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Gunter Blobel — wielki naukowiec 
i wspaniały mecenas kultury i sztuki

Gunter Blobel — a Great Scientist and a Great Patron of Art and Culture
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Streszczenie
Gunter Blobel jest wybitnym niemieckim naukowcem, 
profesorem Uniwersytetu Rockefellera w Nowym Jorku, 
który za swoje osiągnięcia i prace nad transportem białek 
przez błony wewnątrzkomórkowe został wyróżniony 
w 1999 roku Nagrodą Nobla w dziedzinie fizjologii lub 
medycyny. Wyniki doświadczeń przez niego prowa
dzonych zaowocowały sformułowaniem tzw. hipotezy 
sygnałowej, zgodnie z którą białka zawierają wbudowa
ne sygnały, kierujące je do układu błon i pozwalające 
na przemieszczenie się na zewnątrz komórki. Odkrycia 
Guntera Blobela okazały się kluczowe i uniwersalne dla 
biologii komórki, pozwalając zrozumieć podłoże wielu 
chorób, a tym samym przyczyniając się do ratowania 
życia ludzkiego. Poza niezwykłą pasją, z jaką Gunter 
Blobel podchodzi do nauki, jest on także wielkim entu
zjastą kultury i sztuki, a najlepszym na to dowodem było 
przekazanie przez niego honorarium noblowskiego na 
odbudowę synagogi drezdeńskiej.

Słowa kluczowe: Gunter Blobel, transport białek, hipoteza 
sygnałowa, cząstka rozpoznająca sygnał, Nagroda Nobla

Summary
Gunter Blobel, a professor of Rockefeller University, is 
a leading German scientist, who has been awarded the 
1999 Nobel Prize in Physiology or Medicine for his 
achievements and research on the transport o f pro
teins through intracellular membranes. The results 
o f his experiments resulted in the formulation of the 
“signal hypothesis”, whereby the proteins contain sig
nals directing them to the membrane and allowing to 
travel outside the cell. Gunter Blobel’s discovery proved 
to be crucial and universal for cell biology, helpful to 
understand the basis of many diseases. Besides having 
an incredible passion of science, Gunter Blobel is also 
a great enthusiast of art and culture. The best proof of 
this was to give his Nobel Prize fee for the reconstruction 
of the Dresden synagogue.
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Wczesne lata
Gunter Blobel urodził się 21 maja 1936 roku w miej
scowości Waltersdorf (dzisiejsze Niegosławice nieda
leko Żagania). Mieszkał tam do stycznia 1945 roku,

a następnie wraz z rodziną: rodzicami (ojciec Blobela 
był szanowanym weterynarzem) oraz szóstką rodzeń
stwa — czterema braćmi i dwiema siostrami (starsza 
siostra Ruth zginęła w czasie wojny w 1945) przeniósł
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się do Freibergu k. Drezna. Reżim komunistyczny nie 
zezwolił początkowo Blobelowi na rozpoczęcie studiów, 
traktując jego rodzinę jako „klasę wyższą”. W 1954 roku 
Gunterowi udało się wyjechać do Niemiec Zachodnich. 
Studiował we Frankfurcie nad Menem, Kilonii i Mona
chium, a w 1960 roku ostatecznie ukończył medycynę na 
Uniwersytecie w Tybindze. W 1962 roku, dzięki pomocy 
starszego brata Hansa — stypendysty Fundacji Fulbri
ghta, wyjechał do Madison w Stanach Zjednoczonych 
i tam uzyskał doktorat.

r y c .  1. Gunter Blobel (około roku 2010)

Przedmiotem jego ówczesnych zainteresowań były 
nierozstrzygnięte problemy medycyny. Mniej natomiast 
czasu poświęcał praktyce lekarskiej. W 1962 roku do
łączył do zespołu profesora Van R. Pottera w McArdle 
Laboratory for Cancer Research University of Wisconsin 
i zajął się badaniami właściwości polisomów. Po uzyska
niu tytułu doktora onkologii związał się z zespołem Geo- 
rge’a Palade’a — późniejszego laureata Nagrody Nobla, 
który współpracował wówczas z Philipem Siekevitzem 
w laboratorium biologii komórki na Uniwersytecie Roc
kefellera. Gunter Blobel kontynuował badania Palade’a 
w zakresie budowy komórki i mechanizmów sterujących 
transportem nowo powstających białek.

r y c .  2. Budynek dzisiejszej poczty w Niegosławicach, w którym 
w 1936 roku urodził się i mieszkał do roku 1945 Gunter Blobel. 
W dniu 29 maja 2001 roku wraz z małżonką i braćmi odwiedził 
Niegosławice oraz dom rodzinny. Na murach budynku odsłonięto 
wówczas tablicę pamiątkową. Na uroczystej sesji Rady Gminy 
nadano nobliście honorowe obywatelstwo gminy Niegosławice

Hipoteza sygnałowa
Początkowo Gunter Blobel pracował z Davidem Saba- 
tinim nad wyjaśnieniem mechanizmu przyłączania się 
polisomów do błony retikulum endoplazmatycznego 
komórek wydzielniczych. W procesie tym ważną rolę 
odgrywa powstający łańcuch polipeptydowy białka. 
Badacze przedstawili oni model sugerujący, że odci
nek tworzonego polipeptydu przy końcu aminowym 
(N) reaguje z nieznanym czynnikiem wiążącym i w ten 
sposób pośredniczy w przyłączaniu polisomu do błony 
retikulum endoplazmatycznego (ER) [1-7, 28]. Hipote
zę tę nazwano hipotezą sygnałową. Wyniki translacji 
in vitro mRNA białek wydzielniczych były pierwszym 
dowodem na jej poparcie. Okazało się, że gdy mRNA 
białek sekrecyjnych ulegał translacji in vitro, białka te 
na wolnych rybosomach osiągały nieco większe roz
miary niż normalne białka sekrecyjne. Po dodaniu do 
tego systemu frakcji mikrosomalnej, powstałe in vitro 
białka po przejściu przez błonę ER uzyskiwały wielkość 
odpowiadającą białkom sekrecyjnym. Doświadczenie to 
pozwoliło stwierdzić, że sekwencja sygnałowa znajdują
ca się przy końcu aminowym nowo powstającego poli
peptydu kieruje białko do błony ER, a następnie zostaje 
odcięta przez mikrosomalną proteazę. Ta obserwacja wy
jaśnia różnicę w długości łańcucha białka powstającego 
na wolnym rybosomie, gdzie sekwencja sygnałowa nie 
zostaje odcięta i łańcuch polipeptydowy jest nieznacznie 
większy niż łańcuch białka przyłączonego do błony ER. 
G. Blobel określił długość tej sekwencji, stwierdzając, że 
jest to odcinek złożony z około 15 aminokwasów, który 
jest częścią transportowanego polipeptydu, związany 
z nim trwale bądź przejściowo [8-9].

R y c .  3. Schemat hipotezy sygnałowej. Kodony sygnałowe, wy
stępujące zaraz po kodonie AUG oznaczone są linią zygzakowatą 
łańcucha mRNA. Sekwencja sygnałowa tworzącego się polipep
tydu została oznaczona linią przerywaną

W późniejszych badaniach Blobel weryfikował słusz
ność tej hipotezy. Dalsze eksperymenty we współpracy 
z Bernhardem Dobbersteinem pozwoliły na dodanie ko
lejnych obserwacji [10-11]. Jednym z nich było powtórze
nie doświadczenia przeprowadzonego niezależnie przez 
Philipa Ladera i Cesara Milsteina, w wyniku którego po 
translacji in vitro poli(A) zawierającego mRNA komórek 
szpiczaka powstało białko, które było o 3 kDa dłuższe niż
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jego dojrzała forma w normalnych warunkach wydzie
lana przez te komórki. Gunter Blobel zaobserwował, że 
po skierowaniu powstającego łańcucha polipeptydowego 
przez sekwencję sygnałową do błony ER następuje rów
noczesna translacja mRNA i jego przemieszczenie przez 
membranę retikulum — tzw. kotranslacja. Wkrótce po
tem G. Blobel zasugerował istnienie kanału w błonie ER, 
przez który powstający łańcuch polipeptydowy mógłby 
się przemieszczać. Nieco później za pomocą technik 
elektrofizjologicznych G. Blobel wraz z Sandym Simo
nem udowodnili istnienie tego kanału [12].

Początkowo do hipotezy sygnałowej odnoszono się 
bardzo sceptycznie. Twierdzono, że G. Blobel zbytnio 
uprościł złożony problem. Ten jednak uważał, że prawda 
jest dla niego rzeczą świętą, zatem gdy się ją pozna, na
leży dzielić się nią z innymi. Teorie na temat sygnalizacji 
wewnątrzkomórkowej białek były sensowne, więc nie 
zważając na opinie innych, kontynuował badania, które 
miały wkrótce zaowocować wynikami świadczącymi 
o słuszności jego koncepcji.

r y c .  4. Hipotetyczny model kanału w dwuwarstwie lipidowej 
zaproponowany przez G. Blobela. Sekwencja sygnałowa wraz 
z rybosomem przyłączonym do błony są inicjatorami otwarcia 
kanału przewodzącego białka w dwuwarstwie. Tunel przewodzący 
białka w dużej jednostce rybosomu wraz z kanałem przewodzą
cym białka w błonie pozwalają na kotranslacyjne przemieszczenie 
łańcucha białkowego przez błonę

Każde z doświadczeń przeprowadzonych przez 
G. Blobela i współpracowników w latach siedemdzie
siątych było kolejnym krokiem potwierdzającym słusz
ność przyjętych założeń. Dzięki nim G. Blobel wykazał, 
że hipoteza sygnałowa, która początkowo odnoszona 
była tylko do białek sekrecyjnych, dotyczy translokacji 
wszystkich polipeptydów komórkowych. W zależności 
od miejsca przeznaczenia syntetyzowanego polipeptydu 
różni się tylko peptyd sygnałowy, ale zasada jego funk
cjonowania pozostaje taka sama. W kolejnych pracach G. 
Blobel opisał także ogólne zasady rozdzielania i kierowa
nia białek do odpowiednich kompartmentów komórki.

Pokazał również, że mimo iż mitochondria i chloroplasty 
zawierają własne DNA i są zdolne do syntezy własnych 
białek, to jednak zdecydowana większość z nich kodowa
na jest przez genom jądrowy, syntetyzowana w cytozolu 
i transportowana do tych organelli potranslacyjnie. Aby 
to zobrazować, przedstawił pierwszy pozakomórkowy 
system naśladujący import białek do mitochondriów, 
a także zsyntetyzował prekursor polipeptydu lizoso- 
malnego, osiągając jego translokację do pęcherzyków 
mikrosomalnych [13-27, 29-30].

Cząstka rozpoznająca sygnał (SRP)
Podczas badań składników odpowiedzialnych za kiero
wanie nowo syntetyzowanych polipeptydów do błony 
ER G. Blobel zidentyfikował tzw. białko rozpoznające 
sygnał (ang. Signal Recognition Protein, SRP). W specy
ficzny sposób rozpoznawało ono sekwencję sygnałową 
powstającego białka, przyłączało się do niej i wraz z nią 
kierowało polipeptyd do membrany ER. SRP okazał się 
później kompleksem białka i RNA, dlatego G. Blobel 
zmienił jego nazwę z białka na cząstkę rozpoznającą 
sygnał (ang. Signal Recognition Particle). Potwierdził 
również, że zjawisko występowania w komórce SRP jest 
zachowawcze dla wszystkich gatunków [1-2, 6-7].

r y c .  5. Model kotranslacyjnego przemieszczania łańcucha poli
peptydowego przez błonę retikulum endoplazmatycznego (ER). 
Do peptydu sygnałowego obecnego na N-końcu nowo powsta
jącego białka przyłącza się cząstka rozpoznająca sygnał (SRP), 
która w ten sposób hamuje dalszą syntezę białka. Częściowo 
syntetyzowany peptyd posiadający sekwencję sygnałową reaguje 
z czynnikem wiążącym, obecnym na błonie retikulum. Oddzia
ływanie to pozwala na dokowanie rybosomu wraz z związanym 
mRNA do błony ER. SRP zostaje związane z receptorem dla SRP 
i odłącza się od kompleksu mRNA-rybosom-SRP — następuje 
kontynuacja translacji i jednoczesne przejście polipeptydu przez 
por translokonu. Po przejściu łańcucha polipeptydowego przez 
błonę rybosom odłącza się od kompleksu i wraca do cytoplazmy, 
gdzie może być ponownie wykorzystany w procesie syntezy białka. 
Peptyd sygnałowy zostaje natomiast odcięty od polipeptydu przez 
peptydazę sygnałową i ulega degradacji

Celem kolejnych doświadczeń G. Blobela było określe
nie budowy tej cząstki i wyizolowanie z błony mikroso- 
malnej receptorów SRP. Poźniejsze badania prowadzone
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wspólnie z P. Walterem zakończyły się sukcesem przez 
sformułowanie wniosków, że translokacja łańcucha biał
kowego przez błonę ER jest procesem zależnym od re
ceptorów. W kolejnych latach G. Blobel zidentyfikował 
receptory dla sekwencji sygnałowej białek kierowanych 
do chloroplastów i mitochondriów drożdży, ponadto sklo- 
nował i zsekwencjonował cDNA tych receptorów [1-2].

Kanał przewodzący białka
Po wyjaśnieniu podstaw systemu kierowania białek do 
błon ER G. Blobel zwrócił uwagę na problem przemiesz
czania się hydrofilowego łańcucha polipeptydu przez 
hydrofobową dwuwarstwę lipidową. Zaproponował 
hipotezę, według której białka ulegające translokacji 
przez błony retikulum przemieszczają się przez kanał 
białkowy, nazwany przez niego kanałem przewodzącym 
białka. Teoria ta spotkała się z niemałą krytyką. Począt
kowo nawet najbliżsi współpracownicy nie byli do niej 
przekonani. W 1991 roku, we współpracy z S. Simonem, 
stosując technikę patch clamp w celu pomiaru zmian 
napięcia błony, G. Blobel przedstawił pierwszy dowód 
na istnienie kanałów przewodzących białka przez błonę 
ER. Następnie udowodnił, że do otwarcia tychże kanałów 
potrzebna jest obecność peptydu sygnalnego, będącego 
częścią syntetyzowanego białka.

Kolejnym znaczącym odkryciem naukowca było wy
kazanie istotnej roli, którą pełni białko p10, o nieznanej 
wcześniej funkcji, w importowaniu polipeptydów do 
jądra komórkowego. Od tego momentu, przez kolejnych 
parę lat, większość publikacji G. Blobela dotyczyła badań 
nad szlakiem transportu białek do jądra, poszukiwań 
czynników jądrowych odpowiedzialnych za kierowanie 
białek do porów jądrowych i ich translokację do wnętrza 
tej organelli [12, 31].

Nagroda Nobla w dziedzinie fizjologii 
lub medycyny oraz inne wyróżnienia
Hipoteza sygnałowa, traktująca o białkowej topogenezie, 
czyli przekonaniu, że informacje o wewnątrzkomórko
wym sortowaniu i kierowaniu białek zakodowane są 
w oddzielnych sekwencjach topogennych, które stano
wią stałe bądź przejściowe części łańcucha polipepty- 
dowego, okazała się poprawna i uniwersalna. Badania 
przeprowadzone przez zespół Blobela oraz zespoły in
nych naukowców jasno wykazały, że jest to podstawowa 
zasada rozdzielania i adresowania białek bakteryjnych, 
drożdżowych, roślinnych i zwierzęcych. Istota badań 
G. Blobela jest dziś uważana za podstawową i klasyczną 
wiedzę podręcznikową. Wyniki jego orginalnych i no
watorskich eksperymentów, w których wykorzystywał 
systemy pozakomórkowe, rozpoczęły okres molekular
nej biologii komórki [31].

W 1999 roku przyznano Gunterowi Blobelowi Na
grodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za 
odkrycie, że „białka zawierają wbudowane sygnały, które 
sterują ich transportem i położeniem w obrębie komór
ki” [32-41].

r y c .  6. G. Blobel podczas wręczenia Nagrody Nobla w 1999 r.

Poza tym najbardziej prestiżowym wyróżnieniem 
w karierze naukowej G. Blobela, uhonorowano go in
nymi, znaczącymi nagrodami. W 1978 roku otrzymał 
nagrodę Amerykańskiej Fundacji Stella w dziedzinie 
biologii molekularnej, a w 1982 — Fundacji Gairdner. 
W 1983 roku został Członkiem Amerykańskiej Akade
mii Nauk i w tymże roku otrzymał prestiżową nagrodę 
Academy’s Richard Lounsbery Award „za prace nad 
odkryciem molekularnych interakcji kontrolujących 
transport nowo zsyntetyzowanych białek w komórkach 
eukariotycznych, udane badania i trafne wnioski”, a tak
że Medal Warburga -  najważniejszą nagrodę przyzna
waną przez Niemieckie Towarzystwo Biochemiczne. 
W 1986 roku wraz z D. Sabatinim został nagrodzony 
Medalem Wilsona przyznawanym przez Amerykańskie 
Stowarzyszenie Biologii Komórki, a rok później wyróż
niono go nagrodą Louisa Grossa Horwitza. W kolejnych 
latach honorowano go dalszymi licznymi nagrodami, 
takimi jak: Nagroda Waterforda w dziedzinie biome
dycyny, Naukowa Nagroda Maxa Plancka, Nagroda A l
berta Laskera w dziedzinie badań podstawowych. Wraz 
z J. Schlessingerem oraz A. Levinem otrzymał Nagrodę 
Ciba Drewa w dziedzinie badań biomedycznych, następ
nie z J. Rothmanem i H. Pelhamem— Międzynarodową 
Naukową Nagrodę Fundacji Króla Faisala oraz razem 
z R. Axelem— Nagrodę Burmistrza Nowego Jorku za 
wybitne osiągnięcia dla nauki i technologii. W rok po 
otrzymaniu Nagrody Nobla Uniwersytet Karola w Pra
dze przyznał Blobelowi prestiżowy tytuł doktora honoris 
causa.
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Znaczenie odkryć G. Blobela
Badania G. Blobela pomogły poznać fizjologię i patologię 
organizmu ludzkiego. Mutacje w mechanizmie kierowa
nia białek w komórce skutkują występowaniem wielu 
różnych jednostek chorobowych, takich jak np. choroba 
Alzheimera, hipercholesterolemia czy hiperoksaluria. Ta 
ostatnia powoduje wystąpienie u pacjentów szczawia
nowych kamieni nerkowych. Jej przyczyną jest błędne 
kierowanie aminotransferazy alaninowo-glioksalowej 
z jej prawidłowej lokalizacji komórkowej w peroksyso- 
mie do mitochondrium, gdzie jest ona niefunkcjonalna. 
Zaburzenie to ma ścisły związek z mutacją sekwencji sy
gnałowej aminotransferazy. Innym przykładem patologii 
lokalizacji białka w komórce jest klasa II mutacji genu 
dla białka CFTR (ang. Cystic Fibrosis Transmembrane 
Conductance Regulator), która prowadzi do powstawa
nia wadliwego białka niemogącego opuścić ER. Zmiana 
ta polega na nieprawidłowym dojrzewaniu produktu 
białkowego w retikulum endoplazmatycznym i Apara
cie Golgiego. Choroba ta, zwana mukowiscydozą, jest 
najczęstszym schorzeniem genetycznym rasy białej po
legającym na zaburzeniu wydzielania elektrolitów i wody 
w nabłonkach. Dzięki odkryciu G. Blobela wykazano, że 
po kotranslacyjnym imporcie do siateczki śródplazma- 
tycznej białko rozpoznawane jako białko nieprawidłowe 
kierowane jest do cytoplazmy podstawowej zamiast, jak 
w przypadku prawidłowej formy CFTR, być wbudowa
ne w błonę siateczki śródplazmatycznej i przemieszczać 
się szlakiem wydzielniczym do powierzchni komórki.
0  istotności rozmieszczenia w komórce enzymów takich, 
jak syntetazy aminoacylo-tRNA (AARS), świadczyć może 
mutacja genu dla syntetazy glicylo-tRNA, która powoduje 
powstanie białka bez zdolności rozpoznawania peptydu 
sygnalnego w błonie mitochondrialnej i tym samym nie
dobór tego enzymu w mitochondrium. Konsekwencją 
tego jest zaburzenie procesów energetycznych komórki, 
prowadzące do rozwoju chorób układu nerwowego.

Wyjaśnienie procesu powstawania powyższych muta
cji pozwoliło zrozumieć podłoże genetyczne tych chorób
1 rozpocząć badania nad poszukiwaniem skutecznych 
terapeutyków. Firmy biotechnologiczne i farmaceutycz
ne zajmujące się ekspresją białek do celów komercyjnych 
modyfikują je przez dodanie odpowiednich sekwencji 
sygnałowych kierujących do odpowiednich komparty- 
mentów komórki. Podobnie postępuje się w przypadku 
nadekspresji białek eukariotycznych w komórce bakte
ryjnej. Sekwencja sygnałowa, która jest zgodna z bak
teryjnym systemem ekspresji, jest często dołączana do 
białka, które ulega nadekspresji, w celu zapewnienia jego 
sekrecji na zewnątrz komórki. Ten zabieg minimalizuje 
ryzyko agregacji wewnątrzkomórkowej białka i pozwala 
na łatwe jego oczyszczanie [31].

r y c .  7. G. Blobel (w środku) i jego współpracownicy przy labora
torium na Uniwersytecie Rockefellera w Nowym Jorku

r y c .  8. G. Blobel w swoim laboratorium (1999 rok)

Badania Guntera Blobela po 1999 roku.
Perspektywy na przyszłość
Po otrzymaniu Nagrody Nobla G. Blobel nie zaprzestał 
swoich badań nad sygnalizacją wewnątrzkomórkową 
białek. Jego zespół zajmuje się aktualnie obserwacją 
transportu białek przez kompleksy poru jądrowego 
(ang. nuclear pore complexes, NPCs), a także koncen
truje swoje eksperymenty na określaniu budowy po
szczególnych elementów tego kompleksu. Szacuje się, 
że ponad 100 różnych białek tworzy NPC. Mechanizm 
transportu przez pory różni się od tego, który G. Blobel 
odkrył kilka lat wcześniej, opisując kanał przewodzący 
białka. Średnica NPCs jest większa (25 nm, a nie jak 
w przypadku kanału przewodzącego białka — 2 nm) 
i białka importowane do/lub z jądra mogą być w swo
jej sfałdowanej konfiguracji. Ponadto transport ten jest 
dwukierunkowy i nie ogranicza się do białek, ale także 
dotyczy rybonukleoproteiny (ang. ribonucleoprotein, 
RNP).

Po przeszło trzydziestu latach od przedstawienia 
przez G. Blobela postulatu hipotezy sygnałowej jego la
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boratorium na Uniwersytecie Rockefellera, znajduje się 
nadal w czołówce najlepszych zespołów biologii komórki 
na świecie.

Gunter Blobel — mecenas kultury i sztuki
Gunter Blobel to wielki entuzjasta architektury i sztuki. 
Jego pasją jest muzyka klasyczna i opera. Współpracow
nicy wspominają, że nie było nic dziwnego w zastaniu 
go w nocy w swoim laboratorium ubranego elegancko 
w czarny smoking po powrocie z Metropolitan Opera 
i przygotowującego eksperyment translokacji in vitro 
czy też frakcjonującego gradient sacharozy. Zapytany 
w jednym z wywiadów, jakie są jego rady jako laureata 
Nagrody Nobla dla Richarda Axela, który otrzymał tę 
nagrodę w dziedzinie medycyny w 2004 roku odparł, że 
Axel powinien pojechać do Sztokholmu wcześniej, aby 
w pełni nacieszyć się pięknem tego miasta i zobaczyć 
kilka występów muzycznych. Ponadto G. Blobel, opi
sując w swojej autobiografii miejsca, w których spędził 
część życia, nawiązuje do wielkich artystów, którzy tam 
przebywali.

Najlepszym dowodem na wielkie zamiłowanie na
ukowca do sztuki było przekazanie przez niego hono
rarium noblowskiego (ok. 1 mln USD) na odbudowę 
synagogi drezdeńskiej. Od dzieciństwa wrażliwy na 
sztukę i piękno, był zachwycony czarem malownicze
go Drezna, które zostało zbombardowane pod koniec 
wojny. Młody Gunter obserwował z odległości 30 km 
od miasta czerwone od ognia niebo i jak stwierdził po 
latach, był to jeden z najsmutniejszych dni w jego życiu. 
Już wtedy postanowił, że jeśli kiedykolwiek będzie miał 
szansę pomóc w odbudowie tego zrujnowanego miasta, 
nie zawaha się ani chwili.

r y c .  9. G. Blobel przy planach odbudowy kościoła 
Najświętszej Marii Panny w Dreźnie (2005 rok)

Zobowiązanie złożone jako dziecko G. Blobel spełnił 
kilkadziesiąt lat później. W 1994 roku został współza
łożycielem charytatywnej fundacji Przyjaciół Drezna,

której celem jest pozyskiwanie środków na odbudowę 
drezdeńskiego kościoła Najświętszej Marii Panny. Temu 
projektowi poświęca tyle samo pasji i charyzmy, ile pra
cy w laboratorium. Ze względu na wkład w odbudo
wę Drezna uznaje się go za nieoficjalnego burmistrza 
miasta. W oczach mieszkańców Drezna Gunter Blobel 
zdobył uznanie nie tylko jako genialny naukowiec, ale 
także jako wielki filantrop. Wraz z żoną Laurą Maioglio, 
historykiem sztuki i właścicielką rodzinnej restauracji 
Barbetta, jednej z najlepszych i najstarszych w Nowym 
Jorku, angażuje się również w odbudowę zabytkowego 
barokowego kościoła w rodzinnej miejscowości Laury 
— Fubine we włoskim Piemoncie [36-39].
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