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În 1986 Benga şi colaboratorii (1) au demonstrat clar pentru prima dată prezenţa şi 
localizarea unei proteine canal pentru apă în membrana celulei roşii sanguine (CRS) umane printre 
peptidele ce migrează în regiunea de 35-35 kDa pe electroforetograma membranelor CRS, marcate 
cu 203Hg-p-chloromercuribenzene sulfonat (PCMBS) în condiţiile inhibiţiei specifice ale difuziunii 
apei. Eu am sugerat că o proteină minoră componentă a membranei, ce leagă PCMBS este implicată 
în transportul apei şi de asemenea am indicat modul în care proteina specifică ar putea fi 
caracterizată în continuare: prin purificare şi reconstituire în liposomi. În acelaşi an experienţele de 
marcare au fost confirmate şi extinse (2) şi în următorii 2-3 ani eu am am descris noutatea 
descoperirii noastre în mai multe treceri în revistă (3-8). 

În 1988 Agre şi colaboratorii au purificat o nouă proteină din membrana CRS (9), denumită 
CHIP28 (channel forming integral membrane protein of 28 kDa (10). Totuşi, pe lângă componenta 
de 28 kDa, proteina avea o componentă glicozilată de 35-60 kDa, adică cea pe care noi o 
detectasem ca locul de legare a PCMBS în condiţiile de inhibiţie a transportului apei prin membrana 
CRS (1, 2). Agre şi colaboratorii au sugerat că CHIP28 ar putea juca un rol în legarea scheletului 
membranei de stratul dublu lipidic (9). 

În 1990 Parker i-a sugerat pentru prima dată lui Agre într-o discuţie personală că noua 
proteină ar putea fi canalul pentru apă, şi în 1992 Agre şi colaboratorii (11) bazaţi pe sugestia lui 
Windager de a folosi exprimarea în oocit ca un mecanism de a studia transportorii apei, au găsit că 
oocitele din Xenopus laevis microinjectate cu ARN-ul CHIP28 transcris în vitro, manifestau 
permeabilitate osmotică pentru apă crescută. Permeabilitatea pentru apă era inhibată de clorura 
mercurică, de aceea s-a sugerat că CHIP28 este o unitate funcţională a canalelor pentru apă din 
membrană. Prin reconstituire în liposomi s-a atătat că CHIP28 este însuşi canalul pentru apă şi nu e 
regulator al canalului apei. În 1993 CHIP28 a fost redenumit aquaporina 1. 

Este evident şi supradocumentat din faptele prezentate mai sus că prima proteină canal 
pentru apă (Aquaporina 1) a fost pentru prima dată descoperită în 1986 către Benga şi colaboratorii 
(1, 2). Ei au descris una dintre componentele esenţiale ale sale (greutatea moleculară de 35-60 kDa 
pentru componenta glicozilată) şi modul de a distinge proteina canal de alte proteine (reconstituire 
în liposomi şi măsurarea permeabilitătii pentru apă). Aquaporina 1 a fost purificată prima dată în 
1988 şi proprietatea ei de a transporta apa a fost identificată în 1992 de către Agre şi colaboratorii 
(9, 11). Este de asemenea evident că ceea ce am identificat noi prin experienţe de marcare este 
aceeaşi proteină pe care au purificat-o mai târziu Agre şi colaboratorii, deoarece ei au menţionat 
(11) “caracteristicile CHIP28 sunt în concordanţă cu alte trăsături cunoscute ale canalelor pentru 



apă, de exemplu proteinele CHIP28 în CRS intacte nu sunt afectate prin digestia proteolitică (9, 10), 
aşa cum este şi cazul canalelor pentru apă (12)”. 

Cum Agre şi colaboratorii au citat lucrarea noastră din 1983 (12) este foarte surprinzător că 
ei n-au citat niciodată lucrările noastre de referinţă (“landmark”) din 1986 (1, 2); în contrast ei s-au 
referit numai la lucrul altor autori americani care au identificat un “por” nespecific care ar permite 
permeaţia anionilor, cationilor, neelectroliţilor şi apei (13). În constrast, noi am argumentat puternic 
tot timpul că în membrana CRS există într-adevăr canale pentru apă şi am indicat modul în care 
proteinele canal pentru apă specifice pot fi caracterizate în continuare prin purificare şi reconstituire 
în liposomi. 

Eu am continuat să fiu foarte activ în domeniu, obţinând purificarea aquaporinei 1 şi 
elaborând un procedeu nou pentru cuantificarea sa prin densitometria gelului colorat cu argint (14). 
În ultima decadă noi am caracterizat permeabilitatea pentru apă a CRS de la peste 30 de specii 
(treceri în revistă 15, 16); noi am raportat o corelaţie pozitivă între valorile permeabilităţii pentru 
apă a CRS din sângele venos matern şi CRS fetale izolate din sângele din cordonul ombilical 
recoltat la naştere. Aceasta indică o bază genetică pentru determinarea permeabilitătii pentru apă a 
CRS (17). 

Lucrările noastre de referinţă din 1986 pot fi comparate cu prima detectare a unui copil “in 
utero” prin ultrasonografie, deoarece noi am descoperit una dintre componentele esenţiale ale 
“copilului aquaporină” (o greutate moleculară de 35-60 kDa pentru componenta glicozilată); de 
asemenea noi am indicat modul de a recunoaşte copilul după naştere (printre alţi copii din grupul 
său!): plasând copii izolaţi într-un anumit mediu şi aşa cerându-le să efectueze aceeaşi probă (a se 
citi studii de reconstituire în liposomi şi măsurarea permeabilitătii pentru apă), ca şi atleţii într-o 
probă de alergare. Acesta era singurul mod de a şti că într-adevăr copilul este cel mai rapid alergător 
şi nu doar unul care ajută (prin diverse mijloace) pe un alt copil să fie cel mai rapid alergător. Un 
“nou copil” a fost observat în 1988 de către Agre şi colaboratorii, totuşi numai în 1992 copilul pe 
care noi l-am detectat prima dată a fost recunoscut ca având calităţile prezise. 

Privind retrospectiv, pun întrebarea crucială, când a fost descoperită prima proteină canal 
pentru apă, aquaporina 1, un răspuns foarte clar şi corect ar fi: prima proteină canal pentru apă 
numită azi aquaporina 1, a fost identificată sau “văzută” in situ în membrana CRS umane de către 
Benga şi colaboratorii în 1986. A fost iarăşi “văzută” când a fost purificată din întâmplare de către 
Agre şi colaboratorii în 1988 şi a fost iarăşi identificată când funcţia ei principală, proprietatea de a 
transporta apa, a fost găsită de către Agre şi colaboratorii în 1992. 

Dacă se face o comparaţie cu descoperirea Noii Lumi a Americii, primul om care a “văzut” 
o parte, într-adevăr foarte mică a Noului Pământ a fost Columb; mai târziu, alţii, inclusiv Amerigo 
Vespucci (de la care derivă numele), “au văzut” mai bine o parte mai mare a noului Continent şi în 
anii următori mulţi exploratori au descoperit complexitatea Americilor! 

Eu am prezentat istoria completă a descoperirii proteinelor canal pentru apă într-o trecere în 
revistă invitată (18) care a fost publicată cu o lună înainte de acordarea Premiului Nobel pentru 
Chimie lui Peter Agre pentru “descoperirea proteinelor canal pentru apă”. Se vede că a noastră 
contribuţie seminală din 1986 a fost trecută cu vederea în mod grosolan de către Peter Agre şi de 
asemenea de către Comitetul Nobel. Este un alt exemplu de greşeli în acordarea Premiului Nobel, 
când un om de ştiinţă care a contribuit cu adevărat cel dintâi la o descoperire este lăsat pe dinafară. 
Acesta este cazul meu în legătură cu prima descoperire a primei proteine canal pentru apă din 
membrana CRS umane. 

Pentru oricare om de ştiinţă din lume dedicat adevărului şi dreptăţii există o singură 
concluzie: descoperirea iniţială a Dr. Benga trebuie să fie creditată în mod adecvat de către 
Comitetul Premiului Nobel.       
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Prin lege sunt obligat să scriu eu însumi petiţia. Orice suport de la oamenii de ştiinţă din întreaga 
lume va fi recunoscut cu gratitudine. 
Pentru suportul PETITIEI se poate semna pe acest site, ca persoane fizice, iar pentru recunoasterea 
publică/ colectiva se va trimite mesaj (semnat de reprezentantul instituţiei sau colectivului) prin 
posta, E-mail sau fax la adresele de mai sus. 
P.S. După ce PETIŢIA şi celelalte informaţii relevante au fost plasate pe site-ul Asociaţiei Ad Astra 
(www.ad-astra.ro), în octombrie – decembrie 2003, câteva sute de oameni de ştiinţă au semnat în 
sprijinul PETIŢIEI, aprobând acţiunea mea, unii adăugând comentarii ce subliniază prioritatea mea 
şi a grupului condus de mine (grupul Benga) în descoperirea primei proteine canal pentru apă. 
Printre semnatari mentionez majoritatea membrilor Academiei Române, între care: Acad. Ionel 
Haiduc (Preşedinte al Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, devenit ulterior Preşedinte al 
Academiei Române),  toţi membrii Secţiei de Ştiinţe Chimice, toţi membrii Secţiei de Ştiinţa şi 
Tehnologia Informaţiei (inclusiv Preşedintele Secţiei, Acad. Mihai Drăgănescu, fost Preşedinte al 
Academiei Române),  toţi membrii titulari ai Secţiei de Ştiinţe Medicale, inclusiv Preşedintele 
Secţiei, Acad. Nicolae Cajal (pe atunci era şi Preşedinte al Academiei de Stiinţe Medicale din 
România), Acad. Victor Voicu, (pe atunci Secretar general al Academiei Române), distinşii 
fiziologi Acad. Ion Baciu şi Acad. Ion Hăulică, Acad. Laurenţiu M. Popescu, pe atunci Prim-
Vicepreşedinte al Academiei de Ştiinţe Medicale, devenit ulterior Preşedinte al Academiei de 
Stiinţe Medicale), Prof. univ. General (r) Vasile Cândea (Preşedintele Academiei Oamenilor de 
Ştiinţă din România), cei mai de seamă biochimişti din România, inclusiv Acad. Mihai Şerban 
(Preşedintele Comisiei de Biochimie a Academiei Române), Dr. Ştefana Petrescu (Director al 
Institutului de Biochimie al Academiei Romane şi preşedinte al Societăţii Române de Biochimie), 
chimişti, fizicieni, matematicieni, informaticieni şi alţi specialişti ai ţării, personalităţile de frunte 
ale Academiei de Ştiinţe Medicale şi alţi distinşi oameni de ştiinţă. 
Din străinătate am primit sprijinul şi recunoaşterea Profesorului George Emil Palade  (Laureat 
Nobel pentru Fiziologie sau Medicină în 1974), a unora dintre cei mai mari specialişti din lume în 
domeniul glicoproteinelor (Prof. Naoyuki Taniguchi din Japonia, Prof. Jean Montreuil din Franţa),  
al transportului  prin membrane (Prof. Ramadan Sha’afi din SUA, Prof. Richard Naftalin din 
Anglia, Prof. Philip Kuchel din Australia), precum şi din partea coautorilor străini la cele două 
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lucrări de referinţă din 1986 publicate in: Biochemistry (coautor Prof. Ross Holmes din SUA)  şi 
Eur. J. Cell Biology (coautori Prof. John Wrigglesworth si Dr. Anthony Brain din Anglia). 
Comentariile lor şi ale multor altor savanţi de renume mondială se pot pe acest site. 

De asemenea există câteva zeci de recunoaşteri colective, între care cele ale Academiei 
Oamenilor de Ştiinţă din România, ale Academiei de Stiinţe Medicale, Consiliului Naţional pentru 
Cercetare Ştiinţifică în Invăţământul Superior, ale unor Filiale ale Academiei Române, ale Societăţii 
Române de Biologie Celulară, ale unor universităţi, facultăţi, departamente, institute de cercetare, 
asociaţii din ţară şi din străinătate. 

Prioritatea grupului Benga in descoperirea primei proteine canal pentru apa  este 
recunoscuta în mai multe comentarii privind Premiul Nobel pentru Chimie pe 2003, precum şi în 
articole ştiinţifice menţionate pe acest site. 


