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ČÍSLA A FAKTA

O PROJEKTU

 NÁVRAT VĚDCŮ PŮSOBÍCÍCH V ZAHRANIČÍ ZPĚT DO EVROPY
Mgr. Kamil Paruch, Ph.D  úspěšně požádal o reintegrační grant )nancovaný ze 7. Rámcového programu. Reintegrační granty v rám-

ci programu Marie Curie jsou cíleně zaměřeny na podporu výzkumníků, kteří se po působení v zahraničí, minimálně po dobu tří let, 

chtějí vrátit zpět do Evropy a pokračovat zde ve výzkumu.   

Klíčová slova: kinázy, nádorová one-
mocnění, medicinální chemie

Projekt BIOACITVECPDS se zaměřuje na 
oblast medicinální chemie.  Výzkum 
zahrnuje design a syntézu nových or-
ganických sloučenin, u kterých je před-
poklad, že budou aktivní vůči protei-
nům (např. kinázám), které váží adenin. 
Struktury obsahují heterocyklické cen-
trální motivy, které jsou poměrně málo 
známé a mohou napodobit interakce 
biologických substrátů (zejména ATP) 
s proteiny, které jsou relevantní v on-
kologii. Sloučeniny budou připraveny 
pomocí moderních metod organické 
syntézy, zejména pomocí metathese 

logických esejích obsahujících biomo-
lekuly, které jsou relevantní pro léčbu 
nádorových onemocnění.

Dr. Paruch strávil posledních 13 let v USA 
na různých institucích, kde se zabýval vý-
zkumem v oblasti medicinální chemie. 
Titul PhD získal na prestižní univerzitě 
Columbia University 
v New Yorku. 

Rozhodující pro ná-
vrat do Evropy a do ČR 
byly zejména osobní 
a rodinné důvody. 
V regionu, kam se roz-
hodl vrátit, se nabíze-
la jako jediná reálná 
možnost zaměstnání 
v jeho oboru Přírodo-
vědecká fakulta Masa-
rykovy univerzity, a to 
Ústav chemie.
 
„V odborné  oblasti, 
ve které jsem pracoval 
v zahraničí, zde neby-
ly velké zkušenosti, 
proto jsem se rozhodl využít svých zna-
lostí a kompetencí a vybudovat vlastní 
výzkumný tým se zaměřením konkrétně 
na medicinální chemii.“ 

kům Masarykovy univerzity pro realizaci 
tohoto záměru podal Dr. Paruch projekto-
vý návrh v rámci programu Marie Curie na 
poskytnutí reintegračního grantu. 

Schválený projekt BIOACTIVECPDS je 
adresován do jedné z nejdynamičtěji se 
rozvíjející oblasti moderní medicinální 
chemie – vývoje nových inhibitorů pro-

teinových kináz. Některé z kinázových in-
hibitorů jsou již používány v klinické praxi 
a jejich použití (např. imatinibu) zname-
nalo průlom v léčbě dříve obtížně léči-

telných nádorových 
onemocnění.

„ R e i n t e g r a č n í 
grant mi umožnil 
nejen návrat do ČR 

položky, které jsou 
pro ustavení nezá-
vislého a produk-
tivního vědeckého 
týmu nezbytné 
a které by nebylo 

covat“.

Během prvních dvou 
let realizace projek-
tu se Dr. Paruchovi 
podařilo vybudovat 
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•  Poskytujeme informace o rámcových programech a možnostech %nancování výzkum-

ných záměrů.

•  Nabízíme konzultace ve všech fázích projektu – od přípravy návrhu až po realizaci 

a ukončení.

•  Pořádáme vzdělávací akce zaměřené na zdroje %nanční podpory i rozvoj manažerkých 

kompetencí.

•  Podporujeme marketing regionální vědy a výzkumu na mezinárodní úrovni.

RKO JIŽNÍ MORAVA ERA VÁŠ KONTAKT PRO EVROPSKÝ VÝZKUMNÝ PROSTOR

www.rko-era.cz

Projekt RKO Jižní Morava ERA (LE 11010) je $nancován z programu EUPRO II, MŠMT. 
RKO Jižní Morava ERA je součástí české národní sítě pro rámcové programy EU NINET.

7. RÁMCOVÝ PROGRAM EVROPSKÉ UNIE

7. rámcový program pro výzkum a technologický rozvoj je základní nástroj pro %nancování 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.

nezávislý tým vědců, který produkuje 
strukturně nové organické sloučeniny. 
Ve spolupráci s předními biology v ČR, 
Japonsku a USA jsou tyto sloučeniny pro-
%lovány v biologických esejích. „V nedáv-
né době se výzkumnému týmu podařilo 
identi%kovat třídu sloučenin, která vyka-
zuje atraktivní biologickou aktivitu a bude 
sloužit jako výchozí bod k další optimali-
zaci, jejímž cílovým bodem je identi%kace 
sloučeniny pro klinické testování“, popi-
suje úspěchy projektu Dr. Paruch.

Projekt zaměřený ryze na základní vý-
zkum je nyní v polovině doby realizace, 
nicméně se již podařilo připravit nové 
biologicky aktivní organické sloučeniny, 
o které by mohl mít zájem farmaceutic-
ký průmysl. Výzkumný tým také uvažuje 
o podání patentové přihlášky.

 „Po ukončení tohoto projektu bych rád 
rozvíjel další spolupráci s biology na uni-
verzitních a jiných pracovištích, zejména 
v oblasti výzkumu a vývoje sloučenin s cí-
lenou protinádorovou aktivitou, pokud 
to bude možné v rámci národních zdrojů 
%nancování výzkumu“.

Regionální kontaktní organizace ERA podporuje zapojení vědecko-výzkumných pracovišť do projektů mezinárodní spolupráce a to 

zejména do rámcových programů Evropské unie. 


