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PREFAĂ

Genetica și în special genetica moleculară, ingineria genetică, biotehnologiile, sunt domenii
cu o dezvoltare extrem de rapidă, uluitoare chiar și pentru cei care își dedică întreaga activitate
acestor ramuri moderne ale biologiei.
Progresele realizate în cunoașterea structurii moleculare a genei și cromozomilor, în sinteza
artificială ,#!"!$*# !#*0!!"! #,
animale) transgenice, terapia genică, în biotehnologiile și bioindustria create pe baza lor au facut
necesară revizuirea în profunzime a concep0!"#ă.
În ultimii au fost realizate progrese remarcabile în domeniul Geneticii și al Biologiei
Moleculare, gra0%$0!ărilor experimentale, unele r econsiderând experimentele clasice
dintr-o perspectivă moleculară, dar și datorită simulărilor computerizate a diferitelor procese
fundamentale care stau la baza eredită0"%!#ă0$%
Dezvoltarea tehnicii PCR (polymerase chain reaction) a fost pilonul care a stat la baza altor
mari descoperiri și a deschis era Genomicii. La început au fost proiecte simple precum descifrarea
unor secven0  $#  !" !#% %!$"$! #! *"ă , în anul 2003, a fost
finalizat un proiect ,#0 !# 0" !#$   ! !  "# ##ă
secven0*#!$$$,$"### !&#% de gene atât din punct
de vedere fizic, cât , $0 Actualmente, secven0 "#  $"ă în baza de date Genbank ce
apar0 US National Centre for Biotechology Information).
Odată cu descifrarea întregii secven0$$$!#ătorii au în0""#$
reprezintă decât scheletul, fundamentul eredită0 "#! & !" plasticitatea, adaptabilitatea,
stabilitatea , %$0 !#ă0 "$# !'$##$ "!  !0 ! #!'ă și
reglează expresia genelor. Mecanismele prin care ”genotipul” se exprimă și devine ”fenotip” sunt
încă insuficient în0" e asemenea, interferen0 #!!  $ $ "# !" 
controlează și reglează expresia genelor este pu0 $"$#ă . Ultimii 15 ani au fost dedica0 $
precădere studiului modificărilor care au loc în materialul genetic al organismelor eucariote,
modificări aparent minore, dar cu posibile repercursiuni dramatice asupra expresiei genice. Pornind
de la aceste modificări în structura materialului genetic, s-a dezvoltat un nou domeniu, Epigenetica,
ce a definit un alt nivel informa00$#$#%$ #& !"
genice.
Actualmente termenul ”epigenetic” este substituit de termenul ”epigenomic”, gra0!!
performan0!'##(#*"%0!$$, cât și în descifrarea secven0!'
ale fenotipurilor corespunzătoare. Astfel, cele două domenii interrelate Genomica și Proteomica pot
fi abordate astazi prin tehnologille high-throughput. Domeniul de legătură capabil să explice varia0
expresiei genice în condi0iile unui background genetic stabilizat evolutiv de milenii, este considerată
a fi ”Epigenomica”.
Pe baza unor astfel de considerente s-au deschis noi orizonturi și posibilită0%"#0
în domeniile citodiferen0!!#'ării, oncogenezei și i mbătrânirii.
.inând seama de explozia de date noi din domeniu și de rapiditatea cu care aceste noi
descoperiri se succed, învă0ământul superior este solicitat să -și aducă o contribu0 " !#ă la
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pregătirea, la nivel contemporan, modern, a specialiștilor, a celor care în viitor trebuie sa dezvolte
mai departe această ,#0ă modernă. Evolu0 #!  !#ă și de an aliză
computerizată a datelor din genomică și epigenomică au făcut posibilă realizarea unor programe de
pregătire interdisciplinare.
Acest manual cuprinde o prezentare a datelor din genetica clasică referitoare la organizarea
, $0! $$, dar sunt prezentate și descoperiri noi din domeniul genomicii și
epigenomicii precum și bazele de date existente pentru analiza rezul tatelor experimentale din
domeniile sus-men0#
Manualul cuprinde și o serie de tehnici noi, moderne de analiză astfel încât, cartea se
adresează în special studen0!!,#!!!#ători, cu speran0ă problematica prezentată
le va trezi curiozitatea și îi va încuraja sa abordeze acest domeniu extrem de dinamic și modern.
Autorii vor fi deosebit de recunoscători pentru orice sugestii , "!%0 ! ! $#
contribui la îmbunătă0!0!%#!
Publicarea acestui manual a fost sus0$#ă financiar d e proiect POSDRU  
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