
20   |   2017

raport roczny   | 2017

BENEFICJENT: 
NanoSanguis SA 

WARTOŚĆ WSPARCIA:

5 386 079 zł

FINANSOWANIE: PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ/BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE 
ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

PROJEKT

ORGANFARM – SYSTEM DO DŁUGOTERMINOWEGO PRZECHOWYWANIA ORGANÓW EX VIVO

WARTOŚĆ PROJEKTU:

8 087 562 zł

PROBLEMEM TRANSPLANTOLOGII 
NA CAŁYM ŚWIECIE JEST NIE 
TYLKO DEFICYT ORGANÓW, LECZ 
TAKŻE NIEMOŻNOŚĆ UTRZYMANIA 
ICH W DOBRYM STANIE PODCZAS 
DŁUGOTRWAŁEGO TRANSPORTU
Możliwość przechowywania i transportu organów 
w warunkach zbliżonych do fizjologicznych oraz nie-
wielkie i efektywne urządzenie służące do transportu 
organów to potrzeby, których zaspokojenie mogło-
by stać się przełomem w dziedzinie transplantologii. 

Odpowiedzią na te potrzeby jest opracowana przez 
firmę NanoSanguis SA koncepcja systemu Organ-
Farm, służącego do długoterminowego przechowy-
wania i transportu organów. System składa się z pły-
nu do perfuzji i łatwego w transporcie urządzenia. 

Organ
Farm
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Zapewnia ono sterylne warunki, stabilną temperatu-
rę i perfuzję organu oraz umożliwia monitorowanie 
jego parametrów. System wydłuża czas przechowy-
wania organów nawet do 5 dni, co może zwiększyć 
stopień pokrycia światowego zapotrzebowania na 
organy do przeszczepów nawet o 25 proc. Płyn 
perfuzyjny, będący kluczowym know-how spół-
ki, posiada zdolność dostarczania tlenu i glukozy. 
Pozwala to na zachowanie dobrego stanu pobra-
nego organu i jego regenerację. Jednocześnie za-
pewniona przez system kompleksowa diagnostyka 

organu zwiększa szanse na przyjęcie przeszczepu. 
Pomysłodawca projektu, firma NanoSanguis SA, to 
startup specjalizujący się w komercjalizacji wyni-
ków badań B+R. Jej założycielami są prof. Tomasz 
Ciach – chemik, biolog i nanotechnolog z Politech-
niki Warszawskiej oraz Agata Stefanek, naukowiec 
z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW. 
Projekt OrganFarm zyskał niemal 5,4 mln zł dofi-
nansowania z programu POIR w ramach budżetu 
„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizo-
wane przez przedsiębiorstwa”.

ZESPÓŁ NANOSANGUIS

Program
Operacyjny
Inteligentny
Rozwój



NASZYM MARZENIEM JEST 
ODWRÓCIĆ OBECNĄ SYTUACJĘ, 
W KTÓREJ PACJENCI CZEKAJĄ 

NA NARZĄDY – CHCEMY,  
ABY TO ORGANY CZEKAŁY  

NA POTRZEBUJĄCYCH 
PACJENTÓW 
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NASZ PROJEKT, W KTÓRY 
ZAANGAŻOWANI SĄ NAUKOWCY 
I EKSPERCI Z DZIEDZINY 
BIOTECHNOLOGII I MEDYCYNY, 
UMOŻLIWIA REALIZACJĘ NASZEJ WIZJI 
System OrganFarm ma w założeniu rozwiązać takie 
problemy, jak:

• uszkodzenie narządów podczas transportu ze 
względu na brak warunków fizjologicznych (brak 
źródła energii, źródła tlenu, transport w warun-
kach hipotermii),

• duże odległości między dawcą i biorcą = długi 
transport = ryzyko uszkodzenia organów,

• skomplikowana i duża aparatura.

Nasze urządzenia pozwolą na przechowywanie or-
ganów w warunkach maksymalnie zbliżonych do 
fizjologicznych: normotermia, transport tlenu i sub-
stancji odżywczych, wymiana gazów oddechowych. 
Dzięki temu od samego momentu pobrania zacho-
wają one swoje funkcje fizjologiczne, np. wątroba 

w dalszym ciągu produkować będzie żółć, a nerki 
mocz. Zapewni to możliwość ciągłej diagnozy sta-
nu organu, a także jego regenerację przed przesz-
czepieniem do organizmu biorcy. Mimo zaawan-
sowanych funkcji urządzenia posiadać będą małe 
rozmiary oraz niewielką wagę (do 7 kg), co pozwoli 
na wyeliminowanie konieczności organizowania 
drogiego specjalistycznego transportu angażujące-
go wieloosobowe zespoły, a co za tym idzie – na 
obniżenie zarówno kosztów, jak i czasu transportu.

Rezultaty projektu zostaną wdrożone na rynku 
krajowym oraz międzynarodowym (m.in. USA, 
UE) przez sprzedaż licencji dużym firmom far-
maceutycznym. Realizacja projektu, oprócz za-
spokojenia istotnej potrzeby rynkowej, pozwoli 
również na poprawę zdrowia i uratowanie wielu 
ludzkich istnień, co stanowi dla nas główną moty-
wację do pracy.

Zdaniem beneficjenta
Agata Stefanek 
CEO I WSPÓŁZAŁOŻYCIEL NANOSANGUIS SA
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NA CO KONKRETNIE ZOSTAŁY 
PRZEZNACZONE PIENIĄDZE 
Z DOFINANSOWANIA?
Pieniądze z dofinansowania zostały wydane na od-
czynniki i materiały do badań, wynagrodzenia oraz 
na usługi zewnętrzne związane na przykład z otrzyma-
niem zgody komisji bioetycznej na prowadzenie badań.

W CZYM POMOGŁO PAŃSTWU 
DOFINANSOWANIE Z NCBR?
Gdy nie ma jeszcze konkretnego produktu, a tylko 
technologia, którą dopiero trzeba zbadać, inwesto-
rzy prywatni nie są skłonni podejmować ryzyka. 
Proces prowadzenia badań jest długotrwały i ryzy-
kowny, bo nie wszystkie pomysły badawcze udaje 
się przekształcić w gotowy produkt.

Dzięki temu, że 67 proc. pieniędzy otrzymaliśmy od 
NCBR, mogliśmy zamienić pomysł badawczo-roz-
wojowy w technologię, która zostanie wdrożona 
w opiece zdrowotnej. W ten sposób przeszliśmy od 
fazy pre-seed do projektu przygotowanego do ko-
mercjalizacji.

Zdaniem beneficjenta
Piotr Pietrzak 
STARTVENTURE@POLAND, CZŁONEK RADY NADZORCZEJ NANOGROUP SA

DZIĘKI PIENIĄDZOM OD NCBR, 
ZAMIENILIŚMY POMYSŁ 

BADAWCZO-ROZWOJOWY 
W TECHNOLOGIĘ, KTÓRA 

ZOSTANIE WDROŻONA
W OPIECE ZDROWOTNEJ

System 
wydłuża czas  
przechowywania 
organów nawet  
do 5 dni


