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Ρόµπερτ Λάνγκερ: Ο επιστήµονας που 
άλλαξε τη ζωή 2 δισ. ανθρώπων 
Ο καθηγητής από το ΜΙΤ µάς µιλάει για όλα τα θαυµαστά που έχει καταφέρει - 
από τη µηχανική ιστών ως την ανάπτυξη αντιαγγειογενετικών παραγόντων και 
επενδεδυµένων µε φάρµακο στεντ - µε αφορµή την πρόσφατη βράβευσή του µε 
το «Νοµπέλ της Μηχανικής» 
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Παίζει στα δάχτυλα την καινοτοµία η οποία προσφέρει 
πρωτοποριακές θεραπείες για πλήθος νόσων. Ακροβατεί µε περισσή 
άνεση ανάµεσα σε διαφορετικά επιστηµονικά πεδία – σπούδασε 
άλλωστε χηµικός µηχανικός και τώρα έχει υπό τη διεύθυνσή του το 
µεγαλύτερο Εργαστήριο Βιοϊατρικής στον κόσµο µέσα στο διάσηµο 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης (ΜΙΤ). Ο καθηγητής 
Ρόµπερτ Λάνγκερ µοιάζει µε έναν ταχυδακτυλουργό που µε το µαγικό 
ραβδί του «πασπαλίζει» µε ανακούφιση τον πληθυσµό. ∆εν είναι 
τυχαίο ότι, όπως εκτιµάται, η ερευνητική δουλειά του ιδίου και των 
συνεργατών του έχει επηρεάσει τη ζωή 2 δισεκατοµµυρίων ανθρώπων! 
Πριν από λίγες ηµέρες ο επιστήµονας αυτός των 220 µεγάλων 
βραβείων έλαβε άλλη µία σηµαντική τιµητική διάκριση, το βραβείο 
Queen Elizabeth για τη Μηχανική, που θεωρείται Νοµπέλ στο 
συγκεκριµένο πεδίο. Ο µηχανικός µε τις περισσότερες αναφορές 
άλλων επιστηµόνων στο έργο του µίλησε στο ΒΗΜΑscience, µε 
αφορµή την τελευταία βράβευσή του, για όσα έχει επιτύχει ως τώρα – 
έχει µεταξύ άλλων χαρίσει στην ανθρωπότητα προηγµένα στεντ για τις 
καρδιοπάθειες, ιστούς για µεταµόσχευση δέρµατος, «έξυπνα» 
συστήµατα χορήγησης φαρµάκων, επιδέσµους για τραύµατα µε 
έµπνευση τις σαύρες αλλά και αντιαγγειογενετικούς παράγοντες µε 
εφαρµογή σε πολλές ασθένειες – καθώς και για τα όσα οραµατίζεται 
για το µέλλον. Εχετε 2 δισ. λόγους για να διαβάσετε αυτό το κείµενο 
και άλλους τόσους για να πείτε (και να πούµε όλοι) «ευχαριστώ» σε 
αυτόν τον... ζογκλέρ της επιστήµης. 
 
Θεωρείται «θεός» της βιοϊατρικής µηχανικής - όχι µόνο από τους περισσότερους 
από 100 φοιτητές και ερευνητές που εργάζονται µαζί του νυχθηµερόν στο 
µεγαλύτερο εργαστήριο Βιοϊατρικής Μηχανικής στον κόσµο µέσα στο διάσηµο 
Ινστιτούτο Τεχνολογίας της Μασαχουσέτης, το ΜΙΤ, αλλά και από πολλούς 
συναδέλφους του. Και ο χαρακτηρισµός δεν είναι τυχαίος, αφού τα όσα έχει 
επιτύχει µέχρι στιγµής αυτός ο χηµικός µηχανικός που διέπρεψε στον... ιατρικό 
τοµέα µάλλον µοιάζουν πολύ πάνω από τα «γήινα» για όλους εµάς τους κοινούς 
θνητούς. Ο 66χρονος σήµερα δρ Ρόµπερτ Λάνγκερ, ένας από τους 11 
καθηγητές του ΜΙΤ - ο συγκεκριµένος τίτλος είναι ο µεγαλύτερος που µπορεί να 
λάβει ένα µέλος του - στο Ινστιτούτο για τη Συνθετική Ερευνα στον Καρκίνο, 
έλαβε πριν από λίγες ηµέρες το σηµαντικό βραβείο Queen Elizabeth για τη 
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Μηχανική από τη Βασιλική Εταιρεία Μηχανικής της Βρετανίας. Ενα βραβείο 
που συνοδεύεται από χρηµατικό έπαθλο 1 εκατ. βρετανικών στερλινών και 
θεωρείται το «Νοµπέλ της Μηχανικής» (µήπως προποµπός και για το 
«πραγµατικό» Νοµπέλ, αφού αυξάνονται οι φήµες που θέλουν τον δρα Λάνγκερ 
να είναι υποψήφιος για ένα Νοµπέλ εφέτος;). Το βραβείο Queen Elizabeth είναι 
µόνο το πιο πρόσφατο από τα περισσότερα από 220(!) µεγάλα βραβεία που έχει 
λάβει µέχρι στιγµής στην καριέρα του. Είναι ένας από τους µόλις επτά 
επιστήµονες που έχουν τιµηθεί τόσο µε το Εθνικό Μετάλλιο για την Επιστήµη 
όσο και µε το Εθνικό Μετάλλιο για την Τεχνολογία και την Καινοτοµία στις 
ΗΠΑ, ενώ έχει επίσης λάβει µεταξύ άλλων το Millennium Prize, το µεγαλύτερο 
βραβείο για την τεχνολογία, αλλά και το Μετάλλιο Priestley, το οποίο αποτελεί 
τη µεγαλύτερη διάκριση της Αµερικανικής Χηµικής Εταιρείας. 
Για να συνεχίσουµε µε τους «θεϊκούς» αριθµούς, ο καθηγητής Λάνγκερ έχει 
συγγράψει περισσότερα από 1.280 επιστηµονικά άρθρα ενώ κατέχει ή έχει 
υποβάλει περισσότερες από 1.000 πατέντες. Περισσότερες από 250 εταιρείες 
φαρµάκων, χηµικών προϊόντων, βιοτεχνολογίας και ιατρικών συσκευών έχουν 
παραγάγει προϊόντα µε βάση τις ευρεσιτεχνίες του. Εχει επίσης ιδρύσει 
περισσότερες από 20 start-up εταιρείες και είναι σύµβουλος σε δεκάδες άλλες. 
Είναι ο µηχανικός µε τις περισσότερες αναφορές άλλων επιστηµόνων στο έργο 
του - περισσότερες από 170.000. Είναι ο επιστήµονας που εκτιµάται ότι µε τα 
όσα έχει καταφέρει ο ίδιος και οι συνεργάτες του έχει «αγγίξει» τη ζωή 2 
δισεκατοµµυρίων ανθρώπων! Με αφορµή την τελευταία βράβευσή του ο δρ 
Λάνγκερ µίλησε στο «Βήµα» για τα όσα έχει καταφέρει ως σήµερα - από την 
ανάπτυξη φαρµάκων ενάντια στην αγγειογένεση µε ποικίλες εφαρµογές και τη 
δηµιουργία των πρώτων επενδεδυµένων µε φάρµακο στεντ ως τη «γέννηση» 
ιστών στο εργαστήριο, καθώς και «έξυπνων» συστηµάτων χορήγησης 
φαρµάκων - και για τα όσα προσπαθεί να κάνει πραγµατικότητα στο µέλλον. 
Ηδη υπάρχουν 2 δισεκατοµµύρια λόγοι να τον ευχαριστούµε για τα όσα έχει 
επιτύχει και αναµένεται να γίνουν πολύ περισσότεροι αν αναλογιστούµε ότι το 
µότο της ζωής του είναι πως «τίποτε δεν είναι ανέφικτο στην επιστήµη, απλώς 
δεν ξέρουµε πότε ακριβώς θα καταστεί εφικτό». 
 
Στην κορυφή µε... διάσπαση προσοχής 
Ο δρ Λάνγκερ γεννήθηκε στο Ολµπανι της Πολιτείας της Νέας Υόρκης και, όπως 
ο ίδιος λέει στο «Βήµα», το ότι έγινε χηµικός µηχανικός ήταν... τυχαίο. «Οι 
γονείς µου δεν είχαν σχέση µε την επιστήµη, ο µπαµπάς µου διατηρούσε µια 
κάβα, αλλά όταν ήµουν µικρός µού έκαναν δώρο παιχνίδια µε πειράµατα που 
µου άρεσαν πολύ - είχα µετατρέψει το υπόγειο του σπιτιού σε εργαστήριο 
χηµείας. Στη συνέχεια στο σχολείο ήµουν "δυνατός" κυρίως στα µαθηµατικά και 
στις άλλες θετικές επιστήµες. Γενικώς πάντως δεν ήµουν το πιο υπάκουο παιδί, 
κοιτώντας πίσω πιστεύω ότι έπασχα από διαταραχή διάσπασης της προσοχής, 
αφού δεν µπορούσα µε τίποτε να συγκεντρωθώ. Το µάθηµα που αγαπούσα 
περισσότερο από όλα ήταν η χηµεία και έτσι τελικώς αποφάσισα να γίνω 
χηµικός µηχανικός. Αποφοίτησα από το Κορνέλ και στη συνέχεια ολοκλήρωσα 
το διδακτορικό µου στο ΜΙΤ. Σε εκείνη τη φάση είχα προσφορές από µεγάλες 
εταιρείες πετρελαίου - όπως συνέβαινε και µε πολλούς συµφοιτητές µου που 
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ακολούθησαν τον συγκεκριµένο δρόµο. Εγώ όµως πάντα πίστευα ότι η επιστήµη 
είναι αυτό που µπορείς να προσφέρεις για να γίνει καλύτερος ο κόσµος». 
 
Ετσι βρέθηκε στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ, και συγκεκριµένα στο 
Παιδιατρικό Νοσοκοµείο της Βοστώνης, δίπλα στον γνωστό για την 
αντικαρκινική έρευνά τουΤζούντα Φόλκµαν, ο οποίος ήταν πρωτοπόρος για την 
εποχή του, καθώς πίστευε ότι «ανορθόδοξες» ειδικότητες θα µπορούσαν να 
προσφέρουν στην Ιατρική - δεν είναι τυχαίο ότι ο δρ Λάνγκερ ήταν ο µόνος 
χηµικός µηχανικός στο νοσοκοµείο. «Η εµπειρία δίπλα σε αυτόν τον 
οραµατιστή, τον άνθρωπο-πρότυπο, µου άλλαξε τη ζωή, µε γέµισε ιδέες σχετικά 
µε το πώς θα µπορούσα να εφαρµόσω τη χηµική µηχανική στην Ιατρική». 
 
Ο ∆ον Κιχώτης µε το µακροµόριο 
Και οι ιδέες έγιναν πράξεις, και τι πράξεις. Ο δρ Λάνγκερ ανέλαβε το καθήκον 
να ανακαλύψει παράγοντες που θα σταµατούν την αγγειογένεση, τη διαδικασία 
δηλαδή σχηµατισµού αιµοφόρων αγγείων που τροφοδοτούν τους καρκινικούς 
όγκους µε τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους θρεπτικά συστατικά. ∆ιεξήγαγε 
χιλιάδες πειράµατα, απέτυχε πολλές φορές αλλά τελικώς αποµόνωσε έναν 
τέτοιον. Ηταν ένα µακροµόριο. Τα µακροµόρια διασπώνται από τον οργανισµό 
κατά τη διαδικασία της πέψης αν κάποιος τα λάβει από το στόµα ή 
µπλοκάρονται από τους ιστούς αν κάποιος τα εισπνεύσει. Επρεπε λοιπόν να 
αναπτυχθεί ένα «έξυπνο» σύστηµα χορήγησης του φαρµάκου. Η ιδέα του δρος 
Λάνγκερ ήταν να κλειστεί το φάρµακο µέσα σε µια µικροσφαίρα από συνθετικό 
πολυµερές που δεν προκαλεί φλεγµονές και η σφαίρα αυτή να εµφυτευθεί στον 
όγκο εκλύοντας σταδιακά το φάρµακο. Επειτα από επιµονή και επιµονή έφτιαξε 
ένα σύστηµα που λειτουργούσε και το σύστηµα αυτό έθεσε τις βάσεις για την 
ανάπτυξη πολλών άλλων σηµερινών «πανέξυπνων» συστηµάτων χορήγησης 
φαρµάκων. 
Η... έξυπνη όµως αυτή ιδέα δεν έγινε αρχικώς αποδεκτή µε ενθουσιασµό. Οπως 
ο ίδιος λέει, «υπήρχε σκεπτικισµός, καθώς πολλοί ειδικοί υποστήριζαν ότι τα 
συνθετικά πολυµερή δεν µπορούν να "σηκώσουν" και να µεταφέρουν στα 
σηµεία-στόχους µακροµόρια - ως τότε όλα τα φάρµακα βασίζονταν σε 
µικροµόρια. Αυτό επί έτη µού έκανε κακό, καθώς προσπαθούσα να προχωρήσω 
την έρευνά µου, να βρω επιχορηγήσεις. Ετσι γίνεται όµως στην επιστήµη». Με 
τον καιρό άλλα εργαστήρια, εκατοντάδες εργαστήρια, άρχισαν να 
επαναλαµβάνουν τη διαδικασία, και αποδείχθηκε αποτελεσµατική. Εκτοτε 
φαρµακευτικές εταιρείες χρησιµοποιούν την... υποτιµηµένη επί µακρόν 
τεχνολογία και πλέον τέτοιου είδους αντιαγγειογενετικοί παράγοντες 
κυκλοφορούν ευρέως όχι µόνο ενάντια στον καρκίνο αλλά και σε άλλες νόσους, 
όπως η ενδοµητρίωση, η σχιζοφρένεια, ο αλκοολισµός και ο εθισµός στα 
ναρκωτικά, και εκτιµάται ότι έχουν βοηθήσει περί τα 20 εκατοµµύρια 
ανθρώπους παγκοσµίως. Ο δρ Λάνγκερ θεωρεί «τη στιγµή της ανακάλυψης του 
αντιαγγειογενετικού παράγοντα έναν από τους σηµαντικότερους σταθµούς της 
καριέρας µου». 
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Μικροτσίπ εναντίον καρκίνου 
Ο... πολυµήχανος µηχανικός συνεργάστηκε επίσης µε ειδικούς της Ιατρικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Τζονς Χόπκινς µε σκοπό την ανάπτυξη ενός έξυπνου 
συστήµατος για τη στοχευµένη χορήγηση χηµειοθεραπείας ενάντια στον 
καρκίνο του εγκεφάλου (για την ακρίβεια, απευθείας στο σηµείο του εγκεφάλου 
από όπου έχει αφαιρεθεί όγκος). Το σύστηµα αυτό, που βασίζεται σε ένα 
µικροτσίπ, έγινε η πρώτη θεραπεία ύστερα από δύο δεκαετίες που κατάφερε να 
επιµηκύνει τη ζωή ατόµων µε έναν θανατηφόρο καρκίνο του εγκεφάλου που 
ονοµάζεται γλοιοβλάστωµα. Μάλιστα, όπως µας πληροφορεί ο καθηγητής, έχει 
πλέον εξελιχθεί και είναι δυνατή η χορήγηση συνδυασµού χηµειοθεραπειών σε 
σηµεία-στόχους και άλλων οργάνων του σώµατος. 
 
Από τα φύκη στα αγγεία εργαστηρίου 
Ο δρ Λάνγκερ θεωρείται επίσης ένας από τους «πατέρες» της µηχανικής ιστών 
και της αναγεννητικής ιατρικής. Σε συνεργασία µε τον δρα Τζόζεφ 
Βακάντι από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ ανέπτυξε τρισδιάστατα 
«εκµαγεία» από πολυµερή µέσα στα οποία τοποθετούνται ζωντανά κύτταρα µε 
στόχο τη δηµιουργία ιστών και οργάνων. Ο δρ Βακάντι αναζητούσε 
απεγνωσµένα τη δυνατότητα δηµιουργίας ήπατος από το µηδέν, καθώς ως 
υπεύθυνος του προγράµµατος για παιδιά µε ηπατικά προβλήµατα στο 
Νοσοκοµείο Παίδων της Βοστώνης τα έβλεπε να πεθαίνουν ελλείψει οργάνων 
για µεταµόσχευση. Αρχικώς ο δρ Λάνγκερ προσπαθούσε να δηµιουργήσει 
δισδιάστατους δίσκους επάνω στους οποίους θα «κάθονταν» τα κύτταρα. Μια 
µέρα όµως έλαβε ένα τηλεφώνηµα από τον συνάδελφό του που ήταν διακοπές 
και χάζευε κάτι... φύκη. Ο δρ Βακάντι τον ρώτησε αν θα µπορούσε να φτιάξει 
τρισδιάστατες δοµές πολυµερών σαν τα φύκη. Και έτσι η ιδέα έγινε 
πραγµατικότητα και οι επιστήµονες δεν «πούλησαν φύκια για µεταξωτές 
κορδέλες». Στο εργαστήριο του δρος Λάνγκερ στο ΜΙΤ έχουν ήδη δηµιουργηθεί 
αιµοφόρα αγγεία και µυϊκός ιστός εργαστηρίου. Παράλληλα δέρµα εργαστηρίου 
και... εκµαγείου έχει ήδη λάβει έγκριση από την αρµόδια Υπηρεσία Τροφίµων 
και Φαρµάκων των ΗΠΑ (FDA) για χρήση σε εγκαυµατίες και σε άτοµα µε 
διαβητικά έλκη. Συγχρόνως παρόµοια συστήµατα που αφορούν τον σχηµατισµό 
χόνδρου και την αποκατάσταση προβληµάτων του νωτιαίου µυελού έχουν µόλις 
εισέλθει σε φάση κλινικών δοκιµών. Απώτερος στόχος είναι βέβαια η δηµιουργία 
ολόκληρων οργάνων µε... σάρκα και οστά, κάτι που είναι άκρως πολύπλοκο, 
όπως παραδέχεται ο καθηγητής. «Βρισκόµαστε σε φάση µελέτης της 
δηµιουργίας παγκρέατος, αλλά και εντέρου, ο δρόµος είναι όµως ακόµη µακρός. 
Γενικώς δουλεύουµε ασταµάτητα µε κύτταρα και πολυµερή ώστε να 
δηµιουργήσουµε πολλούς και διαφορετικούς ιστούς και όργανα. Ωστόσο τίποτε 
δεν είναι αδύνατο, απλώς δεν µπορούµε να προσδιορίσουµε πότε θα συµβεί». 
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Εµπλουτισµένα στεντ και βιολάστιχο 
Η δουλειά του δρος Λάνγκερ κατέστησε επίσης δυνατή την ανάπτυξη 
επενδεδυµένων µε φάρµακο στεντ, τα οποία κυκλοφόρησαν το 2003. Τα στεντ 
αυτά τοποθετούνται σε καρδιοπαθείς µε εν δυνάµει θανατηφόρα στένωση των 
αρτηριών. Το φάρµακο που φέρουν τα στεντ εκλύεται αργά µέσα στα αιµοφόρα 
αγγεία προλαµβάνοντας την επαναστένωσή τους. Εκτιµάται ότι περί τα 10 
εκατοµµύρια καρδιοπαθείς ζουν σήµερα χάρη στα στεντ του πολυπράγµονος 
επιστήµονα. 
 
Ο µεγάλος εφευρέτης δεν σταµατά όµως να αναπτύσσει νέα υλικά. Το 2002 
παρουσίασε ένα νέο εύκαµπτο πλαστικό που ονοµάστηκε «βιολάστιχο». Το 
βιολάστιχο µπορεί να εµποτιστεί µε φάρµακα ή να λειτουργήσει ως εκµαγείο µε 
µεγάλη ελαστικότητα, παρόµοια µε εκείνη ανθρώπινων ιστών, όπως στους 
αεραγωγούς των πνευµόνων. 
 
Ράµµατα για την καρδιά από... σαύρες 
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Το 2008 παρουσίασε έναν αδιάβροχο αυτοκόλλητο επίδεσµο εµπνευσµένο και 
πάλι από τη φύση, και συγκεκριµένα από τις σαύρες γκέκο, µε στόχο τη 
«συρραφή» χειρουργικών τοµών ή και τραυµατισµών εσωτερικών οργάνων. 
Ακολουθώντας τις αρχές που κάνουν τα πόδια των «σαµιαµιδιών» µοναδικά, οι 
επιστήµονες «σκάλισαν» στην επιφάνεια του επιδέσµου τους ίδιους «λόφους» 
και κοιλάδες σε νανοκλίµακα που επιτρέπουν και στις σαύρες να «κολλάνε» σε 
τοίχους και ταβάνια. Μια λεπτή επίστρωση ειδικής κόλλας βοηθά τον επίδεσµο 
να κολλά σε υγρά περιβάλλοντα όπως εκείνα της καρδιάς, της ουροδόχου 
κύστεως ή του ιστού των πνευµόνων. Και ένα επιπλέον πλεονέκτηµα: ο 
επίδεσµος είναι βιοδιασπώµενος, µε αποτέλεσµα να διαλύεται µε την πάροδο 
του χρόνου και να µην απαιτείται η αφαίρεσή του από το σώµα.  Ο κατάλογος 
δεν έχει τελειωµό, όπως και οι νέες ιδέες που γεννά το εργαστήριο Βιοϊατρικής 
Μηχανικής του ΜΙΤ. Η «στρατιά» των ερευνητών διαφορετικών πεδίων - ο δρ 
Λάνγκερ ακολούθησε την... ανορθόδοξη µέθοδο του δρος Φόλκµαν και 
πιστεύοντας στο «η ισχύς εν τη ενώσει» απασχολεί στο εργαστήριό του 
βιολόγους, χηµικούς, φυσικούς, ηλεκτρολόγους µηχανικούς αλλά και γιατρούς 
- µελετά την ανάπτυξη κάθε είδους νανοσωµατιδίων τα οποία είτε θα στοχεύουν 
διαφορετικά σηµεία του σώµατος µεταφέροντας φάρµακα για τη θεραπεία τους 
είτε θα βοηθούν στην ταχύτερη διάγνωση νόσων. Μελετά συγχρόνως «νέες 
τεχνικές γενετικής µηχανικής µέσω παραγόντων που τροποποιούν γονίδια 
κυττάρων, όπως για παράδειγµα των καρκινικών, ώστε να σταµατήσουν την 
επιβλαβή δράση τους. Το πεδίο αυτό µας ενθουσιάζει και θα δούµε τι θα δώσει 
στο µέλλον», σύµφωνα µε τα λόγια του καθηγητή. 
 
Με ένα εµφύτευµα παίρνεις φάρµακα 16 χρόνων! 
Οι ερευνητές της οµάδας εργάζονται επίσης επάνω στην ανάπτυξη 
εµφυτεύσιµων µικροτσίπ τα οποία θα ελέγχονται µε τηλεχειριστήριο, «όπως το 
τηλεχειριστήριο που ανοίγουµε την πόρτα του γκαράζ» λέει ο δρ Λάνγκερ. Ενα 
από τα πιο προχωρηµένα προγράµµατα σχετικά µε τα µικροσκοπικά 
εµφυτεύµατα αφορά ένα µικροτσίπ ικανό να αποθηκεύει και να εκλύει ακριβείς 
δόσεις φαρµάκων... κατά παραγγελία ως και επί 16 χρόνια! Οπως εξηγεί ο 
καθηγητής, «το εµφύτευµα αυτό διαθέτει θήκες µε διαφορετικά καλύµµατα και 
ανάλογα µε τη ρύθµιση, που γίνεται ασύρµατα, αποστέλλεται σήµα ώστε να 
ανοίξει το κάθε κάλυµµα και να εκλυθεί η δόση του φαρµάκου». Η εταιρεία 
Microchips την οποία ίδρυσε ο δρ Λάνγκερ για την εµπορική προώθηση αυτής 
της σύλληψης ανέφερε πριν από µόλις δύο µήνες ότι βρίσκεται σε καλό δρόµο 
ερευνών του προϊόντος. Σε αντίθεση µε τα «παραδοσιακά» συστήµατα 
χορήγησης φαρµάκων, το συγκεκριµένο εµφύτευµα αποκρίνεται σε ασύρµατα 
σήµατα τα οποία µπορούν να το ενεργοποιήσουν, να το απενεργοποιήσουν ή 
ακόµη και να τροποποιήσουν τη συχνότητα ή τη δόση χορήγησης του 
φαρµάκου, χωρίς να απαιτείται η αφαίρεση του συστήµατος από το σώµα του 
ασθενούς. Τρεις είναι οι πρώτοι στόχοι χρήσης του εµφυτεύµατος. «Ο διαβήτης, 
η γυναικεία αντισύλληψη και η οστεοπόρωση, προβλήµατα για τα οποία 
απαιτείται µακροχρόνια και τακτική λήψη φαρµάκων»σηµειώνει ο καθηγητής. 
Η προσέγγιση σχετικά µε την αντισύλληψη χρηµατοδοτείται από το Ιδρυµα Bill 
and Melinda Gates. Από το ίδιο Ιδρυµα χρηµατοδοτούνται και µελέτες του 
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Εργαστηρίου του ΜΙΤ σχετικά µε εµβόλια για την πολιοµυελίτιδα, τα οποία θα 
χορηγούνται µε µία µόνο δόση, καθώς και σχετικά µε ανθελονοσιακά φάρµακα 
µακράς δράσης αλλά και απαραίτητα για την επιβίωση µεταλλικά στοιχεία που 
θα χορηγούνται µέσω εµφυτευµάτων στους λιγότερο προνοµιούχους αυτού του 
κόσµου. 
 
«Εξυπνη» ινσουλίνη θα καταργεί τις µετρήσεις 
Η έρευνα δεν σταµατά, µε τα πάνω και τα κάτω της - οι αποτυχίες όµως 
πεισµώνουν τον δρα Λάνγκερ. «Για κάθε επιτυχία υπάρχουν πολλές αποτυχίες. 
Για παράδειγµα, δεν έχω ακόµη καταφέρει να δηµιουργήσω ένα έξυπνο 
σύστηµα αποδέσµευσης ινσουλίνης για τα διαβητικά άτοµα, παρότι συνεχίζουµε 
µε την οµάδα να το προσπαθούµε. Μάλιστα µέσα στις προηγούµενες ηµέρες 
δηµοσιεύσαµε µελέτη στην επιθεώρηση "Proceedings of the National Academy 
of Sciences" σχετικά µε µια "έξυπνη" τροποποιηµένη ινσουλίνη. Η ινσουλίνη 
αυτή φέρει ένα υδροφοβικό µόριο που της επιτρέπει να κυκλοφορεί για 
µεγαλύτερο διάστηµα στο αίµα, αλλά και µια χηµική οµάδα η οποία ονοµάζεται 
PBA και προσδένεται στη γλυκόζη. Οταν τα επίπεδα γλυκόζης του αίµατος είναι 
πολύ υψηλά, η ινσουλίνη ενεργοποιείται και ωθεί τα κύτταρα να απορροφήσουν 
το επιπλέον σάκχαρο. ∆είξαµε σε πειράµατα σε ποντίκια ότι η ινσουλίνη αυτή 
µπορεί να "ταξιδεύει" στην κυκλοφορία του αίµατος επί τουλάχιστον 10 ώρες και 
να ενεργοποιείται µόνο όταν πρέπει, αποκρινόµενη ταχέως στις αλλαγές των 
επιπέδων σακχάρου στο αίµα. Κάτι τέτοιο θα µπορούσε να βάλει ένα τέλος στη 
συνεχή ανάγκη των ασθενών να µετρούν τα επίπεδα του σακχάρου τους µέσα 
στην ηµέρα και αναλόγως να κάνουν ενέσεις ινσουλίνης». Οι ερευνητές 
σχεδιάζουν τώρα να δοκιµάσουν τον νέο τύπο ινσουλίνης και σε άλλα µοντέλα 
ζώων ενώ προσπαθούν να τελειοποιήσουν την ινσουλίνη ώστε να αποκρίνεται 
ακόµη καλύτερα στα επίπεδα γλυκόζης του αίµατος. 
 
Η επιστήµη σαν «δύναµη του καλού» 
Ποια είναι τελικώς η µεγάλη αγάπη αυτού του διάσηµου χηµικού µηχανικού, 
εφευρέτη, ειδικού στην αναγεννητική ιατρική αλλά και καθηγητή πολλών και 
σπουδαίων άλλων σηµαντικών πλέον επιστηµόνων; Σύµφωνα µε τα λόγια του 
ιδίου, «αυτό που αγαπώ είναι οι ευτυχισµένοι άνθρωποι και η ιατρική µηχανική 
είναι ένα πολύ καλό µέσο για να προσφέρεις την ευτυχία σε όσους την έχουν 
ανάγκη λόγω προβληµάτων υγείας. Η άλλη µεγάλη αγάπη µου είναι η 
διδασκαλία, καθώς από αυτήν προκύπτουν νέοι επιστήµονες που και εκείνοι 
ακολουθούν το όνειρό τους κάνοντας την ανθρωπότητα πιο χαρούµενη. Αυτό 
είναι πάντα το µήνυµά µου προς τους φοιτητές µου, να ακολουθούν το πάθος 
τους, και αυτό το µήνυµα έχω να στείλω και στους επιστήµονες στην 
Ελλάδα». Ολους αυτούς τους επιστήµονες που «περνούν από τα χέρια του» ο δρ 
Λάνγκερ τούς βοηθά να πάρουν το µέλλον τους στα δικά τους χέρια ανοίγοντας 
εργαστήρια αλλά και εταιρείες, καθώς πιστεύει ότι η επιστήµη πρέπει να 
µετουσιώνεται σε πράξη για να φθάσει στο προσκέφαλο των ασθενών. ∆ιότι 
τελικά «η επιστήµη έχει νόηµα µέσα από το καλό που µπορεί να κάνει». Εκείνος 
πάντως σίγουρα το... νόηµα το έχει πιάσει, όπως αποδεικνύουν τα πολλά καλά 
που έχει προσφέρει στον πληθυσµό! 
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Επί προσωπικού... 
Η ελληνοαµερικανική φιλία 
Στη συζήτησή µας ο ίδιος ο δρ Λάνγκερ ανέφερε, προς τιµήν του, ότι µερικοί από 
τους σηµαντικότερους ειδικούς στη µηχανική είναι Ελληνες - και έσπευσε να 
τους ονοµάσει. Εκανε λόγο για τον στενό επί έτη φίλο του Νικόλα Πέππα, 
καθηγητή Βιοϊατρικής Μηχανικής στο Πανεπιστήµιο του Τέξας στο Οστιν, το 
έργο του οποίου έχει επανειληµµένως παρουσιάσει το ΒΗΜΑScience, αλλά και 
τον καθηγητή του ΜΙΤ, ειδικό στη Μεταβολική Μηχανική Γρηγόρη 
Στεφανόπουλο, ο οποίος έχει επίσης παραχωρήσει συνέντευξη στο 
ΒΗΜΑScience πριν από µερικά χρόνια. Ο κ. Πέππας, µε τον οποίο ήλθαµε ξανά 
σε επαφή προκειµένου να µας σκιαγραφήσει µε λίγα λόγια τον επιστήµονα αλλά 
και τον άνθρωπο Ρόµπερτ (Μποµπ για τους φίλους του) Λάνγκερ, ξεκίνησε µε 
µια λέξη: «θεός» του πεδίου του, τον οποίο γνωρίζει περί τα 40 χρόνια καθώς 
σπούδαζαν µαζί στο ΜΙΤ. «Τα κοινά µας είναι όµως πολύ περισσότερα. 
Γεννηθήκαµε µε µόλις τέσσερις ηµέρες διαφορά, εγώ στις 25 Αυγούστου του 
1948 και εκείνος στις 29 Αυγούστου του ίδιου έτους - η τόσο µικρή αυτή διαφορά 
κάνει πάντως τον Μποµπ να µε αποκαλεί... µεγάλο αδελφό του. Πέρα από το 
αστείο όµως αυτής της δήλωσης είµαστε πράγµατι σαν αδέλφια που 
ακολουθήσαµε το ίδιο ακριβώς "πλάνο" και στην προσωπική ζωή µας: είχαµε 
την τύχη να παντρευτούµε αµφότεροι επιστήµονες και µάλιστα µε διδακτορικό, 
οι οποίες είναι 14 χρόνια µικρότερές µας. Και µάλιστα οι γάµοι µας έγιναν µε 
δέκα ηµέρες διαφορά, το καλοκαίρι του 1988». 

Η... σκιαγράφηση συνεχίζεται µε ένα άκρως διαφωτιστικό βίντεο που µας 
έστειλε ο κ. Πέππας και αφορά τη ζεστή οµιλία που έδωσε ο δρ Λάνγκερ για 
εκείνον στα 60ά γενέθλιά του. Εκεί µεταξύ άλλων µαθαίνουµε ότι επί µακρόν ο 
δρ Λάνγκερ ήταν πολέµιος του σακακιού και της γραβάτας - στις πρώτες οµιλίες 
του είχε µόνο ένα πάµφθηνο σακάκι και µία ακόµη πιο πάµφθηνη γραβάτα - και 
ο δρ Πέππας τού έκανε συνεχείς παρατηρήσεις προκειµένου να τον... 
σουλουπώσει. Μαθαίνουµε επίσης ότι ο δρ Λάνγκερ αποκαλεί τον δρα Πέππα 
«Wikipedia» που γνωρίζει τα πάντα και επί παντός του επιστητού - ακόµη και το 
τι ακριβώς συµβαίνει µέσα στο ΜΙΤ ενώ βρίσκεται τόσο µακριά στο Τέξας ενώ ο 
ίδιος ο καθηγητής του ΜΙΤ δεν έχει πάρει «µυρωδιά» για τα τεκταινόµενα. Αλλά 
πέρα και πάνω από όλα µαθαίνουµε ότι και τους επιστήµονες αυτού του 
βεληνεκούς τους συνδέουν η αγάπη για την επιστήµη, η αγάπη για τα 
«πνευµατικά» παιδιά τους που δεν είναι άλλα από τους φοιτητές τους και 
κυρίως η αγάπη για τον άνθρωπο. Θα κλείσουµε αυτό το κοµµάτι του... 
ανθρώπινου βιογραφικού του δρος Λάνγκερ µε µια εικόνα από το Cape Cod στην 
Πολιτεία της Μασαχουσέτης, όπου ο καθηγητής έχει το εξοχικό του. Εκεί κάθε 
χρόνο είναι παράδοση το καλοκαιρινό πάρτι του, όπου καλεσµένη είναι όλη η 
επιστηµονική οικογένειά του από το Εργαστήριο (εκτός από την «κανονική» 
οικογένειά του που περιλαµβάνει την επίσης αποφοιτήσασα από το ΜΙΤ σύζυγό 
του Λόρα και τα τρία παιδιά του). ∆είτε τον συνωστισµό... 
ΕΝΤΥΠΗ ΕΚ∆ΟΣΗ 
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