Revista Hipocrate România

Noiembrie-Decembrie 2012

EXCLUSIVITATE
Profesorul
Gunther Blobel,

Noiembrie-Decembrie 2012

laureat al Premiului
Nobel pentru Medicină
în 1999, discipol al lui
George Emil Palade

Revista Hipocrate România

FOTOGRAFIE
DOCUMENT
George Emil
Palade, în 1974,
primind Premiul
Nobel pentru
Medicină de la
Regele Karl
Gustav al Suediei,
la Stockholm

Palade mi-a spus la un
moment dat:
creativitatea în
cercetarea științifică
cere curiozitate,
pasiune și disciplină

Centenarul
George Palade
100 de ani de la nașterea lui
George Emil Palade

La despărțirea de
profesorul Dan Gavriliu:
povestea operației care-i va purta
numele peste timp, în marile tratate
de chirurgie ale lumii

Hipocrate iPad

Revista este acum la degetul tău. La propriu

Raportul de gardă
DIABETOLOGIE: Metforminul scade riscul de cancer. Dovezi suplimentare
GASTRO-ENTEROLOGIE: Recomandări pentru screeningul cancerului colorectal
HEMATOLOGIE: Regimul care conține bendamustin, mai eficient și mai bine tolerat decât terapia
standard, în cazul pacienților cu limfom MEDICINĂ REGENERATIVĂ: Celulele derivate din
cardiosfere favorizează regenerarea cardiacă după infarctul miocardic
ONCOLOGIE: Rezultate încurajatoare ale crizotinibului, la pacienții cu cancer pulmonar fără celule
mici avansat UROLOGIE: Cancerul de prostată: chirurgia robotică vs. chirurgia clasică

NOBEL 2012
Stockholm, 10 decembrie 2012. O imagine, surprinsă la dineul
oficial al laureaților Nobel din acest an, descrie mai bine ca orice
semnificația Premiului.

EDITORIAL

Centenar pentru
o legend`

A

m sus]inut înc` de la început ideea de Nobel în România, având ca fundament povestea lui George Emil Palade, singurul român care a primit
Premiul Nobel pentru Medicin`, în
anul 1974. Pornind din acest punct,
am construit pas cu pas, lun` de
lun`, cea mai coerent` campanie
de sus]inere a excelen]ei din România.

despre Palade, pe care ni l-a oferit în
exclusivitate, ve]i descoperi un personaj de o complexitate aparte, care
îmbin` rigurozitatea omului de [tiin]`
cu sensibilitatea specific` marilor spirite. O poveste despre via]`, pornind
din interiorul celulei pasiunii pentru
profesie.

Dr. Marius Geantă

marius.geanta@kolmedia.ro

Continu`m, în aceast` edi]ie, publicând materialul emo]ionant pe
care ni l-a pus la dispozi]ie profesorul
Gunter Blobel, cel mai str`lucit dintre
urma[ii, pe linie [tiin]ific`, ai lui George Emil Palade. Profesorul Blobel a
luat la rândul s`u Premiul Nobel în
anul 1999, continuând munca de cercetare în domeniul biologiei celulare,
un spa]iu definit fundamental de Palade în coordonatele sale moderne.
Citind povestea de via]` a profesorului Blobel, al`turi de textul s`u
ISTORIE VIE. Fotografii-document cu George Emil Palade, pe care le-am
publicat în exclusivitate [i \n premier` în edi]ia din luna iunie 2006 a revistei
Hipocrate. Sunt printre ultimele imagini cu singurul român laureat al Premiului
Nobel pentru Medicin`.

Gunter Blobel,
urma[ul de
elit` al lui
George Emil
Palade
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