
Viitorul strălucit al bioluminescenței în medicina bazată pe editare genetică 

 

Lumea vie reprezintă o sursă de inspirație pentru om. Bioluminescența, ea însăși o ”minune” a 
biosferei, a stârnit curiozitatea în mințile multora: de la observațiile lui Aristotel și jurnalele lui 
Charles Darwin ce conțineau descrieri ale luminilor văzute noaptea pe mare la cercetările din 
prezent, cele din domeniul ingineriei genetice și din cel al studiului maladiilor degenerative și al 
cancerelor. Miza acestei revoluții științifice constă în investigarea, tratarea și prevenirea unor 
patologii ce afectează o mare parte din populația întregului glob. De exemplu, în 2022 se așteaptă 
să fie diagnosticate aproximativ 1.918.030 de cazuri de cancer, însemnând aproximativ 5250 de 
cazuri noi în fiecare zi.[1] 

Fenomenul de bioluminescență, sau producerea de lumină de către anumite ființe vii, este o 
formă de chemoluminescență. Licuriciul, insectă din familia Lampyridae, este ființa emblematică 
cu această proprietate. Emiterea luminii are loc atunci când luciferina, în prezența catalizatorului 
său, luciferaza, este oxidată la oxiluciferină.[2] ”Există peste 30 de sisteme de bioluminescență 
deja descoperite dar sistemul ce are la bază luciferina și enzima sa, luciferaza, reprezintă doar 11 
dintre acestea, altele noi fiind în curs de cercetare”.[3] 

 

 

Versatilitatea bioluminescenței este dovedită de numeroase studii, fiind utilizată în diverse 
domenii precum detectarea interacțiunilor între proteine, descoperirea de noi medicamente, 
detectarea unor molecule specifice, controlul igienei în spitale și blocuri alimentare, imagistică in 
vivo, cuantificarea poluării unui ecosistem[3] și chiar ”detectarea infectării culturilor celulare cu 
virusul SARS-CoV2” [4].  



Multe sisteme utilizate în biomedicină sunt bazate pe luciferazele familiilor Lampyridae (din care 
provine și licuriciul) și Renillidae (animale acvatice din încregnătura Cnidaria) dar cu toate acestea 
există și tehnologii noi ce oferă avantaje precum creșterea stabilitătii, sensibilității și 
luminozitătții sistemului. Printre acestea se numără și NanoLuc: ”ce poate să aibă un impact 
semnificativ atât în domeniul preclinic cât și cel clinic”. [5] De asemenea, un studiu a arătat că 
utilizarea combinată a luciferazei licuriciului cu cea NanoLuc, oferă posibilitatea de a ”surprinde 
mai multe evenimente de transducție a semnalului într-o singură sesiune imagistică”.[6] [7] 

Intersecția bioluminescenței cu editarea genetică utilizând tehnologia CRISPR-Cas9 (clustered 
regularly interspaced short palidromic repeats) a revoluționat editarea genetică, creând noi 
perspective în medicină. De la utilizarea Fluc (Firefly luciferase – luciferaza licuriciului) și NLuc 
(NanoLuc luciferase)  pentru a examina activarea transcripțională  a genei Klotho (genă ce 
promovează remielinizarea axonilor, având rol anti-îmbătrânire și de îmbunătățire a funcției 
cognitive) într-un studiu ale cărui rezultate sugerează fezabilitatea terapiei genice folosind 
tehnologia CRISPR coroborată de bioluminescență având ”un potențial terapeutic pentru 
creșterea cogniției și tratarea bolilor neurodegenerative, demielinizante și a altor boli asociate 
vârstei”[8]; și până la rezultatele transgenezei factorului de restricție antiviral la pisica domestică 
(”glowing transgenic cats”), studiu ce demonstrează că ”această capacitate de a manipula 
experimental genomul unei specii sensibile la SIDA poate fi utilizată pentru a testa potențialul 
factorilor de restricție pentru terapia genică HIV și pentru a construi modele de alte boli 
infecțioase și neinfecțioase.”[9]. Rezultate pozitive ale utilizării NanoLuc există și pentru maladiile 
genetice de tipul Sindromul X fragil, într-un studiu efectuat pe celule stem pluripotente umane. 
Această metodă facilitează și asigură corectitudinea demersului științific, putând fi aplicată 
eficient altor gene.[10] 

Folosind imagistica prin bioluminescență avem acum oportunitatea de a vizualiza în timp și spațiu 
comportamentele celulare, printre care proliferarea, apoptoza, migrarea și răspunsurile imune 
[11], și, desigur a rezultatelor editării genetice, având astfel orizontul deschis spre înțelegerea și 
descoperirea tratamentelor pentru boli ce până acum au fost incurabile.  

În concluzie, prin translatarea la om a studiilor realizate pe animale și culturi celulare, va fi posibilă 
semnalizarea unor procese moleculare și, de ce nu, detectarea precoce a unor boli degenerative 
sau chiar a unor cancere, reducând astfel impactul negativ al acestora. De asemenea, terapii 
genice, țintite, sunt acum posibile și facilitate de utilizarea bioluminescenței, conturându-se 
idealul medicinei personalizate, ce asigură detectarea și tratarea direct a genei implicate în 
patologie, totul sub lumina unui proces natural, cel al bioluminescenței. 
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