
Muzica genomului
PLUS. Un articol special al profesorului Cristea despre analiza semnalelor genomice la om

Poezia geneLor.

„Un genom pare 
a fi mai mult 

decât un simplu 
text în prozã, 

întrucât satisface 
regularitãți care 

amintesc de ritm 
și rimã“, spune 

domnul 
academician 

Paul Dan Cristea

GSP. Academicianul Paul Dan Cristea, la sfâr[itul lunii 
iunie, în biroul sãu de la Centrul de Inginerie Biomedicalã 
din cadrul Universitã]ii Politehnice Bucure[ti, locul unde a 

luat na[tere conceptul de analizã  a semnalelor genomice
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Ce mesaje luãm în cabinet de la 
Congresul Asocia]iei Americane 
de Diabet din acest an?



momentul

NOSTALGIA.

Profesorul Constantin Ionescu-Tîrgoviște, privind cu mândrie, 
emoție și nostalgie sigla Societãții Române de Diabet, Nutriție și 
Boli Metabolice, în timpul Congresului organizat în luna mai, la 
Sibiu. Profesorul Ionescu-Tîrgoviște, alãturi de profesorul Peter 
Manu, au discutat într-o sesiune despre Paulescu, relatarea acestui 
moment fiind gãzduitã în ediția viitoare a revistei Hipocrate. Și tot 
în august, despre simpozionul NovoNordisk intitulat „Trateazã 
diabetul. Fãrã compromisuri“, condus de profesorul Malcolm 
Nattrass, din Marea Britanie.
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Dr. Marius Geantă  
marius.geanta@kolmedia.ro

„Aceste simetrii 
sunt atât de 
evidente încât, 
dacã vrei sã 
compari un 
genom cu un text 
scris, atunci acest 
text scris nu este 
un text de prozã. 
În genom existã o 
regularitate 
întâlnitã în textele 
scrise de tipul 
poeziei. {i nu este 
vorba de metaforã, 
ci de structurã - 
ritm [i rimã“
AcAd. Prof. dr. PAul dAn 
cristeA, 
pentru ediția iunie-iulie a revistei 
Hipocrate

Da]i sonorul la gene pu]in mai 
tare!

Da, a[a. Sã se audã cât mai bine. 
Haide]i sã facem un exerci]iu de început 
de edi]ie [i de mijloc de varã toridã. Sã 
ne imaginãm cã genomul fiecãruia din-
tre noi cântã, a[a cum ne spune dom-
nul academician Cristea. La un singur 
instrument muzical. Fiecare dupã ima-
gina]ie, preferin]e [i, poate, chiar ta-
lent. Cum ar aratã aceastã orchestrã ad-
hoc, formatã, de exemplu, din noi, cei 
câteva mii de medici români care scri-
em [i citim aceastã edi]ie a revistei Hi-
pocrate? Ar suna aproape de „Odã bucu-
riei“, nu-i a[a? A bucuriei de a ne regãsi 
[i în aceastã lunã, pe acelea[i coordona-
te spirituale, [tiin]ifice, umane. {i, vor-

ba domnului academician Constantin 
Bãlãceanu Stolnici, cu întrebarea de fi-
ecare lunã: oare cine mai este pe coper-
ta numãrul ãsta? A]i aflat rãspunsul ceva 
mai devreme.

Omul care a fãcut genomul sã 
cânte.

Da, dumnealui este pe copertã. Aca-
demicianul Paul Dan Cristea. Nu este 
medic, ci absolvent al Politehnicii din 
Bucure[ti [i al Facultã]ii de Fizicã, ajuns 
de câteva decenii în fascinanta intersec -
  ]ie dintre [tiin]ele inginere[ti [i cele ale 
vie]ii, ale biologiei [i medicinei. A înce-
put în anii 70 inventând un aparat care 
detecta termografic cancerul [i a conti-
nuat în ultimul deceniu cu metoda ana-
lizei secven]elor genomice nucleotidice. 

Redactorul-[ef al revistei Hipocrate, dr. Marius Geantã, în biroul de la Politehnicã al 
academicianului Paul Dan Cristea
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Ambele preocupãri îl plaseazã pe domnul 
academician Cristea în avangarda cercetãrii 
medicale a momentului respectiv. La 10 
ani de la publicarea hãr]ii primului genom 
uman, în plin haos al cercetãrii asupra gene-
lor [i asupra celorlalte componente, profeso-
rul român de la Politehnicã propune nu doar 
o metodã destul de greu de în]eles, la urma-
urmei, ci deschide un orizont de în]elegere a 
vie]ii la fel de amplu ca genomul însu[i.

Ziua în care Academia [i-a 
meritat numele.

A picat undeva la jumãtatea lunii martie. 
În acea zi, nume mari din Academia Românã 
au venit în Aulã pentru a audia prezentarea ex-
cep]ionalã a profesorului Cristea, despre sem-
nalele genomice nucleotidice. Remarca]i ex-
presia fascinatã a majoritã]ii celor surprin[i în 
fotografia de mai sus, între care se pot distin-
ge [i domnii academicieni Lauren]iu M. Po-
pescu [i Dan Dascãlu, care la rândul lor au 
]inut coperta revistei Hipocrate. Dincolo de in-
erentele dificultã]i de în]elegere a unor no]iuni 
prezentate, cu to]ii am plecat în acea zi de la 

Academie gândindu-ne cã via]a noastrã, încã 
din esen]a sa genomicã, se scurge ca o poezie. 
Având ritm [i rimã. {i, în acela[i timp, având 
[ansa contemporaneitã]ii cu oameni speciali, 
precum academicianul Paul Dan Cristea.

Orchestra care [i-a gãsit dirijorul.
În plinã varã, la 40 de grade, s-ar pu-

tea crede cã Politehnica trãie[te doar prin 
emo]ia sesiunii de examene. Pe holuri, ti-
nerii a[teaptã sã intre la examinare cu pro-
fesorul. Oare î[i dau seama cã îl au în fa]ã 
pe omul care reu[e[te sã dea o altã în]elege-
re existen]ei însã[i? Un sunet nou, poate [i o 
altã imagine. Pare atât de simplu: „Am dorit 
sã încercãm sã transformãm succesiunea de 
litere într-o succesiune de valori numerice. În 
momentul când treci de la simbol la numãr 
treci de fapt de la un text la un numãr, adicã 
un semnal. Acum po]i sã ascul]i genele, sã 
vezi genele, ceea ce înainte nu se putea“. 

Nu mai este nicio îndoialã: dirijorul or-
chestrei de care pomeneam în primul para-
graf este, mãcar luna asta, academicianul 
Paul Dan Cristea.

Peste 100 de persoane au asistat la Academia Românã, în primãvara anului 2011, la prezentarea domnului academician Cristea despre 
semnalele genomice nucleotidice. Mult mai mul]i decât la una dintre primele sale prezentãri pe subiect, imortalizatã în aceastã fotografie de 
colec]ie, din anul 2002 (foto mic, dreapta)

ACADeMiCiAnul 
PAul DAn 
CRisteA.
Nu este medic, ci 
absolvent al 
Politehnicii din 
Bucure[ti [i al 
Facultã]ii de Fizicã, 
ajuns de câteva 
decenii în fascinanta 
intersec         ]ie dintre 
[tiin]ele inginere[ti [i 
cele ale vie]ii, ale 
biologiei [i 
medicinei
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De la colegi 
pentru 
colegi

Dând o înaltã apreciere activitã]ii pe care 
o desfã[ura]i, clinica noastrã a dezvoltat 
un program special pentru orice coleg me-
dic, constând într-un discount de 25% Din 
valoarea proceDurilor.

cu o solidã experien]ã de mai bine de 15 ani 
în clinici din Germania [i elve]ia, medicii 
no[tri oferã tratamente performante, având 
competente speciale în tratarea parodonto-
zei [i implantologie. 

cabinetele pentru copii sunt decorate spe-
cific vârstei, cu motive de basm, iar perso-
nalul este anume specializat în tratamente 
pentru copii. pentru cã nu se folose[te freza 
dentarã, copiii î[i vor dori sã revinã la noi. 
 
oferim garan]ie de 24 luni, avem orar fle-
xibil adaptat programului dumneavoastrã, 
rãspundem non-stop solicitãrilor prin asigu-
rarea urgen]elor.

vã a[teptãm la una dintre adresele:

 Unirea - Str. Ionescu Gion 4, Sector 3 
 Doroban]i - Calea Doroban]ilor 208, Sector 1

 Programãrile pot fi efectuate la numerele de 
telefon:
021 320 0151; 021 231 8856
0728 387 373; 0720 199 999

 sau pe site-ul: www.germandentist.ro
indicând codul „coleG la prima vizitã“

cu drag, 
echipa BB clinic Dr. Bader
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