
„Schválení projektu Evropskou komisí 
mi umožnilo dvouletý výzkumný po-
byt ve výzkumné skupině profesorky 
Angely Gronenborn na University of 
Pittsburgh a třetí rok po návratu do EU 
ve skupině profesora Vladimíra Skle-
náře na Masarykově univerzitě. V obou 
případech se jedná o špičkové skupiny 
v oblasti BioNMR.“

Hlavním cílem projektu je určení 
struktury komplexu 14-3-3 proteinu 
s  navázanými fosforylovanými protei-
novými partnery a charakterizace dy-
namického chování těchto komplexů 
s použitím technik NMR spektroskopie 
a molekulového modelování. Marie 
Curie projekty mají kromě čistě vědec-
kých také školící cíle vedoucí k získání 
expertízy v nové oblasti. V případě Dr. 
Hritze šlo hlavně o získání zkušeností 
v oblasti experimentální NMR velkých 
biomolekulárních komplexů.
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14-3-3 proteiny jsou přítomné ve 
všech eukaryotických buňkách 
a  jsou důležité pro regulaci buněč-
ného cyklu, genové exprese a apo-
ptózy. Hrají důležitou úlohu u ná-
dorových a neurodegeneratitvních 
onemocnění. 14-3-3 proteiny vytváří 
homodimery a heterodimery, které 
vážou více než 300 převážně  dvou-
-fosforylovaných proteinů vedou-
cích ke změně jejich aktivity. Cílem 
tohoto projektu je určení struktury 
14-3-3 proteinu s navázanými dvou-
-fosforylovanými proteiny. To pomů-
že k pochopení molekulárního me-
chanizmu funkce 14-3-3 proteinů při 
regulaci velkého počtu důležitých 
signálních proteinů.

O projektu

Čísla a fakta

Studium proteinů 14-3-3 v laboratoři 
prof. Gronenborn bylo novým projek-
tem, který vyžadoval zavedení řady 
nových, ve skupině dosud nevyužíva-
ných metodik. „Práce na projektu mi 
umožnila zvládnout celou škálu ex-
perimentálních technik pro přípravu 
a modifikace izotopicky značeného 
proteinu 14-3-3.“ 

V krátkodobém horizontu je projekt 
zaměřen na základní výzkum směřující 
k určení struktury 14-3-3 s navázaný-
mi fosforylovanými partnery vedoucí 
k lepšímu pochopení molekulárních 
mechanizmů vzájemných interakcí.  
V  dlouhodobějším horizontu pomo-
hou výsledky projektu pochopit úlohu 
14-3-3 u neurodegenerativních one-
mocnění, jako jsou například Creutz-
feldt-Jakob, Alzheimer, Parkinson a ná-
sledném vývoji léčiv.

PROJEKTY 
V PRAXI
O PROJEKTU Allosteric effects induced in 14-3-3 targets

Allosteric effects induced in 14-3-3 targets 
Dr. Jozef Hritz se po téměř deseti letech působení v oblasti počítačových simulací 
biomolekulárních systémů rozhodl rozšířit svoji expertízu o oblast experimentál-
ní NMR spektroskopie proteinů. Ke svému záměru získal Marie Curie Outgoing 
Fellowship grant 7. rámcového programu. Tyto stáže mají umožnit zkušeným 
výzkumníkům z Evropy získat nové dovednosti na špičkových pracovištích ve tře-
tích zemích a poté předávat znalosti z nové oblasti na zvolené hostující instituci 
v členské nebo asociované zemi EU.
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7. RÁMCOVÝ PROGRAM EVROPSKÉ UNIE

RKO JIŽNÍ MORAVA ERA: VÁŠ KONTAKT PRO EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj je základní nástroj pro financování výzkumu v Evropě na období let 
2007 – 2013. Rozpočet pro toto programovací období činí 50,5 miliardy eur (plus rozpočet Euratomu ve výši 2,7 mld. eur).

7.RP má dva základní strategické cíle:
•	 posílit vědeckou a technologickou základnu evropského průmyslu
•	 posílit mezinárodní konkurenceschopnost za současné pomoci výzkumu, který podporuje 

politickou linii EU.

Regionální kontaktní organizace ERA podporuje zapojení vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní spolupráce 
a to zejména do rámcových programů Evropské unie.

•	 Poskytujeme informace o rámcových programech a možnostech financování výzkumných 
záměrů.

•	 Nabízíme konzultace ve všech fázích projektu – od přípravy návrhu až po realizaci a ukončení.
•	 Pořádáme vzdělávací akce zaměřené na zdroje finanční podpory i rozvoj manažerkých 

kompetencí.
•	 Podporujeme marketing regionální vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni.

O PROJEKTU

„Zkušenosti s přípravou velkých, izo-
topicky značených proteinů a jejich 
měřením získané ve skupině profesor-
ky Gronenborn uplatním ve skupině 
profesora Sklenáře“. Nově budovaná 
laboratoř NMR spektroskopie ve vel-
mi vysokých polích v rámci projektu 
CEITEC, vybavená nejvýkonnějšími 
existujícími spektrometry umožní vy-
užít tuto unikátní infrastrukturu pro 
studium komplexů proteinů 14-3-3. 
Plánované rozšíření NMR infrastruktu-
ry  splní  náročné technické požadav-
ky na studium 14-3-3 a jeho komplexů 
s jinými proteiny.

„Ve skupině profesora Sklenáře se 
budu zabývat především změnami 
v  dynamice chování proteinů 14-3-3 
po navázání ligandů s využitím měře-
ní relaxačních parametrů NMR spek-
ter. Po skončení projektu bych chtěl 
ve skupině prof. Sklenáře pokračovat 
na výzkumu navazujícím na tento 
projekt.“ Možnosti spolupráce budou 
možné i s dalšími vědeckými skupina-
mi z Masarykovy univerzity působící-
mi v příbuzných oblastech.


