
Metode de biologie moleculară 
Metode de studiu al acizilor nucleici 



Metode de biologie moleculară 
- Sunt metode de manipulare și studiu ale principalelor 

categoriilor de molecule care compun o celulă: acizi nucleici, 
proteine, lipide. 

Presupun distrugerea (lizarea) celulelor studiate și separarea 
moleculelor de interes în vederea studierii lor. 

 



Metode de biologie moleculară 
Materialul biologic de pornire: 

- Celule provenind de la pacient (sanguine, din biopsii, raclaje, 
aspirate) 

- Ser, plasmă, lichid cefalorahidian, lacrimi, urină, alte produse 
biologice 

- Fragmente de organ/tumori 
- Culturi celulare, mediu de cultură provenit din culturi 

(supernatant) 

 
 



Metode de biologie moleculară 
În funcție de molecula de interes, materialul biologic 
trebuie prelevat și stocat în soluții speciale, de aceea 
este recomandată prelevarea probei în recipiente 
furnizate de laboratorul care va lucra probele! 



Clasificarea metodelor de biologie 
celulară 

În funcţie de tipul de rezultat 

• Metode calitative: evidenţiază prezenţa unei molecule într-o probă 
(ţesut, cultură celulară) 

• Metode semi-cantitative: exprimă rezultatele ca valori relative 
raportate la un control 

• Metode cantitative: pot cuantifica nivelul unei molecule într-un 
amestec/produs biologic (ser);  rezultatul este raportat in μg/ml, 
ng/ml samdv 



Clasificarea metodelor de biologie 
celulară 

În funcţie de momentul înregistrării rezultatului: 

• Metode statice: studiul unui parametru se face la momente 
discrete de timp (t0, t+1h etc) si de obicei implică oprirea 
procesului studiat pentru observarea rezultatului (stop-cadru) 

• Metode în timp real: studiul unui parametru la momente 
succesive de timp, pe acelaşi sistem de studiu (de exemplu, în 
aceeaşi cultură celulară) 

• Oferă informaţii legate de dinamica unui proces (durata reală, 
dar şi momentul de maximă activare, maxim efect etc) 



Principiile de funcţionare ale metodelor de 
biologie moleculară 

• Toate metodele se bazează pe interacţiuni specifice, ca de 
exemplu:  

• Legarea specifică a nucleotidelor (A-T/U, C-G) (hibridizare) 

• Enzimă - substrat 

• Antigen - anticorp  

 

Dar pentru că ele au loc la nivel molecular, ne sunt utile doar 
dacă pot fi vizualizate cu un microscop/detectori/camere  sau 
transformate în date cuantificabile cu ajutorul unor softuri 

 



Reacție de culoare     Fluorescență 



Principiile de funcţionare ale metodelor 
de biologie moleculară 

• Vizualizarea rezultatelor dintre interacţiunile 
unor molecule necesită atingerea unui prag 
minim de rezoluţie – suficiente molecule trebuie 
să fie implicate în proces, pentru ca schimbarea 
pe care o produce interacţiunea lor (frecvent una 
de culoare sau intensitate de fluorescenţă) să fie 
vizibilă 



Vizualizarea rezultatelor 

In fluorescenţă nu vedem o moleculă de fluorocrom, ci multe 
molecule la un loc, care ating o anumită intensitate a 
luminozităţii, perceptibilă de ochiul uman 

• uneori apelăm la amplificarea (multiplicarea) moleculei ţintă 

•  putem depăşi această limitare anatomică folosind detectori 
de luminiscenţă, care să transforme intensitatea semnalului 
într-un semnal grafic 

 



Reprezentarea grafică a creşterii intensităţii 
unor semnale de fluorescenţă în timp 



Metode de biologie moleculară  

• Majoritatea metodelor necesită liza (distrugerea)  
celulelor şi extragerea moleculelor de interes 
(proteine, acizi nucleici) 
 

- Uneori se doreşte păstrarea intactă a organitelor 
- celula se poate sparge și separa pe fracțiuni cu 
densități diferite - fracționare celulară 

 

 



Caracteristicile unui test  
Sensibilitate - acuratețea cu care un test poate detecta un 
parametru - de ex. 97% sensibilitate a unui test diagnostic = 97 de 
pacienți diagnosticați din 100 de bolnavi 

 

 

Specificitate - acuratețea cu care un test poate detecta cazurile 
negative - de exemplu, 67% specificitate înseamnă că din 100 de 
persoane sănătoase 67 vor fi diagnosticate corect, iar 33 vor fi fals 
pozitive 



Noţiuni de bază în biologia acizilor nucleici 

• Molecula de ADN eukariotic este un dublu helix format din două 
catene complementare de nucleotide (numite primă şi 
complementară); cea de-a doua catenă poate fi generată în 
laborator prin revers-sinteză pe baza primeia, folosită ca matrice.  

• De exemplu, pentru o catenă primă formată din 4 
nucleotide(ACTG),  secvenţa catenei reverse este CAGT. 

 



Noţiuni de bază în biologia acizilor nucleici 

• Citirea începe de la 
capătul 3’ al catenei prime 
şi de la capătul 5’ al 
catenei complementare, 
denumite astfel în funcție 
de poziția grupării hidroxil 
din zaharid care este 
liberă la capătul catenei 

 

Molecular Biology of the Cell, Alberts et al. 5 th ed 

Catena primă 

Catena complementară 



Noţiuni de bază în biologia acizilor nucleici 
Dogma centrală a biologiei celulare 

https://www.khanacademy.org/science/biology/gene-expression-central-dogma/transcription-of-dna-into-rna/a/overview-of-transcription 

Transcriere 

Traducere 

ADN 

ARNm 

Polipeptid 

ADNcomplementar 

reverstranscriere 



Principiul de functionare al metodelor de 
studiul al acizilor nucleici 

 Metodele de biologie moleculară se bazează în marea lor 
majoritate pe tendința normală a secvențelor complementare de 
a se lega una de cealaltă 

= hibridizarea fragmentelor pereche ( de ex: ACTG la CAGT). 

 

Aceasta presupune că adaugarea unor fragmente ACTG marcate 
cu fluorocromi într-un amestec de fragmente de ADN, va duce la 
legarea lor de toate secvențele complementare CAGT 

 

 



Principiul de functionare al metodelor de 
studiul al acizilor nucleici 

În funcție de informația oferită, aceste metode sunt 
de mai multe tipuri: 

- Care detectează in sistemul de lucru/pacient o 
secvența deja cunoscută (de exemplu o mutație) 

- Care determină o secvență de nucleotide 
necunoscută anterior 

- Care determină o modificare la nivel cromozomial 



Metode de biologie celulară în studiul 
acizilor nucleici 

Putem studia: 

Modificări ale materialului genetic propriu 

- Polimorfisme genice, Mutatii punctiforme: secventiere, PCR, 
array 

- Deleții, translocații, amplificări genice: PCR, electroforeza, FISH 
- Deleții, translocații ale unor segmente cromozomiale: CGH 
- Putem identifica secventa de nucleotide a unor fragmente de 

ADN/ARN - secvențiere 
- Expresia genică - nivelul de ARNm : qPCR, array 

 



Metode de biologie celulară în studiul 
acizilor nucleici 

• Prezența unor organisme străine și tipul acestora ( virusuri, 
bacterii, inclusiv detectarea unor tulpini patogene)- PCR  

 

• ADN fetal izolat din sângele matern -PCR 

 

• ADN liber, circulant -PCR 
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Reacţie de amplificare în lanţ sau PCR 
(POLYMERASE CHAIN REACTION) 

• Metodă folosită pentru obţinerea unui număr de copii ale unei 
gene, suficient de mare cât să lege un număr de molecule 
fluorescente de marcaj 

 
• Secvența genei trebuie cunoscută dinainte pentru a putea folosi 

PCR, deoarece reacția de multiplicare este inițiată de primeri - 
oligonucleotide sintetizate pe comandă, de la caz la caz, 
adaugate în mediul de reacție 



PCR 

https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo  

 

 

 

 

 

 

• Vizualizarea rezultatului PCR se face prin electroforeză 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iQsu3Kz9NYo


PCR – Aplicaţii practice 

• Identificarea unei mutaţii, folosind primeri specifici,  
complementari cu secvenţa mutată 

• Identificarea unei alele modificate prin deleţii, adiţii 

• Detectarea de ADN viral/bacterian pentru:  

• Diagnosticul unei infecţii 

• Evaluarea eficacităţii unei terapii 

 



Rezultatul reacției de PCR 

- Cantitativ: nr de copii ale genei detectate 
- De ex: pentru detecția unor virusuri, 

rezultatul se traduce în nr copii virale/ml 
sange -încărcătură virală 

 

- Calitativ: detectarea unei deleții/adiții - pentru 
vizualizarea rezultatului se face electroforeză 



Electroforeza 

• Metodă de separare a unor molecule dintr-un amestec, într-un 
câmp electric 

 
• Sarcina electrică a acizilor nucleici este (-), iar separarea lor se face 

în funcţie dimensiunea fragmentului analizat, dată practic de 
numărul de perechi de baze care îl formează (bp sau kilo bp – kbp) 

 
• Vizualizarea se face prin adăugarea unei substanțe fluorescente 

care se leagă de ADN dublu catenar 
 

 
 



Electroforeza acizilor nucleici 
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Exemplu: diagnosticul unei  mutații la 
pacienţi cu policitemia vera 
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qPCR (quantitative PCR) 

- Metodă de măsurare a expresiei genice, adică a unui 
anumit ARNm dintr-o probă  

- Ilustrează gradul de activare a genei pe baza căreia 
se sintetizează ARNm 
 

Principiu: este un PCR precedat de o etapă preliminară 
de reverstranscriere a ARN în ADNcomplementar 
(ADNc) pe baza căruia va avea loc ulterior amplificarea 



Proba al cărui semnal de fluorescenţa apare primul,  
are cea mai mare cantitate de ARNm la iniţierea reacţiei 

A 2a probă ca abundenţă 

Nr de cicluri de amplificare necesare obţinerii unei cantităţi suficente 

de probă fluorescentă 
 



Microarrays 

• Techică folosită pentru studierea multor 
gene la un loc (sute), toate provenind 
din acelaşi specimen  

 

• Folosită atât pentru studiul genelor 
(ADN) cât şi a transcriptelor lor (ARNm) 

 



Microarrays 

https://www.youtube.com/watch?v=yzBVOCwRanI 

 

Microarray – înșiruire ordonată 

https://www.youtube.com/watch?v=yzBVOCwRanI
https://www.youtube.com/watch?v=yzBVOCwRanI


Microarrays 

Utilitate: 

• Detectarea unor mutaţii deja 
caracterizate, în probele de la un lot de 
pacienți, de exemplu -  pe cip sunt 
înşiruite secvenţe oligonucleotidice cu 
diverse mutaţii ale genei de interes 



Secvenţierea genică 

Metodă de identificare a secvenţei de nucleotide  într-
o genă sau fragment de ADN 

- Utilă în identificarea mutaţiilor noi, necunoscute 
anterior 

- Metoda actuală se numeşte “Next generation 
sequencing” - NGS 

- Prima metodă de secvențiere – metoda Sanger 



Secvenţierea genică 

• Principiu: adăugarea de nucleotide 
marcate cu fluorocromi (fiecare 
nucleotidă A, T, C, G cu fluorocromul ei) 
şi sintetizarea catenei complementare pe 
baza unei secvenţe  necunoscute. 
Succesiunea culorilor fluorocromilor în 
ADNul dc va oferi secvenţa iniţială 



Interacţiunea specifică a nucleotidelor 

• Pentru vizualizare, se marchează nucleotidele cu  fluorocromi și se 
adaugă în mediul de reacție 

•A-            se leagă de T 

•T          se leagă de A 

•C          se leagă de G     

•G-  se leagă de C 
 

 



Interacţiunea specifică a nucleotidelor 

• ?  ?   ?   ?   ?   ?  

 

 

 

   (T    G   C  G  A 

Nucleotide marcate fluorescent 



Hibridizarea in situ 

• Metodă prin care se detectează localizarea unei gene/secvenţe 
ADN pe cromozomi 

 

• Principiu: 

• Se folosesc sonde (secvenţe scurte de ADN complementare 
unei părţi din secvenţa ţintă) marcate fluorescent 

Se folosește pentru diagnosticul unor modificări deja cunoscute 
din literatură ca fiind asociate unor boli 



FISH pe cromozomi in metafaza cu 
sonde fluorescente specifice de locus  

- Un marcaj fluorescent verde de 
cromozom (în acest caz, cz 22) 
-  Un marcaj roșu pentru secvenţa 
de interes 
Distribuţie normală presupune: 
- Prezenţa a două marcaje de 
interes  
(pentru fiecare alelă) asociate  
sondei specifice cromozomului pe 
care sunt localizate 



Transfecţii și infecții 

• Introducerea în celulă de material genetic folosind plasmide 
bacteriene, respectiv virusuri 

• Folosite în practica medicală pentru producerea proteinelor 
recombinante utilizate în terapiile biologice (insulina, 
eritropoietina) sau pentru terapii genice (cu ajutorul virusurilor) 

• culturi bacteriene sunt transfectate cu plasmide conținând 
gena proteinei de interes, iar bacteriile vor produce proteina 
umană cu propriul aparat de sinteză și o vor elibera în mediu, 
de unde va fi purificată ulterior 



Terapia genică 

• Metodă de introducere a unor gene într-un organism, pentru 
corectarea unui defect (o deleție sau suplimentarea unei gene 
inactive) 

• Folosește drept curier de livrare a genei virusuri care pătrund în 
celulă și se inserează în genom 

• Cel mai frecvent folosit este AAV - adeno-associated virus 

 

Este încă la nivel experimental, deoarece nu se poate controla 
locul de inserție al virusului în genom și distribuția lui la nivel 
tisular (practic ajunge în tot organismul, nu doar în țesutul bolnav) 



https://learn.genetics.utah.edu/content/genetherapy/success/ 



Editarea genică 

• Metodă prin care se poate modifica o secvenţă ADN din genomul 
celulei: eliminarea unei secvenţe, adăugarea alteia sau modificarea 
punctiformă a unei secvenţe 

• Principiu: 

O enzimă, (Cas9) capabilă să taie ADN dc, va fi direcționată cu 
ajutorul unei secvenţe complementare, către gena de interes. 
Odată legată, ea va exciza gena de interes. 

 Celula va folosi propriile mecanisme şi enzime să repare defectul 
(capetele libere care rezultă din tăiere) 

 



Crispr_101_eBook - Addgene 

Secvenţa ARN ghid 

DNAza cas9 

ADN ţintă 

Deschiderea 
dublului helix 

Acţiunea DNAzei 

Crearea 
unor capete 

libere 



Editarea genică 

• Metode de exploatare: 

• Folosind două enzime, care taie ambele capete ale secvenţei 
de ADN de interes, vom mima o deleţie 

• Putem să taiem lanţul dublu catenar pentru a insera o genă de 
interes 

• Avantaj faţă de transfecții și terapie genică virală: controlul 
asupra zonei de inserare a noii gene 

Aplicaţii în terapia genică, în special pentru acele patologii 
caracterizate de  deleţii 

 


