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Biologia moleculară este ştiinţa care are stabilită sarcina de bază - cunoaşterea 

naturii fenomenelor vitale prin studiul obiectelor biologice şi sistemelor la nivel 

molecular, iar în unele cazuri chiar şi în profunzimea culminantă a eventualelor limite. 

Scopul final al biologiei moleculare fiind de a elucida în ce mod şi măsură 

manifestările caracteristice vieţii, dintre care ereditatea, reproducerea descendenţilor, 

biosinteza proteinelor, excitabilitatea, creşterea şi dezvoltarea, păstrarea şi transmiterea 

informaţiei, transformările energiei, mobilitatea etc sunt determinate de structura, 

proprietăţile şi interacţiunile moleculare ale compuşilor biologici esenţiali, în primul 

rând cele dintre două clase principalele de biopolimeri cu greutate moleculară mare - 

proteine şi acizii nucleici. Trăsătura distinctivă a biologiei moleculare - studierea 

fenomenelor vieţii pe obiecte neînsufleţite sau cele inerente căror sunt caracteristice 

cele mai primitive manifestări ale vieţii. Ultimele reprezintă formaţiuni biologice de 

nivel celular şi mai jos: organelele subcelulare la nivelul nucleelor celulare izolate, 

mitocondriilor, ribozomilor, cromozomilor, membranelor biologice şi în continuare la 

nivelul ierarhiei sistemelor biologice aflate la limitele viului şi neviului - viruşii, 

prionii, inclusiv şi bacteriofagii, terminându-se cu molecule componenţilor esenţiali ai 

materiei vii - acizii nucleici şi proteinele. 

Biologia moleculară - un nou domeniu al ştiinţelor naturii, strâns asociat în 

domeniul de cercetare cu cele consacrate biochimiei, biofizicii şi chimiei bioorganice. 

Deosebirea este posibilă numai pe baza evidenţei metodelor aplicate şi după caracterul 

principial al abordărilor utilizate.  

Dezvoltarea biologiei moleculare a fost constituită pe baza ştiinţelor 

fundamentale ca genetica, biochimia, biologia dezvoltării, biofizica, fiziologia şi al. În 

funcţie de originile sale, dezvoltarea biologiei moleculare s-a produs inseparabil de 

genetica moleculară, care până în prezent continuă a fi un component indispensabil 

important din biologia moleculară, deşi deja s-a format în mare măsură ca disciplină 

independentă. Separarea biologiei moleculare din biochimie reiese din următoarele 

consideraţii. Sarcinile biochimiei sunt direcţionate în linii generale asupra limitelor 

constataţiei de participare a diversităţii substanţelor chimice în anumite funcţii şi 

procese biologice, precum şi evidenţierea caracteristicilor  transformărilor lor; 
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importanţa prioritară fiind atribuită informaţiei referitoare la proprietăţile de 

reactivitate despre principalele caracteristici ale structurii chimice, exprimată prin 

formulă chimică ordinară. Astfel, în esenţă atenţia este concentrată asupra 

transformărilor care afectează valenţa principală a legăturilor chimice. Între timp s-a 

stabilit că în sistemele biologice şi manifestările de activitate vitală importanţa 

principală trebuie atribuită nu legăturilor principale de valenţă, care acţionează în 

limitele unei singure molecule, dar diversităţii legăturilor care provoacă  interacţiuni 

moleculare (electrostatice, van der Waals, hidrogenice etc). 

Rezultatul final al studiului biochimic poate fi prezentat în forma variatiilor 

ecuaţiilor chimice, de obicei complet epuizabile în imagini plane, adică 

bidimensionale, pe când trăsătura distinctivă a biologiei moleculare este 

tridimensionalitatea sa. Prin urmare, esenţa biologiei moleculare constă în interpretarea 

funcţiilor biologice în termeni de structură moleculară. Expresia în acest context poate 

fi, deoarece anterior în studierea obiectelor biologice era necesar de a răspunde la 

întrebarea „ce”, adică care substanţe sunt prezente şi la întrebarea „unde” - în care 

ţesuturi şi organe, apoi biologia moleculară îşi propune ca obiective de a obţine 

răspunsuri la întrebarea „cum”, cunoscând esenţa rolului şi participării întregii structuri 

moleculare, precum şi la întrebările „de ce” şi „pentru ce”, clarificând, pe de o parte, 

relaţia dintre proprietăţile moleculare (evidenţiere repetată a proteinelor şi acizilor 

nucleici) şi realizarea funcţiilor acestora şi, pe de altă parte, rolul unor astfel de funcţii 

specifice în complexul general al manifestărilor vieţii. 

Rolul decisiv revine aranjării reciproce a atomilor şi a grupurilor lor în structura 

generală a macromoleculei şi relaţiilor lor spaţiale. Aceasta se referă, atât la unele 

componente individuale, cât şi la configuraţia generală a moleculei în ansamblu. 

Anume în rezultatul apariţiei unei structuri dimensionale strict determinate moleculele  

biopolimerilor capătă proprietăţile prin intermediul căror sunt determinate drept bază 

materială a funcţiilor biologice. Un astfel de principiu abordat studiului viului este cea 

mai evidentă şi tipică caracteristică a biologiei moleculare.  

O importanţă deosebită în cercetarea problemelor biologice la nivel molecular a 

fost prevăzută şi înaintată de către I.Pavlov ca fiind ultima treaptă a ştiinţelor vieţii – 

fiziologiei materiei vii. Însuşi termenul „biologie moleculară” prima dată a fost folosit 

de savantul englez W.Astbury în anexele cercetărilor referitoare la elucidarea relaţiilor 

dintre structura moleculară şi proprietăţile fizice şi biologice ale proteinelor fibroase, 

aşa ca colagenul, fibrină din sânge sau proteine musculare contractante. Aplicarea pe 

larg a termenului „biologie moleculară” îi revine începutului anilor 50 ai sec. 20. 

Apariţia biologiei moleculare ca ştiinţă amplă formată este de obicei atribuită a.1953, 

când J.Watson şi F.Crick la Cambridge au descifrat structura tridimensională a 

acidului dezoxiribonucleic (ADN). Acest fapt a permis de a elucida modul în care 

detaliile acestei structuri determină funcţiile biologice ale ADN-ului în calitate de 

purtător material al informaţiilor ereditare. 

În principiu, acest rol al ADN-ului a devenit cunoscut ceva mai devreme (1944) 

ca urmare a activităţii geneticianului american O.T.Avery cu colaboratori, dar nu s-a 

constatat în ce măsură această funcţie depinde de structura moleculară a ADN-ului. 

Aceasta a devenit posibilă numai după ce în laboratoarele lui W.L.Bragg, J.Bernal şi 

al. s-au elaborat noi principii de cercetare radiologică, care au asigurat aplicarea acestei 
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metode pentru cunoaştere detaliată a structurii spaţiale a macromoleculelor proteice şi 

acizilor nucleici. 

În 1957 J.Kendrew a stabilit structura tridimensională a mioglobinei, iar în anii 

următori aceasta a fost realizată de M.Perutz la hemoglobină. Au fost formulate 

imaginaţii de diverse niveluri spaţiale de organizare a macromoleculelor. Structura 

primară fiind secvenţa unor dimensiuni (monomeri) din lanţul moleculei rezultate în 

interiorul polimerului. Pentru proteine monomeri sunt aminoacizi, pentru acizii 

nucleici - nucleotidele. Molecula liniară, filamentară a biopolimerului în rezultatul 

apariţiei legăturilor de hidrogen capătă capacitatea de a se amenaja într-un anumit mod 

în spaţiu, de exemplu în cazul proteinelor, după cum a arătat L.Pauling, şi de aşi 

modifica forma în spirală. Ultima este determinată ca structură secundară. Pentru 

structura terţiară este caracteristic fenomenul, când molecula cu structură secundară 

este dimensionată într-un fel sau altfel şi completează spaţiul tridimensional. Prin 

urmare, moleculele care posedă structură tridimensională, pot interacţiona spaţial una 

faţă de alta în mod natural formând secvenţa notificată ca structură cuaternară; 

componentele separate ale acesteia, de obicei, sunt numite subunităţi cuaternare.  

Cel mai evident exemplu despre modul în care o structură moleculară 

tridimensională determină funcţiile biologice ale moleculei, serveşte ADN-ul. Ultimul 

are structură helix dublă: două catene care sunt direcţionate reciproc opus (antiparalel), 

răsucindu-se una în jurul celelaltei, formând o dublă spirală cu aranjament reciproc 

complementar al bazelor, adică, astfel încât contra anumitei secvenţe de bază a unui 

lanţ întotdeauna într-un alt lanţ este aranjată o secvenţă similară de bază, care în cel 

mai bun mod asigură formarea legăturilor de hidrogen: adepina formează o pereche cu 

timina, guanina - cu citozina. O astfel de structură creează condiţii optime pentru cele 

mai importante funcţii biologice ale ADN-ului: înmulţirea cantitativă a informaţiilor 

ereditare în procesul diviziunilor celulare cu menţinerea, în acelaşi timp, a stabilităţii 

calitative a acestui flux de informaţie genetică. La diviziunea celulară, catenele 

dublului helix de ADN care servesc ca matrice se desfac (despletesc) şi pe fiecare 

dintre ele sub acţiunea enzimelor se sintetizează o catenă complementară nouă. În 

rezultatul acestui proces dintr-o moleculă maternă de ADN se produc două molecule 

fiice total identice. La fel şi în cazul hemoglobinei, s-a dovedit că funcţia sa biologică - 

capacitatea de a ataşa reversibil oxigenul în plămâni şi ulterior de al ceda ţesuturilor - 

este strâns asociată cu caracteristicile structurii tridimensionale a hemoglobinei şi 

modificările sale în procesul realizării rolului fiziologic. La asimilarea şi disocierea O2 

se produc modificări spaţiale conformationale în moleculele hemoglobinei, ce duc la 

schimbarea afinităţii atomilor de fier la oxigen. Devierea volumului moleculei de 

hemoglobină, similare celor ale cutiei toracice în timpul respiraţiei pulmonare, au 

permis de a atribui denumire hemoglobinei ca "plămâni moleculari". 

Una dintre cele mai importante caracteristici ale obiectelor vii este capacitatea 

lor de a regla senzitiv toate manifestările viului. O contribuţie majoră a biologiei 

moleculare în invenţiile ştiinţifice revine elucidării unui nou mecanism, anterior 

necunoscut, de reglementare, desemnat ca efect alosteric. Acesta constă în capacitatea 

substanţelor cu greutate moleculară mică (ligande) să modifice specific funcţiile 

biologice ale macromoleculelor, în primul rând a proteinelor cu acţiune catalitică - 
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enzimelor, hemoglobinei, proteinelor receptoare implicate în evoluţia membranelor 

biologice, în interacţiunile sinaptice etc. 

În vederea fluxurilor biologice a reprezentării biologiei moleculare complexul 

fenomenelor vieţii poate fi considerat ca rezultatul combinaţiei a trei fluxuri biologice: 

unul al materiei cu caracteristici expresive în fenomenele metabolismului, adică în 

asimilaţie şi disimilaţie; fluxul de energie, care reprezintă forţa motorie a tuturor 

manifestărilor de activitate vitală; şi fluxul informaţional care cuprinde nu numai toate 

varietăţile proceselor evoluţiei şi existenţei fiecărui organism, dar şi o serie continuă de 

generaţii succesive. Anume ideea fluxului de informaţie instituită în doctrina lumii vii 

prin dezvoltarea biologiei moleculare impune propria şi unica amprentă specifică. 

Cele mai importante realizări ale biologiei moleculare - chibzuinţa, amploarea şi 

profunzimea influenţei biologiei moleculare asupra succesul cunoaşterii problemelor 

fundamentale ale studierii naturii viului sunt bine elucidate prin compararea, de 

exemplu, cu influenţa teoriei cuantice asupra dezvoltării fizicii atomice. Două condiţii 

interne intercalate au şi definit această evoluţie evidentă. Pe de o parte, rolul decisiv i 

s-a atribuit descoperirii posibilităţilor studierii celor mai importante manifestări ale 

vieţii în cele mai simple condiţii, apropiate de varietăţile experimentelor chimice şi 

fizice. Pe de altă parte, ca urmare a acestei circumstanţe, a avut loc includerea rapidă a 

unui număr semnificativ de reprezentanţi ai ştiinţelor exacte - fizicieni, chimişti, 

cristalografi, matematicieni - în elaborarea şi soluţionarea problemelor biologice. Prin 

urmare, aceste circumstanţe au determinat un ritm rapid excentric de dezvoltare a 

biologiei moleculare, numărul şi semnificaţia succesului progresiv al ei, în deosebi al 

realizărilor doar din ultimele două decenii. Iată unele dintre aceste realizări: stabilirea 

structurii şi mecanismului funcţiei biologice a ADN-ului, a tuturor tipurilor de ARN şi 

ribozomi, determinarea codului genetic; elucidarea transcripţiei reverse, adică sinteza 

ADN-ului pe matricea ARN-ului; studiul mecanismelor funcţionării pigmenţilor 

respiratori; descoperirea unei structuri tridimensionale şi rolul funcţional al ei în 

activitatea enzimelor, principiile sintezei matricei şi a mecanismelor de biosinteză 

proteică; scoaterea în evidenţă a structurii virusurilor şi a mecanismelor de replicare a 

acestora, a structurii primare şi parţial spaţiale a anticorpilor; izolarea genelor 

individuale, sinteza (enzimatică) chimică şi apoi biologică gene, inclusiv a omului, în 

afara celulei (in vitro); transferul de gene dintr-un organism în altul, inclusiv în 

celulele umane; decodarea rapidă a structurii chimice a numărului crescând de proteine 

individuale, în principal enzime, precum şi acizi nucleici; detectarea fenomenelor de 

„autoasamblare” a unor obiecte biologice cu complexitate sporită, pornind de la 

molecule acizilor nucleic şi treptat până la enzime multicomponente, viruşi, ribozomi, 

etc; elucidarea principiilor alosterice ale reglării funcţiilor şi proceselor biologice. 

Biologia moleculară conform principiilor reducţionismului şi integraţiei 

reprezintă etapa finală a acestei direcţii în studiul obiectelor vii, care a fost denumită 

„reducţionism”, adică dorinţa de a reduce funcţiile complexe de viaţă la fenomenele 

care apar la nivel molecular şi, deacea, sunt accesibile pentru a fi studiate prin metode 

fizice şi chimice. Realizările biologiei moleculare înregistrează succese afirmative ale 

eficienţei acestei abordări. În acelaşi timp, este necesar de a ţine cont de faptul că în 

condiţii naturale în celulă, ţesut, organ şi organism ne confruntăm în ansamblu cu 

sisteme de complexitate crescândă. Astfel de sisteme se formează din componente de 
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nivel mai inferior prin integrare reglementată în integritate, reorganizându-se structural 

şi funcţional prin obţinerea unor noi proprietăţi. În acest context, pe măsura detalizării 

cunoaşterii legităţilor disponibile pentru dezvăluire la niveluri moleculare şi adiacente, 

în faţa biologiei moleculare există sarcini de percepere a mecanismelor de integrare ca 

linii direcţionate de dezvoltare ulterioară în studierea fenomenelor vieţii. Priorităţile 

iniţiale aici revin cercetării forţele interacţiunilor intermoleculare - legături de 

hidrogen, van der Waals, forţe electrostatice etc. 

Prin totalitatea proprie şi aranjarea spaţială ele formează ceea ce poate fi 

desemnat ca „informaţii integrative". Mai mult, ar trebui să fie considerată ca una 

dintre părţile principale ale fluxului informaţional deja menţionat. În domeniul 

biologiei moleculare exemple de integrare pot servi fenomenele de autoasamblare a 

formaţiunilor complexe dintr-un amestec de componente proprii ale acestora. Aici se 

includ, de exemplu, formarea proteinelor multicomponente din subunităţile structurale 

ale acestora, formarea viruşilor din secţiunile lor constitutive – proteine şi acidul 

nucleic, refacerea structurii iniţiale a ribozomilor după separarea componentelor 

proteice şi nucleice ale lor etc. Studiul acestor fenomene nemijlocit este legat de 

cunoaşterea principalelor fenomene de „recunoaştere” a moleculelor biopolimerilor. 

Ulterior au fost precăutate care combinaţii de aminoacizi în moleculele proteinelor sau 

nucleotidelor, în acizii nucleici interacţionează între ei în timpul proceselor de asociere 

a moleculelor individuale cu formarea complexelor strict specificate, anticipate 

compoziţiei şi structurii menţionate. La acestea se referă procesele de formare a 

proteinelor complexe din subunităţile structurale ale lor; ulterior, interacţiunea 

selectivă între moleculele acizilor nucleici, de exemplu, de transport şi matrici (în acest 

caz s-au extins semnificativ informaţiile noastre referitoare la descrierea codului 

genetic); în cele din urmă, aceasta este o diversitate de formare a multor tipuri de 

structuri (de exemplu, a ribozomilor, viruşilor, cromozomilor), în care sunt implicate, 

atât proteine, cât şi acizi nucleici. Sesizarea relevantă a legităţilor, perceperea „limbii” 

de bază a interacţiunilor menţionate, constituie una dintre cele mai importante domenii 

ale biologiei moleculare, care în continuare necesită elucidare şi dezvoltare. Acest 

domeniu este considerat unul dintre cele mai semnificative probleme fundamentale 

pentru întreaga biosferă. 

Paralel cu importanţa sarcinilor menţionate ale biologiei moleculare (cunoaşterea 

legităţilor „recunoaşterii”, autoasamblării şi integrării) direcţia actuală a relevanţei 

ştiinţifice în viitorul apropiat este elaborarea metodelor de descifrare structurală, apoi 

şi tridimensională, organizarea spaţială a acizilor nucleici cu greutate moleculară mare. 

Actualmente ultima a fost realizată în raport cu planul general al structurii 

tridimensionale a ADN-ului (dublu helix), dar fără cunoaşterea exactă a structurii sale 

iniţiale. Avansarea rapidă în dezvoltarea metodelor analitice permite aşteptarea cu 

încredere a realizării obiectivelor prevăzute pentru următorii ani apropiaţi. Aici, 

desigur, principalele contribuţii provin din partea reprezentanţilor ştiinţelor tangenţial 

înrudite, în primul rând fizica şi chimia. Utilizarea metodele performante care au 

asigurat şi predeterminat apariţia şi succesul biologiei moleculare au fost propuse şi 

elaborate de către fizicieni (ultracentrifugare, analize rentgenografice, microscopie 

electronică, rezonanţă magnetică nucleară şi al.). Practic toate abordările experimentale 

noi ale fizicii (de exemplu, utilizarea tehnicilor electronice, radiaţiei, laserului etc.) 
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deschid noi oportunităţi pentru studiul aprofundat al problemelor biologiei moleculare. 

Printre cele mai importante sarcini cu caracter aplicativ, răspuns la care ţine de 

biologia moleculară, pe primul plan este situată problema bazelor moleculare a 

evoluţiilor neoplaziilor maligne, ulterior - modalităţi de prevenire, precum şi poate 

depăşire a bolilor ereditare - „boli moleculare”. O importanţă deosebită va avea 

clarificarea bazelor moleculare ale catalizei biologice, adică acţiunea enzimelor. 

Printre cele mai importante direcţii actuale ale biologiei moleculare vor trebui să 

includă aspiraţiile de descifrare ale mecanismelor moleculare de acţiune a hormonilor, 

a substanţelor toxice şi medicamentoase, precum şi cele de aflare a detaliilor 

structurilor moleculare şi funcţionarea structurilor celulare precum sunt membrane 

biologice implicate în reglarea proceselor de penetrare şi transportul transmembranic al 

substanţelor. Obiective perspective ale biologiei moleculare sunt cunoaşterea şi 

perceperea derulării proceselor nervoase, mecanismelor memoriei, etc. Una dintre 

priorităţile biologiei moleculare este ingineria genetică cu scopuri direcţionate care 

vizează operarea aparatului genetic (genomul) al organismelor vii, începând cu formele 

acelulare de viaţă, microorganismele unicelulare şi care se termină cu cel al omului. În 

ultimul caz, în primul rând pentru tratamentul radical al bolilor ereditare şi corecţia 

defectelor genetice. Referitor la intervenţii ample în potenţialul genetic al omului 

perspectiva poate evalua doar într-un viitor mai mult sau mai puţin îndepărtat, 

deoarece pot apărea obstacole imprevizibile grave de natură tehnică şi chiar 

principială. În privinţa microbilor, plantelor si, posibil, animalelor agricole asemenea 

perspective sunt practic lipsite de speranţă (de exemplu, obţinerea speciilor de plante 

cultivate, care dispun de aparat pentru fixarea azotului din aer şi nu au nevoie de 

îngrăşăminte). Aceste perspective sunt bazate pe succesele deja obţinute: izolarea şi 

sinteza genelor, transferul de gene dintr-un organism în altul, utilizarea culturilor de 

celule în calitate de producători ai substanţelor importante industriale sau medicale.  
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Abstract. Transboundary animal diseases represent a continuous threat for 

domestic and wild animal populations. Challenges in this matter include re-emergence, 

refusal of vaccination or anti-microbial resistance. The current use of fast transport on 

long distances can facilitate the spread of communicable diseases. The direct impact of 

these diseases in the field of agriculture and public health is a serious limitation for the 

export of live animals and animal products, as well as for international trade. 

Moreover, their implications also reach the food security matter, and may have a high 

socio-economic impact on the exporting countries, due to the high costs of the 

measures taken individually, collectively and internationally, to prevent or control 


