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UPDATE ÎN UROLOGIE
Managementul optim al 
hiperplaziei benigne de 
prostatã, abodat de liderii 
de opinie români într-un 
eveniment GlaxoSmithKline

Superlativ în 
nanomedicin`

PLUS: Descoperiți perspectiva europeanã în nanomedicinã în galeria video de pe www.revista-hipocrate.ro

EXCELENȚÃ.
Românii scriu 
istorie în 
domeniul 
nanotehnologiei. 
În aceastã ediție, 
academicianul 
Dan Dascãlu, din 
București, și 
profesorul Mihail 
Roco, din SUA, vã 
introduc în 
medicina 
viitorului deloc 
îndepãrtat

Acad. prof. dr. Dan Dascãlu, 
unul dintre cei mai reputa]i 

speciali[ti români în domeniul 
nanotehnologiei, \ntr-un 
instantaneu surprins la 

Academia Românã
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Dr. Marius Geantă  
marius.geanta@kolmedia.ro

„Estimez cã 
aproximativ 
jumãtate din 
medicamentele 
folosite pentru 
tratarea 
cancerului vor 
avea la bazã 
nanotehnologia 
pânã în 2020. 
Tratarea 
cancerului 
pancreatic [i 
ovarian, precum 
[i a altor tipuri de 
cancer pentru 
care prognoza 
actualã nu este 
bunã, va deveni 
posibilã“
Profesorul Mihail roco, 
despre impactul 
nanotehnologiilor în 
rezolvarea unor boli acum 
greu de tratat

Pune]i la pãstrare aceastã edi]ie. 
ßi arãta]i-o lumii în anul 2020. 

Nu va fi o curiozitate, nici ca suport me
dia [i nici din punct de vedere al con]inu
tului. Revista Hipocrate va apãrea [i pes
te un deceniu în format tipãrit  ]ine cine
va pariul?  dar în 2020 mediul profesional 
al fiecãruia dintre dumneavoastrã va fi mo
dificat substan]ial. Iar pentru ca viteza evo
lu]iei [i sensul acesteia sã nu vã surprindã, 
aprofunda]i ceea ce spun profesorii Dan 
Dascãlu [i Mihail Roco în interviurile din 
sec]iunea „Jurãmântul lui Hipocrate“ [i 
membrii redac]iei noastre în „Contravizitã“, 
despre medicina viitorului. O medicinã nu 
chiar atât de îndepãrtatã, bazatã din ce în 
ce mai mult pe dezvoltãrile nanotehnolo
giilor. Privim spre viitor cu încredere [i ne 
aliniem în acela[i timp marilor titluri care
[i permit sã abordeze, curajos [i vizionar, 
teme ce par desprinse din romanele de sci
encefiction, dar care ajung sã scrie istorie.

Pentru profesorul Mihail Roco, o 
poveste americanã de succes.

Nu poate fi altfel atunci când ai ve
nit în Statele Unite din România ca absol
vent al „Politehnicii“ din Bucure[ti, când 
ai avut ini]iativa de a propune Casei Albe 
un program na]ional structurat [i sincroni
zat în nanotehnologii, [i ai avut onoarea 
[i imensa responsabilitate de a]i fi apro
bat planul [i de a primi mânã liberã sã îl 
pui în practicã. Profesorul Roco este arhi
tectul National Nanotechnology Initiative, 
program lansat de pre[edintele american 
Bill Clinton în ianuarie 2000, [i una dintre 

marile personalitã]i care neau vizitat ]ara 
în acest început de an. Lam urmãrit la Aca
demie, în mijlocul oamenilor de [tiin]ã ro
mâni, vorbind despre perspectiva 2020 în 
nanotehnologii, [i nu miam putut reprima 
întrebarea: cum ar fi fost dacã ar fi rãmas 
în ]arã? Putem doar sã speculãm, dar ar fi 
inutil câtã vreme avem aici, lângã noi, un 
exemplu la fel de strãlucit.

Academicianul Dan Dascãlu, 
argumentul excelen]ei de acasã 
în nanomedicinã.

La Institutul Na]ional de Cercetare
Dezvoltare pentru Microtehnologie (IMT
Bucure[ti), domnul academician Dan 
Dascãlu [i echipa sa definesc în fiecare zi ex
celen]a în cercetarea fundamentalã. Mun
ca acestor oameni speciali, pu]in vizibilã, 
va rodi în perioada urmãtoare, când se vor 
vedea [i rezultatele proiectelor pe care le 
deruleazã în domeniul nanotehnologiilor. 
Am discutat cu domnul academician des
pre nanomedicinã, domeniu captivant, cu 
atât mai mult cu cât se aflã în proximitatea 
umanului, a stãrii de bine fizic, psihic [i so
cial, a posibilitã]ii de a furniza solu]ii sau 
de a fi parte din solu]ii care cresc calitatea 
vie]ii sau reu[esc chiar sã o prelungeascã. 
Profesorul Dascãlu, profesorul Roco [i co
legii lor depun practic Jurãmântul lui Hipo
crate prin modul în care influen]eazã cer
cetarea nanomedicalã, a[a cum mul]i din
tre dumneavoastrã o face]i zi de zi, la patul 
bolnavului. Douã fe]e, la fel de valoroase, 
ale medicinei, pe care avem privilegiul [i 
bucuria de a vi le prezenta, în premierã în 
presa medicalã româneascã. 
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În nanomedicinã, suntem în linie 
cu interesul Uniunii Europene.

Dupã ce în edi]ia din februarie am punc
tat principalele trenduri în sãnãtatea Europei, 
mergem acum mai departe, prezentându
vã, alãturi de articolele cu domnii profesori 
Roco [i Dascãlu, concluziile primului work
shop pe tema nanomedicinei, organizat de 
Agen]ia Europeanã a Medicamentului la fine
le lui 2010. Ve]i descoperi o imagine pe cât 
de futuristã, pe atât de posibilã, despre me
dicina care ne a[teaptã, pe care aici a[ dori 
sã o completez doar cu declara]ia domnului 
John Dalli, comisarul european pentru medi

cin`: „Inova]ia în domeniul nanotehnologii
lor este de a[teptat sã ducã la progrese sem
nificative întro gamã largã de domenii, inclu
siv domeniul medical, în anii care vor veni. 
Este important pentru reprezen]an]ii industri
ei nanotech sã convingã cetã]enii de benefi
ciile acestor produse inovatoare“.

Pe mine, mau convins liderii de opinie 
pe care iam ascultat sau citit în ultimele douã 
luni. Atât de mult încât voi pãstra primul exem
plar din edi]ia de fa]ã, imediat ce va fi disponi
bil la tipografie, [i vil voi arata peste un dece
niu. Galbenul adãugat hârtiei va simboliza me
taforic plusvaloarea adus` de nanotehnologie.

L-am întâlnit pe profesorul Mihail 
Roco la Academia Românã, cu 
prilejul vizei în România. Foarte 
probabil, profesorul va reveni în 
]arã, pentru o reuniune [tiin]ificã 
de vârf pe tema nanomedicinei, 
în partea a doua a anului 2011

Nanotehnologiile se aflã [i pe agenda Comisiei Europene, iar o sintezã a celui mai recent workshop 
european în domeniu \l pute]i gãsi în paginile urmãtoare. În imagine, comisarul european pentru sãnãtate, 
domnul John Dalli, în timpul unui eveniment recent organizat de Europabio pe tema nanotehnologiei
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54 Doamna profesor Evelina Moraru scrie în aceastã edi]ie un text tulburãtor despre tenta]ia 
multor medici, mai cu seamã tineri, de a pleca în strãinãtate, cu titlul „A avea, a pleca, a fi?“

„Chiar dacã nu l-ai cunoscut pe Bu-
rebista, chiar dacã Traian este pen-
tru tine pe o columnã din Roma [i 
nici nu crezi cã tot ce se spune în 
istorie e verificabil, chiar dacã spiri-
tul unionist este desuet, nu cred cã 
nu ai o emo]ie fulminantã cand te-a 
purtat via]a undeva, în alte emisfe-
re, [i deodatã auzi un cuvânt rostit 
române[te; poate ]i-e groazã când 
vezi cer[etori, poate e[ti agasat de 
ho]ii de buzunare, poate frumuse]ea 
vândutã umilitor î]i repugnã. Inten-
sitatea emo]ii         lor este cople[itoare 
când sim]i apropierea de ceea ce 
înseamnã acasã. Va deveni na]iu    -
nea o pioasã aducere aminte? Se 
vor identifica cetã]enii aceleia[i ]ãri 
printr-un drapel pãstrat între aminti-
rile vechi?“

58 Prof. dr. Mariana Drãgoi: 
„Demonstrarea efectelor 
antiagregante ale aspirinei a 
revolu]ionat terapia bolii 
cardiovasculare“

63 Acad. prof. dr. Lauren]iu M. 
Popescu: Premierã în medicina 
regenerativã din România: 
parteneriat telocite  celule stem

74 Prof. dr. Dan Gavriliu: Între 
cazuri disperate [i ostilitatea 
colegilor
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