
 

  

 

 

 

Tisková zpráva, 19. května 2015 

Nobelista Julese A. Hoffmann bude na univerzitě přednášet o vrozené imunitě   

Dalšího laureáta Nobelovy ceny Julese A. Hoffmana přivítá ve čtvrtek 21. května Masarykova 

univerzita (MU) v rámci přednáškového cyklu Mendel Lectures v Mendlově muzeu. Francouzský 

biolog bude přednášet o vrozené imunitě, za jejíž objasnění významné ocenění obdržel.  

Vrozená nebo také nespecifická imunita je vlastní téměř všem živočichům a představuje první 

stupeň obrany organismů před cizorodými látkami a organismy. „Hoffmann přispěl k objasnění 

toho, jak se vrozená imunita aktivuje. Popsal takzvané Toll geny, které jsou zodpovědné za 

vytváření buněčných receptorů reagujících na cizorodé molekuly. Jakmile se pro tělo cizí látka na 

tyto receptory naváže, je zlikvidována, případně se spustí kaskáda dějů, která aktivuje specifickou 

imunitu,“ uvedl Lumír Krejčí, organizátor Mendel Lectures z Biologického ústavu Lékařské fakulty 

MU.  

Jules A. Hoffmann se narodil v Lucembursku. Vystudoval zoologii, chemii a biologii, později si 

vybral právě biologii. Ve svém výzkumu se věnuje především hmyzí imunitě a hormonům. 

V současnosti působí jako ředitel výzkumu Národního centra vědeckého výzkumu ve Štrasburku. 

V minulosti byl také prezidentem Francouzské akademie věd.  Nobelovu cenu za fyziologii a 

lékařství získal v roce 2011 společně s imunologem Brucem Beutlerem ze Spojených států 

amerických. 

Mendel Lectures, tedy cykly přednášek světově uznávaných vědců, se v Brně konají od roku 2004. 

V refektáři Augustiniánského kláštera za tu dobu vystoupilo přes šest desítek odborníků. Pořádá je 

Biologický ústav Lékařské fakulty MU ve spolupráci s Mendelovým muzeum a Fakultní nemocnicí 

u Svaté Anny. Od letošního roku jsou rovněž součástí Life Science seminářů MU.  
 

 

 

 

Kontakt:  Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, E-mail: fojtova@muni.cz 

 

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V době založení měla 

čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 37 000 studentů. 

Více informací na http://www.muni.cz a http://online.muni.cz.  
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