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Sdělení z r'ičasti na monitoringu vÍzkumn:Ích aktivit v praxi

Ve dnech 16. až 25. éervna jsem vykonal společně s prof. Anzenbacherem (LF UP
olomouc) monitorovací pobyt na University of Washington v Seattle s cílem monitorovat
vfzkumné aktivity skupiny prof. W. Atkinse, prezentovat vyzkum v oblasti cytochromu
P450 (hlavní tÍída enzym , která se podílí na metabolismu léčiv) a navázat spolupráci.
Během pobytu v Seattle proběhlo několik setkaní s pracovníky University of Washington
v Seattle, kdy jsme vzájemně prezentovali qfzkumné aktivity, vzájemné diskutovďi jejich
a naše vyzkumné projekty a hledali platformu pto zahájení spolupráce. Konkrétně jsme
s prof. Atkinsem diskutovali moŽtost spolupráce v oblasti ana|yzy vstupu substrát
(typicky léčiv) do aktivního místa cytochromu P450 (CYP3A4). Dohodli jsme se, že
nawhneme konstrukci několika mutantri ta zái<|adě teoreticlc.fch qipočtti, které budou
konstruovány v laboratoŤích prof. Atkinse a následně bude testovana jejich aktivita. Dále
jsme s prof. K. Kunzem hovoŤili o mechanismu vstupu substrátri do aktivních míst
cytochrom P450 s ohledem na fyzikáIně.chemickou povahu substrát . Stručně byl
prezentován i software MOLE 2.0 aMoLEonline 2.0,I<teÉ na UP (ve spolupráci s MU)
vyvíjíme. Vytčené cíle monitorovací cesty byly splněny.

V Olomouci. dne 9.7.2013.

prof. RI\T Ph.D.

Tento projekt je spolufinancován Evropsk!,m sociálním fondem a státnÍm rozpočtem
české repubtiky.
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