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Projekt Azonosító

GINOP-2.2.1-15-2016-00020

Projekt neve

Új, több támadáspontú innovatív fájdalomcsillapító fejlesztése: hatá
humán fázis I. vizsgála

Szakmai vezető, elérhetőségek

Prof. Dr. Helyes Zsuzsanna ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai In
(zsuzsanna.helyes@aok.pte.hu [2] 72/536-217)

Projektmenedzser, elérhetőségek

Dobay Kata PMII
(dobay.kata@pte.hu [3], 30/3029879)

A szerződött támogatás összege

1.398.214.395 Ft / 464.110.395 Ft

A támogatás mértéke (%)

100%

Projekt időtartama

2016. 06. 20 - 2020. 06. 19.

Támogató alap

ERFA

Kedvezményezett neve
- a Toxi-Coop Toxikológiai Kutató Központ Zrt. konzorciumvezető
- Pécsi Tudományegyetem
-

AdWare Research Kft.

A konzorcium vezetője hazai és nemzetközi szinten elismert vállalkozás, a Toxi-Coop Toxikológiai
Kutató Központ Zrt. A konzorcium további két tagja a Pécsi Tudományegyetem, mely elsősorban
Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetével, Szerves és Gyógyszerkémiai Intézetével,
Gyógyszertechnológiai és Biofarmáciai Intézetével, valamint kisebb részben az ÁOK Bioanalitikai
Intézet és TTK kutatóinak közreműködésével vesz részt a projekt megvalósításában, továbbá az
AdWare Research Kft. A kutatási folyamatokban alvállalkozóként további kisvállalkozás, a „DRC”
Gyógyszervizsgáló Központ Kft., és a Semmelweis Egyetem (SE) vesz részt a szakterület kimagasló
képviselőivel.
A projekt a PTE farmakológusai és a SE vegyészei eredeti felfedezésén alapuló szabadalom
fejlesztésére épül, a K+F Versenyképességi és Kiválósági együttműködések felhívásához
kapcsolódva széleskörű együttműködésben megvalósuló kutatási tevékenységre irányul. A munka
egy koncepcionálisan új hatásmechanizmusú, innovatív fájdalomcsillapító fejlesztésére irányul,
amely idegi eredetű (neuropátiás) fájdalmakra nyújthat megoldást. Mivel e fájdalomállapot a
népesség 1%-át érinti, kezelése nagy társadalmi és orvosi problémát jelent, és kezelése nem
megoldott, új hatékony gyógyszerek fejlesztésének igénye rendkívül nagy. A projekt fő feladatai a
preklinikai hatástani és biztonságfarmakológia vizsgálatok elvégése, valamint a 4. évben Fázis I
klinikai vizsgálat (egészséges önkénteseken való tolerálhatósági vizsgálatok) kivitelezése.
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