
 

 

 

 

KOMUNIKAT PRASOWY 

Firma Blue Earth Diagnostics wybrała spółkę IASON Sp. z o.o. na producenta i dystrybutora 
znacznika Axumin® (flucyklowina (18F)) w Polsce 
 
Decyzja wspiera realizację misji firmy Blue Earth Diagnostics udostępnienia produktu 
Axumin w całej Europie 
 
 
Oksford, Wielka Brytania – 25 czerwca 2018 r. – Blue Earth Diagnostics, wiodąca firma z branży diagnostyki 
molekularnej, oraz spółka IASON Sp. z o.o., wiodący dostawca radiofarmaceutyków, podały dzisiaj, iż zawarły 
porozumienie w zakresie wyłącznej produkcji i dystrybucji na polskim rynku należącego do Blue Earth Diagnostics 
radioznacznika Axumin® (flucyklowina (18F)) stosowanego w pozytonowej tomografii emisyjnej (ang. Positron Emission 
Tomography, PET). Zgodnie z postanowieniami umowy, spółka IASON Sp. z o.o. będzie produkować Axumin w swoim 
zakładzie produkcyjnym w Mszczonowie i wprowadzi go na rynek w Polsce. W Europie Axumin wskazany jest do 
stosowania podczas obrazowania PET, do wykrywania wznowy raka prostaty u dorosłych mężczyzn z podejrzeniem 
wznowy w oparciu o podwyższone stężenie swoistego antygenu sterczowego (ang. prostate specific antigen, PSA) we 
krwi po zakończeniu leczenia pierwotnego. Blue Earth Diagnostics posiada obecnie sześć porozumień na produkcję i 
dystrybucję produktu Axumin, które obejmują siedemnaście krajów europejskich. 
 
Nowotwór gruczołu krokowego to drugi najczęściej występujący nowotwór wśród mężczyzn w Polsce. Częstość 
występowania złośliwego raka prostaty znacznie zwiększyła się w ciągu ostatnich trzech dekad, przy czym co roku 
rozpoznawanych jest ok. 14 tys. nowych przypadków1. Mimo iż leczenie większości przypadków pierwotnego raka 
prostaty przebiega pomyślnie, do wznowy nowotworu dochodzi nawet u jednej trzeciej pacjentów. U niektórych 
pacjentów, wznowa choroby wykrywana jest wyłącznie na podstawie zwiększonego stężenia PSA, jednak często 
anatomicznej lokalizacji wznowy nie udaje się dokładnie określić przy pomocy konwencjonalnych technik obrazowania, 
co ogranicza prowadzenie leczenia. Axumin został opracowany, by wykrywać zwiększony transport aminokwasów, do 
którego dochodzi w przypadku wielu rodzajów raka, w tym w raku prostaty.  Jest on znakowany radioizotopem (18F), 
co powoduje, iż jest widoczny w organizmie podczas badania PET. 
 
Produkt Axumin jest pierwszym i jedynym znacznikiem do obrazowania PET zatwierdzonym przez Komisję Europejską 
do stosowania u mężczyzn z podejrzeniem wznowy nowotworu gruczołu krokowego we wszystkich krajach 
członkowskich Unii Europejskiej oraz w Islandii, Liechtensteinie i Norwegii. Od dnia 22 maja 2017 r., kiedy to Komisja 
Europejska wydała pozwolenie na wprowadzenie produktu Axumin do obrotu, firma Blue Earth Diagnostics pracuje nad 
stworzeniem sieci autoryzowanych i zatwierdzonych zakładów produkcyjnych w całej Europie. 
 
Jonathan Allis, dyrektor generalny firmy Blue Earth Diagnostics powiedział: „Z wielką przyjemnością informujemy o 
zawartych porozumieniach, które oznaczają kolejny znaczący krok w realizacji naszego założenia udostępnienia Axumin 
w całej Europie. Wykrywanie i identyfikacja miejsca wznowy nowotworu gruczołu krokowego jest istotną i 
niezaspokojoną do tej pory potrzebą medyczną, a Blue Earth Diagnostics zobowiązana jest do zmaksymalizowania 
dostępu do Axumin dla lekarzy i ich pacjentów. Porozumienia zawarte ze spółką IASON Sp. z o.o. umożliwią nam 
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dostarczanie znacznika placówkom wykonującym badania obrazowe i szpitalom w Polsce, gdzie rak prostaty jest 
głównym powodem obaw wśród mężczyzn i ich rodzin. Cieszymy się ze współpracy z zespołem spółki IASON Sp. z o.o.”. 
 
Przemysław Kozanecki, prezes spółki IASON Sp. z o.o. powiedział: „Niezmiernie cieszymy się, że spółka IASON Sp. z o.o. 
stała się partnerem w europejskiej sieci Blue Earth Diagnostics w zakresie produkcji i dystrybucji produktu Axumin, co 
stanowi nadzieję na polepszenie opieki nad pacjentami z rakiem prostaty w Polsce. Wykorzystując nasze 
doświadczenie, możliwości i niezawodność będziemy wspierać wprowadzanie tego nowego znacznika do obrazowania 
PET na rynku polskim”. 
 
Informacje o firmie Blue Earth Diagnostics  
 
Blue Earth Diagnostics to wiodąca firma z branży diagnostyki molekularnej, skupiająca się na opracowywaniu i 
wprowadzaniu na rynek innowacyjnych znaczników do obrazowania PET, umożliwiających ustalenie leczenia 
klinicznego i opieki nad pacjentami z nowotworami i wykorzystywanych w obszarach niezaspokojonych obecnie 
potrzeb medycznych. Założona w 2014 r. firma Blue Earth Diagnostics prowadzona jest przez uznanych ekspertów z 
zakresu klinicznego opracowywania i komercjalizacji innowacyjnych produktów medycyny nuklearnej. Pierwszym 
zatwierdzonym i dostępnym na rynku produktem spółki jest Axumin® (flucyklowina F 18), innowacyjny molekularny 
znacznik zatwierdzony w Stanach Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej do stosowania przy badaniach obrazowych PET 
w celu wykrywania i określania miejsca wznowy raka prostaty u mężczyzn z podejrzeniem wznowy na podstawie badań 
biochemicznych. Blue Earth Diagnostics jest finansowana przez Syncona, firmę inwestycyjną notowaną na londyńskiej 
giełdzie papierów wartościowych (LON: SYNC). Więcej informacji na stronie: www.blueearthdiagnostics.com. 
 
Informacje o firmie IASON Sp. z o.o. 
 
Spółka IASON Sp. z o.o. jest pierwszym w Polsce komercyjnym producentem i dystrybutorem radiofarmaceutyków do 
pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) wykorzystywanych w diagnostyce onkologicznej, kardiologicznej i 
neurologicznej. 
Spółka IASON produkuje i rutynowo dostarcza zgodnie z pozwoleniami europejskimi radiofarmaceutyki oparte na 18F 
do ośrodków wykonujących badania PET w Polsce oraz zagranicą. Zakłady produkcyjne znajdujące się w Warszawie, 
Kielcach i Mszczonowie spełniają standardy GMP i normy krajowe. Pracownicy spółki IASON są jednymi z najbardziej 
doświadczonych w branży. 
Spółka IASON jest członkiem Grupy Kapitałowej Synektik, notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych 
Więcej informacji uzyskać można na stronie: www.synektik.com.pl 
 

1. Dane ze strony: http://onkologia.org.pl/raporty pobrane dnia 4 czerwca 2018 r. 
  

Niniejszy komunikat prasowy ma na celu przedstawienie informacji o działalności biznesowej firmy Blue Earth 
Diagnostics w Europie. Należy zauważyć, że status pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i informacje na temat 
zarejestrowanego wskazania do stosowania różnią się w poszczególnych krajach na całym świecie. Aby uzyskać pełne 
informacje należy zapoznać się z charakterystyką produktu w danym kraju lub skontaktować się z firmą Blue Earth 
Diagnostics. 
 
Dane kontaktowe: 
 
Blue Earth Diagnostics (Europa) 
Georgina Mowatt 
Kierownik ds. komunikacji 
Tel.: +44 (0) 7810 355 912 
g.mowatt@blueearthdx.com  
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Blue Earth Diagnostics (USA) 
Priscilla Harlan 
Wiceprezes, Komunikacja korporacyjna 
Tel.: + 781-799-7917 
p.harlan@blueearthdx.com 
 
 
IASON Sp. z o.o. 
Przemysław Kozanecki 
Prezes zarządu 
Tel.: +48 663 927 511 
pbkozanecki@synektik.com.pl 
 
Kontakt dla mediów: 
 
Sam Brown Inc. (na rzecz Blue Earth Diagnostics) 
Mike Beyer 
Tel.: + 312-961-2502 
mikebeyer@sambrown.com 
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