
Streszczenie popularno-naukowe projektu: 

 

W czasie operacji, szczególnie kardiochirurgicznych, kiedy wymagane jest użycie różnych 

skomplikowanych urządzeń medycznych lub sztucznej aparatury podtrzymującej oddychanie i krążenie krwi, 

konieczne jest zastosowanie leków takich jak heparyna, które zapobiegają krzepnięciu krwi i zatykaniu 

plastikowych rurek transportujących krew. Niestety, ale czasami, kiedy krew jest za bardzo upłynniona może 

wystąpić krwawienie, którego nie można zatamować, co może zagrażać życiu pacjenta. Jedynym sposobem jest 

podanie substancji, która znosi działanie heparyny i przywraca odpowiednią krzepliwość krwi. Jedyną dostępną 

obecnie odtrutką heparyny jest siarczan protaminy. Jest to białko izolowane z nasienia łososia i wykazuje silne 

właściwości alergizujące. U 10% pacjentów może dochodzić do wystąpienia niekorzystnych efektów, takich jak 

nagły spadek ciśnienia krwi i częstości pracy serca, co znacznie pogarsza ich i tak trudny stan. Rzadko bo u 0.1-

1% przypadków, szczególnie u pacjentów z cukrzycą przyjmujących insuliny protaminowe lub uczulonych na 

ryby, może nawet dochodzić do wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego i stanu zagrożenia życia. 

W ramach naukowego projektu finansowanego przez NCN w latach 2012-2015 opracowaliśmy nową w 

100% syntetyczną substancję, która bezpiecznie przywraca prawidłową krzepliwości krwi pacjentów 

przyjmujących leki upłynniające krew takie jak heparyny i mogłaby zastąpić protaminę w szpitalach. Nasza 

nowa substancja została opatentowana jako wynalazek, ponieważ posiada 3 unikalne cechy dające jej przewagę 

nad protaminą: 

1. Prostsza, powtarzalna i bardziej produktywna synteza polimeru w porównaniu do protaminy – białka 

izolowanego z nasienia łososi poławianych u wybrzeży Japonii 

2. Wyższe bezpieczeństwo od protaminy przy zachowaniu tej samej skuteczności, a w szczególności 

brak właściwości uczulających – protamina jako wielkocząsteczkowe białko pochodzenia zwierzęcego 

może wywołać reakcję anafilaktyczną u uczulonych pacjentów, np. cukrzyków przyjmujących wcześniej 

insulinę protaminową 

3. Pełna skuteczność w stosunku do heparyn drobnocząsteczkowych – protamina neutralizuje je 

maksymalnie w 60%, co nie pozwala na szersze stosowanie bezpieczniejszych od heparyny 

niefrakcjonowanej heparyn drobnocząsteczkowych podczas zabiegów operacyjnych 

Dalszy rozwój potencjalnej innowacji produktowej zależy od zainteresowania naszą technologią 

polskiego przemysłu biotechnologicznego/farmaceutycznego, ponieważ do przeprowadzenia badań 

rejestracyjnych konieczne są znacznie większe fundusze finansowe i kadrowe. Poszukiwanie współpracy naszego 

zespołu naukowego z polskim przedsiębiorcą zainteresowanym zakupem praw do odkrytej substancji będą 

stanowić cel powyższego projektu. Planujemy zorganizowanie serii spotkań z potencjalnymi podmiotami 

gospodarczymi w celu zainteresowania technologią. Podczas prowadzonych rozmów zamierzamy wykorzystać 

przygotowaną w ramach niniejszego projektu niezależną wycenę własności intelektualnej oraz analizę rynkową 

świadczącą o opłacalności wdrożenia. Dodatkowo zamierzamy przygotować materiały reklamujące kandydata na 

lek na poziomie zbliżonym do produktów leczniczych prezentowanych przez biznes farmaceutyczny, co zwiększy 

szanse sukcesu rozmów z potencjalnymi partnerami biznesowymi. 

W przypadku sukcesu projektu, istnieje duża szansa, że odkryta przez nas substancja zostanie zbadana 

najpierw na zwierzętach, a później na ochotnikach i za kilka lat wejdzie do lecznictwa poprawiając stan tysięcy 

pacjentów, poddawanych corocznie operacjom na sercu i naczyniach krwionośnych, które wymagają podawania 

leków przeciwkrzepliwych oraz bezpiecznego środka, który zatrzyma upłynniające krew działanie heparyn, tak, 

aby nie doszło do wykrwawienia na stole operacyjnym. 

 


