
Forrás: http://www.ekor-lap.hu/kultura/2010/diabetes-nobel-dij-az-inzulin-utan 

DIABETES NOBEL-DÍJ AZ INZULIN 
UTÁN

 Amikor 1923-ban a Toronto-i fiziológus Banting és Macleod az 
inzulin izolálásáért orvosi Nobel-díjat kapott / a közhiedelemmel 
ellentétben Best nem volt közöttük /, kevesen gondolták, mennyi 
részletkérdés maradt még megválaszolatlan. Közéjük tartozott az 
argentin  Bernardo  Alberto  Houssay,  aki  a  hipofízis  elülső 
lebenyének  a  cukor-anyagcserében  betöltött  szerepének  a 
felfedezéséért  részesült  50  esztendővel  ezelőtt  a  legnagyobb 
tudományos kitüntetésben.

 A Buenos  Aires-i  születésű  kutató  a  kanadaiak  generációjához 
tartozott, így érthető, ha ő is az endokrinológia bűvkörébe került. 
Elsősorban  a  hipofízis  mirigyaktivitása  érdekelte,  amely 
klinikailag  akromegalia,  illetve  törpenövés  formájában 
manifesztálódott.  Azt  már  Houssay  előtt  is  tudták,  hogy  az 
óriásvégtagok kórképéhez gyakran társul cukorbaj, de a „ miért” 

kérdést ő tette fel  először. Azt tapasztalta ugyanis, hogy a hasnyálmirigyüktől megfosztott 
kísérleti állatoknál / kutyák, varangyosbékák / az agyfüggelék elülső lebenyének beültetése, 
vagy kivonatának befecskendezése után a diabetes súlyossága fokozódik.

 
Ha a parenterális bejuttatást abbahagyta, a kóros állapot lényegesen javult, a vércukorszint 
normalizálódott.  Rájött  tehát,  hogy a  hipofízis  elülső  lebenye  inzulinnal  ellentétes  hatású 
hormont termel. Még látványosabb volt az eredmény a hasnyálmirigy részleges kiirtásánál. 
Ilyenkor  az  elülső  lebeny  adásának  leállításával  az  inzulintermelő  sejtek  visszanyerték 
normális  alakjukat.  Jellemző  az  is,  hogy  a  hipofízis-irtott  kísérleti  állatok  fokozottan 
érzékenyek az inzulinnal szemben úgyhogy oly inzulinmennyiségek, melyek normális vagy 
pankreasz-irtott állatokon csak mérsékelt vércukorsüllyedést okoznak, a hipofízis-irtott állatok 
vércukorszintjét a hipoglikémiás sokk szintjéig süllyesztik le. 
 
Houssay kutatási eredményeinek jelentősége tehát abban állott, hogy az endokrin mirigyek 
kölcsönhatásaiban felismert egy láncolatot és ezzel feltárta a szénhidrát-anyagcsere egy fontos 
mozzanatát. Munkásságán alapul a későbbi sikeres ACTH, illetve kortizon kutatás, valamint 
ezen a nyomon elindulva sikerült 1944-ben a hipofízis elülső lebenyéből tiszta növekedési 
hormont előállítani. Mindezeket megérte, mert 1971-ben hunyt el 84 éves korában.
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Véle megosztva kapott 1947-ben Nobel-díjat a Cori-házaspár is 
„a glikogén katalitikus átalakulásának felfedezéséért.”
Carl  Ferdinánd Cori  Prágában született  1896. december 5-én. 
Ígéretes  pályafutása  baljóslatúan  indult.  Érettségije  évében 
ugyanis kitört az első világháború. Az eminensen maturált diák 
előbb a híres prágai német egyetemre iratkozott, majd az akna-
veszélyes olasz hadszíntérre került. Mire leszerelt, egy új ország 
fővárosában találta magát anélkül, hogy hazát változtatott volna. 
Az egyetemen ismerkedett meg a véle egyidős Gerty Theresa 
Radnitz kisasszonnyal, aki haláláig hűséges élet- és kutató- társa 
maradt.
 
Noha  Prága  kitűnő  lehetőséget  biztosított  nekik  /  gondoljuk 
meg, ekkor látogatta a Károly Egyetem élettani intézetét Szent-
Györgyi  Albert  is  /,  ők  ennek  ellenére  a  kivándorlás  mellett 

döntöttek. Előbb a New York állambeli Buffalo Egyetem biokémiai intézetében dolgoztak, 
ahol  főleg tumorbiokémiával  foglalkoztak,  majd 1931-ben a Missouri  állambeli  St.Louis-i 
Washington Egyetemre kaptak meghívást.
 
Carl F. Cori a farmakológiai, Gerty TH. Cori pedig a biokémiai tanszékre, vezetőnek. Ez a 
remek házaspár egy új vegyületet fedezett fel: a glukóz-1-foszfátot, ami annak idején Cori 
észter  néven  lett  tankönyvi  adat.  Ez  a  felismerés  mélyebb  betekintést  tett  lehetővé  az 
izomműködés mechanizmusába. Az intermediaer anyagcsere jellemző ciklikus folyamata ez. 
A máj-glikogén  glukózra  bomlik,  s  ez  a  véráram  útján  kerül  az  izmokhoz.  Az  izom  a 
glukózból glikogént épít fel, mely a glikolízis során lebomlik piroszőlősavra, illetve tejsavra. 
Ezen bomlástermékek a véráram útján a májhoz kerülnek, ahol ismét glikogénné épülnek fel.
A  Cori-házaspár  is  foglalkozott  az  agyfüggelék  és  a  szénhidrát-anyagcsere  közötti 
kapcsolattal, Nobel-díjuk indoklása ezen a téren találkozik.
 
A diaetológia önálló tudományként a Tengerentúlon nőtt naggyá.
Kanadából  Banting,  Best,  Macleod  és  Collip,  Argentínából  Houssay  neve  ragyog  a 
legfényesebben. Ám valószínű, hogy a végleges megoldásért még újabb Nobel-díjat / vagy 
díjakat / fognak kiadni.
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