
INGINERIE GENETICĂ 
Ansamblu de tehnici folosite pentru a modifica într-un mod prestabilit caracteristicile ereditare ale unui 

organism, alterându-i materialul genetic. Printre scopurile care urmează a fi obținute cu aceste procedee 

se numără sinteza de către microorganisme precum bacteriile și virușii unor compuși specifici, care altfel 

ar fi produși în cantități mai mici sau nu s-ar produce deloc.  

• Cu ajutorul tehnicilor de inginerie genetică este, de asemenea, posibilă inducerea adaptării unei 

specii de microorganisme la alte condiții de viață decât cele din sălbăticie. 

• Ingineria genetică este denumită și tehnologie ADN recombinant, deoarece implică manipularea 

acidului dezoxiribonucleic sau ADN-ului.  

Instrumentele fundamentale pentru a opera acest tip de manipulare sunt așa-numitele enzime de 

restricție, produse de diverse specii de bacterii; actiunea lor consta in recunoasterea in cadrul unei 

molecule de ADN a unei secvente specifice, pe care se face o taietura. În acest fel, se generează 

fragmente de AND.Originare din specii diferite și care conțin gene sau secvențe de interes deosebit, care 

pot fi unite cu alte molecule de ADN prin intermediul enzimelor numite „ligaze”.  

Prin urmare, enzimele de restricție și ligazele permit, printr-un proces „cut and paste”, să 

se construiască molecule de ADN recombinant. 

Pentru a obtine replicarea lor in mai multe copii este necesara 

introducerea lor cu metoda enzimatica "cut and paste" in asa 

numitii "vectori", bucati de ADN capabile sa se autoreplica foarte 

repede in interiorul unei celule gazda. 

Procesul clasic de producere a unei molecule recombinante, 

constând din vector și fragmentul de ADN inserat în acesta, se 

numește „clonare [LT4]”. De câțiva ani este posibil să se obțină 

același rezultat cu o nouă metodă, numită reacție în lanț a 

polimerazei (PCR [LT5]), datorită căreia se poate evita donarea fragmentului de ADN într-un vector. 

Beneficii 

Potențialul oferit de tehnicile de inginerie genetică este enorm. De exemplu, gena care codifică insulina 

apare în mod natural doar la animalele superioare. Astăzi, totuși, poate fi clonat într-un vector și inserat 

împreună cu acesta într-o celulă bacteriană. 

 Cantități mari de insulină sunt obținute din cultivarea bacteriilor care conțin molecula de ADN 

recombinant. O altă aplicație importantă a ingineriei genetice este producerea unei proteine implicate în 

procesele de coagulare a sângelui, care este absentă la persoanele cu hemofilie.  

Administrarea la hemofili a proteinei recombinante, produsă prin clonarea genei care codifică acea 

proteină în bacterii, face posibilă, de fapt, evitarea administrării la bolnavi a proteinei purificate din 

sângele uman; acestea din urmă, de fapt, în ciuda unor verificări mai atente, ar putea fi totuși 

contaminate de microorganisme patologice și, prin urmare, pot transmite boli infecțioase, precum. 



 SIDA sau diferite forme de hepatită. 
 

• Tehnicile de inginerie genetică sunt folosite și de cercetătorii din sectorul agroalimentar, de 

exemplu pentru a crește rezistența speciilor de plante la boli sau pentru a modifica moștenirea 

genetică a animalelor, de exemplu pentru a crește producția de lapte;  

• industria farmaceutică folosește aceste metode pentru a genera vaccinuri recombinate sau 

pentru a încerca ca rase selectate de bovine să producă anumite tipuri de medicamente 

împreună cu laptele matern.  

Biotehnologie 

În ultimele decenii, achizițiile științifice ale disciplinelor, precum 

microbiologia, biochimia, biologia moleculară și ingineria genetică, au 

fost valorificate pentru a dezvolta metode sofisticate (biotehnologii, 

de fapt), care să permită obținerea industrială, din microorganisme 

sau părți din acestea, produse care pot fi utilizate în industriile chimice 

și de mediu, în diagnosticarea, prevenirea și terapia a numeroase boli, 

precum și în sectorul agroalimentar și zootehnic. 
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Biotehnologiile în ansamblu constituie o știință aplicată, care s-a dezvoltat sistematic în Italia abia din 

1980. Evoluția continuă a cunoștințelor în domeniul biologic utilizat în biotehnologii face dificilă darea 

unei definiții complete a acestei noi științe.  

Cu toate acestea, se poate spune că biotehnologiile folosesc în mod integrat achizițiile științifice ale unor 

discipline de bază, în special microbiologie, biochimie, biologie moleculară și inginerie, pentru a obține 

pe plan industrial, pornind de la microorganisme și componentele lor celulare și subcelulare, produse 

utile pentru om. 

 Termenul de „biotehnologie” pare să fi fost introdus pentru prima dată în 1919 de către un economist 

maghiar, K. Ereky, pentru a descrie toate acele procese prin care organismele vii transformă materiile 

prime în produse utile omului.  

În era biologiei moleculare, începem să vorbim despre biotehnologie  
La nivel internațional în jurul anilor șaptezeci, cu referire la utilizarea tehnicilor ADN recombinant (vezi 

ingineria genetică) în diverse sectoare industriale și, mai general, la producția de bunuri și servicii prin 

utilizarea de microorganisme sau părți ale acestora. 



 În realitate, de secole omul exploatează microorganismele 

pentru a obține produse utile din punct de vedere nutrițional 

și de sănătate și, în general, pentru a le îmbunătăți calitatea 

vieții și bunăstarea: de la utilizarea acum străveche a 

proceselor de fermentație pentru producerea brânzei.  

Sau a vinului și a altor băuturi alcoolice, până la descoperirea 

mai recentă a procesului de producere a antibioticelor. În 

ultimii ani, dezvoltarea extraordinară a cunoștințelor în 

științele de bază a făcut posibilă raționalizarea procedeelor empirice și direcționarea metodelor către 

scopuri de neimaginat până acum câțiva ani, și cu implicații economice deloc neglijabile. 


