
Nobel-díjas nők a medicinában 

A legrangosabb elismerésben a nemek aránya bizonyára 
nem tükrözi a valódi viszonyokat. A szebbik félből sokkal 
többen dolgoznak, illetve érnek el figyelemre méltó ered
ményeket az alapkutatás terén is. Az alább ismertetett hat 
női kitüntetett közül négyen rendelkeztek orvosi okle
véllel, ugyanők megosztva kapták, férfiak munkatársa
ként. Egyetlen kivétel egy biológus végzettségű gene
tikus, aki egyedül érdemelte ki a dinamit feltalálójának 
alapítványából származó és világhírt jelentő aranyérmes 
díjösszeget. Az is érdekes, hogy hárman a nyolcvanas 

években nyerték el, férjhez nem mentek, vagyis egész éle
tüket szó szerint a tudománynak szentelték. Lemondás 
árán jutottak tehát a dicsőséghez. Ugyanakkor az anya
ság sem „kizáró ok", bizonyíték rá a kétgyermekes 
Rosalyn S. Yalow asszony. 

Az orvostudomány és az élettan első felsőfokon jutal
mazott női kutatója, Gerty Theresa Radnitz Prágában 
született 1896. augusztus 15-én, amikor nálunk a mille-
niumot ünnepelték a Monarchián belül. Életének legfon
tosabb dátumai nagy történelmi eseményekhez kötődnek. 
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1. ábra: A Cori házaspár a Nobel-díj évében 

Az első világháború kitörésének évében érettségizett és 
iratkozott be a prágai patinás német egyetem orvosi fa
kultására. Oklevelet a Csehszlovák Köztársaság megala
kulásakor szerzett, valamint házasságot kötött egykori 
évfolyamtársával, Carl Ferdinánd Cori doktorral, akivel 
kezdettől együtt készültek az órákra, a vizsgákra, a ku
tatói munkára és a közös életre. Végül 1947-ben „a gliko
gén katalitikus átalakulásának felfedezéséért" megkapták a 
Nobel-díjat. Harmadik társuk, az argentin B. A. Houssay 
professzor indoklásában „a hipofízis elülső lebenyének a 
cukoranyagcserében betöltött szerepének felfedezése" 
szerepel. A cseh házaspárt nem szülőhazája fővárosában 
érte a megtiszteltetés. Igaz, medikusi munkájukra már 
akkor felfigyeltek, amikor az emberi szérum komple
mentkötéséről közöltek sokat ígérő dolgozatot. Végzés 
után mindketten Bécsben helyezkedtek el, ami egy el
bukott birodalom központjában nem lehetett könnyű. Az 
ifjú férj a gyógyszertani intézetben, a feleség a Carolina 
Gyermekkórházban kapott állást. Aztán a válságot kö
vető kivándorlási hullám két év múlva őket is a tengeren
túlra sodorta. Első évtizedük idején a New York állambe
li Buffalo városának Állami Rákkutató Intézetében 
biokémiai vizsgálatokat végeztek. Ide még ők jelent
keztek, de újabb munkahelyükre, a Missouri állambeli St. 
Louis kikötővárosnak Washington Egyetemére már meg
hívással kerültek. Ekkor főleg a glikolízissel foglalkoztak. 

A glikogén nevű, májban felhalmozódó és a szerve
zet szénhidráttartalékát képező poliszacharidát a nagy 
Claude Bemard már 1850-en felfedezte. A német szár
mazású, szintén Amerikába került Ottó Meyerhof 1922-
ben, „az oxigénfogyasztás és az izom-tej sav-anyagcsere 
kapcsolatának tisztázásáért" A. F. Hill társaként megkap
ta a Nobel-díjat. A glikolízis ezzel azonban még nem tisz
tázódott. A cseh házaspár izolálta először a glükóz-1-
foszfátot, amely tiszteletükre a Cori-észter nevet kapta. 
Az a folyamat pedig, amely a májglikogén-vércukor
izomglikogén-vértejsav-májglikogén körforgalmat leír
ja, Cori-féle ciklusként ismert. Olyan enzimrendszer 
létezését mutatták,,ki, amely mind a glikogén, mind a 
glükóz foszforilálásában fontos szerepet játszik, és meg
világították azt a folyamatot, amelynek során az izmok
ban a glikogén cukorrá alakul át. Gerty Theresa Cori az 

örökletes emberi betegségek terén is végzett kutatásokat. 
Kimutatta, hogy a glikogéntárolással kapcsolatos beteg
ségek szorosan összefüggenek bizonyos enzimek mole
kuláris szerkezetének megváltozásával, vagy azok teljes 
hiányával. 

Mint említettük, a Nobel-díjat 1947-ben kapták meg. 
Ekkor Cori professzor a biokémiai intézet éléről átkerült 
a farmakológiai tanszékre, míg Gerty Theresa asszony az 
előző helyre nyert kinevezést. A sorstól nem kapott 
hosszú időt, díjazásuk tizedik évében hunyt el, 61 évesen. 

Húsz évet kellett várni a következő díjazottra. Rosaly 
Sussman Yalow 1921. július 19-én született, Kelet-Euró
pából New Yorkba vándorolt zsidó szülők gyermekeként. 
Tanulmányait a Hunter College fizika szakán végezte, 
ahol 1946-1950 között adjunktus volt. Orvosi okleve
lének megszerzése után a bronxi Veteránok Kórháza 
laboratóriumába került, majd előbb az Orvosfizikai In
tézet, 1972-től az 1992-ben történt nyugdíjazásáig a Ra
dioaktív Immunvizsgáló Laboratórium igazgatója, köz
ben a Mount Sinai Kórház, illetve az Albert Einstein 
Egyetem professzora volt. Számos külföldi tudományos 
társaság tagja és kitüntetés tulajdonosa. Az orvosi Nobel
díjat 1977-ben kapta „a peptidhormonok radioimmu-
nassay-jének kidolgozásáért". A kitüntetés másik felében 
R. Guillemin és S. Schally részesült. S. A. Berson nevű 
munkatársával már az ötvenes években megfigyelték, 
hogy a radioaktív jódizotóppal jelzett inzulin lassabban 
tűnik el azon állatok véréből, amelyek már előtte has
nyálmirigyhormon-kezelésben részesültek. Ez a jelenség 
a radioimmunassay (RIA) nevet kapta, és alkalmas lett 
olyan biológiai anyagok koncentrációjának meghatáro
zására, amelyekkel szemben specifikus ellenanyagok ter
melődnek. Később a laboratóriumokban peptidhormo
nok, szteroidhormonok, gyógyszerek, vírusok és enzi
mek meghatározására vált alkalmassá. Ez nagyban fel
lendítette a hormonkutatást, munkatársaival hozzájárult 
a peptidhormonok heterogenitásának felismeréséhez, a 
gasztrin és parathormon új formáinak felfedezéséhez. 

A harmadik híresség: Barbara McClintock 1902. jú
nius 16-án született a Connecticut állambeli Hartford vá
roskában. Tanulmányait a New York állambeli Cornell 
Egyetemen végezte, ahol biológiából doktorált. Kutató
munkáját ugyanott kezdte, utána 1931-1933 között a 
Kaliforniai Technológiai Intézet munkatársa volt. Azt kö
vetően Guggenheim-ösztöndíjjal két évig a németországi 
Freiburg egyetemén dolgozott, majd 1934-1936 között 
ismét a Cornell Egyetem kutatója, 1936-tól 1941-ig a 
Missouri Egyetem professzora, végül 1941-től az 1985-
ben történt nyugdíjazásáig a washingtoni Carnegie 
Intézet, illetve a Gold Spring Harbor Laboratórium fő
munkatársa volt. Az 1983. évi orvosi és élettani Nobel-dí
jat „a mozgó genetikai elemek, az ún. transzpozonok fel
fedezéséért" kapta. Vizsgálatait a kukorica kromoszó
máinak részletes megfigyelésével kezdte. Ezen alapult 
későbbi felfedezése, amely szerint a kukoricaszemek szí
nének változása pontosan leírható a kromoszóma-aber
rációkkal, az ún. gyűrűkromoszómák megjelenésével. 
Az általa kidolgozott módszereket később számos 
területen, például az öröklődő betegségek során megfi
gyelhető kromoszóma-elváltozások leírásánál is hasz
nálták. Felfedezését az 1940-es évek közepén tette. Kuko
ricával végzett kísérletei közben olyan törzset talált, 
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amelyen a szemek színváltozásának gyakorisága feltűnő
en magas volt. Kimutatta, hogy ez olyan gének be- és 
kikapcsolódásának eredménye, amelyeket egy, igen nagy 
gyakorisággal az egyik kromoszómáról a másikra „ugrá
ló" genetikai elem szabályoz. E mozgékony „transzpo-
zon" jelenlétét később magasabb rendű élőlényekben is 
kimutatták. A genetikai szabályozás mélyebb megértésén 
túl lehetővé vált az élő sejt anyagába történő pontosabb 
beavatkozás. 

Barbara McClintock sokat kísérletezett, feltűnően ke
veset publikált és hosszú ideig élt. Ő is 80. éve felett kapta 
meg a legnagyobb elismerést, méghozzá egyedül. Ahogy 
dolgozott. Csendesen hunyt el, 1992. szeptember 2-án. 

A negyedik női nobel-díjas: Rita Levi-Montalcini az 
1998-as Ki kicsoda szerint a 91. évében ma is aktív. Abban 
az észak-itáliai városban született, amelyről nekünk 
mindig Kossuth Lajos önkéntes száműzetése jut az 
eszünkbe. Torino orvosi egyetemén 1936-ban szerzett 
oklevelet. Pályafutása kezdetét a második világháború 
alaposan befolyásolta. Szülővárosa, illetve Brüsszel egye
temén 1936-1941 között neurológiai és pszichiátriai ku
tatásokat végzett. A német megszállás idején Firenze volt 
a búvóhelye, egyben ellátta a háborús menekülteket. 
A béke első évében visszatért az alma mater falai közé, 
majd ő is az Újvilágba költözött. Ugyanazon város 
ugyanazon egyetemére ugyanabban az esztendőben, 
amikor a Cori-házaspár megkapta a Nobel-díjat. Három 
évtizedig, 1947-1977 között oktatott St. Louis Washing
ton Egyetemén, majd 1977-től az 1981-ben történt nyug
díjba vonulásáig a római Olasz Sejtbiológiai Intézet pro
fesszora volt. 

Külön érdekesség, hogy a kitüntetést 1986-ban, már 
nyugdíjas korában kapta Stanley Cohen munkatársával 
megosztva azon kutatásaikért, „amelyek alapvető fontos
ságúak a sejtosztódás szabályozásának megértéséhez". Ők 
izolálták először az idegsejt osztódásában, illetve differen
ciálódásában fontos szerepet játszó ún.„nerve growth fac-
tort" (NGF). Ezzel megnyitották az utat a rákkutatásban 
óriási jelentőségű növekedési tényezők további megérté
séhez. A The Nerve Growth Factor a Scientific American 
1979,240,68-77. oldalain jelent meg a Molecular Aspects of 
Neurobiology című munkáját a Springer Verlag 1986-ban 
adta ki. Mindig visszavágyott a „dolce Itáliába" 1993 óta 
az olasz Enciklopédiái Intézet elnöke. 

Az ötödik díjazott Gertrude Belle Elion az USA meg
határozó metropolisában látta meg a napvilágot 1918. ja
nuár 23-án. Orvosi diplomát a New York-i Hunter College-
ban szerzett, majd a New York Egyetemen M. S. fokozatot 
kapott. Az 1941/42-es tanévben oktatott, 1942-től az 1983-
ban történt nyugdíjazásáig különböző kutatóintézetekben 
dolgozott. Előbb (1942-1943) a brooklyni Quaker Maid 
Társulat élelmiszer-elemző munkatársa, 1943-1944-ben a 
New Yersey állambeli híres Johnson and Johnson Cég ku
tatója, 1944-től 1950-ig az Észak-Karolina állambeli 
Burroughs-Wellcome Társaság laboratóriumának bioké
mikusa, 1950-től főmunkatársa, 1966-1983 között a kísér
leti terápiás részleg vezetője, 1983 óta ny. tud. munkatársa 
és a Duke Egyetem farmakológus professzora, számos 
tisztség és kitüntetés tulajdonosa. 

G. H. Hitchings professzorral együtt dolgoztak 1975-ig 
a Burroughs-Wellcome Társaság laboratóriumában, de a 
Nobel-díjat csak 1988-ban kapták meg „a gyógyszeres 
kezelés leglényegesebb alapelvei területén elért eredmé

nyeikért". Több nagy hatású, ma már nélkülözhetetlen 
gyógyszer előállítása fűződik nevükhöz. Kutatásaik alap
elvét mindig az egészséges, normális működésű, vala
mint a beteg, abnormális funkciók összehasonlítása ké
pezte. Felfedezték a leukémia kezelésében használatos 
6-mercaptoprint és thiaguaninl. A szervátültetés során 
a kilökődés megelőzésére használatos immunszupresz-
szánst: azathioprint, amely a rheumatoid arthritis keze
lésére is kitűnő. 

Ugyancsak felfedezésük a köszvény kezelésére hatásos, 
a xantinoxidáz enzimet bénító allopurinol. A pyrametha-
min szintetizálásával új maláriaellenes szert állítottak elő, 
de a legnagyobb feltűnést a triemthoprim felfedezése je
lentette, amely makacs légúti és húgyúti fertőzések, 
valamint az AIDS-ben oly gyakori Pneumocystis carinii 
kezelésére kiválóan alkalmas. Ők állították elő az első ha
tásos, herpeszvírus-ellenes acyclovir nevű gyógyszert. 

Végül az egyetlen, aki Európában végzett kutatásai 
alapján kapta meg a kitüntetést: Christiane Nüsslein-
Volhard német genetikus. Magdeburgi születésű (1942. okt. 
20.), a Majna-Frankfurti-i Goethe Egyetemen szerzett 
fizikus-kémikus oklevelet, majd 1962-1974 között a tübin-
geni Max Planck Víruskutató Intézetben dolgozott, 1975-
től 1978-ig Svájcban ösztöndíjas, 1978-1980 között Heidel-
berg, 1981 óta újra Tübingen különböző laboratóriumai
nak munkatársa, 1990-től a Max Planck Fejlődésbiológiai 
Intézet genetikai osztályának igazgatója. Az 1995. évi 
Nobel-díjat Edward B. Lewis és Eric E Wieschaus tár
saságában kapta meg „a korai embrionális fejlődés gene
tikai szabályozása terén elért eredményeiért". Nusslein-
Volhard és Wieschaus a bázeli Walter Gehring laboratóri
umában ismerkedtek meg, majd egymástól függetlenül, 
de szorosan együttműködve végezték genetikai kísér
leteiket. A Drosophila melanogaster nevű muslica erre 
nagyon alkalmasnak bizonyult. Először felfedezték, hogy 
az egyedfejlődésben kulcsszerepet játszó gének mutációi 
az embriók halálához vezetnek. Azt gondolták, amennyi
ben sikerül meghatározni, hogy mely genetikailag karak
terizált szülők leszármazottjai halnak el embrió korukban, 
úgy az is kimutatható, hogy a Drosophila-kromoszómák 
mely génjei befolyásolják az egyedfejlődést. Összesen 15 
gént írtak le, amelyek meghatározzák az embrionális fej
lődés szegmentációs szakaszait, eredményüket a Nature 
közölte 1980-ban. Ez elvezetett a gének DNS-szekvenciájá
nak azonosításához, illetve a molekuláris embriológia fej
lődéséhez, amely lehetővé tette a magzati fejlődési rendel
lenességekért felelős gének felismerését. 

Nem vagyunk hajlamosak mindent a díjazottak szá
mán mérni, mert munkánkban a Simoné de Beauvoir 
által emlegetett „második nem" teljesítménye teljesen 
egyenértékű. A tudományos kutatásban is. Mindenesetre 
megnyugtató, ha az illetékes bizottság ezt észreveszi és 
méltóképp jutalmazza. 
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