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ismerd meg!
 

 

Élettani és orvostudományi Nobel-díj 

(folytatás az előző lapszámból) 

Év Díjazott Díj indoklása 
1950 Edward Kendall, Tadeus 

Reichstein, Philip Hench 
a mellékvesekéreg-hormonok szerkezetének és 
biológiai hatásának tanulmányozásáért 

1951 Max Theiler a sárgaláz elleni oltás kifejlesztéséért 
1952 Selman Waksman a tbc ellen hatásos, első antibiotikum 

(streptomycin) felfedezéséért 
1953 Fritz Lipmann a koenzim-A felfedezéséért és kutatásáért 
1953 Hans Krebs a citromsav-ciklus felfedezéséért 
1954 John Enders, Thomas Weller, 

Frederick Robbins 
a paralízis vírusának szövetekben történő kite-
nyésztéséért  

1955 Hugo Theorell az oxidációs enzimek tanulmányozásáért  
1956 A.Cournand, W. Forssmann, 

Dickinson Richards 
a szív katéterezésének feltalálásáért és a vérkeringési 
rendszer kóros elváltozásainak kutatásáért  

1957 Daniel Bovet az allergiás reakciókat gátló szerek 
(antihisztamin) feltalálásáért 

1958 George Beadle, E. Tatum,  
Joshua Lederberg  

felfedezték, hogy az anyagcsere egyes lépései ge-
netikailag meghatározottak 

1959 Severo Ochoa, A. Kornberg  az RNS és a DNS szintetizálásáért 
1960 Sir F. Burnet, P. Medawar annak felfedezéséért, hogy hogyan tanulja meg a 

magzat immunrendszere megkülönböztetni a sa-
ját és az idegen szöveteket 

1961 Békésy György a belső fül, a csiga ingerlésének fizikai mecha-
nizmusával kapcsolatos fölfedezéseiért 

1962 F. Crick, J. Watson, M. Wilkins a DNS molekuláris szerkezetének felfedezéséért 
1963 Sir John Eccles, Alan Hodgkin, 

Andrew Huxley  
az idegsejtekben a kémiai úton történő 
ingerületátvitel és gátlás kutatásáért 

1964 Konrad Bloch, Feodor Lynen a koleszterinnek és a zsírsavaknak az anyagcseré-
ben játszott szerepe kutatásáért 

1965 Andre Lwoff, Jacques Monod az RNS, riboszómák és egyes gének más gének 
által való kontrollálásának felfedezéséért 

1966 Peyton Rous daganatot okozó vírusok felfedezéséért 
1966 Charles Huggins a prosztatarák hormonkezeléséért  
1967 Ragnar Granit, H. Keffer 

Hartline, George Wald  
a szemben található fényérzékelő sejtek különbö-
ző típusainak és működésüknek leírásáért 

1968 R. Holley, Har G. Khorana, 
Marshall Nirenberg  

annak leírásáért, hogy a sejtmag genetikai alkotó-
elemei miként irányítják a fehérjeszintézist 

1969 Max Delbrück, Alfred Hershey, 
Salvador Luria 

a vírusok genetikája és szaporodásának  
kutatásáért 

1970 B. Katz, U.v. Euler, J. Axelrod az idegingerület működésének tanulmányozásáért  
1971 Earl Sutherland, Jr. hormonok hatásmechanizmusának felfedezéséért 
1972 G. Edelman, Rodney Porter az antitestek kémiai szerkezetének felfedezéséért 
1973 K Frisch, K. Lorenz,  

N. Tinbergen 
az állatok társas viselkedésének kutatásáért 
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1974 A. Claude, Christian de Duve, 
George Palade 

az élő sejt alkotórészeinek elkülönítésére  
és elemzésére szolgáló módszerek kifejlesztéséért 

1975 D. Baltimore, R. Dulbecco, 
Howard M. Temin 

a daganatot okozó vírusoknak a sejtek örökítő 
anyagára való hatásának leírásáért 

1976 Baruch Blumberg a hepatitis B vírus felfedezéséért 
1976 Daniel Gajdusek a kannibalizmus okozta kuru betegség leírásáért 
1977 R.Guillemin, A..Schally, 

R.Yalow 
a hormonokkal kapcsolatos kutatásaikért 

1978 W. Arber, D. Nathans,  
H. Smith  

a molekuláris biológiában elért eredményeikért 

1979 A. Cormack, G. Hounsfield a komputertomográfia kifejlesztéséért 
1980 Baruj Benacerraf, Jean Dausset, 

George Snell  
a szövet-összeférhetőségi génkomplex és annak 
immunrendszeri jelentőségének  felfedezéséért 

1981 R. Sperry, D. Hubel, T. Wiesel  az agyi féltekék eltérő funkcióinak vizsgálatáért  
1982 S. Bergström, B. Samuelsson,  

J. Vane  
a prosztaglandin felfedezéséért 

1983 Barbara McClintock az „ugráló”gének  felfedezéséért 
1984 N. Jerne, G. J. F. Köhler, 

C. Milstein  
az immunrendszer sajátos szabályozó módjának 
és felépítésének felfedezéséért 

1985 M. Brown, Joseph Goldstein a koleszterin anyagcsere rendszerének leírásáért 
1986 Stanley Cohen,  

Rita Levi-Montalcini  
az élő szervezetben termelődő, az ideg- és a hám-
szövet fejlődését befolyásoló anyagok kutatásáért 

1987 Susumu Tonegawa az ellenanyagok sokféleségét lehetővé tevő gene-
tikai mechanizmus felismeréséért 

1988 J. Black, Gertrude Eliot,  
G. Hitchings 

gyógyszerkezeléssel kapcsolatos fontos elvek fel-
ismeréséért 

1989 J. M. Bishop, H. Varmus  a celluláris onkogének felfedezéésért 
1990 Joseph Murray,  

Donnall Thomas  
a szerv- és sejttranszplantációval kapcsolatos ku-
tatásokért 

1991 Erwin Neher, Bert Sakmann  a sejtmembrán ioncsatornáinak vizsgálatáért 
1992 E. Fischer, Edwin G. Krebs  a megfordítható fehérjefoszforiláció felfedezésé-

ért  
1993 R. Roberts, Phillip Sharp  a génkutatásban elért eredményeikért 
1994 A. Gilman, Martin Rodbell  a G-fehérjék szerepének felderítéséért  
1995 Ch. Nüsslein-Volhard 

E. Lewis, Eric Wieschaus  
a korai embrionális fejlődés genetikai  
szabályozásának tisztázásáért 

1996 Peter Doherty,  
Rolf Zinkernagel  

a vírusok felismerése és elpusztítása mechaniz-
musának tisztázása a  nyiroksejtekben 

1997 Stanley Prusiner  prionok, fertőző fehérje részecskék felfedezésért 
1998 R. Furchgott, Louis Ignarro, 

Ferid Murad 
annak felfedezéésért, hogy a nitrogén-monoxid 
jelátvívő molekula a szív és érrendszerben 

1999 Günter Blobel a fehérjék sejten belüli szállítását és elhelyezkedé-
sét vezérlő molekulaszakaszok felfedezéséért 

2000 A. Carlsson, P. Greengard, 
Eric Kandel 

a hosszú és rövid távú emlékezet működésének 
molekuláris szintű leírásáért 

2001 Leland Hartwell, T. Hunt,  
Sir Paul Nurse 

a sejtciklust  szabályozó molekulák (ciklin és 
ciklin-dependens kináz) felfedezéséért  

2002 Sydney Brenner, H. R. Horvitz, 
John Sulston  

a szervfejlődés génszabályozásának és a progra-
mozott sejthalálnak a kutatásáért 

2003 Paul Lauterbur,  
Sir Peter Mansfield  

a mágneses magrezonanciás képalkotás (MRI) te-
rén tett felfedezéseikért 

2004 Linda Buck,  Richard Axel a szaglórendszer működésének leírásáért 
2005 Barry Marshall, Robin Warren a Helicobacter pylori és annak gyomor- és  

bél betegségekben való szerepének felfedezéséért  



2007-2008/6 225 

2006 Andrew Fire, Craig Mello  az RNS interferencia felfedezéséért 
2007 Mario Capecchi, Martin Evans, 

Oliver Smithies  
magzati őssejtek felhasználásával egereken vég-
zett genetikai módosításokért 

 
 
Felhasznált forrásanyag 
1. A Nobel-díjasok kislexikona, Gondolat kiadó, Bp. 1974. 
2. http://www.origo.hu/tudomany20071010 

M. E. 
 

 

A számítógépes grafika  

IV. rész 
 
GLUT eseménykezelés 
Miután létrehoztuk a GLUT ablakot, de még nem léptünk be a fő esemény-hurokba 

(nem hívtuk meg a glutMainLoop(); függvényt), kijelölhetjük, regisztrálhatjuk az 
esemény vezényléshez szükséges callback függvényeket. Ezt a következő GLUT ruti-
nokkal tehetjük meg:  

void glutWindowStatusFunc(void (*func)(int state)); 
Az ablak-státusz callback-et állítja be. A state paraméter lehetséges értékei: 

GLUT_HIDDEN, GLUT_FULLY_RETAINED, GLUT_PARTIALLY_RETAINED, vagy 
GLUT_FULLY_COVERED. 

void glutDisplayFunc(void(*func)(void));  
Azt a függvényt specifikálja, amelyet akkor kell meghívni, ha az ablak tartalmát újra 

akarjuk rajzoltatni. Ide írjuk be a rajzoló kódot, az OpenGL programunkat. 
void glutOverlayDisplayFunc(void(*func)(void));  
Az overlay callback-et definiálja. 
void glutReshapeFunc(void(*func)(int width, int height));  
Azt a függvényt specifikálja, amelyet akkor kell meghívni, ha az ablak mérete vagy 

pozíciója megváltozik. A func argumentum egy függvényre mutat, amelynek két para-
métere van, az ablak új szélessége és magassága. Ha a glutReshapeFunc függvényt 
nem hívjuk meg vagy NULL az argumentuma, akkor egy alapértelmezett függvény akti-
válódik, amely meghívja a glViewport(0, 0, width, height) függvényt. 

void glutVisibilityFunc(void (*func)(int state));  
Azt a függvényt specifikálja, amely akkor aktiválódik, ha láthatóvá vagy nem látha-

tóvá válik az ablak. A state parameter értékei: GLUT_VISIBLE vagy 
GLUT_NOT_VISIBLE lehetnek. 

void glutKeyboardFunc(void(*func)(unsigned char key, int x, int 
y); 

Azt a függvényt specifikálja, melyet egy billentyű lenyomásakor kell meghívni. key 
egy ASCII karakter. Az x és y paraméterek az egér pozícióját jelzik a billentyű lenyomá-
sakor (ablak relatív koordinátákban). 

Például megírhatjuk a következő függvényt: 
void keyboard(unsigned char key, int x, int y)  

{                                //billentyűkezelés  
  switch(key)  


