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În memoriam
Profesor IULIU POGANY (1922-2002)

Domnul Profesor Pogany s-a născut în comuna Marginea, jud Timiș, în 

5 septembrie 1922 din părinți fără avere. Tatăl său a fost născut în Ungaria, provenea 

dintr-o familie de mici meseriași cu mulți copii și a fost funcționar la CFR. În calitate 

de ceferist a fost mutat în numeoase localități, unde pleca cu familia. A ieșit la pensie 

după 37 ani de serviciu, având în acel moment gradul de controlor. Ieșirea a fost 

cauzată de o fractură la picior, care nu i-a permis să mai umble. Mama sa  a fost 

casnică și provenea dintr-o familie modestă. 

Nu a avut frați sau surori. La 4 ani a plecat cu părinții în comuna Pîrvu 

(jud. Piteşti), apoi familia s-a mutat la Stolnici (pe linia de tren Piteşti-Piatra Olt), 

unde a absolvit clasa I primară. După aceea părinții au fost mutați la Pitești, unde a 

absolvit clasele II și III primare. În 1932 tatăl lui a fost mutat la Cluj, unde Iuliu a 

absolvit clasa a patra primară și cursul înferior de liceu la Liceul „Gh. Barițiu“. De 

aici familia s-a mutat la Lugoj de unde tatăl s-a pensionat. În consecință a absolvit 

cursul superior la Liceul „Coriolan Brădiceanu“ din Lugoj și a susținut bacalaureatul 

în 1941. În același an a dat și admiterea la Facultatea de chimie industrială din 

Institutul Politehnic din București și fiind admis, s-a stabilit definitiv în București. 

A făcut armata în cadrul secției de pregătire militară a Politehnicii. Nu a fost 

pe front și nu a obținut decorații. A fost lăsat la vatră cu gradul de sergent. Ulterior i

s-a acordat gradul de căpitan. A absolvit Politehnica în 1946 cu magna cum laudae.

Imediat dupa absolvire a fost angajat la Academia Română drept colaborator 

științific. În 1947 a fost angajat ca asistent la Facultatea de Chimie Industrială, fiind 

definitivat ulterior prin concurs. Deși i s-au oferit posturi de conferențiar la ISEP și 

Politehnica din Timișoara, nu a părăsit facultatea în care a început să lucreze. S-a 

căsătorit în anul 1970 și a avut 2 copii, de care s-a ocupat și după moartea timpurie a 

soției (1983). 
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Teza de doctorat intitulată Transpoziții în sisteme carbociclice 

triciclodecatrienice și benzociclobutenorbornenice a fost elaborată în 1969 sub 

conducerea Academicianului Costin D. Nenițescu.  

În calitate de asistent a efectuat cu studenții lucrări de laborator, lucrări de 

cerc științific, lucrări de diplomă, la disciplinele chimie organică, coloranți și 

farmaceutice. După obiceiul acelor ani a efectuat ședințe de meditații suplimentare cu 

studenții care proveneau din mediul muncitoresc și studenții străini. Dintre aceștia 

cea mai mare parte au promovat după proba de Chimie Organică, majoritatea 

obținând note bune și foarte bune. A fost îndrumator de grupa (tutore) și a făcut 

controlul și îndrumarea practicii în provincie și în București. Activitatea științifică o 

desfășura timp de 11-13 ore zilnic, inclusiv în multe duminici dimineața.  

A efectuat numerase cercetări cu caracter fundamental, precum și cu caracter 

științific și tehnic aplicativ, din care se pot menționa: obținerea eterilor din celuloză 

cu aplicații în industria textilă, obținerea industrială de acetilenă pentru valorificarea 

metanului din România prin pirogenare la temperaturi ridicate și presiuni scăzute. A 

studiat tehnici de lucru discontinuu și continuu cu acetilenă la presiune, care să evite 

marele pericol de explozie pe care îl prezintă acetilena comprimată. A contribuit la 

realizarea unei instalații de comprimare a acetilenei la 30 atm și a pus la punct 

metode de sinteză a unui număr mare de produse din acetilenă sub presiune 

(butindiol, butandiol, butirolactona, pirolidona, polivinilpirolidona, plasmă sanguină 

sintetică Periston pentru transfuzii, diclorobutan, tetrahidrofuran, eteri vinilici, alcool

propargilic, hexandiol, esteri acrilici, etc). A pus la punct sinteza ciclooctatetraenei

prin tetramerizarea acetilenei la presiune, preparând cantități mari din acest produs, 

care a servit ca punct de plecare pentru numeroase lucrări de interes teoretic și practic 

ale colectivului de chimie organică. A elaborat un procedeu simplu de obținere a 

pirolidonei prin reducerea electrolitică a succinimidei. A construit împreună cu 

Dr.Ing. Florin Badea prima instalație gaz-cromatografică din România, care a servit 

mulți ani la rezolvarea problemelor din cadrul laboratorului de chimie organică. Fiind 

deosebit de competent și înteresat de problemele de aparatură fizico-chimică de 

cercetare a contribuit la punerea în funcțiune, întreținerea și repararea unor aparate 

complexe (gaz-cromatografe, spectrometre, dipolmetre, polarimetre, etc) atât în

cadrul catedrei cât și al Centrului de cercetări de chimie organică București, la  

ICECHIM București, sau la Politehnica din Timișoara. 

S-a ocupat de obținerea unor eteri de celuloză punând la punct procedee de 

obținere a metilcelulozei, metilhidroxietilcelulozei, carboximetilcelulozei și 

benzilcelulozei (primele trei fiind produse cu aplicații importante în îndustria textilă 

și a petrolului). 

A studiat comportarea la pirogenare a unor hidrocarburi policiclice și a 

sintetizat hidrocarbura „Nenițescu” și o serie de aducți ai ciclooctatetraenei și ai 

derivaților acesteia. A efectuat experimente științifice în domeniul catalizei cu 

clorură de aluminiu și al derivaților de ciclooctatetraenă.  
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A studiat metodele de cercetare în chimia organică și îndeosebi spectrometria 

de infraroșu și spectrometria de rezonanță magnetică nucleară, stabilind corelări între 

structura unor hidrocarburi policiclice și spectrele lor IR și RMN. A studiat 

numeroase metode analitice, punând la punct metode de dozare pentru butirolactonă, 

pirolidonă, o metodă potențiometrică pentru dozarea simultană a clorului, bromului și 

iodului din substanțe care conțin toți acești halogeni. Metoda a fost aplicată cu succes 

la dozarea unor derivați polihalogenați ai ciclobutanului. 

A conceput și a colaborat la realizarea unei instalații de dozare a deuteriului și 

a izotopului 18 al oxigenului în compușii organici marcați izotopic. În colaborare cu 

o echipă de chirurgie a realizat o aparatură automată de înregistrare continuă a 

variației presiunii în căile biliare după operații la vezica biliară. 

A colaborat la publicarea unor manuale de laborator pentru studenți, a unui 

curs de tehnologie organică (Elemente de tehnologie organică) și la editarea primelor 

două volume din Manualul inginerului chimist. A mai publicat materiale în reviste de

specialitate din țară. În colaborare cu Dr.Ing. Mircea Banciu a publicat lucrarea 

Metode fizice în chimia organică (1972) care a stârnit interes în cercurile de

specialitate, fiind citată în lucrările ulterioare de acest gen. Ulterior, în aceeași 

colaborare a publicat lucrarea Tehnica experimentală în Chimia Organică (1977)

care s-a bucurat de același interes, fînd epuizată în nenumărate ediții ulterioare. 

A organizat conferințe ale unor savanți de prestigiu din toată lumea (Rusia, 

Franța, Anglia, Germania și România). A fost responsabil cu cineficarea pe facultate.

A practicat înotul, canotajul, schiul și patinajul. A fost fotograf pasionat fiind 

recunoscut ca specialist în acest domeniu. A lucrat la redactarea unui manual de

fotografiere. S-a ocupat de problema cinematografiei pe film îngust și de 

înregistrarea sunetului. În afara problemelor de specialitate s-a ocupat de probleme

de optică, electrotehnică și electronică. Deși nu a fost talentat la muzică, a fost un 

mare amator de muzică de operă sau muzică de cameră, etc. A cunoscut la perfecție 

limba maghiară și limbile franceză și germană, studiind ulterior limbile rusă și 

engleză.  

A locuit într-un apartament modest la mătușa mamei sale (fostă funcționară la 

Gara de Nord). Masa de prânz o lua acasă sau la cantina UPB. Ajungea acasă seara 

târziu în jurul orei 22, citea până la ora 24 cărți științifice sau literatură. A avut puțini 

prieteni în București și timpul i-a permis să-i viziteze doar foarte rar. La fel se 

întâmpla și cu spectacolele de teatru sau cinematograf.  

A fost iubit și respecat de studenţi și colegi și căutat ori de câte ori se ivea o 

problemă tehnică de rezolvat în laborator. Modestia, generozitatea și dăruirea cu care 

a răspuns tuturor solicitărilor îi păstrează o aură luminoasă în amintirea noastra. 

Prof.dr.ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU,
Facultatea de Chimie Aplicată și Știința Materialelor, 

Universitatea Politehnica din București 
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' Instituții de învățământ superior cu profil de chimie din România 

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 
FACULTATEA DE ŞTIINŢE  

Program CHIMIE
Departamentul de Știinţe ale Naturii 

Istoric. Învăţământul Argeşean are tradiţie începând cu anul 1826  prin 
„Şcoala slobodă obştească” înfiinţată de marele cărturar Dinicu Golescu. A fost prima 
şcoală modernă cu predare în limba română şi a funcţionat în perioada 1826 - 1830. 
Învăţământul  superior de  stat a fost înfiinţat în  Piteşti în anul 1962, conform 
Ordinului Ministrului nr. 575/1962, sub denumirea de Institutul Pedagogic cu
următoarele facultăţi: Matematica, Filologie și Științe Naturale. Printre specializările  
înființate se regăsește și specializarea dublă Fizică - Chimie. În anul 1969 s-a alăturat 
Institutul de subingineri ca filială a Institutului  Politehnic Bucureşti. Institutul 
Pedagogic şi Institutul de subingineri au fuzionat în anul 1974 formând Institutul de 
Învăţământ Superior din Pitești, prin Decretul nr. 147/1974. Institutul de Învăţământ 
Superior din Pitești devine Universitatea din Piteşti cu trei facultăți, Ordinul MI nr. 
4894/23.03.1991: Facultatea de Științe (Filologie, Matematica, Chimie - Fizică, 
Biologie, Educație fizică şi sport); Facultatea de Inginerie (T.C.M., A.R., E.I.); 
Facultatea de Teologie (Teologie ortodoxă și asistență socială și Teologie ortodoxă 
litere). La acestea se adaugă și Colegiul Universitar Tehnic (Tehnologia prelucrării 
metalelor, Automobile și Electronică). În 1992 se înființează următoarele specializări: 
Teologie ortodoxă pastorală (Facultatea de Teologie) și Materiale - defectoscopie 
(CUT), iar în 1998 se înființează Facultatea de Științe Economice și Administrative, 
Facultatea de Litere și Istorie - prin H.G. 300/11.06.1998. 

Misiune. Misiunea Universităţii din Piteşti este de a forma specialişti cu 
pregătire superioară  pentru învăţământ, ştiinţă, cultură,  activităţi economice şi 
sociale, competenţi şi competitivi pe piaţa muncii din ţară şi străinătate.  

Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Piteşti a fost înfiinţată prin Ordinul 
Ministrului  Învăţământului în anul 1990, cu 4 specializări (Biologie, Chimie–Fizică, 
Matematică, Filologie). Programele de studiu de licenţă gestionate în prezent de 
Facultatea de Științe sunt: Chimie, Biologie, Inginerie fizică, Ingineria mediului, 
Ecologie şi protecţia mediului, Horticultură, Asistenţă medicală generală, 
Kinetoterapie şi motricitate specială, Terapie ocupaţională. În perioada 2007-2009 la 
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Facultatea de Științe a funcționat și specializarea autorizată Prelucrarea petrolului, 
petrochimie și carbochimie din domeniul Inginerie chimică. Această specializare nu a 
mai funcționat după preluarea de către OMV a combinatului petrochimic 
ARPECHIM S.A. și închiderea activităților acestuia. Pe lângă îndeplinirea misiunii 
de formare de specialişti, pe cele trei cicluri: licenţă, masterat, doctorat, personalul 
didactic al Facultăţii de Științe şi-a asumat în mod responsabil misiunea de ridicare a 
prestigiului său academic, prin activitatea de cercetare ştiinţifică. La această 
activitate, colectivul de chimie a contribuit în mod deosebit prin cercetări publicate și 
contracte. În acest sens este relevantă constituirea unor colective de cercetare pe 
domenii de maxim interes local, regional sau naţional, creşterea numărului de 
contracte încheiate pentru proiecte de cercetare realizate în cadrul unor programe de
interes local, regional și naţional, creşterea numărului de publicaţii în ţară şi în 
străinătate, precum şi prin participarea efectivă la manifestări ştiinţifice naţionale şi 
internaţionale. 

Domeniul de studiu Chimie permite continuarea studiilor şi prin programele 
de master: Aplicaţii interdisciplinare în Ştiinţele naturii, Biologie medicală, Materiale 
şi tehnologii nucleare, Conservarea şi protecţia naturii, Protecţia plantelor, Tehnologii 
pentru dezvoltare durabilă. 

La Facultatea de Ştiinţe se organizează anual în cadrul Departamentului de 
Ştiinţe ale Naturii, simpozionul naţional „Chimie şi Dezvoltare”, sub patronajul 
Societăţii de Chimie din România (SChR). Filiala Argeş a SChR are sediul la 
Facultatea de Ştiinţe și a luat ființă la data de 23.11.2004. Principalele obiective au 
fost direcționate spre: reunirea chimiștilor din principalele instituții implicate în 
activitatea de cercetare și proiectare, învățământ, industrie și din alte domenii de 
activitate cu profil chimic din județul Argeș; organizarea unor reuniuni între membrii 
filialei, studenți și elevi interesați de studiul chimiei; desfășurarea unor activități de 
pregătire a elevilor olimpici în cadrul laboratoarelor Universității din Pitești; 
colaborarea mai strânsă între specialiștii chimiști din diferite instituţii pentru lansarea 
unor proiecte de cercetare valoroase; atragerea specialiștilor în activități comune de 
cercetare intra și interdisciplinare, promovarea cercetării în didactica specialității 
chimie. S-a evidențiat o bună colaborare dintre specialiștii Universității din Pitești și 
cei care activează în alte instituții de cercetare (Institutul de Cercetări Nucleare 
Mioveni, ICSI-Rm.Vâlcea, Arpechim S.A. Pitești, Institutul Național de Cercetare-
Dezvoltare pentru Biotehnologii Horticole Ștefănești).  

Obiectivul general al programului de studiu Chimie urmărește asigurarea 
pregătirii studenților în vederea formării unei arii largi de competenţe fundamentale, 
manageriale şi de specialitate în domeniu. Programul are în vedere specializarea prin 
programe de studii masterale, postuniversitare şi de formare continuă, care să asigure 
formarea de  specialişti  competenţi la nivel regional, național și internațional. 

Baza materială. Universitatea din  Piteşti  asigură Facultăţii de Ştiinţe o bază 
materială proprie corespunzătoare pentru desfăşurarea proceselor de învăţământ şi de 
cercetare. Baza materială cuprinde dotări și spaţii pentru activităţi ce corespund 
standardelor specifice unui proces de învăţământ superior de calitate. Laboratoarele 
sunt dotate corespunzător în vederea formării competenţelor profesionale și 
asigurarea condițiilor de realizare a evaluării acestora prin definirea standardelor 
minime de performanţă. În dotarea laboratoarelor se regăsesc aparatură specifică 
metodelor și tehnicilor adecvate pentru realizarea competențelor profesionale ale  
studenților: Spectrofotometrie (FT-NIR, UV-VIS, emisie, fluorescență, 
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flamfotometrie, absorbție atomică,…); Analiză termică (TG, ATD, DSC); 
Electrochimie și coroziune (potențiometrie, amperometrie, voltametrie, coulometrie, 
conductometrie, … ); Cromatografie (CG, CL, HPLC), Extracție cu fluide 
supercritice CO2 (SFE), etc..

Cercetarea ştiinţifică. Cercetarea ştiinţifică realizată în colectivul 
programului de Chimie se derulează  în cadrul laboratoarelor departamentului și în 
laboratoarele de cercetare: Laborator de analize Fizico-Chimice, laborator
OPTOMATEH - laborator de cercetare Chimie organică. 

Fig 1. Aparatură pentru obținerea și caracterizarea extractelor naturale selective: extracție cu 
fluide supercritice (SFE), cromatografie HPLC, caracterizarea spectrală a compușilor naturali 

obținuți (FT-NIR, UV-VIS, fluorescență) 

Fig 2. Aparatură pentru cercetări electrochimice și de coroziune (PAR 273, Voltalab) 

Cadre didactice din colectivul de chimie al Departamentului de Științe ale 
Naturii activează și în cadrul centrelor de cercetare interdisciplinară, existente în 
facultate și universitate: Centrul de Cercetări Materiale Avansate (CCMA), Centrul 
de Cercetare pentru Protecţia Naturii (CCPN), Centrul de Cercetare Ingineria 
Automobilului (CCIA). Personalul  de cercetare ştiinţifică este format din cadre 
didactice, cercetători, personal auxiliar integrat în activitatea de cercetare în cadrul 
Facultăţii de Ştiinţe, cadre didactice asociate, doctoranzi şi studenţi. Activitatea de 
cercetare a cadrelor didactice care desfăşoară activităţi la programul Chimie se 
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desfăşoară pe baza unei strategii de cercetare a Facultăţii de Ştiinţe şi a Universităţii 
din Piteşti, pe următoarele domenii de cercetare: Compuşi naturali şi biomolecule; 
Sinteza şi caracterizarea unor molecule mezogene; Obținerea și caracterizarea unor 
combustibili de tip ”Biofuel”; Caracterizarea deşeurilor radioactive slab şi mediu 
active; Realizarea unor tehnologii de imobilizare a extractelor naturale în matrici
hibride; Cercetări privind transferul de energie plasmă - câmp electromagnetic de 
radiofrecvenţă în  descărcări electrice în gaze; Tehnologii  noi şi materiale avansate 
destinate sectoarelor - nişă ale economiei (filme subţiri ultradure şi anticorozive, 
catalizatori, biomateriale, materiale ceramice, compozite); Fenomenologia interfeţelor 
cu electrolitul; Monitorizarea calităţii  factorilor de mediu (aer, apă sol, zgomot şi 
vibraţii).   

Pe baza protocoalelor de colaborare se desfășoară activități de cercetare, în
parteneriat, în laboratoarele Institutelor de cercetare din județul Argeş și județele
limitrofe: Institutul de Cercetări Nucleare Mioveni Argeș- ICN, Institutul Naţional de 
Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii  Criogenice şi Izotopice ICSI-Rm. Vâlcea- 
INCD, Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Biotehnologii în 
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1. Introducere

 Alături de spectroscopia RMN, spectroscopia de vibraţie (de tip FTIR, Raman 

sau VCD) şi spectrometria de masă, spectroscopia de dicroism circular electronic 

(ECD) aduce informaţii structurale extrem de importante atât asupra moleculelor 

organice [1], cât şi asupra biopolimerilor [2, 3] sau a complecşilor acestora cu diferiţi 

liganzi [4]. Sensibilitatea spectrului ECD la conformaţia adoptată în urma interacţiei 

îl recomandă ca o metodă de studiu al modificărilor conformaţionale [5]. Aceste 

informaţii structurale trebuie însă extrase prin interpretarea spectrelor experimentale. 

Pe lângă regulile empirice utilizate pe scară largă [6–9] şi diferitele teorii bazate pe 

tratarea clasică a moleculelor [10], se pot utiliza în acest scop, şi au luat un avânt din 

ce in ce mai mare în ultimii ani, metodele de simulare a spectrelor de dicroism

circular electronic prin calcule de chimie cuantică [11, 12]. Aceste metode se bazează 

pe corelarea spectrului experimental cu spectrul simulat al mai multor conformaţii 

posibile ale sistemului studiat şi găsirea conformaţiei cu proprietăţile spectroscopice 

(energii de tranziţie şi puteri rotatorii în intervalul spectral de interes) cele mai 

apropiate de experiment.

Una din aplicaţiile majore ale acestui tip de metode este studiul interacţiilor 

intermoleculare între un mediu chiral, constituit de macromolecule chirale, cum sunt

ciclodextrinele, proteinele, acizii nucleici [13], sau de moleculele de solvent [14], pe

de o parte, şi molecule achirale pe de alta. Orice compus chiral prezintă un spectru de 



12 Buletinul S. Ch. R. Nr. XXI, 3/2014

dicroism circular electronic ce constă din benzi localizate la aceeaşi lungime de undă 

ca şi benzile din spectrul de absorbţie. Compuşii achirali, însă, au semnal dicroic nul, 

dar pot să prezinte benzi de dicroism circular, numit dicroism circular indus (ICD), în 

urma interacţiei cu un mediu chiral. În acest caz, apariţia semnalului este în primul 

rând un indiciu al interacţiei. În al doilea rând, el conţine informaţii structurale 

referitoare la modul de interacţie între cele două molecule, cum ar fi geometria lor 

relativă şi conformaţia pe care o adoptă. Aceste informaţii îşi au originea în 

sensibilitatea foarte mare a spectrului de dicroism circular la factori de înconjurare de

volum, precum polaritatea solventului [15], sau de înconjurare moleculară, cum ar fi 

distanţa cromofor-centru chiral [16], conformaţia unui cromofor care poate deveni 

chiral [17], geometria relativă a cromoforilor, etc. [18, 19]. Problema se complică în 

cazul sistemelor flexibile, care pot adopta mai multe conformaţii, iar spectrul 

experimental este o medie a spectrelor acestora.

Dicroismul circular indus îşi poate avea originea fie în modificarea geometriei 

moleculei achirale care devine, astfel, chirală, fie în interacţia între momentele de 

tranziţie magnetic şi electric ale celor două molecule care interacţionează şi inducerea 

unei puteri rotatorii nenule pentru molecula chirală [1]. Spectrul de dicroism circular 

este sensibil la modificările de mediu, de geometrie şi de densitate electronică, având 

drept caracteristică, pe lângă poziţia şi intensitatea benzii, semnul acesteia. În acest 

fel, moleculele achirale pot deveni un senzor al interacţiilor necovalente. S-a arătat 

că, prin corelarea datelor experimentale cu cele teoretice, se pot estima atât specia 

care interacţionează, cât şi modificările conformaţionale care au loc [19–22]. Totuşi, 

este necesar un studiu mai aprofundat al modului în care cele două mecanisme de 

generare a unui semnal ICD se combină şi care este rezultatul asupra spectrului 

experimental.

Într-o succesiune de la simplu la complex, vor fi prezentate câteva exemple de

aplicare a metodelor de calcul cuantic în caracterizarea structurală a unui tip de 

interacţii chirale foarte importante pentru sistemele biologice, interacţiile proteină-

ligand, cu evidenţierea particularităţilor şi a dificultăţilor ce pot apărea, şi a modului 

de a le surmonta. Ele constituie în ultimii ani o direcţie importantă de cercetare a 

Laboratorului de Structură Moleculară şi Spectroscopie din cadrul Departamentului 

de Chimie Fizică al Universităţii din Bucureşti. 

2. Dicroism circular indus prin interacţie cu proteinele 

Interacţiile intermoleculare între biomacromolecule cum sunt proteinele, 

macromolecule chirale, şi molecule organice mici, denumite generic liganzi, ce se pot 

lega necovalent într-unul sau mai multe situsuri active ale proteinei şi care pot avea 

chiralitate intrinsecă sau nu au o importanţă majoră în sisteme biologice. Orice 

compus chiral prezintă un spectru de dicroism circular electronic ce constă din benzi 
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localizate la aceeaşi lungime de undă ca şi benzile din spectrul de absorbţie. Un ligand 

chiral are, aşadar, un semnal dicroic propriu nenul, dar, în urma interacţiei cu o 

proteină, forma acestui spectru poate suferi modificări. Includerea unui ligand achiral, 

cu semnal dicroic nul, în mediul chiral al proteinei în urma legării determină însă 

apariţia unui semnal dicroic indus la lungimea de undă caracteristică pentru spectrul 

de absorbţie al ligandului. 

Semnalul ICD îşi are originea atât în restrângerea flexibilităţii ligandului prin 

împiedicarea, în situsul activ al proteinei, a unui grad de libertate intramolecular, cum

ar fi rotaţie internă sau inversie, caz în care ligandul adoptă o conformaţie chirală, cât 

şi în interacţia dintre momentele de tranziţie electric şi magnetic ale cromoforilor 

corespunzători ligandului şi resturilor de aminoacizi ai proteinei. Această interacţie 

este însă foarte mică pentru tranziţii electronice caracterizate de tării ale oscilatorului 

mici, de diferenţe mari între energiile lor de tranziţie sau pentru distanţe mari între 

cromofori. Spectrul ICD este aşadar o rezultantă a efectului rigidizării ligandului 

(chiralitate intrinsecă) şi al interacţiei cu mediul chiral (chiralitate extrinsecă 

ligandului). În consecinţă, din punctul de vedere al modelării moleculare, există două 

variante de a aborda problema simulării spectrelor de dicroism circular al acestui tip 

de sisteme moleculare: 1. modelarea întregului sistem proteină-ligand prin metode 

aproximative de calcul [10]; 2. modelarea ligandului prin metode de chimie cuantică 

de mare precizie. Cele două abordări pornesc de la ipoteze diferite, prima considerând 

efectul mediului chiral asupra spectrului ca fiind preponderent, cea de-a doua că 

distorsionarea moleculei de ligand determină în fapt forma spectrului ICD şi că aceste 

efecte trebuie tratate la un nivel cuantic cât mai înalt. O abordare riguroasă de a trata 

întregul complex prin metode cuantice nu este viabilă în acest moment. 

Metodele au fost prezentate pe larg în articole precedente, în cele două 

aproximaţii ce implică etape şi moduri de lucru diferite [23, 24]. În cele ce urmează 

vom prezenta câteva aplicaţii ale celei de-a doua metode, care au fost dezvoltate până 

acum în cadrul grupului nostru.

3. Premize şi metodologie  

Conceptele generale de dicroism circular pot fi găsite în numeroase tratate [1, 

13] şi nu vor mai fi prezentate aici. Vom aminti numai că benzile din spectrul ECD 

sunt caracterizate de lungimea de undă corespunzătoare tranziţiei electronice 

respective şi de intensitate, exprimată ca elipticitate în spectrul experimental şi putere 

rotatorie în spectrul calculat, care pot lua valori pozitive sau negative. Tocmai

particularitatea semnului asociat fiecărei benzi face din spectrul de dicroism un 

spectru extrem de sensibil la factorii de mediu şi geometrici, dar în acelaşi timp 

simularea lui pune o serie de probleme. Pentru a obţine un spectru simulat exact, 

trebuie identificate corect specia şi conformaţia de minim energetic ale moleculei, 
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energiile de tranziţie şi puterile rotatorii asociate. Metodele de tip DFT, cu multiplele 

funcţionale dezvoltate în literatură, sunt metode exacte [25, 26], versatile, ce necesită 

resurse de calcul relativ reduse, astfel că sunt cele mai des utilizate în variate aplicaţii 

ale simulărilor de spectre în general [27–31] şi de spectre de dicroism circular în 

particular [11, 13].

Metoda pe care o ilustrează acest articol porneşte de la premiza că ligandul 

suferă o distorsionare a geometriei prin împiedicarea unui grad de libertate în situsul 

activ, rigid, al proteinei, distorsionare aducătoare de chiralitate şi care este factorul 

predominant în determinarea formei spectrului ICD, interacţia cu mediul chiral 

constituit din resturile de aminoacizi având un efect mult mai mic, ce poate fi neglijat.

Etapele principale de prelucrare a datelor experimentale şi corelare a lor cu 

date  teoretice pentru a obţine maximum de informaţii structurale asupra complecşilor 

proteină-ligand pornesc de la înregistrarea şi deconvoluţia spectrului de absorbţie al 

ligandului în soluţie şi în complex, înregistrarea şi deconvoluţia spectrelor de 

dicroism circular ale ligandului în cele două condiţii experimentale şi ajung la 

simularea spectrului ECD al diferitelor conformaţii posibile ale speciilor moleculei 

izolate.  Câteva chestiuni importante sunt de amintit, cum ar fi alegerea funcţionalei 

DFT şi a bazei de orbitali atomici, considerarea solvatării, care se face prin 

intermediul unui model de tip continuu polarizabil [32, 33], identificarea speciilor

preponderente în sistem în condiţiile experimentale date sau chiar a raportului molar 

în care acestea se găsesc în soluţie şi în complexul cu proteina. Corelarea spectrelor 

experimentale cu cele simulate converteşte proprietăţi precum lungime de undă şi 

elipticitate în date de structură moleculară asupra complexului ca specie/specii care se 

leagă, conformaţie adoptată în situsul activ, apoi, pornind de la acestea, o multitudine 

de parametri moleculari calculaţi. 

4. Validarea metodei

 Această metodă de a cupla spectrul ECD simulat al ligandului izolat cu 

spectrul ICD experimental pentru a determina conformerul care interacţionează cu 

proteina poate fi aplicată şi în cazul în care proteina include preferenţial unul dintre 

doi conformeri chirali aflaţi în amestec racemic, printr-un proces de recunoaştere 

moleculară [34, 35]. Este vorba de molecule precum diazepamul sau bilirubina, care 

pot exista în soluţie sub forma a doi conformeri elicoidali interconvertibili, notaţi P şi 

M, şi care au spectre de dicroism circular imaginea în oglindă a celuilalt. Diazepamul 

prezintă un ciclu alifatic format din şapte atomi, supus în soluţie unui proces rapid de 

inversie. Procesul este însă împiedicat în situsul rigid al proteinei şi numai unul dintre 

conformeri interacţionează preferenţial cu aceasta. Spectrul ICD al diazepamului în 

prezenţa albuminei serice umane este alcătuit din trei benzi în domeniul 250-400 nm, 

anume la 318, 284 şi 260 nm, semnul benzilor fiind negativ, pozitiv şi, respectiv, 

pozitiv [36], aşa cum se observă în figura 1. 
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Structura complexului diazepam-albumină serică umană (HSA) este 

cunoscută din date de difracţie de raze X [37]. În situsul Sudlow II se leagă o 

moleculă de diazepam ce adoptă o conformaţie de tip M. Unitatea structurală a 

cristalului fiind un dimer al complexului, se constată însă că cele două molecule de 

diazepam corespunzătoare au geometrii uşor diferite, astfel că am plecat de la ipoteza 

că spectrul ICD experimental este o mediere a spectrelor diazepamului în aceste două 

geometrii diferite şi au fost simulate spectrele ECD pentru molecula de diazepam 

solvatată în ambele geometrii, efectuându-se apoi o convoluție ponderată a celor două 

spectre astfel obţinute [24]. Rezultatul este prezentat în figura 1. Maximul benzilor în 

spectrul simulat se găseşte la 327, 287 şi 249 nm, cu puteri rotatorii având semn 

negativ, pozitiv şi, respectiv, pozitiv. Corelaţia cu experimentul este foarte bună, atât 

în ceea ce priveşte lungimile de undă, cât şi a semnelor şi raportului de intensităţi al 

benzilor.

Bilirubina este un alt racemat în soluţie, format din doi conformeri helicoidali 

de tip P şi M, dintre care numai conformerul P interacţionează cu HSA  [34]. Spectrul 

ICD al complexului 1:1 prezintă două benzi de semne opuse, la 460 nm (+) şi la 410 

nm (-), specifice cuplajului excitonic dintre cei doi cromofori identici ai bilirubinei.

Spectrul ECD simulat al conformerului P prezintă benzi la 440 nm (+) şi 420 nm (-). 

Concordanţa este din nou foarte bună. 

Aşadar, atunci când ligandul inclus în mediul rigid al moleculei are o 

chiralitate intrinsecă prin împiedicarea unui grad de libertate intramolecular, se obţine 

o corelaţie bună între spectrul ICD experimental în prezenţa unei proteine şi spectrul 

simulat al ligandului izolat, iar efectul înconjurării chirale a proteinei poate fi neglijat. 

5. Studii de caz

5.1. Efectul torsiunii asupra spectrului ECD la 3-carboxicumarină

Cazul cel mai simplu este acela al unui ligand achiral care poate exista într-o

singură formă, atât în soluţie, cât şi în situsul proteinei, şi are un singur grad de 

libertate generator de chiralitate prin includerea într-un mediu rigid. Ca exemplu, vom

discuta 3-carboxicumarina (3-CC), o moleculă formată din două fragmente, o 

benzopiranonă şi gruparea carboxil, legate printr-o legătură simplă ce permite rotaţia 

liberă. Spectrul ICD ce apare prin interacţie cu BSA [15] este alcătuit, în domeniul 

250-350 nm, din două benzi la lungimile de undă, obţinute prin deconvoluţie, de 289 

şi 319 nm, cu semn pozitiv. Cum această moleculă are un caracter acid (pKa=3,28), 

se va găsi la pH neutru numai sub formă de anion, căruia i se datorează semnalul 

înregistrat experimental. Ca şi specia neutră, anionul are un singur grad de libertate de 

rotaţie internă, caracterizat de diedrul τ. Se pune întrebarea care este influenţa 

torsiunii asupra spectrului de dicroism circular al anionului 3-CC şi dacă acest proces 

poate explica apariţia unui semnal ICD şi forma lui, în condiţiile în care se neglijează 

efectul proteinei, ca fiind mult mai mic.
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Fig. 1. Spectre simulate ale conformerului M al diazepamului în geometriile preluate

din structura de raze X şi convoluţia lor. Funcțională DFT/set de bază: B3LYP/6-

31G(d,p), solvent - apa. Spectrul ICD experimental în prezenţa HSA este figurat prin 

linii verticale. Reprodus din [24] cu permisiunea RSC, PCCP Owner Societies.

Prin optimizarea geometriei tuturor conformerilor anionului 3-CC pentru

valori ale unghiului τ între 0-180º, cu un pas de 20º şi simularea spectrelor ECD, se 

poate urmări cum variază puterea rotatorie calculată cu metoda TDDFT, 

corespunzătoare primelor cinci tranziţii electronice în funcţie de torsiunea moleculei 

(pentru detalii, a se vedea figura 8 în referinţa 15). Ea variază monoton, dar în mod 

diferit pentru fiecare tranziţie în parte, permiţând pe această bază alegerea unui 

domeniu restrâns de conformaţii pentru care spectrul ECD simulat prezintă aceeaşi 

succesiune de semne a benzilor ca și spectrul experimental ICD. Numai la valori ale 

diedrului de 60-70º primele două benzi sunt pozitive, ca şi în spectrul experimental, 

iar următoarele trei negative, iar raportul de intensităţi al benzilor este apropiat de cel 

experimental.

5.2. Particularități spectrale la flavonoli care interacţionează cu proteina 

printr-o singură specie 

Procedura a fost urmată pentru mai mulţi flavonoli, compuşi cu molecule 

flexibile, alcătuite din două fragmente aromatice plane, benzen şi cromenonă, legate 
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printr-o legătură simplă, având astfel un grad de libertate de rotaţie. Dată fiind 

importanţa lor ca antioxidanţi, proprietăţile şi interacţia cu proteinele ale flavonolilor 

au fost studiate pe larg [5, 38].

Kaempferolul prezintă patru grupări OH, în poziţiile 3, 5, 7 ale fragmentului 

cromenonic şi în poziţia 4' a ciclului benzenic, are o valoare a pKa de 7,05 [39], ceea 

ce înseamnă că există în soluţie sub formă neutră şi anionică în proporţii aproximativ 

egale. Deconvoluţia spectrului de absorbţie arată că [22] este foarte probabil ca 

interacţia cu proteina să favorizeze una dintre aceste specii pentru că, după cum se 

observă din figura  2, raportul de intensităţi al benzilor atribuite celor două specii se 

modifică. Spectrul ICD la un raport molar de 1:1 cu HSA indică prezenţa a patru 

benzi în domeniul 200-450 nm, localizate la lungimile de undă de 410, 345, 310 şi 

275 nm, cu semn negativ, pozitiv, negativ şi, respectiv, pozitiv, ca în figura 3. 

Anionul cel mai stabil a fost identificat prin calcul cuantic, pe criterii energetice, ca

fiind cel deprotonat la hidroxilul din poziţia 7. Tot pe baza calculelor cuantice s-a 

putut face atribuirea benzilor din spectrul de absorbţie speciei neutre şi anionului. S-

au simulat spectrele ECD pentru molecula neutră şi anion în diferite conformaţii, cu 

acelaşi pas de 20º al diedrului menţionat, în intervalul 0-180º. Prin compararea cu 

datele experimentale, s-a ajuns la concluzia că în nici una dintre conformaţii 

kaempferolul neutru nu are această succesiune de semne a benzilor şi că spectrul 

simulat corespunde atât ca raport de intensităţi, semn şi poziţie a benzilor cu cel 

experimental numai pentru o conformaţie torsionată cu un unghi de 30º a anionului, 

după cum este ilustrat în figura 3. Aşadar metoda propusă permite şi identificarea 

speciei ligandului care se leagă în situsul activ al proteinei, atunci când în soluţie, la 

pH fiziologic, există două specii. 

Foarte asemănător ca date experimentale şi ca tratare este cazul quercetinei 

în interacţie cu HSA [24]. Se observă din figura 4 o bună corelaţie între spectrul ICD 

în prezenţa albuminei, alcătuit din patru benzi, şi spectrul ECD al anionului 

deprotonat în poziţia 7, cel mai stabil, într-o conformaţie torsionată la 20º. S-a 

demonstrat, de asemeni, prin aceeaşi metodologie, că genisteina interacţionează cu 

albumina numai sub forma speciei neutre (pentru detalii, a se vedea referinţa 19). 

5.3. Particularități spectrale la fisetină, în care două specii ale ligandului 

interacţionează cu proteina

Lucrurile se complică atunci când ligandul are caracter neutru şi nu numai că 

în soluţie coexistă două specii, cea neutră şi unul dintre anioni, dar ambele se pot lega 

la albumină. Prima problemă ar fi aceea de a identifica anionul cel mai stabil, după 

cum am arătat şi în subcapitolul precedent. Apoi, trebuie pornit de la ideea că spectrul 

experimental este o convoluţie a spectrului fiecărei specii, ponderat cu raportul molar 

în care ele interacţionează cu proteina. Este necesară simularea spectrelor ECD ale 
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moleculei neutre şi anionului în diferite conformaţii, compararea cu spectrul 

experimental şi compunerea spectrelor simulate ale conformaţiilor alese cu diferite 

ponderi între 0 şi 1. Pentru a da un exemplu, vom considera cazul fisetinei, un alt 

flavonol, cu pKa= 7,4 [39], pentru care anionul cel mai stabil este tot cel deprotonat

în poziţia 7. Ca şi kaempferolul, ea are un singur grad de libertate de rotaţie, în jurul 

legăturii simple ce leagă ciclul benzenic de fragmentul cromenonic.  

Fig. 2. Deconvoluţia spectrelor de absorbţie ale kaempferolului în tampon fosfat, 

pH=7.4, în absenţa (a) şi în amestec 1:1 cu HSA (b). Reprodus din referinţa [22], cu 

permisiunea Elsevier.
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Spectrul ICD fisetină-albumină are 4 maxime, la 411, 378, 335 şi 322 nm, 

obţinute prin deconvoluţie, toate cu intensităţi negative [21]. Dacă se calculează 

perechile putere rotatorie-lungime de undă pentru intervalul spectral 200-450 nm, se 

constată că nici molecula neutră, nici anionul nu au un spectru ECD format din patru 

benzi negative pentru nici una din conformaţiile considerate. Poate fi un indiciu că 

ambele specii interacţionează cu HSA, astfel încât spectrul experimental va fi o sumă 

a spectrelor celor două specii în situsul activ, ponderate cu raportul molar în care se 

găsesc cei doi complecşi. În prealabil, se aleg acea conformaţie a fisetinei şi a 

anionului său care prezintă benzi la lungimi de undă cel mai apropiate posibil de 

valorile experimentale de mai sus. Acestea sunt torsionate, cu un diedru de 30º

(specia neutră) şi 40º (anionul). Din reconvoluţia acestor două spectre cu diferite 

rapoarte molare se obţin spectrele simulate din figura 5. Pe baza raportului de 

intensităţi al celor patru benzi care corelează cel mai bine cu datele experimentale, de 

asemeni notate în figură, se ajunge la concluzia că fisetina se leagă la HSA în 

proporţie egală sub formă neutră şi anionică, spre deosebire de alţi flavonoli, 

kaempferolul şi quercetina, care, aşa cum am arătat, se leagă numai ca anioni, deşi au 

valori ale pKa apropiate.

Fig. 3. Spectrul ICD experimental al unui complex 1:1 kaempferol:HSA (cercuri) şi 

spectrele ECD simulate ale speciei neutre şi ale unor specii anionice (anionul în 

poziţia 7 cu roşu, τ = 30º). Funcțională DFT/set de bază: B3LYP/6-31++G(d,p), 

solvent - apa. Reprodus din referinţa [22], cu permisiunea Elsevier. 
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Fig. 4. Spectrul ECD simulat al quercetinei deprotonate în poziţia 7 (τ = 20º). 

Funcțională DFT/set de bază: B3LYP/6-31++G(d,p), solvent - apa. Datele 

experimentale pentru complexul 1:1 cu HSA sunt date ca linii verticale. Reprodus din

referinţa [24] cu permisiunea PCCP Owner Societies. 

Fig. 5. Reconvoluţia spectrelor ECD simulate ale fisetinei neutre (N) şi anionului său 

deprotonat în poziţia 7 (A7) în diferite rapoarte molare. Funcțională DFT/set de bază: 

B3LYP/6-31++G(d,p), solvent - apa. Spectrul experimental al complexului 1:1 cu

HSA este figurat ca linii verticale. Reprodus din referinţa [21] cu permisiunea 

Springer Science and Business Media.
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6. Perspective
Aplicarea acestei metode într-o serie de cazuri, aşa cum s-a văzut în 

capitolele anterioare, a arătat validitatea ipotezelor de la care s-a pornit şi a 

metodologiei propuse.  În afara complecşilor 1:1, pot fi caracterizaţi din punct de 

vedere structural şi complecşi cu stoechiometrie 2:1, în care două molecule de ligand 

sunt incluse în situsurile proteinei [11]. Calculele cuantice pot fi precedate de docking

molecular, procedură preliminară importantă tocmai în cazul complecşilor cu 

stoechiometrie 2:1, unde pentru simularea spectrului dimerului, pe lângă conformaţia 

monomerilor, este necesară cunoaşterea geometriei relative a celor doi monomeri, 

care interacţionează între ei prin intermediul momentelor electrice de tranziţie (cuplaj 

excitonic). Unii liganzi, cum ar fi derivaţii de cumarină, prezintă forme diferite ale 

spectrelor ICD în funcție de natura proteinei și/sau de raportul molar în care se află cu 

aceasta. Rezultatele calculelor cuantice (date în curs de publicare) și corelarea lor cu 

spectrele experimentale arată că legarea are loc în situsuri diferite ale proteinelor, 

liganzii adoptă conformații diferite, iar în unele cazuri se formează succesiv 

complecși 1:1 și 2:1. Tratarea problemei devine mai complexă atunci când există în 

moleculă două grade de libertate de rotaţie, ca în cazul 7-metoxi-3-carboxicumarinei. 

O altă direcție în curs de finalizare în laboratorul nostru este aceea de a trata 

un alt tip de echilibru ce afectează procesul de legare în afara celui acido-bazic, de 

exemplu tautomeria enol-cetonă. Este vorba de curcumină (cu formula structurală din 

figura 6), care prezintă două grupări fenolice, una enolică și câteva grade de libertate 

de rotație. 

O OH

HO

O

OH

O

Fig. 6. Formula structurală a curcuminei în forma sa enolică 
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PERSONALITĂȚI ALE CHIMIEI ROMÂNEȘTI 

Profesor Doctor Inginer Claudiu SUPURAN

 Confucius spunea că: „dacă gândeşti pentru durate de un an, plantează  

seminţe; de un deceniu, plantează copaci; iar de un secol, educă oameni“. Pentru un 

educator, un semn al succesului este să afle un discipol care îşi depăşeşte profesorul, 

sau, citându-l pe Leonardo da Vinci în Gânduri despre artă și viaţă: „Cel care nu-şi 

depăşeşte  profesorul, nu este un discipol bun“. Acest semn s-a petrecut cu autorul

acestor rânduri, mulţumită lui Claudiu Supuran. 

Așa cum se va arăta mai departe, indicele Hirsch (h) măsoară rezultatele 

cercetării fiind bazat pe numărul de publicaţii și citări. Indexul h al prezentului autor a

fost depăşit considerabil de indexul unuia dintre foștii săi doctoranzi, Claudiu 

Supuran, care este în prezent profesor la Universita degli Studi, Florenţa, Italia. 

Activitatea de cercetare a profesorului Supuran este centrată pe studiul inhibitorilor și 

activatorilor selectivi ai izoformelor anhidrazei carbonice, cu numeroase aplicaţii în 

lupta împotriva multor boli cum ar fi glaucom, epilepsie, ulcer duodenal și gastric, 

migrene și cancer. 

       Ca profesor de chimie organică la Institutul Politehnic (acum Universitatea 

Politehnica) din Bucureşti, România, am acceptat cererea lui Claudiu Supuran de a 

urma cu mine studiile de doctorat, după ce a absolvit studiile universitare în 1987, pe 

când avea 25 de ani. Căderea comunismului în România la sfârşitul anului 1989 şi 

implicarea multor tineri în ceea ce ei credeau a fi o revoluţie ( dar a fost mai degrabă 

o lovitură de stat bine plănuită) au încetinit pentru câteva luni cercetările lui Claudiu, 

dar în octombrie 1991 şi-a susţinut teza: „Designul inhibitorilor şi activatorilor 

anhidrazei carbonice“. Acest subiect a fost şi este leit-motivul cercetării lui Claudiu. 

În prezent el este „expertul pe plan mondial în anhidraza carbonică “. 

      Anhidrazele carbonice (abreviere AC) sunt enzime (proteine) ce conţin zinc; 

ele sunt larg răspândite în toate organismele şi au un rol important în accelerarea 

reacţiilor lente dintre două molecule în soluție (dioxid de carbon şi apă) rezultând 
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anioni de bicarbonat şi protoni (de fapt cationi hidroniu): CO2 + H2O = HCO3- + H+.

Aceste enzime de tip AC rivalizează în importanţă cu rubisco (1,5-ribuloza-bisfosfat 

carboxilaza/oxigenaza), cele mai abundente enzime din biosferă, care iniţiază 

formarea moleculelor organice cu ajutorul luminii solare din aceleași molecule în faza 

gazoasă: 6CO2 + 6H2O = (CH2O)6 + 6O2 (glucoza C6H12O6 este primul carbohidrat

format prin această fotoasimilare; lanțul său de șase atomi de carbon este format fie 

ca 3+3 atomi de carbon pentru majoritatea plantelor, bacteriilor și algelor, fie ca 

4+2 atomi de carbon în cazul plantelor ce cresc în climate calde). Tot oxigenul de pe

Pământ a fost generat prin fotoasimilare. 

     Pâna acum în toate familiile viețuitoarelor (archaea, procariote și eucariote), 

s-au identificat cinci familii genetice distincte de AC. Organismele celulare cu un

nucleu în fiecare celulă (eucariote) incluzând vertebratele și plantele verzi conțin 

multiple izoforme ale α-anhidrazelor carbonice. Astfel, în mamifere (inclusiv oameni) 

există 16 izoforme ale α-anhidrazelor carbonice localizate în plasma celulei, 

membrane, mitocondrii sau secreții. Câteva dintre aceste enzime accelerează 

hidratarea CO2 și deshidratarea acidului carbonic până la un milion de ori. 

Anhidrazele carbonice umane reglează pH-ul și echilibrul fluidelor în diverse organe, 

și astfel, au rol în menținerea acidității necesare salivei, stomacului și intestinelor 

pentru digestie sau în reglarea transportului fluidelor în rinichi, creier sau ochi; ele

sunt de asemenea implicate in formarea produselor secundare rezultate din procesele

oxidative generatoare de energie și dioxid de carbon (care este transmis la plămâni și 

expirat). Unii inhibitori ai anhidrazelor carbonice umane au fost utilizați încă din anii 

1950 pentru tratarea glaucomului, dar recent s-au dezvoltat și alte utilizări ale lor, 

cum sunt tratarea epilepsiei, ulcerului duodenal și gastric, migrenelor și cancerului. 

Claudiu Supuran a realizat în teza sa de doctorat o combinare între interesul

său timpuriu pentru anhidrazele carbonice și clasa mea preferată de heterocicluri 

aromatice, sărurile de piriuliu (inele de șase atomi în care unul dintre grupurile CH 

este înlocuit cu un atom de oxigen încărcat pozitiv). După ce devenise inginer 

chimist, el a lucrat doi ani ca și cercetător la Centrul de Cercetare Gastroenterologică, 

condus de Dr. I. Pușcaș la Spitalul Șimleul Silvaniei, locul de naștere al lui Claudiu. 

În colaborare cu un promițător tânăr chimist anorganician, Marius Andruh (în prezent 

academician și profesor la Universitatea București) și cu I. Pușcaș, Claudiu Supuran a 

publicat prima sa lucrare dintr-o serie lungă despre inhibitorii anhidrazelor carbonice 

[1]. Începând cu anul 1990, Claudiu s-a mutat în București și și-a început cariera 

academică în calitate de asistent universitar de chimie organică și biochimie la 

Universitatea București (1990-1991) și profesor asociat de chimie bio-organică la 

aceeași universitate (1992-1994). Rezultatele muncii sale sârguincioase au fost 

publicate alături de mine și alți coautori între anii 1990-1994 [2-13]. Trebuie să 

menționez aici câțiva dintre acești coautori, unii emigrând în SUA sau Franța: 

Dr. G. Manole, fizician specializat în cardiologie, locuiește în București, 

academicianul Mircea D. Banciu, profesor la Universitatea Politehnica din București, 
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decedat; Dr. Ovidiu Maior, profesor la Universitatea București, decedat; Dr. Mircea 

D. Gheorghiu, profesor la Universitatea Politehnica din București, apoi director de 

studii de licență la MIT, SUA, și în prezent profesor adjunct la Colegiul Saint-Mary 

din California, SUA; Dr. Antonie Dinculescu, cercetător chimist în SUA, în prezent 

interesat de teoria numerelor și cosmologie; prof. Mihai Bărboiu, Universitatea din 

Montpellier, Franța. Ar trebui să-l menționez și pe Dr. Jose Elguero și pe soția sa, 

Rosa Claramunt, din Madrid, Spania. Printre publicațiile lui Claudiu alături de mine, 

Dr. Banciu și Dr. Andruh, cea mai importantă descoperire a fost reprezentată de 

inhibitorii anhidrazelor carbonice care nu pot traversa membranele celulare, cu

acțiune selectivă pentru anumite izoforme, obținute sintetizând săruri de piridiniu din 

săruri de piriliu combinate cu sulfonamide aromatice; aceste rezultate promițătoare 

inițiale au fost dezvoltate după anul 2009 împreună cu cercetători din Turcia și Italia 

[14,15].

     După activitatea sa post-doctorală în SUA în 1994 (Universitatea Florida din 

Gainesville și Universitatea Washington din Seattle), Claudiu Supuran s-a stabilit în 

Florența, Italia: ca cercetător (1995-2000), apoi profesor contractual (2000-2006) și 

acum profesor la Universita degli Studi, Firenze, Italia dupa două stagii intermediare 

la universitățile din Brisbane (Australia) și La Plata (Argentina). 

Dintre numeroasele sale descoperiri din domeniul anhidrazelor carbonice, iata

mai jos câteva prezentări sumare: 

    (i) O altă combinare de interese comune a apărut când s-au căutat corelări 

cantitative între structură și activitate biologica (QSAR) pentru diversele clase de 

substanțe ce se comportă ca inhibitori pentru anhidrazele carbonice. Trebuie plecat de 

la faptul că o formulă chimică organică este reprezentată printr-un graf molecular, 

care este o entitate discreta, în timp ce activitățile biologice sunt măsurate pe o scală 

numerică continuă. Pentru studiile QSAR o metodă simplă este folosirea indicilor 

topologici care asociază grafuri cu numere [16]. Împreună cu Claudiu și colegi din 

India, am publicat în 2004-2006 câteva lucrări despre corelarea cantitativă structură-

activitate utilizând indici topologici pentru inhibarea anhidrazei carbonice -I, -II, -IV

și –VII [17-20]; în una din aceste lucrări [18] am folosit indexul cunoscut ca index 

Balaban.

     (ii) Mecanismul de acțiune al inhibitorilor anhidrazei carbonice implică 

coordinarea atomului de oxigen dintr-o molecula de apă cu atomul de zinc din AC. 

Difracția cu raze X a anhidrazei carbonice înainte și după adăugarea inhibitorilor 

moleculari arată cum aminoacizii din AC înconjoară atomul de zinc, formând un 

canal care poate fi blocat de inhibitori, de obicei o grupă sulfonamidică sau un anion 

[21-23]. Munca lui Claudiu a dus la descoperirea unui număr mare de inhibitori 

aparținând claselor sulfonamidelor, sulfamidelor sau sulfamaților, care arată nu numai 

o bună afinitate a acestor enzime, ci și o selectivitate pentru numeroasele izoforme ale 

anhidrazei carbonice umane.



Personalități ale chimiei românești 27 

(iii) El a descoperit câteva clase complet noi de inhibitori ai anhidrazei

carbonice, precum și mecanismul lor de acțiune: (i) cumarinele, care acționează ca 

inhibitori ”protomedicament”, fiind hidrolizate în situsul catalitic al enzimei la

derivați ai acidului 2-hidroxi-cinamic, care închid apoi intrarea în situsul activ; (ii) 

poliamidele ( spermina, spermidina, etc) care se leagă de molecula de apă coordinată 

de atomul de zinc; (iii) ditiocarbamații care coordinează ionul metalic din situsul activ 

al anhidrazei carbonice; și (iv) xantații, care se leagă într-un mod similar cu cel al 

ditiocarbamaților. 

    (iv) Claudiu a elucidat mecanismul de acțiune al activatorilor anhidrazei 

carbonice, utilizând cristalografia de raze X și tehnici spectroscopice. Activatorii se 

leagă la intrarea situsului activ și participă la procesul de vehiculare al protonilor între 

situsul activ și mediu, favorizând etapa de determinare a vitezei procesului catalitic. 

Acești activatori ar putea să găsească aplicații farmaceutice pentru managementul 

bolii Alzheimer sau pentru terapii de memorie.

(v) El a publicat dovada de principiu pentru implicarea unor izoforme de AC

în tumorigeneză (anhidraza carbonică IX și XII), sau alte lipogeneze (CA VA și VB, 

de aici rezultând dezvoltarea agenților anti-obezitate), în timp ce pentru câteva 

anhidraze carbonice bacteriale/fungice/protozoare, el a arătat că sunt esențiale pentru 

ciclul de viață patogen și astfel ar putea conduce la agenți antibacterieni, antifungici și 

anti-protozoare cu un nou mecanism de acțiune. 

(vi) El a descoperit multe enzime (anhidraze carbonice) provenite de la o

varietate mare de organisme, începând cu bacteriile, cianobacteriile, archaea,

protozoare, plante, corali, fungi, etc. Clonarea, caracterizarea, inhibarea și activarea 

acestor enzime au fost studiate și publicate de către acest grup condus de Claudiu.  

    În anul 2005, fizicianul Jorge Hirsch a propus o formulă științifică de 

măsurare a rezultatelor cercetării, bazată pe numărul de publicații și citări, cunoscută 

astăzi drept indicele Hirsch (h). Conform definiției, un om de știință are indexul h

dacă h din cele N publicații ale sale au cel puțin h citări, iar celelalte ( N – h )

publicații au mai puțin de h citări. Cu alte cuvinte, dacă cineva face o diagramă 

punând  pe abscisă toate publicațiile relevante în ordinea descrescătoare a numărului 

de citări (aflat pe ordonată), atunci h (numărul de lucrări unde a fost citat în alte 

lucrări de cel puțin h ori) se află la intersecția bisectoarei unghiului dintre 

coordonatele carteziene cu curba numărului de citări având concavitatea în sus. În 

prezent, indexul h al oamenilor de știință se poate găsi ușor pe Internet, accesând baza 

de date de citări. Pentru a calcula manual acest index, se pot accesa pe bază de 

abonament baze de date precum Scopus și Thomson-Reuters Web of Knowledge care 

dau automat numerele de citări. Baza de date Google Gadget și programele Harzing’s

Publish or Perish calculează indexul h bazat pe intrările de pe Google Scholar. 
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Diferite baze de date pot da valori distincte ale indicelui h pentru una și aceeași 

persoană, deoarece citările de pe Google Scholar includ reviste, cărți și conferințe, în 

timp ce Web of Knowledge indexeaza excelent citările din revistele periodice, dar nu 

acoperă bine dările de seamă (Proceedings) ale conferințelor. Scopus acoperă bine 

conferințele, dar slab publicațiile mai vechi. 

Indicele h al cercetătorilor cu reputație stabilită și cu prestigii comparabile 

variază în funcție de domeniul de cercetare: științele vieții conduc către indici mai 

mari decât chimia, urmată de fizică, iar matematica are cei mai mici indici h. Pentru

fizicieni, Hirsch a estimat că după circa 20 de ani de activitate în cercetare, un „om de 

știință de succes” va avea un indice egal cu 20, un „om de știință remarcabil” egal cu 

40 și un „individ unic” 60. Vârsta crescândă a cercetătorului contribuie, de asemenea,  

la creșterea valorilor indexului h. În timp, mai multe propuneri au fost făcute pentru o 

estimare mai precisă a impactului personal și, prin extensie, a instituțiilor, 

universităților sau țărilor. 

    În anii următori au fost publicate mai multe alte încercări în speranța că vor 

îmbunătăți indexul h pentru mai mulți autori sau alți factori. În 2006 Dr. Tibor Braun 

a reunit în doua volume lucrări publicate în Scientometrics [25] și în 2008 un alt 

volum despre utilizările și abuzurile indexului h.

     Citările lui Claudiu și indexul său Hirsch sunt remarcabile: la începutul anului 

2014, avea peste 31.600 citări pentru lucrările sale și un index h= 85; lucrările sale 

[21] și [22] au 860 și respectiv 780 citări. Nu știu alți cercetători români care să aibă 

un rezultat atât de remarcabil; pentru comparație, indexul meu este de 62, cea mai 

citată lucrare a mea are 842 citări, și am un total de peste 13.000 de citări. Prin 

urmare, sunt mândru de realizarea cu succes a ceea ce am descris în primul paragraf

al acestei lucrări. 

    Pentru a încheia această relatare personală, aș vrea să reproduc câteva gânduri 

ale lui Claudiu Supuran dintr-un mesaj recent: « „Imprimarea“ pe care am avut-o

(pentru cercetare, publicații, etică, etc. ) a fost de la tine. Modelul meu de om de 

știință (un mare om de știință) ai fost tu - și îndrăznesc să spun, vei fi întotdeauna tu. 

Îmi pare rău dacă sună ca o confesiune, dar admirația și stima pentru tine sunt la fel 

de mari ca și acum 24 de ani, când am început să lucrez la teza mea de doctorat 

(acestea au fost și sunt extrem de importante pentru mine ca model pentru propria 

mea cercetare și pentru relațiile cu studenții/colaboratorii mei). Deoarece acest lucru 

este foarte personal, las la aprecierea ta dacă îl vei publica sau nu, dar este ceva ce am 

dorit să știi. Sper că nu sunt prea îndrăzneț, dar mă simt ca fiind fiul tău (științific 

vorbind, desigur). »
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A X-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Priorităţile chimiei pentru o 
dezvoltare durabilă - PRIOCHEM”

30-31 Octombrie 2014, București, România 

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Chimie şi Petrochimie – 
ICECHIM Bucureşti are o veche tradiţie în organizarea de simpozioane: în perioada 1981-
1994, în ultima săptămâna a lunii ianuarie a fiecărui an, la ICECHIM s-a desfăşurat 
manifestarea ştiinţifică “Simpozion ICECHIM”, manifestare reluatǎ  în  anul  2005, la nivel 
de simpozion internaţional. 

În zilele de 30 şi 31 octombrie 2014 ICECHIM a organizat a X-a ediţie a 
simpozionului internaţional „Priorităţile chimiei pentru o dezvoltare durabilă - 
PRIOCHEM”, având ca obiective:

 deschiderea / dezvoltarea de noi direcţii de cercetare; 
 identificarea de noi proiecte de colaborare internaţională; 
 stimularea cererii pentru cercetare, dezvoltare, inovare;
 diseminarea şi promovarea rezultatelor şi prezentarea cercetărilor ştiinţifice româneşti; 
 cunoaşterea celor mai noi realizări în domeniul tematicii desfăşurate; 
 realizarea de noi parteneriate;
 menţinerea contactului şi integrarea specialiştilor români în activităţile comunităţii 

ştiinţifice internaţionale, precum şi creşterea capacităţii de a oferi soluţii proprii. 
 impact ştiinţific prin elementele de noutate prezentate, aducând contribuţii la 

dezvoltarea chimiei heterociclurilor, chimiei medicale şi farmaceutice, ştiinţei 
materialelor, chimiei mediului etc.

 impact social, contribuind la dezvoltarea resursei umane prin formarea de tineri
specialişti în domenii noi, de vârf şi creşterea vizibilităţii naţionale şi internaţionale, 
precum şi creşterea competitivităţii 

Tematica simpozionului a permis prezentarea unor informaţii ştiinţifice în diverse 
domenii de cercetare şi progres tehnologic şi a constituit un schimb util de experienţă între 
specialiştii din ţară şi din străinătate, precum şi posibilitatea evaluării nivelului cercetării 
româneşti în raport cu nivelul actual european. 

Au participat peste 250 de specialişti din 6 mari universităţi, 13 institute de cercetare şi 
17 societăţi comerciale. 

În prima parte a simpozionului au fost  prezentate 6 conferinţe plenare susţinute de 
personalităţi din domeniu, din ţară şi din străinătate: 

 Dr.ing. Sanda VELEA, ICECHIM: ICECHIM – realizări şi perspective  
 Prof. dr. ing. Sorin ROŞCA, Universitatea Politehnica Bucureşti, Costin Neniţescu -

fondatorul şcolii româneşti de chimie organică   
 Prof.dr.ing. Tănase DOBRE, Universitatea Politehnica Bucureşti: Chemical

Engineering Aspects in Syntesis and Use of Bacterial Cellulose
 Prof.dr. ing Rodica-Mariana ION, ICECHIM / Universitatea Valahia Târgovişte:  

Romanian experience on nanomaterials for cultural heritage
 Prof.dr. Geza Nagy, Universitatea Pecs: Scanning Electrochemical Microscopy

(SECM) a Step in Development Studying Microworld
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 Dr. biochim. Florin OANCEA, ICECHIM: Agro-Bio-Economy – a Romanian
Approach for Clustering Greenchemistry Biotechnology and Agricultural Researches

În continuare s-au susţinut 57 lucrări orale în cadrul celor 5 secţiuni: 
 Bioresurse şi bioproduse
 Ingineria mediului şi protecţia patrimoniului cultural
 Materiale multifuncţionale şi nanocompozite
 Petrochimie şi inginerie chimică
 Secţiunea studenţilor.

Dintre cele 97 de postere prezentate, Comitetul Ştiinţific a selectat pe cele mai 
interesante, pentru a fi prezentate pe scurt în cadrul secţiunilor. 
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Moderatorii secţiunilor au selectat cele mai valoroase lucrări, care au fost premiate de 
Comitetul de organizare:

Premiul I: New Synthesis Methods of Isothiocyanates, suţinută de Prof. Dr. Iacob 
GUŢU, Universitatea de Stat a Moldovei, Chişinău 

Premiul II: Designed Titanium Coated Polymeric Substrate Micro-Topography
for Bone Tissue Engineering, susţinută de Livia SIMA, Institutul de Biochimie al Academiei 
Române

Premiul III: Cobalt(II) Phthalocyanine Screen Printed Carbon Electrode for
Studying the Interaction between Myoglobin and Peroxynitrite, susţinută de Ioana Silvia 
HOSSU, ICECHIM

Menţiune: The Influence of the Extraction Method upon Tannins Content and
Antioxidant Activity of Vaccinium Vitis Idaea Leafs, susţinută de Cristina LUNTRARU, 
S.C. HOFIGAL Export Import S.A.

Premiul special pentru postere: The Influence of the Hydrocloric Acid to the
Process of Obtaning 5-Cloromethyl-Furfural from D-Fructose, prezentat de David
BEDO, ICPAO Mediaş 

Premiul special pentru studenţi: Synthesis of Epoxysilane Functionalized Silica
Supports for Humic Acids Immobilization, susţinută de Monika SANDOR, Universitatea 
Babes-Bolyai, Cluj-Napoca
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Ca manifestări conexe s-au desfăşurat 7 workshopuri şi mese rotunde, în cadrul
cărora s-au dezbătut atât subiecte de interes general cât şi subiecte legate de proiectele noi 
aflate în desfăşurare:  

 Bioeconomie inovativă, lansarea unui cluster în domeniu;
 Agri-flux, proiect POSCCE în derulare la ICECHIM ;

 Ecological Products Based on Diatomaceous Earth and Essential Oils for the
Residues and Contaminants Reduction from the Food Chain, proiect ICECHIM;

 Biodegradable Thermal Insulating Composite Materials for Buildings and
Industrial Equipment, proiect ICECHIM;

 Multifunctional and Innovative Products for Safe and Bioenhanced Functional
Food from Newly Cultivated Plants in Romania (MAIA), proiect ICECHIM;

 Gaze de şist, în organizarea Societăţii de Chimie din România, a Societăţii de 
Inginerie Chimică şi a Facultăţii de Geologie şi Geofizică – Universitatea Bucureşti; 

 Liquid waste management, proiect transfrontalier româno-bulgar.

Putem aprecia că ediţia a X-a a simpozionului internaţional PRIORITĂŢILE 
CHIMIEI PENTRU O DEZVOLTARE DURABILĂ – PRIOCHEM, a constituit un real
succes, s-a bucurat de interes, a avut un impact ştiinţific naţional şi internaţional, dovadă fiind 
numărul mare de accesări a site-ului www.icechim.ro, a deschis noi oportunităţi de colaborare 
între firmele din tară şi în perspectivă cu instituţii europene, a contribuit la perfecţionarea 
tinerilor specialişti din institut (masteranzi, doctoranzi şi doctori), care au avut oprtunitatea de 
a-şi prezenta rezultatele cercetărilor personale.  

Mat. Octavian FRANGU
Director Tehnic ICECHIM Bucuresti
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Ciclu de conferințe  
Costin Nenițescu - Rudolf Criegee in GERMANIA 

Domnul Profesor Sorin ROȘCA, presedintele Societății de Chimie din România,  a susținut în 

luna decembrie 2014 la invitația Societății Germane de chimie un ciclu de prelegeri la patru 

universități din Germania. Subiectul acestor prelegeri intitulate Reacții regio-și stereo- selective ale 

complecșilor tricarbonil crom aromatici s-a înscris în ciclul prelegerilor dedicate comemorării 

colaborării dintre cei doi mari profesori de chimie organică din România și Germania: Costin 

Nenițescu și Rudolf Criegee.  

Conferințele au subliniat reactivitatea specială a inelelor aromatice complexate în complecșii 

crom tricarbonilici ai arenelor (ATC), ceea ce conferă acestei metode caracterul de prețios instrument 

pentru sinteza organică. S-au subliniat eforturile grupului de cercetare din România condus de 

profesorul Sorin Roșca pentru a înțelege problemele legate de reactivitatea ATC, precum și sintezele 

stereo selective care au fost realizate.

Conferințele s-ĂƵ�ďƵĐƵƌĂƚ�ĚĞ�ƉƌĞǌĞŶƜĂ�ƕŝ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƌĞĂ�ůĂ�ĚŝƐĐƵƜŝŝ�Ă�ƵŶƵŝ�ŶƵŵĉƌ�ŵĂƌĞ�ĚĞ�

studenți și cercetători de la Technische Universität Berlin,  Freie Universität Berlin, Technische 

Universität Braunschweig și Universität Leipzig. 

Cu acest prilej domnului profesor Sorin Roșca i s-a conferit o Diplomă de onoare din partea 

Societății Germane de chimie. 

.

Prof.Dr.Ing. Eleonora-Mihaela UNGUREANU
Facultatea de  Chimie Aplicată și Stiința Materialelor 

Universitatea Politehnica din București 
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