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ismerd meg!
 

 

 

Megnevezték azokat a személyeket,  

akik elnyerték a 2013-as Nobel-díjakat 

Halála előtt egy évvel (1895-ben) Alfred Nobel, svéd nagyiparos végrendeletében 
vagyonának kamatait a természettudományok (élettan, fizika, kémia), a szépirodalom, a 
béke biztosítása érdekében az adott évben legtöbbet tevő, legkiválóbb személyek jutal-
mazására hagyományozta. A díjak elnyerőit a Nobel-bizottság nevezi meg széleskörű, 
nemzetközileg elismert szaktudósok javaslatait tekintetbe véve, s minden évben október 
elején teszik közzé. A díjak átadása az alapító elhalálozásának napján, december 10.-én 
történik a svéd király jelenlétében. A Nobel által kikötött feltételeket ritkán tudják ma-
radéktalanul tiszteletben tartani, mivel a jelentős kutatások hasznosítható eredményei 
sokszor csak hosszú idő elteltével bizonyíthatók. Ez történt a 2013-as díjak megállapítá-
sakor is, amikor a kitüntetetteknek (ma már többségük 80 év körüli vagy idősebb korú) 
tudományos megsejtései, felfedezései csak több évtized után igazolódtak, s ezért min-
tegy életmű elismerésévé vált az elnyert Nobel-díj.  

Október 7-én jelentették be a 2013-as Orvosi-Élettani Nobel-díj nyerteseit 
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James E. Rothman, Randy W. Schekman és Thomas C Südhof kapta megosztva, a nyolc-

millió svéd korona értékű díjat a sejteken belüli szállítási folyamatok kutatása terén elért 
eredményeikért. 

A három díjazott a sejtek transzport (szállítási) folyamatainak vizsgálatában ért el 
alapvető eredményeket. A sejtekben különféle anyagok, enzimek, hormonok képződ-
nek, amelyek egy része a sejten belül fejti ki hatását, míg egy másik részének ki kell ke-
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rülnie a sejtekből (ilyen pl. a hasnyálmirigy sejtjei által termelt inzulin, amely csak miután 
a vérbe kerül képes szabályozni a vércukorszintet). Azt már régóta ismerik, hogy a sej-
tek által termelt anyagok kis hólyagocskákba, úgynevezett vezikulumokba kerülnek, de 
nem volt ismert, hogy mi vezérli a hólyagocskák mozgását. A most díjazott kuta-
tók fedezték fel azokat a szabályozó folyamatokat, amelyek biztosítják, hogy a hólya-
gocskák a megfelelő időben a megfelelő helyre érkezzenek, fenntartva a sejtek és az 
egész szervezet megfelelő működését. Ezek a transzportfolyamatok ugyanazon elven 
működnek az élőlényekben, még az olyan egymástól annyira eltérőkben is, mint az 
élesztősejt és az ember. A transzportfolyamatok pontos működésének ismerete azért je-
lentős, mert számos betegség oka ennek a precíz szállítási rendszernek a meghibásodá-
sa. Ilyen például a cukorbetegség, egyes neurológiai és immunológiai betegségek.  

A három tudós a következő módon járult hozzá a sejten belüli transzportfolyama-
tok mechanizmusának tisztázásához: 

James Rothman (1950-ben Egyesült Államokban, Haverhillben született, a Yale 
Egyetem Sejtbiológiai Tanszékének professzora) felfedezte, hogy hogyan képesek a hó-
lyagocskák a célpontjukhoz kapcsolódni, azért hogy kiüríthessék rakományukat. 

Randy W. Schekman (1948-ban Saint Paulban  született, a Kalifornia Egyetem Mo-
lekuláris és Sejtbiológiai Tanszék professzora) felfedezte azokat a géneket, amelyek 
kulcsszerepet játszanak e bonyolult „teherforgalom” szabályozásában.  

Thomas Südhof (1955-ben a németországi Göttingenben született, a Stanford Egye-
tem Molekuláris és Sejtélettani tanszék professzora) tisztázta, hogy mi biztosítja azt, 
hogy a hólyagocskák kiürítése a megfelelő időben történjen (a kutató egy 
kálciumionokra érzékeny molekuláris gépezetet fedezett fel). 

 
2013. október 7-én a Fizikai Nobel-

díj elnyerésére a részecskék tömegét 
gerjesztő bozon létezésének megjósló-
ját, a most 84 éves, Edinburgh-ban élő 
brit, Peter Higgs-t (1929-ben Newcastle-
ban született, az Edingburgi egyetem 
professzora) és a 80 éves belga Francois 
Englert (belgiumi Etterbeek-ben szüle-
tett, elektromérnöki diplomát 1955-
ben, a fizika tudományok doktori fo-
kozatát 1959-ben a Brüsszeli egyete- 
 

 
 Peter W. Higgs Francois Englert 

men szerezte, ahol ma is  professzor) fizikust nevezte meg a Svéd Tudományos Akadémia. 
A Higgs-részecskét tényleg Higgsről nevezték el, de rajta kívül még öten voltak az 

1960-as években, akik megjósolták a Higgs-mechanizmust. Ám Peter Higgs volt az egyet-
len, aki egy új részecske létezését is előre jelezte – ezért volt legesélyesebb a díj elnyerésére. 
Francois Englert Robert Brout szerző társával valamivel előbb publikálta elméletét mint 
Higgs, de R. Brout 2011-ben elhunyt. Kicsit később megjelent  tanulmányukban három 
másik fizikus (az amerikai Carl Hagen és Gerald Guralnik és a brit Tom Kibble) hasonló 
elméletet állított fel, de munkájukra kevesebb szakhivatkozás történt az évtizedek során. A 
végleges döntést az is meghatározta, hogy a Nobel-bizottság  szabályzata szerint háromnál 
többen és poszthumusz sem  kaphatnak megosztott Nobel-díjat.  
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Október 8-án nevezték meg a Kémia Nobel-díj elnyerőit: a komplex kémiai rendszerek 

modellezéséért Martin Karplus (1930-ban született Bécsben, a harvard Egyetem profesz-
szora), Michael Levitt (1947-ben a Dél-Afrika-i Pretoriaban született, a Stanfordi Orvosi 
fakultás professzora) és Arieh Warshel (1940-ben az izraeli Sde-Nahum-kibbutzban szü-
letett, több neves egyetem professzora) kutatóknak ítélték megosztva a díjat, akik meg-
teremtették a  bonyolult kémiai reakciók mechanizmusa számítógépes modellezésének 
lehetőségét. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia szerint a három kutató munkája út-
törő, mivel bizonyították, hogy a newtoni klasszikus fizika működhet az alapjaiban elté-
rő kvantumfizikával együtt. 

A klasszikus fizika erőssége, hogy a számítások egyszerűek és alkalmasak a kémiku-
sok számára a nagy molekulák modellezésére, de nem alkalmazhatók a vegyfolyamatok 
szimulálására. Erre a célra a kémikusoknak a kvantumfizikához kellett fordulniuk, 
azonban mivel ezek a számítások igen nagy számítógépes potenciált igényelnek, eddig 
csak a nagyon kis molekulák reakcióit tudták tisztázni. A másodperc milliomod részé-
nek töredéke alatt lejátszódó kémiai reakciók, például egy molekula alakváltozása, vagy 
egy elektron átugrása az egyik atommagról egy másikra – a klasszikus kémiai kísérletek-
kel követhetetlen folyamatok. Megértésükhöz számítógépes modelleket kell használni. 

A három, most díjazott kutató munkásságnak lényege, hogy lehetővé tették a klasz-
szikus fizikai és kvantumfizikai megközelítés egyesítését a bonyolult kémiai rendszerek-
nél az úgynevezett többskálájú számítógépes modellezéssel. A többskálájú számítógépes mole-
kulatervezés lényege, hogy csak a kémiai reakciók szempontjából igazán lényeges részle-
tet vizsgálják nagy pontossággal. Ennek egyik legnagyobb jelentősége a gyógyszerterve-
zésben van. Lehetőség nyílik annak követésére, hogy hogyan kötődik egy gyógyszer mo-
lekula a támadáspontjához a sejtben,  vizsgálható részletesen a kötőhelynek a gyógyszer-
rel való kölcsönhatása, mivel a számítógép kvantumelméleti számításokat végez és eze-
ket értékeli a célfehérje azon atomjaira, amelyek kölcsönhatásba lépnek. A molekula 
többi részének modellezésére elég a klasszikus megközelítés. A most jutalmazott  mód-
szerben alkalmazott modellezésben a kettő egyszerre történik.  

M. E. 


