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3 OCTOMBRIE 2011.

Laureații premiului Nobel de acest an au revoluționat capacitatea noastrã de a 
înțelege sistemul imun prin descoperirea principiilor cheie pentru activarea sa. 
Bruce Beutler și Jules Hoffmann (care împart jumãtate din premiul Nobel) au 
descoperit proteinele receptor care pot recunoaște microorganismele și activa 
imunitatea înnãscutã, primul pas în rãspunsul imun al corpului. Ralph Steinman 
(care a primit cealaltã jumãtate a premiului) a descoperit celulele dendritice și 
capacitatea lor unicã de a activa și regla imunitatea dobânditã. Descoperirile 
celor 3 laureați au relevat modul în care imunitatea înnãscutã și cea dobânditã 
sunt activate și au oferit în acest fel o înțelegere mai bunã a mecanismelor 
pentru numeroase boli. Vom reveni pe larg în edițiile viitoare Hipocrate.
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„Funda]ia 
Robert 
Benjamin 
Ablin poartã 
numele 
tatãlui meu 
care în 1978 
a fost 
diagnosticat 
cu cancer 
de prostatã. 
A avut o 
boalã 
teribilã, iar 
noi am pus 
bazele 
acestei 
funda]ii în 
memoria sa“
Prof. Dr. richarD 
ablin, 
pentru revista Hipocrate

Profesorul american Richard Ablin are 71 
de ani [i comportamentul efervescent al 
unui încã tânãr cercetãtor. Interviul care 

începe în pagina 8 are [i o primã parte pe care 
nu o ve]i gãsi acolo, pentru cã discu]ia a avut 
un alt sens, contrar celui a[teptat. Pentru un 
sfert de orã, profesorul Ablin a îmbrãcat hai-
na unui reporter interesat de cum se comunicã 
[tiin]a într-o ]arã din estul Europei, iar misiunea 
mea a fost, pe cât de surprinzãtoare, pe atât 
de plãcutã. În pregãtirea interviului, profeso-
rul se documentase pe Google atât despre re-
vista Hipocrate, cât [i despre mine, personal, 
gãsind relevantã o comunicare pe care am sus]
inut-o, cu un an în urmã, la Congresul Pharma 

Business. Am discutat atunci despre persona-
lizare în comunicarea [tiin]ificã medicalã, un 
concept apreciat drept „modern [i curajos“ de 
cãtre profesorul Ablin. {i pe care, pas cu pas, 
îl punem în practicã. Am detaliat pentru dom-
nul profesor elementele cuprinse în cele câte-
va slide-uri, disponibile pe Internet [i pe care le 
vãzuse, [i am în]eles cum de acest om a reu[it 
sã-[i câ[tige locul în istoria medicinei contem-
porane. 

Confirmarea cã suntem pe drumul 
cel bun

Profesorul Ablin nu a descoperit antigenul 
specific prostatic din întâmplare, ci pentru cã 

Cu mul]i ani \n urm`, profesorul Ablin, al`turi de colegi
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întotdeauna a fost tractat în demersurile sale de 
cercetare de o curiozitate specificã, de o tena-
citate aparte [i de capacitatea extraordinarã de 
a adresa întrebãri. Chiar [i unui medic-jurnalist 
ca mine, aflat la capãtul celãlalt al lumii! Este 
probabil unul dintre cele mai frumoase com-
plimente pe care le-am primit de la apari]ia re-
vistei Hipocrate. Rolul profesorului Ablin trece 
dincolo de extraordinara apari]ie din aceastã 
edi]ie a publica]iei. Discutând cu dumnealui, 
am avut parte de o plusvaloare nesperatã. Cu-
vintele sale confirmã cã suntem pe drumul cel 
bun [i capãtã o valoare specialã atunci când 
ridicãm privirea la mediul imediat înconjurãtor. 
La o realitate medico-farmaceuticã româneascã 
pe alocuri înghe]atã de neîncredere, de teamã 
[i de lipsã de profesionalism. Dar care este 
salvatã, ca de atâtea ori, de aportul liderilor de 
opinie. 

Un raport consistent al urologiei 
române[ti

Profesorul Ablin este înso]it în paginile 
care urmeazã de cei mai importan]i reprezen-
tan]i ai [colii române[ti de urologie, în frun-
te cu pre[edintele ARU, domnul academici-
an prof. dr. Ioanel Sinescu. Fiecare aduce pro-
pria perspectivã asupra PSA, asupra patologiei 
prostatice [i asupra situa]iei din România [i din 
afarã. Exceptând congresele Asocia]iei Româ-
ne de Urologie, în niciun loc din ]ara asta nu 
s-au strâns laolaltã atâ]ia oameni importan]i ai 

urologiei de la noi. Cum spuneam [i în urmã 
cu doi ani, revista Hipocrate a devenit cel mai 
important punct de întâlnire al oamenilor care 
conteazã în medicina româneascã, dar nu nu-
mai. {i în edi]iile viitoare ale revistei ve]i des-
coperi acele personalitã]i care transformã me-
dicina în moduri pe care mintea normalã nici 
nu le poate imagina. O singurã promisiune, cã 
tot s-a decernat recent Premiul Nobel pentru 
Medicinã 2011: rãmâne]i aproape pentru edi]ii         -
le urmãtoare, pentru a pãtrunde în exclusivita-
te în lumea marilor gânditori ai [tiin]ei momen-
tului. 

ßi un cuvânt despre excelen]a din 
industria farmaceuticã româneascã

Publicãm, în premierã în aceastã edi]ie, un 
interviu cu un reprezentant de vârf al industri-
ei farmaceutice, doamna dr. Mihaela Iano[ev. 
Fost director medical al GSK România, doam-
na Iano[ev a fost promovatã recent într-o pozi]ie 
interna]ionalã, European Medical Director al 
Critical Diseases Business Unit la GSK. Este o 
dovadã cã [i industria farmaceuticã româneascã, 
nu doar medicina româneascã, poate exporta va-
lori cãtre Vest. {i nici nu poate fi altfel, câtã vreme 
doamna Iano[ev gânde[te astfel: „Atunci când te 
ui]i în sus, te gânde[ti cã î]i dore[ti sã fii [i tu prin-
tre ace[ti oameni [i sã faci asta“. 

În ce mã prive[te, în aceastã lunã am pri-
vit în sus [i l-am vãzut pe profesorul Richard 
Ablin.

Profesorii Viorel Bucura[, 
Ioanel Sinescu [i Dan 

Mischianu, \n timpul 
evenimentelor din cadrul 
S`pt`mânii Europene a 

Urologiei 2011
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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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jurământul lui hipOcrate

Profesorul Richard Ablin a schimbat 
complet fa]a urologiei mondiale, desco-
perind [i oferind lumii [tiin]ifice PSA-ul, 
un marker a cãrui notorietate a depã[it 
de multã vreme grani]ele medicale, 
pãtrunzând puternic în con[tiin   ]a socialã. 
Descoperirea PSA este un moment pe care 
profesorul Ablin îl a[eazã, ve]i vedea, 
alãturi de asigurarea unui bine general 
pentru oameni, între lucrurile de care este 
mîndru din cariera sa. Un parcurs profesi-
onal de elitã, marcat de controversa asu-

pra prioritã]ii în descoperirea PSA [i, mai 
nou, de disputa pe care a stârnit-o discu-
tând despre folosirea în exces a screening-
ului PSA. O dezbatere la cel mai înalt ni-
vel [tiin]ific, care implicã deopotrivã com-
ponenta clinicã, dar [i pe cea economicã, 
[i pe care o vom urmãri [i în continuare în 
paginile revistei. În acest numãr, un inter-
viu exclusiv cu profesorul Ablin, urmat de 
interven]iile celor mai importan]i lideri de 
opinie români din domeniul urologiei, toa-
te având în centru trei litere: PSA. 

„Cancerul, în orice 
limbã, este cuvântul cel 
mai de temut“

Prof. Dr. Richard J. Ablin

Profesorul Ablin, \n anul 1978,  la Cook County Hospital, Chicago




