
Lider mondial
în domeniul celulelor stem
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Tandemul telocite-celule stem, cu academicianul Laurențiu M. Popescu și profesorul AnversaPLUS.
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Cel mai mare studiu 
realizat la nivel mondial, la 
pacien]i cu pre-diabet [i 
risc cardiovascular crescut, 
trata]i cu insulin`
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ISAM 2012. Profesorul 
Anversa, în cadrul 

Congresului Societ`]ii 
Interna]ionale de 

Medicin` Adaptativ`, 
desf`[urat la Bucure[ti, 

la începutul lunii iunie

O mare personalitate 
a medicinei 
contemporane: 
profesorul Piero 
Anversa, cel mai 
important cercetător 
în domeniul celulelor 
stem cardiace



EDITORIAL

Dr. Marius Geantă  
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"Am fi arogan]i s` 
spunem c` [tim 
totul despre 
celulele stem 
cardiace. Trebuie 
s` fim, ca oameni 
de [tiin]`, mode[ti. 
{i s` avem 
deschiderea de a 
apela la expertiza 
altor centre, cum 
este cel care a 
descoperit 
telocitele, la 
Bucure[ti"
PROFESORUL PIERO ANVERSA,

într-un interviu pentru Revista 
Hipocrate Romania
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Cu cât este mai evoluat, cu 
atât un om este mai mo-
dest. Nu este un slogan, ci 

o realitate. Pe care am avut pl`cerea de 
a o descoperi într-o frumoas` zi de înce-
put de var`, la Hotelul Intercontinental 
din Bucure[ti, locul unde s-a desf`[urat 
cel mai important eveniment [tiin]ific 
al anului, în România. Congresul Soci-
et`]ii Interna]ionale de Medicin` Adap-
tativ`. Sau, cu alte cuvinte, spectacolul 
min]ii, al curajului de a gândi dincolo 
de norme [i de a propune inova]ii poate 

greu de acceptat [i de în]eles în contem-
poraneitate, dar care cu siguran]` vor 
schimba fundamental modul în care 
vom în]elege [i vom practica medicina 
peste câteva decade. 

Profesorul Piero Anversa, cel mai 
important cercet`tor în domeniul ce-
lulelor stem, pe plan mondial, a do-
minat întâlnirea. Profesorul de la Har-
vard a degajat tot timpul în jurul s`u 
c`ldura specific` a unui mare gândi-
tor, pe care a îmbr`cat-o permanent în 
haina discre]iei [i a modestiei. Privin-
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du-l, ascultându-l [i cunoscându-l pe profeso-
rul Anversa, am descoperit nu doar un model 
profesional aparte, ci un profil uman rar. Un 
model, f`r` a ne teme de cuvinte.

O condi]ie important` pentru 
evolu]ie în [tiin]`

Oricine [i-ar dori s` aib` în jurul lui un om 
cum este profesorul Anversa. C` discut` des-
pre celulele stem cardiace sau, mai în glum` 
sau mai în serios, spune o poveste nepo]ilor, 
profesorul are capacitatea unic` de a inspira. 
De a-]i transmite o stare unic`, de a te înc`rca 
pozitiv, de a te face s` gânde[ti. Peste toate 
acestea, în discu]ia cu dumnealui, am identi-
ficat înc` un atribut care-i consolideaz` pro-
filul de unicitate: curajul de a discuta despre 
reu[itele altor centre de cercetare. În cazul 
nostru, despre telocite [i munca depus` de 
echipa condus` de domnul academician La-
uren]iu M. Popescu. 

În general, oamenii au re]ineri în a discu-
ta despre munca altora, mai cu seam` într-un 
domeniul aflat înc` în primele etape de dez-
voltare. Riscul poate fi considerat prea mare, 
ca sa nu mai discut`m despre orgoliu. Profe-
sorul Anversa îns` [tie [i simte c` evolu]ia nu 
poate ap`rea din re]ineri [i st`ri negative, ci 
din aprecieri [i sus]inere. {i se comport` în 
consecin]`.

Ziua în care s-a întâmplat ceva

A fost acea zi în care, poveste[te Pie-
ro Anversa, “profesorul Popescu m-a vizitat 
în biroul meu, la Harvard, pentru a-mi vorbi 
despre telocite. Numai c`, dup` câteva minu-
te, am sim]it c` s-a întâmplat ceva între noi. 
Ca o leg`tur`, o conexiune. În]elege]i?”. I-am 
r`spuns [i atunci, confirm [i acum: da, în]eleg 
pe deplin. În]eleg c` oamenii de valoare sunt 
lega]i între ei prin conexiuni greu percepute 
de ceilal]i, formând o re]ea a excelen]ei care 
duce la inova]ie, la progres, la evolu]ie. Din-
colo de grani]ele statelor, ale culturii din care 
provin, ale limbii materne. 

Trebuie s` fim mândri, ca români, pentru 
c` în re]eaua mondial` a oamenilor care în-
cearc` de proiecteze viitorul medicinei se afl̀  [i 
echipa domnului academician Lauren]iu M. Po-
pescu, descoperitorul telocitelor. Axa Harvard 
- Institutul “Victor Babe[” Bucure[ti nu doar c` 
este o realitate în plan [tiin]ific, dar s-a constitu-
it pe baze egale. Dac` în domeniul economic, 
militar sau politic, parteneriatul cu SUA este 
dezechilibrat, atunci când vorbim despre cer-
cetarea la vârf, a tandemului celule stem cardi-
ace - telocite, constat`m un echilibru onorant 
[i promi]`tor. Prin nucleul condus de academi-
cianul Lauren]iu Popescu, exist`m cu adev`rat 
pe harta mondial` a cercet`rii de top.

Profesorii Piero Anversa [i Lauren]iu M. Popescu
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