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EXCLUSIVITATE
Interviu cu profesorul Robert Lefkowitz, 
laureat al Premiului Nobel pentru 
Chimie în acest an, pentru descoperirea 
“receptorilor cuplați cu proteina G”

Profesorul Robert Lefkowitz
laureat al Premiului Nobel pentru Chimie 2012

Jumătate dintre 
medicamentele pe 
care le folosim 
acum au putut fi 
dezvoltate ca 
urmare a 
descoperirilor 
făcute de profesorul 
Lefkowitz





În luna septembrie, am publicat 
interviul-eveniment cu profesorul 
Christian de Duve, laureat al Premiu-
lui Nobel pentru Medicin` în 1974, 
împreun` cu George Emil Palade.

De data aceasta, schimb`m aparent 
domeniul, de la biologia celular` c`tre 
domeniul chimiei, dar p`str`m focusul 
principal: excelen]a, inova]ia [i plusva-
loarea adus` pentru starea de s`n`tate a 
oamenilor.

Profesorul Robert Lefkowitz a vorbit 
în exclusivitate pentru cititorii no[tri la 
numai câteva zile dup` anun]ul c` este, 
al`turi de colegul s`u, profesorul Brian 
Kobilka, laureat al Premiului Nobel pen-
tru Chimie 2012. 

Cei doi au primit cea mai înalt` 
distinc]ie [tiin]ific` de pe plan mon-
dial pentru descoperirea receptori-
lor cupla]i cu proteina G. Mai simplu: 
munca lor st` la baza func]ion`rii a 
jum`tate dintre medicamentele pe 
care le folosim în practica medical` 
din acest moment.

Profesorii Lefkowitz [i Kobilka 
au marcat decenii de progres tera-
peutic, de speran]` [i încredere c` 
exist` solu]ii cu adev`rat în lupta cu 
maladiile. 

Cu modestia specific` oameni-
lor cu adev`rat importan]i, profeso-

rul Lefkowitz arunc`, în interviul care 
începe în pagina 8, o privire spre vi-
itor, în acela[i domeniu al recep-
torilor cupla]i cu proteina G. Unde, 
la orizont, pare a se deschide epoca 
personaliz`rii, în care ne ghideaz` spi-
ritul acestor oameni c`rora le dator`m, 
la propriu, s`n`tatea [i poate chiar via]a.

EDITORIAL

Octombrie 2012  | 5

Premiile Nobel 
2012 au putut fi 
urm`rite live 
video pe
www.mariusgeanta.ro

Continuăm în această ediție maratonul excelenței 
de toamnă 2012 

Nobel în România, un 
nou episod: profesorul 
Robert Lefkowitz

Dr. Marius Geantă  
marius.geanta@kolmedia.ro

Bucuria profesorului Lefkowitz este dincolo de cuvinte
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JURĂMÂNTUL LUI HIPOCRATE

Prof. dr. Robert Lefkowitz
Premiul Nobel pentru Chimie 2012

„Jum`tate dintre medicamentele 
care se prescriu în acest moment, la 
nivel mondial, ]intesc receptorii 
cupla]i cu proteina G“

“Cercet`rile mai recente pe care le-
am realizat, [i care au indicat noi c`i de 
semnalizare ale acestor receptori, vor 
duce la apari]ia unor noi clase de medica-
mente care vor avea probabil mult mai 
pu     ]ine efecte adverse în compara]ie cu 
tratamentele clasice. În acela[i timp, co-
legul meu, profesorul Kobilka, a descris 
în am`nunt structura cristalin` a aces-
tor receptori, iar pornind de la aceast` 
baz` [tiin]ific` se vor dezvolta alte di-
rec]ii pentru producerea medicamente-
lor. Vorbim despre a[a-numitul design 
computerizat al medicamentelor, în care 

aceste structuri descrise de colegul meu 
sunt translatate într-un model virtual, pe 
baza c`ruia se vor dezvolta medicamen-
tele, a[a încât acestea s` se cupleze cât 
mai fidel în matricea receptorului. Nu 
doar c` pe aceast` cale vom avea medica-
mente mult mai personalizate, dar exist` 
posibilitatea ca acestea s` se produc` [i 
mult mai repede decât pân` acum”, spu-
ne profesorul Lefkowitz în interviul acor-
dat în exclusivitate Revistei Hipocrate, la 
câteva zile dup` ce a fost anun]at drept 
câ[tig`tor al Premiului Nobel pentru Chi-
mie 2012.

Momentul întâlnirii cu colegii, în ziua anun]ului c` a primit Premiul Nobel
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