am unde să le aplic.  

Care ți-a fost primul loc de muncă în 

domeniu? 

     Primul job a fost la ProPlanta.  

De cât timp ești angajat și ce poziție 

ocupi în cadrul firmei? 

     Imediat după absolvire (iunie 2016) și 
până în luna martie a acestui an am lucrat 

la ProPlanta ca și asistent cercetare, însă 

începând cu luna martie am vrut să mă 

focusez pe ceea ce vreau să dezvolt în 

următoarea perioadă. Această firmă 

activează în mai multe domenii ale 

cercetării și dispune de o secție de producție 

a produselor nutraceutice și cosmetice 

proprii.  

Poți să descrii activitatea întreprinsă 

la locul de muncă? Cam în ce consta 

munca de zi cu zi? 

     Nu pot să vorbesc foarte concret pentru 

că există și anumite clauze de 

confidențialitate, dar ca și aspecte generale 

pot menționa că sunt dezvoltate produse 

cosmetice și nutraceutice, produse folosite ca 

și suplimente alimentare. Se va implementa 

și un departament de servicii, servicii de 

analiză însă nu pot să dau mai multe 

detalii. Toată partea de dezvoltare constă în 

munca a 4 persoane, 3 departamente – 

cercetare, producție-contabilitate-gestiune și 
management-audit intern-vânzări-achiziții. 
O persoană este doamna director, iar restul 

trei am fost împărțiți pe departamentele 

anterior amintite. Nu aveam alți oameni în 

subordine.  

Cum ai aflat de acest job? 

     În urma internship-ului desfășurat la 

ProPlanta am rămas la înțelegerea că îi 

contactez când termin facultatea. 

Ce abilități personale și profesionale 

crezi că te-au ajutat să obții locul de 

muncă? 

     În primul rând faptul că am ales 

biotehnologiile industriale...dacă nu era 

Facultatea de Biologie și Geologie probabil 

momentan nu eram aici. Perseverența și 

dorința de a fi legat de mediul științific din 

afara facultății.  

Având experiența din “câmpul 

muncii”, ce crezi că ar trebui 

îmbunătățit la activitățile de curs, 

respectiv laboratoare pentru a-i ajuta 

pe studenți să dobândească abilitățile 

necesare în vederea angajării în 

domeniu imediat după finalizarea 

studiilor de licență? 

     În primul rând, să li se expună cât mai 

mult realitatea în ceea ce privește șansele de 

angajare și criteriile pentru care vor fi aleși 
pentru un loc de muncă. Dacă îi expui unui 

om cum stă treaba în afara facultăți,i îl 

ajuți și să învețe, dar și să își dea seama de 

drumul pe care vor să meargă, să le ofere 

alternative.  

Crezi în noroc sau totul se bazează pe 

hard work? 

     Cred că e foarte important să lucrezi 

mult pentru ceea ce îți dorești însă de cele 

mai multe ori ai nevoie și de noroc. Adică, 

să ți se ofere șansa. Uite, s-ar putea de 

exemplu când aplici la un internship să ai 

șansa să aibă nevoie de oameni și să ia mai 

mulți sau să nu ia pe nimeni. Într-adevăr, 

tu îți creezi șansa dar trebuie să ai un punct 

de plecare.  

Luând în considerare experiența 

acumulată (atât la școală, cât și în 

“câmpul muncii”), ai mai alege să 

urmezi Facultatea de Biologie și 
Geologie? 

     Și a doua, și a treia oară. Pentru că m-a 

ajutat să îmi fac o idee și am să le fiu 

recunoscător profesorilor cu care am intrat 

în contact. În același timp, mă gândesc că 

poate aș fi ales ceva din domeniul ingineriei 

alimentare, însă aș vrea să am certitudinea 

că diploma pe care aș fi obținut-o să fie 

recunoscută și în străinătate.  

Cum ai defini succesul sau ce 

înseamnă succesul pentru tine? 

     Succesul în viață? Succesul pe plan 

profesional? Hmm...Să îți urmărești visele și 
să faci tot posibilul să le îndeplinești. Să îți 
atingi scopul..atunci cred că poți să zici că 
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ai succes.  

Unde te vezi în următorii 10 ani? 

     Habar nu am, însă vreau să mă leg de industrie cât mai mult, să intru în lumea 

afacerilor în domeniul biotehnologiilor alimentare, pentru că e o nișă pe care o înțeleg, care 

îmi place foarte mult pentru că îmi permite să fiu creativ și să cercetez în același timp. Cred 

că asta e pasiunea mea.  

Câteva recomandări pentru viitorii absolvenți pentru a-și îmbunătăți CV-urile? 

     Să aplice la cât mai multe internship-uri, să iasă din sfera facultății, să se ducă să se 

lovească de lumea din afara facultății pentru a-și da seama dacă li se potrivește sau nu. S-

ar putea să nu le placă și atunci acesta e singurul mod prin care își pot da seama. De cele 

mai multe ori când aplici la internship-uri trebuie uneori să te și “lauzi” puțin, să te pui într

-o lumină bună – ce îți place, ce știi să faci, să îi convingi să te ia la un internship. Trebuie 

să aibă curaj să îi contacteze, să iasă din zona de confort.  

 

Notă: 

Alex mi-a fost coleg de facultate și a fost acel coleg care nu venea la cursurile care nu îi 

plăceau și cu toate astea la examene avea mereu note rezonabile. Nu faptul că erau puține 

cursurile care îl atrăgeau am vrut să punctez, ci faptul că experiența lui cu stagiile de 

practică l-au ajutat să se angajeze imediat după absolvire în domeniul în care dorea. Astfel, 

acesta a și fost motivul pentru care am considerat oportun să îi iau un interviu prin care să 

le împărtășească și altora “rețeta”. Am vrut ca prin acest interviu, să ofer o alternativă și să 

îmi motivez colegii din ani mai mici și vadă că se poate. Am vrut să știe că acești ani de 

studiu sunt acei ani în care își fundamentează cunoștințele de bază și își îmbogățesc CV-

urile cu diverse abilități și competențe de care se vor folosi în continuare.  
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Scurt istoric 

     Prima mențiune a sistemului CRISPR a fost în 1987, când un cercetător de la 

Universitatea Osaka a clonat accidental o parte a acestui sistem, împreună cu o genă de 

interes în acel studiu. Yoshizumi Ishino a menționat prezența unor secvențe repetitive 

misterioase a căror funcție era necunoscută. 

     În 1993, cercetătorii olandezi publicau două articole despre secvențe repetitive 

întrerupte la Mycobacterium tuberculosis. În același timp, cercetători spanioli observă 

aceleași secvențe la diferite Archaea. 

     În 2001, Mojica și Ruud Jansen propun numele de CRISPR (Clustered Regularly 

Interspaced Short Palindromic Repeats) pentru secvențele misterioase repetitive, 

remarcate la diverse microorganise Archaea și Bacteria. Tot atunci, ei remarcă un set de 

gene omoloage care vor forma sistemul asociat CRISPR – genele pentru proteinele Cas.  

     În 2005, trei cercetători independenți demonstrează că ADN-ul spacer dintre secvențele 

repetitive reprezintă ADN extracromozomial de la plasmide sau viruși care au infectat 

anterior celula. Toate cele 3 studii au fost inițial respinse de reviste stiințifice de prestigiu, 

însă ele au fost totuși publicate în alte reviste.  

     În 2007 este publicat primul studiu care demonstrează rolul CRISPR în imunitatea 

dobândită la  Streptococcus thermophilus.   

Ce este CRISPR? 

     CRISPR/Cas9 este o versiune 

modificată a sistemului CRISPR/Cas de la 

procariote, unde reprezintă un sistem de 

apărare (imunitar) foarte precis și specific 

împotriva plasmidelor și a fagilor 

invadatori.  

     CRISPR este un acronim de origine 

engleză (Clustered Regularly Interspaced 

Short Palindromic Repeats) și se referă la 

segmente de ADN scurte, palindromice și 
repetitive. Fiecare secvență repetitivă este 

urmată de o secvență scurtă de ADN 

spacer, rezultat de la expunerea 

anterioară la ADN patogen (de exemplu 

ADN viral sau plasmidial). Lângă 

secventele CRISPR se află codate genele 

pentru proteinele Cas, numite și “sisteme 

asociate CRISPR”. Proteinele Cas sunt, în  

Cașcaval Cătălina Delia, Biochimie anul II, 

Univeristatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 
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general, helicaze sau nucleaze.  

     La procariote, CRISPR asociat cu 

enzime Cas formează un mecanism 

imunitar dobândit în urma atacurilor 

agenților infecțioși. ARN-ul codat de ADN-

ul spacer are rol de ghid pentru complexul 

proteic Cas care recunoaște, prin 

complementaritate, ADN-ul patogen și îl 

neutralizează. În cazul în care infecția este 

provocată de un agent infecțios nou, o altă 

clasă de enzime Cas (diferită de cea care 

doar neutralizează agentul infecțios deja 

cunoscut) recunoaște ADN-ul străin. Acesta 

este neutralizat, iar informația genetică îi 

este copiată și introdusă ca “ADN spacer”, 

plasat între secvențele repetitive din ADN-

ul  de  la  speci i le  procariote . 

 

CRISPR/Cas9  

     Se cunosc trei mecanisme de tip 

CRISPR, unul dintre ele fiind studiat mai 

intens, prezentând mai mult interes, 

deoarece este mai ușor de folosit: CRISPR/

Cas9 (tipul II) – preluat de la Streptococcus 

py o genes .  

 

     Genomul de la S. pyogenes conține multe 

secvențe unice de “ADN spacer” de la 

infecții patogene anterioare. Între aceste 

secvențe unice există alte secvențe 

palindromice scurte, repetitive.  

A) Catena matriță CRISPR este transcrisă 

și formează pre-CRISPR ARN (pre-crARN) 

B) Pre-crARN este maturat și transformat 

în crARN cu ajutorul tracrARN. TracrARN 

este complementar cu secvența scurtă 

palindromică. Enzima ARNaza III, 

împreună cu enzima Cas, ajută la formarea 

unităților individuale de crARN.  

C) Un tracrARN și o enzimă Cas se leagă la 

fiecare unitate individuală crARN, formând 

complexe unice și individuale. 

D) Fiecare complex crARN-tracrARN-Cas9 

î n c e a r c ă  s ă  d e t e c t e z e  p r i n 

complementaritate agentul infecțios și să îl 

neutralizeze.  

     Fiecare secvență țintită trebuie să aibă 

atașată la capatul 3’ o altă secvență motiv 

adiacentă, numită PAM (din engleză – 

protospacer adjacent motif). Secvența PAM 

este alcătuită din 2-6 perechi de baze 

azotate și este caracteristică ADN-ului 

patogen, dar nu și celui bacterian, astfel 

încât să nu poată fi țintit și degradat 

propriului material genetic. Fără această 

secvență, nucleaza Cas9 nu va putea cliva 

ADN-ul dublu catenar. După ce complexul 

CRISPR/Cas9 se atașează la secvența țintă, 

enzima Cas9 desface molecula de ADN 

dublu catenar și clivează ambele catene. 

Clivarea are loc după secvența PAM.  

E) După ce a avut loc clivarea, complexul 

CRISPR/Cas9(crRNA:tracrRNA:Cas9 ) se 

detașează de moleculă.  

     Numeroase modificări la nivelul 

genomului pot fi făcute în același timp prin 

intermediul sistemului CRISPR/Cas9.  

     Sistemul in vitro CRISPR/Cas9 realizat 

de Jennifer Doudna și Emmanuelle 

Charpentier este simplificat față de S.  

pyogenes, astfel încât tracrARN și crARN 

constituie o singură moleculă himeră de 

ARN denumită sgRNA (single-guide RNA). 

De partea cu tracrARN se leagă enzima 

Cas9, iar crARN are aproximativ 20 de 

nucleotide și are rol de ghid, fiind 

complementară cu secvența de interes. 

     În momentul în care secvența țintă de 

ADN a fost identificată, enzima Cas9, 

ghidată de sgARN,  se leagă la molecula de 

ADN, căreia îi clivează ambele catene. 

Există 2 mecanisme celulare de reparare 

care intervin în mod natural la nivelul 

rupturilor: 
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1. NHEJ  (non-homologus end joining). Este predispus la erori, iar cercetătorii se bazează 

pe acest lucru când urmăresc inactivarea genei țintă. În cazul ideal, mutațiile rezultate în 

procesul de reparare vor inactiva gena. Acest mecanism are cele mai mari șanse ca să 

intervină primul. 

2. HDR (homology directed repair). Este folosit când se dorește editarea genomului prin 

inserția unei nucleotide sau a unei secvențe mai mari de nucleotide. De obicei, catena 

matriță pentru noua genă este atașată la complexul crARN-tracrARN-Cas9. Acest 

mecanism are o rată scăzută de success (<10%). Pentru a crește șansa acestui mecanism 

să intervină, se încearcă inhibarea chimică a NHEJ sau sincronizarea editării cu stadiul 

ciclului celular la care HDR este cel mai activ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limitări  

 

     Crispr/Cas9 are ca limitări faptul că secvența ghid, complementară cu secvența țintă, 

poate avea până la 20 de nucleotide, iar secvența țintă trebuie neapărat să fie urmată de 

secvența motiv PAM.  

     Uneori, secvențele de interes sunt dificil de ținit, deoarece molecula ghid de ARN poate 

lua o formă secundară, din cauza complementarității bazelor azotate.  

     De asemenea, există riscul ca o secvență de nucleotide identică cu secvența țintă să 

existe în altă parte a genomului, iar modificarea urmarită să nu aibă loc.  
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Domenii de aplicabilitate 

     În prezent se desfășoară studii în diferite domenii, cele mai importante fiind agricultura 

și medicina. Cu ajutorul CRISPR se încearcă a se obține plante rezistente la boli sau la 

condiții de mediu neprielnice. Numeroase studii cu implicații medicale sunt desfășurate pe 

modele experimentale cu șobolani, pe embrioni umani sau animali pentru maladii genetice 

ereditare, sau chiar studii clinice pe oameni pentru boli precum cancer sau HIV.  

 

Considerente etice 

     Principalele probleme de natură morală pe care comunitatea științifică le proclamă 

sunt: 

- Crearea unui dezechilibru ecologic. Acest lucru se poate întâmpla prin crearea și 
eliberarea în mediu a unor boli noi.  

- Patentarea și comercializarea organismelor modificate cu CRISPR/Cas9 de către diverse 

companii. 

- Modificarea liniei germinative umane. În prezent nu este permisă modificarea liniei 

germinative umane, nici măcar în scop curativ (se permite totuși folosirea CRISPR/Cas9 în 

scop științific pe embrioni umani care nu se vor naște), deoarece se crede că riscul apariției 

unor maladii grave la următoarele generații este mai crescut decât beneficiile pe care le-ar 

putea aduce. 

- Editarea genomului uman în scopuri non – terapeutice. Presupune îmbunătațirea 

performanțelor umane și dobândirea unor trăsături noi. Momentan este interzisă această 

practică pe embrionii umani.  

- Crearea unor himere om-animal, care să dezvolte organe pentru transplant. Himera om – 

animal a reprezentat întotdeauna o confuzie morală pentru oameni, deoarece nu se pot 

determina nevoile și drepturile organismului în cauză. 

      Problemele de natură morală sunt permanent dezbătute de comunitatea științifică. Ele 

reprezintă un subiect cu o importanță deosebită, deoarece deciziile luate greșit pot da 

naștere unui biohazard. Totuși, folosit inteligent și înțelept, CRISPR/Cas9 ar putea ajuta 

la soluționarea multor probleme actuale. 
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     Un sistem convențional de producere a 

cărnii include, de cele mai multe ori, 

utilizarea animalelor într-un mod 

desensibilizat și excesiv de brutal, totul 

pentru a răspunde unei cereri tot mai 

ridicate pe piața cărnii. De asemenea, 

industria cărnii folosește la nivel global 

30% din suprafața terestră, mare parte din 

acest teritoriu fiind destinat pășunatului și 
cultivării nutrețului. Aproximativ 70% din 

apa dulce și 20% din energia produsă sunt 

direcționate, în mod direct sau indirect, 

către industria hranei, mare parte către 

sectorul produselor de origine animală. O 

dată cu creșterea populației umane va 

crește și procentul de resurse naturale 

folosite, resurse care sunt deja diminuate 

ca urmare a activității antropice 

intensificate și a poluării. De asemenea, 

producția globală de carne este situtată în 

topul activităților care contribuie la 

creșterea emisiilor gazelor de seră 

antropogenice. Un alt impact negativ este 

asupra nivelului de defrișare, produsele 

derivate din carnea obținută in mod 

convențional necesitând un teritoriu mult 

mai larg pentru producție decât produsele 

vegetale. Ca exemplu, sectorul de creștere 

a bovinelor din Amazonul Brazilian este 

responsabil pentru 14% din defrișările 

globale (Greenpeace-International 2009).  

     Aruncând o privire rapidă asupra 

tehnologiilor curente, putem observa 

formarea unor noi posibilități și alternative 

pentru un viitor în care acțiunile omului 

sunt mai eficiente, productive și mai etice. 

O astfel de posibilitate este producerea sau 

cultivarea de carne in vitro. La o primă 

vedere, aceasta pare a fi soluția perfectă 

pentru hrănirea unei populații în creștere, 

protejarea mediului și, în același timp, 

respectarea vieții animalelor. Totuși, pe 

drumul către o producție în masă există tot 

felul de obstacole care încă își așteaptă 

soluțiile. 

     Prima investiție majoră în studii 

importante pentru dezvoltarea procesului 

de producție a cărnii in vitro a fost făcută 

de NASA, având ca obiectiv producția de 

proteine animale pentru călătoriile spațiale 

îndelungate sau traiul în stațiile spațiale. 

Cercetătorii NASA au prelevat țesut 

muscular de la Carassius auratus în cutii 

Petri, iar culturile obținute au fost 

recoltate, spălate, gătite și supuse unor 

teste care au demonstrat că produsul poate 

fi acceptat ca hrană. Ca urmare a 

îmbunătățirii tehnicilor și metodelor de 

preparare, în anul 2013 este produs primul 

burger din carne in vitro. Acesta conținea 

aproximativ 140 de grame de carne in vitro 

gătită și testată în Riverside Studios, 

Londra. Procesul de obținere a celor 140 de 

grame a durat 3 luni, pornind de la celule 

prelevate din piciorul unei vaci, fără ca 

aceasta să fie ucisă, iar întregul proces a 

atins suma de $250,000. Din fericire, 

studiile au continuat și continuă,astfel 

încât această sumă este într-o continuă 

scădere până când va atinge punctul în 

care va avea un preț competitiv față de 

producția cărnii convenționale. 
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     Deși carnea in vitro nu există pe 

rafturile magazinelor, un restaurant încă 

fictiv „Bistro In Vitro” stârnește interesul 

celor care ajung pe web-site-ul lor. Aceștia 

au un meniu bazat pe produse din carne in 

vitro, prezentând rețete felurite, printre 

care unele foarte dubioase. Trecând peste 

șocul inițial, cititorul se poate se poate 

informa de pe acel site despre posibilitatea 

și importanța unui viitor cu acest tip de 

carne alternativă. 

     Tehnicile folosite pentru producerea in 

vitro nu sunt imposibile, iar metodologia de 

bază este bazată pe cultivarea țesutului 

muscular în bioreactoare. Metodele de 

lucru propuse sunt variate, dar toate sunt  

inspirate din tehnicile folosite în medicina 

regenerativă. În principiu, celule start sunt 

prelevate prin biopsii, ca mai apoi acestea 

să prolifereze într-un mediu nutritiv, 

independent de animalul donator. Celulele 

prelevate de obicei sunt mioblaste, care 

sunt atașate unui „schelet” din colagen și 
apoi introduse într-un bioreactor cu un 

mediu de cultură bogat în nutrienți și 
factori de creștere. Celulele se dezvoltă și 
se multiplică până ajung la stadiul de 

miofibre. Rezultatul poate fi recoltat și 
folosit ca înlocuitor pentru tocătura din 

carne convențională. Celulele pot fi 

crescute și în substrate care ar permite 

formarea unor structuri mai complicate / 

rigide, folosint biomateriale pentru 

dezvoltarea unor structuri 3D. Obiectivul 

cercetărilor curente este de a dezvolta 

tehnicile curente pentru ca toate etapele și 

materialele folosite să devină cât mai 

accesibile și rezonabile ca preț.  

     Luând în considerare impactul, 

pericolul și problemele create de producția 

cărnii tradiționale, investiția în explorarea 

unor alternative precum carnea in vitro 

este importantă, chiar vitală, pentru 

formarea unui echilibru între satisfacerea 

nevoilor morale și hrănirea eficientă a 

populației globale. 
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Marinescu Mădălin Andrei, Biochimie anul I, 

Univesritatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca 

"Suntem îndeajuns de buni? Dacă nu, cum ne-am putea perfecționa? Ar trebui să 

ne limităm la metodele tradiționale precum studiul și antrenamentul? Sau ar 

trebui să folosim și știința pentru a ne îmbunătăți într-un mod mai direct 

abilitățile noastre mentale și fizice?" 

(Bostrom, N., Savulescu, J. - Human enhancements ethics: the state of the debate) 

     Tehnologia curentă se află într-o 

continuă schimbare și îmbunătățire, 

inclusiv în domeniul bio-științelor. Acum că 

există posibilitatea de a edita genomul prin 

metode mai rapide și mai ieftine, (ex. 

CRISPR) societatea se confruntă cu o nouă 

problematică legată de drepturile omului și 
egalitate. Pe de o parte, modificările 

genetice sunt văzute ca tehnici menite să 

altereze esența umanității, iar pe de altă 

parte sunt percepute ca un alt pas în 

evoluție. În acest număr am vrut să aflăm 

de la cititorii noștrii care este modul lor de 

a percepe o astfel de tehnologie, așa că am 

apelat din nou la răspunsurile voastre. 

     La studiul de caz “Ingineria genetică 

pentru super-oameni: utopie sau distopie?” 

au fost 23 de participanți cu răspunsuri 

valide, din diferite domenii de activitate. 

1. Tehnologiile genetice curente ar 

putea fi folosite pentru prevenirea 

bolilor sau îmbunătățirea unor 

caracteristici înnăscute normale. 

Credeți că există o diferență morală 

între cele două utilizări? (G1) 

Nu am o problemă morală cu nici unul 

dintre cazuri, atât timp cât în sunt decizii 

bine informate, luate pe baza unei 

multitudini de date de cercetare și alte 

informații. C.S., elev liceu, Alabama, U.S. 

Avem obligația de a folosi această 

tehnologie pentru prevenirea bolilor. Orice 

altceva este opțional. – Kolby G., licențiat 

în Informatică, Universitatea British 

Columbia, Canada 
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Da – prevenirea bolilor poate fi văzută ca 

un imperativ moral, pentru a preveni 

nașterea unui copil într-o viață plină de 

suferință. Pe de altă parte, îmbunătățirea 

calităților naturale care sunt deja pozitive 

este un pas diferit – crearea unui bine 

pozitiv, mai degrabă decât eliminarea unui 

dezavantaj.– E.D., statistician, Edinburgh, 

UK 

Prevenirea unei boli este făcută pentru a 

evita ceva ce toată lumea (sper) consideră a 

fi greșit. Îmbunătățirea caracteristicilor 

înnăscute impune voința părinților (sau a 

societății) asupra viitorilor lor copii. Există 

riscuri în asta, precum creșterea 

inegalității față de cei ce nu își permit 

tehnologia pentru proprii lor copii, alegerea 

unor îmbunătățiri pe care copii nu le vor 

aprecia, alegerea unor îmbunătățiri pentru 

scopuri greșite etc – Victor Smith, 

Antropologie, Oxford Brookes, U.K. 

Unele boli genetice afectează grav calitate 

și lungimea vieții unei persoane. Asta este 

un lucru sigur. Așadar, este mai degrabă 

imoral să impiedici folosirea tehnologiei 

care  ar  putea  preveni  asta . 

“Îmbunătățirea”, pe de altă parte, nu este 

necesară dacă persoana în cauză este deja 

sănătoasă, putând cauza mai mult rău 

decât bine.– Ema, Molecular and Cell 

Biology, University of Glasgow,U.K. 

Deși unele persoane pot argumenta 

existența unei diferenț€ de moralitate, este 

ceva ce noi, oamenii, ar trebui să depășim. 

Noi suntem viitorul, iar încercările de a îl 

schimba în bine sunt necesare, chiar dacă 

schimbarea este displăcută. Avantajele 

aduse de copii modificați sunt superioare 

fricii noastre. – R.G., Denison University, 

Ohio, U.S. 

Ingineria genetică ar trebui să se limiteze 

la aducerea în normalitate a unor pacienți 
suferinzi de anomalii. Îmbunătățirea unor 

caracteristici normale și transformarea lor 

în super-calități poate conduce la efecte 

dezastruoase asupra societății. Luând în 

considerare faptul că omul este predispus 

la abuzuri de orice fel, inclusiv cel de 

putere, experimentele ar putea degenera 

din cauza excesului de zel. – A.A., student 

biochimie. Universitatea Babeș-Bolyai, 

România 

2. Care sunt avantajele ingineriei 

genetice a embrionilor umani, având 

ca rezultat nașterea unor indivizi 

modificați genetic? 

Primul pas către crearea oamenilor X! – 

MAT, Ingineria Sistemelor, SJSU, 

California, U.S. 

Tratamente pentru boli, inteligență și 
putere crescute. Posibilitățile sunt aporape 

fără sfârșit. – Kolby G., licențiat în 

Inofrmatică, Univeristatea British 

Columbia, Canada 

Într-o lume ideală, unde fiecare ar avea 

acces la ingineria genetică pentru copii săi, 

bolile congenitale ar deveni o poveste din 

trecut. – Victor Smith, Antropologie, Oxford 

Brookes, U.K. 

În cazurile în care modificările sunt făcute 

pentru prevenirea anumitor boli, evident că 

rezultatul ar fi îmbunătățirea calității vieții 
copiilor posibil afectați și a celor care îi au 

în grijă. În cazurile de “îmbunătățire”, cred 

că ar fi creșterea numărului de indivizi mai 

inteligenți și atletici. – Ema, Molecular and 

Cell Biology, University of Glasgow,U.K. 

Avantajele apar doar în momentul 

modificării embrionilor în scopuri 

terapeutice. – A.A., student biochimie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, România 

Accelerarea unui proces care deja se 

desfășoară cu fiecare nouă generație. Dacă 

ai creat un construct genetic bun, atunci 

acesta va fi adaptat la un mediu specific. 

Schimbă mediul și îi schimbi și produsului 

șansele de a-și perpetua genele. – N.U., 

România 

3. Care sunt dezavantajele ingineriei 

genetice a embrionilor umani, având 

ca rezultat nașterea unor indivizi 

modificați genetic? 

Unele posibilități ar fi formarea unor noi 

slăbiciuni, startul unei noi forme de sclavie  
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și statutul social bazat pe bagajul tău 

gentic. – Fabian, student, Wesseling, 

Germany 

Dacă oamenii nu își pot permite ingineria 

genetică, atunci s-ar mări decalajul dintre 

bogați și săraci. De asemenea, sunt și 

întrebări etice legate de dreptul părinților 

(sau al societății) de a proiecta un copil 

“perfect”, având în vedere că alegerile lor s-

ar putea să nu se suprapună cu punctul de 

vedere al viitorului copil. Este posibil și ca 

această tehnologie să fie folosită pentru 

formarea unor oameni predestinați pentru 

război sau muncă. – Victor Smith, 

Anthropology, Oxford Brookes, U.K. 

Ar fi accesibilă doar pentru cei înstăriți. 

Tehnologia ar trebui folosită pentru a 

micșora impactul dizabilităților asupra 

societății, și nu pentru a permite oamenilor 

să își “cumpere” copii. Ar putea doar să 

agraveze discrepanțe sociale deja existente, 

formând probabil și un sentiment de 

inferioritate în cei care nu au fost 

îmbunătățiți. Neliniștea din societate ar fi 

masivă. Cei îmbunătățiți s-ar putea simți 

nelalocul lor sau disprețuiți. Acolo unde 

ingineria embrionilor ar fi răspândită, 

diversitatea genetică ar fi limitată ca 

urmare a părinților ce ar alege doar 

caracteristicile cele mai avantajoase. – A.L., 

T.A.F.E. student, Sydney, Australia 

Cel mai evident dezavantaj este expunerea 

embrionului și moartea acestuia. Dacă 

experimentele funcționează, fătul se poate 

naște cu diferite malformații. – A.A., student 

biochimie, Universitatea Babeș-Bolyai, 

România 

4. Credeți că ingineria genetică cu un 

astfel de rezultat ar trebui interzisă? 

Această tehnologie ar trebui cercetată și 

reglementată. Dacă ar fi interzisă în 

laboratoare “legale”, atunci experimentele 

se vor desfășura în laboratoare cu mai 

puțîne scrupule din alte părți ale lumii. 

Această tehnologie va fi folosită de oameni 

în cele din urmă, așa că trebuie să fim în 

frunte pentru a ne asigura că este folosită 

cum se cuvine. – M.L., Universitatea de 

Medicină Mercer, U.S. 

Interzicerea tehnologiei va împinge oamenii 

să o folosească oricum. Ar fi mai bine să fie 

reglementată. – Kolby G., licențiat în 

Informatică, Birtish Columbia, Canada 

Cred că dezvoltarea tehnologiilor genetice 

ar trebui reglementată pentru a asigura un 

acces egal la “fructele” ei, nu ar trebui 

interzisă. – E.D., statistician, Edinburgh, 

UK 

Cred că tratarea bolilor prin modificări 

genetice este o idee bună, și asta ar fi și o 

justificare pentru “copii îmbunătățiți”. 

Totuși, cred că ar trebui să existe restricții 

în privința îmbunătățirilor permise. – Victor 

Smith, Antropologie, Oxford Brookes, U.K. 

5. Credeți că selecția și modificările 

genetice sunt îndeajuns de sigure 

pentru a fi aplicate oamenilor? 

Nu există destule date pentru a fi sigur. 

Este ceva ce ar trebui studiat conform 

regulilor de studiu clinic ale FDA. Dacă 

încă prezintă pericole în momentul acesta, 

totuși tind să cred că știința se va 

îmbunătăți dramatic și că va deveni complet 

sigură într-un anumit moment din viitorul 

apropiat. – M.L., Universitatea de Medicină 

Mercer, U.S. 

Probabil nu char acum, dar sigur în viitorul 

apropiat. Teste de lungă durată vor fi 

necesare. – A.S., Onoruri în Cultura și 

Civilizația Antică, Universitatea Melbourne 

Unele sunt, iar altele nu. Este un câmp în 

dezvoltare, care se află la diverse etape de 

sofisticare. Reglementările medicale actuale 

trebuie să prindă din urmă progresul făcut 

în acest domeniu, și să asigure utilizarea 

sigură și eficientă, înainte ca acestea să fie 

făcute accesibile publicului. – E.D., 

statistician, Edinburgh, UK 

Sunt necesare teste extensive pentru a 

vedea dacă modificarea genelor umane este 

un curs sigur pentru acțiune. Deocamdată, 

modificările genetice sunt limitate la 

furnizarea unor ajutoare medicale, culturi 

și animale pentru produse mai aspectuoase. 

Cred că o astfel de tehnologie ar fi 

îndeajuns de sigură pentru a fi folosită și 

direct pe oameni, dar ar putea exista 
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consecințe neprevăzute. –  A.S., hospital lab 

manager, Michigan, U.S. 

Oamneii sunt destul de OK să folosească 

astfel de proceduri asupra celorlalte 

animale, care nu sunt fundamental diferite 

de noi, cu excepția inteligenț€i. Este cu mult 

mai etic să conduci aceste experimente pe 

oameni care îsi dau acordul.v– G.R., 

software engineer, Ontario, Canada 

6. Ce impact ar putea avea oamenii 

"îmbunătățiți" asupra societății 

oamenilor "normali"? Credeți că 

existență lor ar putea fi doar o altă 

treaptă a evoluției? 

Este posibil ca aceștia să fie următorul pas 

în evoluția umană. Totuși, trebuie să ne 

asigurăm că vom construi un sistem robust 

de drepturi civile și libertăți pentru toți, 
astfel încât să nu ajungem să trăim într-o 

lume în care calitatea vieții și drepturile 

legale să fie determiante de nașterea 

noastră că “modificați” sau “nemodificați”. – 

M.L., Universitatea de Medicină Mercer, 

U.S. 

S-ar putea forma o nouă stratificare socială, 

cei modificați în vârf, iar cei ce nu își permit 

îmbunătățirile mai jos. – Fabian, student, 

Wesseling, Germany 

Cred că societatea noastră se schimbă 

radical; în general, de la competiție și 
raritate către cooperare și abundență. Dacă 

putem renunța la atitudinea “ucide sau ești 
ucis”, cred că oamenii modificați ar putea fi 

(văzuți) cu adevărat următorul pas în 

evoluție. – M.G., contabil, Nuremberg, 

Germany 

Faptul că ele sunt mai degrabă concepute 

decât un rezultat al selecției naturale este 

ceva ce merge împotriva evoluției și, cel mai 

probabil, va duce la stagnare. – U.B., 

cercetător, Georgia, U.S. 

Cum am mai menționat, cred că 

“îmbunătățirea” genetică ar avea, în 

general, efecte negative asupra societății. 
Evoluția este o adaptare optimă la un 

mediu, iar oamenii sunt deja îndejuns de 

adaptați. – Ema, Molecular and Cell 

Biology, University of Glasgow,U.K. 

Eu cred că oamenii îmbunătățiți ar limita 

evoluția prin reducerea mutațiilor 

întâmplătoare. Sigur ai putea introduce 

mutații rare și avantajoase în toată lumea, 

dar, în final, toți vor prezenta același 
genotip, cu orice mutație corectată. În 

stadiul curent de neliniște politică, 

introducerea unor astfel de oameni ar 

agrava problemele sociale. – A.L., T.A.F.E. 

student, Sydney, Australia 

Nu pot fi doar o altă treaptă a evoluției 

pentru că aceștia nu au fost creați în mod 

natural. Evoluția are sensul ei, iar trecerea 

la o altă etapă nu este un lucru care poate fi 

prezis. De asemenea, nici modificările pe 

care le aduce evoluția asupra omului nu pot 

fi prezise. Oamenii îmbunătățiți ar aduce, 

probabil în timp, mari dezechilibre la 

nivelul societății. – A.A., student biochimie, 

Universitatea Babeș-Bolyai, România 
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CRISPR/CAS9 



1.Molecula de ADN extracromozomial, care se replică independent și se găsește 

în general la bacterii. 

2.Organisme unicelulare care nu au un nucleu bine diferențiat. 

3.Organismul de la care a fost preluat tipul II de CRISPR/Cas9 (cel mai intens 

studiat și folosit) 

4.Modalitatea prin care ARN-ul ghid recunoaște ADN-ul patogen. 

5.Mecanism de reparare celulară care intervine rapid când materialul genetic 

este lezat. 

6.Oamenii de știință doresc să foloseasă metode de inginerie genetică pentru a-l 

modifica. 

7.Însușire a secvențelor printre care este inserat ADN-ul patogen. 

8.Denumirea generală pentru proteinele biocatalizatoare Cas. 

9.Un tip de enzimă Cas. 

10.Denumirea ADN-ului patogen aflat printre secvențele repetitive. 

11.Rolul catenei complementare cu ADN-ul patogen pentru sistemul CRISPR/

Cas9. 

12.Procesul de inactivare și distrugere a materialului genetic infecțios. 

13.Dezastru biologic. 

14.Organism care are celule de la zigoți diferiți și care ar ridica probleme de 

natură morală pentru comunitatea științifică dacă ar avea material genetic 

uman. 
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Vulpes vulpes -Bicoiu Denisa, USAMV 

București 

Graphium 

agamemnon - Diana 

Mirea, Universitatea 

Babeș-Bolyai 

(Locul II ed. II 

"Aventură în Natură")  
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Lacerta sp -Sas Christa, Universitatea 

Babeș-Bolyai 

Verbascum thapsus, Marius Jurj, 

Universitatea Babeș-Bolyai 
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Sciurus sp - 

Balan Greta, 

Universitatea 

Babeș- Bolyai 

Magnolia sp. - Adela Teban 

(Locul III ed. II "Aventură în Natură")  
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Vasiloae Cristina 

(Locul I ed. II "Aventură în Natură")  

Cascada 

Cailor - 

Telcean 

Alexandra

, 

Universita

tea Babeș-

Bolyai 

Epidermă cu peri secretori și 

tectori (Pelargonium sp.) - 

Militaru Simona, 

Universitatea Babeș-Bolyai 




