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Premiul Nobel 2002 pentru chimie a fost acordat japonezului Koichi Tanaka, americanului 
John Fenn si elvetianului Kurt Wuthrich, la data de 10 decembrie 2002. A doua zi, in editia din 11 
decembrie 2002 a revistei The Scientist, Laura Spinney relateaza despre protestul profesorului Peter 
Roepstorff de la Sauthern University of Denmark, care a refuzat invitatia de a participa la ceremonia 
inminarii diplomelor Nobel deoarece "in cazul lui Koichi Tanaka Comitetul Nobel a gresit adresa". 
Trebuie mentionat ca profesorii universitatilor daneze se numara printre putinii privilegiati acceptati 
de Comitetul Nobel sa nominalizeze candidati pentru cea mai rivnita recompensa academica 
internationala. Profesorul Roepstoff revendica in favoarea germanilor Franz Hillenkamp si Michael 
Karas recunoasterea prioritatilor stiintifice in domeniul aplicarii spectrometriei de masa in biologia 
moleculara pentru care Tanaka a fost nominalizat si premiat. El acuza Comitetul Nobel ca nu a tinut 
cont nici de cronologia publicarii rezultatelor experimentale de catre germani (1987) fata de lucrarea 
lui Tanaka (1988), nici de faptul ca, desi Tanaka a fost primul care a aplicat spectroscopia de masa 
la macromolecule biologice, metoda sa nu este adecvata pentru practica de laborator. In schimb, 
tehnica experimentala descoperita de Hillenkamp si Karas a reprezentat o revolutie stiintifica in 
biologia moleculara. La contestatiile primite din partea elitei biofizicienilor, Bengt Norden, 
presedintele Comitetului Nobel pentru Chimie, a replicat "… dar Tanaka a fost primul care a lansat o 
idee care a schimbat modul de gindire al cercetatorilor". Aceasta scuza de circumstanta poate ar fi 
fost luata in serios de catre partizanii prioritatii absolute a unei idei, daca la doar zece luni distanta 
de la gafa Nobel descrisa mai sus, ziua de 8 octombrie 2003 nu ar fi adaugat inca un semn de 
intrebare pe lista premiantilor Nobel pentru chimie. De aceasta data, tocmai prioritatea absoluta a 
unei idei verificate experimental a fost ignorata de Comitetul Nobel pentru chimie, cind l-a privat de 
diploma Nobel pe romanul Gheorghe Benga. In acest caz nu mai este vorba despre o simpla 
omisiune birocratica, ci despre o adevarata frauda academica a profesorului Peter Agre, de care 
Comitetul Nobel, desi avertizat, nu a tinut seama atunci cind a validat nominalizarea acestuia pentru 
premiere. Profesorul Agre a impartit premiul Nobel pentru chimie al anului 2003 cu biofizicianul 
Roderick Mac Kinnon pentru "descoperiri privind canalele membranelor celulare". Iata, pe scurt, 
istoria descoperirii proteinelor-canal pentru apa din membranelor eritrocitelor umane pentru care 
Peter Agre a fost premiat, iar Gheorghe Benga nici macar nominalizat de catre Comitetul Nobel 
pentru Chimie. -In 1986, Benga si colaboratorii sai de la Catedra de Biologie Moleculara a 
Universitatii de Medicina si Farmacie «Iuliu Hatieganu» din Cluj publica in Biochemistry si European 
Journal of Cell Biology rezultatele experimentale privind identificarea unei proteine constituente a 
canalelor care asigura transportul apei prin membranele celulelor hematice umane. Fenomenul 
transportului apei prin aceste membrane fuseses intuit inca din secolul XIX, dar biochimia acestuia 
ramasese o taina a fiziologiei moderne pina la lucrarile lui Benga. In urmatorii trei ani, profesorul si 
echipa sa mai publica cinci lucrari in care studiaza transportul apei prin canalele celulare, cu referire 
exacta la acestea inca din titlu (Water transport in human red blood cells, Water transport in 
biological membranes etc). In 1988, Agre purifica o proteina a membranei celulare, o boteaza 
CHIP28, dar nu-i atribuie nici o functie fiziologica specifica. Abia in 1992, la sugestia profesorilor 
Parker si E.E. Windhager, Agre pune in evidenta rolul acestei proteine la transportul apei prin 



membrana celulara. De fapt, contributia profesorului Windhager - folosirea oocitelor de Xenopus la 
identificarea canalelor celulare pentru apa -, concretizata intr-o lucrare publicata impreuna cu Agree 
in 1993, a declansat explozia cercetarilor ulterioare in acest domeniu. In acest moment, proteina 
descoperita de Benga si doar purificata de Agre a fost rebotezata ca aquaporina 1. Deoarece nici in 
1988 nici in 1993 Agre nu citeaza lucrarile lui Benga, descoperirea romanului nu a fost doar 
eclipsata, ci supusa unui adevarat proces de "stergere a urmelor" din literatura stintifica. Agre se 
face vinovat nu doar de sfidarea politetei profesionale, ci de frauda academica, atunci cind, 
sistematic, timp de doua decenii, uita sa-l citeze pe Benga in lucrarile sale. In stiinta, omiterea unor 
lucrari anterioare de baza in bibliografia unui articol nu se iarta, ci este perceputa ca o tentativa de 
plagiat de idei. Poate nu i-as aduce aceasta grava acuzatie, daca in 1998 (Journal of Structural 
Biology), Peter Agre nu si-ar fi revendicat prioritatea absoluta privind descoperirea canalelor 
celulare. In prezent, Agre persifleaza protestul profesorului Benga, care, cu prea mult fair play, nu-i 
contesta premiul Nobel, ci doar isi revendica proprietatea intelectuala a unei descoperiri stiintifice. 
Daca profesorul Benga ar fi dispus la Cluj de mijloacele de cercetare ale Universitatii "John Hopkins" 
din Baltimore, unde lucreaza Agre, sint convins ca nu si-ar fi publicat rezultatele decit dupa 
purificarea aquaporinei si nimeni nu i-ar fi putut ignora prioritatea. Sau poate, daca ar fi spus good 
bay Romania la timpul potrivit, acum ar fi al doilea cetatean american de origine romana laureat al 
premiului Nobel, iar eu nu as fi semnat acest articol.  
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