Αθήνα, 08-03-2019

Nettie Stevens & Rosalind Franklin, δφο ςημαντικζσ ερευνήτριεσ των
βιολογικών επιςτημών
Η Πανελλινια Ενωςθ Βιοεπιςτθμόνων τιμά τθν ςθμερινι Μζρα τθσ Γυναίκασ με αναφορά ςτθν Nettie
Stevens (https://www.youtube.com/watch?v=7JuhxVuHlxY&feature=share ) και ςτθν Rosalind
Franklin (https://www.youtube.com/watch?v=BIP0lYrdirI ), δφο γυναίκεσ βιολόγουσ οι οποίεσ, παρά
τθν τεράςτιασ ςθμαςίασ ερευνθτικό τουσ ζργο, ιταν τυπικά κφματα του «Νόμου τθσ Ματίλντασ»,
δθλαδι τθσ διαπίςτωςθσ ότι δεν αποδίδεται ςτισ γυναίκεσ επιςτιμονεσ θ ςυμβολι τουσ ςτθν πρόοδο
των επιςτθμϊν (δθμοςιεφκθκε από τθν Matilda Joslyn Gage).

H Nettie Maria Stevens (1861-1912) γεννικθκε ςτο Vermont, των Η.Π.Α .
Τελείωςε τισ προπτυχιακζσ τθσ ςπουδζσ τθσ ςτο Πανεπιςτιμιο του Stanford με τθν
καλφτερθ επίδοςθ ςτθν τάξθ τθσ και κατάφερε τθν αμζςωσ επόμενθ χρονιά να
ζχει ολοκλθρϊςει μεταπτυχιακό πτυχίο Μaster’s ςτο ίδιο Πανεπιςτιμιο, με
εξειδίκευςθ ςτθν ιςτολογία και φυςιολογία. Παρόλο που άρχιςε τθν ερευνθτικι
τθσ δραςτθριότθτα ςτθν ςυςτθματικι των βλεφαριδοφόρων πρωτοηϊων, το 1903
πιρε τθν διδακτορικι τθσ διατριβι ςτθν κυτταρολογία από το Πανεπιςτιμιο Bryn
Mawr , δίπλα ςτον Thomas Hunt Morgan, διάςθμο γενετιςτι. Στο Bryn Mawr
παρζμεινε ςαν ερευνιτρια μζχρι τον κάνατό τθσ.
Το 1904 δθμοςίευςε μαηί με τον Morgan μια εργαςία με κζμα τθν διαδικαςία αναγζννθςθσ των
κυττάρων, για τθν οποία ο Morgan τιμικθκε με το βραβείο Νόμπελ. Η ζρευνά τθσ τθν οδιγθςε ςτθν
μελζτθ τθσ διαφοροποίθςθσ των εμβρφων, χρθςιμοποιϊντασ τον ςκϊλθκα Tenebrio molitor. To 1905,
λίγο μετά τθν δθμοςίευςθ τθσ εργαςίασ του Mendel για τθν μετάδοςθ των κλθρονομικϊν
χαρακτθριςτικϊν (1900), θ Stevens δθμοςίευςε μία εργαςία ςτθν οποία αναφζρεται για πρϊτθ φορά
ότι ζνασ ειδικόσ ςυνδυαςμόσ χρωμοςωμάτων (γνωςτά ωσ Χ και Υ) είναι υπεφκυνοσ για τον κακοριςμό
του φφλου του εμβρφου. Αυτι θ ανακάλυψθ, εκτόσ από τθν κεφαλαιϊδθ ςθμαςία τθσ ςτον φυλετικό
κακοριςμό, αποτελεί και τθν πρϊτθ αποδεδειγμζνθ διαςφνδεςθ μεταξφ ενόσ κλθρονομικοφ
χαρακτθριςτικοφ και ενόσ ςυγκεκριμζνου χρωμοςϊματοσ. Η Stevens ςυνζχιςε τθν ζρευνά τθσ με
ζντομα με πολλζσ ςθμαντικζσ ανακαλφψεισ, αφοφ ςτα ςχετικά λίγα χρόνια τθσ επιςτθμονικισ τθσ
δραςτθριότθτασ δθμοςίευςε 40 επιςτθμονικζσ εργαςίεσ.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Έβροσ 94-96, Αμπελόκηποι 115 27 / ΤΗΛ.&FAX:210 5224632
URL:http://www.pev.gr, e-mail: grammateia@gmail.com,
Ωράριο λειτοσργίας: Δεστέρα έως και Πέμπτη 17:00-20:00

Η περίπτωςθ τθσ Rosalind Franklin (1902-1958) ίςωσ είναι πιο γνωςτι, πικανόν
επειδι είναι πιο πρόςφατθ. Γεννικθκε ςτο Λονδίνο, και παρά τισ ζντονεσ αντιρριςεισ
του πατζρα τθσ πιρε πτυχίο χθμείασ από το Newnham College, Cambridge, το 1941.
Κατά τθν διάρκεια του 2ου Παγκόςμιου Πόλεμου θ Franklin εγκατζλειψε τθν
ερευνθτικι τθσ υποτροφία για να υπθρετιςει τισ πολεμικζσ επιχειριςεισ μζςω τθσ
Βρετανικι Ενωςθσ Άνκρακα με ζρευνα ςτθν δομι του άνκρακα και του κάρβουνου.
Τθ ζρευνα αυτι χρθςιμοποίθςε για τθν διδακτορικι τθσ διατριβι από το
Πανεπιςτιμιο του Cambridge.
Από το 1947-1951 εργάςτθκε ςτο Κεντρικό
Εργαςτιριο Χθμείασ ςτο Παρίςι ςτθν τεχνολογία των ακτίνων Χ .
Το 1951 άρχιςε να εργάηεται ωσ ερευνιτρια ςτο John Randall’s του King’s College του Πανεπιςτθμίου
του Λονδίνου. Στο εργαςτιριο θ Franklin ζκανε ερευνθτικι εργαςία ςχετικι με το DNA παράλλθλα με
τον Maurice Wilkins. Δυςτυχϊσ θ κζςθ των γυναικϊν ςτθν ζρευνα εκείνθ τθν εποχι τθν υποβίβαςε ςε
κζςθ τεχνικοφ βοθκοφ, λόγω τθσ ειδικότθτασ και τθσ μεγάλθσ δεξιοτεχνίασ τθσ ςτθν λιψθ
φωτογραφιϊν του DNA με ακτίνεσ Χ. To χρονικό διάςτθκα 1951-1953 θ Franklin πλθςίαςε πάρα πολφ
ςτθν περιγραφι τθσ δομισ του DNA. Όμωσ ο Wilkins ζδειξε μία από τισ κρυςταλλογραφικζσ
απεικονίςεισ τθσ ςτουσ Francis Crick και James Watson, με βάςθ τισ οποίεσ ζςτειλαν ςχεδόν αμζςωσ τθν
διάςθμθ δθμοςίευςθ ςτο Nature που τουσ χάριςε αργότερα και το βραβείο Νόμπελ. H ςυμμετοχι τθσ
Franklin εμφανίςτθκε ςε ζνα υποςτθρικτικό άρκρο ςτο ίδιο τεφχοσ του περιοδικοφ. Η Franklin ςυνζχιςε
τθν ζρευνά τθσ ςτο εργαςτιριο Κρυςταλλογραφίασ του Birkbeck College με κζμα τον ιό του μωςαϊκοφ
του καπνοφ και τον πολιο-ιό. Πζκανε 2 χρόνια μετά από καρκίνο.
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