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Centrum Transferu Technologii INTech Sp. z o.o. (CTT INTech) poszukuje partnera biznesowego w celu dalszego rozwoju  
technologii dedykowanej na rynek medyczny, której produktem jest detektor luminescencyjny, na podstawie którego może 
 powstać urządzenie do precyzyjnej lokalizacji komórek nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów skóry 
(głównie czerniaka). Projekt znajduje się na wczesnym, II poziomie gotowości wdrożeniowej, a głównym krokiem milowym do 
osiągnięcia w najbliższej perspektywie jest przeprowadzenie badań in vitro, in vivo oraz badań klinicznych. 

PROBLEM

Brak skutecznej, nieinwazyjnej metody leczenia 
złośliwych nowotworów skóry

ROZWIĄZANIE

Wynalazek stanowiący połączenie terapii 
fotodynamicznej i hipertermii

Najliczniejszą grupę nowotworów złośliwych człowieka stano-
wią nowotwory złośliwe skóry. Dwie główne grupy nowotworów 
złośliwych skóry to tzw. nieczerniakowe raki skóry, których  
częstość występowania jest znacznie wyższa, niż wynika to  
z oficjalnych danych statystycznych oraz czerniak złośliwy 
(melanoma malignum), nowotwór o bardzo złym rokowaniu,  
a jednocześnie o trudnym do przewidzenia przebiegu klinicz-
nym. Nowych możliwości w walce z nowotworami skóry  
upatruje się w metodach nieinwazyjnych, do których należą 
m.in. terapia fotodynamiczna (PDT) i hipertermia. Wady tej 
pierwszej to wysoki koszt sprzętu i fotouczulaczy, skuteczność 
tylko przy niektórych typach nowotworów i brak możliwości  
leczenia uogólnionej choroby nowotworowej. 

Odpowiedzią na zarysowany problem jest opracowany  
Wynalazek, umożliwiający stworzenie urządzenia do precyzyj-
nej lokalizacji komórek nowotworowych, dzięki nadaniu  
nano-cząstkom luminoforu odpowiednich biofunkcji. Ponadto, 
dzięki wysokiej czułości kontroli temperatury możliwe będzie  
wywołanie hipertermii komórek nowotworowych. Aplikacja  
Wynalazku stanowiłaby zatem połączenie elementów terapii 
fotodynamicznej i hipertermii.



PRZEWAGI KONKURENCYJNE

Oczekuje się, że urządzenie na bazie Wynalazku będzie posiadaoł szereg pożądanych atrybutów

Przewagą konkurencyjną wynalazku jest czułość na poziomie od 2 do nawet 5%, podczas gdy inne termometry optyczne nie  
przekraczają 1,4% dla temperatur biologicznych. Czułość jest kluczową cechą tego typu urządzeń. W związku z ograniczoną do 2 cm  
głębokością penetracji tkanek przez światła emitowane przez opracowany Wynalazek wydaje się, że wdrożenie ma największy  
potencjał ekonomiczno-społeczny w leczeniu nowotworów skóry.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

Wynalazek zgłoszono w UP RP. W dalszej kolejności planuje się objęcie go ochroną międzynarodową

Technologia została opracowana przez zespół pracowników naukowych Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN  
we Wrocławiu. Dnia 18.03.2016 r. dokonano zgłoszenia Wynalazku w polskim Urzędzie Patentowym. Właścicielem całości praw do  
Wynalazku jest INTiBS PAN

ZASTOSOWANIA 

Wynalazek dedykowany jest na rynek urządzeń do walki z rakiem skóry

Podstawowym kierunkiem wdrożenia Wynalazku będzie rynek medyczny, ze szczególnym uwzględnieniem urządzeń przeznaczonych  
do walki z nowotworami skóry (głównie czerniakiem). Z uwagi na swój charakter, urządzenie na bazie Wynalazku będzie wyrobem medycznym 
kategorii III.

ZESPÓŁ

PODMIOTY ODPOWIEDZIALNE ZA KOMERCJALIZACJĘ

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego we Wrocławiu jest placówką  
naukową zajmującą się przede wszystkim tzw. badaniami podstawowymi. Głównym zadaniem Instytutu jest synteza  
nowych materiałów, które wykazują niespotykane, lub niezbadane dokładnie wcześniej cechy i zjawiska, a następnie analiza  
ich wewnętrznej struktury atomowej, różnego rodzaju właściwości, którymi się charakteryzują i próba przedstawienia opisu,  
jak te dwa elementy są ze sobą powiązane.

Centrum Transferu Technologii INTech Sp. z o.o. jest specjalistyczną spółką celową INTiBS powołaną w celu  
komercjalizacji wyników badań prowadzonych przez pracowników naukowych Instytutu. Misją CTT INTech jest 
podnoszenie efektywności i konkurencyjności Instytutu poprzez inicjowanie współpracy z podmiotami z sektora 
przemysłu w zakresie wdrażania nowatorskich rozwiązań.
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MODEL KOMERCJALIZACJI

W celu podjęcia dalszych prac rozwojowych ukierunkowanych na sprzedaż Wynalazku, planuje się utworzenie spółki celowej (spin-off),  
w której udziały objęliby: Partner Strategiczny – w zamian za wkład kapitałowy, Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN  
– w zamian za aport kapitału intelektualnego w postaci praw do wynalazku oraz Zespół – również w zamian za wkład kapitałowy.

Dr Łukasz Marciniak  – Adiunkt w INTiBS PAN, specjalista w zakresie  
spektroskopii laserowej, nanomateriałów luminescencyjnych i emisji  
antystokesowskiej. 

Dr hab. inż. Dariusz Hreniak – Adiunkt i Pełnomocnik Dyrektora ds. Wdro-
żeń w INTiBS PAN we Wrocławiu.

Dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz – Adiunkt w INTiBS PAN, specjalista w za-
kresie kompozytów na bazie lantanowców, nanocząsteczek oraz laserów na 
ciele stałym.

Prof. dr hab. Wiesław Stręk  – Kierownik Zakładu Spektroskopii Stanów 
Wzbudzonych w INTiBS PAN. Edytor czasopism Journal of Alloys and 
Compounds oraz Journal of Rare Earths.. 




