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Diagnostyka Nowotworowa – Globalne wyzwanie społeczne 
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Najważniejsze FAKTY 

8.2 miliona osób umiera na nowotwory każdego roku, ok. 
13% wszystkich zgonów na świecie (z czego ok. 522.000 kobiet na 

raka piersi) 

 
70% - o tyle wzrośnie ilość nowych przypadków 
nowotworów w ciągu najbliższych 20 lat (z 14 milionów w 
2012 r.) 
 
>100 tyle istnieje rodzajów nowotworów, każdy z nich 
wymaga unikalnej diagnostyki i leczenia 

Fakt 1 
Istnieje ponad 100 rodzajów nowotworów; prawia każda część ludzkiego 
ciała może zachorować. 

Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/ 

Fakt 2 
5 najczęściej występujących na świecie nowotworów, które zabijają 
najwięcej MĘŻCZYZN (w kolejności częstotliwości występowania): płuca, 
żołądek, wątroba, jelito grube i prostata. 

Fakt 3 
5 najczęściej występujących na świecie nowotworów, które zabijają 
najwięcej KOBIET (w kolejności częstotliwości występowania): piersi, 
płuca, żołądek, jelito grube i szyjka macicy. 

Fakt 4 
Palenie papierosów to najczęstsza przyczyna nowotworów na świecie, 
powodująca 22% śmiertelność na wywołaną nią nowotowory. 

Fakt 5 
Nowotwory piersi, szyjki macicy i jelita grubego w większości krajów 
rozwiniętych są uleczalne, ale muszą zostać ZDIAGNOZOWANE 
WCZEŚNIE i być odpowiednio leczone (min. terapie celowane). 



Nowotwory Piersi 
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Każdego roku notuje się ok. 1.7 miliona nowych 

przypadków raka piersi i ok. 522 000 zgonów. 

 

Nowotwór piersi jest najczęstszym rodzajem 

nowotworu występującym u kobiet na całym świecie 

 

W krajach o niskim i średnim poziomie dochodów 

ilość przypadków raka piersi znacząco rośnie w 

związku z wydłużaniem się długości życia, 

późniejszym macierzyństwem oraz adoptowaniem 

zachodnich standardów życia. 

Wczesna diagnostyka pozostaje 

najważniejszym elementem kontroli w 

zakresie raka piersi. 

 

Kiedy nowotówr piersi zdiagnozowany wcześnie, 

kiedy dokładnie zdiagnozowany i odpowiednio 

leczony, jest bardzo duża szansa na wyleczenie. 

 

Jeśli zdiagnozowany późno, to nawet przy 

istniejących skutecznych terapiach, w dużej 

większości przypadków nowotwór piersi 

będzie śmiertelny. 

 

W takich przypadkach stosowne leczenie może 

poprawić jakość życia i opóźniać dalszy rozwój 

choroby. 

 

W 2019r. na całym świecie wykona się ponad 7 

milionów biopsji piersi oraz badań typu 

“hispat” 
Źródło: Światowa Organizacja Zdrowia 

http://www.who.int/cancer/breast_cancer_awareness/en/ 

 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs297/en/
http://www.who.int/cancer/breast_cancer_awareness/en/


Obecnie stosowane metody diagnostyczne w rakach piersi 
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Bolesna i mało komfortowa biopsja tkanki Często nieprecyzyjne i wielokrotnie 

powtarzane badania histopatologiczne 

pobranych tkanek 

 



CZAS JEST KLUCZEM W DIAGNOSTYCE NOWOTWOROWEJ 
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Technologia inPROBE firmy SDS OPTIC – przełom w diagnostyce markerów nowotworowych 
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Nasza odpowiedź na wyzwanie społeczne w obszarze diagnostyki nowotworowej 

 

• Badania in vivo i w czasie rzeczywistym 

Brak konieczności akwizycji tkanki chorego, pomiar stężenia markerów nowotworowych w czasie rzeczywistym 

 

• Wysoka czułość 

W wielu przypadkach nasza technologia pozwoli na badanie w okolicach guza, bez konieczności jego uszkodzenia 

Dzisiejsze metody mało inwazyjne (np. z krwi, ciekłe biopsje) wykrywają markery nowotworowe na bardzo późnym 
etapie 

 

• Obiektywność / charakter ilościowy wyniku 

Nasza technologia poda matematyczny wynik stężenia markera nowotworowego (jak dziś np. glukometr) 

Obecnie wyniki hitopatologiczne są często omylne (tzw. fałszywie pozytywne lub fałszywie negatywne) i nie są 
wynikiem numerycznym 

 

• Komfort Pacjentów 

Diagnostyka w czasie rzeczywistym i dużo cieńszą prowadnicą daje możliwość natychmiastowego uruchomienia 
leczenia. Koniec tygodni oczekiwania na wyniki 

 

• Możliwość skalowania technologii 

Większość markerów nowotworowych może być diagnozowana. Ale również choroby zakaźne i bakteryjne.  
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O NAS – KLUCZOWY ZESPÓŁ 
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Historia naszego projektu B+R i finansowanie 

2015 – 2018 2017 – 2018  2018 – 2019 2018 - 2021 

 Inwestorzy Prywatni 

 Fundusz seed (PFP) 

 NCBiR Strategmed – projekt B+R w 
ramach Konsorcjum Naukowego 

 

 W sumie pozyskano ok. 11,5 
mln zł na wstępny etap badań 

 

 NCBiR Patent+ 

 Zgłoszenia Patentowe 

 Publikacje Naukowe 

 Przygotowanie kolejnych rund 
finansowania 

 Uruchomienie projektu 
biznesowego (Chief Business 
Officer) 

 PARP GoToBrand 

 Uruchomienie działań i współpracy z 
PAIH oraz promocja projektu na 
całym świecie 

 INNOventure (fundusz VC) 
inwestuje w dalszy rozwój i 
Centrum B+R 3 mln zł, w 
ramach NCBiR Bridge Alfa 

 

 

 SME Instrument H2020 – 
największy w historii Polski 
projekt finansowany przez KE 
€3,99 mln 

 Projekt biznesowy – promocja i 
rozwój globalny 

 Kolejne rundy finansowania 
(globalne) 

 M&A / IPO 
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Dla projektu B+R oraz komercjalizacji do 

dziś udało się pozyskać ponad 33 mln zł 



ZAUFALI NAM 

10 



11 

www.inprobe.com 
 

Follow us at: 

http://www.inprobe.com/
http://www.inprobe.com/
http://www.inprobe.com/
http://www.inprobe.com/
http://www.inprobe.com/
https://www.facebook.com/OncoMicroprobe/
https://twitter.com/OncoMicroprobe
https://www.linkedin.com/company/sds-optic/
https://www.youtube.com/channel/UCHSL6UGD_AwaDKHJnXIM5lg
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Dziękuję 
SDS OPTIC Sp. z o.o. 

Konstantynow 1F, 20-708 Lublin 
 (+48) 81 501 94 63 

www.sdsoptic.pl 
office@sdsoptic.pl 

http://www.sdsoptic.pl/
mailto:office@sdsoptic.pl

