
Christiane Nüsslein-Volhard (1943, Alemanya)

És bioquímica, biòloga molecular i genetista. Inicialment va estudiar Biologia a 
la Universitat de Frankfurt, però va canviar aquests estudis pels de física i final-
ment es va graduar en bioquímica. El 1978 fou nomenada directora de l'Institut 
Europeu de Biologia Molecular (EMBL) i des del 1985 és directora de la divisió 
genètica de l'Institut Max Planck de Biologia del Desenvolupament a Tübingen.

La seva recerca es desenvolupa, fonamentalment, en el camp de la influència 
de la genètica sobre el desenvolupament embrionari del fetus. Al costat 
d'Edward Bok Lewis i Eric Wieschaus va identificar en la Drosophila melanogas-
ter, anomenada popularment mosca del vinagre, una sèrie de gens que deter-
minen l'evolució dels diferents segments de l'animal i decideixen la seva con-
versió en organismes especialitzats, la qual cosa es pot aplicar perfectament a 
la gènesi humana. Al costat de Wieschaus aconseguí identificar els 40.000 
cromosomes d'aquesta mosca mitjançant el microscopi òptic, i van concloure 
que, dels 20.000 gens de la Drosophila melanogaster, 5.000 són importants i 
140, essencials. El 1980 van publicar les seves primeres conclusions: els gens 
que controlen el desenvolupament del fetus són limitats i poden ser identifi-
cats. El 1995 els tres científics foren guardonats amb el premi Nobel de Medici-
na i Fisiologia pels estudis sobre els mecanismes genètics que controlen el 
desenvolupament de l'embrió humà mitjançant l'estudi de la Drosophila mela-
nogaster.
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En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un            
distintiu...

* Génesis y desarrollo de la vida. Barcelona: Crítica, 2009
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