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Subiectul lucării se înscrie în curentul european 
actual denumit „history of gender study“. În pre-
zent, ne aflăm în perioada celui de-al treilea val al 
mişcării feministe, care a avut apogeul în anii ̀ 90 ai 
secolului trecut (1).

Multe dintre progresele medicale ale sec. XX şi 
începutului de secol XXI se datorează şi femeilor 
de ştiinţă, care, prin cercetările lor, au reuşit să re-
voluţioneze modul de gândire în diferite specialităţi 
medicale.

Prima femeie laureată a prestigiosului premiu, 
chiar dacă nu pentru fiziologie sau medicină, a fost 
Maria Sklodowska-Curie (1867-1934), singurul 
savant din lume care deţine 2 premii Nobel în do-
menii ştiinţifice diferite (2,4,7).

Maria Sklodowska-Curie (1867-1934)

Premiul din 1903, pentru fizică, i-a fost acordat 
(împreună cu Pierre Curie şi Henry Becquerel – 
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descoperitorul radioactivităţii, în 1896) ca recu-
noaştere a aportului în cercetarea radioactivităţii şi 
descoperirii radiului şi poloniului (2,4).

Licenţiată în fizică (1893) şi matematică (1894), 
a obţinut doctoratul în ştiinţe în 1903, iar din 1906 
i-a succedat soţului la conducerea Laboratorului de 
Fizică de la Sorbona şi a preluat funcţia acestuia 
(profesor de fizică generală) la Facultatea de Ştiin-
ţe, devenind astfel prima femeie care a deţinut acest 
post (2,4).

Al doilea premiu, din 1911, pentru chimie, l-a 
obţinut în urma studierii proprietăţilor radiului şi a 
aplicaţiilor lui terapeutice (primele studii din lume 
pentru tratamentul cancerului). Se poate spune că a 
pus bazele medicinei nucleare (2,4).

Prima femeie-medic laureată Nobel pentru fizi-
ologie sau medicină a fost Gerty Theresa Rad-
nitz-Cori (1896-1957), premiată în 1947 (împreu-
nă cu Carl Ferdinand şi argentinianul Bernardo 
Houssay) pentru descoperirea ciclului de conversie 
catalitică a glicogenului (ciclul Cori) (2,4,5).

Gerty Theresa Radnitz-Cori (1896-1957)

Au trecut 30 de ani (1977) până când o altă fe-
meie a obţinut Nobelul (împărţit cu Roger Guille-
min şi Andrew Shally) la aceeaşi categorie. Este 
vorba despre Rosalyn Sussman Yallow (1921-
2011), care, ca fizician, a dezvoltat metoda radioi-
munologică (RIA) pentru dozarea hormonilor pep-
tidici (2,4,5).

Activitatea ştiinţifică a început-o la Spitalul 
Montefiori din Bronx (New York), unde a colaborat 
cu medicul internist Solomon Berson. Iniţial, au fo-
losit metoda RIA pentru determinarea insulinei la 
bolnavii diabetici. Rezultatul cercetărilor l-au pu-
blicat în 1951 (2,4).

Rosalyn Sussman Yallow (1921-2011)

Rosalyn a fost numită profesor cercetător în 
1968, iar în 1976 a primit premiul Albert Lasker 
pentru cercetare medicală fundamentală (fiind pri-
ma femeie laureată a acestui premiu) (2,4).

Barbara McClintock (1902-1992), botanistă, 
specializată în citogenetică, este singura femeie 
care nu a împărţit premiul cu nimeni. Nobelul din 
1983 i-a fost acordat pentru descoperirea elemente-
lor mobile („gene săltăreţe“) de reglare a genomu-
lui, implicate în dezvoltarea organismului (6).

Barbara McClintock (1902-1992)

Rita Levi-Montalcini (1909-2012), medic spe-
cialist în neurologie şi psihiatrie, a primit Nobelul 
în 1986 (împreună cu Stanley Cohen) pentru desco-
perirea unor factori de creştere celulară, în particu-
lar factorul de creştere al nervului (2,8).
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Rita Levi-Montalcini (1909-2012)

Gertrude Belle Elion (1918-1999) a fost laure-
ată Nobel în 1988 (cu Sir James Black şi George 
Hitchings) pentru folosirea unor metode inventive 
de producere a medicamentelor. A studiat chimia, 
fără a-şi lua doctoratul, dar a învăţat pe cont pro-
priu biochimie, farmacologie, imunologie, viruso-
logie (2,4).

Gertrude Belle Elion (1918-1999)

Prima femeie de origine germană care a obţinut 
un premiu Nobel a fost Christiane Nüslein-Vol-
hard (n. 1942). Biolog specializat în genetică mo-

leculară, a luat Nobelul în 1995 (împreună cu 
Edward Lewis şi Eric Wieschaus) pentru descope-
riri privind controlul genetic al dezvoltării embrio-
nare timpurii (2,4).

În 2004, Nobelul a fost acordat Lindei Buck (n. 
1947) şi lui Richard Axel, pentru elucidarea funcţi-
onării receptorilor olfactivi. Linda absolvise psiho-
logie şi microbiologie şi se specializase în imuno-
logie (2,4).

Linda Buck (n. 1947)

Françoise Barré-Sinoussi (n. 1947), cu maste-
rat în biochimie şi doctorat în virusologie, a împăr-
ţit în 2008 prestigiosul premiu cu îndrumătorul şi 
colaboratorul ei, dr. Luc Montagnier (pentru desco-
perirea virusului imunodeficienţei umane – HIV) şi 
cu dr. german Harald zur Hausen (pentru evidenţi-
erea legăturii etiologice între papilomavirusul şi 
cancerul colului uterin) (2,4).

Françoise Barré-Sinoussi (n. 1947)

Prima persoană din Tasmania laureată Nobel 
este Elizabeth Blackburn (n. 1948). 

Premiul s-a acordat în 2009 celor trei specialişti 
în biologie moleculară – Blackburn, Carolyn Grei-
der (n. 1961) şi Jack Szostak – pentru descoperirea 
modului în care cromozomii sunt protejaţi de telo-
meri şi enzima telomerază (2,4).Christiane Nüslein-Volhard (n. 1942)
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Elizabeth Blackburn (n. 1948) 

Carolyn Greider (n. 1961)

 May-Britt Moser (n. 1963), absolventă de psi-
hologie, cu doctorat în neurofiziologie, a primit 
Nobelul în 2014 (cu Edvard Moser şi John O’Keefe) 
pentru descoperirea neuronilor care alcătuiesc un 
sistem de poziţionare a corpului în spaţiu (2,4).

May-Britt Moser (n. 1963)

Tu Youyou (n. 1930) este primul cetăţean chi-
nez laureat Nobel în fiziologie sau medicină şi pri-
ma femeie din China care a primit prestigiosul pre-
miu. Specialistă în chimie farmaceutică, a urmat şi 
cursuri de medicină tradiţională chineză (2 ani şi 
jumătate) şi a luat Nobelul în 2015 (cu William 

Campbell şi Satoshi Omura) pentru descoperirea 
unei noi terapii în malarie (2,4).

Tu Youyou (n. 1930)

Dintre cele 12 laureate, doar 3 au fost medici 
– Gerty Cori, Rita Levi-Montalcini şi Tu Youyou.

Gerty Cori, de origine cehă, a absolvit la Praga 
(1920) şi 2 ani a activat la spitalul pentru copii din 
Viena. A emigrat cu soţul în SUA (1922) şi au fost 
angajaţi în cercetare medicală la „Institutul de Stat 
pentru studiul bolilor maligne“ din New York. S-au 
specializat în biochimie, concentrându-şi eforturile 
ştiinţifice spre studierea producerii şi transmiterii 
energiei în organismul uman.

În 1931, s-au mutat în St. Louis (Missouri), unde 
Carl a fost numit profesor de farmacologie la Şcoa-
la de Medicină a Universităţii Washington, iar soţia 
lui a primit postul de asistent în cercetare. Ajun-
gând şeful catedrei de biochimie în 1947, Carl a 
promovat-o pe Gerty în postul de profesor (funcţie 
ocupată timp de 10 ani).

Împreună cu alţi cercetători, soţii Cori au evi-
denţiat relaţia între unii hormoni şi enzimele ce ac-
ţionează în metabolismul energetic (2,4).

Rita Levy-Montalcini, absolventă la Torino, 
n-a reuşit să practice medicina, ca urmare a mani-
festului antirasial promulgat de Mussolini în 1938. 
În timpul celui de-al doilea război mondial, şi-a or-
ganizat un laborator la domiciliu şi a început să stu-
dieze creşterea fibrelor nervoase la embrionii de 
găină. În 1946, a plecat la Universitatea din Wa-
shington, la invitaţia profesorului Viktor Hambur-
ger, care îi cunoştea şi aprecia experimentele. În 
laboratorul acestuia şi-a continuat cercetările şi, 
ajutată de chimistul Stanley Cohen, a reuşit în 1952 
să izoleze factorul de creştere a nervului. 

Descoperirea acestui factor a deschis drumul că-
tre identificarea altor trei, cunoscuţi acum sub de-
numirea generică de neurotrofine. Acestea au rol nu 
numai în creşterea anumitor neuroni, ci şi în stimu-
larea şi controlul neurogenezei (formarea de noi 



REVISTA MEDICALĂ ROMÂNĂ – VOLUMUL LXV, NR. 4, An 2018298

neuroni sau, mai bine zis, activarea celor deja exis-
tenţi). Cu cât devin mai activi neuronii cerebrali, cu 
atât mai multe neurotrofine se produc. Acest princi-
piu stă la baza prevenirii bolilor degenerative 
(Alzheimer, Huntington) şi a afecţiunilor psihice ca 
anxietatea şi depresia.

Levy-Montalcini şi-a desfăşurat activitatea şti-
inţifică alternativ în ţara natală şi în SUA. În 1962, 
a organizat o unitate de cercetare la Roma, între 
1961 şi 1969 a condus (ca director) Centrul de Cer-
cetări în Neurobiologie (Roma), apoi, timp de încă 
10 ani, Institutul de Biologie Celulară (Roma). La 1 
august 2001, a fost numită senator pe viaţă, de către 
preşedintele Republicii (2,4).

 O altă cercetătoare în domeniul neurofiziologiei 
a fost norvegianca May-Britt Moser. Absolventă 
la Oslo, cu studii postdoctorale (2 ani) la Edinburgh 
şi Londra. Tipul de neuroni descoperit – „grid cells“ 
– se ocupă şi de memoria episodică, ceea ce în-
seamnă că au un rol şi în boala Alzheimer.

Soţii Moser au avut o contribuţie esenţială în 
fondarea Centrului pentru Biologia Memoriei şi a 
Institutului pentru Neuroştiinţe din Oslo. May-Britt 
deţine în prezent postul de profesor de neuroştiinţe 
(din 2000) la Universitatea Norvegiană pentru Şti-
inţe şi Tehnologie (2,4).

Primele cercetări ale Lindei Buck s-au axat pe 
găsirea modului în care feromonii şi mirosurile 
sunt recepţionate la nivelul mucoasei nazale şi in-
terpretate de creier. Analiza genetică şi moleculară 
a mecanismului simţului olfactiv a avut ca rezultat 
evidenţierea existenţei unui neuron pentru fiecare 
receptor olfactiv, totalitatea lor aflându-se într-un 
singur glomerul al bulbului olfactiv.

Timp de 10 ani au durat cercetările Lindei, efec-
tuate în strânsă colaborare cu Richard Axel. Ei au 
lucrat în Departamentul de Neurologie al Universi-
tăţii Harvard. Din 2002, ea activează ca profesor de 
fiziologie şi biofizică la Universitatea Washington 
din Seattle (2,4).

Contrar aşteptărilor, fiziciana Rosalyn Yallow a 
adus o contribuţie foarte importantă în medicina de 
laborator. Metoda RIA s-a extins la dozarea tuturor 
hormonilor, astăzi putând fi folosită la determina-
rea a sute de substanţe (la nivel de picograme) – en-
zime, vitamine, antigene virale etc. Pornind de la 
principiul RIA, în ultimii ani s-a dezvoltat imuno-
fluorescenţa (marcarea antigenului cu marker fluo-
rescent), concluzia fiind că metoda RIA (radioimu-
noizotopică) a deschis o nouă eră în cercetare şi în 
practica medicală (2;4).

După câteva decenii, probabil că şi Françoise 
Barré-Sinoussi a folosit metoda RIA în cercetările 
sale. Studiile ei postdoctorale, efectuate la Institu-

tul Pasteur şi la Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă 
(Bethesda) din SUA, s-au axat pe cunoaşterea re-
trovirusurilor. A lucrat la Institutul Pasteur de la în-
ceputul anilor 70, iar din 1988 a deţinut propriul 
laborator, unde a iniţiat programe pentru descoperi-
rea unui vaccin anti-HIV. În prezent, se ocupă de 
testarea unor medicamente antivirale, ce pot fi efi-
ciente în SIDA. Începând din 1996, este profesor 
titular în cadrul Institutului.

În afară de activitatea ştiinţifică, Barré-Sinoussi 
s-a implicat în înfiinţarea şi conducerea unor orga-
nizaţii care acţionează în sprijinul bolnavilor de 
SIDA din ţările slab dezvoltate, prin furnizarea de 
echipamente medicale şi personal specializat (2,4).

Cercetările de biologie moleculară şi citogeneti-
că au debutat din primele decenii ale sec. XX, dar 
descoperiri cu adevărat valoroase s-au realizat de 
abia într-a doua jumătate a secolului trecut.

Barbara McClintock a absolvit prestigioasa 
Universitate Cornell din New York, nu la departa-
mentul de genetică (unde a fost respinsă, fiind fe-
meie), ci la cel de botanică. Doctoratul, susţinut în 
1927, a avut totuşi ca temă citogenetica. Ea şi-a în-
ceput experimentele în anii `30 (la Universitatea 
Cornell), reuşind să alcătuiască prima hartă geneti-
că a porumbului. Deşi, la vremea aceea, geneticie-
nii foloseau pentru studiu Drosophila melanogas-
ter, McClintock a preferat porumbul, consacrând 
astfel un nou model de studiu. Dintre cele 17 reali-
zări remarcabile ale savanţilor de la Universitatea 
Cornell, în perioada 1929-1935, 10 i-au aparţinut 
Barbarei.

Printre altele, a evidenţiat acţiunea razelor X 
asupra replicării genetice, ajungând să explice (anii 
`40) ciclul urmat de cromozomi (post-iradiere) şi 
anume – rupere – combinare (fuziune) – punte, care 
a reprezentat punctul-cheie în citogenetică şi se fo-
loseşte şi azi în cercetările privind cancerul. În anii 
`50, ea a descoperit transpoziţia genelor activatoare 
sau disociative, responsabile de restructurarea pa-
trimoniului ereditar. Geneticienii nu au înţeles-o 
pentru că, citez: “Trebuie aşteptat momentul potri-
vit pentru o schimbare conceptuală”. Ceea ce s-a şi 
întâmplat, 2-3 decenii mai târziu.

În 1944, a fost aleasă membru al Academiei Na-
ţionale de Ştiinţe (a treia femeie astfel onorată), iar 
peste un an a devenit prima femeie preşedinte al 
Societăţii Americane de Genetică.

A activat în calitate de cercetător şi la Universi-
tatea din Missouri, la Institutul pentru Tehnologie 
din California, iar din 1941 (până la sfârşitul vieţii) 
a fost angajată la Laboratorul Cold Spring Harbor, 
care era inclus în Departamentul de Genetică al In-
stitutului Carnegie din Washington (6).
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Christiane Nüslein-Volhard a activat la Tübin-
gen, în Laboratorul Societăţii Max Planck, şi a fă-
cut experimente în domeniul geneticii embrionare. 
A lucrat într-o echipă de cercetători, care, folosind 
screeningul genetic, au reuşit să explice regulile 
transcripţiei genetice, valabile şi astăzi.

Timp de 2 ani (1978-1980), ea a coordonat un 
grup de cercetători în Laboratorul European de Bi-
ologie Moleculară din Heidelberg, apoi s-a întors în 
Tübingen şi a activat tot în cadrul Societăţii Max 
Planck.

Recunoaşterea ştiinţifică a realizărilor sale s-a 
concretizat înainte de 1995 (când a luat Nobelul), 
prin invitaţiile la numeroase facultăţi americane, 
unde a ţinut conferinţe în domeniu.

În 1994, a înfiinţat o fundaţie care-i poartă nu-
mele, în scopul de a ajuta tinerele germane, pasio-
nate de ştiinţă, dar care au de crescut copii, prin 
crearea de creşe şi grădiniţe şi suplimentarea fon-
durilor pentru îngrijirea copiilor (2,4).

Cercetătorii Elizabeth Blackburn, Carolyn 
Greider şi Jack Szostak şi-au desfăşurat experi-
mentele în SUA, la Universitatea Californiei din 
San Francisco şi Berkeley, Santa Barbara. Desco-
perirea lor datează din anii `80, dar ei au continuat 
studiile, pentru a descifra mecanismul folosit de 
telomerază pentru elongarea telomerilor. Telomera-
za reprezintă în prezent o enzimă-cheie în cerceta-
rea cancerului (2,4).

Elizabeth Hellen Blackburn a absolvit biochi-
mia la Melbourne şi a susţinut doctoratul în biolo-
gie moleculară la Universitatea Cambridge, ur-
mând studii post-doctorale la Universitatea Yale. 
Din 1978 activează în SUA, la Universitatea Cali-
forniei din Berkeley, ulterior San Francisco, unde e 
profesor de biologie şi fiziologie.

Blackburn a studiat în ultimii ani efectul stresu-
lui asupra telomerazei şi telomerilor, concluzia fi-
ind că stresul cronic poate accelera îmbătrânirea la 
nivel celular (2,4).

Carol Greider a absolvit biologia la Universita-
tea Californiei din Santa Barbara, urmând conco-
mitent studii la Universitatea din Göttingen. Pio-
nier în cercetarea structurii telomerilor, ea a 
descoperit telomeraza în perioada în care era docto-
randă (în biologie moleculară) la prof. Blackburn. 
A urmat şi studii post-doctorale, a fost cadru didac-
tic la Laboratorul Cold Spring Harbour (Long Is-
land, New York) şi, de la mijlocul anilor `90, a fost 
recrutată în Consiliul Ştiinţific al Companiei Geron 
(care se ocupă cu biotehnologia) (2,4).

În ceea ce priveşte studiile de farmacologie şi 
găsirea de noi medicamente în boli cu morbiditate 
crescută, contribuţii importante au avut Gertrude 
Elion şi Tu Youyou.

Gertrude Elion a avut şansa să lucreze, înce-
pând din 1944, într-o mare companie farmaceutică: 
Burroughs-Wellcome (actualmente Glaxo-Smith 
Kline) şi, în colaborare (de aproape 40 de ani) cu 
dr. Hitchings, a găsit metoda de diferenţiere biochi-
mică între celulele umane normale şi agenţii pato-
geni. Ei i se atribuie inventerea unor medicamente 
foarte valoroase:

–  6-mercaptopurina (Purinethol) – primul tra-
tament în leucemie

–  azatioprina (Imuran) – primul remediu imu-
nosupresiv (folosit în chirurgia transplantu-
lui)

–  alopurinol – folosit în gută
–  aciclovir – activ în infecţii cu virus herpetic
–  pirimetamină (Daraprim) – util în malarie
–  trimetoprim – activ în meningită, septicemie, 

infecţii urinare şi respiratorii.
Începând din 1960, Gertrude a colaborat cu In-

stitutul Naţional de Cancer din New York (2,4).
Tu Youyou şi-a făcut studiile şi a activat doar în 

China. Cercetările pentru un nou medicament în 
malarie le-a început încă din 1967 (în timpul războ-
iului din Vietnam). După 10 ani (1977), a publicat 
(anonim) lucrarea despre artemisinin şi hydroarte-
misinin, eficiente în tratamentul malariei (în 1981 a 
prezentat lucrarea la OMS). Ea a folosit în prepara-
rea acestor medicamente un extras din planta Arte-
misia, cunoscută în medicina tradiţională chineză 
ca antimalaric.

Angajată la Academia de Medicină Tradiţională 
Chineză din Beijing, Tu Youyou a fost promovată 
profesor titular în 1980, iar din 2001 este şi condu-
cător de doctorat. În pofida vârstei înaintate (acum 
are 87 de ani), poartă titlul de „Chief Scientist“ în 
cadrul Academiei. Ea a fost prima persoană din 
China care a luat premiul Albert Lasker pentru cer-
cetare în medicină (2,4).

Premiul Lasker a început să se acorde din 1945 
şi se consideră a fi precursorul Nobelului. În afară 
de Gerty Cori, Gertrude Elion, Linda Buck, Franço-
ise Barré-Sinoussi şi May-Britt Moser, toate feme-
ile de ştiinţă laureate Nobel au primit în prealabil şi 
premiul Lasker.

Câteva dintre premiate au avut şi alte preocu-
pări, în afară de cele ştiinţifice.

Christiane Nüsslein-Volhard a înfiinţat fundaţia 
prin care ajută tinerele cu copii să urmeze studii su-
perioare, iar din 2001 a devenit membru în Consi-
liul Naţional de Etică al Germaniei. 

Françoise Barré-Sinoussi s-a implicat în înfiin-
ţarea şi conducerea unor organizaţii care ajută bol-
navii de SIDA şi continuă cercetările pentru găsirea 
unor medicamente eficiente în SIDA.
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Elizabeth Blackburn a fost membru în Consiliul 
de Bioetică al preşedintelui Bush, între 2002 şi 
2004, dar şi-a dat demisia pentru că nu i-a fost 
aprobată propunerea de cercetare pe celule embrio-
nare umane.

Ada Yonath (n. 1939)

Despre femeile de ştiinţă laureate Nobel se poa-
te spune şi că au avut noroc, dat fiind că le-a fost 
recunoscută valoarea realizărilor, dar, în mod evi-
dent, au fost înzestrate şi cu ambiţie, răbdare, încre-
dere în forţele proprii, independenţă de gândire şi 
tenacitate în lupta cu prejudecăţile societăţii.

În încheiere, o amintesc şi pe Rosalind Franklin, 
cea care a intuit şi a desenat pentru prima dată 
structura helicoidală a ADN-ului (3).

Merită menţionată, de asemenea, Ada Yonath, 
laureată Nobel pentru chimie în 2009, pentru studi-
erea structurii şi funcţiei ribozomilor, descoperiţi 
de savantul român George Emil Palade (2,4).
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