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We call pathologic publication in pathologic media the situations when otherwise correct scientists are forced
not to publish their research or the research is kept secret by the environment in which they work.

1. Introducere
Ştiinţa modernă a dezvoltat un mecanism de
comunicare specific, legat de apariţia primelor
reviste ştiinţifice (Philosophical Transactions of the
Royal Society, Londra şi Journal de Savants, Paris în
secolul al XVII-lea.
În esenţă, acest mecanism a rămas neschimabat
până în prezent şi se bazează pe publicarea selectivă
a cunoştinţelor parţiale (fragmente în formă de
articole).
Crearea şi publicarea fragmentelor de cunoştinţe
în formă de articole ştiinţifice a făcut şi face posibilă
funcţionarea eficientă a ştiinţei, respectiv a cercetării
ştiinţifice, iar creşterea spectaculară a volumului de
cunoştinţe este independentă de forma în care apar,
fie clasică adică tipărită, fie cea electronică.
Faptul că un articol care descrie rezultatele unei
cercetări a fost acceptat şi apare într-o revistă
cunoscută, care funcţionează pe baza evaluării
profesionale (peer review), este probabil, cel mai
corect indiciu, că se referă la o cercetare demnă de
atenţie, în ciuda faptului că, în mod evident, marea
majoritate a articolelor care corespund acestor
criterii, probabil după 10 ani, nu vor mai fi
considerate într-adevar semnificative, fiindcă vor
deveni depăşite.
Cu toate acestea, considerăm că sistemul actual
de comunicare ştiinţifică se bazează aproape integral,
pe literatura primară de articole publicate în reviste.
Price a introdus, în 1965, pe această bază, noţiunea
interesantă şi utilă de “linia frontului cercetării”.
Aceasta înseamnă, pe scurt, că în fiecare domeniu de
specialitate există, în mod permanent, o populaţie a
articolelor ştiinţifice, care reprezintă nivelul activ şi
efectiv al domeniului în cauză, din perioada
respectivă.
Orice rezultat sau descoperire ştiinţifică reală,
sau considerată ca atare, care este secretizat sau este

comunicat cu întârziere, deci care nu corespunde
mecanismului schiţat mai sus, trebuie considerat ca
fiind patologic.
2. Ştiinţa patologică
Dicţionarele definesc patologia ca ştiinţa, care se
ocupă de cauzele bolilor şi de fenomenele provocate
de acestea.
Literatura ştiinţifică consideră ca “ştiinţă patologică” procesul prin care “cercetătorii, sub influenţa
unor efecte subiective, dorinţe nerealiste respectiv
iluzii, se implică în publicarea/anunţarea unor
rezultate false” [1]. Se pare că expresia a fost
introdusă de Irving Langmuir, fizician distins cu
premiul Nobel într-o conferinţă susţinută la Laboratorul Knolls Research, în 1953. Acolo el a accentuat
că ştiinţa patologică este aceea în care “faptele nu
sunt aşa cum sunt” (“the science of things that aren’t
so”) [2]
De aceaşi temă se ocupă, în mod aprofundat, şi
cartea recent apărută a fizicianului Robert L. Park,
care numeşte patologică ştiinţa “în care “cercetătorii
veritabili se amăgesc înşişi” (pathological science,
wherein genuine scientists deceive themselves) [10].
Din punct de vedere conceptual, tot aici se poate
încadra expresia lui Richard Feynman, care descrie
fenomene asemănătoare, de exemplu “cargo cult
science”, folosită de autor întâi la cuvântarea de
deschidere a anului 1974 la California Institue of
Technology. Feynman nu a considerat că cercetătorii,
care comunică astfel de idei, ar fi incompetenţi sau
necinstiţi, ci că ei se păcălesc singuri şi nu sesizează
erorile din datele lor experimentale. Mai târziu, s-a
încercat şi elaborarea unei teorii generale a ştiinţei
patologice [14], respectiv, s-a iniţiat diferenţierea sa
de pseudoştiinţe şi de atitudinea frauduloasă în
cercetarea ştiinţifică. [3]
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În prezenta lucrare, folosim noţiunea de
patologie într-un sens diferit de cele arătate mai sus.
Nu ne referim la modul de gândire şi comportamentul cercetătorilor, ci la circumstanţele în care
cercetătorii trebuie să comunice sau, dimpotrivă, să
nu comunice rezultatele lor. Ne gândim, în primul
rând, la caracterul închis sau accesibilitatea dificilă a
laboratorului sau institutului, în care se efectuează
cercetarea, la secretizarea paranoică a temelor de
cercetare, respectiv la oricare altă împrejurare, care
expune cercetătorii la limitări şi constrângeri independente de voinţa lor sau influenţează comunicarea
rezultatelor, astfel încât aceasta să se desfăşoare întrun mod diferit de cel schiţat in introducerea acestei
lucrări.
Desigur, cadrul şi volumul prezentului articol
exclud posibilitatea unei largi prezentări, respectiv
analiza monografică a temei. Cu toate acestea,
sperăm că vom putea ilustra şi pune în lumină, în
mod convingător, fenomenele tratate prin exemplele
pe care le vom relata în continuare.
3. Artemisinina: publicarea ştiintifică în
China în timpul bandei celor 4 şi a
revoluţiei culturale
Gruparea politică denumită mai târziu “banda
celor 4” a dominat revoluţia culturală iniţiată de
Mao, între 1974 şi 1976. Personalitatea cea mai
cunoscută din bandă a fost Chiang Ching, a treia
soţie a lui Mao, pe vremuri actriţă în Shanghai, iar
tovarăşii ei au fost Chang Chün-Chao, teoreticianul,
Yao Wen-Tuan propagandistul, stăpânul absolut al
“mass media” şi Wang Hung-Wen, fost paznic de
securitate într-o uzină textilă. Cei patru aveau
concepţii profund antiintelectuale şi erau ostili faţă
de cercetători şi oamenii de ştiinţă. [9]
În timpul dominaţiei “bandei celor 4” şi în
atmosfera revoluţiei culturale, China lui Mao s-a
izolat, în mare măsură, de lumea avansată şi, desigur,
nici cercetarea ştiinţifică nu era o excepţie. De
exemplu, în China au devenit de negăsit cărţile şi
revistele de specialitate din străinătate, indispensabile
pentru activitatea de cercetare [16].
În pofida acestei situaţii, anumite cercetări
ştiinţifice au fost totuşi înterprinse, ca de exemplu,
aşa-zisul Proiect 523 pentru studiul Artemisininei- în
chineză Qinghaosu cel mai eficient medicament
antimalaric cunoscut pe plan mondial şi asta chiar şi
în cele mai sălbatice perioade ale revoluţiei culturale,
cu sprijinul cercurilor celor mai sus-puse [5].
Datorită secretizării sale foarte stricte, această
activitate s-a desfăşurat, de la bun început, în condiţii
patologice, atât din punct de vedere social, cât şi

ştiinţific. Şi, datorită unui mecanism intern misterios,
în cazul proiectului 523 a apărut şi componenta “sine
qua non” a cercetării ştiinţifice - comunicarea rezultatelor ştiinţifice, dar într-o formă aparte. Deşi
qinghaosu (artemisinina) a fost descoperită deja în
1972 sau 1973, cercetarea a devenit cunoscută numai
în 1977, sub forma publicării unui articol ştiinţific.
Desigur, articolul a apărut în limba chineză în revista
Ke Xue Tong Bao (Chinese Science Bulletin) vezi
Fig. 1.
Titlul articolului de o pagină este: “O nouă
variantă a sesquiterpenlactonei, qinghaosu”.
Articolul începe cu următorul text: “Din planta
Artemisia annua am separat un compus cristalin care
a fost denumit qinghaosu”. Articolul continuă cu
descrierea proprietăţilor compusului. În acest articol,
este menţionată, pentru prima oară, denumirea de
qinghaosu. Spre deosebire de tradiţia acceptată de
secole în lumea publicării, articolul nu are autori. În
mod interesant şi neobişnuit, în locul numelor se
specifică: “grupul de coordonare al studiului qinghaosu”.
Este interesant şi greu de explicat de ce în articol
nu se pomeneşte un singur cuvânt despre malarie şi
vindecarea ei. Al doilea articol despre qinghaosu a
apărut în 1979, tot în limba chineză, în revista Hua
Xue Xue Bao (Journal of Chemical Engineering of
Chinese Universities).
Aceasta comunicare are deja 10 pagini şi, spre
deosebire de primul, numeşte deja, în mod surprinzător, toţi autorii şi locurile lor de muncă.
Şi mai surprinzător este că tot în 1979, revista
Chinese Medical Journal a publicat articolul în limba
engleză, aducând la cunoştinţă lumii utilizarea
qinghaosu (artemisininei) pentru tratamentul malariei, dar tot fără a menţiona autorii. Şirul surprizelor
continuă, prin aceea că articolul în limba engleză are
bibliografia numai în limba chineză. Referinţa nr. 9
este articolul amintit din 1979, în timp ce referinţa nr.
10, tot în limba chineză şi cu menţiunea “în curs de
apariţie”, vorbeşte despre articolul intitulat “structura
cristalină şi configuraţia absolută a qinghaosu”.
Acest articol a apărut în limba engleză, în revista
Scientia Sinica în 1980, tot cu un caracter anonim,
dar având în loc de autori personalizaţi, textul
neconform “Qinghaosu Research Group, Institute of
Biophysics, Academia Sinica”. Probabil că este
semnificativ faptul că articolul publicat în limba
engleză în 1980 nu se referă la cel din 1979, tot în
engleză şi având menţionaţi şi autorii. Ne putem
închipui că autorii anonimi nu erau informaţi despre
articolul respectiv, dar nu putem exclude nici faptul
că, sub influenţa mediului patologic, autorii nu au
fost mentionaţi, în mod intenţionat.
Poate că cea mai semnificativă concluzie pe care
o putem trage din cele de mai sus, este aceea că, şi în
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condiţii patologice, pot să apară descoperiri mari şi
importante şi că destinele amare ale cercetătorilor
trăite în timpul revoluţiei culturale nu au reuşit să-i
abată pe cei entuziaşti de la rezolvarea sarcinilor de
cercetare.
În acest caz, lipsa mecanismelor introduse în
cercetarea ştiinţifică de vreo 400 de ani, respectiv,
folosirea lor într-un mod neobişnuit şi ciudat, s-a
soldat cu aceea că dintre cei aproximativ 500 de
cercetători care au participat la Proiectul 523 , cea
mai mare parte au rămas anonimi şi, chiar dintre cei
mai merituoşi, numai foarte puţini au devenit
cunoscuţi.
Mai pare foarte probabil că pe parcursul
descoperirii şi publicării qinghaosu (artemisininei),
s-a putut observa încă un fenomen nou şi anume
competiţia, care poate să apară chiar şi într-un astfel
de mediu. Competiţia corectă, cinstită este o forţă
motrică recunoscută a cercetării ştiinţifice normale.
La descoperirea qinghaosu, însă, mediul patologic
de cercetare pare-se că a generat condiţii de publicare
şi de competiţie patologice, în care, bazându-se pe
factori de forţă şi putere, unii cercetători, de altfel de
succes, şi-au revendicat realizări nemeritate în
detrimentul colegilor lor.
4. Nanodiamantele - amânarea patologică
timp de 40 de ani a publicării unei
descoperiri din Uniunea Sovietică
În 1961, doi cercetători din SUA (De Carli,
Jamieson, 1961) au publicat in revista Science un
articol despre sinteza diamantelor artificiale, care a
stârnit un mare interes pe plan mondial. Articolul a
fost remarcat şi în fosta Uniune Sovietică, în mai
multe locuri, şi, aşa cum s-a aflat mai târziu, acolo
s-a încercat reproducerea rezultatelor din articol.
Într-unul dintre locuri, în oraşul secretizat militar
Snejinsk, într-un institut deghizat, ca aparţinând de
Academia de Ştiinţe a URSS, dar care era specializat
mai mult în cercetări militare, tânărul cercetător
Viaceslav Danilenko a descoperit că prin modificarea
metodei cercetătorilor americani sus-amintiţi se pot
fabrica nanodiamante la scară mare.
În locul publicării noului procedeu, autorităţile
sovietice au dispus secretizarea severă a descoperirii
[4]. Danilenko nu a avut voie să prezinte rezultatele
sale nici într-o comunicare ştiinţifică şi nici în cadrul
unor conferinţe externe sau interne. Una dintre
consecinţele patologice ale acestei situaţii a fost
aceea că aproape simultan cu Danilenko, nanodiamantele, respectiv sinteza, lor s-a mai realizat în
trei locuri din URSS, în mod independent, fără ca
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realizatorii să se cunoască sau să ştie despre institutul
din Snejinsk.
Datorită condiţiilor patologice de publicare,
lumea a aflat despre descoperirea nanodiamantelor
numai după 40 de ani, când datorită dezintegrării
Uniunii Sovietice, Danilenko a reuşit, în 2004, să-şi
publice descoperirile făcute în anii 1960 [6]. Sub
influenţa acestei publicaţii, au început cercetări
intense pentru studiul şi aplicaţiile nanodiamantelor
şi acestea continuă şi în prezent. [8]
5. Publicarea si brevetarea microtitrarii si
a microtitratorului Takatsy
Inframicrobiologul Takatsy, medic cercetător în
domeniul gripei, a publicat în 1950, în revista
maghiară Kísérletes Orvostudomány (Medicina
Experimentală) un articol intitulat “O nouă metodă
pentru efectuarea rapidă şi precisă a diluţiilor în serie”
[13]. În esenţă, metoda intenţiona să simplifice şi să
accelereze procedeul denumit titrare serologică de
diluare pentru testul de gripă efectuat anterior, în
serii de eprubete, prin aceea că înlocuia eprubetele cu
o placă de sticlă plexi de formă paralelipedică
prevăzută cu 96 de adâncituri (cavităţi) perforate,
aşezate pe 12 rânduri, Diluarea, în loc de pipete, se
face cu aşa-zişi cercei spirali, formaţi din fire de
platină cu partea inferioară înfăşurată în formă
rotundă (Fig. 2).
Metoda permite reducerea considerabilă a
cantităţii de lichid şi reducerea timpului de execuţie a
operaţiei în serie. Este probabil că Takatsy era
conştient de caracterul revoluţionar al invenţiei sale
şi de importanţa sa epocală pentru dezvoltarea
diagnosticii în laboratoarele de ştiinţe medicale. În
acele vremuri, însă (anii 1950), nu era posibilă
publicarea cercetărilor ştiinţifice în străinătate sau în
limbi străine.
În paralel cu publicaţia de mai sus, autorul a
depus o cerere de invenţie la Oficiul Naţional pentru
Invenţii din Ungaria. Însă, prin decizia sa din 14
iunie 1951, Oficiul a respins cererea pe baza
importanţei reduse a ideii pentru economia naţională.
În a doua jumătate a anului 1960, fabrica pentru
instrumente de laborator din Esztergom (Ungaria) a
început să fabrice microtitratorul Takatsy atât pentru
piaţa internă, cât şi pentru export, via întreprinderea
de comerţ exterior Metrimpex.
La cererea Metrimpex, autorul prezentului articol
a prezentat Microtitratorul, împreună cu multe alte
instrumente la câteva expozitii mari internaţionale,
specializate în industria aparatelor de laborator.
(Paris, Basel, Frankfurt am Main) pentru a-l face
cunoscut clienţilor din alte ţări.
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După ce a fost refuzat de multe ori, Takatsy
Gyula a primit, în sfârşit, un brevet pentru
Microtitrator la 7 mai 1963, (Fig 3). Însă, din cauza
neglijenţei, respectiv neatenţiei uzinei producătoare,
brevetul nu a fost extins, respectiv depus/obţinut şi
pentru alte ţări.
Astfel, principiul Microtitratorului şi instrumentului, ca atare, au devenit o pradă de copiat
uşoară pentru firmele producătoare de instrumente de
laborator din ţările vestice.
O consecinţă directă a fost că în articolul
intitulat: “Application of a Microtechnique to Viral
Serological Investigations”, apărut în 1961, autorii au
descris principiul Microtitratorului, puţin modificat,
ca fiind al lor. [12]. Abstractul articolului lui Sever
începe astfel: “A microtechnique (modified Takátsy)
is described which can be applied to complement
fixation, hemagglutation, hemagglutination, inhibition and metabolic inhibition tests”.
Pe baza articolului lui Takatsy, mai multe firme
din vest si din Statele Unite au început să fabrice
plăcile de material plastic, prevăzute cu cavităţi de
diverse volume, care înlocuiesc eprubetele şi care se
produc şi azi în număr de milioane, revoluţionând
analizele clinice.
Mediul autohton patologic din anii 1950 l-a
impiedicat pe Takatsy să-şi publice şi să-şi breveteze,
în mod corespunzător, rezultatele şi, astfel din cauza
lipsei de protecţie prin brevet, s-au îmbogăţit firmele
străine.
Cu o întârziere apreciabilă, meritele lui Takatsy
au fost recunoscute şi azi el fiind considerat un clasic
al titrării serologice [17].
6. Epilog
Autorul acestui studiu speră ca prin
caracterizarea unui fenomen, cel al “cercetării în
mediu patologic”, până acum nerelatat în literatura de
specialitate, să atragă relatări de cazuri similare şi
cazuri nedescrise până acum în România şi în alte
părţi ale lumii.
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Anexă

Fig. 1. Articolele publicate despre Artemisinina în timpul revoluţiei culturale şi după aceasta.
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Fig. 2. Componentele de bază ale Microtitratorului Takatsy (a, b). Microtitratorul (c) şi modul de funcţionare (d).
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Fig. 3
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