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OCENA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO:''PROJEKTOWANIE, OTRZYMYWANIE
I CHARAKTERYSTYKA NOWYCH RADIOFARMACEUTYKOW

MOLEKULARNYCH DO DIAGNOSTYKI I TERAPII NOWOTWOROW Z
NADEKSPRESJĄ RECEPToRA HERil'' oRAZ DoRoBKU DR MARKA

PRUsZyŃsrurGo KANDYDATA Do STOPNIA DoKToRA HABILIToWANEGO

Zainteresowania naukowo.badawcze dr Pruszyriskiego w ostatnich latach dotyczyły

projektowania i syntezy nowych radiofarmaceutykow, ktÓre potencjalnie mozna wykorzystać

do diagnostyki i terapii nowotworÓw. Badania przedstawione w publikacjach załączonych

jako osiągnięcie dotyczyły głownie optymalizacji otrzymywania radiofarmaceutykow poprzez

przyłączanie radionuklidow do biomolekuł, tak by nie zmientły one swoich właściwości

biologicznych. Waznym celem w projektowaniu i opracowaniu syntezy było rÓwniez

uzyskiwanie finalnego produktu o bardzo wysokiej czystości radiochemicznej, zdolnego do

gromadzenia się głownie w tkance nowotworowej.

Badania' ktÓre dr Pruszyriski przedstawił jako osiągnięcie habilitacyjne autor

rozpoczf w czasie stazu podoktorskiego w Duke University Medical Center w Durham USA.

Cykl publikacji wchodzących w skład przedstawionego osiągnięcia naukowego składa

się Z pięciu prac wieloautorskich. W dwÓch z nich dr Pruszyriski jest autorem

korespondencyjnym. Habilitant bardzo wysoko ocenia swoje udziały w poszczegolnych

pracach, co przy tak duzej ilości autorÓw jest dośc niezwykłe, ale nie rozumiem udziałÓw

procentolvych w badaniach naukowych (ścisłych lub nauk o zyciu) więc nie będę rozwaŻał'

dalej problemu udziałÓw poszczegolnych autorÓw. Szkoda' Że w pracach wykonanych w

kraju w ramach projektu NCN sprawa wspÓłautorÓw nie jest bardziej klarowna.
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Głownym celem badawczym w prezentowanych pracach było zna|ezienie

radiofarmaceutykÓw molekularnych, ktorych moina by użzyc do diagnostyki lub terapii

nowotworÓw o wysokiej selektywności. Cel bardzo wuŻny i bardzo trudny do osiągnięcia.

Jako cel biolo giczrry wybrano receptor ludzkiego naskÓrkowego czynnika wzrosfu typu 2,

HER2, ktory jest receptorem kinazy tyrozynowej. Nadekspresja receptora HER2 zw|ązana

jest z wieloma nowotworami i powoduje bardzo powużme problemy w leczeniu. Nowotwory z

nadekspresją HER2 są bardziej oporne na rÓżme terapie. Jako cząsteczki celujące w receptor

HER2 wybrano przeciwciało monoklonalne oraz dwa rcdzaje nanociał, a jako radionuklidy

dwa izotopy jodu, '''I i '3'I, i emitujący cząstki o izotop aktynu 225Ac.

Pierwszym i chyba najtrudniejszym etapem osiągnięcia celu było opracowanie, co w

lecznictwie jest ważne, metody przyłączenia radionuklidÓw do biomolekuł tak by nie zmienić

oddziaływania z ręcęptorem. Waznym rÓwniez było to, Żeby radiofarmaceutyk gtomadzit się

głÓwnie w guzie nowotworowym. Dalsze badania in vitro i in vivo miaĘ wykazać,

przydatność nowych radiofarmaceutykÓw w diagnostyce i leczeniu nowotworÓw.

Ciekawym pomysłem było wykorzystanie nanociał zwanych tei przeciwciałami

jednodomenowymi. Te fragmenty przeciwciał mogą zachowywać pełną funkcjonalność

całego przeciwciała. Nanociała mają kilka waznych za|et, są mniejsze więc łatwiej penetrują

komÓrki, mają lepszą farmakokinetykę, tro i co jest bardzo wuŻne w lecznictwie, są

stosunkowo tanie.

DobÓr radionuklidÓw tez jest ciekawy, izotopy jodu mozna wykorzystać w metodach

diagnostycznych takich jak SPECT czy PET oraz w terapii (p, elektrony Auger'a). Izotop
225 Ac emiĘący cząstki o ma spory potencjał w celowanej terapii radionuklidowej.

Podsumowując myślę, Że ce| prac prezentowanych w publikacjach ,,habilitacyjnych''

jest aktualny, ambitny i wazny dla rozwoju diagnostyki i terapii nowotworÓw.

Bardzo ciekawe badania przeprowadzono dla nanociała 5F7GGC. Poszukiwania grupy

prostetycznej dla radionuklidu jodu wyruźnie pokazują na duzą znajomość problemu przez

habilitanta. Kumulacja radionuklidu w komorkach nowotworowych, retencję w nęrkach

pozwoliły dr Pruszyrlskiemu na zna|ezienie bardzo efektywnej grupy prostetycznej z duŻymi

szansŹImi na zastosowanie w klinice. Badania są przeprowadzone bardzo solidnie, co
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pozwoliło habilitantowi na określenie ,,przydatności'' wielu grup prosteĘcznych w

diagnostyce i terapii radionuklidami jodu.

Bardzo ciekawym pomysłem był rÓwniez zastosowanie ,,'A", o emitera, bardzo

skutecznego radionuklidu potencjalnie dobrego kandydata na terapeutyk małych guzÓw.

otrzymane wyniki nasĘają optymistycznie i jest duŻa szansa na zastosowanię otrzymanego

preparatu w klinice. Wędług mojej oceny osiągnięcie przedstawione przez dr Pruszyrlskiego

w pracach Hl -H5 spełnia warunki stawiane dla otrzymania stopnia doktora habilitowanego.

PozostaĘ dorobek publikacyjny moze nie jest imponujący, ale jest solidny. Przygoda

dr Pruszynskiego z radionuklidami rczpoczęła się na powaznie po rozpoczęciu pracy w

zespole prof. Bilewicza. Do interesujących prac możma niewątpliwie zaliczyi prace z astatem

2|t czy skandem 44. w czasie wykonywania tych badan dr Pruszyriski rozpoczął owocna

wspÓłprace ze ośrodkami zagranicznymi m.in. z Dubn6 Durham, Czechami, Bad.Berka.

Myślę, Że przyzrlanie stopnia doktora habilitowanego dr Pruszyriskiemu jest uzasadnione.

Prof. dr hab. Henryk Kozłowski


