
Nobel 2011
Profilul celorlalți doi premianți Nobel 2011, profesorii Jules 
Hoffmann și Ralph Steinman. Și totul despre mecanismele imunității

EXCLUSIVITATE.

Interviu 
exclusiv cu 
profesorul 
Bruce A. Butler, 
laureat al 
Premiului 
Nobel pentru 
Medicinã din 
acest an

ELITÃ MEDICALÃ. 
Profesorul Beutler a 

primit Premiul Nobel 
pentru cercetãrile 
sale din domeniul 

imunitã]ii

ANESTEZIE {I TERAPIE INTENSIVÃ: Analgezicele orale pentru durerea post-operatorie: BOLI 
INFEC}IOASE: Un vaccin împotriva HPV previne cancerul anal CARDIOLOGIE: Evaluarea 
ecocardiograficã a cardiotoxicitã]ii tratamentului pentru cancer CHIRURGIE PLASTICÃ - 
MICROCHIRURGIE RECONSTRUCTIVÃ: Liposuc]ia prezintã [i alte beneficii decât cele 
cosmetice? DIABET ZAHARAT, NUTRI}IE {I BOLI METABOLICE: Juvisync: tratarea simultanã a 

dislipidemiei [i a diabetului zaharat ENDOCRINOLOGIE: Anxietatea [i hipertensiunea arterialã - cauzã hormonalã comunã? 
EPIDEMIOLOGIE : Rezultatele vaccinãrii împotriva rotavirus în SUA GASTROENTEROLOGIE: Colonoscopia prezintã 
eficacitate [i la mai mult de zece ani dupã realizarea sa GENETICÃ MEDICALÃ: O nouã asociere geneticã în astm 
GERIATRIE {I GERONTOLOGIE: Suplimentele alimentare - un risc pentru femeile în vârstã? NEFROLOGIE: Importan]a 
intervalului dintre douã sesiuni de dializã NEONATOLOGIE: Prematuritatea ca factor de risc pentru decesul adul]ilor tineri 
NEUROLOGIE: Tratamentul tremorului esen]ial OBSTETRICÃ-GINECOLOGIE: Migrenele [i tensiunea arterialã în timpul sarcinii 
ONCOLOGIE MEDICALÃ: Regorafenib pentru tratamentul cancerului colorectal metastatic PNEUMOLOGIE: Inhibitorii de 
tirozin-kinazã în fibroza idiopaticã pulmonarã PSIHIATRIE: Cafeina [i riscul de depresie la femei
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Revista Hipocrate România  Noiembrie 2011

PERSPECTIVE
O metodã de implementare a 
medicinii bazate pe dovezi: 
Compendiul de ghiduri prescurtate 
ale Societã]ii Europene de 
Cardiologie. Despre acest proiect, 
am discutat cu doamna Prof. Dr. 
Carmen Ginghinã

PLUS.



momentul

8 NOIEMBRIE 2011, ACADEMIA ROMÂNÃ.

Într-un cadru festiv, lumea medicalã româneascã a marcat împlinirea a 90 de ani 
de la descoperirea insulinei de cãtre marele savant român Nicolae Paulescu. 
Evenimentul a avut loc în Aula Mare a Academiei Române, fiind onorat cu 
participarea de liderii de opinie din diabetologia româneascã, dar și din alte 
specialitãți medicale. Invitatul de onoare al manifestãrii a fost profesorul spaniol 
Alberto de Leiva, unul dintre cei mai importanți susținãtori ai cauzei omului de 
științã Nicolae Paulescu.
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editorial

 | Noiembrie 20114

Dr. Marius Geantă  
marius.geanta@kolmedia.ro

 „Cei mai 
mari 
inamici ai 
tãi sunt 
dogma [i 
consensul“
Prof. Dr. Bruce A. 
Beutler, 
laureat al Premiului Nobel 
pentru Medicinã 2011, 
într-un interviu exclusiv 
pentru Revista Hipocrate 
România

În 2006, era complicat. Eram la înce
put [i credeam cã trebuie sã treacã 
timpul pentru a putea sã sperãm la 

o copertã Hipocrate la zi, cu laurea]ii Pre
miului Nobel pentru Medicinã din acel an. 
De ce? Pur [i simplu a[a ne învã]ase sistemul 
de gândire mult prea prezent, din pãcate, în 
societate. Nu doar de la noi, ci de pretutin
deni. Am avut atunci curajul de a gândi din
colo de dogme, de lucrurile stabilite de al]ii. 
Îndrãzneala a fost mai presus de obi[nuin 
  ]ele care conduceau [i conduc vie]ile atâtor 
oameni. Consecin]ã directã, medicii români 
au avut posibilitatea de ai descoperi atunci 
pe Andrew Fire [i Craig Mello, sub titlul „AR
Nobel 2006“. Era pentru prima datã când oa
menii care primiserã cea mai importantã dis
tinc]ie [tiin]ificã posibilã, Premiul Nobel, 
apãreau întrun context atât de complex, în 
fa]a publicului medical românesc. Am per

ceput atunci umirea, emo]ia [i întrebãrile 
consecutive din partea celor care neau citit. 
Cum a fost posibil? Oare noi de ce nam fãcut 
asta pânã acum? Se va repeta sau va rãmâne 
un experiment singular, ca atâtea altele? 

Ziua de astãzi aduce încã odatã 
confirmarea 

Nu doar cã am repetat experien]a unicã 
de a vii aduce aproape, prin materiale în ex
clusivitate, pe cei mai importan]i oameni ai 
momentului din medicina mondialã. Dar an 
de an am crescut nivelul, reu[ind, anul tre
cut, chiar performan]a de al avea alãturi, la 
evenimentul „Nobel în România“, pe profeso
rul german Harald zur Hausen. Acesta a fost 
laureat al Premiului Nobel în anul 2008, pen
tru descoperirea rela]iei de cauzalitate din
tre HPV [i cancerul de col uterin. A trecut un 
an de la „Nobel în România“, dar deopotrivã 

Tabloul laurea]ilor Premiului Nobel pentru Medicinã 2011: Bruce Beutler, Jules Hoffmann [i Ralph Steinman
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parcã evenimentul ar fi avut loc ieri sau, la 
fel de bine, în urmã cu 100 de ani. Impresii
le sunt încã atât de puternice încât sparg ba
rierele percep]iei timpului [i spa]iului. Cum 
am spus [i cu acel prilej, a fost pentru pri
ma datã când elita medicalã româneascã a 
luat o formã concretã. Dincolo de invidii, jo
curi individuale [i rãutã]i gratuite. Niciodatã 
nu sau strâns la un loc atâ]ia oameni impor
tan]i din medicina noastrã, exceptând foruri
le academice. Ceea ce este cu atât mai ono
rant pentru noi, cei de la Revista Hipocra
te, care am reu[it sã coagulãm în jurul unei 
idei simple atâ]ia oameni importan]i. Dacã 
are o for]ã, publica]ia pe care o citi]i acum 
are for]a gândului bun al fiecãruia dintre 
Dumneavoastrã. 

ßi câteva cuvinte despre oamenii 
din adâncuri

În urmã cu 6 ani, porneam la drum înar
ma]i doar cu voin]ã, cu oarecare [tiin]ã a me

seriei [i cu foarte mult curaj. Sã fiu cinstit: in
credibil de mult curaj! Am crezut atunci cã 
bunele inten]ii sunt suficiente pentru a face 
ceva care conteazã. Cred [i acum asta, de[i 
au fost câteva elemente izolate care din pri
mul moment au ]inut sã ne arate contrariul. 
Au apãrut, în întunecimea lor, [i anul trecut, 
bâzâind în jurul luceafãrului „Nobel în Ro
mânia“. Sunt cei pe care îi vede]i cam pes
te tot, dar nu ia]i vãzut aproape niciodatã în 
aceste pagini. {i pe care îi ve]i remarca din 
ce în ce mai mult în perioada urmãtoare, 
pe mãsurã ce se vor organiza alegeri pen
tru pozi]ii importante din sistemul sanitar ro
mânesc. Ca [i pânã acum, ne vom ]ine de
parte de jocurile politice, de intrigi [i intere
se, [i vom ac]iona în baza mandatului elitist 
pe care ni lam câ[tigat. Operãm cu criteri
ile [tiin]ei, nu ale interesului. Este ceea ce 
îmi permit sã le sugerez [i celor care, întro 
formã sau alta, vor face diverse alegeri în lu
nile urmãtoare.

Nobel în România 2010. Alãturi de Prof. Dr. Harald zur Hausen

DAcã ARe o 
foR}ã, 
publica]ia pe care 
o citi]i acum are 
for]a gândului bun 
al fiecãruia dintre 
Dumneavoastrã
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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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