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Vážení a milí, kolegové a kolegové:
využívám milé příležitosti, abych Vás členy a příznivce České společnosti pro
biochemii a molekulární biologii oslovil
coby její nový předseda. Přiznám se Vám,
že se v této pro mě nové úloze a krátce
po zvolení cítím značně nesvůj, ale zvykám si:-). Důvodů pro moje rozpaky je
více, předně biochemická společnost už
od svého vzniku před šedesáti lety sdružuje ve své členské základně úctyhodné
osobnosti naší vědy, a vždy bylo zvykem,
že jedna z těchto osobností stála v jejím
čele. Naposledy to byl po dlouhá léta
profesor Václav Pačes, jež zaznamenal
během působení v čele společnosti celou řadu významných úspěchů zejména
na poli vědecké diplomacie s patřičným
zviditelněním naší biochemie a molekulární biologie v mezinárodním kontextu.
Jeho záslužné aktivity byly již mnohokráte
oceněny a zmíněny při nejrůznějších příležitostech (viz Bulletin 45(1), 4-5, 2017).
Václav Pačes byl před dvěma roky zvolen do čela FEBS a je též jeho zásluhou,
že příští rok v létě 2018 budeme v Praze
hostit opět kongres FEBS, naposledy to
bylo v roce 2009. Tato vrcholná událost
představuje nejbližší milník pro naši společnost po úspěšném XXV. Biochemickém
sjezdu v září loňského roku 2016. Rád
využívám této příležitosti, abych Václavu Pačesovi poděkoval za všechno jeho
úsilí a péči o úspěšné počínání ČSBMB,
za motivaci mladých kolegyň a kolegů pra-
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covat ku prospěchu společnosti a v neposlední řadě též za těsnou spolupráci se
slovenskými biochemiky a molekulárními
biology. Ostatně pokračovaní v těchto
aktivitách považuji za jeden z významných
úkolů nového či staronového vedení společnosti. Je nesmírně sympatickou okolností, že právě na poli biochemie a molekulární
biologie jsou vzájemné česko‑slovenské
vztahy ve vědě, výzkumu a vzdělávání nejenom z tradice udržovány, nýbrž stále více
posilovány a rozvíjeny. Rozhodně chceme
v tomto směru pokračovat a navázat mimo
jiné na pravidelné střídání se v organizaci
biochemických sjezdů. Budoucnost naší
vědy vidíme zejména v talentovaném mládí na domácích i zahraničních výzkumných
pracovištích a univerzitách. Přál bych si,
aby naše členská základna průběžně doplňovaná mladými kolegyněmi a kolegy
cítila i nadále pevnou vazbu či sounáležitost se společností. A nakonec mně dovolte, abych Vám za ostatní členy výboru
ČSBMB poděkoval za účast při nedávné
volbě nového výboru, za Vaše hlasy a vyjádřenou důvěru. Vynasnažíme se ze všech
sil a ve spolupráci s Vámi navázat na dosavadní dílo ČSBMB.
Srdečně Vás zdravím, těším se
na setkávání a přeji Vám hodně zdaru
ve Vašem konání a též vždy dostatek
radosti ze života,
Váš,
Libor Grubhoffer
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C e n a J . V. K o š t í ř e
Předmluva
V roce 2016 byla předána Cena
J. V. Koštíře docentu MUDr. Mgr. Marku
Mrázovi, PhD (CEITEC Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno) za objevy související s významem nekódujících
RNA v (de)regulaci signalizace přes B
buněčný receptor u B buněčných malignit.
Zde je stručný rozhovor k problematice,
za niž ocenění získal.

Čemu se ve svém výzkumu
věnujete?
Věnujeme se studiu B buněčných
leukémií a lymfomů, což jsou onemocnění, která vznikají z tzv. maturovaných B
lymfocytů, které za fyziologických okolností chrání tělo proti patogenům tím, že
produkují protilátky. Někdy se ale může
stát, že dojde k maligní transformaci B
lymfocytů a vznikne chronická lymfocytární
leukémie (CLL) nebo B buněčný lymfom.
Je zajímavé, že ke vzniku těchto nádorů
často vede porušení molekulární dráhy,
která právě souvisí s produkcí protilátek
tzv. signalizace přes B buněčný receptor
(BCR). V zásadě zatím není jasné, jak
k němu u CLL přesně dochází. Nám se
podařilo popsat první dvě miRNA, které
(de)regulují signalizaci přes B buněčný
receptor u modelové choroby, kterou pro
nás je právě CLL. Jedná se nejčastější
leukémii dospělého věku, ale o jejím vzniku toho moc nevíme. Je však dobře známo, že někteří pacienti přežívají desítky
let, zatímco jiní přes veškerou intenzivní
terapii pouze desítky měsíců. Náš objev
deregulace specifických miRNA a jejich
vlivu na aktivaci BCR signalizace částečně objasnil tyto rozdíly v agresivitě subtypů CLL.
Bulletin 2
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Proč Vás zajímají nekódující RNA
resp. microNA?
Objev microRNA (miRNA) u obratlovců v roce 2000 z velké části pozměnil chápání regulace buněčné fyziologie.
MicroRNA po vazbě na mRNA (v komplexu s RISC proteiny) regulují většinou negativně translaci a stabilitu cílové mRNA,
což má významné důsledky pro regulaci
proteomu. Jedna miRNA se díky neúplné komplementaritě může vázat k mnoha
mRNA a preferenční cíl pravděpodobně závisí na vzájemném poměru různých mRNA s možnými vazebnými místy.
Publikace z posledních cca 15 let popisují
aberantní expresi miRNA u prakticky všech
doposud studovaných nádorů. Chronická
lymfocytární leukémie byla prvním onemocněním, u kterého byla popsána přímá
úloha miRNA v patogenezi a stále zůstává určitým prototypem v oblasti výzkumu
miRNA u nádorů. Studiu miRNA se věnuji
cca od roku 2005 a to především proto,
že mě zaujala jejich častá lokalizace v oblastech mimo tzv. kódující část genomu.
Při studiu na vysoké škole jsem byl fascinován tím, že se předpokládalo, že velká
část lidského genomu nemá – když to
tedy zjednoduším – žádnou jasnou funkci.
Dokonce jsem tehdy jako student několikrát slyšel, že je to nějaký evoluční pozůstatek či „zdrojový materiál“, který se jen
bezúčelně replikuje. Intuitivně (a trošku
naivně) jsem tehdy měl dojem, že to takové plýtvání energií, kterou je na syntézu
DNA potřeba, by evoluce v somatických
buňkách nedovolila. miRNA byly jedny z nověji objevených typů genů, které
v těchto částech genomu často leží. Nyní
již víme například díky projektu ENCODE,
že cca 90 % našeho genomu může být
transkribováno do RNA s nejrůznější
funkcí (většinou jinou než protein‑kódující).
n 31

Co přesně bylo o microRNA
u CLL známo?
Chronická lymfocytární leukémie
představuje již po několik desetiletí jednu
ze „záhad“ studia molekulární patogeneze
v hematoonkologii. Jedná se o onemocnění, u kterého se nevyskytuje jednotící
genová mutace, chromozomální aberace či translokace mezi protoonkogenem
a imunoglobulinovým genem typická pro
jiné B‑buněčné malignity (shrnuto v1).
Nejčastější abnormalitou u tohoto onemocnění je delece oblasti q14 na chromozomu 13, ke které dochází ve více než
polovině případů CLL. Práce prof. Croceho a kolegů v roce 2002 demonstrovala,
že delece 13q14 ve většinou zahrnuje
dvě miRNA (miR-15a a miR-16-1)2. Tento
objev a častá lokalizace miRNA v oblastech chromozomálních aberací u nádorů
odstartoval vlnu prací zabývajících se deregulací miRNA u hematologických malignit
a solidních nádorů.
Následně byl popsán také jeden
z cílů klastru miR-15a-16-1, kterým je
anti‑apoptický protein BCL2, což je konzistentní s poznatky o jeho vysoké expresi u většiny CLL3. Byly objeveny také zárodečné a somatické mutace genů pro
miRNA (včetně miR-15a-16-1), které
v několika případech vedly k jejich abe‑
rantní expresi4. Celkově jsou mutace
miRNA u cca 10 % CLL pacientů5 a mutace miR-16 se vyskytuje také u myší, které
jsou náchylné ke vzniku CLL v dospělosti
(tzv. myš New Zealand Black)6. Na myším modelu bylo také přímo prokázáno,
že delece oblasti zahrnující miR-15a
a miR-16 vede ve vzniku CLL fenotypu
a dalších B‑buněčných malignit7. Souhrnně je aberantní exprese těchto dvou
miRNA částečně zodpovědná za deregulaci apoptózy u CLL B‑lymfocytů, což
představovalo zlomový pokrok ve snaze
charakterizovat aberaci podílející se na pa32 n

togenezi CLL a potenciálně také dalších
malignit, kde se delece 13q14 vyskytuje
(lymfom z plášťových buněk, mnohočetný
myelom, karcinom prostaty)8.

Proč jste začal studovat
microRNA a signalizaci
přes B‑buněčný receptor
Signalizace přes B‑buněčný receptor
(BCR) hraje klíčovou roli v přežití normálních i maligně transformovaných B‑lymfocytů (shrnuto v9). Aktivní signalizace přes
B‑buněčný receptor byla spojena s agresivitou CLL a v nedávné době byly zavedeny
terapeutické přístupy založené na inhibici
BCR‑dráhy pomocí malých molekul cílících kinázy BTK nebo PI3K. Zajímalo mě
tedy, zda mohou miRNA kromě deregulace apoptózy také nějak přispívat k deregulaci BCR signalizace. Existovaly nepřímé
indicie, že by tomu tak mohlo být. Například byla popsána specifická exprese
miRNA u CLL pacientů, kteří mají tzv. nemutovanou variabilní část těžkého řetězce
imunoglobulinu (IgVH) a exprimují zároveň
tyrozin‑kinázu ZAP-704. Oba tyto markery
jsou přítomny u CLL buněk s obecně aktivnější BCR‑dráhou a tím agresivnějším
onemocněním. Další indicií byl náš výzkum
struktury BCR receptoru u CLL. Typickou
vlastností CLL je preferenční využívání některých subgenů pro těžké a lehké řetězce
imunoglobulinových genů, které pak dávají
vznik BCR na povrchu buněk. Předpokládá
se, že jsou častěji využívány subgeny, které ve výsledku tvoří imunoglobulin mající tendenci k vazbě na auto‑antigeny či
k sobě navzájem, čímž je podpořeno přežití maligního klonu. V této souvislosti jsme
popsali vysokou expresi miR-650 u B
lymfocytů, které využívají tzv. V2 subgeny
pro lambda lehké řetězce imunoglobulinových genů10. K našemu velkému překvapení je gen pro miRNA přímo lokalizován
v subgenu pro lehký řetězec imunoglobuBulletin 2

linu, což znamená, že je zároveň exprimován specifický imunoglobulin i miR-650.
miR-650 přispívá k regulaci důležitého
transkripčního faktoru a proliferace B‑lymfocytů10. Je třeba přiznat, že stále není jasné, proč v evoluci došlo k vzniku miRNA
genů v subgenu pro BCR, ale pro mě to
naznačovalo, že by i naopak BCR signalizace mohla být regulována miRNA.
Na projektu regulace BCR signalizace a miRNA jsem chtěl spolupracovat
s prof. Thomasem Kippsem z University
v San Diegu, neboť jeho objevy byly klíčové pro popis BCR signalizace a interakcí
v mikroprostředí u CLL. Prof. Kipps také
výrazně přispěl k zavedení zmiňovaných
„BCR inhibitorů“ do klinické praxe. Projekt
ho zaujal, ale zároveň pochyboval, že by
miRNA mohly mít významnou roli v BCR
signalizaci …

Co se mu na projektu nezdálo?
Myslím, že hlavní a zcela oprávněná otázka, kterou mi tehdy položil, bylo:
„Proč by měla být k regulaci BCR signalizace potřeba nějaká miRNA, když je
tato dráha již precizně regulována kinázami a fosfatázami?“ To byl zcela relevantní
dotaz, protože BCR signalizace je jedna
z nejlépe prostudovaných molekulárních
drah a víme, že její aktivita je exaktně balancována s pomocí kináz a fosfatáz, které
se aktivují během sekund po vazbě antigenu na BCR. miRNA většinou negativně
regulují translaci mRNA, takže jakákoliv
regulace v této oblasti by byla relativně
pomalá a nebylo nám jasné, v jakém kontextu by toto bylo potřebné. Pokud bych
to měl zkrátit, tak nakonec se nám podařilo najít minimálně 2 miRNA, které regulují
BCR signalizace – jedna pozitivně a jedna
negativně. Především zajímavý je případ
miR-150, která působí jako negativní regulátor BCR signalizace tím, že snižuje
expresi adaptorové molekuly GAB1 neBulletin 2

zbytné pro „propojení“ a amplifikaci signálu z BCR na PI3K dráhu11. Touto publikací a popisem přesného mechanismu
regulace jsme ukázali, že miRNA mohou
být zcela zásadní v BCR signalizaci a otevřeli novou oblast výzkumu, které se teď
věnuje mnoho laboratoří. V následné
publikaci jsme ukázali, že miR-155 přispívá k regulaci fosfatáz zodpovědných
za řízení BCR‑signalizace a přežití CLL
buněk12. Tato miRNA snižuje hladinu
fosfatázy SHIP1 a tím zvyšuje intenzitu
a prodlužuje trvání BCR signalizace po její
aktivaci a dokonce může vést k její aktivaci bez přítomnosti antigenu. To má zásadní důsledky pro biologii B buněčných
leukémií. Náš výzkum v Brně také odpověděl na tu záludnou otázku: „Proč by měla
být k regulaci BCR signalizace potřeba nějaká miRNA…?“ Důvodem je snaha B lymfocytů (maligních i normálních) regulovat
míru BCR signalizace v kontextu různých
mikroprostředí, do nichž se mohou dostat
např. kostní dřeň versus lymfatická uzlina
versus periferní krev apod. Ukázali jsme,
že represe miR-150 a indukce miR-155
je mechanismus, který dovoluje „snížit
bariéru“ pro aktivaci BCR signalizace
v kontextu lymfatických uzlin, kde jsou přítomny antigeny vázající se na BCR. Nyní
se snažíme demonstrovat, že v případě B
buněčných malignit je toto přímo klíčový
faktor vedoucí k aberantní aktivaci BCR
signalizace.

Zmínil jste, že CLL je
onemocnění s variabilním
průběhem. Lze microRNA
využít jako prognostické
markery či dokonce
terapeutické cíle?
Chronická lymfocytární leukémie
má extrémně variabilní prognózu od desítek měsíců po desítky let, což vede k hlen 33

dání vhodných prognostických markerů
a individualizované léčbě. První práce zabývající se miRNA u CLL studovaly jejich
expresi u subtypů onemocnění, které se
klinicky chovají nepříznivě (viz výše). Zajímavé údaje také přineslo studium exprese miRNA u pacientů s velmi nepříznivou
prognózou nesoucích p53 abnormalitu
(delece a/nebo mutace). U pacientů s p53
delecí/mutací byla popsána cca 10 × nižší exprese miR-34a, která je přímým cílem
p5313,14. Toto by mohlo být reálně využitelné v klinické praxi, neboť identifikace těchto
pacientů je technicky náročná a většinou
zahrnuje krok pre‑screeningu před sekvenací relativně velkého genu TP53. My jsme
v loňském roce získali patent, který kombinuje využití detekce miR-34a a detekce
miR-150 pro určení prognózy pacientů
s B buněčnými malignitami a v případě
CLL lze naši metodiku dokonce využít přímo k predikci odpovědi na konkrétní léčbu.
Domnívám se, že deregulace miRNA
má významný vliv na biologické vlastnosti maligních buněk. V budoucnosti bude
třeba objasnit, do jaké míry jsou aberace miRNA relevantní pro iniciaci choroby
a zda by bylo možné použít např. inhibitory/aktivátory miRNA v terapii. Letos plánujeme zahájit v USA první klinickou studii
s miRNA terapií u leukémií resp. u CLL.
Výsledky této klinické studie ukáží, zda má
miRNA terapii budoucnost u B buněčných
malignit.

Kde sídlí Vaše laboratoř a jaké
máte plány?
Od začátku roku 2016 jsem vedoucím
výzkumné skupiny v CEITECu Masarykovy
univerzity (ceitec.cz/mrazlab). Především
se dále věnujeme studiu miRNA v BCR
signalizaci… Připravujeme dvě publikace,
které doufám částečně „změní“ tuto oblast výzkumu. O klinickou studii s miRNA
terapií jsem se zmínil výše a pro mě osobně by její úspěch byl obrovskou profesní
satisfakcí.
Můj tým je relativně malý a snažím se
teď především získat dostatečnou finanční
podporu pro jeho stabilizaci. Rádi bychom
dále studovali interakce v mikroprostředí
imunitních buněk, neboť věříme, že zde leží
cesta k jejich cílené léčbě. Nejnovější léky
v terapii B buněčných leukémií a lymfomů
využívají cílené inhibice BCR signalizace,
což je velmi účinné, ale stále to nevede
k vyléčení pacientů a mnoho těchto chorob zůstává nevyléčitelných. Rádi bychom
našli vhodný „lék“ do kombinace s již velmi
účinnými BCR inhibitory. Tím snad alespoň u části pacientů dokážeme chorobu
trvale kontrolovat nebo dokonce vyléčit.
Neoddělitelnou součástí naší práce je
úzká spolupráce s lékaři na Interní hematologické a onkologické klinice FN Brno,
kteří mají v péči pacienty a s nimiž se
snažíme, aby tito z našeho výzkumu
profitovali.
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Jeruzalémě

Mezi 10. – 14. září 2017 se v Jeruzalémě konal 42. kongres Federace evropských biochemických společností. Tyto
kongresy jsou vrcholem činnosti federace
evropských biochemiků; konají se každoročně a pravidelně přitahují kolem dvou
tisíc biochemiků, molekulárních biologů,
lékařů a odborníků příbuzných oborů. Letos se kongresu účastnilo poněkud méně,
asi 1600 registrovaných účastníků, z čehož podle našich údajů pocházelo 71
z České republiky.
Znovu a znovu se v souvislosti s velkými mezinárodními kongresy řeší otázka,
jestli jsou vlastně užitečné: sám jsem jednu
takovou úvahu do Bulletinu na toto téma
už napsal. Lze argumentovat, že ty nejzajímavější novinky a nejlepší diskuse se
stejně odehrávají na menších, specialisovaných konferencích. To je všechno pravda – ale na druhou stranu, vidět na jednou místě hned několik nositelů Nobelovy ceny pohromadě, moci si vybrat mezi
stovkami přednášek z nejrůznějších oborů
světové molekulární a biologické chemie
a podívat se, co je nového v oborech,
které při rostoucí specializovanosti dnešního světa pozorujeme už ani ne koutkem
oka – tohle všechno navíc nakonec vždycky převáží.
Konference jako vždy zahrnovala plenární přednášky přednášené vemi významnými světovými vědci, a 26 specialisovaných symposií, zahrnujících moderní směry
výzkumu v biochemii a molekulární biologii,
od syntetické biologie přes opravu DNA,
degradomiku a proteomiku až pro tak
atraktivní a aktuální témata jako editování
DNA pomocí systému CRISPR‑Cas nebo
studium mikrobiomu u člověka. Jednotlivá
odborná témata byla doplňována plakátovými sekcemi. Vlastnímu kongresu před36 n

cházel tradiční a velmi úspěšný workshop
pro PhD studenty a postdoky, který si
účastníci velmi pochvalovali.
Tradiční kostrou a pro mnoho účastníků vrcholem těchto konferencí jsou
plenární přednášky, pronášené zpravidla
legendami oboru, často nositeli Nobelovy
ceny nebo vědci na tuto cenu aspirujícími.
Pro mne osobně byla jednoznačně nejzajímavější přednáška Patricka Cramera
z Institutu Maxe Plancka v Gottingenu
s názvem „Genome transcription and regulation“. Byla to skvělá kombinace funkční genomiky a strukturní biologie (X‑ray
a hlavně skvělá a velmi moderní kryoelektronová mikroskopie), která detailně ukázala jednotlivé kroky iniciace transkripce pomocí RNA polymerasy a mnoha proteinových transkripčních faktorů. Bylo fascinující pozorovat, jak se jednotlivé faktory, které
naše generace zná jenom ve formě písmen
a čtverečků na černobílých schématech,
postupně proměňuje v detailní molekulární
strukturu celého komplexu, která přesně
vysvětluje mechanismus celého procesu.
Patrick Cramer přitom přednáší velmi srozumitelně a klidně, zcela jasně a přehledně popisuje jednotlivé součásti složitého
komplexu, a přitom nezapomene u každého výsledku jmenovat studenta nebo
postdoka, který za něj odpovídá. Fascinující přednáška. Mimochodem, kombinace
kryoelektronové mikroskopie a rentgenové
difrakce byla na konferenci představena
v řadě přednášek v mnoha symposiích
a zjevně představuje metodu budoucnosti. Revoluce, kterou nové metody přípravy
vzorků a počítačového zpracování snímků
způsobila pro strukturní biologii, se nedá
docenit – není divu, že letošní Nobelova
cena za chemii byla udělena právě za kryoelektronovou mikroskopii.
Bulletin 2

Další mimořádnou přednášku přednesl Dr. Feng Zhang, jeden ze spoluobjevitelů metody pro editování genomové DNA
u savců pomocí systému CRISPR/Cas9
(v minulém Bulletinu jsme popisovali spor
o prioritu a zejména o patentová práva na
tento systém mezi Emmanuel Charpentier
and Jennifer Doudna z Berkeley na jedné
straně a právě Feng Zhangem z Broad
Institute na straně druhé). Zhang představil nově objevené varianty endonuklesy CA
(Cas13a), pomocí kterých vyvíjí metoda
pro ulktracitlivou identifikaci pathogenů.
Jeho přednáška byla sponzorována Tangovu cenou, kterou za rok 2016 obdržel.
Pozornější diváky pobavilo, že „celosvětová Tangova cena“ byla na plakátu představena jako „World‑Wild Tang Prize“…
Není možné shrnout v tomhle materiálu ani stručně obsah všech 26 symposií,
které tvořily hlavní obsah celého kongresu. Pro mne osobně byly nejzajímavější tři
z nich. Za prvé to bylo symposium o systému CRISPR/Cas9 s přednáškou F. Mojicy z university v Alicante, který v bakteriích motiv CRISPR jako první identifikoval
a správně rozeznal jeho biologickou funkci
(a je tedy skutečným objevitelem tohoto
převratného systému, který zůstává trochu
ve stínu mladších kolegů z Bostonu nebo
Kalifornie). Za druhé symposium o degradaci proteinů v proteasomech a jejich
značení ubikvitinem, které dominoval skvělý David Komander z LMB v Cambridge.
Ukazoval, jak řetězce ubikvitinu spojené
přes zbytek lysinu v posici 6 mohou spolu s fosforylací ubikvitinu kinasou PINK1
být signálem pro autofágií mitochondrií,
a jak by bylo možno tento proces zablokovat pomocí malých interagujících molekul. A za třetí, sekce medicinální chemie,
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kde mne vedle přednášky o nových typech
antibiotik proti resistentním bakteriím ze
všeho nejvíc zaujala (jakožto absolventa
katedry biochemie PřF UK zcela pochopitelně) přednáška o tom, jak lze z lektinů
a strukturní informace o jejich interakci
s cukry připravit medicinálně aktivní látky
(Beat Ernst z Basileje).
Vedle odborných symsposií mělo
velký úspěch zvláštní symposium (FEBS
Special Session) s názvem „Jak napsat
a publikovat vědecký článek. Laszlo Fesus
z FEBS Publication Committee a další
řečníci se věnovali etice v publikování vědeckých výsledků, problému plagiarismu,
ale také etikou publikování: jak poznat predátorský časopis nebo jaké jsou problémy
s open access. Vášnivě diskutující posluchači se skoro nevešli do sálu.
Na závěr: nelze psát o vědecké konferenci v Jeruzalémě a nezmínit se o fascinující kráse tohoto mimořádného města.
Jeruzalém je vzrušující město, kde si na
každém kroku uvědomujeme nejen jeho
úžasné dějiny, ale i zvláštní historické vazby našich zemí, kterou cítí i sami Izraelci.
Odjížděli jsme neradi.
V poslední den kongresu jsme jeho
účastníky spolu s prof. Tomášem Zimou,
předsedou organizačního výboru, měli to
potěšení, že jsme mohli pozvat účastníky
závěrečného ceremoniálu na 43. kongres
FEBS v roce 2018 do Prahy. Tradiční židovský pozdrav zní „Příští rok v Jeruzalémě“ – my se můžeme těšit na příští rok
do Prahy.
Kongres FEBS 2017 v Jeruzalémě
skončil, přípravy na kongres FEBS 2018
v Praze jsou v plném proudu. Nenechte si
ho ujít.
Jan Konvalinka
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Vznik

biochemie

a v z n i k b i o c h e m i c k ýc h s p o l e č n o s t í

(k 60. výročí založení Československé společnosti biochemické)
Část 2
Biochemie se formovala jako vědní obor na přelomu 19. a 20. století, a to
ve více výzkumných centrech. Vedoucí roli
zprvu hrálo Německo se svými univerzitními centry, k tomu přistoupily centrálně
financované Ústavy císaře Viléma, které zesílily výzkumné kapacity této země.
Vědecký život se tam odehrával také v rámci „Společnosti císaře Viléma“, takže zprvu
nebylo třeba zakládat jednotlivé odborné
společnosti. První biochemická společnost
byla založena v USA (1906), další ve Velké
Britanii (1911) a před vypuknutím světové války vznikla biochemická společnost
i ve Francii (1914).
Situace v Českých zemích byla složitější, vysoké školství v národním jazyce
bylo v závěru 19. století teprve budováno,
ale pokud jde o českou biochemii, tak ta
měla velmi dobrý start vzhledem k příchodu prof. MUDr. Jana Horbaczewské‑
ho (viz předchozí díl tohoto článku) na
českou lékařskou fakultu do Prahy v roce
1883. Ten vedl ústav do r. 1917, kdy odešel do vládních funkcí a ústav převzal jeho
žák prof. MUDr. Emanuel Formánek
(1869 – 1929).
Dalšími
žáky
prof.
Horbaczewského byli
Karel Černý, Antonín
Hamsík
a Oktavián Wagner. Po ustavení
druhé české univerzity v Brně
v roce 1919 se
38 n

tam vedení ústavu lékařské chemie ujal
prof. MUDr. Antonín Hamsík (1878 –
1963), v roce
1930 byl ale
povolán
do
Prahy a brněnské pracoviště
vedl po něm až
do roku 1965
prof.
MUDr.
Oktavián Wag‑
ner (1894 –
– 1970).
Vedle Čechů se na rozvoji biochemie
podíleli i Němci,
tehdy u nás žijící.
Nejznámější jsou
Carl Ferdinand
Cori (1896 –
– 1984) a Gerty
Theresa Corio‑
vá, rozená Rad‑
nitz (1896 – 1957), kteří v roce 1920
opustili z řady důvodů Prahu a odešli do
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Česká společnost pro biochemii
a molekulární biologii vypisuje granty
na FEBS kongres 2018 v Praze.

Podmínky pro uchazeče:
l Člen ČSBMB s uhrazenými příspěvky
l Věk do 35 let (v roce 2018)
l Aktivní účast na kongresu

Informace najdete na

www.febs2018.com
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Vídně a posléze do USA. V roce 1947 obdrželi Nobelovu cenu. V Praze působil též
Franz Hofmeister (1850 – 1922) – ob-

jevitel peptidové vazby a tzv. Hofmeistrovy
řady iontů, které s různou intenzitou srážejí
proteiny. Jeho asistentem a nástupcem byl
Julius Pohl (1861 – 1942), který však
záhy odešel na univerzitu do Wroclavi.
Lékařskou chemii přednášel též Richard
von Zeynek (1869 – 1945) a Felix
Michael Haurowitz (1896 – 1987),
který se mj. zabýval chemií hemoglobinu
a dokonce prý stimuloval svého příbuzného Maxe Perutze k jeho známé rentgenostrukturní studii hemoglobinu, což bylo
odměněno Nobelovou cenou v r. 1962.
V roce 1938 se Haurowitz předčaně vrátil
z pobytu v Dánsku, aby se zúčastnil mobilizace a splnil svoji občanskou povinnost.
Po přijetí mnichovského diktátu byl jako
neárijec zbaven možnosti přednášet a těsně před okupací Německem stačil odjet
do Istambulu, kde nadále pracoval, ale
po čase odjel do USA. Německá biochemie v Praze měla i jiné představitele jako
byl prof. Konrad Bernhauer (1900 –
– 1975), vůdce nacionálněsocialistického
svazu docentů, vedoucí Ústavu biochemie a výživy na pražské technice, příslušník NSDAP a SD (Sicherheitsdienst),
kde dosáhl hodnosti SS-Sturmbannführera (majora). Svoji kariéru ukončil jako
profesor techniky ve Stuttgartu v roce
1968 odchodem do důchodu.
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Budoucí biochemie měla u nás pochopitelně i jiné zdroje, jednak v rámci
chemických oborů, ale i v tradičních technologiích jako jsou pivovarnictví, sladovnictví, cukrovarnictví, lihovarnictví aj. Rostlinnou biochemii
a půdní mikrobiologii u nás
rozvíjel prof. Ju‑
lius Stoklasa
(1857 – 1936)
na Českém vysokém
učení
technickém, kde
dosáhl ve 20.
letech značného
mezinárodního
uznání, později na něj navázal náš přední
agrochemik
prof.
Franti‑
šek
Duchoň
(1897 – 1975).
Velmi
důležitý
zdroj byl i český
farmaceutický
průmysl,
především v osobě Dr. Jiřího Frágnera
(1900 – 1977) a jeho farmaceutického
závodu v Dolních Měcholupech, kam se
v období okupace
uchýlila
řada pracovníků z vysokých
škol a dostala
tak
možnost
výzkumně pracovat. Po válce
pak tito pracovníci svými zkušenostmi obohatili řadu jiných
pracovišť, odtud
ostatně
vyšel
n 39

Prof. RNDr. PhMr. Vladimír Morávek se spolupracovníky.
Vlevo doc. Skurský, vpravo od prof. Morávka budoucí profesoři Dadák a Macholán.

i prof. RNDr.
Josef V. Koštíř
(1907 – 2000),
pozdější přednosta
prvního
s amost atného
ústavu s názvem
„biochemický“.
K
zakladatelům biochemie
u nás patřil nepochybně též prof. RNDr. PhMr. Vladi‑
mír Morávek (1896-1992), habilitovaný
z „fyziologické chemie“ již v r. 1927, od
r. 1945 profesor a zakladatel biochemie
v Brně. Další zakladatelskou osobností
byl prof. MUDr. František Šantavý
(1915 – 1983), vedoucí ústavu lékařské
chemie v Olomouci.
Je však třeba přiznat, že skutečným
biochemickým výzkumem se během první poloviny 20. století u nás zabývalo jen
málo osob a události 30. let a následující
okupace rozhodně nepřispěly k rozvoji to40 n

hoto oboru ani československé vědy jako
celku.
Jiná situace ale nastala po skončení
2. světové války. Byly obnoveny a výrazně
rozšířeny vysoké školy, vznikaly resortní
výzkumné ústavy, byla založena Československá akademie věd. Řada osob, které
strávily okupaci v zahraničí, přinesla po
svém návratu nové zkušenosti a impulsy.
Přes nedostatek finančních prostředků
a přes politická omezení, především pokud
jde o zahraniční kontakty a výběr vedoucích pracovníků, se československá věda
a v jejím rámci i československá biochemie
rozvíjela poměrně rychle.
Biochemie však dosud neměla svoji
organizační platformu, biochemici odborně vystupovali v rámci tehdy existujících
odborných společností, nejvíce v rámci
Fyziologické společnosti, která se tehdy
nazývala fyziologická sekce Společnosti J. E. Purkyně. V r. 1953 bylo navr‑
ženo zřízení biochemické komise
při fyziologické sekci Společnosti
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J. E. Purkyně. Jak uvádí prof. Jaroslav Hořejší v Čs. fyziologii 3:107-108
(1954): „Pracovníci v biochemii pociťovali
již delší dobu jako nedostatek, že neměli
žádné oficiální forum, kde by se projednávaly společné otázky tohoto oboru. Bylo
proto s fyziologickou sekcí J. E. Purkyně, která sdružuje fyziology, farmakology
a biochemiky, zahájeno jednání, zda by
prozatím v tomto rámci mohla být zřízena komise, jež by sdružovala pracovníky
v biochemii nikoli pouze lékařské, nýbrž
i z jiných oborů…Prozatímními členy komise jsou: Ing. B. Keil, Dr. I. Hais, prof. J.
Hořejší, doc. J. Koštíř (všichni z Prahy)
a prof. V. Morávek (Brno).“
Biochemici se tedy v letech 1953 –
– 54 organizačně „sebeurčili“, byť zatím
v rámci fyziologické sekce Společnosti
J. E. Purkyně. Do čela těchto snah
se
postavil
prof. František
Šorm (1913 –
– 1980), vedoucí
funkcionář
právě založené
ČSAV (vědecký
sekretář ČSAV
od r. 1952)
a ředitel jejího
ústavu
Organické
chemie
a biochemie. Prof. Šorm prosadil ustavení
samostatné Československé společnosti
biochemické, a to nikoliv již jako součást
Společnosti J. E. Purkyně, ale „při ČSAV“,
kterýžto přídomek se záhy objevil v oficiálním názvu společnosti. Odpovídalo to tehdejšímu pojetí organizace vědy ve státě,
ale i skutečnosti, že biochemici se již zdaleka nezabývali jen lékařsky orientovaným
výzkumem.
Podle dochovaného záznamu se první, zakládající schůze Českosloven‑
ské společnosti biochemické kona‑
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la 23. 2. 1956. Předsedou Společnosti
se stal F. Šorm, vědeckým tajemníkem
prof. MUDr. Jaroslav Hořejší, Dr. Sc.
(1905 – 1997) a výkonným tajemníkem
a hospodářem
Ing. M. Čihař.
Pracovní schůze
se zprvu konaly
jednou měsíčně.
Přednášející byli
českoslovenští biochemici,
ale i zahraniční
hosté. První byl
A.
H.
Gordon (National Institute for Medical Research, USA), dále F. Egami
(Nagoya, Japonsko). V dalších letech
se pracovní schůze stávají méně pravidelné, později se nazývají „Biochemická
odpoledne“. Z významných zahraničních
hostů té doby vybíráme: Paul C. Zamecnik
(Harvard University), Hugo Theorell (Karolinska Institute, Stockholm), R. E. Handschumacher (Yale University), Gertrude B.
Elion (Wellcome Laboratories), J. B. Neilands (University of California, Berkeley),
P. Karlson (SRN).
Formování každého vědního oboru je
dokončeno vytvořením jeho mezinárodních orgánů. Stalo se to tak i s biochemií.
Mezinárodní organizace s názvem International Union of Biochemistry
(IUB) vznikla v roce 1955 a jejím prvním
prezidentem byl belgický lékař a biochemik
Marcel Florkin (1900 – 1979), profesor
na Univerzitě v Liège. Belgičtí biochemici
předtím založili svoji národní organizaci
v r. 1952 na základě faktu, že se začíná
připravovat vytvoření mezinárodní organizace. Vznik IUB velmi pravděpodobně stimuloval vznik naší československé společnosti, minimálně dal našim představitelům
argumenty. Do IUB pravděpodobně naše
země vstoupila od samého začátku, pron 41

tože členem nebyla národní biochemická
organizace, nýbrž ČSAV. Tak to provedly
i jiné tzv. socialistické země, ale nejen ty,
byla to kupř. i Francie, protože IUB umožňovalo členství vědeckým institucím.
Pro nás velmi významným momentem
bylo založení Federation of European
Biochemical Societies (FEBS) v roce
1964. V průběhu roku 1963 se konalo přípravné zasedání v Oxfordu, kde sice náš
žádný zástupce nebyl přítomen, nicméně
vlastní členství se počítalo od okamžiku
podpisu se souhlasem stanov a na tomto
dokumentu z 23. března 1964 jsou podpisy zástupců 18 zemí a za československou
společnost je tam podpis „Dr. P. J. Mäsiar“.
Nemám momentálně další informace, ale
vím, že v té době byl doc. Dr. Pavel Mäsiar
vedoucím ústavu biochemie na lékařské
fakultě v Košicích a je pravděpodobné, že
se v inkriminované době nacházel v Britanii
a byl představiteli naší biochemické společnosti zmocněn, aby v Londýně příslušný
dokument podepsal. Faktem je, že zakládajícími členy FEBSu je17 biochemických
společností následujících zemí: Belgie,
Bulharsko, Československo, Dánsko,
Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Maďarsko,
Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Španělsko, Švédsko a Velká
Britanie.

prof. Ing. Jan Škoda, DrSc.
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Československo v 60. letech vykazovalo zřetelný vzestup v biochemickém
výzkumu a angažovalo se i mezinárodně.
Pouhé 4 roky po vzniku FEBS se konal
v Praze 5. kongres této organizace. Probíhal v roce 1968 v tehdy zcela nových
budovách ČVUT v Dejvicích, byl provázen
řadou společenských akcí a byl prostoupen nádhernou atmosférou „pražského
jara“. Dalším vrcholem mezinárodní aktivity
naší biochemie byl v Praze konaný 14. me‑
zinárodní biochemický kongres v červenci 1988. Sjezdu se zúčastnilo 6062
biochemiků z 62 členských zemí IUB.
V čele přípravy i organizace sjezdu stáli
tehdejší předseda ČSB prof. Ing. Jan
Škoda, DrSc. (prezident kongresu),
doc. Ing. Zdeněk Deyl, DrSc. (generální sekretář), RNDr. Arnošt Ko‑
tyk, DrSc. (příprava vědeckého programu) a RNDr. Václav Pačes, CSc. (zajištění tisku všech kongresových materiálů).
Další kongres umístěný do Prahy byl 34.
kongres FEBS v roce 2009, kdy v čele
přípravného výboru i celého kongresu stál
současný vědecký sekretář naší společnosti prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
Obdobná situace je i nyní, kdy připravujeme 43. kongres FEBS pro rok 2018.
Naše pozice v rámci FEBS je dlouhodobě příznivá a praktickým výrazem této

RNDr. Arnošt Kotyk, DrSc.

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.
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skutečnosti je fakt, že dlouholetý předseda naší společnosti prof. RNDr. Václav
Pačes, DrSc. byl před několika lety zvolen generálním sekretářem FEBS a od
1. 1. 1917 se této funkce ujal. K tomu je

třeba říci, že předsedové FEBS rotují vždy
po roce, generální tajemník zůstává celé
funkční období. V přiložené fotodokumentaci lze vidět dosavadní čelné funkcionáře
FEBS:

Předsedové výkonného výboru FEBS (shora dolů a zleva doprava):
Frank Happold, Otto Hoffmann‑Ostenhof, K. Zakrewski, Alexander Pihl, František Šorm, J. R. Villanueva, Todor Nikolov, Laurens L.M. van Deenen, Ferenc Guba, Jean‑Pierre Ebel, Frank Lundquist,
Samuel Rapoport, Nathan Sharon, Hamish Keir, Claude Liebecq, Yuri Ovchinnikov, Karl Decker,
Vito Turk, Doriano Cavallini, Peter Friedrich, Norma Ryan, Lars Thelander, Joachim Seelig, Carlos
Gancedo, Brian Clark.
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Předsedové výkonného výboru FEBS – pokračování (shora dolů a zleva doprava):
Guy Dirheimer, Claudina Rodrigues‑Pousada, Israel Pecht, Jolanta Baranska, Balasz Sarkadi, Nazmi
Ozer, Andreas Hartig, Emmanuel Fragoulis, Tomáš Zima, Winnie Eskild,
Sergio Papa, Miguel Angel de la Rosa.

Generální sekretáři FEBS 1964 – 2016:
William J. Whelan, Henry R.V. Arnstein, Laurens M.L. van Deenen, Moritz Yomtov,
Guy Dirheimer, Vito Turk, Julio Celis, IsraelPecht.

Generální sekretář FEBS od 1. 1. 2017: Václav Pačes
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V závěru tohoto povídání o vzniku biochemie a biochemických společností připomeneme hlavní funkcionáře Československé společnosti biochemické a České společnosti
pro biochemii a molekulární biologii:
Předsedové:
František Šorm, Jaroslav Hořejší, Jan Škoda, Václav Pačes, Libor Grubhoffer
Vědečtí sekretáři:
Jaroslav Hořejší, Karel Slavík, Jiří Kraml, Tomáš Zima
Radim Černý

Libor Grubhoffer

Karel Slavík

Jiří Kraml

Poznámka: V předchozím čísle u části1tohoto článku byl nedopatřením uveden jiný autor. Skutečný
autor obou částí je R. Černý.
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D o r ot h y M a ry
Crowfoot Hodg ki n
(*12. 5. 1910 – †29. 7. 1994)
Britská chemička a biochemička Dorothy
Hodgkinová se věnovala rentgenové krystalografii a získala Nobelovu cenu za
chemii v r. 1964. Narodila se v Káhiře, její
otec John Winter Crowfoot byl archeologem, historikem egyptského ministerstva
školství a posléze ředitelem Gordonovy
koleje v Chartúmu (Súdán). Tomuto oboru
se věnovala i matka Grace Mary Crowfoot,
která byla specialistkou na staroegyptský
textil. Útlé dětství Dorothy prožila v Egyptě
a Súdánu.
Už v mládí se začala zajímat o chemii,
kterou začala od r. 1928 studovat na univerzitě v Oxfordu na ženské Koleji Somervilleové. První krystalografické experimenty
prováděla na sloučeninách thalia., Ph.D.
studium ukončila v r. 1937, proběhlo přitom 1932-36 u fyzika Johna Desmonda
Bernala (1901 – 1978) v Cambridgi,
kde se seznámila s použitím rentgenové
krystalografie pro určení struktury proteinů. S Bernalem pracovala například
na analýze enzymu pepsinu. V říjnu 1934
získala difrakční fotografie krystalů
insulinu. Tehdejší metodika zpracování
difrakčního obrazce ale neumožňovala
získat strukturu pro takto komplexní molekulu, i když si Hodgkinová dopisovala
s fyzikem Arthurem Lindo Patterso‑
nem (1902 – 1966), autorem Pattersonovy funkce pro řešení fázového problému. V Cambridgi také prováděla difrakční
analýzy steroidů, což vedlo k finalizaci
strukturních vzorců. Od roku 1936 znovu
působila v Oxfordu, zde vyučovala chemii
(od r. 1946 byla odbornou asistentkou
a od r. 1955 na úrovní docentky) až do
46 n

roku 1977. Jednou z jejích studentek
byla i Margaret Robertsová, pozdější
britská premiérka Margaret Thatche‑
rová (1925 — 2013), která absolvovala s bakalářským titulem v r. 1947. Jejich
politické názory však byly velmi rozdílné
a Hodgkinová se netajila svým kontroverzním levicovým zaměřením a sympatiemi
k Sovětskému svazu (byla vyznamenána
Leninovou cenou míru) a dalším komunistickým zemím.
Hodgkinová byla jednou z prvních,
kdo v dubnu 1953 viděli v Cambridgi model struktury DNA od Jamese
Watsona (*1928) a Francise Cricka
(1916 – 2004). V r. 1960 získala profesorskou pozici, kterou si podržela až
do odchodu na odpočinek v r. 1977, což
ji finančně zabezpečilo jak platově, tak
po stránce nákladů výzkumu a asistentů.
V r. 1945 publikovala spolu se studentem C. Harry Carlislem strukturu cho‑
lesteryljodidu. Pro určení struktury použila Pattersonovu mapu, ve které byly jasné pozice atomů jódu, mapy elektronové
hustoty byly fázovány a vypočítány podle
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pozic jódu. Byla to jedna z prvních analýz
s trojrozměrnými výpočty. Od roku 1942
pracovala Hodgkinová na struktuře penicilinu. Konečný výsledek přišel s použitím
sodného, draselného a rubidného derivátu
benzylpenicilinu metodou isomorfního
nahrazení a diferenčních map. Struktura
byla publikována v r. 1949. Tým tehdy potvrdil přítomnost beta‑laktamového kruhu,
o kterém se organický chemik Sir Robert
Robinson (1886 – 1975, laureát Nobelovy ceny za chemii 1947) domníval, že je
nestabilní a nemůže tudíž ve stabilním penicilinu být přítomen. Beta‑laktamový kruh
byl pak nalezen třeba i u cefalosporinů,
jejichž struktury také později určila.
Další studovanou molekulou byl vita‑
mín B12 (faktor proti perniciosní anémii),
na kterém pracovala od konce 40. let 20.
stol. Konečná struktura tohoto vitamínu
byla publikována v r. 1955 v časopisu
Nature. Tato záležitost významnou měrou
přispěla k udělení Nobelovy ceny. Ces-

ta ke struktuře vedla přes použití těžkých
atomů (kobalt) a mnoho výpočtů trojrozměrných map elektronové hustoty. K výpočtům bylo použito počítače (tehdy jednoho z největších na světě) ve spolupráci
s Kalifornskou univerzitou v Los Angeles.
Americký chemik Robert Burns Wood‑
ward (1917 – 1979) se studenty vitamín
B12 syntetizoval, což potvrdilo správnost
určené krystalové struktury. Výsledek
na této látce stimuloval rozvoj krystalografie proteinů. V r. 1969 také publikací
v Nature dokončila s týmem kolegů po
35 letech práci na krystalové struktuře
insulinu. V kontaktu s laboratořemi studujícími insulin (zejména v Číně) zůstala
i poté. Vědecké práci se věnovala intenzivně i na sklonku života, přestože trpěla
revmatickou artritidou a byla odkázána
na invalidní vozík.

Zpracoval Marek Šebela s použitím následující literatury:
1) Glusker, J. P. (1994) Dorothy Crowfoot Hodgkin. Protein Science 3, 2465-2469. DOI:
10.1002/pro.5560031233
2) Perutz, M. (2009) Professor Dorothy Hodgkin. Quarterly Reviews of Biophysics 27, 333–337.
DOI: 10.1017/S0033583500003085
Fotografie D. Hodgkinové byla získána z National Portrait Gallery (https://www.npg.org.uk),
je licencována pro nekomerční použití. Autorem fotografie je Godfrey Argent, 14. 11. 1969.
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ŮZNÉ

RECEN Z E
Renilde Loeckx: Cold War Triangle:
How scientists in East and West
tamed HIV. Leuven University Press
v edici Lipsius Leven a s účastí EORTC
Cancer Research Fund; 2017, 186 s.
ISBN 978 94 6270 1137
Autorka knihy Renilde Loeckx, bývalá
velvyslankyně Belgie v České republice,
se potkala poprvé s profesory Antonínem
Holým a Erikem De Clercqem, objeviteli
nové generace účinných antivirotik na bázi
acyklických nukleosid fosfonátů, v roce
2009 v Českých Budějovicích u příležitosti jejich ocenění čestnými doktoráty
Jihočeské univerzity. Příběh o spolupráci
obou vědců na objevu jedinečných sloučenin inhibujících reverzní transkriptázu
HIV, ale i další virové polymerázy některých
DNA virů, a na vývoji léků proti virovým
infekcím člověka, zejména HIV – to ve spolupráci s Dr. Johnem Martinem, bývalým
prezidentem americké farmaceutické firmy
Gilead Sciences, Inc., a jeho realizačním
týmem. Erik De Clercq s typickým smyslem pro humor rád označuje zmíněnou
trojici „Holý Trinity“, zatímco autorka pro
ně použila v názvu knihy přiléhavé označení „Cold War Triangle“. Učinila tak nepochybně proto, že jejich spolupráce na
společném díle zásadního významu začala ještě v době normalizace v závěru 70.
let minulého století. Renildu Loeckx, coby
kariérní diplomatku s hlubokými znalostmi
novodobých dějin střední a východní Evropy, Československa, komunistické diktatury v naší zemi a dalších zemích sovětského bloku, zaujal příběh úspěšné spolupráce trojice „Cold War Triangle“ natolik, že začala dohánět potřebné znalosti
z chemie, molekulární biologie, mikrobio48 n

logie a virologie. To vše proto, aby mohla
sama celý příběh na pozadí politického
dění v době komunistické totality sepsat.
V tomto směru byl jejím trpělivým učitelem
profesor Erik De Clercq, některé lekce
se odehrávaly dokonce u nás v Českých
Budějovicích, kam Erik De Clercq jezdí
už deset let učit studenty oboru Biological Chemistry, společného přeshraničního programu JU a Keplerovy univerzity
v rakouském Linci. Paní velvyslankyně
však musela nastudovat též politické dění
v naší vědě v době totality, v tomto ohledu
ji fascinovali osobnosti profesorů Františka Šorma, Milana Haška či Jána Vilčeka;
vývoj vědy a akademického výzkumu v naší
zemi a zejména též historie Ústavu organické chemie a biochemie AV. Pohnutky,
jež vedly Erika De Clercqa na začátku jeho
vědecké dráhy v Rega Institutu na Katolické univerzitě v belgické Lovani k práci
na interferonu, protivirovému faktoru obrany viry infikovaných buněk, ostatně předznamenaly jeho celoživotní zájem o antivirotika a mechanismy jejich působení.
Erik De Clercq rad zmiňuje význam štěstí
(„serendipity“) ve vědě, to se netýká toliko vlastních objevů v laboratoři, ale též
náhodných setkání zcela zásadního významu jakými byla ta s Antonínem Holým
a Johnem Martinem.
Kniha Renildy Loeckx se čte jedním
dechem, je pozoruhodným a strhujícím vyprávěním o objevu nové skupiny látek, které se staly podkladem pro vývoj nejúčinnějších léků pro pacienty s HIV a s dalšími
původci virových onemocnění, a to vše
na pozadí složitých politických poměrů
studené války a obtížné či riskantní komunikace mezi aktéry vědecké spolupráce
oddělené železnou oponou.
Libor Grubhoffer
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