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Buletin informativ 

 

Despre CHIMIE şi INFORMATICĂ… 

De peste un secol, oamenii de ştiinţă se străduiesc să reconstituie modul în care a apărut viaţa pe 

planeta noastră. Teoriile evoluţioniste asupra originii vieţii au la bază convingerea că, în vremurile 

dintâi ale apariţiei materiei vii - acum 3,8 miliarde de ani - existau pe Terra condiţii de mediu 

(temperatură, compoziţie chimică, radiaţii) care ar fi putut permite unor substanţe simple să 

reacţioneze unele cu altele, formând substanţe organice complexe (aşa-numitele „cărămizi ale vieţii”) 

şi care ar fi permis apoi acestor substanţe complexe să se asambleze în structuri dotate cu proprietăţi 

şi comportamente noi - particularităţile materiei vii. 

Teoriile evoluţioniste asupra originii vieţii au apărut la începutul secolului XX, fiind promovate 

independent de doi cercetători, unul rus - Alexandr Oparin, altul britanic - J. B. S. Haldane. Viaţa este 

produsul unei evoluţii chimice, aşa s-ar putea exprima esenţa acestor teorii. 

De-a lungul anilor care au urmat, alte experimente şi noi teorii au pus în discuţie rezultatele lui Miller, 

au promovat noi concepţii, au oferit explicaţii alternative.  

Dar un lucru a rămas constant şi comun tuturor acestor abordări: toate s-au aplecat asupra aspectului 

chimic al vieţii, asupra substanţelor şi reacţiilor chimice implicate. Fie că se discuta despre sursa de 

energie necesară reacţiilor chimice din cadrul metabolismului, fie că se polemiza în jurul întrebării  

„Ce a apărut mai întâi - acizii nucleici sau metabolismul?”, un lucru rămânea la fel: unghiul „chimic” 

din care era privită chestiunea. 

Aşa merg lucrurile de decenii. Oare n-ar fi timpul pentru o schimbare de paradigmă? Se pare că da. 

Şi schimbarea vine din partea a doi specialişti de la Arizona State University (ASU)  - Paul Davies, 

fizician, şi Sara Walker, astrobiolog, care şi-au publicat recent teoria în jurnalul Interface Focus 

(publicat de The Royal Society), în lucrarea „The algorithmic origins of life”. 

În esenţă, ei mută interesul de la partea de „hardware” - fundamentul chimic al vieţii - la cea de 

„software”: informaţia conţinută în materia vie. Dacă ne imaginăm materia vie ca pe un computer, 

atunci chimia explică natura materială a maşinăriei respective, dar aceasta nu funcţionează decât 

dacă există date şi programe - cu alte cuvinte, informaţie. 

Davies şi Walker sugerează că deosebirea esenţială dintre sistemele vii şi cele non-vii este dată de 

modul în care organismele vii controlează fluxul de informaţie prin sistem. 

„Când descriem procese biologice, folosim termeni din domeniul informaticii: celulele trimit semnale, 

rulează programe de dezvoltare, sunt citite instrucţiuni codificate, datele genetice sunt transmise de 

la o generaţie la alta. Aşadar, căutând originea vieţii în modul în care informaţia este procesată şi 

gestionată, putem deschide noi căi pentru cercetare”, spune Sara Walker. 

Cu aceasta, ajungem la Marea Problemă, cea a definiţiei: ce anume înseamnă „viu”, ce înseamnă 

materie vie? Cum trebuie să fie un sistem pentru a putea fi definit drept viu? 

http://rsfs.royalsocietypublishing.org/
https://royalsociety.org/
http://rsif.royalsocietypublishing.org/content/10/79/20120869.full
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Explicaţiile bazate pe chimie care încearcă să descrie evoluţia complexităţii chimice a materiei se 

opresc la un stadiu foarte timpuriu al acestei evoluţii, aflat departe de orice sistem pe care l-am putea 

considera viu. În plus, după părerea lui Walker şi Davies, aceste teorii chimice suferă de lacune 

conceptuale, în sensul că nu fac o distincţie suficient de clară între chimic şi biologic. 

Punând accentul pe arhitectura informaţională a reţelelor chimice, această abordare arată că 

organizarea logică a sistemelor biologice auto-replicante se deosebeşte de procesele de replicare 

obişnuite întâlnite, de pildă, la formarea cristalelor (materie non-vie). Luând în considerare în mod 

direct rolul cauzal al informaţiei, multe dintre însuşirile uimitoare ale materiei vii pot fi explicate. 

Un model matematic simplu, creat de autori, surprinde această tranziţie de la non-viu la viu.  

După opinia celor doi specialişti, sistemele vii sunt caracterizate de o proprietate unică: un flux 

bidirecţional de informaţie, de sus în jos şi de jos în sus, „sus” şi „jos” însemnând, respectiv, nivelurile 

mai complexe şi cele cu complexitate mai scăzută. 

De pildă, de jos în sus ar însemna de la molecule la celule şi apoi la întregul organism. 

Iată un exemplu simplu: când o persoană atinge o sobă fierbinte, receptorii specializaţi din mâna sa 

simt căldura (prin mecanisme moleculare), transmit informaţia la creier, iar creierul transmite 

muşchilor să mişte mâna (tot prin mecanisme moleculare); de aici, reacţia rapidă de retragere a 

mâinii din apropierea obiectului fierbinte. 

Această circulaţie a informaţiei în două sensuri este prezentă la toate formele de viaţă, mici şi mari, 

simple sau complexe, de la bacterii până la balene. 

În schimb, dacă punem pe sobă un bucată de pâine, s-ar putea să se ardă, dar nu va „face” nimic, nu 

va răspunde printr-o acţiune. 

O altă caracteristică a organismelor vii este faptul că au sisteme şi localizări diferite pentru păstrarea 

şi pentru citirea informaţiei. De exemplu , succesiunea „literelor” din ADN (secvenţa de baze azotate) 

cuprinde instrucţiunile pentru procesele vitale, dar nu ADN-ul însuşi, ci o altă componentă a celulei 

(ribozomii), trebuie să „traducă” aceste instrucţiuni şi să le transforme în acţiuni, în procese, în 

interiorul celulei. 

Modelul propus de Davies şi Walker stabileşte, aşadar, în ce mod ar trebui să se comporte un sistem, 

în ceea ce priveşte circulaţia informaţiei, pentru a putea fi considerat viu. 

Această nouă abordare este încă la începuturile ei, dar are potenţialul de a transforma modul în care 

oamenii de ştiinţă gândesc apariţia vieţii pe Pământ, evoluţia ei, precum şi problema vieţii pe alte 

planete. 

Cei doi specialişti de la ASU se aşteaptă ca, reconfigurând cadrul conceptual în acest mod radical, să 

poată explica nu numai originea vieţii, ci şi alte tranziţii majore, de exemplu tulburătoarea problemă a 

trecerii de la organismele unicelulare la cele  pluricelulare. Şi tot această nouă abordare ar duce şi la 

o restructurare a gândirii oamenilor de ştiinţă aflaţi în căutarea vieţii extraterestre. Până acum, ei au 

căutat pe alte corpuri cereşti forme de viaţă identice cu cele de pe Terra, formate din aceleaşi 

molecule de bază, din aceleaşi „cărămizi ale vieţii”. Noul cadru de gândire permite lărgirea concepţiei: 

poate că, în alte părţi ale Universului, alte molecule stau la baza a ceea ce poate fi definit drept viaţă. 

Autorii numesc modelul lor „un manifest” şi „o chemare la arme”, pentru a reorienta şi redefini 

problema şi pentru a o privi într-un mod diferit de cel în care a fost privită până acum. Viaţa e mult 

mai mult decât o problemă de chimie, iar a aborda acest mare mister dintr-un nou unghi poate 

însemna reîmprospătarea unor idei învechite şi un pas înainte în înţelegerea fenomenului vieţii în 

uriaşa lui complexitate. 

Articolul în extenso poate fi citit în DESCOPERĂ.RO. E lumea ta! 

http://www.descopera.ro/stiinta/10399365-originea-vietii-de-la-chimie-la-informatica-viului
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Evenimente 

  The 24th Conference on Applied and Industrial Mathematics – CAIM 2016  

Data: 15-18 septembrie 2016 

Locaţia: Universitatea din Craiova  

Conferinţa este organizată de Societatea Română de Matematică Aplicată şi Industrială (ROMAI), 

Universitatea din Craiova, Institutul de Statistică Matematică şi Matematică aplicată „Gh. Mihoc -      

C. Iacob” al Academiei Române (Bucureşti) şi Academia Oamenilor de Ştiinţă (Bucureşti). 

  Next Generation Robotics & Automation – Automotive Manufacturing Europe 2016  

Data: 29-30 noiembrie 2016 

Locaţia: Birmingham, UK  

 

Evenimentul este unica iniţiativă dedicată industriei de automobile, 

care abordează provocările specifice acest sector. 

Participanţi: BMW Manufacturing UK, Jaguar Land Rover, Daimler 

AG& Mercedez-Benz Trucks, Mata Automotive Turkey, Volvo Car 

Group, Volvo Car Corporation, TOFAŞ Türk Otomobil Fabricasi A.S., 

UK Vehicle Manufacturing Plant. 

 

Platforma lunii - DigitalArts 

  Digital Arts este o colecţie de resurse pentru profesioniştii din industriile creative şi acoperă 

domeniile: design grafic, 3D, animaţie, video, efecte, design web şi design interactiv. 

Iată câteva ghiduri disponibile: 

 

http://www.romai.ro/conferintele_romai/caim2016.html
http://www.ucv.ro/
http://www.nextgenautomotiverobotics.com/
http://www.ucv.ro/
http://www.digitalartsonline.co.uk/
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Imaginea lunii 

 

Filamente ale unei celule canceroase (sursa: The Scientist) 

Apel la reflecţie… 

Darts la adăpostul megapixelilor 

ziare, reviste, situri, bloguri, reţele de socializare 

fericirea nu este decât un lanţ de servere 

prin care orbecăim ca nişte somnambuli ai vieţii reale 

umplem golurile unei lumi virtuale 

cu vise care nu mai interesează pe nimeni 

în timp ce amintirile contrafăcute 

devin amantele noastre cele mai fidele                     → 

unii dintre noi au găsit locuri 

în care se mândresc cu poze de înaltă rezoluţie 

încercând să-i convingă pe alţii 

sau să se convingă pe ei înşişi 

că nu trăiesc degeaba pe pământ 

 

↓ 

 

 

 

 

poezie de Ionuţ Caragea  

din revista Observatorul din Toronto (22 iulie 2015) 

şi uite aşa lumea se depreciază constant 

iar cei care se zbat să transmită mesaje 

pentru trezirea conştiinţei 

se apropie de oameni la o distanţă 

optimă de înţelegere 

←                şi ajung ca tablele din jocul de Darts 
 

 

Contact: 

Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău 

Facultatea de Ştiinţe 

Departamentul de Matematică, Informatică şi Ştiinţele Educaţiei 

Calea Mărăşeşti 157, Corp D, etaj II 

e-mail: stiinte@ub.ro, tel: 0234-542411 

http://www.the-scientist.com/?articles.view/articleNo/46871/title/Image-of-the-Day--Actin-Architecture/
http://www.observatorul.com/
http://www.ub.ro/
http://www.ub.ro/stiinte/
mailto:stiinte@ub.ro

