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Synektik: I faza badań klinicznych nad kardioznacznikiem 

Celem spółki rejestracja farmaceutyku w Europie i USA  

Grupa Synektik –  wiodący polski producent i dostawca radiofarmaceutyków wykorzystywanych w medycznej 

diagnostyce obrazowej – podpisała umowę na rozpoczęcie badań klinicznych związanych z kardioznacznikem 

przeznaczonym do badań serca metodą Tomografii Pozytonowej (PET). Projekt odbywa się w ramach 

współpracy z firmą Hadasit Medical Resarch Services & Development Ltd – komercyjnym oddziałem Hadassah 

Medical Center. Badania kliniczne to drugi etap badań nad preparatem – po zakończonej z sukcesem w styczniu 

2015 roku fazie przedklinicznej – niezbędna do uzyskania przez spółkę rejestracji radiofarmaceutyku w 

Europejskiej Agencji Leków (EMA) oraz amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA), a tym samym na 

globalną produkcję i dystrybucję kardioznacznika. Na podstawie umowy z izraelską spółką – zawartą w 

listopadzie 2013 roku – Synektik uzyskał wyłączne prawa do wytwarzania i sprzedaży na całym świecie 

innowacyjnego znacznika ammonium salt, służącego do szybkiej i precyzyjnej diagnozy choroby wieńcowej 

oraz układu krążenia. Jest to tym bardziej istotne, że zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w 

2012 roku aż 31% wszystkich zgonów było spowodowanych chorobami krążenia, co stawia je jako najczęstszą 

przyczynę śmierci zarówno kobiet, jak i mężczyzn na świecie. 

Podpisanie umowy dotyczącej badań klinicznych stanowi 

kolejny etap rozwoju prac nad innowacyjnym znacznikiem do 

diagnozowania choroby wieńcowej i oceny perfuzji mięśnia 

sercowego metodą PET. Faza przedkliniczna została 

pomyślnie zakończona na początku 2015 roku. Dane 

uzyskane z certyfikowanych placówek GLP obejmują wyniki 

badań przedklinicznych, przeprowadzonych równolegle w 

Polsce, Niemczech oraz Izraelu z udziałem preparatu 

ammonium salt. Wyniki badań toksykologicznych oraz dozymetrii potwierdziły wcześniejsze założenia braku działań 

szkodliwych. W badaniach przedklinicznych kardioznacznik był dobrze tolerowany. Prace potwierdziły również 

wizualizację perfuzji mięśnia sercowego w regionach zainteresowania. 

„Synektik rozpoczyna kolejny etap projektu badawczego nad radiofarmaceutykiem kardiologicznym. Dotychczasowe 

badania – prowadzone w ramach fazy przedklinicznej, zakończonej na początku 2015 roku – świadczą o szerokich 

możliwościach stojących przed diagnostyką choroby naczyń wieńcowych. Jesteśmy przekonani, że innowacyjna 
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technologia PET w niedalekiej przyszłości usprawnieni leczenie chorób układu krążenia i znacząco ograniczy 

koszty opieki medycznej. Badania kliniczne – na które umowę właśnie podpisaliśmy – umożliwią rejestrację 

farmaceutyku zarówno w Europejskiej Agencji Leków (EMA), jak i amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA). 

Warto zaznaczyć, że dzięki umowie z Hadasit nasza firma będzie mogła produkować i dystrybuować kardioznacznik na 

całym świecie. Zdobycie silnej pozycji na globalnym rynku radiofarmaceutyków stanowi obecnie jeden z naszych 

głównych celów. Wierzymy, że owocna współpraca z Hadasit i pomyślny przebieg badań klinicznych nad ammonium 

salt umożliwi nam jego osiągnięcie” – mówi Cezary Kozanecki, prezes zarządu Synektik SA. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) choroby układu krążenia są głównym zabójcą globalnym. Szacuje się, że 

17,5 mln osób zmarło z powodu chorób układu krążenia w 2012 roku, co stanowiło 31% wszystkich zgonów. WHO 

podaje, że 7,4 mln osób zmarło z powodu chorób związanych z niedokrwieniem mięśnia sercowego, co oznacza, że 

choroby układu krążenia są najczęstszą przyczyną zgonów na całym świecie zarówno dla mężczyzn jak i kobiet.  

Nowy radiofarmaceutyk wykorzystywany będzie w badaniach PET, które daje wyższą rozdzielczość obrazu i 

dokładniejszą diagnostykę, a także są o wiele krótsze od najczęściej obecnie stosowanej metody SPECT. Czas badania 

będzie wynosił około 30-45 minut (w porównaniu do 3-4 godzin metodą SPECT) i zapewni obniżenie dawki 

promieniowania, którą otrzymuje pacjent. Technologia opiera się na innowacyjnym znaczniku, który umożliwia pomiar 

ilościowego przepływu krwi przez mięsień sercowy. Pozwala to na dokładne określenie stanu pacjenta po przebytym 

zawale mięśnia sercowego w chorobach niedokrwiennych serca oraz precyzyjną ocenę zaawansowania choroby 

wieńcowej. 

Kluczowe czynniki wpływające na bieżącą działalność Grupy Synektik: 

Produkcja radioznaczników i infrastruktura: 

 dwa zarejestrowane zakłady produkujące radiofarmaceutyki – w Warszawie i Kielcach – gdzie możliwe jest 

ich komercyjne wytwarzanie (optymalizacja logistyki dostaw i produkcji); zakład w Warszawie jest już 

dorejestrowany jako miejsce komercyjnego wytwarzania IASOcholine 

 trzyletnie doświadczenie w produkcji i sprzedaży radiofarmaceutyków – w tym specjalnych, 

wysokomarżowych – (EFDEGE®, IASOflu®) oraz dystrybucji (IASOdopa® i IASOcholine) na rynek polski 

 wyłączny i dożywotni właściciel praw do 4 radiofarmaceutyków (EFDEGE®, IASOflu®, IASOdopa® i 

IASOcholine®) – na terenie Polski, Litwy, Łotwy, Estonii, Ukrainy oraz Białorusi gdzie spółka ma też prawo 

rozwijania preparatów i udzielania licencji oraz prawo wytwarzania i dostarczania w/w radiofarmaceutyków na 

terytorium Czech i Słowacji 

Badania nad własnymi produktami: 

 nowoczesne Centrum Badawczo–Rozwojowe w Warszawie – prace nad własnymi radioznacznikami 

(szczególnie specjalnymi, które są produktami wysokomarżowymi) – przede wszystkim w zakresie onkologii, 

kardiologii i neurologii 
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 prace badawczo-rozwojowe we współpracy z izraelską firmą Hadasit Medical Research & Development w 

ramach projektu prac nad kardioznacznikiem – ammonium salt; Synektik uzyskał wyłączne prawa do produkcji i 

sprzedaży na całym świecie innowacyjnego znacznika ammonium salt, służącego do szybkiej i precyzyjnej 

diagnozy choroby wieńcowej; spółka zakończyła pomyślnie fazę badań przedklinicznych nad preparatem i wkrótce 

rozpocznie I fazę badań klinicznych 

 złożenie wniosków o rejestrację produktów własnych i kontynuacja badań nad innowacyjnymi preparatami do 

obrazowania w medycynie nuklearnej w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Warszawie 

Otoczenie rynkowe: 

 zwiększone wydatki publiczne na ochronę zdrowia – blisko 7% wzrost budżetu NFZ, jeszcze wyższy 

planowany wzrost wydatków na diagnostykę obrazową i świadczenia specjalistyczne) w 2015 roku 

 środki unijne w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020 przeznaczone na zakup aparatury 

diagnostycznej i podwyższenie standardów ochrony zdrowia 

 wzrost znaczenia globalnego rynku radiofarmaceutyków – w latach 2017-20181 osiągnie on wartość na 

poziomie 5,5-7,9 mld USD 

Informacje o firmie Synektik: 

Grupa Synektik jest wiodącym dostawcą innowacyjnych produktów, usług oraz rozwiązań IT dla diagnostyki obrazowej i 

medycyny nuklearnej. Zajmuje się sprzedażą urządzeń medycznych oraz rozwiązań informatycznych stosowanych w radiologii, a 

także prowadzi laboratorium badawcze aparatury do diagnostyki obrazowej oraz serwis sprzętu medycznego. Spółka jest również 

pierwszym w Polsce komercyjnym producentem radiofarmaceutyków wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej (PET). 

Spółka posiada 2 zakłady produkcji radiofarmaceutyków: w ramach Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz w 

Warszawie na terenie Wojskowego Instytutu Medycznego. Ponadto Synektik dysponuje własnym Centrum Badawczo-

Rozwojowym, które pracuje nad radioznacznikami onkologicznymi i kardiologicznymi. 

Firma powstała w 2001 roku. W sierpniu 2011 roku akcje Synektik SA debiutowały na rynku NewConnect, gdzie była notowana w 

indeksie NC Lead oraz NC Life Science (spółek prowadzących działalność naukową z zakresu medycyny i biotechnologii). W 

październiku 2014 roku Synektik SA przeniósł notowania na rynek regulowany GPW w Warszawie. 

Synektik był wielokrotnie nagradzany w najbardziej prestiżowych rankingach. Otrzymał m.in. statuetkę Gazele Biznesu 2011 oraz 

znalazł się wśród wyróżnionych nagrodą: Diamenty Forbesa 2012. W 2013 roku Synektik został doceniony przez Gazetę Giełdy 

Parkiet i Inwestorów w rankingu „Byki i Niedźwiedzie” firma Synektik - jako producent innowacyjnych farmaceutyków - została 

spółką roku 2013 z rynku NewConnect. 

www.synektik.pl 
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