
Viitorul biochimiei prin ochii mei 
 

 

 Cum ar trebui să fie viitorul...? Zilnic vedem cu ochii noștri cum spațiul din jurul nostru 
se schimbă permanent: mașinile încep să folosească electricitatea și poate numai apa în viitor 
pentru a funcționa, casele se digitalizează din ce în ce mai mult, oamenii își schimbă modul de 
viață și totuși ne întrebăm unde vom fi în 5, 10, 100 de ani? Vor mai exista spitale, vor mai 
exista medici, vor mai fi aparate manuale, va mai fi oare corpul nostru în forma pe care îl știm? 
Un lucru este cert: funcționarea noastră biologică nu se va schimba chiar atât de repede și 
grija pentru acest complex organism va fi mereu importantă pentru noi. Vitaminele și 
mineralele reprezintă baza care „clădește” organismul. Ele îngrijesc celulele, le dezvoltă și le 
ajută să funcționeze, dar ce se întâmplă atunci când acestea nu ajung? Micronutrienții, precum 
vitaminele și mineralele, sunt absolut necesari funcționării adecvate a organismului. Ele nu 
pot fi sintetizate direct de către corpul nostru, ci ele ajung în organism în urma consumului de 
produse. Ce se întâmplă dacă noi nu îi redăm organismului aportul necesar de vitamine și 
minerale de care are nevoie?  

Cred că foarte mulți oameni au auzit de Scorbut. Scorbutul sau „boala marinarilor” 
reprezintă o lipsă a vitaminei C. A fost cunoscută încă din timpuri străvechi, încă din perioada 
lui Hippocrates în 4001, dar nu a fost înțeleasă decât după perioada marilor descoperiri, când 
marinarii obișnuiau să se îmbolnăvească frecvent din cauza faptului că nu beneficiau de 
produse proaspete și bogate în vitamina C. Astfel, în urma unui studiu efectuat în 1994, de 
către „The National Health and Nutrition Examination Survey” (NHANES) s-a demonstrat că 
aproximativ 10-14% din adulți sunt raportați a fi bolnavi, în ciuda varietății de substanțe 
bogate în vitamina C din nenumăratele produse găsite în comerț2. UNICEF și The Micronutrient 
Initiative au publicat un raport în New York conform căruia aproximativ o treime din populația 
lumii nu ajunge la potențialul fizic și intelectual datorită deficitului de vitamine și minerale.3 
Nimeni nu ar trebui să sufere din cauza lipsei de micronutrienți și spitalele nu ar trebui să se 
aglomereze cu pacienți care primesc doar perfuzii cu minerale. Dar asta ar putea să se schimbe 
în viitor... fără diete, fără amețeli, fără produse artificiale, ci doar sfaturi! 

Dacă fiecare locuință ar beneficia în viitor, integrat în conceptul de „smart home”, un 
aparat care să te ajute ca niciodată să nu trebuiască să ajungi la spital în situația alimentării 
intravenoase cu substanțe? Acest aparat ar putea să-ți scaneze întreg corpul și să depisteze 
după concentrația sanguină, ce vitamine și minerale ar trebui crescute în fiecare zi. 
Imaginează-ți că te trezești în fiecare dimineață știind că ți se va putea măsura nivelul 
nutrienților și ba mai mult, ți s-ar alcătui un plan alimentar care să-ți indice exact produsele 
pe care ar trebui să le consumi pentru a-ți asigura aportul necesar de vitamine și minerale. Iar 
dacă recomandarea nu este potrivită gustului tău, de exemplu nu oricui îi plac morcovii, dar 
asta nu ar trebui să ducă la un deficit de Vitamina A, atunci aparatul ce tocmai ți-a sugerat 
planul alimentar ar putea fabrica instant, o pastilă făcută numai din ingrediente naturale, 
menite să îți satisfacă atât corpul, oferindu-i mineralele necesare, cât și sufletul, având un gust 
pe placul dorinței tale. Ar fi ca niște analize zilnice cu prescripții pe măsură, combinate cu niște 
scanere performante.  

Și acum, dozarea unor constituenți se face prin metoda spectrofotometrică. Oare a ne 
gândi la un sistem care să facă asta neinvaziv, folosind același principiu este imposibil? În acest 



moment avem mult mai multe surse energetice decât în trecut – infraroșu, LED sau laser( prin 
care cu o simplă scanare a corpului, lumina se proiectează asupra sângelui, iar după modul în 
care se refractă, ne dăm seama de concentrația lui și deci de cantitatea de minerale și 
vitamine)  și tot ce trebuie este a dezvolta un echipament – o poartă, o oglindă, un ecran- care 
să concentreze sursa convenabilă și cu algoritmul de interpretare să ne ofere datele 
cantitative. De aici și până la crearea „dietei” perfecte este un pas infim, lucru care și acum 
este posibil cu un singur PC. Probabil mai greu ar părea și concentrarea dietei într-un produs 
simplu și plăcut. Dar cred că asta este deja la latitudinea mecanismului noului nostru 
„analizator și roboțel” performant. 
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