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MOTTO: „Constantin Istrati a fost un
pionier al dezvoltării ştinţifice şi culturale
româneşti, un factor influent al adaptării
ţării noastre la timpurile noi, un vrednic
român, un om de treabă şi de ispravă.“
(Emil Racoviţă).

Abstract: Constatin Istrati was a famous Romanian chemist
and physician that discovered a new class of non-azo dyes called
franceine and isolated from cork extract friedeline, a new
compound with important biological properties. Among many
scientific works, the „Elementary course of chemistry” was very
appreciated by students and savants as well. His scientific prestige
was fully recognized when he became member and president of
Romanian Academy.
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Repere biografice. Studii. Activitate didactică.
Constatin Istrati s-a născut la 5 septembrie 1850 în oraşul
Roman într-o familie de răzeşi. Parcurge cursul primar la Şcoala
Publică din Roman iar în anul 1869 devine elev, în cadrul serviciului
militar, al Şcolii Naţionale de Medicină şi Farmacie obţinand gradul
de subchirurg militar în anul 1871.
În acelaşi timp, pasiunea pentru chimie insuflată de Carol Davila
îl determină pe Istrati să lucreze ca asistent chimist la laboratorul de
chimie de la spitalul Colţea.
În anul 1877, îşi desăvârşeşte studiile medicale prin susţinerea
tezei de doctorat în medicină cu titlul „Cremaţiunea cadavrelor”.
După izbucnirea Războiului de Independenţă, Constantin
Istrati cere să plece pe front unde coordonează o secţie a Crucii Roşii.
Condiţiile precare de muncă pe front ale acelor vremuri şi munca
neobosită au favorizat îmbolnăvirea sa de tifos exantematic.
Pentru meritele sale primeşte Virtutea Militară de Aur, Ordinul
Sfânta Ana (oferit de comandamentul rusesc), decoraţia Medgidie
(datorită îngrijirilor medicale oferite prizonierilor otomani) şi
Crucea Roşie Belgiană.
După război, ocupă postul de medic secundar, însă pasiunea sa
pentru chimie îl determină să ocupe, mai întâi postul de suplinitor
la catedra de Chimie Organică a Şcolii de Farmacie din Bucureşti,
pentru ca mai apoi să devină profesor definitiv la aceeaşi catedră. În
domeniul medicinei, a studiat probleme de igienă publică.
Pentru a-şi desăvârşi studiile de chimie, Istrati pleacă în anul
1882 la Paris şi în numai şapte luni îşi ia examenul de licenţă. În anul
1885 susţine teza de doctorat în chimie intitulată „Despre etilbenzinele clorurate şi despre unele observaţii privind punctele de fierbere în
seria aromatică”. A lucrat alături de mari chimişti ai vremii: Charles
Friedel, Adolphe Würtz.
Întors în ţară, Constantin Istrati ocupă postul de profesor titular
la Catedra de Chimie Medicală de la Facultatea de Medicină din
Bucureşti. Talentul său pedagogic este ilustrat de Emil Racoviţă: „Ca
profesor, dr. Istrati lasă o amintire recunoscătoare, adânc brăzdată în
memoria elevilor săi. Convingerea cu care vorbea era încă mărită prin
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glasul său puternic, dar nuanţat; când avea de vorbit despre chestiuni
grele sau prea tehnice, ştia cu artă să le împletească cu anecdote din istoria
ştiinţei sau din viaţa marilor chimişti şi astfel, totdeauna prelegerile sale
erau ascultate cu plăcere.”
Constantin Istrati era foarte apreciat de studenţi pe care a încercat
să şi-i apropie. La deschiderea cursului de Chimie Organică, spunea:
„Cea mai mare onoare ce se poate face unui profesor este de a fi considerat
de către studenţi ca un coleg al lor.”
Profesorul Istrati era foarte punctual, conştiincios,
meticulos şi trata meseria de profesor cu mare respect: „Consider
profesorul care nu-şi face datoria ca pe cel mai mare criminal. El,
în ştiinţele pozitive mai ales, nu contribuie cu nimic la prezent şi
compromite viitorul.”
După publicarea în anul 1891 a cursului elementar de chimie s-a
bucurat de aprecierea chimiştilor vremii. Cursul său este tradus în limbile
franceză şi spaniolă şi devine manual în liceele din Franţa şi Mexic.
Respectul şi aprecierea de care s-a bucurat Constantin Istrati
între marii oameni de ştiinţă ai acelor vremuri sunt semnificativ
ilustrate de remarca pe care o face Charles Friedel la apariţia cărţii de
chimie: „Autorul acestei cărţi a servit ţara sa, scriind-o în româneşte, deşi
în franţuzeşte ar fi fost în fruntea lucrărilor similare.”
Activitatea ştiinţifică
Studiile sale în domeniul chimiei organice erau legate de
compuşii halogenaţi aromatici, oxidarea anilinei, sinteza difenilsulfonei, structura şi proprietăţile fizice ale camforului. A pus
în evidenţă un nou procedeu de iodurare în seria aromatică şi
a iniţiat cercetări legate de nămolul de pe ţărmul Mării Negre,
petrol, chihlimbar.
Împreună cu studenţii săi, Constantin Istrati studiază zahărul
reducător din porumb, obţine alcool din fructele de boz şi vin din
coajă de ulm. De asemenea, pune la punct o serie de reacţii pentru
decelarea aldehidelor în băuturile alcoolice, cercetează dizolvarea
cuprului în diverse fracţiuni petroliere.
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Analizând derivaţii halogenaţi aromatici, profesorul Istrati
descoperă un caz interesant de izomerizare al paradiclorobenzenului
în metadiclorobenzen.
Pe vremea când lucra în laboratorul de la Spitalul Colţea, Istrati
descoperă o clasă de coloranţi fără azot pe care îi denumeşte franceine,
în cinstea ţării unde şi-a desăvârşit studiile de chimie. Franceinele sunt
derivaţi cloruraţi ai benzenului şi erau folosiţi la colorarea fibrelor naturale.
La vremea descoperirii lor, franceinele i-au adus lui Istrati medalia
de aur şi gradul de ”ofiţer al instrucţiei publice” din Franţa. Metoda
de obţinere a franceinelor a fost brevetată în Franţa. Constantin Istrati
nu a solicitat brevetarea în Germania, astfel încât altcineva a valorificat
industrial această descoperire. În prezent, în Europa singurul producător este Bayer AG Germania.
Din cauza toxicităţii, a persistenţei în mediu şi a potenţialului
poluant pe care îl prezintă, aceşti compuşi nu mai sunt folosiţi la vopsirea
fibrelor. De exenmplu în Belgia utilizarea lor a încetat din anul 1995.
În ultima vreme, în industria textilă locul triclorobenzenilor a
fost preluat de diclorotoluen. Triclorobenzenii sunt compuşi aromatici
greu solubili în apă, cu formula moleculară C6H3Cl3 şi se prezintă sub
forma a trei izomeri: 1,2,3-triclorobenzen (1,2,3-TCB), 1,2,4-triclorobenzen (1,2,4-TCB) şi 1,3,5-triclorobenzen (1,3,5-TCB).

1,2,3-triclorobenzen 1,2,4-triclorobenzen
(1,2,3-TCB)
(1,2,4-TCB)

1,3,5-triclorobenzen
(1,3,5-TCB)
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Amestecul celor trei izomeri este utilizat la obţinerea ierbicidelor,
a pigmenţilor şi a vopselurilor, ca solvenţi, aditivi. Sunt greu biodegradabili şi se pare că mecanismul descompunerii lor în sol este unul
intermediat de microorganisme.
De câţiva ani, din cauza potenţialului poluant, firma Bayer AG
produce TCB doar pentru a fi utilizaţi ca intermediari: 1,2,3-TCB stă
la baza ierbicidului aclonifen (Franţa) în timp ce 1,2,4-TCB e folosit
la obţinerea ierbicidului dicamba (SUA).
Din cauza persistenţei ridicate în apă (> 5 luni), sol şi sedimente
(>10 luni), triclorobenzenii îndeplinesc condiţiile pentru a fi clasificaţi drept poluanţi organici persistenţi.
Un alt merit al lui Constantin Istrati este acela de a fi izolat din
plută două substanţe: cerina şi friedelina. Cu mult timp înainte, un
alt chimist extrăsese din plută un „amestec” pe care l-a considerat ca
fiind compus doar din cerină. Mai târziu, Istrati a constatat că de
fapt în urma extracţiei se obţine un amestec format din doi compuşi:
cerina şi încă unul pe care l-a denumit în cinstea profesorului său,
friedelina. Cei doi compuşi au fost separaţi prin recristalizări repetate
din cloroform iar determinările de masă moleculară l-au condus pe
Istrati la următoarele formule moleculare: C27H44O2 pentru cerină şi
C21H34O sau C43H70O2 pentru friedelină.
S-a constatat ulterior că de fapt formula moleculară a friedelinei
este C30H50O, iar a cerinei este C30H50O2.
În anul 1989, un studiu cristalografic desfăşurat de F.Mo,
S.Winther şi S.N. Scrimgeour a elucidat structura friedelinei.

Friedelina

Cerina
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Din punct de vedere chimic, friedelina şi cerina fac parte din
clasa triterpenoidelor pentaciclice. Sunt alcătuite din cinci cicluri şi
conţin în total 30 atomi de carbon.
Multe specii de plante sintetizează terpene volatile fie pentru
a atrage insectele, fie pentru a se proteja de animale. De asemenea,
terpenele sunt regulatori de creştere ai plantelor iar insectele metabolizează terpenele în hormoni de creştere şi feromoni.
Triterpenoidele, derivaţii oxigenaţi ai triterpenelor, sunt compuşi
naturali (majoritatea de natură vegetală) ce au fost identificaţi în
uleiurile volatile, răşini, gume. Se cunosc aproximativ 4000 de
triterpene atât în stare liberă cât şi sub formă de saponine. Cercetări
experimentale au indicat faptul că triterpenele au acţiune biologică
(bactericidă, antifungică, antivirală, citotoxică, antialergică) şi multe
dintre ele sunt folosite în medicină.
Cercetări recente au arătat faptul că triterpenoidele pentaciclice
prezintă acţiune anticancerigenă prevenind proliferarea tumorilor şi
apariţia metastazelor.
Friedelina se găseşte într-o serie de specii vegetale precum Celastrus
vulcanicola (o specie de arţar din China), Maytenus aquifolium, Salacia
campestris, Salacia verrucosa (specie ce creşte în Sri Lanka, India şi
Thailanda), Maytenus macrocarpa, Acer mandshuricum, Cassia siamea
Lam (specie horticolă din Africa de Sud şi Sud-Est), Aucuba japonica
Thunb (arbust pitic cu aspect decorativ).
Constantin Istrati şi-a adus contribuţia la fixarea nomenclaturii ştiinţifice, fiind ales la Congresul Internaţional de Chimie din
1889 de la Paris vicepreşedinte al secţiei pentru nomenclatură. A
făcut propuneri referitoare la precizarea termenilor de amină, imină şi
amidă dar şi indicarea substituenţilor prin cifre. În anul 1913 publică
cea mai vastă lucrare scrisă vreodată despre nomenclatura în chimia
organică: „Studiul relativ la o nomenclatură generală în chimia organică.
Este întemeietorul „Societăţii române pentru ştiinţe” (1890) şi al
„Asociaţiei române pentru înaintarea şi răspândirea ştiinţelor” (1902).
În anul 1889 devine membru corespondent al Academiei
Române, în 1899 este ales membru titular iar în perioada 1913–1916
este preşedinte al celui mai înalt for ştiinţific românesc.
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Activitatea didactică şi ştiinţifică s-a îmbinat cu cea politică.
Istrati a fost Ministrul Lucrărilor Publice (1899–1900), Ministrul
Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor (1904–1907). În
1912 devine primar al Bucureştiului, însă în anul 1913 demisionează
ca urmare a faptului că guvernul nu a aprobat cererea sa de degrevare
de îndatoririle ştiinţifice timp de şase ani cât ar fi durat programul de
renovare urbanistică a capitalei.
În memoria lui Constantin Istrati…
În parcul Carol, în anul 1928 a fost ridicată o statuie în cinstea
profesorului Istrati iar o stradă din aceeaşi zonă îi poartă numele. În
anul 2008, Societatea de Chimie din România i-a oferit Facultăţii de
Chimie, Biologie şi Geografie a Universităţii de Vest din Timişoara
Medalia „Constantin I. Istrati” pentru merite deosebite în formarea
de tinerilor chimişti.
Începând cu 1 septembrie 2009 cel mai vechi liceu din Câmpina
se numeşte Colegiul Tehnic Constantin Istrati. La Câmpina, Istrati
şi-a construit o casă de vară unde se întâlnea deseori cu diverse
personalităţi ale vremii (P. Poni, M. Minovici, B. p. Haşdeu).
Biblioteca Centrală de Stat a României a realizat în 1967 o
bibliografie, nepublicată, care conţine 128 titluri de cărţi şi articole
din periodice în limbile română şi franceză, scrise de C. I. Istrati şi
editate între anii 1869–1916.
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