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1. Michał Andruszkiewicz, Ocena metodą testu klonogennego wpływu elektroporacji milisekundowej na
mysie komórki guza chromochłonnego – badanie in vitro

2. Sandra Anyszczy, Ocena działania wybranych dawek promieniowania NIR na płytki krwi
3. Barbara Baraniecka, Metaanaliza kwestionariuszy oceny jakości życia chorych na cukrzycę typu 2
4. Alicja Dąbrowska, Molekularne oddziaływania witaminy C z albuminą surowiczą w terapii

antynowotworowej
5. Paweł Głąba, Badanie przepływu informacji w EEG podczas napadu nieświadomości
6. Mariusz Linard, Zbadanie wpływu wybranych czynników bakteriobójczych na zmiany morfologiczne

kolonii bakterii za pomocą metod dyfrakcyjnych i mikroskopowych
7. Marta Marciniak, Ilościowa analiza języka sekwencji aminokwasowych
8. Adam Maziarz, Zbadanie wpływu długości fali światła na rozkład przestrzenny widm dyfrakcyjnych

kolonii bakterii w multispektralnym dyfraktometrze optycznym
9. Łukasz Miaśkiewicz, Bioinformatyczny opis i klasyfikacja domen w białkach NLR grzybów
10. Aleksandra Muszyńska, Badanie materiałów hydroksyapatytowych technikami spektroskopii

oscylacyjnej
11. Natalia Niedzielska, Wpływ elektroporacji mikrosekundowej na ludzkie komórki glejaka - badania in

vitro
12. Wiktor Ortaszewski, Badanie parametrów wiązki laserowej po przekształceniu przez układy optyczne
13. Szymon Piasek, Zaprojektowanie urządzenia do optycznej nieinwazyjnej diagnostyki zatok (inż.)
14. Szymon Piasek, Zbadanie wpływu decentracji kolonii bakterii względem wiązki oświetlającej na cechy

ilościowe rozkładu przestrzennego ich widm dyfrakcyjnych Fresnela (mgr)
15. Marcela Raszewska, Wykorzystanie wybranych algorytmów numerycznej propagacji wiązki laserowej

dla celów biomedycyny laserowej oraz ich eksperymentalna weryfikacja
16. Joanna Sadłoń, Analiza strukturalna białek kolagenowych
17. Przemysław Sareło, Zależności fazowe pomiędzy sygnałami pulsu rogówki i pulsu dna oka u osób

zdrowych
18. Anna Sieradzka, Projekt układu do termicznego zabezpieczania akumulatorów mobilnych urządzeń

elektromedycznych
19. Martyna Sobolewska, Analiza rozkładu temperatury podczas zabiegów laserowych
20. Monika Spodniewska, Projekt urządzenia do nieinwazyjnego monitorowania poziomu glukozy
21. Emilia Sterna, Pomiary bardzo małych prądów stałych:
  techniki i zastosowania w naukach biomedycznych
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PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

przez Studentów I-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

 

Ocena metodą testu klonogennego wpływu elektroporacji milisekundowej na mysie komórki guza 

chromochłonnego – badanie in vitro 

 

 

AUTOR: Michał Andruszkiewicz 

PROMOTOR: dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, dr Julita Kulbacka                                                

CEL PRACY:  

Celem pracy było określenie wpływu czterech natężeń pola elektrycznego (800 V/cm, 1200 V/cm, 1600 V/cm i 2000 

V/cm) na komórki guza chromochłonnego pobrane z nadnerczy myszy (linia komórkowa PC12) oraz na owe komórki hodowane 

z czynnikiem wzrostu neuronów (NGF). Badania zostały przeprowadzone in-vitro. Metodą sprawdzania przeżywalności był test 

klonogenny. Eksperymenty zostały wykonane na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu, w laboratorium hodowli komórkowej 

Katedry i Zakładu Biochemii Lekarskiej. Do eksperymentów wykorzystano sprzęt z Katedry Inżynierii Biomedycznej Politechniki 

Wrocławskiej. 

 

MATERIAŁY: 

 

W badaniu wykorzystano elektroporator BTX ECM 830. Zastosowano następujące parametry elektroporacji: natężenie 

pola elektrycznego: 800 V/cm, 1200 V/cm, 1600 V/cm oraz 2000 V/cm;  8 impulsów o długości równej 100 µs i częstotliwości 1 

Hz. Komórki PC12 hodowano w płynie RPMI 1640 

wzbogaconym 50 ml FBS oraz 5 ml 

streptomycyny/ penicyliny. W przypadku hodowli 

z czynnikiem wzrostu (NGF) dodano go do 

medium w stężeniu 100 ng/ml. 

 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

Wyniki jednoznacznie wskazują na różnice w 

odpowiedzi komórek na zewnętrzne pole elektryczne. Komórki 

PC12 z NGF były znacznie bardziej wrażliwe na samo pole 

elektryczne. Otrzymane wyniki mogą służyć za podstawę do 

wykonywania badań modelujących komórki nerwowe, do 

których wnętrza wprowadzane będą substancje hydrofilowe za 

pomocą elektroporacji. W dalszej perspektywie umożliwi to 

badanie mechanizmów i potencjalnych leków chorób               

neurodegeneracyjnych. 

 

Rysunek 2. Linia komórkowa PC12 Rysunek 1. Linia komórkowa PC12 z NGF 
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Rysunek 3. Wyniki testu klonogennego 
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PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 
przez Studentów I-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

Ocena działania wybranych dawek promieniowania NIR na płytki krwi 
AUTOR:   inż. Sandra Anyszczy 
PROMOTOR: dr inż. Tomasz Walski 

CEL PRACY:  

Trombocyty to elementy morfotyczne krwi odpowiadające głównie za hemostazę, czyli ogół mechanizmów, 
których celem jest zapobieganie wypływowi krwi z naczyń krwionośnych. Celem niniejszej pracy było określenie 
wpływu promieniowania z zakresu bliskiej podczerwieni na podstawowe parametry morfologiczne  
i funkcjonalne płytek krwi. 

MATERIAŁY: 
Materiałem badawczym była krew pobierana od dorosłych osobników baranów rasy merynos polski. Aby 
zapobiec jej koagulacji, krew mieszano bezpośrednio przy pobieraniu z 3,2% roztworem cytrynianu trisodowego 
w stosunku 9:1. System do ekspozycji krwi na promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni składał się z 
czterech stanowisk, a każde z nich zbudowane było z trzech zasadniczych układów, odpowiadających za 
termostatowanie, mieszanie i naświetlanie próbek promieniowaniem NIR. Wyznaczono charakterystyki zmian 
morfologii płytek krwi (liczba, średnia objętość, wskaźnik anizocytozy i trombokryt), agregacji indukowanej 
agonistami ADP i kolagenem oraz stresu oksydacyjnego poprzez pomiar stężenia dialdehydu malonowego 
(MDA) w zależności od dawki promieniowania NIR. Uzyskane wyniki poddano szczegółowej analizie 
statystycznej przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica (StatSoft, Polska). 
UZYSKANE WYNIKI: 
Z otrzymanych w toku badań danych jasno wynika, że promieniowanie NIR ma znaczący wpływ na odpowiedź 
agregacyjną płytek krwi indukowaną kolagenem i ADP. Agregacja płytek w odpowiedzi na kolagen okazała się 
dawkozależna – największy jej spadek zaobserwowano przy zastosowaniu największej dawki promieniowania. Na 

podstawie danych literaturowych oraz uzyskanych 
wyników można stwierdzić, że inhibicja procesu 
agregacji jest najprawdopodobniej efektem zmian 
zachodzących bezpośrednio w płytkach krwi. Może to 
wynikać z ich uszkodzenia, zmniejszenia czułości na 
TxA2, odpowiedzialnego za czynność trombocytów 
bądź kumulacji cGMP, który modyfikuje aktywność 
niektórych receptorów błonowych tych elementów 
morfologicznych. Zmniejszona agregacja może być 
także spowodowana spadkiem liczby płytek, 
obserwowanym dla próbek poddanych naświetlaniu.  
Promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni nie 
indukowało istotnych statystycznie zmian 

peroksydacji lipidów błonowych estymowanych 
zawartością MDA we krwi, ani nie wpłynęło na wyniki 
pomiaru aktywowanego czasu krzepnięcia. 

Odpowiedź agregacyjna płytek na krwi na kolagen dla poszczególnych dawek 
zastosowanych do naświetlania w odniesieniu do próbki kontrolnej równej 100%. 
Wyniki testu post-hoc oznaczono na wykresie wskazując grupę zmiennych różniącą 
się od grupy kontrolnej w sposób statystycznie istotny: * p < 0,05; ** p < 0,01. 
Liczebność przypadków we wszystkich grupach wynosiła n = 6. Na wykresie 
zaznaczono wartość średnią ± odchylenie standardowe. 
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PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 
przez Studentów I-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ:  
 

„Metaanaliza kwestionariuszy oceny jakości życia chorych na cukrzycę typu 2” 
 

AUTOR:                                                    inż. Barbara Baraniecka 

PROMOTOR:                        Prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska                          
CEL PRACY:  
Cel pracy dyplomowej obejmował analizę najnowszych danych literaturowych, dotyczących jakości życia osób chorych na 
cukrzycę typu 2.  Badania nad jakością życia są coraz częściej stosowaną formą uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia, 
skuteczności leczenia lub oceny problemów zdrowotnych. Przeprowadzenie analizy przeglądu oraz wyników prac badawczych 
na temat oceny jakości życia w cukrzycy typu 2 pozwala na uzyskanie informacji odnośnie stosowanych kwestionariuszy oraz 
zależności jakości życia od różnych aspektów wpływających na obniżenie lub polepszenie jakości życia osób chorych na cukrzycę.  
W pracy przeprowadzono analizę najnowszych doniesień dotyczących oceny jakości życia, co umożliwiło uzyskanie informacji 
na temat: jaki kwestionariusz jest najczęściej stosowany, jakie aspekty są badane oraz jak wpływają one na jakość życia osób 
chorych na cukrzycę typu 2. 
 

MATERIAŁY: 
W celu realizacji pracy dyplomowej wykorzystano najnowsze prace naukowe dotyczące badań nad jakością życia w cukrzycy 
typu 2. Wyniki obejmujące najczęściej stosowane formularze, otrzymane wyniki i badane aspekty przedstawiono w formie 
wykresów. Ponadto dokonano obliczeń statystycznych, dzięki którym przedstawiono wyniki najczęściej stosowanych 
kwestionariuszy do pomiaru jakości życia.  
 

UZYSKANE WYNIKI: 
Według zebranych danych najczęściej stosowanym typem formularza był SF-36, będący kwestionariuszem ogólnym. Użyto go 
w 43% badań. Nieco rzadziej (12% badań) posługiwano się typem EQ-5D, który również jest ogólnym kwestionariuszem pomiaru 
jakości życia. Tylko w 9% przypadków użyto specyficznego formularza ADDQOL, który został dopasowany do cukrzycy, podobnie 
jak inne, rzadziej stosowane ankiety.  

 
Pomimo zebranych informacji literaturowych, jedynie w trzech przedstawionych badaniach wykorzystano zestawienie dwóch 
typów kwestionariuszy (ogólny i specyficzny). W pozostałych przypadkach (90% analizowanych badań) wyniki zostały oparte na 
podstawie jednego kwestionariusza. Zabieg łączenia dwóch formularzy w założeniu miał zapewnić ogólny pogląd na jakość 
życia, wraz z uwzględnieniem charakterystycznych szczegółów dotyczących choroby, w tym przypadku cukrzycy. Podczas analizy 
wyróżniono 25 badanych aspektów zależności jakości życia w cukrzycy typu 2. Można je podzielić na dwie grupy: społeczno-
demograficzne oraz kliniczne. Ponad połowa badanych aspektów należy do grupy czynników społeczno-demograficznych, nieco 
mniej (48%) zaliczanych jest do czynników klinicznych.  

Pomimo zróżnicowania wyników w niektórych badaniach, można wyznaczyć grupę czynników, które bezpośrednio 
wypływają na jakość życia. Miały one największy udział w analizowanych wynikach. Do nich zaliczamy: wiek, płeć, powikłania 
oraz czas trwania choroby. Przeprowadzona analiza wyników dwóch najczęściej stosowanych kwestionariuszy (SF-36, EQ-5D) 
potwierdziła wcześniejsze wnioski odnośnie wpływu tych aspektów na jakość życia osób chorych na cukrzycę typu 2. 

43%

12%

9%

9%

9%
3% 3% 3% 3% 3% 3%

Udział stosowanych kwestionariuszy

SF-36 EQ-5D WHQOL-BREF/WHQOL ADDQOL inne/autorskie Quality of Life Index (QLI) Diabetes D-39 DSQL DQoL DSC-R SF-12



WROCŁAWSKIE AKADEMICKIE SPOTKANIE BIOINŻYNIERÓW ( 27 kwietnia 2017, Wrocław) 

  

 

 

PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 
przez Studentów I-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Molekularne oddziaływania witaminy C z albuminą surowiczą w terapii antynowotworowej” 

AUTOR:                                                            inż. Alicja Dąbrowska 

PROMOTOR:                                              dr inż. Sebastian Kraszewski 

CEL PRACY: 

Witamina C, dzięki swym unikalnym właściwościom, znajduje zastosowanie w innowacyjnej terapii przeciwnowotworowej, 
wykorzystującej wysokie dawki witaminy C do zwalczania guzów rakowych. Podawanie pacjentom farmakologicznych ilości tego 
związku wymaga szczegółowego poznania jego farmakokinetyki, aby móc prawidłowo przewidywać skuteczność terapii oraz 
szacować reakcję i odpowiedź organizmu na lek. By w pełni zrozumieć farmakokinetykę witaminy C na etapie dystrybucji poprzez 
krew do miejsc docelowych należy dokładnie zbadać możliwości jej interakcji ze składnikami krwi, w tym z głównym białkiem 
osocza – albuminą surowiczą - odpowiedzialną za transport wielu substancji. Celem niniejszej pracy było zbadanie oddziaływania 
pomiędzy witaminą C, w zredukowanej i utlenionej formie, a ludzką albuminą surowiczą za pomocą technik modelowania 
molekularnego – dokowania molekularnego oraz dynamiki molekularnej: zlokalizowanie głównego miejsca oddziaływania 
liganda z białkiem oraz określenie energii swobodnej oraz stałej asocjacji utworzonych kompleksów.  

MATERIAŁY: 

Do badań wykorzystano krystalograficzną strukturę cząsteczki albuminy surowicy krwi ludzkiej (HSA), pobraną z Protein Data 

Bank (ID: 1AO6) oraz cztery struktury ligandów - witaminy C – w postaci kwasu L-askorbinowego (LAA) o konformacji wynikającej 
z chemii kwantowej i o konformacji po ustabilizowaniu cząsteczki w wodzie metodami dynamiki molekularnej oraz kwasu 
dehydroaskorbinowego (DHA) o analogicznych dwóch konformacjach. Dokowanie molekularne poszczególnych ligandów do 
białka przeprowadzono przy użyciu oprogramowania AutoDock 4.2.6 oraz AutoDockTools. Zastosowano algorytm genetyczny 
Lamarcka (LGA) do przeszukiwania przestrzeni w celu wytypowania najbardziej korzystnych energetycznie miejsc na HSA 
oddziałujących z danym ligandem. Symulacje dynamiki molekularnej posłużyły do zbadania zachowania się układu białko-ligand 
w czasie w warunkach zbliżonych do fizjologicznych. Do symulacji MD zastosowano program NAMD oraz VMD 1.9.2. 
Przeprowadzono dwie niezależne symulacje: dla HSA w obecności LAA oraz dla HSA w obecności DHA.  Środowisko symulacji 
stanowiły cząsteczki wody oraz jony Na+ i Cl- do zneutralizowania systemu i uzyskania fizjologicznego stężenia 150mmol/L, 
temperatura 300K i ciśnienie 1 bar (1000hPa).  Symulacje zostały przeprowadzone z zastosowaniem pola siłowego AMBER, 
definiującego siły i oddziaływania między atomami układu.  Do oszacowania energii swobodnej kompleksów HSA-witamina C, 
utworzonych w trakcie czasu trwania symulacji zastosowano metodę liniowego przybliżenia energii oddziaływania (LIE) 

UZYSKANE WYNIKI: 

Wyniki wykazały słabe oddziaływanie obu form witaminy C z albuminą surowicy krwi ludzkiej, a tworzące się kompleksy były 
wyjątkowo krótkotrwałe i niestabilne. Większe powinowactwo do albuminy wykazuje jednak zredukowana forma witaminy C w 
postaci kwasu L-askorbinowego, co potwierdzają zarówno wyniki dokowania jak i dynamiki molekularnej. Można więc 

przypuszczać, że to właśnie ta, zredukowana forma, będzie 
przebywać w słabym powiązaniu z albuminą we krwi, bo 
wykazuje do niej większe powinowactwo. Ogólnie rzecz 
ujmując, w organizmie (we krwi) albumina bierze znikomy 
udział w transporcie witaminy C poprzez krew, a czas retencji 
tej witaminy jeśli już dojdzie do oddziaływania z HSA będzie 
krótki. W odniesieniu do terapii przeciwnowotworowych z 
użyciem witaminy C podawanej dożylnie, takie wyniki mogą 
świadczyć o tym, że bardzo duża część z zaaplikowanej 
objętości witaminy (leku), pozostając w niezwiązanym stanie 
z głównym białkiem transportowym, będzie wykazywać 
aktywność biologiczną (biodostępność) w organizmie 
poddawanym terapii. Wyniki tej pracy wskazują na brak 
istotnego wpływu oddziaływań z albuminą na parametry 
farmakokinetyczne witaminy C, więc efekty farmakologiczne 
i długość okna terapeutycznego będą bardziej zależeć od 
metabolizmu wątroby, czy też szybkości ekskrecji witaminy 
poprzez nerki niż od jej oddziaływania z albuminą osocza.  
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PRZYKŁADOWE PRACE MAGISTERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

przez Studentów II-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

Badanie przepływu informacji w EEG podczas napadu nieświadomości 
 

AUTOR:              inż. Paweł Głąba 

PROMOTOR:      dr hab. inż. Mirosław Łątka         

CELE PRACY: 

• Porównania efektywności różnych metod detekcji ataków epileptycznych 

• Analiza przepływu informacji w mózgu w oparciu o funkcję DTF (ang. Directed Transfer Function) 

• Weryfikacja hipotezy o ogniskowym charakterze niektórych typów napadów nieświadomości.  

• Zbadanie możliwości predykcji napadów nieświadomości 

MATERIAŁY: 

 

W trakcie realizacji pracy poznano metody detekcji napadów epileptycznych. Zbadano ich efektywność 

i wybrano metodę dającą najbardziej wiarygodne wyniki. Wykorzystano ją do sprawdzenia przepływów 

informacji w mózgu bezpośrednio przed jak i w trakcie napadu nieświadomości w celu odnalezienia 

prekursora pozwalającego na predykcję napadu epileptycznego. Analiza sygnału EEG w trakcie napadu 

pozwoliła na weryfikację hipotezy o ogniskowym charakterze niektórych typów napadów nieświadomości.  

UZYSKANE WYNIKI: 

Napady nieświadomości wykazują charakter 

ogniskowy. Przed napadem maksymalne 

natężenie przepływu informacji wzrasta i 

osiąga wartość maksymalną podczas napadu. 

Występuje odprowadzenie dominujące 

podczas napadu występujące u każdego z 

badanych pacjentów. Możliwa jest detekcja 

napadu nieświadomości na podstawie 

lokalizacji źródła i natężenia przepływu 

informacji. Dalsze badania mogą pozwolić nie 

tylko na predykcję napadu ale również na jego  

aktywną blokadę.  
 

Rysunek 1. Wizualizacja przepływu informacji w EEG podczas napadu 

nieświadomości. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

Zbadanie wpływu wybranych czynników bakteriobójczych na zmiany morfologiczne kolonii bakterii za pomocą metod 
dyfrakcyjnych i mikroskopowych 

AUTOR:                       inż. Mariusz Linard 

PROMOTOR:               dr inż. Igor Buzalewicz                                 
CEL PRACY: 

Celem pracy było zbadanie wpływu wybranych czynników bakteriobójczych na zmiany morfologiczne kolonii wybranych 
gatunków bakterii za pomocą metod dyfrakcyjnych oraz mikroskopowych. Zaproponowana metoda pomiarowa oraz sposób 
analizy danych mogą przyczynić się do opracowania innowacyjnej metodologii testowania efektywności biobójczego 
działania wybranych substancji antybakteryjnych na bakterie tworzące biofilmy. 

MATERIAŁY: 
Zakres prac badawczych obejmował przygotowanie próbek mikrobiologicznych, przygotowanie, charakteryzację 
i aplikację substancji fotouczulających, dobór odpowiednich warunków fotoekscytacji, a także odpowiednie zastosowanie 
pozostałych czynników bakteriobójczych (promieniowania UV, alkoholu etylowego i przemysłowego środka chemicznego 
Desprej®) oraz analizę zmian morfologii kolonii bakterii  powstałych na skutek zastosowanych czynników fizykochemicznych 
za pomocą technik mikroskopii optycznej oraz technik dyfrakcyjnych. 
UZYSKANE WYNIKI: 
 

 
Widma dyfrakcyjne kolonii bakteryjnych E. coli po 

zastosowaniu wybranych czynników bakteriobójczych 
 

Zarejestrowane widma dyfrakcyjne bliskiego pola kolonii 
bakteryjnych, gatunków Escherichia coli oraz Yersinia 
enterocolitica, poddanych działaniu wybranych czynników 
fizykochemicznych, powstałe na skutek ugięcia zbieżnej, sferycznej 
wiązki laserowej oświetlającej badane struktury biologiczne, są 
zróżnicowane pod względem ich rozkładu przestrzennego. 
Przeprowadzona jednoczynnikowa analiza wariancji dla wartości 
średnich natężenia pikseli tworzących widma fresnelowskie oraz 
wygenerowane wykresy typu pudełkowego wykazały, iż istnieją 
statystycznie istotne różnice pomiędzy widmami reprezentującymi 
poszczególne grupy badawcze w stosunku do próbki kontrolnej 
(nie poddanej działaniu jakichkolwiek czynników). Z pomiarów 
mikroskopowych wynika natomiast, iż zastosowane czynniki 
bakteriobójcze wpływają bezpośrednio na strukturę 
morfologiczną kolonii bakterii, ich geometrię przestrzenną, a także 
właściwości optyczne. Analiza jakościowa oraz ilościowa 
otrzymanych danych pozwoliła na potwierdzenie przypuszczanej 
wcześniej korelacji pomiędzy zmianami w strukturze 
morfologicznej kolonii bakterii wywołanymi na skutek 
zastosowania wybranych czynników fizykochemicznych 
a rozkładem przestrzennym rejestrowanych widm dyfrakcyjnych. 
Wyniki zrealizowanych prac badawczych pozwalają na zwiększenie 
funkcjonalności zaproponowanej przez członków grupy Bio-Optyki 
z Katedry Inżynierii Biomedycznej, optycznej metody identyfikacji 
bakterii o ocenę efektywności działania różnych środków 
bakteriobójczych. 

 
Wykres typu pudełkowego dla wartości średnich natężenia 

pikseli w poszczególnych strefach widm dyfrakcyjnych 
Y. enterocolitica dla próbki kontrolnej (kolor niebieski) 

i poddanej działaniu promieniowania UV (kolor czerwony)  
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ:

Ilościowa analiza języka sekwencji aminokwasowych

AUTOR:                                               inż. Marta Marciniak

PROMOTOR:                                           dr inż. Witold Dyrka                                              

CEL PRACY: 
Natywna struktura przestrzenna białek jest zależna od sekwencji aminokwasów. Jest to tzw. hipoteza
termodynamiczna  i  stanowi  ona  podstawę  współczesnej  biologii  molekularnej.  Od  struktury
przestrzennej  zależy  z  kolei  funkcja  jaką  pełni  dane  białko.  Zależność  pomiędzy  sekwencją
a strukturą białka jest jednak często nieznana. Niewątpliwie zależy jednak od ilościowych własności
fizykochemicznych  aminokwasów.  Stąd  wyznaczanie  różnego  rodzaju  charakterystyk  ilościowych
sekwencji  aminokwasów  umożliwia  określenie  strukturalnego  oraz  funkcjonalnego  podobieństwa
pomiędzy białkami oraz przewidywanie, jak konkretne cechy wpływają na strukturę i funkcję.
Jednym z  obecnie  stosowanych  podejść  jest  przedstawianie  sekwencji  aminokwasów jako  zdania
w języku, gdzie poszczególnymi słowami są pojedyncze aminokwasy, bądź kilka aminokwasów. Za
pomocą  takiego  przedstawienia  sekwencji,  można  ją  analizować  przy  pomocy  metod  ilościowej
analizy tekstu, w tym także metod zaadoptowanych z nieliniowej analizy systemów dynamicznych.
Jak dotąd brakowało jednak narzędzia, które w jednym miejscu zebrałoby dostępne bazy danych
i pozwalałoby  na  szybkie  i  proste  wygenerowanie  odpowiednich  zestawień  cech  ilościowych
sekwencji białek oraz umożliwiałoby porównanie ich ze sobą.
Celem pracy inżynierskiej było zaprojektowanie i implementacja aplikacji webowej, która umożliwia
użytkownikowi analizę wybranych cech ilościowych sekwencji aminokwasowych.

MATERIAŁY:
Aplikacja została napisana w języku Python w frameworku webowym Django z użyciem bibliotek
Biopython,  Django  EasySelect2,  Matplotlib,  NumPy,  Pygal  oraz  Scikit-Learn.  Kod  źródłowy  jest
dostępny  pod  adresem:  https://git.e-science.pl/mmarciniak95/analiza_aminokwasy.git.  Cechy
ilościowe aminokwasów zostały zaczerpnięte z bazy AAindex (http://www.genome.jp/aaindex/).

UZYSKANE WYNIKI:
Program  umożliwia  analizę  pojedynczych  sekwencji,  a także  porównanie  dwóch  sekwencji.
Przedstawienie aminokwasów przy pomocy ich cech ilościowych umożliwia analizowanie sekwencji
pod kątem jej właściwości chemicznych i fizycznych. W programie możliwe jest również wybranie
kilku cech ilościowych i przeprowadzenie dalszej analizy na głównych składowych tych cech.
Aplikacja jest pierwszym narzędziem webowym, które umożliwia przeprowadzenie ilościowej analizy
rekurencji (RQA) dla sekwencji aminokwasów. Dzięki analizie rekurencji użytkownik może w łatwy
i szybki  sposób  znaleźć  w sekwencji  miejsca,  na  których  występują  powtórzenia  aminokwasów
o podobnych właściwościach (rys. 1). Przykładowa analiza pokazała, że wyniki uzyskane przy pomocy
programu są porównywalne z wynikami jakie można znaleźć w źródłach literaturowych (rys. 2). 

Rys.2. Powtórzenia tandemowe znalezione klasyczną metodą PROSITE
(pogrubienie) oraz metodą opartą o rekurencję cech ilościowych

(pozycje pików na czerwono).  Obecność dodatkowego piku wskazuje
na zdegenerowane powtórzenia, którego nie wykrywa PROSITE.

Rys. 1. Wykres rekurencji dla białka HET e-1, przy zastosowaniu
wymiaru przestrzeni m=15, oraz promienia podobieństwa r=0.4

http://www.genome.jp/aaindex/
https://git.e-science.pl/mmarciniak95/analiza_aminokwasy.git
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Zbadanie wpływu długości fali światła na rozkład przestrzenny widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii w 

multispektralnym dyfraktometrze optycznym ” 

AUTOR:                                                     inż. Adam Maziarz 

PROMOTOR:                                               dr inż. Igor Buzalewicz 

CEL PRACY: 

Realizacja pracy dyplomowej obejmowała badania nad nową, optyczną metodą diagnostyki mikrobiologicznej 

opartą na zjawisku dyfrakcji światła na koloniach bakterii opracowaną w Grupie Bio-Optyki. Prace badawcze miały 

na celu zbadanie wpływu długości fali wiązki oświetlającej na rozkład przestrzenny widm dyfrakcyjnych Fresnela 

kolonii wybranych gatunków bakterii. Widma dyfrakcyjne Fresnela kolonii różnych bakterii na poziomie tego 

samego gatunku mają podobne cechy. Określenie wpływu długości fali światła na rozkład przestrzenny 

rejestrowanych widm Fresnela kolonii bakterii może pozwolić na wyodrębnienie ich dodatkowych cech, które mogą 

pozwolić na różnicowane  bakterii z większą dokładnością na poziomie ich szczepu lub serowaru.  

MATERIAŁY: 

W pracy badawczej wykorzystany został multispektralny dyfraktometr optyczny ze źródłami światła o długościach 

fali 405 nm, 532 nm, 635 nm oraz 780 nm. Prace pomiarowe polegały na rejestracji widm dyfrakcyjnych Fresnela 

kolonii bakterii gatunków Salmonella Enteritidis i Staphylococcus aureus, Escherichia coli i Pseudomonas 

aeruginosa. Widma te zostały wykorzystane do określenia zmian wpływu długości fali wiązki oświetlającej na obrazy 

dyfrakcyjne kolonii bakterii w zależności od stadium rozwoju kolonii. Dodatkowo, analizowane były również 

udostępnione przez Promotora widma dyfrakcyjne kolonii bakterii Citrobacter koseri, Enterobacter aerogenes, 

Proteus mirabilis, Staphylococcus aureus oraz Escherichia coli. Zaproponowane zostały metody analizy 

komputerowej zarejestrowanych widm dyfrakcyjnych kolonii badanych bakterii w celu wyznaczenia cechy 

morfologiczne widm dyfrakcyjnych kolonii wybranych gatunków bakterii. Ponadto przeprowadzono 

jednoczynnikową oraz dwuczynnikową analizę wariancji wyznaczonych cech ilościowych, mającą na celu wykazanie 

wpływu długości fali światła oraz stadium rozwoju kolonii bakterii na ich widma dyfrakcyjne. Opracowany został 

również skrypt w środowisku programistycznym MATLAB, demonstrujący teoretyczny wpływ długości fali wiązki 

oświetlającej wzorcowy przedmiot dyfrakcyjny na rozkład przestrzenny jego widm Fresnela w zależności od 

długości fali wiązki oświetlającej. 

UZYSKANE WYNIKI: 

Wyniki badań eksperymentalnych oraz przeprowadzonej 

analizy wariancji ANOVA wykazały, iż  istnieje bezpośredni 

wpływ długości fali wiązki oświetlającej na rozkład 

przestrzenny widm dyfrakcyjnych Fresnela kolonii bakterii 

w przypadku każdego z badanych gatunków bakterii, 

co można uzasadnić odmiennymi cechami 

morfologicznymi oraz właściwościami optycznymi kolonii 

bakterii poszczególnych analizowanych gatunków. 

Natężenie widm dyfrakcyjnych kolonii bakterii wzrasta 

wraz ze wzrostem długości fali światła. Świadczyć to może 

o tym, że w przypadku każdego z badanych gatunków 

bakterii absorpcja światła przez kolonie zmniejszała się 

wraz ze wzrostem długości fali światła. Przeprowadzone 

prace badawcze wykazały, iż rejestracja multispektralnych 

widm Fresnela pozwala na uwzględnienie osobniczych 

cech absorpcyjnych kolonii różnych gatunków bakterii. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ:

Bioinformatyczny opis i klasyfikacja domen w białkach NLR grzybów

AUTOR:                                               inż. Łukasz Miaśkiewicz

PROMOTOR:                                           dr inż. Witold Dyrka                                              

CEL PRACY: 
Białka, jedne z głównych cząstek budujących komórki organizmów żywych, są polimerami, których
łańcuchy  (sekwencje)  składają  się  z  aminokwasów  (zwykle  ponad  stu).  Fragmenty  sekwencji
aminokwasów odpowiedzialne za  konkretne funkcje  nazywane są domenami.  Bardzo interesującą
grupę białek stanowią białka NLR, czyli  wewnątrzkomórkowe receptory odpowiedzialne za wrodzoną
odpowiedź immunologiczną. Co ciekawe, dość dobrze opisane w królestwie zwierząt i roślin, białka
NLR w królestwie grzybów są wciąż niedostatecznie poznane. Typowe białka NLR składają się z 3
domen:  domeny  rozpoznającej,  przeważnie  złożonej  z  powtarzających  się  motywów,  domeny
centralnej przechowującej energię, oraz domeny wykonawczej. 
Celem pracy była analiza i klasyfikacja domen wykonawczych w białkach NLR grzybów na podstawie
cech sekwencji aminokwasowych z wykorzystaniem metod maszynowego uczenia.

MATERIAŁY:
Analizy  przeprowadzono  na  dwóch  zbiorach  danych.  Pierwszy,  utworzony  w  celu  przetestwania
stosowanych algorytmów zawierał pary 4 rodzin domen ze zbioru Pfam pełniących funkcje efektorów
w  białkach  NLR  wybranych  (PNP_UDP_1,  DUF676,  Goodbye_like,  Helo_like).  Drugi  zbiór,  będący
docelowym  przedmiotem  analizy,  zawierał  sekwencje  4000  domen  wykonawczych  białek  NLR
grzybów o długości co najmniej 100 aminokwasów, w tym 1400 dotąd nie opisanych.
W pracy wykorzystano środowisko Matlab, w szczególności Neural Network Toolbox.

UZYSKANE WYNIKI:
Sekwencje  domen  zostały  zapisane  za  pomocą  wektorów  częstości  występowania  unigramów
(pojedynczych  aminokwasów)  i  bigramów  (sąsiadujących  par  aminokwasów).  Następnie  zbiory
sekwencji zostały pogrupowane przy użyciu algorytmów k-średnich oraz samoorganizującej się mapy
(SOM). Jakość klastrowania była oceniana za pomocą wskaźników Rand Index (RI) oraz Adjusted Rand
Index (ARI) w odniesieniu do znanego prawdziwego grupowania (na dwie rodziny w przypadku par
lub na 11 rodzin w przypadku opisanej w literaturze części zbioru 4000 domen wykonawczych NLR).
Dla zbioru par domen lepsze wyniki dawały przeważnie klasteryzacja przez SOM oraz reprezentacja
unigramowa. Natomiast dla docelowego zbioru domen wykonawczych NLR grzybów lepsze wyniki
zostały  uzyskane  dla  reprezentacji  bigramowej,  przy  czym  dla  mniejszej  założonej  liczby  klas
dokładniejsze grupowanie powstało przy użyciu k-średnich (ARI do 0.40 dla 13 klas), podczas gdy od
liczby klas ok. 16, bardziej sprawdzała się sieć SOM (ARI do 0.41 dla 21-22 klas), por. Rys.1.
W ostatniej części pracy podjęto próbę przyporządkowania nieopisanych dotąd sekwencji do znanych
oraz nowych klas domen na podstawie pokrywania się poszczególnych klastrów zidentyfikowanych
w ramach pracy z klasyfikacją znaną z literatury. W ten sposób zidentyfikowano prawdodobną nową
klasę grzybowych domen wykonawczych (klasa 12 w Tab.1). 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

 „Wpływ elektroporacji mikrosekundowej na ludzkie komórki glejaka - badania in vitro” 

AUTOR:                                                 inż. Natalia Niedzielska 

PROMOTOR:                     dr hab. inż. Małgorzata Kotulska, dr inż. Julita Kulbacka                        

CEL PRACY: 

Choroby nowotworowe są jedną z zasadniczych przyczyn zgonów na świecie. Najnowsze badania 

skupiają się na innowacyjnych, spersonalizowanych przeciwnowotworowych metodach np.: terapia 

genowa. Celem pracy było doświadczalne zbadanie przeżywalności komórek glejaka poddanych 

elektroporacji mikrosekundowej (ang. Microsecond Pulsed Electric Fields, μsPEF) i określenie 

odpowiednich stężeń jonów wapnia (CaCl2) oraz optymalnych warunków pola elektrycznego, które 

wpływają na komórki nowotworowe. 

MATERIAŁY: 

Doświadczenia przeprowadzono na linii komórkowej SNB19 (linia ludzkich komórek 

nowotworowych glejaka). Komórki hodowano w sterylnych 

warunkach w butelkach hodowlanych w postaci 

monowarstwy. Komórki SNB19 elektroporowano 

w obecności i bez obecności jonów wapnia. Ocenę aktywności 

mitochondriów wykonano testem cytotoksyczności MTT (3-

(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) 

po inkubacji 24 h i 72 h. Dodatkowo dokonano 

immunocytochemicznej oceny ekspresji markera 

nowotworów mózgu MGMT (ang. O6-alkylguanine DNA 

alkyltransferase) i markera apoptozy: kaspazy-3, kaspazy-8, 

kaspazy-12 w komórkach poddanych eksperymentom.  

 

UZYSKANE WYNIKI: 

Otrzymane wyniki wskazują, że odpowiednio dobrane parametry elektroporacji (natężenie pola 

elektrycznego i stężenie wapnia) eliminują badane komórki glejaka. Zastosowanie metody 

połączonej z podawaniem jonów wapnia powoduje wzrost śmiertelności komórek nowotworowych 

o 50%. Ocena immunocytochemiczna pokazuje podwyższoną ekspresję białek zaangażowanych 

w proces apoptozy. Wraz ze wzrostem natężenia pola elektrycznego, obserwujemy na zdjęciach 

mikroskopowych silne zabarwianie świadczące o większej śmiertelność komórek. Niska toksyczność 

chlorku wapnia w stosunku do zdrowych komórek sprawia, że mógłby stanowić tańszą alternatywę 

dla leków cytostatycznych, pozwalając na jednoczesne obniżenie efektów ubocznych terapii. Wyniki 

badań mogą mieć wpływ na rozwój elektrochemioterapii przy leczeniu guzów głębiej 

zlokalizowanych. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

Badanie parametrów wiązki laserowej po przekształceniu przez układy 
optyczne 

 

AUTOR:                                                 inż. Wiktor Ortaszewski 

PROMOTOR:                                         dr inż. Iwona Hołowacz 

CEL PRACY:   

W dzisiejszym świecie laser jest nieodzownym elementem w wieku dziedzinach nauki np. w medycynie 
telekomunikacji, budownictwie. Dlatego poznanie zasady działania lasera oraz wyznaczenie parametrów wiązki 
promieniowania laserowego jest istotne w zrozumieniu zagadnień dotyczących światła. Przekształcenie wiązki 
laserowej przy pomocy układów optycznych zwiększa możliwość zastosowań laserów w nauce i w technice. 
Zazwyczaj stosuje się to do minimalizacji kąta rozbieżności oraz w celu zogniskowania promienia. Celem pracy było 
wyznaczenie parametrów wiązki generowanej przez laser He – Ne takich, jak: szerokość oraz promień krzywizny 
po przejściu przez układ optyczny. 

 

MATERIAŁY: 

Pomiary eksperymentalne przeprowadzone zostały na laserze HeNe (632,5 nm, 5 mW, producent: Thorlabs) 

oraz za pomocą kamery CCD DCC1545M-GL (matryca: 6,66 mm x 5,32 mm, rozdzielczość: 1280x1024 pikseli, 

szerokość piksela: 5,2 μm, producent: ThorLabs). Zmierzono średnicę poprzecznej wiązki laserowej oraz jej 

rozbieżność. Pomiar mocy promieniowania przeprowadzono za pomocą miernika mocy PM100D Thorlabs 

oraz detektora S120VC (średnica powierzchni światłoczułej: 9,5 mm, zakres spektralny: 200 - 1100 nm, 

zakres mocy 50 nW – 50 mW, producent Thorlabs). Algorytm oraz aplikacja GUI zostały opracowane w 

środowisku MATLAB®.  

 

Na rysunku przedstawiono schemat stanowiska do pomiaru 
parametrów wiązki laserowej po przejściu przez soczewkę. W 
jego skład wchodzą: laser He – Ne, badana soczewka (f = 5 cm i 
f = 15 cm), kamera CMOS oraz komputer z odpowiednim 
oprogramowaniem. 

 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

W celu dokonania pomiaru wykonano 3 zdjęcia wiązki za pomocą kamery, zmieniając jej położenie o znaną 

odległość na podstawie odczytu wartości ze skali umieszczonej na szynie po której porusza się kamera. Zdjęcia 

te poddano obróbce tak, aby wiązka znajdowała się na środku zdjęcia, co prezentują poniższe zdjęcia wykonane 

w pewnej odległości od lasera o wzajemnej odległości 5cm. 

 
Wyliczenie teoretycznych parametrów rozpoczęto od wyznaczenia parametru konfokalnego wiązki 

przedmiotowej. Następnie obliczono, ile wynosi współczynnik przekształcenia wiązki. Odległość płaszczyzny 

przewężenia od płaszczyzny ogniskowej obliczono korzystając z wiedzy o położeniu przewężenia wiązki lasera. 

Wyliczono średnicę przewężenia wiązki obrazowej, oraz obliczono jej rozbieżność. Opracowano algorytm 

numerycznej propagacji wiązki. 
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PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 
przez Studentów II-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

Zaprojektowanie urządzenia do optycznej nieinwazyjnej diagnostyki zatok 

AUTOR:                       inż. Szymon Piasek 

PROMOTOR:               Prof. zw. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska 
CEL PRACY: 

Celem pracy było zaprojektowanie i wykonanie oświetlacza oraz fantomu zatok szczękowych, a następnie wybór 
najlepszego detektora (telefony komórkowe). Zadaniem układu jest ustalenie obecności płynu w fantomie oraz 
rozróżnienie jego stężenia. 

MATERIAŁY: 

Omówiono: budowę anatomiczną zatok, najpopularniejsze obecnie stosowane metody diagnostyki zapalenia zatok. 
Podczas konstrukcji układu pomiarowego i wykonywania pomiarów przetestowano 6 diod o długości fali z zakresu 
bliskiej podczerwienie oraz 4 modele smartfonów. Wykonano również sześcian z kości indyczej, który stanowił fantom 
ludzkich zatok.  

UZYSKANE WYNIKI: 
Skonstruowany układ pomiarowy zgodnie  
z założeniami umożliwia symulację optycznej 
nieinwazyjnej diagnostyki zatok przynosowych. 
Głównymi czynnikami wpływającymi na jakość  
i rzetelność rejestrowanych obrazów ma 
zastosowana dioda oraz detektor. W przypadku 
diody głównym czynnikiem jest rzeczywista długość 
fali przez nią emitowana (podczas badań 
wykonywano dodatkowo pomiar długości fali  
w celu weryfikacji dołączanych dokumentacji 
technicznych), natomiast w przypadku detektora 
jest nim zastosowany rodzaj matrycy oraz filtrów 
podczerwieni w aparacie fotograficznym 
smartfonu. W celu weryfikacji jakości 
rejestrowanych obrazów za pomocą telefonu 
zarejestrowano również obrazy za pomocą kamery 
CCD.   
Zalety opracowanej metody: 
- badanie niejonizujące,  
- niski koszt produkcji urządzenia, 
- krótki czas badania, 
Wady opracowanej metody: 
- nie pozwala na określenie genezy schorzenia,  
- najnowsza generacja smartfonów wyposażona 
jest w bardzo dobry filtr podczerwieni, który 
uniemożliwia rejestrację promieniowania w tym 
zakresie. 

Rozkład stopni szarości wzdłuż osi skanowania dla próbki 
pustej. 

Po lewo: Skonstruowany oświetlacz diodowy emitujący 
promieniowanie z zakresu bliskiej podczerwieni. 
Po prawo: Zdjęcie próbki pustej zarejestrowane smartfonem 
LG E610 Swift L5, oświetlanej diodami OSRAM SFH 4550.  
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PRZYKŁADOWE PRACE MAGISTERSKIE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 
przez Studentów II-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

Zbadanie wpływu decentracji kolonii bakterii względem wiązki oświetlającej na cechy 
ilościowe rozkładu przestrzennego ich widm dyfrakcyjnych Fresnela 

AUTOR:                       inż. Szymon Piasek 

PROMOTOR:               Dr inż. Igor Buzalewicz 
CEL PRACY: 

• Montaż układu pomiarowego, 

• Rejestracja serii zdjęć kolonii bakteryjnych, 

– Dla różnych przesunięć kolonii bakteryjnej względem wiązki oświetlającej, 

– Dla dwóch źródeł światła (635 nm i 532 nm), 

• Analiza zarejestrowanych zdjęć za pomocą programu Matlab – wykonanie na nich transformaty odwrotnej 
biegunowej, podział na ćwiartki a następnie na strefy, z których wyznaczono cechy ilościowe takie jak: 
średnia, odchylenie standardowe oraz jednorodność.  

• Ustalenie zakresu decentracji kolonii bakterii względem wiązki oświetlającej, który nie będzie wpływał 
negatywnie na cechy ilościowe rozkładu przestrzennego uzyskiwanych widm dyfrakcyjnych Fresnela. 

MATERIAŁY: 

Podczas realizacji pracy zapoznano się z dostępnymi technikami różnicowania kolonii bakteryjnych. Przedstawiono 
wykorzystywaną metodę identyfikacji kolonii bakteryjnych opartą o ich widma dyfrakcyjne Fresnela, jej istotne zalety 
oraz czynniki wpływające na rejestrowane widma. Do pomiarów wykorzystano kolonie bakteryjne E. Coli, które 
inkubowano przez 16 godzin.  

UZYSKANE WYNIKI: 
Na cechy ilościowe rozkładu przestrzennego widm 
dyfrakcyjnych Fresnela kolonii bakteryjnych 
wpływają przede wszystkim takie czynniki jak forma 
i czas inkubacji. Niemniej jednak podczas samego 
pomiaru najistotniejszym czynnikiem jest 
ustawienie kolonii bakteryjnej w centrum wiązki 
oświetlającej. Na podstawie przeprowadzonych 

badań wykazano, iż decentracja ma istotny wpływ na wartości 
cech ilościowych, a szczególnie na natężenie pikseli, co znacząco 
wpływa na trafność identyfikacji kolonii bakteryjnej.  

Metodologia wykonywania pomiarów.  

Zestawienie uzyskanych wyników. 
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PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

przez Studentów I-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Wykorzystanie wybranych algorytmów numerycznej propagacji wiązki laserowej dla celów biomedycyny 

laserowej oraz ich eksperymentalna weryfikacja ” 

AUTOR:                                                     inż. Marcela Raszewska 

PROMOTOR:                                               dr inż. Igor Buzalewicz 

CEL PRACY: 

Promieniowanie laserowe znalazło szerokie zastosowanie w medycynie i biologii w różnorodnych technikach 

diagnostycznych lub też terapeutycznych. Uzyskane efekty terapeutyczny oraz skuteczność pomiaru są uzależnione, 

nie tylko od długości fali lub koherencji promieniowania laserowego, lecz również od średnicy przekroju 

poprzecznego wiązki laserowej, jej kąta rozbieżności oraz rozkładu przestrzennego natężenie (mocy) wiązki w 

przekroju poprzecznym. Tym samym konieczne jest opracowanie rozwiązań technicznych mających na celu kontrolę 

oraz optymalizację rozkładu przestrzennego wykorzystywanych wiązek laserowych. Celem niniejszej pracy było 

opracowanie algorytmu numerycznej propagacji wiązki laserowej opartego na mechanizmie wolnej propagacji oraz 

wykorzystującego koncepcję widma kątowego, jak również eksperymentalna weryfikacja poprawności działania 

algorytmu za pomocą pomiarów wiązki generowanej przez laser HeNe. 

MATERIAŁY: 

Pomiary eksperymentalne średnicy poprzecznej wiązki laserowej oraz jej rozbieżności zostały przeprowadzone na 

laserze HeNe (632,5 nm, 5 mW, producent: Thorlabs) oraz kamery CCD DCC1545M-GL (matryca: 6,66 mm x 

5,32 mm, rozdzielczość: 1280x1024 pikseli, szerokość piksela: 5,2 μm, producent: ThorLabs). Pomiar mocy 

promieniowania przeprowadzono za pomocą miernika mocy PM100D ( producent: Thorlabs) oraz detektora S120VC 

(średnica powierzchni światłoczułej: 9,5 mm, zakres spektralny: 200 - 1100 nm, zakres mocy 50 nW – 50 mW, 

producent Thorlabs). Algorytm oraz aplikacja GUI zostały opracowane w środowisku MATLAB®. 

UZYSKANE WYNIKI: 

Na podstawie pomiarów eksperymentalnych wyznaczono średnice wiązki laserowej generowanej przez laser HeNe 

w różnych odległościach od źródła światła oraz rozbieżność i moc wiązki laserowej, które zostały określone w celu 

weryfikacji rezultatów opracowanego algorytmu numerycznej propagacji wiązki laserowej. Algorytm opierał się na 

mechanizmie propagacji widma kątowego z wykorzystaniem funkcji przenoszenia wolnej przestrzeni.  Uzyskane 

wyniki  wykazały, że przygotowany algorytm pozwala na określenie rozkładów przestrzennych natężenia wiązki 

laserowej oraz jej średnicy w różnych odległościach od źródła światła z błędem względnym mniejszym niż 1 % 

względem wyników pomiarów eksperymentalnych.  Oznacza to, iż może on zostać zastosowany do obliczania 

parametrów wiązki laserowej przy określaniu zagrożenia promieniowaniem laserowym podczas pracy z źródłami 

laserowymi, a także w planowaniu diagnostyki i terapii stosujących promieniowanie laserowe. Opracowany został 

również  graficzny interfejs użytkownika w celu 

ułatwienia komunikacji użytkownika z programem 

realizującym numeryczną propagację wiązki laserowej, 

przygotowanym na podstawie uzyskanych wyników oraz 

opracowanych rozwiązań programistycznych. Umożliwia 

on wprowadzenie początkowych parametrów wiązki 

laserowej (średnica w płaszczyźnie przewężenia, długość 

fali) oraz odległości propagacji wiązki, aby następnie 

wyznaczone zostały w programie, rozkład natężenia 

wiązki w przekroju poprzecznym w danej odległości od 

płaszczyzny przewężenia oraz na podstawie tego 

rozkładu określone zostały parametry wiązki laserowej. 

 Widok okna opracowanego graficznego interfejsu użytkownika 
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PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

przez Studentów I-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 
 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Zależności fazowe pomiędzy sygnałami pulsu rogówki i pulsu dna oka u osób zdrowych” 

AUTOR:                                                              inż. Przemysław Sareło 

PROMOTOR:                                                  dr inż. Monika Danielewska 
CEL PRACY: 
 
Celem zrealizowanej pracy było porównanie charakterystyk fazowych sygnałów pulsu rogówki oraz pulsacji dna oka 
u osób zdrowych oraz oszacowanie zgodności fazowych składowych częstotliwościowych ich sygnałów. Podczas 
analizy danych dokonano przeglądu literatury dotyczącej korelacji pomiędzy charakterystyką pulsacji przedniego 
i tylnego odcinka gałki ocznej, opracowano algorytm oraz dokonano oceny zgodności fazowych składowych 
harmonicznych wspomnianych sygnałów.    
	

MATERIAŁY: 
 
Praca dyplomowa wiązała się z wykonaniem analizy numerycznej danych retrospektywnych sygnałów pulsacji dna 
oka, zmierzonych przy zastosowaniu metody interferometrycznej oraz sygnałów pulsu przedniego odcinka oka, 
zarejestrowanych przy użyciu metody ultradźwiękowej. Dodatkowo wspomniane sygnały były mierzone 
synchronicznie z sygnałami charakteryzującymi aktywność sercowo-naczyniową (EKG oraz puls krwi). Badania 
przeprowadzono za zgodą Komisji Bioetycznej Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie Nr 68/WIM/2015 na 
grupie 22 zdrowych ochotników. Do opracowania algorytmu estymacji analizowanych zależności zarejestrowanych 
biosygnałów posłużono się interaktywnym środowiskiem MATLAB (MathWorks®). Do oceny zależności fazowych 
wykorzystano Transformatę Fouriera oraz Transformatę Hilberta.   
   
UZYSKANE WYNIKI: 
 
Przeprowadzona analiza częstotliwościowa sygnałów pulsu rogówki i pulsu dna oka oraz sygnałów aktywności 
sercowo-naczyniowej wykazała, że poszczególne składowe harmoniczne sygnału pulsu dna oka są przesunięte 
w kierunku wyższych częstotliwości w odniesieniu do sygnałów pulsu rogówki, EKG i pulsu krwi. Analiza wartości 
fazowych pierwszych trzech składowych 
harmonicznych tych sygnałów wykazała istotną 
różnicę pomiędzy trzecią składową harmoniczną 
sygnałów pulsu rogówki i pulsu dna oka. Brak 
podobnych zależności dla dwóch pierwszych 
harmonicznych związanych z rytmem serca może 
wynikać z maskowania przez aktywność sercowo-
naczyniową informacji jakie niosą sygnały pulsacji 
gałki ocznej. Zaobserwowane przesunięcie fazowe 
w sygnale pulsu dna oka dla trzeciej harmonicznej 
może kompensować wpływ składowych 
harmonicznych serca w sygnale pulsacji dna oka. 
Zatem pozwala to na ujawnienie istotnych 
informacji o stanie samego oka i jego 
właściwościach biomechanicznych, eliminując 
efekty zmian na poziomie pracy serca bądź stanu 
naczyń. Dokładniejsza analiza fazowa trzeciej 
i wyższych składowych harmonicznych sygnału 
pulsu dna oka może pomóc w przyszłości 
w nieinwazyjnej diagnozie schorzeń oka, jako 
źródło cennych informacji.                                                Widma gęstości mocy analizowanych sygnałów z zaznaczonym       
                                                                                                  przesunięciem poszczególnych składowych harmonicznych  
                                                                                                                          sygnału pulsu dna oka (FP) 
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PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

przez Studentów I-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

Projekt układu do termicznego zabezpieczania akumulatorów 
mobilnych urządzeń elektromedycznych 

AUTOR:                       inż. Anna Sieradzka 

PROMOTOR:               dr inż. Grzegorz Smołalski                                 

CEL PRACY: 

Celem pracy było opracowania założeń projektowych oraz projekt układu zabezpieczenia termicznego 
akumulatorów podczas ich ładowania. Zadaniem układu jest pomiar temperatury powierzchni akumulatora, a także 
określanie o ile temperatura ta przekracza temperaturę otoczenia. 

MATERIAŁY: 

Omówiono najpopularniejsze dziś rodzaje akumulatorów, sposoby ich ładowania oraz reakcje zachodzące podczas 
tego procesu. Na tej podstawie opracowano założenia do projektu układu zabezpieczającego akumulator przed 
przegrzaniem. Zaprojektowano część analogową układu do pomiaru temperatury akumulatora oraz jej wzrostu 
powyżej temperatury otoczenia. 

UZYSKANE WYNIKI: 

Zaprojektowany układ  wykorzystuje 
czujniki półprzewodnikowe LM135, 
w których napięcie wyjściowe jest 
liniowo zależne od temperatury. 
Czujniki, włączone w układ 
wzmacniacza różnicowego o 
regulowanym wzmocnieniu, pozwalają 
na wykrywanie różnicy temperatur 
pomiędzy otoczeniem i akumulatorem 
lub, po przełączeniu odpowiednich 
kluczy, jedynie temperatury 
akumulatora. Napięcie wyjściowe 
układu wzmacniacza jest 
proporcjonalne i liniowo zależne od 
mierzonej temperatury lub ich różnicy. 
Jak wykazały symulacje i badania, układ 
spełnia swoje zadanie umożliwiając 
wykrycie wzrostu temperatury 
akumulatora w zakresie do 15°C 
powyżej temperatury otoczenia, 
z ziarnem znacznie mniejszym niż 1°C i 
niedokładnością prawdopodobnie 
mniejszą niż 1°C, a dodatkowo 
umożliwia pomiar temperatury samego 
akumulatora. Układ może być częścią 
automatycznej ładowarki sterowanej 
mikrokontrolerem. 

Schemat ideowy zaprojektowanego układu do pomiaru temperatury 

akumulatora i jej wzrostu ponad temperaturę otoczenia. 
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PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE ZREALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017 

przez Studentów I-stopnia na kierunku INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

 

Analiza rozkładu temperatury podczas zabiegów laserowych 
 

AUTOR:                                        inż. Martyna Sobolewska 

PROMOTOR:                                dr inż. Iwona Hołowacz  

CEL PRACY: 

Celem pracy była analiza obrazów wykonanych za pomocą kamery termowizyjnej podczas zabiegów 
przeprowadzonych za pomocą impulsowego źródła promieniowania. Zbadano wpływ promieniowania o 
różnych parametrach takich jak: zakres widmowy, gęstość mocy na rozkład temperatury na powierzchni skóry. 
Badanie rozkładu temperatury pozwala przewidzieć zasięg i intensywność efektów pośrednich następujących 
na skutek oddziaływania promieniowania laserowego na tkanki.  

MATERIAŁY: 

Badania przeprowadzono z wykorzystaniem systemu zabiegowego IPL oraz świńskich nóżek. Dla trzech różnych 
zakresów spektrum (epilacja 800-1200nm, zamykanie naczyń 530-1200nm, usuwanie przebarwień 585-
1200nm) zmieniano gęstość energii zaczynając od 30 J/cm2 , zwiększając o 5 J/cm2 kończąc na 40 J/cm2. Po 
każdorazowym wykonanym naświetlaniu zrobiono zdjęcie kamerą termowizyjną FLIR E6. Zapisane zdjęcia 
edytowano w programie Flir Quick Report 1.2 SP2, mierząc największą, najmniejszą oraz średnią temperaturę 
na naświetlanym obszarze. 
 

UZYSKANE WYNIKI: 

Wraz ze wzrostem gęstości energii wzrasta różnica między temperaturą średnią obszaru oświetlanego a średnią 
temperaturą obszaru nieoświetlonego. Daje nam to informacje na temat bezpośredniej zmiany temperatury na 
danej próbce. Największe zmiany widzimy dla gęstości energii 40 J/cm2, dla zabiegu epilacji oraz zabiegu 
korekcji zmian barwnikowych i wynoszą one odpowiednio 6,79°C i 5,83°C. Najmniejszą zmianę obserwujemy 
dla mocy 30 J/cm2 dla zabiegu epilacji i wynosi ona 2,63°C.  
Na tej podstawie można stwierdzić, że zabiegi laserowe nie są dla organizmu obojętne oraz należy je wykonywać 
odpowiedzialnie, przez osobę w pełni kompetentną oby nie uszkodzić zdrowia osoby poddanej zabiegowi.  
Zabiegi z wykorzystaniem urządzenia IPL wywołują miejscowe podgrzanie tkanki co w rezultacie prowadzi do 
efektów terapeutycznych, do usunięcia owłosienia, zamknięcia drobnych naczyń czy usunięcie zmian 
barwnikowych. Aby terapia była skuteczna zabiegi takie należy powtarzać, kontrolując efekty termiczne. Zbyt 
duża dawka energii może spowodować nadmierne podgrzanie skóry i może dojść do poparzenia. Kontrola 
zabiegu za pomocą kamery termowizyjnej może być dobrym rozwiązaniem. 
 

 
Przykładowe zdjęcia termowizyjne dla zabiegu korekcji zmian barwnikowych 585-1200nm, gęstości energii 40 J/cm2  
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ:  

 

„Projekt urządzenia do nieinwazyjnego monitorowania poziomu glukozy” 

 

AUTOR:                                                              Monika Spodniewska 

PROMOTOR:                                     Prof. zw. n. tech. dr hab. n. fiz. inż. lek. med. Halina Podbielska          

CEL PRACY: 

Celem pracy inżynierskiej było  zapoznanie się ze znanymi technikami oznaczania poziomu glukozy w organizmie 

ludzkim, zapoznanie się z nowoczesnymi rozwiązaniami w zakresie nieinwazyjnego monitorowania poziomu 

glukozy oraz zaprojektowanie własnego rozwiązania. Dokonano klasyfikacji metod inwazyjnych, minimalnie 

inwazyjnych oraz nieinwazyjnych. Opisano reakcje chemiczne, reakcje enzymatyczne oraz zjawiska fizyczne 

towarzyszące poszczególnym metodom. Opracowano projekt urządzenia, które opiera się na pomiarze kąta 

skręcenia płaszczyzny polaryzacji promienia laserowego  po przejściu przez płatek ucha. Wyznaczono parametry 

poszczególnych elementów projektu oraz stworzono kosztorys urządzenia. 

 

MATERIAŁY: 

Praca inżynierska w głównej mierze polegała na rozpoznaniu literaturowym (bazy patentowe, publikacje 

czasopiśmiennicze, książki, bazy projektów badawczych oraz bazy prac doktorskich). Na tej podstawie dokonano 

podziału metod monitorowania poziomu glukozy oraz opracowano własne rozwiązanie. 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

Źródłem promieniowania jest laser 

helowo-neonowy (1) (He-Ne) 

emitujący promieniowanie o 

długości fali λ= 632,8 [nm] i mocy 

optycznej P=5 [mW]. Skolimowana 

wiązka laserowa wnika na 

głębokość 10 – 20 [mm] w głąb  

skóry. Polaryzator (2) powoduje 

zmianę polaryzacji światła na 

polaryzację liniową. Za 

polaryzatorem wstawiona jest 

kostka światłodzieląca (3). 

Zadaniem kostki jest podział wiązki 

promieniowania na dwie 

niezależne wiązki (referencyjną i przedmiotową). Wiązka referencyjna kierowania jest bezpośrednio na analizator (2). 

Kąt skręcenia płaszczyzny polaryzacji obliczany jest za pośrednictwem cyfrowego kątomierza. Automatyczny 

mechanizm obraca analizatorem do momentu aż natężenie promieniowania osiągnie największą wartość. Dane z 

kątomierza przesyłane są do komputera (6). Kolejnym elementem jest detektor (4) natężenia światła umieszczony za 

analizatorem. Detektor wyznacza natężenie padającego promieniowania spolaryzowanego liniowo. Oświetlenie 

detektora powoduje przepływ prądu elektrycznego. Zwiększenie natężenia promieniowania padającego na 

fotorezystor powoduje spadek rezystancji (zwiększenie przepływającego prądu). Następnie, dane z detektora 

wysyłane są do komputera. Wiązka przedmiotowa po przejściu przez kostkę światłodzieląca kierowana jest na płatek 

ucha. Po przejściu przez płatek ucha wiązka promieniowania ulega częściowej depolaryzacji, dlatego konieczne jest 

wstawienie filtra polaryzacyjnego, który przepuszcza jedynie promieniowanie spolaryzowane. Komputer porównuje 

dane otrzymane z detektorów oraz z cyfrowych kątomierzy połączonych z analizatorami i na podstawie 

odpowiedniego algorytmu oblicza stężenie glukozy w płatku ucha. 

7 
Rysunek1. Projekt urządzenia do polarymetrycznego oznaczania poziomu glukozy w płatku ucha. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

Pomiary bardzo małych prądów stałych: 
techniki i zastosowania w naukach biomedycznych 

AUTOR:               inż. Emilia Sterna 

PROMOTOR:      dr inż. Grzegorz Smołalski        

CELE PRACY: 

 poznanie czynników zakłócających pomiary prądów stałych o natężeniach rzędu nanoamperów i mniejszych 
oraz przedstawienie optymalnych sposobów  mierzenia takich prądów 

 zbadanie istotnych parametrów prądowych wybranych elementów elektronicznych oraz elementów 
konstrukcyjnych aparatury elektronicznej 

 wskazanie wybranych zastosowań technik pomiaru małych prądów w naukach biomedycznych. 

MATERIAŁY: 

W trakcie realizacji pracy poznano techniki pomiaru małych prądów. W eksperymentach wykorzystywano urządzenie 
SMU 236 firmy Keithley umożliwiające wymuszanie i pomiary prądów stałych o natężeniach rzędu  10-12 A. Zbadano 
warunki uzyskiwania wiarygodnych wyników pomiaru bardzo małych prądów m.in. takie jak: odpowiedni sposób 
podłączenia obiektu badanego, ekranowanie wpływu obcych pól elektrycznych. Zbadano parametry prądowe i 
rezystancyjne szeregu elementów elektronicznych i elementów konstrukcyjnych aparatury pomiarowej.  
 

UZYSKANE WYNIKI: 

Czasy ustalania się wyniku podczas pomiaru 
prądów o małym natężeniu są często rzędu 20 - 
30 min. Przyczyną tego zjawiska jest konieczność 
naładowania pojemności pasożytniczych. 
Ważną przeszkodą zaobserwowaną w czasie 
pomiarów jest znaczny wpływ na wynik 
zewnętrznych pól elektrostatycznych. Wpływ ten 
ogranicza się stosując ekranowanie. 
Wpływ upływności kabli połączeniowych 
ogranicza się stosując podwójne ekranowanie 
kabli oraz odpowiedni sposób podłączania 
obiektu badanego. 
W trakcie pomiarów prądów o skrajnie małych 
natężeniach należy też kontrolować temperaturę 
i wilgotność, bo ich wpływ na wyniki pomiaru jest 
zwykle znaczny.  
Gdy powierzchnia izolatora ma swój udział w 
przewodzeniu prądu mierzonego, jej stan i 
czystość mają znaczący wpływ na uzyskiwane 
wyniki. 
W pracy przedstawiono także szereg 
biomedycznych zastosowań prądu stałego o 
niskim natężeniu, a także pomiarów jego 
wartości. 
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Przykładowy wykres zależności prądu upływu pomiędzy dwiema 
odizolowanymi ścieżkami na płytce z laminatu epoksydowo-
szklanego od temperatury, przy napięciu 100 V. 


	1 okladka-WASABI-official
	1 okladka-WASABI-spis
	1a WASABI_2017_opis_michal_andruszkiewicz
	2 WASABI_2017_Anyszczy
	3 WASABI_2017_Baraniecka
	4 WASABI_2017_Alicja_Dabrowska
	5 WASABI_2017_P_Głąba
	6 WASABI_2017_Linard
	7 WASABI_2017_opis_prac_formatka_MMarciniak
	8 WASABI_2017_maziarz
	9 WASABI_2017_opis_prac_formatka_LMiaskiewicz
	10 WASABI_2017_Muszynska
	11 WASABI_2017_Niedzielska
	12 WASABI_2017_opis_Wiktor Ortaszewski
	13 WASABI_2017_S_Piasek_praca_inżynierska
	14 WASABI_2017_S_Piasek_praca_magisterska
	15 WASABI_2017_Raszewska
	16 WASABI_2017_Sadłoń
	17 WASABI_2017_Sareło
	18 WASABI_2017_A_Sieradzka
	19 WASABI_2017_opis_Martyna Sobolewska
	20 WASABI_2017_Spodniewska
	21 WASABI_2017_E_Sterna



