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centní literární zdroje. 
Kniha je vydařeným dílem, odkrývá základní otázky 

a ukazuje cesty vedoucí k vybudování tzv. udr�itelné spo-
lečnosti, ve které jsou v přírodě obnovitelné suroviny, 
bioprodukty a bioprocesy základními pilíři její ekonomiky. 
Čtenář je v knize seznámen s  problematikou udr�itelného 
růstu a naléhavostí jejího ře�ení. Autoři zde diskutují neje-
nom o důle�itosti vědeckých a technických poznatků, ale 
zabývají se i aspekty ekonomickými, ochrany �ivotního 
prostředí, infrastrukturou a bezpečností, které jsou nezbyt-
nými předpoklady pro transformaci stávajících výrob na 
průmysl zalo�ený na vyu�ívání �zelené� chemie a biotech-
nologií.  

Karel Melzoch 
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Kniha se zabývá elektroanalytickou chemií nukleo-

vých kyselin, peptidů a proteinů. Ve dvaceti kapitolách 
jsou probrány základní poznatky oboru (elektrická a povr-
chová aktivita DNA a proteinů) a vyu�ití elektrochemie 
pro analytické účely (senzory, biosenzory, technologie 
mikročipů, nanotechnologie). V krátkosti jsou také nastí-
něny historické spojitosti, které vedly k rozvoji elektroche-
mie biopolymerů. Obecně je více prostoru věnováno DNA 
ne� tématice peptidů a proteinů. 

Úvodní kapitoly jsou zaměřeny na elektrochemii 
nukleových kyselin a jejich slo�ek. Dále se autoři věnují 
elektrochemickým senzorům a mikročipům. Následující 
kapitoly pojednávají o fotoelektrochemické analýze, vyu-
�ití elektrochemie pro studium hybridizace DNA a aplikaci 
nano- a mikro-částic v elektroanalýze nukleových kyselin. 
Biopolymery interagují ze �irokým spektrem nízkomole-
kulárních látek, čeho� lze vyu�ít ke značení DNA nebo 
proteinů redoxními indikátory a interkalátory. Takto zna-
čené molekuly mohou být detekovány ve výrazně ni��ích 
koncentracích ne� molekuly nativní. Této problematice je 
věnována desátá kapitola knihy. V dal�ích kapitolách se 
mů�e čtenář seznámit s nejnověj�ími přístupy 
v elektrochemické detekci po�kození DNA, senzory pro 
detekci oxidativního po�kození nukleových kyselin a vyu-
�ití elektrochemie ve výzkumu mutageneze a karcinogene-
ze. 

B r i g i t  K a m m ,  P a t r i c k  
R .  G r u b e r  a  M i c h a e l  
K a m m  ( e d . ) :  
 
Biorefineries � Industrial Processes 
and Products 
Status Quo and Future Directions 
 
Vydaná Wiley-VCH, Weinheim 
v roce 2006.  

Kniha je rozdělena do 2 dílů, první díl má 475 stran, včet-
ně předmluvy a díl druhý 533 stran.  
Doporučená cena: 299.- Euro / 472.- SFR 
ISBN: 3-527-31027-4 

 
Jde o originální a značně rozsáhlé dílo, které sumari-

zuje poznatky o zpracování celé řady biologických surovin 
(biomasy) na dal�í cenné produkty a energii a to jak za 
pou�ití chemických, tak biologických metod (procesů). 

Základní otázkou je význam slova �biorefinery�. Jed-
ná se o poměrně nový termín, který se začal v odborných 
kruzích pou�ívat v nedávné době pro konverzi 
(zpracování) biomasy, případně dal�ích biomateriálů na 
hodnotné produkty a výrobky s vysokou přidanou hodno-
tou s vyu�itím procesů a technologií, které jsou �etrné 
k �ivotnímu prostředí a jsou energeticky úsporné. Jde 
o novou éru průmyslového zpracování v přírodě obnovitel-
ných surovin, která přichází cca 150 let po té, co se začal 
rozvíjet chemický průmysl vyu�ívající uhlí, a 50 let od 
počátku průmyslového chemického zpracování ropy. Roz-
voj moderních zpracovatelských technologií a výstavba 
nových průmyslových objektů budou v 21. století přeori-
entovány z chemických procesů zalo�ených na zpracování 
fosilních zdrojů na komplexní vyu�ití obnovitelných suro-
vin (biomasy), kde budou klíčovou roli hrát poznatky che-
mických a biologických věd, zejména na molekulární 
úrovni.  

Na zpracování této obsáhlé knihy se podílelo celkem 
85 autorů, kteří napsali 33 kapitol, ty jsou tématicky začle-
něny do 7 částí (4 v 1. dílu a 3 ve 2. dílu): �1) Background 
and Outline � Principles and Fundamentals�, �2) Biorefin-
ery Systems�, �3) Biomass Production and Primary Biore-
fineries�, �4) Biomass Conversion: Processes and Tech-
nologies�, �5) Biobased Product Family Trees�, �6) Bio-
based Industrial Products, Materials and Consumer Prod-
ucts� a �7) Biobased Industry: Economy, Commercializa-
tion and Sustainability�. 

Přesto�e jde o knihu, na jejím� zpracování se podílel 
velký soubor autorů, podařilo se díky pečlivé práci editorů 
čtenářům předlo�it dílo, které působí ucelenou formou. 
V jednotlivých kapitolách je dodr�ována jednotná struktu-
ra. Kniha je bohatě vybavena obrázky a ilustracemi. Ka�dá 
z kapitol navíc poskytuje velké mno�ství odkazů na re-
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Zbylých sedm kapitol je věnováno elektrochemii pro-
teinů. Zde je pozornost autorů soustředěna na elektroche-
mické imunotesty, které slou�í ke specifické detekci pro-
teinů pomocí imobilizovaných protilátek na povrchu elek-
trody. Jedna z kapitol také popisuje vývoj elektrochemic-
kých senzorů pro stanovení aktivity a dal�ích biochemic-
kých či biofyzikálních parametrů týkajících se enzymo-
vých reakcí. V závěru knihy je věnován prostor katalytic-
kému vylučování vodíku na rtuťových elektrodách. Tohoto 
jevu se dá vyu�ít pro detekci nízkých koncentrací proteinů 
a studiu jejich strukturních změn. Jedna ze závěrečných 

kapitol je  zaměřena na vyu�ití elektrochemie 
v biomedicíně. 

V knize jsou detailně popsány reakce nukleových 
kyselin a proteinů na kovových elektrodách a elektrodách 
vyrobených z uhlíku a jeho modifikací. Autoři jednotli-
vých kapitol jsou významnými odborníky v oboru - navý�e 
je potě�ující, �e řada z nich jsou výzkumníci z Akademie 
věd České republiky. Meritum této nové publikace je 
v popisu nejnověj�ích aplikací bioelektrochemického vý-
zkumu a jejich vyu�ití v genomice a proteomice. 

Jan Vacek 
Biofyzikální ústav AV ČR v Brně 


