
Co pro vás toto ocenění znamená?
Velice si této zlaté medaile vážím, neboť 

zároveň znamená ocenění mé dlouholeté 
práce ve výborech odborných společností. 
Cítím, že si ho považuji více než například 
nominaci v roce 2004 na Women of the Year 
in Science of American Biographical Institu-
te Board of International Research. 

Původně jste se chtěla věnovat bio-
chemii, ale nakonec jste vystudovala 
farmacii. Co vám studium přineslo?

Studium bylo zajímavé, horizontálně 
pojaté, protože šlo do různých oborů. Byla 
tam anorganická, fyzikální i organická che-
mie, farmaceutická chemie, syntéza léčiv, 
analýza neznámých vzorků, botanika, far-
makologie, patologie a další obory. Studium 
farmacie mě zaujalo, zůstala jsem na fakultě, 
přednášky se v té době konaly na přírodo-
vědecké i lékařské brněnské fakultě. A já se 
stále těšila na biochemii. Při tomto vzpo-
mínání mám na paměti první přednášku z 
biochemie o aminokyselinách, která byla 

tak zajímavě podána, že jsem se ihned přihlásila na 
tuto katedru a stala se studentskou pomocnou si-
lou. Nejprve jsem připravovala roztoky pro bioche-
mická praktická cvičení a o rok později jsem se stala 
vědeckou pomocnou silou s úkolem modifikovat 
některé biochemické metody. V té době jsem již 
začala pracovat na vlastní diplomové práci. Studi-
um v Brně bylo však násilně ukončeno po čtyřech 
letech, neboť v roce 1960 byla vládou schválena 
jedna celostátní farmaceutická fakulta v Bratisla-
vě. Odcházela jsem z brněnské fakulty již se zcela 
hotovou diplomovou prací do Bratislavy. Na novou 
školu, pro mne i v novém městě, přišel z pražské 
přírodovědecké fakulty profesor Antonín Jindra, je-
hož úkolem bylo vybudovat zcela novou katedru 
biochemie. Ten mi, jako studentce již posledního 
pátého ročníku, nabídl dokonce asistentský plat s 
polovičním úvazkem s podmínkou pedagogicky 
působit.

Jak jste tak obtížný úkol zvládala?
Bylo to velice náročné, protože jsem neměla na 

praktických cvičeních pouze studenty třetího roč-
níku, ale také ty, kteří si doplňovali studia naruše-
ná okupací, nebo si obor doplňovali z dvouletého 

studia na vysokoškolsky plnohodnotný. Někteří mí 
studenti byli proto starší než já. Nicméně jsem byla 
při takovém zápřahu šťastná, zvláště když mne pan 
profesor ujistil, že se mnou počítá jako s odbornou 
asistentkou, která bude dělat aspiranturu (nyní 
doktorandské studium). Tento dnes velký doktorát 
jsem však musela skládat v Praze na přírodovědec-
ké fakultě, protože v Bratislavě se biochemie na 
vlastní fakultě teprve nově ustavovala. 

Jak jste se dostala ke xenobiochemii, což 
je vaše parketa? 

Již jsem se zmínila o panu profesorovi Jindro-
vi, který byl z Prahy převelen do Bratislavy, kde se 
zajisté na začátku pobytu cítil ztracený a nešťastný. 
Z jednoho svého studijního pobytu na Západě si 
přivezl monografii Detoxication mechanisms již 
ve čtvrtém vydání, jejímž autorem byl profesor R. 
T. Williams, děkan College of Pharmacy v Londý-
ně. Autor se v práci široce zabýval problematikou 
metabolismu cizorodých látek, především za války 
používaných bojových plynů. Já jsem pak díky po-
znatkům z této knihy zpracovala konjugační reakce 
xenobiotik, biotransformace první fáze, druhé fáze 
a podobně, tedy kompletní klasifikaci biotrans-
formačních reakcí pro aspirantské minimum. Tyto 
teoretické poznatky jsem pak převedla na různá 
konkrétní léčiva, jejichž biotransformaci jsem ex-
perimentálně na zvířatech studovala. Aspirantskou 
práci jsem pak obhajovala v roce 1966 a získala 
doktorát přírodních věd. Ve xenobiochemické pro-
blematice jsem pokračovala dále a experimentál-
ní výsledky shrnula ve své habilitační práci, kterou 
jsem obhajovala v roce 1977. Jmenována jsem byla 
však až o dva roky později. 

Po studiích jste zůstala v Bratislavě a začala dě-
lat vědu. Do čeho jste se pustila?

Od mládí, kdy jsem se rozhodovala na jakou ško-
lu jít, jsem se zajímala o to, jak vše v těle čili v živém 
organismu funguje. Pustila jsem se právě do studia 
přeměn cizorodých látek, k nimž patří také léčiva. 
Nejdůležitějším orgánem pro přeměnu látek tělu 
cizí jsou játra, která jsou schopna měnit tyto látky 
na jednotlivé metabolity. Stanovení metabolitů byl 
v xenobiochemii vždy úkol číslo jedna. Pro mladého 
začínajícího adepta vědy je nesmírně důležitý učitel. 
A já jsem měla to štěstí, že to byl právě pan profesor 
Jindra, který byl nadán nejen velkými zkušenostmi z 

Slavnostní součástí XXII. pracovní-
ho dne klinické farmacie, který se 
konal 1. června v Lékařském domě 
v Praze, byla gratulace prof. RNDr. 
Ludmile Kameníkové, DrSc. k jejím 
80. narozeninám a předání zlaté 
pamětní medaile a čestného diplo-
mu na základě rozhodnutí před-
sednictva České farmaceutické spo-
lečnosti ČSL JEP a hlavního výboru 
ČSL JEP. Kolegové a následovníci 
profesorky Kameníkové tak ocenili 
její významný přínos oboru klinic-
ká farmacie a zejména to, že právě 
její zásluhou se začal profilovat i na 
postgraduální úrovni.

Zlaté medaile si velice vážím,
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různých oborů, ale také velkým prognostickým citem pro 
budoucí vědecké zkoumání. Profesora Jindru nám ostatní 
členové fakulty záviděli, protože už tehdy ovládal orga-
nizační metody vědecké práce. Uměl založit to, čemu se 
dnes říká vědecký projekt, my jsme tomu říkali vědecko-vý-
zkumný úkol. Učili se to od něj i ostatní pracovníci z jiných 
kateder. Pan profesor mi zajišťoval a domlouval krátkodobé 
studijní pobyty na různých tuzemských pracovištích, napří-
klad praktická cvičení pro náročné izolační biochemické 
metodiky na přírodovědecké fakultě v Praze, dále pobyty 
na Výzkumném ústavu pro biochemii a farmacii v Praze a 
na Ústavu molekulární chemie Akademie věd v pražských 
Dejvicích. Zde jsem se školila u akademika Rychlíka, který 
mě zasvětil do dalších izolačních metod, jež jsem potom 
mohla zavádět do výuky a také uplatňovat při řešení vý-
zkumných úkolů. Jednou z mých prvních prací byla de-
bromace bromadalu a bromisovalu, kdy jsem stanovovala 
bromidy, jež se v té době užívaly jako hypnotika. To byly 
jednoduché metody, pak přišly složitější, které jsem uplat-
nila již při své kandidátské práci.

O co šlo?
V kandidátské práci se řešil metabolismus amifeno-

sinu, jeho biotransformační přeměny, distribuce a zásah 
do některých metabolických procesů v játrech. Byla to 
velmi zajímavá práce na jaterních homogenátech dvou 
zvířecích druhů, doplněná i metodami inkorporace růz-
ných radioaktivních prekurzorů do nukleových kyselin 
v přítomnosti této látky. V habilitační práci jsem prová-
děla další biotransformační studie látek s analgetickým 
účinkem. Získala jsem zajímavý přípravek Prof. Herberta 
Oelchlägera z Hamburku, který byl přítelem profesora 

Jindry. Jednalo se o morfolinoethoxy-indazol, jenž byl 
porovnáván s jinými analgetiky s cílem zjistit určité záko-
nitosti v předvídání typu biotransformace léčiv ve vzta-
hu k jejich chemické struktuře. Aby se člověk mohl dále 
zdokonalit ve vědecké práci, měl by určitě získávat zku-
šenosti i v zahraničí, což v době začátku 60. let minulého 
století nebylo tak samozřejmé. Přesto však profesor Jindra 
neváhal požádat o studijní pobyt svého přítele profesora 
Gottfrieda Wernera o roční stipendium na oddělení neu-
rochemie na Max Planck Institutu für Hirnforschung ve 
Frankfurtu nad Mohanem. Tento institut patřil do sousta-
vy ústavů německé akademie věd. Žádost o můj pobyt se 
řešila v letech 1964–1965 a já jsem v roce 1965 změnila 
svůj rodinný stav. Provdala jsem se do Prahy a můj teh-
dejší družstevní byt v Bratislavě se mi podařilo vyměnit za 
byt v Praze-Břevnově. Pan profesor Jindra mě velmi nerad 
uvolňoval z mého asistentského místa na nové pražské 
pracoviště ještě před odjezdem do Německa. Nebylo 
zbytí, neboť změna byla na základě rodinných důvodů, 
takže nakonec se s tím smířil. Vzhledem k tomu, že zajíž-
děl často za svou rodinou do Prahy, naše odborná spolu-
práce trvala i nadále po mém návratu z Frankfurtu. 

Na jaký post jste se v Praze dostala?
V té době si moje známá, šéfová ústavní lékárny v 

nemocnici v Opavě, přečetla ve Zdravotnických novi-
nách inzerát, v němž hledali asistenta se zaměřením na 
metabolismus léčiv na Ústav pro doškolování lékařů, poz-
dější ILF a dnes IPVZ. Řekla to mé mamince s tím, ať se 
konkurzu zúčastním. V prosinci 1965 jsem se vdávala a 
v březnu 1966 jsem ještě z Bratislavy přijela do Prahy na 
konkurs. Docent Svatopluk Marek tehdy zakládal v Ústavu 

Prof. Ludmila Kameníková přebírá ocenění. Foto: Andrea Pezzillo
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katedru farmacie, což bylo na mě jako ušité, 
přednášet mechanismus působení léčiv. V 
konkurzu jsem uspěla, ale nebyla jsem ještě 
přestěhovaná. Dopadlo to tak, že v době, kdy 
jsem již nové místo v Praze získala, mi z mi-
nisterstva školství přišlo sdělení, že mohu jet 
do Frankfurtu. Vyřizování povolení k výjezdu 
nebylo vůbec jednoduché, neboť jsem byla 
často zvána na stranické výbory, kde jsem 
musela stále dokola vysvětlovat, proč chci do 
západního Německa odjet, a také, zda tam 
nehodlám zůstat natrvalo. Argumentovala 
jsem tím, že jsem čerstvě provdaná a nechá-
vám zde manžela a rodiče, proto se vrátím. 
Tím vše neskončilo, protože docenta Marka i 
mne si podal ředitel Ústavu pro doškolování 
lékařů s tím, jak si mohu dovolit zúčastnit se 
konkurzu, když počítám s tím, že na celý rok 
odejdu z republiky. Nakonec mi roční výjezd 
všichni povolili, moji práci zastal jiný asistent 
a moje místo zůstalo zachováno až do mého 
příjezdu zpět do republiky. 

Jaké to bylo pro Češku, pobývat v zá-
padním Německu 60. let?

V Německu jsem byla jediná Češka v da-

ném Institutu für Hirnforschung a mohu říci, 
že jsem obstála. Střídala jsem se se španělský-
mi lékaři, manželi, kteří byli na neuroanatomii, 
já byla na neurochemii. Spolupracovníci mi 
říkali, že když měli experimentovat, báli se, ne-
měli vůbec žádné experimentální zkušenosti, 
nevěděli si rady s přístroji, dokonce například 
ani s centrifugou, přesto tam zůstali po dobu 
tří let. Pravděpodobně na medicíně v Barcelo-
ně byla tehdy jiná výuka než v našem školství. 
Když jsem tam nastoupila já, neměla jsem 
ještě ani malý doktorát, byla jsem promovaný 
farmaceut. Profesor Gottfried Werner po mně 
žádal doktorský diplom, já mu řekla, že za dva 
měsíce mne čeká obhajoba kandidátské prá-
ce, s níž se pojí udělení titulu RNDr. Když si to 
ověřili, okamžitě mi přidali měsíčně 100 ma-
rek k mému malému stipendiu. Bydlení v ce-
lém západním světě bylo vždy drahé. Všichni 
na neurochemii byli ke mně velice milí, pozo-
rovali mě při práci i při diskusích a přesvědčili 
se, že mi experimentální práce včetně mnoha 
metodik nejsou cizí. 

Na čem jste tam pracovala?
Na mozkových biogenních aminech; 

sledovali jsme, jak se jejich hodnoty vyvíjejí 
od narození až do dospělosti malých myší. V 
dnešní době bychom řekli něco jako vývojová 
molekulární farmakologie. Hodnocení jsme 
prováděli tenkovrstevnou chromatografií. Pak 
jsem se seznámila ještě s potenciometrem, to 
však byl úplně jiný přístroj nežli u nás. Byl to 
asi přístroj další novější generace, se kterým 
jsem se do té doby u nás nesetkala. Vzpomí-
nám si, jak mi jeden asistent vše vysvětloval, 
ale na otázku „Verstehen Sie?“ dostal opětov-
ně ode mne odpověď „Nein“. Pak mi vrazil do 
ruky návod k přečtení. Musela jsem se nejdří-
ve seznámit s odbornými výrazy, protože ně-
mecky jsem uměla jen konverzovat. Také mu-
sím říci, že někteří kolegové na neurochemii 
nepoužívali spisovnou němčinu, ale „häsisch“ 
němčinu, což je úplně děsný dialekt. Nakonec 
jsem ale všechny jazykové i odborné nástrahy 
zvládla a mohla se věnovat práci bez něja-
kých rušivých momentů.

Dostala jste se do Frankfurtu někdy 
znovu?

Mně odborně pomohlo, že jsem partici-
povala v průběhu jednoho roku na čtyřech 
vědeckých publikacích, čímž jsem si vydo-
byla slušné odborné renomé, takže mě pak 
po mém návratu za čas opět zvali k dalšímu 
pobytu. Jenže to už jsem měla malou dce-
ru, a navíc už u nás vládla normalizace, takže 
mne nepustili, i když prof. Werner mi oficiálně 
poslal nabídku třikrát. Ti, kdo u nás o pobytu 
rozhodovali, mi nabídli studijní pobyt v Dubli-
nu, což jsem nechtěla, protože jsem měla roz-
dělanou práci ve Frankfurtu. Tento argument 
opravdu nepomohl. Bylo mi v té době řeče-
no, že západní Němci jsou našimi největšími 
nepřáteli. Jednou tam místo mne nastoupil 
kolega z Polska, po druhé kolega z Jugoslávie. 
Nakonec jsem profesorovi Wernerovi, abych 
mu již nepřidělávala práci, musela s lítostí 
sdělit, že v dohledné době nedostanu žádné 
povolení k výjezdu. 

Co pro vás odborně znamenala nor-
malizace?

Na normalizační realitu jsem narazila po 
návratu z Německa a byl to šok. Poznala jsem, 
jak jsou naše laboratoře nedostatečně vyba-
vené, jak máme obrovský nedostatek kva-
litních chemikálií, na které musíme týdny a 
týdny čekat. To jsem ve frankfurtské laboratoři 
nezažila. Jestli jsem něco potřebovala, co na 
ústavu neměli, daný požadavek byl ještě ten 
den splněn. Na Institutu lékařů a farmaceutů, 
jak byl ústav mezitím přejmenován, jsem už 

Je to ocenění mé dlouholeté práce ve výborech odborných společností, říká profesorka Kameníková.
Foto: Andrea Pezzillo
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nemohla experimentovat, mohla jsem půso-
bit pouze pedagogicky. I v této činnosti jsem 
však našla zalíbení, znamenalo to organizovat 
spoustu kurzů a školicích akcí, kdy některé 
kurzy bývaly i čtrnáctidenní či čtyřtýdenní. 
Pokud jde o školicí místa, nejkratší stáž byla 
měsíční, běžnou dobou byly i dva měsíce. 
Pro mnohé farmaceuty, například absolventy 
čtyřletého studia, to znamenalo značné rozší-
ření obzoru, především co se týče mechanis-
mu účinků léčiv. Já sama jsem se vzdělávala 
tak, že jsem například odjela na tři týdny do 
polské Bydhoště, kde sídlil jejich ILF, profesor 
Wychlinski tam vedl kurs o farmakokinetice. 
Přivezla jsem si nové metody na zjišťování ki-
netických parametrů – dnes všechno najdete 
v počítači, ale tenkrát jsme měli nejvýš logarit-
mické pravítko na výpočty distribučních koe-
ficientů či eliminačního poločasu. Také jsem 
absolvovala jiné studijní pobyty, na univerzitě 
v Szegedu a Budapešti nebo na Berlínské uni-
verzitě u profesora. Sigfrieda Pfeiffera, který 
měl stejnou lásku k problematice biotransfor-
mace léčiv jako já. Poté se moje pedagogické 
působení rozšířilo díky vyhlášce z roku 1981 
směrem k různým farmaceutickým oborům. 
Vzhledem k tomu, že jsem se pedagogicky 
orientovala na farmakologii a biochemii, za-
měřila jsem tuto specializaci na ty farmaceuty, 
kteří pak působili ve farmaceutických firmách 
a informovali lékaře ve zdravotnických zaříze-
ních o nových lécích. V té době to byl takový 
výhled do budoucího oboru klinické farma-
cie. Organizovali jsme také kursy pro krajské 
a okresní lékárníky jako organizátory lékáren-
ské péče, kurzy pro veterinární farmaceuty, 
prostě bylo toho velice mnoho. Když jsem 
se stala šéfkou katedry, musela jsem vše ko-
ordinovat. Je pochopitelné, že moje činnost 
se neorientovala jen na práci pedagogickou 
a výzkumnou. Důležité bylo pro každý obor 
vytyčit základní koncepci, definovat hlavní 
cíle a teze oboru, vypracovat specializační od-
bornou přípravu v rámci daného vzdělávání a 
vytyčit uplatnění a pracovní zařazení specia-
listů v systému zdravotní péče. Při této velice 
náročné práci, která je nezbytnou součástí 
práce vědecko-pedagogických pracovníků, 
jsem se opírala vždy o časté odborné diskuze 
s dalšími spolupracovníky jiných farmaceutic-
kých oborů. 

Zbyly také nějaké možnosti dělat vý-
zkum?

Pokud jde o výzkum, i to bylo zajímavé. 
Říká se, že náhody neexistují, a že když chce 
člověk něco dělat, a to s láskou, vždy se to 

uskuteční. Chtěla jsem samozřejmě po svém 
návratu z Německa do Prahy experimentovat. 
ILF však žádné takové pracoviště pro mne 
neměl a zde pomohl prof. Jindra, který mi 
dohodl spolupráci s docentem Zdeňkem Ší-
palem na katedře biochemie přírodovědecké 
fakulty, a to na oddělení živočišné biochemie. 
S oběma pány jsem pak spolupracovala na 
řešení mého výzkumného úkolu. V ILF v 70. 
letech minulého století vyšlo nařízení, že se 
musíme věnovat pouze pedagogické práci 
a pobývat jen na pedagogickém pracovišti. 
Proto jsem napsala na ředitelství ILF, že je-
dině na výzkumném pracovišti mohu svým 
školencům zvýšit vědomostní laťku. A prošlo 
mi to. Tenkrát jsme byli nuceni být neupřím-
ní, přičemž vždy z toho ale povstalo něco 
užitečného. Chce-li člověk dobře uspět v 
pedagogické činnosti, musí také pracovat na 
nějakém výzkumném úkolu. A výsledky této 
práce sdělovat na vědeckých konferencích, 
kongresech tuzemských i zahraničních. A 
těch prezentací bylo skutečně velice mnoho, 
kolem čtyř set. Já sama jsem nejen přednáše-
la, ale také jsem si své vědomosti doplňova-
la na řadě akcí ČLS a ČFS. Pracovala jsem ve 
výboru těchto společností několik desítek let. 
Pro mou vědecko-výzkumnou práci byly nej-
důležitější konference xenobiochemické sek-
ce tehdejší Biochemické společnosti při ČSAV. 
Dalo by se říci, že spolu s profesorem Jindrou 
jsem stála u založení xenobiochemické sekce 
Biochemické společnosti při ČSAV. První kon-
ference xenobiochemické sekce se konala v 
roce 1972, častými hosty byli vědci i ze západ-
ních zemí. Mohu říci, že jsem od toho roku 

nevynechala ani jednu konferenci a má aktiv-
ní účast se konala až do roku 2008. V rámci 
České farmaceutické společnosti i Farmakolo-
gické společnosti JEP jsem se často setkávala 
s profesorem Jaroslavem Květinou, v té době 
zaměřeným na kinetiku a dynamiku léčiv, 
zatímco já se orientovala na biotransforma-
ci léčiv. Svým způsobem jsme se doplňovali 
i v pedagogické oblasti. Profesor Květina byl 
průkopníkem a stavitelem klinické farmacie 
při pregraduálním studiu, já jsem ji začala bu-
dovat při specializačním studiu farmaceutů, 
aniž bych to tušila, ale přispívala jsem k tomu 
svými přednáškami o mechanismu působení 
léčiv. Po řadu let jsem byla předsedkyní ates-
tačních komisí nejen pro obor klinická farma-
cie. Jsme-li u toho výzkumu, pak zase přišlo 
v ILF nařízení, že nelze přednášet, aniž daný 
pedagog nepracuje na klinice a nepodílí se 
na výzkumné činnosti. Inu, byla to kličkovaná, 
kdy si člověk šel za svým snem.

Jak konkrétně vaše odborná kličkova-
ná vypadala?

Biochemie na mém tehdejším pracovišti 
byla orientovaná především na fytobioche-
mii, neboť šéf katedry biochemie přírodově-
decké fakulty, která byla mým výzkumným 
pracovištěm, byl rostlinný biochemik. Tím, že 
jsem poznala diplomové práce studentů pří-
rodních věd, jsem si uvědomila, jak bylo pro 
mne prospěšné, že jsem na základě studia far-
macie mohla jít do větší šíře než jen do jedno-
ho problému. Vzhledem k tomu, že na mém 
výše uvedeném pracovišti nebyly podmínky 
pro práci s experimentálními zvířaty, předpisy 

Profesorka Kameníková přednášela na bilaterálním sympoziu o zkoušení léčiv v roce 1974 ve východoně-
meckém Hartensteinu.  



se změnily a já jsem chtěla v rozdělaných vě-
cech pokračovat, začala jsem spolupracovat 
s některými pracovníky Farmakologického 
ústavu AV, který společně s Farmakologickým 
ústavem 1. lékařské fakulty, kde dodnes pra-
cuji, sídlil v Purkyňově ústavu na Albertově 
vedle zmíněné biochemie. Tam jsem pozna-
la prof. Jiřího Elise, jenž mi umožnil využívat 
zdejší velký zvěřinec. Záhy mne přizval k práci 
na sledování plazmatických hladin některých 
léčiv a byla jsem vyzvána jako odbornice na 
biotransformaci k zajímavé práci se dvěma 
imunomodulátory - muramyldipeptidem a 
adamantyldipeptidem. Jednalo se o studium 
jejich biotransformace v játrech a stanovení 
jejich vlivu na cytochrom P450 včetně dalších 
enzymových aktivit. 

Tahle práce vás naplňovala nejvíc?
Celý život jsem se cítila jako xenofarma-

ceut, alespoň tak mě označovali mí kolego-
vé z oboru lékárenství, neboť jsem pracova-
la na tělu cizích látkách čili xenobioticích. 
Díky tomu jsem však byla jaksi cizorodá 
pro typické farmaceuty. Věnovala jsem se 
hraničnímu oboru, kde si experti z různých 
oborů museli vzájemně pomáhat. Byla to 
vždy nádherná práce. Poslední úsek mé 
vědecké činnosti vyplňuje velmi úspěšná 
spolupráce s profesorem Hasanem Fargha-
lim. Pracujeme dosud s hepatocyty a nauči-
li jsme řadu výzkumných a pedagogických 
pracovníků z různých ústavů efektivní pří-
pravě hepatocytů pro jejich další projekty. 

K čemu slouží příprava hepatocytů?
Hepatocyty čili jaterní buňky jsou ze 

všech tělesných orgánů nejvíce zasaženy 
cizorodými látkami, které mohou iniciovat 
vznik maligních buněk a ovlivnit další fyziolo-
gické změny v těle. Zdravá játra jsou vždy pri-
oritní ochranou před onkologickým onemoc-
něním. Játra mohou být také například ztuč-
nělá nebo chemicky poškozená či ztvrdlá po 
alkoholu. Zkoumání jaterních buněk je tudíž 
jeden ze základních kamenů onkologického 
výzkumu. Ovšem vezme-li se celý homoge-
nát jater, neznamená to, že máme k dispo-
zici ke zkoumání jen hepatocyty. Nejprve je 
nutno z jaterního homogenátu, získaného z 
jaterních buněk, oddělit mitochondrie, neboť 
největší aktivita enzymů biotransformujících 
léčiva je vázána na endoplazmatické retiku-
lum. Z takzvaného postmitochondriálního 
supernatantu po ultracentrifugaci se vytvoří 
konečný k výzkumu vhodný produkt, takzva-
ný mikrozomální pelet. Teprve na takto izolo-

vané biologické jaterní hmotě můžeme sle-
dovat řadu enzymových funkcí. S tímto ma-
teriálem můžeme velmi komplexně pracovat, 
přidávat hepatotoxické látky a následně sle-
dovat vliv hepatoprotektivních látek po jejich 
poškození. Tato příprava mikrozomálního 
peletu byla vždy časově velmi náročná. Proto 
jsme koncem 80. let přijali a sami modifiko-
vali metodiku rychlé izolace jaterních buněk, 
což nám umožnilo spolehlivě v našich pro-
jektech, které byly součástí mnoha publikací 
i konferenčních sdělení, testovat cyklosporin, 
silymarin, resveratrol i další slibné hepatopro-
tektivní látky. V řadě pokusů jsme používali 
metodu nejen izolovaných perfundovaných 
hepatocytů, ale také imobilizovaných per-
fundovaných hepatocytů, což nám umožnilo 
sledovat funkci jaterních buněk po delší dobu 
u jednoho biologického vzorku.

Kam se výzkum jater od dob vašich 
počátků posunul?

V mém oboru xenobiochemie počítáme 
s tím, že játra vykazují energetický potenciál 
pro biotransformaci jakékoliv chemické lát-
ky, tudíž i léčiva. Játra všechna xenobiotika 
transformují na metabolity, jichž se pak tělo 
zbavuje; je to takzvaná biodeaktivace s cílem 

vytvářet látky hydrofilnější s menší kumulací 
v organismu. Játra jsou však schopna také 
léčiva bioaktivovat, což znamená, že meta-
bolity mohou být stejně aktivní jako původní 
parentní látka nebo mohou být i toxické; byly 
objeveny stopové metabolity, které generují 
toxicitu například paracetamolu i jiných běž-
ně známých léčiv. V době mých začátků jater-
ních výzkumů (60.–70. léta) jsme stanovovali 
enzym – cytochrom P450 – jako jednotnou 
enzymovou aktivitu. O něco později se ob-
jevil další cytochrom, P448, aktivovaný poly-
cyklickými aromatickými uhlovodíky, jako je 
benzoapyren, fenantracen a jiné. V průběhu 
doby zásluhou mikroanalytických metod již 
nepočítáme jen se dvěma cytochromy 450, 
ale máme již identifikovánu celou rodinu 
těchto forem, s názvem CYP, a víme, že napří-
klad CYP3A4 je hlavní forma pro biotransfor-
maci léčiv. Tyto další poznatky mají praktické 
implikace, kdy je lze využívat k rozeznání, zda 
dané léčivo působí jako inhibitor tohoto en-
zymu nebo jeho aktivátor. Kliničtí farmaceuti 
pracují se seznamy, podle nichž mohou da-
nou látku-léčivo zařadit do skupiny inhibito-
rů, aktivátorů nebo substrátů dané formy CYP, 
což má velký význam k posouzení polyfarma-
koterapeutické léčby daného pacienta.

ROZHOVOR

Současnost. Profesorka Kameníková v pracovně na Farmakologickém ústavu 1. lékařské fakulty  
Univerzity Karlovy



Je obdivuhodné, že jste vedle vědy 
zvládala paralelně i pedagogickou 
činnost…

Když se vrátím k pedagogice, tak po 
celou dobu mé pedagogické činnosti na 
IPVZ, dříve ILF, jsem se snažila v rámci teh-
dejší katedry lékárenství shromažďovat 
budoucí zájemce o klinickou farmacii. Šlo 
o specializované školicí akce a kurzy, zalo-
žené na stále se prohlubujících farmakolo-
gických znalostech. V 70. letech se nedalo 
ještě hovořit o klinické farmacii, avšak tuši-
la jsem na základě řešení vlastních vědec-
ko-výzkumných úkolů, že není možné uza-
vírat do zásuvky tyto výsledky, které budou 
muset být jednou využity nejen pro lékař-
skou, klinickou praxi, ale i pro lékárenskou 
činnost. Pregraduální výuka farmaceutů 
byla v té době orientována převážně na 
praxi lékárenskou. Avšak v 70. letech se již 
začalo mluvit o biologizaci studia, což bylo 
spojeno s novou farmaceutickou fakultou 
založenou v Hradci Králové. Zastáncem a 
průkopníkem tohoto nového směru byl 
profesor Jaroslav Květina, děkan této fa-
kulty. Měla jsem tak usnadněnou pozici a 

dá se říci, že také ve specializační průpravě 
farmaceutů měl tento směr prioritu. Za-
čátkem 80. let minulého století se podařilo 
do nové vyhlášky o specializačním studiu 
získat samostatný obor klinické farmacie 
vedle nástavbové specializace ve farmako-
logii a toxikologii léčiv. Nepodařilo se nám 
však založit samostatný pedagogický útvar 
pro její výuku, subkatedra klinické farma-
cie funguje v rámci katedry lékárenství 
dodnes. Absolventi pětiletého pregraduál-
ního studia klinické farmacie přicházeli na 
IPVZ ke specializačním atestačním zkouš-
kám. Na IPVZ všechny základní obory pro 
I. a II. stupeň specializačního vzdělávání 
měly ve všech lékařských oborech svá sa-
mostatná pedagogická pracoviště. Neby-
lo tomu však v případě základního oboru 
klinická farmacie, na kterou navazovaly 
další nástavbové specializace. Po řadu let 
společné práce s kolegy na přírodovědec-
ké, lékařské fakultě i na pracovištích ČSAV 
jsem byla zvyklá na příkladnou spolupráci. 
A najednou jsem zjistila, že dosud existu-
je nějaká rivalita mezi lékaři a farmaceuty, 
jedná-li se o mocenské postavení. 

Co je důvodem oné rivality?
Nechápala jsem to, neboť jsem pozitivní 

člověk, který vidí vždy prospěšný a společný 
cíl. Lékaři chtěli mít klinickou farmakologii 
i farmacii na své institucionální půdě, sna-
žili se vzdělávací potřebu pokrýt. Mezi kli-
nickými lékaři a farmaceuty musí vládnout 
spolupráce, každý má ve své činnosti určité 
jiné kompetence. Kliničtí farmaceuti, kteří 
byli výtečně připraveni již na základě svých 
pregraduálních studií, neměli své začátky 
zrovna jednoduché a růžové. S radostí bych 
řekla, že v současné době je situace jiná. Lze 
sledovat, jak se obor klinické farmakologie 
i obor klinické farmacie uplatňuje ve veřej-
ném zdravotnictví a jak dochází ke vzájem-
né názorné spolupráci. Všechny krajské ne-
mocnice mají příslušná oddělení, dokonce 
už i některé menší nemocnice, kde pracují 
vzdělaní odborníci v oboru klinické farmacie. 
Já jako zakladatelka oboru klinické farmacie 
na specializační vzdělávací půdě těmto mla-
dým klinickým farmaceutům fandím, velice 
jim přeji úspěchy a úzkou spolupráci s lékaři 
na jednotlivých odděleních. Nejedná se jen 
o práci klinických farmaceutů na jednotli-
vých odděleních nemocnic, ale uplatňují se i 
v lékárenské praxi v informačních střediscích 
a při dispenzační práci v lékárnách. Neexis-
tuje již doba ponižování farmaceutů před 
lékaři, neboť každý je odborníkem ve svém 
vlastním oboru. Mohu potvrdit, co říkají 
současní kliničtí farmaceuti, že lékaři všech 
věkových kategorií jsou vděčni za každou 
sofistikovanou informaci o účincích léčiv, 
jejich interakcích i nežádoucích účincích. Při 
dnešní polymorbiditě a polyfarmakoterapii 
leží řešení problémů na úzké informovanosti 
a spolupráci odborníků obou zdravotnic-
kých oborů.

Je ještě nějaká významná odborná 
instituce, kde působíte a o níž zatím 
nepadla zmínka?

Byla jsem celý život členkou Českoslo-
venské biochemické společnosti při ČSAV, 
nyní je to Česká společnost pro biochemii 
a molekulární biologii. V 70. letech jsme na 
její půdě s prof. Jindrou založili xenobioche-
mickou sekci. Aktivní účastníci a příznivci 
této sekce si velice rozuměli, byli jednotní, 
každý z nich pracoval a testoval jinou látku. 
Získávali jsme široké poznatky o syntéze, 
analýze, biochemických, farmakologických 
i toxikologických aspektech nových látek 
připravených ke klinickému zkoušení. Mezi 
námi byli jak lékaři, tak farmaceuti i příro-
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dovědci. Na jednom sympoziu v Babylonu 
v jižních Čechách jsem poznala studenta 6. 
ročníku medicíny Tomáše Zimu. Vystoupil 
s krásnou prezentací, později mě požádal o 
oponenturu kandidátské, habilitační i doktor-
ské práce. Společně jsme pracovali na jedné 
látce, adriamycinu. Nesmírně si vážím toho, 
že zůstal věren oboru a stále se věnuje kla-
sické xenobiochemii, zároveň je výborným 
manažerem, což prokázal nejen jako děkan 
1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, ale také 
nyní jako rektor Univerzity Karlovy. Po začát-
ku 90. let utrpěla xenobiochemická sympozia 
tím, že odešli pracovníci Výzkumného ústavu 
farmacie a biochemie, který byl zrušen. Do-

dnes nemohu uvěřit tomu, jak je možné zru-
šit takové pracoviště, z něhož vyšla řada ori-
ginálních českých léčiv. Krátkodobá byla také 
moje spolupráce na řešení jednoho výzkum-
ného projektu ve farmakologické laboratoři 
AV ČR v Praze-Krči. 

Věda se dnes hodně mění, nejen insti-
tucionálně…

Když se dnes dívám na vědu, na jed-
né straně je dobře, že jde do velké hloubky 
daného zkoumaného problému. Pomáhají 
tomu stále se zdokonalující laboratorní pří-
stroje, které dovolují analyzovat a zobrazovat 
co nejmenší buněčné částice a modelovat 
jejich funkce. Je však také zapotřebí pozná-
vat takzvaný highlight, tedy nadhled nad jed-
notlivými individuálními výsledky, zvažovat 
jejich prospěšnost, aby se neztratil celkový 
obraz a zachovaly se systémové souvislosti. 
Stále více chápu, že holistický pohled na or-
ganismus v medicíně i ve vědě je velmi důle-
žitý. My sami vše rozjíždíme, iniciujeme svou 
psychikou. Jsme všichni ve stavu syndromu 
tří S – to je strach, stres a starost, což spouští 
určité impulsy, signály do našeho těla. Věda 
nám je již dnes ukazuje a také prokázala, jak 
tyto jakoby neviditelné faktory působí na 
jednotlivé buňky. Těmito signály se spouští 
biochemické reakce do našeho těla, při nichž 
dochází k aktivaci dalších enzymů, k buněč-
né lipoperoxidaci, jde o kaskádu spouštěcích 
reflexů různých nemocí. Cítím, že příštím ve-
lice důležitým úkolem vědeckých pracovníků 
bude zpracovat tyto jednotlivosti do celku 
k prospěchu pochopení příčin vedoucích k 
onemocnění našeho organismu.

ROZHOVOR

Prof. RNDr. Ludmila Kameníková, DrSc.

Narodila se 8. května 1938 v Opavě. Po maturitě 

na opavském gymnáziu studovala Farmaceutic-

kou fakultu MU v Brně, poslední ročník (1960–

1961) však absolvovala na nově zřízené jediné 

celostátní fakultě v Bratislavě, kde jí byl udělen 

titul RNDr. Aspiranturu (titul CSc., nyní Ph.D.) 

absolvovala v letech 1963–1966 na Fakultě pří-

rodních věd UK v Praze. Dalším farmaceutickým 

vzděláváním prošla na Institutu pro další vzdělá-

vání zdravotnických pracovníků (IPVZ), který se 

stal jejím kmenovým pracovištěm (1966–2001). 

Docentura pro obor biochemie jí byla udělena 

v roce 1979, roku 1988 se stala doktorkou far-

maceutických věd (DrSc.), profesorkou v oboru 

biochemie pak v roce 1992. Od tohoto roku až 

do dnešních dnů působí jako vědecko-výzkum-

ná pracovnice Farmakologického ústavu 1. LF UK 

v Praze. Na odborném poli se prof. Kameníková 

celoživotně věnovala výzkumu biotransforma-

ce léčiv. Z nejvýznamnějších výsledků lze uvést 

například vyvrácení obecně platné hypotézy o 

inhibičním vlivu imunostimulačních látek na ak-

tivitu jaterního monooxygenázového systému 

či zjištění určitých zákonitostí v předvídání typu 

biotransformace léčiv ve vztahu k jejich che-

mické struktuře. Na svém kontě má profesorka 

Ludmila Kameníková okolo čtyř set přednášek 

na kongresech a konferencích doma i v zahraničí, 

téměř dvě stě vědeckých článků, 14 monografií 

(včetně spoluautorství) a četné učební texty. Od 

roku 1960 se datuje její nepřetržitá činnost peda-

gogická, především v postgraduální specializační 

průpravě. farmaceutů, ale i na poli pregraduál-

ním. Prof. Ludmila Kameníková je také nositelkou 

četných domácích i zahraničních ocenění.

Líbánkový efekt: stav blaženosti, vášně, energie a zdraví vyvěrající z obrovské lásky, kdy jste vesmíru vděční za to, že 
jste naživu. Vzpomeňte si na nejúžasnější milostný vztah svého života – ten s velkým V, ve kterém jste byli až po uši. 
Bylo to období plné upřímné blaženosti, pevného zdraví a dostatku energie. Život byl tak krásný, že jste nemohli 
dospat, jen abyste zažili co nejvíc z toho nebe na zemi. Představte si, jak by to bylo skvělé, kdybyste si tento stav udr-
želi po celý život. Bruce Lipton vás naučí zažívat líbánkové okamžiky stále znovu. Svým výmluvným a čtivým stylem 
popisuje vliv kvantové fyziky (dobrých vibrací), biochemie (lektvarů lásky) a psychologie (vědomé i podvědomé 
mysli) při vytváření a udržování láskyplných vztahů.

LÍBÁNKOVÝ 
EFEKT

LÍ
BÁ

N
KO

VÝ
 E

FE
KT BRUCE H. LIPTON, Ph.D.

BR
U

CE
  H

. L
IP

TO
N

, P
h
.D

.

autor knihy Biologie víry 

aneb

Jak vytvořit nebe na zemi

Bruce H. Lipton, Ph.D.
Líbánkový efekt aneb Jak vytvořit nebe na zemi
ANAG, 152 stran, vázaná, 279 Kč

KNIŽNÍ TIP

V roce 1996 na mezinárodním sympoziu v Praze 
„Metabolism of alcohol and its clinical consequences 
to gastrointestinal and liver diseases. Therapy and 
promotion of alcohol abuse“ s profesorem Farghalim


