
A Nobel-díj Bizottság nyilatkozata 1986-ban: az
Élettani és Orvosi Nobel-díjat azokért az alap-
vetô jelentôségû eredményekért ítélték oda, me-
lyek a sejt- és szervnövekedés szabályozásának
megismeréséhez járultak hozzá. A díjazottak: az
olasz fejlôdésbiológus, neurológus, Rita Levi-
Montalcini és az amerikai biokémikus, Stanley
Cohen az idegnövekedési faktor (nerve growth
factor, NGF), illetve az epidermális növekedési
faktor (epidermal growth factor, EGF) felfede-
zése és azonosítása során feltárták a sejtnöveke-
dés és -differenciálódás szabályozásának mi-
kéntjét. Az NGF és EGF az elsô szabályozó szig-
nálvegyületek, melyeknek kémiai szerkezetét
azonosították és jellemezték. Az NGF és EGF új
területeket nyitott meg az alapkutatásokban.

Levi-Montalcini 1952-ben megfigyelte, hogy
ha egértumort (mouse sarcoma) transzplantál
embrionált tojásba, az embrió fejlôdô idegrend-
szere erôsen növekedni kezd, különösen a szen-
zoros és szimpatikus rostok. Ehhez – mint ki-
mutatta – nem kell az embrió és a tumor közvet-
len érintkezése. Következtetése az volt: a tu-
morból idegnövekedést serkentô „tényezô” sza-
badul fel, amely szelektíven hat bizonyos idege-
lemekre. Áttérve in vitro vizsgálatokra: szövet-
tenyészetben nagy érzékenységgel tudta mérni
az NGF-aktivitást különbözô szövetpreparátu-
mokban. Az NGF különlegesen nagy hatékony-
ságú anyagnak bizonyult, amely jelentôsen ser-
kenti az idegnövekedést. Szenzoros vagy szim-
patikus idegsejtek igen gyorsan reagáltak az
NGF apró adagjaira finom rostok kinövésével.

Cohen 1953-ban csatlakozott Levi-Montalcini
kutatócsoportjához. Három évvel késôbb sike-
resen izolált tumorszövetbôl egy neurotróf akti-
vitású preparátumot, amely nukleinsavakat és
fehérjét tartalmazott. Kígyóméregben is talált
jelentôs idegnövekedést serkentô aktivitást. Vé-
gül rágcsálók nyálmirigyébôl nyert ki neurotróf
aktivitású anyagot, amibôl tisztán izolálta az
idegnövekedést serkentô – NGF – vegyületet. A
preparátumok NGF-aktivitását Levi-Montalcini
in vitro bioassay módszerével határozták meg.
Az NGF polipeptid/fehérje: ez volt az elsô ké-
miailag definiált szignálmolekula, amivel az

idegrendszer fejlôdésének mechanizmusait
vizsgálni lehetett. Az NGF 118 aminosavból áll,
dimer vagy két identikus polipeptidlánc komp-
lexe, molekulatömegük egyenként 13 250 Dal-
ton. Többségében pozitív töltésû aminosavak-
ból épül fel. Érdekes, hogy az inzulin és az NGF
tartalmaz azonos szakaszokat aminosavláncá-
ban. Az összehajtogatott peptidláncokat három
diszulfid-kötés stabilizálja. Idôközben a NGF
harmadlagos szerkezetét is feltárták. Cohen
NGF elleni antitestet termeltetett és izolált,
amellyel a növekedést serkentô hatást és sokfé-
le közvetett NGF-hatást is semlegesíteni lehet.
Az NGF emlôsökben, madarakban, hüllôkben,
kétéltûekben és halakban egyaránt megtalálha-
tó. A fejlôdésük során ezek a fajok is szintetizál-
ják az NGF-t. Az idegrostok az NGF forrása fe-
lé nônek, NGF-et vesznek fel, és sejttestükbe
szállítják.

Az idegnövekedési faktor, az NGF felfedezé-
se, azonosítása, karakterizálása és az 1986. év-
ben élettani és orvosi Nobel-díjjal elismert jelen-
tôségû kutatások vázlatos ismertetésének az ad
aktualitást, hogy Rita Levi-Montalcini pro-
fesszor ez év tavaszutóján töltötte be 100. élet-
évét. Korábbi életszakaszainak és mostani életé-
nek egyes motívumai figyelemre méltóak: az el-
múlt évszázadban az orvosi-biológiai kutatá-
sok, a problémák és a lehetôségek is sokat vál-
toztak. Ennek élô tanúja, résztvevôje, alakítója
az olasz neurológus.

Rita és Paola nevû ikertestvére 1909. április
22-én született Torinóban. Az apa, Adamo Levi
elektromérnök, kitûnô matematikus, az anya
Adele Montalcini tehetséges festô volt. Az ikrek
bátyja, Gino az egyik legismertebb olasz épí-
tész, torinói egyetemi tanár, Anna nôvérük író-
nak készült, késôbb a családnak szentelte ma-
gát. A professzornô önéletrajzában meleg szere-
tettel idézi fel a konzervatív, erôsen intellektuá-
lis szefárd zsidó család atmoszféráját. Az apa
hiába óvta leányát a professzionális karriertôl (a
tudományos pálya interferál a feleség és anya
kötelességeivel). Rita legyôzve az atyai ellenál-
lást, nyolc hónap alatt kiegészítve latin-, görög-
és matematikatudásának hiányosságait, beirat-
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kozott a torinói egyetem orvosi karára. Salva-
dor Luria és Renato Dulbecco (mindketten majd
Nobel-díjasok) hallgatótársai és közeli barátai
voltak. Mindhárman Giuseppe Levi anatómus
professzor és híres hisztológus tanítványai vol-
tak. Levi-Montalcini tôle sajátította el az ezüstö-
zött idegszövettani preparátumok készítési
módját. E szakértelem késôbbi munkáihoz nél-
külözhetetlen volt.

1936-ban Levi-Montalcini summa cum laude
doktorált (orvostudományból és sebészetbôl).
Ezután neurológiára és pszichiátriára speciali-
zálódott, valamint fejlôdésbiológiai kutatásokat
folytatott. Benito Mussolini – a nem árják szak-
mai érvényesülését tiltó törvénye („Manifesto
per la Difesa della Razza”) azonban lehetetlen-
né tette egyetemi munkáját Olaszországban,
ezért Belgiumba ment, a brüsszeli Neurológiai
Intézet vendégkutatójaként dolgozott, míg Bel-
gium német megszállása elôtt vissza nem tért
Torinóba. Otthonában rendezte be laboratóriu-
mát – Ramón y Cajal spanyol neurohisztológus
példáját követve. Hamarosan csatlakozott hoz-
zá tanítómestere Giuseppe Levi professzor. Há-
zuk a híres hisztológus tanítványainak találko-
zóhelye lett. Ebben az idôszakban Viktor Ham-
burger 1934-ben publikált embriológiai-fejôdés-
tani tanulmányaiból kiindulva végtag-regene-
rációs kísérleteket végzett csirkeembriókon. To-
rino angol-amerikai bombázásai elôl egy közeli
faluba menekült a család, ahol Rita ismét kiala-
kította laboratóriumát. (A csirkeembriókhoz
szükséges tojásokat a környékbeliektôl vásárol-
ta, azzal, hogy gyermekeinek táplálásához nél-
külözhetetlenek…). Olaszország német meg-
szállása után 1943-ban a piemonti tartózkodás
veszélyessé vált, ezért Firenzébe menekültek,
ahol illegalitásban bujkáltak a háború végéig.
1944 augusztusától Levi-Montalcini egy mene-
külttábor orvosaként dolgozott. 1945-ben
visszatérhetett egyetemi állásába. Közben Belgi-
umban és Svájcban publikált neuroembriológiai
kutatási eredményei alapján Viktor Hamburger
professzor meghívta intézetébe egy kutatói ál-
lásba, hogy együtt megismételjenek néhány kí-
sérletet, amelyeknek értelmezésében nem egy-
formán vélekedtek. Levi-Montalcini tíz-tizen-
egy hónapos tanulmányutat tervezett St. Louis-
ba, a George Washington Egyetem Zoológiai In-
tézetébe, de az izgalmas, perspektivikus és kitû-
nô kutatási eredmények miatt végül 30 évig ma-
radt, 1958-tól már mint „Full” professzor.

Ebben az idôszakban zajlottak azok a sikeres
neuroembriológiai vizsgálataik, amelyek tudá-
sunkat – abból a szakaszból, amikor a növekedé-
si faktorok még ismeretlenek voltak – máig olyan
állapotba mozdították elô, hogy e szignálmole-
kulák szerepe a sejtek proliferációjában, differen-
ciálódásában általánosan elfogadottá vált.

1977-ig, nyugalomba vonulásáig dolgozott St.
Louisban, közben, 1962-ben Rómában kutató-
egységet hozott létre és megosztotta idejét Ró-
ma és St. Louis között. 1969-tôl 1978-ig az Olasz
Nemzeti Kutatási Tanács Sejtbiológiai Intézeté-
nek (Istituto Biologia Cellulare) igazgatója volt.
1979-ben visszavonult, és azóta vendégpro-
fesszorként dolgozik. Öt éve alapította az Euró-
pai Agykutató Intézetet (EBRI), az Università
degli Studi di Roma Tor Vergata keretei között.
Itt ünnepelték Rita Levi-Montalcini professzor
századik születésnapját „Az agy egészségben és
betegségben” címû, igen magas színvonalú
konferenciával.

A professoressa tagja az olasz (Accademia
Nazionale dei Lincei), az amerikai (Academy of
Arts and Sciences USA, United States National
Academy of Sciences) és a francia (Academie
des Sciences) tudományos akadémiáknak, az el-
sô nôi tagja a Pápai Tudományos Akadémiának
(Pontificia Academia Scientiarum), számos
egyetem díszdoktora. Jelentôs kitüntetései:
1983. Louisa Gross Horvitz-díj (Columbia Egye-
tem, USA), 1986. Albert Lasker Award for Basic
Reseach (USA), 1986. Élettani és orvosi Nobel-
díj, 1987. American Golden Plate Award (USA).

2001-ben kinevezték az olasz szenátus örökös
tagjának, s ma is aktívan vesz részt a felsôház
vitáiban, harcol az olaszországi tudományos
kutatások jobb lehetôségeiért. Rita Levi-Montal-
cini ma is reggel 5 órakor kel, nappal egyszer
eszik („at lunchtime”), egész nap aktívan hasz-
nálja elméjét, és 11 órakor tér nyugovóra. Min-
den reggel bemegy laboratóriumába, (csak nôk-
bôl álló) kutatócsoportjával megbeszélik a mun-
ka aktuális problémáit és eredményeit. Délután
gyakran foglalkozik az alapítványával (Fonda-
ziona Levi-Montalcini), melynek célja az afrikai
nôk tanítása, nevelése, életviszonyaik javítása.

Részlet egy jellemzô nyilatkozatából (Times):
„Az elismerés Stockholmban nagy öröm volt,
de nem hasonlítható ahhoz az örömhöz, ami
magának a felfedezésnek a pillanata”.

DR. SZEBERÉNYI SZABOLCS
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