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In deschidere

Editorialul de marti

Bursa politicii, in

cadere libera

Iulian Badea

Daca politica ar fi listata

la Bursa, actiunile

acesteia ar fi cele mai

cautate. Ele ofera

imunitate, privilegii,

“dreptul” de a perverti

dupa bunul plac

Constitutia, de a atrage in

razboaie electorale

institutiile statului, de a

baga mana adanc, fara

rusine, in banii publici. De

20 de ani insa, clasa

Stiinta de frontiera

 comenteaza acest articol pe forum !

In direct cu NASA

“Cazul” Gheorghe Benga
Alexandru Mironov

Moment de istorie moderna

Am in fata copia unui articol de stiinta aparut in anul 1986 in

revista  “Biochemistry”,  una  dintre  cele  mai  prestigioase

publicatii stiintifice ale lumii. Incerc sa-i traduc titlul – si il

rog pe cititor sa nu treaca pe o alta pagina a ziarului, pentru

ca,  veti  vedea,  este  vorba  despre  o  cercetare  stiintifica

exceptionala, a unuia dintre cei mai importanti  oameni de

stiinta  pe  care  ii  are  Romania  –  deci,  iata  titlul:

Para-cloromercurbenzoatul  in  transportul  apei  prin

proteinele  membranelor  si  inhibarea  transportului  apei  in

eritrocite  umane.  Autori:  Gheorghe  Benga,  Octavian

Popescu si Victor I. Pop, de la Facultatea de Medicina UMF

Cluj-Napoca,  in  colaborare  cu  Ross  P.  Holmes,  de  la

Universitatea Illinois, SUA. Iar in subtitlu se specifica, asa

cum se practica in lumea stiintei, ca lucrarea a fost inaintata

redactiei  cu  posta  zilei  de  16  septembrie  1985.  Moment

istoric  pentru  echipa  tanarului  cercetator  de  atunci,

profesorul  universitar  Gheorghe  Benga  de  astazi  si,  din

pacate, moment de tristete si revolta, acum.

Veti vedea de ce.

Moment de istorie contemporana

2009, inceput de an universitar la Cluj-Napoca. Datorita rezultatelor exceptionale obtinute in munca

de cercetator, a activitatii impecabile de cadru didactic, a zbaterii de trei decenii pentru continua

dotare si modernizare a laboratoarelor de Biologie celulara si moleculara, in care lucreaza membrii

unei  adevarate scoli  de cercetare,  Senatul Universitatii  de Medicina si Farmacie hotareste sa-i

aduca o  acolada speciala  ilustrului  om de stiinta  roman  Gheorghe Benga,  cu  ocazia  implinirii

varstei de 65 de ani: il da afara…

Pentru domnia ta, cititorule, recladesc acum intamplarea din stiinta – o fac cu un simtamant de

amaraciune, chiar disperare – si sunt sigur ca ma vei intelege cand voi spune ca, in “cazul” Benga,

Romania a trecut pe langa o mare performanta.

Despre personaj si primii pasi

Daruit  de mama lui si  de Dumnezeu cu o nestinsa curiozitate si  o extraordinara capacitate de

invatare,  tanarul  Gheorghe  Benga  a  parcurs  cu  Magna  cum laudae  toate  treptele  scolare  si

universitare, imbracat in hlamida premiantului. “Muscat”  de patima lucrului in laborator, medicul-

biochimist Gheorghe Benga intelege de timpuriu ca Biologia se va intretese inevitabil cu Chimia,

asa ca se  indreapta  spre  cercetarea Viului  in  profunzimile  sale,  in  ceea ce  se numeste  deja

Biologia Celulara si Moleculara, stiinte ale viitorului imediat, drept care echipeaza in Cluj-Napoca

primele laboratoare de acest gen, si pedagog cu empatie fiind, isi antreneaza colegi si studenti in

microuniversurile celular si molecular.

Ca grup ce se respecta, echipa clujeana trimite lucrari  la reviste romanesti  de specialitate, dar

ajunge si la faimoasa Nature (inca din 1977!), ultraprofesionistele Cell Biology (1982) si Journal of

Membrane  Biology  (1983).  Punctul  culminant  este  atins  cu  articolul  mentionat  mai  sus,  in

Biochemistry (1986).

Biochimistul Gheorghe Benga lucreaza furibund, colectivul care i se alatura este din ce in ce mai

larg,  profesionalismul ii  este tot  mai mult  recunoscut pe plan international,  drept care reuseste

colaborari  foarte  profitabile  pentru  unitatea  de  cercetare  clujeana,  materializate  mai  ales  prin

obtinerea  de  aparatura  si  substante  pentru  experientele  sale  si  prin  invitatii  la  congresele  si

simpozioanele stiintifice ale biochimistilor si biologilor vremii.

Face, dupa parerea mea, o singura greseala: ignora posibilitatea de a colabora cu foarte modernul

Institut  de Biologie Celulara infiintat  in Bucuresti  de eminentul profesor Nicolae Simionescu, cu

sprijinul  premiantului  Nobel  George  Emil  Palade,  singurul  roman  ajuns  in  extrem de  rarefiata

atmosfera  a  Nobel-istilor.  Pentru  ca  eu  cred  ca,  cunoscute  la  timp  de  G.  E.  Palade  si  N.

Simionescu, lucrarile clujeanului Gheorghe Benga ar fi avut alta patrundere si alt ecou in lumea

stiintei, inca de la inceputuri. Cel putin lucrarea publicata in 1986 in Biochemistry – si care, veti

vedea, reprezinta una dintre marile descoperiri din Biologia contemporana. Ar fi gasit, poate, chiar
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calea deschisa spre recunoasterea si gloria suprema: Premiul Nobel.

Premiu pe care, din pacate, Gheorghe Benga l-a ratat, victima a unei “omisiuni”  revoltatoare din

partea juriului Nobel.

Despre proteine-transportori

Incerc acum sa explic, pe intelesul tuturor, ce a facut, de fapt, profesorul clujean. Celula vie, cum

spune prietenul meu, matematicianul Gheorghe Paun, este o entitate minunata, daruita de natura

cu  proprietati  miraculoase,  membrana  ei  fiind  o  combinatie  de  pompe  subtile  care  ii  asigura

legatura cu celulele vecine si cu mediul inconjurator. Pe de alta parte, tot ce este viu schimba apa

cu exteriorul  –  primeste  si  excreta –  in  intreaga lume vie.  Gheorghe Benga vrea sa stie  cum

functioneaza acest mecanism vital al transportului apei in celule – si are inspiratia pe care ti-o da

geniul: isi alege ca obiecte de studiu hematiile, celule sangvine, pentru simplul motiv ca ele nu se

leaga unele cu altele ci doar cu mediul in care functioneaza, asa ca pot fi “spionate”  mai usor.

Experimenteaza diferite substante, foloseste aparatura pe care timpurile o permit – spectroscopie

prin  rezonanta  magnetica  nucleara  –  si  are  incapatanarea  si  norocul  pe  care  le  au  geniile:

identifica  o  proteina,  deci  o  macromolecula  organica  (dintre  cele  cateva  mii  de  miliarde  care

actioneaza in organismul nostru), pe care o intuieste a fi canalul probabil pentru transportul apei in

celule. In lucrarile pe care le publica face demonstratia stiintifica, sugerand ca este vorba de o

proteina  minora,  componenta  a  membranei  celulare,  una  dintre  peptidele  care  actioneaza  in

regiunea  de  35-60  kilodaltoni,  afirma  profesorul  –  iar  eu  va  traduc  spunandu-va  ca  aceasta

proteina isi face treaba-i celulara intre cele care asigura transportul anionilor si proteinele carause

de glucoza si nucleotide (ca sa vedeti cat este de complicata minuscula celula!).

Repetate,  experientele ii  confirma lui Gheorghe Benga ca, intr-adevar, a gasit proteina-canal a

apei si, sugereaza el in articole stiintifice publicate in reviste de prestigiu ale vremii, purificarea

acesteia va duce la perfecta ei identificare…

Concurenta

…Ceea ce se si intampla, in 1988, dar nu la Cluj Napoca ci intr-un laborator din SUA.

Biochimistul Peter Agre, pornind de la o sugestie a colegilor Parker si Windager, alege broasca

sud-africana Xenopus laevis, ii injecteaza oocitele (celule implicate in reproducere) cu o proteina

putin  luata  in  seama  pana  atunci,  CHIP  28,  si  descopera  ca  oocitele  injectate  manifesta

permeabilitate osmotica pentru apa si ca, dimpotriva, permeabilitatea pentru apa in aceste celule

este inhibata de clorura mercurica – adica ce descoperise deja Gheorghe Benga! Aparatura vremii

ii permite americanului purificarea pe care nu o putuse face savantul clujean – si Peter Agre isi va

da seama,  prin  1992,  ca  aceasta  CHIP 28 este  proteina-canal  al  apei  pentru  celulele  vii.  Un

exemplu  de  serendipitate  (descoperire  intamplatoare)  care,  ulterior,  il  va  consacra.  Agre  va

schimba numele insignifiantei – pana atunci – CHIP 28 in aquaporina, nume care provine de la

cuvintele latine aqua (apa) si porus (trecere).

Un Nobel pe nedrept ratat

De aici incepe unul dintre episoadele intunecate din istoria Premiilor Nobel. Pentru ca, desi numele

lui Gheorghe Benga devine tot mai cunoscut in lumea biologiei celulare si a biochimiei, clujeanul

are un mare handicap fata de biochimistul american: lucreaza nu in SUA ci in Romania! Dar poate

ca daca aquaporinele ar mai fi fost cercetate si discutate inca vreo cativa ani, “barometrul”  stiintei

ar  fi  aratat  pana la  urma  vreme frumoasa pentru  romani,  indicandu-l  pe  Gheorghe Benga  ca

adevaratul lor descoperitor – mai ales ca, intre timp, foarte respectatul G. E. Palade aflase despre

cercetarile clujeanului, il felicitase si, ca bun roman ce totdeauna a fost, ii ridicase permanent cota

in lumea stiintei. Din nefericire, juriul Nobel a grabit lucrurile, probabil si starnit de importanta tot

mai evidenta pe care o prezentau aquaporinele in intreaga lume a Viului.

Surpriza placuta pentru Agre, lovitura nemeritata pentru Gheorghe Benga, care abia incepuse sa-si

dea seama ca prin cercetarea lui ar fi putut fi propulsat in Olimpul stiintei: Peter Agre primeste in

2003 Premiul Nobel pentru Chimie, alaturi de un alt american, profesorul Roderick Mc Kinnon…

In discursul de receptie a Nobel-ului, Peter Agre il va cita, este drept, pe Gheorghe Benga printre

precursori, dar ii “omite”  numele in lucrarea de referinta. Acesta a fost momentul cand, din nou,

Romania  a  ratat  inaltimea  ametitoare  a  unui  Premiu  Nobel,  caci  simpla  citare  a  cercetarii  lui

Gheorghe Benga l-ar fi inclus pe clujean alaturi de ceilati doi savanti Nobel-izati!...

Urmarile intamplarii

Reactii la aceasta nedreapta infrangere a unui roman genial?

Foarte putine in tara, nenumarate peste hotare, o petitie protestand impotriva condamnabilei erori

fiind semnata de sute de savanti, G. E. Palade printre ei, care il declara public pe Gheorghe Benga

“descoperitorul  primei  proteine-canal  al  apei  in  membrana  celulei  sangvine”.  Site-ul  ad-astra

initiaza o lista de semnaturi de protest, un articol in Flacara lui Adrian Paunescu si o emisiune a

poetului  la  Realitatea TV dezbat  cazul,  la  fel  o emisiune a Corinei  Negrea la Radio  Romania

Cultural – dar opinia publica este atat de ocupata cu trivialul, cu teatrul politic, cu meciurile de

fotbal pe care echipele romanesti le tot pierd, incat “cazul Benga”  nu ajunge la mintea si sufletul

natiei. Despre sprijin din partea statului roman nici nu poate fi vorba: Guvernul Nastase era prea

ocupat cu privatizarile, Guvernele Tariceanu si Boc nu si-au mai batut capul – asa ca Gheorghe

Benga a ramas uitat, personaj aproape trist in istoria tarii, completand treimea in care lipsea un loc.

Babes–Paulescu–Benga  este  trio-ul  ratarilor  noastre,  a  incompetentei  noastre  politice,

administrative si culturale de a impune mari invingatori pe scena lumii, acolo unde doar sportul a

reusit pana acum sa patrunda. In plus, cum spuneam, colegii binevoitori de la UMF s-au si grabit

sa scape de incomodul Gheorghe Benga, trimitand la pensie una din marile minti pe care le are

tara.
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Ce se mai poate face?

…Din fericire, inca se mai pot face destule. Personal, mi-am jucat rolul de jurnalist de stiinta cu

oarece trecere sociala si i-am facut o vizita primarului municipiului Cluj Napoca, insistand sa invite

la ratiune conducerea UMF. Intr-o conferinta de presa locala am amintit clujenilor ca au in mijlocul

lor un concetatean de uriasa valoare. L-am contactat pe fostul ministru al Stiintei, Bogdan Bujor

Teodoriu, acum consilier prezidential, sugerandu-i sa-l convinga pe presedintele Basescu ca pana

la sfarsitul mandatului sa-l decoreze pe savantul clujean cu unul dintre cele mai importante ordine

pe  care  le  are  Romania  –  si  pe  care  Gheorghe  Benga  il  merita  din  plin.  M-am inteles  cu

remarcabilul cercetator si jurnalist de stiinta Petre T. Frangopol (excelent articolul din publicatia –

din pacate, acum defuncta – Revista de politica stintiei si scientometrie si demne de aplauze cele

publicate in Romania libera!). Cu echipele redactiilor de stiinta de la TV Romana de Maine si Radio

Romania Cultural vom incerca sa-l mentinem pe admirabilul Gheorghe Benga in atentia publicului

si,  de ce nu,  a  politicienilor.  Ne lipseste  insa o  revista  de informare si  educatie pentru stiinta

(sexagenara Stiinta si tehnica, ignorata de mai marii de la MECI, si-a dat obstescul sfarsit…) si, din

pacate, continua sa ne uimeasca lipsa de implicare a Televiziunii Publice in ceea ce ar trebui sa fie

cea mai importanta sarcina a sa, educarea publicului si sustinerea valorilor nationale.

Dar Gheorghe Benga, cercetatorul, inca n-a disparut. Mai are ceva de spus. Continua sa lucreze in

laboratoare, isi conduce tinerii colaboratori si “leaga”  aquaporinele descoperite de el cu domenii

ale  medicinei.  A stabilit,  nu  de mult,  ca  epilepsia  si  boala  cumplita  numita distrofia  musculara

Duchenne au, printre alte explicatii, si functionarea defectuoasa a proteineor-canal pentru apa, ca

si boli renale, oculare, cardiovasculare – pentru ca, asa cum scrie Petre Frangopol, de aquaporine

depind procese fundamentale ale vietii.

Ceea ce poate sa insemne ca, in viitorul apropiat, colaborari cu marile companii producatoare de

medicamente pot duce la descoperirea unor substante care sa regleze transferul apei in si din

celule –  nu numai  din hematii,  cum initial  descoperise Gheorghe Benga, ci  din  orice celula,  a

oricarui organism, fie el uman, animal sau vegetal. Deocamdata insa, mi-a spus Gheorghe Benga

in timpul vizitei pe care i-am facut-o in laboratorul clujean, toate substantele incercate pe post de

regulator  al  apei  in  celule  s-au dovedit  a  fi  nocive  –  ceea ce nu inseamna ca intr-o  buna zi

medicamentul potrivit nu va fi descoperit si sintetizat, poate chiar cu ajutorul profesorului clujean. Si

deci ca, pentru bolnavii de epilepsie sau distrofie musculara, va fi aparut, in sfarsit, salvarea.

Si poate ca atunci nedreptatitului  Gheorghe Benga i  se va deschide, in aplauzele celor  30 de

milioane de vorbitori de limba romana din intreaga lume, drumul spre Premiul Nobel in Medicina.

…Inchei cu, totusi, o inclinare politicoasa spre laureatul Nobel Peter Agre. L-am intalnit la Reno, in

Nevada, si am stat de vorba cu el, dupa o conferinta pe care o sustinuse in fata tinerilor prezenti la

Olimpiada Internationala  a  Inventatorilor  Elevi,  organizata,  ca  in fiecare  an,  de compania  Intel.

Afland ca sunt din Romania, Peter Agre a venit spre mine cu mana intinsa. Cuvintele lui au fost:

“Aveti in Romania un mare savant, pe Gheorghe Benga. Aveti grija de el…”.

…Asta si trebuie sa facem, doamnelor si domnilor, fie chiar si la indemnul unui om, Peter Agre,

caruia nu ar trebui sa-i purtam prea multa simpatie: sa avem grija de valorile noastre, de aceste

adevarate valori, cele cu care Romania poate contribui la dezvoltarea si progresul lumii.
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