Rita Levi-Montalcini
Rita Levi-Montalcini (1909, Itàlia)
És una neuròloga i professora universitària italiana. Va estudiar medicina a la
Universitat de Torí, on es va graduar el 1936. En aquella època, Montalcini va
començar a estudiar els axons embrionaris, la prolongació citoplasmàtica de la
neurona, en un laboratori rudimentari que havia instal•lat a casa seva. Pels
seus orígens jueus, va haver d’abandonar Itàlia, durant la Segona Guerra Mundial, i es va traslladar als Estats Units. A Saint Louis, el 1952 descobrí el factor
de creixement: l'ordre que necessita una cèl•lula per començar a reproduirse. Ella i Stanley Cohen van demostrar que el factor del creixement el componia una cadena proteica, i van aïllar el factor del creixement del nervi (NGF).
També treballà al Laboratori Victor Hambueger, de l'Institut de Zoologia de la
Universitat Washington, de Saint Louis, de la qual fou professora el 1958. El
1962 retornà a Itàlia per establir un laboratori de recerca a Roma. Entre el
1961 i el 1969 dirigí el Centre de Recerca Neurobiològica del CNR, i entre
aquell any i el 1978 fou directora del Laboratori de Biologia Cel•lular.
El 1986 fou guardonada amb el premi Nobel de Medicina i Fisiologia, juntament amb Stanley Cohen, pels seus treballs sobre els factors del creixement.
El 2001 el president d'Itàlia, Carlo Azeglio Ciampi, la nomenà senadora vitalícia. Actualment és membre de l'Acadèmia Francesa de Ciències.

En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb un
distintiu...

Produït per la Universitat Rovira i Virgili i l’Observatori de la
Igualtat amb motiu de la celebració de l’any “2010, Any de
les Dones i les Ciències”

* El as en la manga: los dones reservados a la vejez. Madrid: Crítica, 1999
* Elogio de la imperfección. Barcelona: Ediciones B, 1989
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