
Cercetătorii care lucrează în biotehnologie sunt acum capabili să „programeze” bacteriile [LT2] pentru a 

produce diferite tipuri de medicamente. Insulina umană este, de exemplu, folosită în tratamentul 

diabetului zaharat și este produsă de bacterii în care, prin inginerie genetică, a fost introdusă gena care 

codifică acest hormon. 

 Spre deosebire de insulina obtinuta de la vaci si porci, molecula produsa de bacterii are avantajul de a fi 

identica cu insulina secretata de pancreasul uman. Hormonul uman de creștere este produs și de 

bacteriile care poartă gena umană corespunzătoare.  

Mai mult, nu presupune riscul contaminării cu agenți patogeni, precum prionii care provoacă boala 

Creutzfeldt-Jakob, un pericol real atunci când hormonul a fost obținut din organismele umane. Alte 

medicamente produse de microorganismele modificate genetic includ interferonul, utilizat în 

tratamentul hepatitei B și al anumitor forme de cancer. 

Si eritropoietina administrată pacienților cu insuficiență renală, pentru a 

înlocui globulele roșii pierdute în timpul dializei.  
Prevenirea bolilor infecțioaseBiotehnologiile revoluționează modul în care sunt fabricate vaccinurile 

[LT3]. În acest sector, de fapt, cercetătorii s-au limitat cândva să folosească versiuni slăbite sau ucise ale 

microorganismului responsabil pentru o anumită boală, în timp ce astăzi pot transforma microorganisme 

total inofensive în vaccinuri. 

 Aceasta implică introducerea de gene în ele, extrase din 

microorganisme patogene și codificarea unui anumit tip de 

antigen, care, la rândul său, determină organismul receptor să 

producă anticorpi protectori. 

 Tehnica facilitează imunizarea împotriva bolilor pentru care 

până acum nu existau vaccinuri total satisfăcătoare și deschide, 

de asemenea, calea spre producerea de vaccinuri care conferă 

simultan protecție împotriva mai multor organisme patogene.  

Aplicații de mediu 

• zonă în dezvoltare rapidă a biotehnologiei este cea care utilizează microorganisme pentru a 

degrada poluanții prezenți în mediu și în special în sol.  

• abordare se bazează pe faptul că în solurile contaminate (de exemplu, zonele ocupate anterior 

de instalații industriale) adăpostesc adesea microorganisme capabile să atace substanțe chimice, 

toxice pentru majoritatea celorlalte organisme vii.  

• Creșterea acestor microorganisme poate fi uneori crescută prin introducerea de nutrienți 

specifici în aer sau sol, ducând astfel la degradarea poluanților.  

• altă tehnică presupune introducerea de microorganisme alese special pentru capacitatea lor de 

detoxifiere. 

 În sfârșit, o a treia abordare presupune îndepărtarea solului contaminat, expunerea acestuia în condiții 

controlate la acțiunea microorganismelor degradante și, prin urmare, repoziționarea lui în locul de 

origine.În multe țări, bacteriile sunt folosite pentru a extrage metale precum fier, zinc și uraniu din 

zăcăminte greu accesibile sau unde mineralul de interes nu este pur.  



Exploatarea minieră folosind aceste tehnologii devine din ce în ce mai importantă pe 

măsură ce zăcămintele ușor accesibile și bogate în minerale sunt epuizate.  
Plante biotehnologiceBiotehnologiile care folosesc specii de plante doresc să atingă același scop ca și cei 

care operează reproducerea mai tradițională controlată a plantelor: dezvoltarea culturilor și a speciilor 

cu avantaje precum rezistența la dăunători și secetă, sau un gust mai plăcut sau o concentrație mai mare 

de nutrienți.   

În comparație cu metodele convenționale, totuși, tehnologiile moderne permit obținerea unor rezultate 

mai precise și mai predictibile, deoarece permit introducerea chiar și a unei singure gene în moștenirea 

genetică a unei specii, în timp ce încrucișarea unei plante cu alta presupune în mod necesar transferul 

unei mari dimensiuni. numărul de gene în plus față de cel de interes. 

O realizare recentă este dezvoltarea unui soi de porumb rezistent la dăunători, responsabil de 

distrugerea a 7% din recolta mondială a acestei cereale; rezistența congenitală a fost obținută prin 

încorporarea unei gene în plantă, prezentă în mod normal în bacteria din sol Bacillus thuringiensis și 

capabilă să „instruiască” porumbului să producă o substanță chimică care este toxică pentru mulți 

paraziți. 

• Biotehnologiile au produs și soiuri de plante care sunt rezistente la unele specii de viruși și 

ciuperci, precum și unele erbicide folosite de fermieri pentru combaterea buruienilor.  

• Caracteristicile calitative pot fi, de asemenea, îmbunătățite, de exemplu prin creșterea 

concentrației anumitor proteine din grâu pentru procesul de coacere.  

Biotehnologia la animaleBiotehnologiile care folosesc speciile animale își datorează dezvoltarea faptului 

că aceste organisme, deși sunt mai scumpe decât plantele și microorganismele, produc substanțele și 

compușii de interes într-un mod mai asemănător cu ceea ce se întâmplă în corpul uman. 

 La fel ca microorganismele și speciile de plante, și animalele pot fi modificate genetic prin introducerea 

de noi gene la nivel embrionar. În acest fel, gena care codifică alfa-1 antitripsină, folosită în terapia 

emfizemului, a fost, de exemplu, introdusă în ADN-ul oilor, reprogramând aceste animale să secrete 

această moleculă în lapte.  

• Aceeași metodă a fost folosită pentru ca oile să producă factorul IX de 

coagulare a sângelui, care este necesar persoanelor cu hemofilie.  

• Alte gene străine au fost introduse în mamifere, cum ar fi oile și porcii, 

pentru a spori rezistența la boli, a îmbunătăți calitatea blanii și a crește rata 

de creștere a acestor animale. 

• Biotehnologiile care folosesc animale au fost criticate de membrii a 

numeroase organizații de bunăstare a animalelor, care susțin că unele 

experimente au avut efecte negative asupra animalelor.  

Oamenii de știință care apără acest tip de experimentare răspund acestor 

critici, susținând că, atât din motive etice, cât și de siguranță, animalele 

folosite se bucură neapărat de o sănătate mai bună decât cea a majorității animalelor sălbatice. 

Considerații personale despre asta În ceea ce privește această răspândire foarte rapidă a utilizării 

biotehnologiilor în fiecare sector, gândurile întregii populații mondiale s-au împărțit.Mulți oameni 



(printre ei numeroși oameni de știință) se îngrijorează de puțina predictibilitate a efectelor pe care le 

poate provoca eliberarea în mediu. organismele vii alterate.  

Genele pe care aceste organisme le poartă ar putea, de fapt, să dăuneze altor organisme 

cu care au intrat în cele din urmă în contact.  
Potrivit altor experți, totuși, precizia mult mai mare obținută cu ingineria genetică decât cea a 

schimburilor genetice care au loc în natură pare să reducă mai degrabă decât să mărească aceste 

pericole. În plus, autoritățile competente care reglementează biotehnologia în fiecare stat ar trebui să 

măsoare cu mare atenție riscurile înainte de a autoriza orice experimentare. 

• Pentru a contracara această ultimă afirmație, este însă suficient să examinăm o problemă 

importantă care ține toată 

• Europa în suspans de câteva luni: pericolul „vacă nebune”; de fapt, se pare că această boală a 

apărut pentru prima dată la unele animale în urma folosirii făinii animale de către crescători; 

• acestea de fapt le-ar fi dat animalelor lor „vegetariene” aceste așa-zise „făinuri infectate”, care, 

conținând rămășițe de carcase de animale, ar fi alterat toate procesele chimice și biologice din 

cadrul nefericitei animale.  

Ulterior, această boală foarte periculoasă și-a făcut apariția și la unii indivizi din specia umană, care au 

prezentat aceleași reacții întâlnite la animalele infectate.  

Dacă ar exista o legătură strânsă între cele două „variante” ale bolii (cauzată după cum se crede de 

ingestia de carne de la animalele bolnave care au ajuns în abator), companiile de hrană pentru animale 

și autoritățile locale de sănătate din fiecare națiune europeană ar trebui să își asume responsabilități, 

executând pedepse juste pentru tot ceea ce au cauzat în propria populație.  

Aceasta explică de ce fiecare descoperire științifică și fiecare inovație ar trebui luate în considerare cu 

mult înainte de a testa consecințele acesteia atât asupra animalelor, cât și, ca în cazurile cele mai grave, 

asupra speciei umane; de fapt, în spatele acestor presupuse descoperiri, ar putea exista implicații 

dramatice și de lungă durată pentru fiecare individ. 


