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O KONFERENCJI 
 

Wrocławskie Akademickie Spotkania Ambitnych BioInżynierów (WASABI) to 

konferencja studencka mająca na celu integrację środowisk studentów I i II stopnia Inżynierii 

Biomedycznej. Studentom II stopnia daje szansę doskonalenia swoich umiejętności 

prezentacyjnych oraz wymiany pomysłów. Dla studentów I stopnia jest to świetna okazja do 

zapoznania się z możliwymi kierunkami rozwoju na kolejnym etapie studiów. Spotkania 

z zaproszonymi przedstawicielami przemysłu mogą pokazać szanse otwierające się po 

ukończeniu studiów. W tym roku  mamy przyjemność zaprosić na kolejną edycję tej 

konferencji. 

 

W tegorocznej konferencji udział wezmą studenci Inżynierii Biomedycznej realizujących 

swoje kształcenie w Katedrze Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Podstawowych Problemów 

Techniki w ramach studiów: 

 I stopnia (inżynierskich) 

 II stopnia (magisterskich) 

 III stopnia (doktoranckie) 

 

oraz zaproszeni przedstawiciele otoczenia społeczno-gospodarczego. 

 

 Honorowy patronat  naukowy nad konferencją WASABI 2018 objęli: 

 
 prof. dr hab. inż. lek. med. Halina Podbielska, 

Kierownik Katedry Inżynierii Biomedyczne 

 prof. dr hab. inż. Romuald Będziński,  

Członek korespondent PAN, PAU, dr h.c. mult. 

 prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, 

Dziekan Wydziału Podstawowych Problemów Techniki 

 prof. dr hab. inż. Paweł Machnikowski, 

Prodziekan WPPT ds. Dydaktyki i Rozwoju Kadry 
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KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI: 
 

 dr hab. inż. D. Robert Iskander, prof. PWr (przewodniczący) 

 dr inż. Marlena Gąsior-Głogowska 

 dr inż. Igor Buzalewicz 

 dr inż. Elżbieta Szul-Pietrzak 

 dr inż. Cezary Sielużycki 

 mgr inż. Natalia Trochanowska-Pauk 
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OTOCZENIE NAUKOWO-GOSPODARCZE 
konferencji WASABI 2018 

 

 

Katedra Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 

Politechniki Wrocławskiej podejmuje wiele działań na rzecz bezpośredniej współpracy z 

otoczeniem gospodarczym:  

 współpraca pracowników Katedry  z przedsiębiorcami promuje transfer 

innowacyjnych rozwiązań naukowych i technicznych,  

 współpraca z jednostkami zewnętrznymi (w tym służby zdrowia) umożliwia 

studentom zdobywanie umiejętności i praktycznych kompetencji 

 Katedra Inżynierii Biomedycznej  oraz Wydział PPT wykorzystuje również 

współpracę z  przedstawicielami otoczenia gospodarczego, m. in. przy 

kształtowaniu programów i planów studiów. 

Powyższe aspekty leżały u podstaw podjętej w roku akademickim 2016/2017 inicjatywy 

zorganizowania pierwszego Wrocławskiego Akademickie Spotkania Ambitnych 

BioInżynierów (WASABI 2017). 

 

Konferencja ta umożliwiła Studentom I i II stopnia studiów na kierunku Inżynieria 

Biomedyczna nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami 

(w ubiegłym roku były to S3 GROUP (Wrocław), PREGNABIT (Wrocław) oraz INSTYTUT 

TECHNIKI I APARATURY MEDYCZNEJ (Zabrze).  W obecnej edycji uczestnicy konferencji 

WASABI 2018 będą mogli wziąć udział w  wystąpieniach  podmiotów gospodarczych 

prowadzących działalność w zakresie: transferu  innowacyjnych rozwiązań technicznych do 

gospodarki, rozwoju technik inżynierii biomedycznej oraz informatyki medycznej:   

 

 WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY, 

  PURE BIOLOGICS S.A., 

  DIAGNOVA TECHNOLOGIES SP. Z O.O., 

  DYNACON  SP. Z O.O., 

  MEDICUS, 

  MIĘDZYNARODOWE CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. 

 

Poniżej znajdują się charakterystyki profilu działalności badawczo-gospodarczej podmiotów 

biorących udział w konferencji . 
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WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY 

Jest to miejsce, w którym łączymy biznes i naukę z zaawansowanymi technologiami. Tworzymy 

przestrzeń, w której innowacyjne pomysły zmieniają się w zdolne do konkurowania na rynkach 

światowych produkty i usługi. Dzięki nowoczesnemu zapleczu badawczo-rozwojowemu kompleksowo 

wspieramy generowanie innowacji i przekształcanie ich w rynkowy sukces.  Wrocławski Park 

Technologiczny to dziś miejsce działalności ponad 200 firm z sektora nowych technologii oraz miejsce 

pracy ponad 1600 zatrudnianych w nich osób. 

 

 

PURE BIOLOGICS S.A. 

Firma specjalizująca się w prowadzeniu badań kontraktowych w zakresie produkcji, oczyszczania 

i analizy rekombinowanych białek oraz rozwoju metod pomiarowych. Udowodniliśmy swoją wysoką 

skuteczność z sukcesem realizując dziesiątki projektów i współpracując z podmiotami z całego świata.  

 

 

DIAGNOVA TECHNOLOGIES SP. Z O.O. 

Firma tworząca innowacyjne produkty w dziedzinie specjalistycznego oprogramowania oraz sprzętu 

dla diagnostyki. Oferuje usługi związane z instalacją i konfiguracją oprogramowania, testowaniem 

oświetlaczy endoskopowych oraz szkoleniami w zakresie analizy akustycznej głosu i rejestracji obrazu 

wideo. Jej główna działalność związana jest z rozwijaniem i wprowadzaniem nieinwazyjnych, 

innowacyjnych i tanich rozwiązań dla diagnostyki medycznej. Pracuje nad łączeniem różnych metod 

diagnostycznych w celu osiągnięcia maksymalnej efektywności diagnozowania przy niskich kosztach. 

Jej  zespół składa się z ludzi posiadających stopnie naukowe oraz rozległą wiedzę i doświadczenie 

w wielu dziedzinach nauki i techniki:  optyce, fizyce, medycynie, mechanice, elektronice (w tym 

elektronice kwantowej), informatyce, analizie obrazów, analizie numerycznej.  

 

 

DYNACON  SP. Z O.O. 

Dynacon to firma założona w 2005, która już od samego początku stawiała na innowacyjność oraz 

nietuzinkową wiedzę swoich założycieli. Kontynuowała jednocześnie ogromny dorobek zdolnego 

zespołu doskonaląc przy tym zarówno siebie jak i produkty oferowane na rynku polskim i 

międzynarodowym. To pozwoliło ugruntować pozycję na rynku technologicznym. A realizowane 

projekty w branżach przemysłu pozwoliły na niezależność i ekspansję. Firma Dynacon powstała w 

odpowiedzi na oczekiwania potencjalnych Klientów wychodząc naprzeciw ich potrzebom. Swoją ofertę 

kieruje  w szczególności do firm z sektorów objętych ustawą o ochronie infrastruktury krytycznej 

zarówno w Polsce jak i Wielkiej Brytanii. Warto zaznaczyć, że firma naprawdę innowacyjna jest 

zazwyczaj owocem pasji,  rozległej wiedzy popartej niestłumioną ciekawością badacza i skłonnością do 

podejmowania nowych wyzwań i wkraczania na nieznane wody. Założyciele cenią otwarte umysły i 

intelektualną sprawność swoich współpracowników nieprzerwanie inwestując w ich rozwój. Inwestują 

bowiem we wschodzące talenty. Są cierpliwymi, wytrwałymi, głęboko zaangażowanymi mentorami 

kształtującymi najtęższe umysły swojego zespołu.  
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MIĘDZYNARODOWE CENTRUM INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ 

Międzynarodowe Centrum Biocybernetyki rozpoczęło swoją działalność w czerwcu 1988 roku. MCB 

jest organizacją o charakterze międzynarodowym i zrzesza Akademie Nauk i inne instytucje 

prowadzące badania w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Organizacja ta działa na 

podstawie nowego Porozumienia o utworzeniu MCB opracowanego przez Radę Naukową MCB w 1994 

r. i podpisanego przez organizacje członkowskie. Nowi członkowie MCB są przyjmowani na podstawie 

zgłoszenia woli uczestnictwa do Prezydium PAN, a następnie, po uzyskaniu akceptacji, na podstawie 

podpisanego Porozumienia. W lutym 1991 roku MCB zostało mianowane jako World Health 

Organization Collaborating Centre for Research and Training - in Biocybernetics and Biomedical 

Engineering. Powtórna nominacja nastąpiła w 1995 r. 
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PROGRAM KONFERENCJI 
9.00 - 9.30 Rejestracja uczestników  

 

9.30 - 9.40 Otwarcie konferencji Prof. Arkadiusz Wójs, Dziekan WPPT, prof. Halina Podbielska, 
Kierownik Katedry Inżynierii Biomedycznej 

 

Prowadzący: prof. Halina Podbielska 

Sesja 1 Tytuł wystąpienia Prelegent Firma 

9.40 -10.00 Miejsce, w którym myśl zamienia się w produkt światowej 
jakości 

dr inż. Agnieszka Kowalska  Wrocławski Park 
Technologiczny 

10.00 - 10.20 Biotechnologia w praktyce - nie ma rzeczy niemożliwych dr inż. Robert Kołodziejczyk  Pure Biologics 
10.20 - 10.40 Nie wszystko złoto, co się świeci. O jakości złotych standardów 

diagnostyki medycznej w dobie innowacji na przykładzie 
wideostroboskopowej analizy pracy fałdów głosowych 

mgr inż. Anna Racino  
DiagNova Technologies 

 

10.40 - 10.55 Przerwa kawowa 

 

Prowadzący: dr hab. inż. Marta Kopaczyńska, prof. PWr 

Sesja 2 Tytuł wystąpienia Prelegent Promotor/Firma 

10.55 - 11.25 Podstawy cyberbezpieczeństwa w systemach medycznych mgr inż. Andrzej Cieślak,  
mgr inż. Barbara Szymańska  

Dynacon 

11.25 - 11.35 Uszkodzenia składników morfotycznych krwi podczas krążenia 
pozaustrojowego 

mgr inż. Natalia 
Trochanowska-Pauk 

prof. Krystian Kubica 

11.35 - 11.45 Biofunkcjonalizacja powierzchni kardiowaskularnych do 
potencjalnych zastosowań w kardiologii interwencyjnej 

mgr inż. Maciej Duda prof. Marta Kopaczyńska 

11.45 - 11.55 Badanie mechanizmu działania inhibitorów metylacji DNA na 
zmianę właściwości biomechanicznych chemoopornych komórek 
ostrej białaczki szpikowej 

mgr inż. Aleksandra 
Kaczorowska 

prof. Marta Kopaczyńska 

11.55 - 12.05 Makroskopowe pomiary mechaniczne materii miękkiej na 
przykładzie błon lipidowych 

mgr inż. Dominik Drabik prof. Marek Langner 

 

12.05 - 12.20 Przerwa kawowa 

 

Prowadzący: dr hab. inż. Marta Kopaczyńska, prof. PWr 

Sesja 3 Tytuł wystąpienia Prelegent Promotor/Firma 

12.20 - 12.35 Technologie przywracające zdolność słyszenia mgr inż. Marcin Talar Medicus 
12.35 – 12.45 Badanie transportu nośników leków z wykorzystaniem modeli 

komórkowych 
mgr inż. Kamila Szostak prof. Marek Langner 

12.45 - 12.52 Układ sterujący urządzeniem do terapii cieplnej mięśni i stawów inż. Jakub Baranowski dr inż.Grzegorz Smołalski 
12.52 - 12.59 Przewidywanie skłonności agregacyjnych białek za pomocą metod 

obliczeniowych  
i eksperymentalnych 

inż. Natalia Niedzielska prof. Małgorzata Kotulska 

12.59 - 13.06 Dwuwymiarowa dynamiczna analiza termooptyczna inż. Hanna Orlikowska prof. Stanisław Bartkiewicz 
 

13.06 - 13.50 Przerwa obiadowa 

 

Prowadzący: dr hab. inż. Robert Iskander, prof. PWr 

Sesja 4 Tytuł wystąpienia Prelegent Promotor/Firma 

13.50 - 14.10 Inżynieria Biomedyczna w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej PAN w Warszawie 

prof. Piotr Ładyżyński IBIB PAN, Warszawa 

14.10 - 14.17 Zastosowanie metody mutacji skorelowanych w bioinformatycznej 
analizie białek 

inż. Julia Pelc prof. Małgorzata Kotulska 

14.17 - 14.24 Bioinformatyczna analiza białek przy użyciu obliczeniowych modeli 
kontaktów między aminokwasami 

inż. Mateusz Skrzypecki dr inż. Witold Dyrka 

14.24- 14.31 Ocena charakterystyk amplitudowych i fazowych sygnału pulsu 
rogówki u pacjentów z jaskrą po interwencji chirurgicznej 

inż. Przemysław Sareło dr inż. Monika 
Danielewska 

14:31 - 14:38 Urządzenie do nieinwazyjnego wykrywania bezdechu sennego inż. Martyna Przybylska dr inż. Tomasz Grysiński 
14.38 - 14.45 Ocena działania promieniowania NIR na płynność błony 

erytrocytarnej 
inż. Aleksandra Zmarzły dr inż. Tomasz Walski 

 

14.45–15.00 Zakończenie seminarium prof. Halina Podbielska, prof. Robert Iskander 
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Wrocławski Park Technologiczny S.A. 

Prelegent: dr inż. Agnieszka Kowalska 

Tytuł wystąpienia: "Miejsce, w którym myśl zamienia się w produkt światowej jakości" 

Dr inż. Agnieszka Kowalska jest absolwentką Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej, gdzie 
w roku 2006 uzyskała stopień doktora nauk chemicznych w dyscyplinie chemia. 
W tym samym roku dołączyła do zespołu  Wrocławskiego Parku Technologicznego, przyczyniając się 
do powstania zespołu laboratoriów i prototypowni (obecnie zatrudniona na stanowisku dyrektora ds. 
laboratoriów i prototypowni).  Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów badawczo-
rozwojowych w obszarze biotechnologii. Jest współautorem kliku publikacji, kilku zgłoszeń 
patentowych oraz dwóch patentów. 
Jej doświadczenie obejmuje również networking firm technologicznych, świadczenie usług 
proinnowacyjnych oraz rozwijanie współpracy nauki z biznesem. 
Wrocławski Park Technologiczny to miejsce, w którym łączymy biznes i naukę z zaawansowanymi 
technologiami. Inspirowani przez ludzi tworzymy przestrzeń, w której innowacyjne pomysły zmieniają 
się w zdolne do konkurowania na rynkach światowych produkty i usługi.  Chcemy być znanym na 
świecie miejscem tętniącym technologicznym biznesem. Dążymy do tego łącząc nowoczesną 
infrastrukturę, specjalistyczna wiedzę i światowej klasy aparaturę badawczą. Już dziś skupiamy 
w jednym miejscu środowisko naukowo-biznesowe Dolnego Śląska. 
 

 

Pure Biologics S.A. 

Prelegent: dr inż. Robert Kołodziejczyk 

 

Tytuł wystąpienia: "Biotechnologia w praktyce - nie ma rzeczy niemożliwych" 

Dr inż. Robert Kołodziejczyk posiada 17-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac B+R. Pierwsze 

projekty realizował w Zakładzie Biochemii na Politechnice Wrocławskiej, tam przygotował i obronił 

pracę doktorską oraz pracował jako asystent, następnie odbył staż w Instytucie Medycyny 

Laboratoryjnej w Lund University w Szwecji. W 2006-2009 odbył staż podoktorski jako adiunkt 

w akładzie Krystalografii, na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, a kolejny w Instytucie 

Biotechnologii w Helsinkach w Finlandii, gdzie następnie pracował przy wdrożeniu projektu funduszu 

TEKES Fińskiej Agencji Innowacji. Zdobył również doświadczenie w School of Biomedical Sciences 

w Leeds, w Anglii. Od 02.2015 pracuje w Pure Biologics S.A. Na swym koncie ma bogaty dorobek 

naukowy oraz liczne nagrody MNiSW.  

Pure Biologics S.A. jest firmą biofarmaceutyczną prowadzącą własne prace nad rozwojem 

biofarmaceutyków, testów diagnostycznych oraz wyrobów medycznych o zastosowaniu 

terapeutycznym. Spółka realizuje również badania kontraktowe dla firm farmaceutycznych 

i biotechnologicznych w zakresie produkcji i oczyszczania białek rekombinowanych. 
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DiagNova Technologies Sp. z o.o. 

Prelegent: mgr inż. Anna Racino 

 

 

Tytuł wystąpienia: "Nie wszystko złoto, co się świeci. O jakości złotych standardów 

diagnostyki medycznej w dobie innowacji na przykładzie wideostroboskopowej analizy 

pracy fałdów głosowych" 

Mgr inż. Anna Racino jest absolwentką Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki 

Wrocławskiej. Uzyskała dyplom inżyniera w specjalności fotonika w 2014 r. i dyplom magistra 

w specjalności inżynieria optyczna w 2015 r. Zaraz po ukończeniu studiów wzbogaciła swą wiedzą 

i entuzjazmem zespół badawczo-rozwojowy firmy DiagNova Technologies, gdzie zaczęła pełnić istotną 

rolę przy realizacji projektu stworzenia wysokiej klasy pionierskiego narzędzia do zaawansowanej 

diagnostyki foniatrycznej. W swojej pracy dała się poznać jako prawdziwy człowiek renesansu 

wykazując interdyscyplinarne podejście do wszystkich stawianych przed nią wyzwań. W krótkim czasie 

zgłębiła tajniki mechaniki, elektroniki i programowania uzupełniając wiedzę optyczną wyniesioną ze 

studiów. Skutecznie zmierzyła się z wdrożeniem systemu zarządzania jakością zgodnego 

z międzynarodową normą dla wyrobów medycznych PN-EN ISO 13485 pełniąc kluczową funkcję 

podczas wdrażania systemu i zarządzając całą dokumentacją systemową oraz projektową. Jest 

współautorem zgłoszenia patentowego oraz zgłoszenia wzoru użytkowego. Dzięki jej pracy lekarze 

korzystający z nowo opracowanych urządzeń mają dostęp do najnowocześniejszych technologii i mogą 

cieszyć się ich maksymalną użytecznością. 

Firma DiagNova Technologies działa od 2008 r. Główna działalność firmy związana jest z tworzeniem i 

wprowadzaniem nieinwazyjnych, innowacyjnych i konkurencyjnych cenowo rozwiązań dla medycyny 

na wszystkich etapach diagnostyki i leczenia. Dział badawczo-rozwojowy w ramach realizacji Programu 

Operacyjnego Inteligentny Rozwój pracuje nad łączeniem różnych metod diagnostycznych w celu 

osiągnięcia maksymalnej efektywności diagnozowania. Najbardziej zaawansowany projekt firmy 

dotyczy systemu obrazowania krtani i analizy drgań fałdów głosowych dla diagnostyki laryngologicznej 

i foniatrycznej i wykorzystuje doświadczenie z wieloletniej współpracy z licznymi ośrodkami 

foniatrycznymi w całej Polsce. Stworzone i oferowane przez spółkę kompleksowe rozwiązanie 

software’owe dla foniatrii i innych specjalności medycznych: program DiagnoScope wyznacza 

standardy w zakresie diagnostyki foniatrycznej w Polsce.  
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Dynacon. 

Prelegent: mgr inż. Anna Cieślak 

Mgr inż. Barbara Szymańska 

 

 

Tytuł wystąpienia: "Podstawy cyberbezpieczeństwa w systemach medycznych" 

 

Dziś Człowiek i technologia przenikają się, a informacja stanowi o ich wzajemnej tożsamości. 

Cyberbezpieczeństwo w dzisiejszych czasach to stałe dążenie do zachowania zdrowego 

balansu pomiędzy informacją a Człowiekiem tak, aby to Człowiek mógł stabilnie i bez obaw 

korzystać ze dóbr fizycznych i wirtualnych produkowanych w cybernetycznym społeczeństwie. 

Przemysł jest szczególnym obszarem w którym zespół ekspertów stale dostarcza optymalne 

rozwiązania i wiedzę.  Tematem wystąpienia będą zagadnienia związane z szeroko 

rozumianym cyberbezpieczeństwem w systemach medycznych. 

Głównymi produktami firmy DYNACON są: 

 Komunikacja i bezpieczeństwo w środowisku przemysłowym. Migracja fabryk do 

modelu Industry 4.0. 

 Cyberbezpieczeństwo środowisk przetwarzania danych w energetyce. Projektowanie i 

wdrożenia ochrony sieci przemysłowych. 

 System MES – produkt Dynacon z modułami Kalkulacji, Ofertowania, Zarządzania 

zleceniami produkcyjnymi, planowaniem produkcji, śledzeniem produkcji, 

zarządzaniem magazynem, rozliczaniem produkcji, kontrolą jakości, zarządzaniem 

zadaniami, wizualizacja informacji. 

 Kompletne rozwiązania dla zarządzania zasobami, a w szczególności zarządzaniem 

efektywnością energetyczną. 

 Transfer wiedzy – szkolenia i warsztaty w zakresie przemysłowych i biznesowych sieci 

komputerowych (od CCNA do CCIE oraz od JCNA do JCNE), bezpieczeństwa (CompTia 

Security+, Cybersecurity First Rensponder, itd.), Linux LPI wszystkich poziomów, 

SIEMENS—SIMATIC Net, Rockwell—Stratix, Hirschmann 
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Międzynarodowe Centrum Inżynierii 

Biomedycznej 

Prelegent: Dr hab. inż Piotr Ładyżyński 

Prof. Nadzw. IBIB PAN 

 

 
 Prof. nadzw. Piotr Ładyżyński jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej (obecnie: 

Mechatroniki) Politechniki Warszawskiej, gdzie w 1990 r. uzyskał stopień magistra inżyniera mechanika 

w specjalności inżynieria biomedyczna. W 1997 r. Rada Naukowa Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii 

Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN) nadała mu z wyróżnieniem stopień doktora nauk 

technicznych, a w 2009 r. doktora habilitowanego w dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria 

biomedyczna.  

Od 1990 r. dr Ładyżyński zatrudniony jest w IBIB PAN, początkowo na stanowisku asystenta, następnie 

adiunkta i docenta, a obecnie profesora nadzwyczajnego. Od 2007 r. pełni funkcję Zastępcy Dyrektora 

do Spraw Ogólnych IBIB PAN, a od 2014 r. Dyrektora Międzynarodowego Centrum Biocybernetyki. Od 

2010 r. jest członkiem Rady Naukowej IBIB PAN a od 2017 r. Rady Naukowej Instytutu Techniki i 

Aparatury Medycznej w Zabrzu. Od 2012 r. jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii 

Biomedycznej PAN. 

W latach 2000-2001 odbył staż jako Postdoctoral Fellow w Institute of Science and Technology (Nara, 

Japonia), ufundowany przez Japan Society for the Promotion of Science. 

Jego zainteresowania naukowe obejmują badania dotyczące sztucznych narządów wewnętrznych, 

zwłaszcza sztucznej trzustki, metod technicznego wspomagania diagnozowania, monitorowa i leczenia 

chorób przewlekłych (głównie cukrzycy i jej powikłań), w tym z zastosowaniem technologii 

teleinformatycznych i hybrydowych oraz teleopieki domowej i mobilnej, a także nowoczesnych 

biopomiarów. Jest współautorem ponad 50 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, 4 

monografii, 4 rozdziałów w monografiach, 3 patentów i 1 wzoru użytkowego. 

Od 2017 r. pełni funkcję redaktora naczelnego kwartalnika naukowego Biocybernetics and Biomedical 

Engineering (Impact Factor: 1.06). 

Dr Ładyżyński działa aktywnie w kilku krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych. Jest 

członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej, gdzie w latach 2002- 2007 

zasiadał w Zarządzie Głównym pełniąc m.in. funkcję skarbnika. W International Federation for Medical 

and Biological Engineering pełni obecnie funkcję przewodniczącego Industry Working Group, członka 

Publication and Publicity Committee oraz zastępcy redaktora Proceedings of IFMBE. W 2016 r. był 

Prezydentem kongresu European Society for Artifcial Organs a w 2017 r. został wybrany na stanowisko 

Prezydenta Elekta tej organizacji. 

Od 2015 r. jest członkiem Komisji do Spraw Wyrobów Medycznych przy Prezesie Urzędu Rejestracji 

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 
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PRELEKCJE STUDENTÓW KIERUNKU 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (I STOPIEŃ) 

 

 

 
 

PRZYKŁADOWE PRACE INŻYNIERSKIE 
 REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WASABI 2018 — II WROCŁAWSKIE AKADEMICKIE SPOTKANIE AMBITNYCH BIOINŻYNIERÓW 

14 
 

 

 

TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Układ sterujący urządzeniem do terapii cieplnej mięśni i stawów” 
 

AUTOR:                                                      inż. Jakub Baranowski 

PROMOTOR:                                           dr Grzegorz Smołalski                                          

CEL PRACY: 

Celem pracy jest zaprojektowanie i częściowe przetestowanie układu sterującego urządzeniem do termoterapii 

mięśni i stawów. W konstrukcji urządzenia wzięto pod uwagę rodzaje zabiegów wykonywanych w medycynie 

sportowej oraz rehabilitacyjnej, a także stosowane tam temperatury. Po zapoznaniu się z urządzeniami obecnie 

dostępnymi na rynku wyróżniono, jakie zabiegi miałyby być wykonywane, aby projektowane urządzenie 

było konkurencyjne względem innych. Następnie wybrano te zabiegi, które zaprojektowane urządzenie ma 

realizować oraz zaproponowano zasadę działania i strukturę urządzenia. Następnym krokiem był wybór elementów 

projektu, które jednostka sterująca powinna kontrolować. Stąd wyniknęło, z jakich czujników i podzespołów 

powinien składać się projekt. Następnie zrealizowano część sterownika poprzez wykonanie płytki prototypowej 

realizującej kontrolę nad wybranymi elementami urządzenia oraz oprogramowano i przetestowano wybrane 

elementy i funkcje układu sterującego. 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

W pracy wykonano prototyp płytki sterownika z wykorzystaniem mikrokontrolera. Sterownik został 

zaprogramowany tak, aby zrealizowana została część algorytmu pracy urządzenia. Zaprojektowany układ miał 

za  zadanie imitować sterowanie częścią grzejącą zaprojektowanego urządzenia termoterapeutycznego realizując 

programy terapii wyszczególnione w pracy. Wyniki pomiarów, testów oraz sam program został przedstawiony w 

wynikach pracy. 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

Opracowano koncepcję budowy jednostki sterującej urządzeniem, wykorzystującą mikrokontroler 8-bitowy. 

Napisano program testujący uruchomione fragmenty prototypu. Obejmuje on sterowanie wyświetlaczem, 

czujnikiem temperatury, realizuje regulację z histerezą w odniesieniu do temperatury oraz zawiera pętlę wyboru 

jednego z pięciu zabiegów terapeutycznych. W podsumowaniu oceniono obecny stopień realizacji układu 

sterowania w odniesieniu do postawionych założeń. 

Wykonana makieta: 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Bioinformatyczna analiza białek przy użyciu obliczeniowych modeli kontaktów między aminokwasami”  

AUTOR:                                                                  inż. Mateusz Skrzypecki 

PROMOTOR:                                              Dr inż. Witold Dyrka; Dr Inż. Paweł Woźniak                                          

CEL PRACY: 

 

Celem pracy jest jakościowa analiza miejsc kontaktowych między aminokwasami wskazywanych przez dwa 

narzędzia DCA: gplmDCA oraz plmc dla białek metamorficznych. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość 

wskazywania na miejsca kontaktowe pojawiające się tylko w niektórych konformacjach oraz czy istnieje możliwość 

ich odróżnienia od kontaktów wspólnych dla wszystkich konformacji na podstawie map kontaktów. Celem 

pośrednim jest porównanie skuteczności dwóch modeli obliczeniowych oraz analiza różnic i podobieństw wśród 

wskazywanych kontaktów.  

 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

 

W pierwszej kolejności stworzono dopasowania wielu sekwencji dla badanych białek przy użyciu narzędzia HHblits. 

Do dopasowania użyto bazy danych Uniprot z 20 lutego 2016 roku. Następnie użyto narzędzi DCA: gplmDCA oraz 

plmc w celu przewidzenia miejsc kontaktowych. Na ich podstawie stworzono mapy kontaktów w celu analizy 

przewidzianych miejsc kontaktowych oraz porównano je z dostępnymi w bazie PDB konformacjami przestrzennymi. 

Aby porównać dwie metody stworzono zbiór testowy składający się z 20 reprezentatywnych łańcuchów białkowych, 

natomiast analizę jakościową wykonano na 3 parach białek metamorficznych.  

 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

W pierwszej części pracy przeprowadzono analizę ilościową w celu porównania dwóch narzędzi DCA. W tym celu 

wyliczono parametr PPV (positive predictive value; określający jaka część z przewidzianych kontaktów jest 

prawidłowa), różnicę między wartościami PPV oraz ilość wskazań na identyczne miejsca kontaktowe. Na podstawie 

wyników można stwierdzić, że narzędzie plmc uzyskało większą skuteczność, co zostało potwierdzone 

odpowiednim testem statystycznym. Mimo to można zauważyć dużą liczbę wskazań na identyczne miejsca 

kontaktowe: w 85% przypadków ponad połowa wskazań była identyczna.  

W drugiej części analizowano wyniki dla białek metamorficznych wykorzystując mapy kontaktów. Na podstawie 

map można graficznie przedstawić w jaki sposób układają się przewidywane miejsca kontaktowe oraz porównać je 

z danymi z bazy PDB. Na ich podstawie można zauważyć, że narzędzie plmc znacznie częściej wskazywało na 

niepoprawne kontakty na końcu i początku białka mimo osiągania ogólnie lepszych rezultatów.  

Jedynie na podstawie wyników uzyskanych metodą DCA i porównania map kontaktów nie można stwierdzić czy 

dane kontakty należą tylko do jednej konformacji czy do wszystkich. Jednak teoretycznie istnieje możliwość 

stwierdzenia, czy analizowane przez nas białko, które posiada już rozwiązaną strukturę przestrzenną, może posiadać 

alternatywną konformację. Jest to widoczne w postaci wielu przewidzianych kontaktów między strukturami 

drugorzędowymi, które nie posiadają kontaktów w rozwiązanej strukturze. Użycie obliczeniowych modeli między 

aminokwasami może pozwolić na uzyskanie dodatkowych informacji o białku oraz pozwolić na jego efektywniejszą 

dalszą analizę. 
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PRELEKCJE STUDENTÓW KIERUNKU 

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA (II STOPIEŃ) 

 

 

 
 
 
 

PRZYKŁADOWE PRACE MAGISTERSKIE 
 REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

 

„Ocena trombogenności powierzchni materiałów konstrukcyjnych 

 stosowanych w pozaustrojowym krążeniu krwi” 
 

AUTOR:                                              inż. Sandra Anyszczy 

PROMOTOR:                                         dr inż. Tomasz Walski                                          

CEL PRACY: 

 

Celem pracy jest ocena właściwości trombogennych powierzchni wybranych materiałów konstrukcyjnych 

stosowanych w układach do pozaustrojowego krążenia krwi. Badania eksperymentalne zostaną przeprowadzone 

w warunkach in vitro na krwi zwierzęcej.  

 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

 

Materiałem badawczym jest krew pobierana od dorosłych osobników baranów rasy merynos polski (płci męskiej). 

Aby zapobiec jej koagulacji, krew jest mieszana bezpośrednio przy pobieraniu z heparyną w stosunku 5 j.m/ml. 

Zwierzęta w trakcie badań nie mają podawanych leków, które mogłyby mieć wpływ na funkcje płytek krwi. Układ 

do krążenia krwi zbudowany jest z pompy perystaltycznej i przyrządów do infuzji różnych marek dostępnych na 

polskim rynku (Margomed, Zarys, Braun, Medica). Aby ocenić trombogenność tychże materiałów wyznaczona 

zostaje morfologia płytek krwi (liczba, średnia objętość, wskaźnik anizocytozy i trombokryt) z wykorzystaniem 

impedancyjnego analizatora hematologicznego, agregacja indukowana siarczanem protaminy, aktywowany czas 

krzepnięcia (ACT) oraz pomiary spektroskopowe próbek materiałów konstrukcyjnych (FTIR i Raman).  

 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

 

Z otrzymanych w toku badań danych jasno 

wynika, iż materiały stosowane 

w pozaustrojowym krążeniu krwi wykazują 

właściwości trombogenne. Świadczy o tym 

spadek liczności płytek krwi indukowany 

kontaktem krew – materiał. Dodatkowo, 

w trakcie zliczania trombocytów w komorze 

Bürkera, zauważono tworzące się agregaty 

płytowe, co dowodzi tego, że układy do 

pozaustrojowego krążenia krwi powodują 

aktywację mechanizmów odpowiedzialnych za 

krzepnięcie krwi. Potwierdzeniem tego wniosku 

jest także spadek wartości aktywowanego czasu 

krzepnięcia oraz wzrost stopnia agregacji 

trombocytów w odpowiedzi na siarczan 

protaminy, którego zadaniem jest neutralizacja 

heparyny. 
Rysunek 1 Spadek krzywej agregacyjnej w odpowiedzi na siarczan protaminy 

                  dla krwi poddanej zabiegowi krążenia pozaustrojowego 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Analizy czułości barorefleksu (BRS) i zmienności pracy serca (HRV) w trakcie testu 

hemodynamicznego polegającego na zmianie pozycji ciała z kucającej na stojąca w stanie 

normokapni i hiperkapni u zdrowych ochotnikow” 

AUTOR:                                       inż. Filip Michta 

PROMOTOR:                                       dr hab. inż. Magdalena Kasprowicz, prof. PWr, 

PROMOTOR POMOCNICZY:                         mgr inż. Agnieszka Kazimierska 

CEL PRACY: 

Celem pracy jest analiza wpływu zmiany pozycji ciała z kucającej na stojącą na parametry spektralne czułości 

baroreceptorów tętniczych (BRS) oraz zmienności pracy serca (HRV) wyznaczone podczas normokapni i hiperkapni 

u zdrowych ochotników. 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

 

Zmiany ciśnienia tętniczego krwi (ABP) zostały nieinwazyjnie zmierzone przy pomocy urządzenia Finometer, firmy 

Finapres Medical System u 30 zdrowych młodych ochotników (wiek od 21 do 35 lat) podczas zmiany pozycji ciała z 

kucającej na stojącą w warunkach normokapni i hiperkapni.  Badania przeprowadzono za zgodą komisji bioetycznej 

nr KB-170/2014.  

 

Za pomocą analizy spektralnej wyznaczono parametry BRS i HRV (HRV Matlab toolbox) w zakresie niskiej 

częstotliwości (LF: 0,04-0,15 Hz) oraz w wysokiej częstotliwości (HF: 0,15 – 0,40 Hz). 

 

Za pomocą   testu ANOVA Friedmana zbadano, czy występują różnice w parametrach BRS oraz HRV pomiędzy 

pozycją kucająca, a spadkiem ABP wywołanym zmianą pozycji ciała na stojącą oraz pozycją stojącą zarówno w stanie 

normokapni i hiperkapni. Uśrednione wartości parametrów BRS i HRV dla każdej z 3 faz testu (kucanie, wstawanie i 

stanie) zostały porównane za pomocą nieparametrycznego testu Wilcoxona z poprawką Bonferoniego (α=0.016) 

Przetworzenie sygnałów oraz analiza statystyczna zostały wykonane za pomocą programu MATLab 2015a.   

UZYSKANE WYNIKI: 

 

Zmiana pozycji ciała spowodowała istotne zmiany w wartościach parametrów BRS i HRV (HRV: pANOVA<<0.0001, BRS: 

pANOVA<<0.0001 dla normokapni i hiperkapni). Podczas zmiany pozycji ciała z kucającej na stojącą w stanie 

normokapni i hiperkapni obserwujemy istotny spadek HRV oraz BRS w HF (HRV: p<<0.0001, dla normokapni i 

hiperkapni, BRS: p<<0.0001, dla normokapni i hiperkapni), oraz spadek tych parametrów w LF (HRV: p<<0.0001, dla 

normokapni, p=0.97 dla hiperkapni, BRS: p=0.0002, dla normokapni i hiperkapni). Porównując momenty spadku 

ABP podczas wstawania oraz pozycję stojącą obserwujemy wzrost HRV oraz BRS w HF (HRV: p=0.0017 dla 

normokapni, p=0.0003, dla hiperkapni, BRS: p=0.0002 dla normokapni i hiperkapni) oraz wzrost w LF (HRV: 

p=0.0002 dla normokapni i hiperkapni, BRS: p=0.0003 dla normokapni, p=0.0002 dla hiperkapni). Porównując stany 

ABP z pozycji początkowej oraz pozycji stojącej obserwujemy istotny spadek HRV i BRS w HF (HRV: p=0.0002 dla 

normokapni, p=0.003 dla hiperkapni, BRS: p=0.0002 dla normokapni i hiperkapni), spadek LF dla BRS (p=0.0002, 

dla normokapni i hiperkapni), oraz spadek dla normokapni HRV LF (p=0.0004) i wzrost dla hiperkapni HRV LF 

(p=0.0002). 

 

Zmiana pozycji ciała z kucającej na stojącą ma istotny wpływ na czułość baroreceptorów tętniczych (BRS) oraz 

zmienność pracy serca (HRV) zarówno w normokapni jaki i hiperkapni. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

 „Oddziaływania krwi z biomateriałami – badania in vitro” 

AUTOR:                                                           inż. Aleksandra Nowakowska  

PROMOTOR:                                                                 dr inż. Tomasz Walski 

CEL PRACY: 

Krew stanowi tkankę, która przeważnie jako pierwsza ma styczność z wprowadzanymi do ciała implantami. Kontakt 

krwi z biomateriałem wiąże się z szeregiem reakcji wpływających na kondycję jej składników, co zaburza równowagę 

w organizmie. Stanowi to szczególnie duży problem w przypadku materiałów stosowanych  

w układach krążenia pozaustrojowego. Celem pracy jest ocena oddziaływań krwi z biomateriałami konstrukcyjnymi 

wykorzystywanymi w pozaustrojowym krążeniu krwi w warunkach in vitro. 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

Materiałem badawczym jest krew żylna, pochodząca od owiec. Próbki pobierane są za pomocą 

strzykawek o pojemności 20 ml, do których uprzednio zasysany jest antykoagulant: cytrynian 

trisodowy. Określone objętości krwi zostają wprowadzane do specjalnie skonstruowanego 

układu, zbudowanego z przyrządu do przetaczaniu płynów infuzyjnych oraz pompy 

perystaltycznej. W odpowiednio dobranych odstępach czasowych kilkumilimetrowe próbki 

zostają pobrane z układu.  

Aby określić rodzaj oddziaływań pomiędzy krwią a układem, wyznaczane zostają zmiany  

w podatności osmotycznej erytrocytów na podstawie testu Dacie’ego i Lewisa oraz różnice  

w poziomie autohemolizy (wskaźnik uszkodzenia erytrocytów) przy pomocy metody 

cyjanomethemoglobinowej Drabkina. Kontrolowany jest także stres oksydacyjny poprzez pomiary całkowitej 

pojemności antyoksydacyjnej oraz aktywności enzymów antyoksydacyjnych: dysmutazy ponadtlenkowej, katalazy 

oraz  peroksydazy glutationowej. Dodatkowo, wykonywane jest badanie morfologii krwi, ze szczególnym 

uwzględnieniem liczby czerwonych krwinek, stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu, średniej objętości 

krwinek czerwonych, średniej zawartość hemoglobiny w krwince czerwonej, średniego stężenia hemoglobiny w 

krwince oraz rozkładu objętości krwinki czerwonej.  

UZYSKANE WYNIKI: 

Ewentualny wzrost podatności osmotycznej pod wpływem interakcji krwi z biomateriałami oznaczałby, że zwiększa 

się wrażliwość erytrocytów na działanie czynników zewnętrznych, co prowadziłoby do ich osłabienia  

i mniejszej wytrzymałości na stres mechaniczny.  

Uzyskane w trakcie badań wyniki wykazują, iż podatność osmotyczna jest tym większa, im dłuższy jest czas krążenia 

próbek w układzie. Zmiany jednak nie są znaczące  

i utrzymują się na poziomie kilku procent.  

Wyniki pomiaru autohemolizy wskazują na wzrost stopnia 

uszkodzenia krwinek czerwonych, których rozpad określono  

na podstawie zmian stężenia uwalnianej do osocza hemoglobiny. 

Wyniki badań wskazują na to, że kontakt krwi z biomateriałem 

wpływa negatywnie na kondycję komórek: im dłuższy okres 

kontaktu krwi z badanymi biomateriałami, tym większy poziom 

wolnej hemoglobiny w próbkach, a co za tym idzie - tym większa 

ilość komórek w stanie rozpadu. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

 „Dwuwymiarowa dynamiczna analiza termooptyczna” 

AUTOR:                                                      inż. Hanna Orlikowska 

PROMOTOR:                                  prof. dr hab. inż. Stanisław Bartkiewicz 

CEL PRACY: 

 

Celem pracy było opracowanie nowej metody identyfikacji mezofaz w termotropowych ciekłych kryształach.  

Założono, że opracowana metoda pozwoli na uzyskanie danych ilościowych (temperatury przejść fazowych) oraz 

jakościowych (określenie typu mezofazy). Dodatkowo, powinna być prosta, tania i łatwo adoptowalna do 

zautomatyzowania..                                    

 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

 

Metoda dwuwymiarowej dynamicznej analizy termooptycznej (DDAT) wykorzystuje zmianę stanu polaryzacji 

światła przechodzącego przez warstwę ciekłego kryształu wywołaną zewnętrznym zmiennym polem elektrycznym. 

Rejestracja tekstur, powstałych podczas kontrolowanej zmiany temperatury, umożliwia analizę wybranego 

parametru obrazu i identyfikację występujących mezofaz. Poszczególne człony nazwy metody oznaczają 

odpowiednio: dwuwymiarowa – analizę obrazów dwuwymiarowych (D), dynamiczna – zmienne napięcie elektryczne 

przykładane do panelu (D), analiza termooptyczna – badanie zmian właściwości optycznych w funkcji temperatury 

(AT).  Zarejestrowane obrazy analizowano w darmowym programie ImageJ, który umożliwia wyznaczenie szeregu 

parametrów statystycznych obrazów. 

 

Materiałami wykorzystanymi do badań były pochodne azobenzenu oraz aniliny, które należą do grupy 

termotropowych ciekłych kryształów wykazujących bogaty polimorfizm faz ciekłokrystalicznych. 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

Opracowana metoda DDAT, zgodnie z założeniami, daje informacje o temperaturach przejść fazowych, a także 

pomaga określić rodzaj mezofaz występujących w badanym związku ciekłokrystalicznym. Różne odpowiedzi układu 

na zmienne pole elektryczne zapewniają bezbłędne rozróżnienie fazy smektycznej A od smektyczej C, czego zwykła 

obserwacja tekstur pod mikroskopem polaryzacyjnym nie zapewnia. Koncepcja DDAT zakładała wykorzystanie 

stosunkowo niedrogiej aparatury, co udało się zrealizować. Co więcej, zaproponowaną metodę łatwo 

zautomatyzować, ograniczając w ten sposób koszt oraz czas wykonania pojedynczego pomiaru, co mogłaby istotnie 

zwiększyć udział ciekłych kryształów w inżynierii biomedycznej i innych działach nauki. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Zastosowanie metody mutacji skorelowanych w bioinformatycznej analizie 

białek” 

AUTOR:                                                      inż. Julia Pelc 

PROMOTOR:          dr hab. inż. Małgorzata Kotulska (konsultant: dr inż. Paweł Woźniak)                                          

CEL PRACY: 

Sprawdzenie skuteczności przewidywania miejsc kontaktowych w białkach typu zawęźlonego oraz metamorficznego. Do ich 

wyznaczenia wykorzystano narzędzie gplmDCA oparte na metodzie mutacji skorelowanych.   

Sprawdzone działanie filtrów, z którymi pracowałam podczas letnich praktyk w instytucie przy uniwersytecie medycznym 

Radboud umc w Nijmegen - czy zgodnie z założeniami zwiększą one procent poprawnie przewidzianych kontaktów. 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

Do badań wybrano 20 łańcuchów białek z węzłami oraz 4 pary i jedną czwórkę łańcuchów białek metamorficznych (w sumie 12), 

tym samym tworząc zbiór liczący 32 łańcuchy peptydowe.  Porównano wyniki dla obu grup białek oraz dla białek ze zbioru 

testowego filtrów (804 białka). 

Dla każdego z łańcuchów przygotowano dopasowanie wielosekwencyjne MSA (narzędzie HHblits), zebrano pliki z bazy PDB, 

wyznaczono miejsca kontaktowe (narzędzie gplmDCA), drugorzędową strukturę i relatywną dostępność rozpuszczalnika 

(narzędzie SCRATCH 5.2). Z danych wymienionych powyżej wyznaczono współrzędne aminokwasów w przestrzeni, entropię 

zmienności aminokwasu na danej pozycji (z wykorzystaniem skryptu Pawła Woźniaka), odległości między aminokwasami w 

parze oraz ich separację.  

Za miejsca kontaktowe uznawano 200 par aminokwasów z łańcucha o najwyższym wyniku DCA oraz o separacji ≥5. 

Do badań wykorzystano 6 filtrów, których celem jest odrzucenie (na podstawie dostępnych informacji o łańcuchu białkowym) 

jak największej liczby niepoprawnie przewidzianych miejsc kontaktowych – takich, których odległość między aminokwasami w 

rzeczywistości jest większa niż 8Å. 

Do zbierania danych oraz sprawdzenia skuteczności przewidywania miejsc kontaktowych i działania filtrów wykorzystano 

program Matlab 2013b. 

UZYSKANE WYNIKI: 

Narzędzie gplmDCA z wysoką skutecznością przewidziało miejsca kontaktowe dla białek zawęźlonych (K), z niższą skutecznością 

dla białek ze zbioru testowego filtrów (T) a z najniższą skutecznością dla białek metamorficznych (M) (procent poprawnie 

przewidzianych kontaktów wśród 200 najwyżej punktowanych par przez DCA wynosiła odpowiednio 65,0%, 24,3% oraz 8,0%). 

Za tak wysokie wyniki skuteczności dla białek zawęźlonych może odpowiadać zdecydowanie wyższa liczba miejsc kontaktowych 

w tego typu białkach, wynosiła ona średnio 664 kontakty, przy czym dla białek metamorficznych oraz ze zbiory testowego 

filtrów, wynosiła odpowiednio 3375 oraz 363. 

Dla obu badanych typów białek większość filtrów działało gorzej niż dla białek ze zbioru testowego filtrów. Filtr niskiej entropii 

nie usunął żadnego z przewidzianych kontaktów zarówno w białkach zawęźlonych jak i metamorficznych. Filtry częstych delecji, 

kontaktów pomiędzy C- i N-końcem, kontaktów z C- oraz N- końca miały zdecydowanie gorsze wyniki dla badanych białek niż 

dla białek ze zbioru testowego filtrów. Dla filtrów kontaktów wewnątrz jednej struktury drugorzędowej oraz różnej dostępności 

rozpuszczalnika w przypadku białek metamorficznych uzyskano lepsze wyniki niż dla białek ze zbioru testowego – precyzja filtru 

(FAV; wzór podany niżej) wynosiła dla pierwszego filtru 97,8%(M) i 95%(T) a dla drugiego filtru 95,9%(M) i 91,4%(T). Dla obu 

wymienionych wyżej filtrów wyniki dla białek zawęźlonych były najlepsze spośród wszystkich filtrów, jednak gorsze niż dla białek 

ze zbioru testowego. 

 

Precyzyjność filtru określa, jaki procent z odfiltrowanych kontaktów stanowią niepoprawnie przewidziane kontakty (FP – false positive). Dla 

idealnego filtru wartość FAV osiąga 100%. Precyzyjność została określona, jako: 

                                                                                             𝑭𝑨𝑽 =
𝑭𝑷𝒇

𝑭𝑷𝒇 + 𝑻𝑷𝒇

∗ 𝟏𝟎𝟎% 

Gdzie: FPf oraz TPf są, odpowiednio, odrzuconymi przez filtr nieprawidłowo oraz prawidłowo przewidzianymi kontaktami. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Projekt i konstrukcja urządzenia do nieinwazyjnego wykrywania bezdechu 

sennego” 

AUTOR: inz. Martyna Przybylska 

PROMOTOR: dr inż. Tomasz Grysiński  

CEL PRACY: 

 

Celem pracy było zaprojektowanie i konstrukcja urządzenia do monitorowania czynności oddechowej w trakcie snu. 

Ruchy oddechowe są rejestrowane za pomocą pomiaru zmian pojemności elektrycznej czujnika umieszczanego pod 

materacem. Zadaniem układu jest kontrolowanie częstotliwości oddechu oraz wykrywanie zaniku czynności 

oddechowej, czyli wystąpienia bezdechu sennego. Po wykryciu braku ruchów oddechowych przez określony czas 

urządzenie alarmuje o tym opiekuna. 

 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

Urządzenie zbudowano na bazie mikrokontrolera AVR ATmega328P i układu czasowego „555”. Do budowy czujnika 

wykorzystano dwie płyty laminatu pokrytego jednostronnie miedzią oraz nieprzewodzącą piankę. Pomiar zmian 

pojemności elektrycznej czujnika zrealizowano w oparciu o pomiar częstotliwości sygnału generowanego przez 

układ „555”. Testy urządzenia przeprowadzono dla dwóch typów materacy, monitorując oddech zdrowej, dorosłej 

osoby o masie ciała wynoszącej ok. 85 kg w trakcie snu. 

 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

Zbudowane urządzenie umożliwia, zgodnie z założeniami, 

wykryć zanik ruchów oddechowych w sposób 

nieinwazyjny, bez ingerencji w sen monitorowanej osoby. 

Monitor reaguje wywołaniem alarmu na wystąpienie 

jednego z dwóch zdarzeń. Pierwszym z nich jest upłynięcie 

co najmniej 20 sekund od ostatniego wykrytego oddechu. 

Drugim jest spadek częstotliwości oddechów poniżej 8 na 

minutę. W przeprowadzonych testach bez obciążenia, czyli 

bez osoby monitorowanej, urządzenie nie wykrywało 

oddechów i rozpoczynało alarm. Sprawdzono także 

poprawność wykrywania oddechów — w 77% przypadków 

oddech śpiącej osoby został prawidłowo wykryty. W celu 

poprawy wykrywalności oddechów należałoby skupić się 

na rozwoju czujnika, na przykład poprzez zmianę materiału izolującego okładki kondensatora, ponieważ 

zastosowana pianka wykazuje dużą histerezę (wyznaczony w badaniach błąd histerezy wynosi 12,26%). 

Skonstruowane urządzenie posiada także dodatkową funkcję automatycznego rozpoczynania monitorowania 

oddechu po wykryciu ruchu. Z przeprowadzonych testów wynika, że monitor prawidłowo przeszedł w tryb pracy 

w 49 na 50 obserwowanych cykli uśpienie-wybudzenie, natomiast nie zaobserwowano przypadkowego włączenia 

się urządzenia przy pozostawieniu go bez ruchu przez 12 godzin. Test na przypadkowe rozpoczynanie 

monitorowania przeprowadzono w dwóch wariantach — dla czujnika obciążonego i nieobciążonego materacem. 

 
Rysunek 1. Urządzenie w trakcie pracy. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

„Rozpoznawanie emocji na podstawie analizy sygnału pupillometrycznego” 
 

AUTOR:                                                                              inż.  Patryk Rak 

PROMOTOR:                                               dr inż. Wioletta Nowak                                          

CEL PRACY: 

 

Celem pracy jest stworzenie systemu wizyjnego w oparciu o platformę Raspberry Pi, zdolnego do rozpoznawania profilu emocji, 

będących skutkiem stymulacji dźwiękowej. Zadaniem układu będzie odtworzenie dźwięku z bazy IADS-2, zarejestrowanie serii 

obrazów oka w warunkach braku dostępności światła widzialnego, a następnie ich analiza celem stworzenia wykresu reakcji 

źrenicy na zadany bodziec. Wykres ten będzie później porównywany ze standaryzowanymi danymi z bazy celem skorelowania 

go z odpowiadającym mu nacechowaniem emocjonalnym. Program umożliwi również wczytanie własnego pliku audio ze 

stymulacją dźwiękową oraz badanie reakcji źrenicy, wraz z wizualnym przedstawieniem w postaci wykresu oraz możliwie najlepiej 

dopasowanym profilem emocjonalnym.   

 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

 

W warstwie sprzętowej, układ pomiarowy oparty jest na platformie Raspberry Pi 3 (model B), pełniącej rolę układu 

przetwarzającego; kamerze PiCamera v2 NoIR o zdolności rejestracji obrazu w rozdzielczości 720p przy 60 klatkach na sekundę 

i fabrycznym braku filtra światła podczerwonego, co umożliwia rejestrację obrazu bez udziału światła widzialnego (eliminując 

tym samym problematykę wpływu światła na rozszerzanie źrenicy); układzie doświetlającym, złożonym z diod IR oraz interfejsie 

wyjścia graficznego, pozwalającym zarówno na prezentację wyników, jak i sterowanie badaniem na wyświetlaczu wyposażonym 

w wejście HDMI. 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

Oprogramowanie, zgodnie z założonymi wymaganiami, pozwala na procedurę rejestracji obrazu, zapis serii zdjęć do wskazanego 

katalogu, wykonanie zautomatyzowanych pomiarów średnicy źrenicy w każdej serii oraz zapis danych do pliku z możliwością 

graficznej prezentacji wykresu reakcji źrenicy na zadany bodziec. Powyższa procedura odbywa się automatycznie, tj. bez 

konieczności ręcznej synchronizacji czasowej bodźca oraz rejestracji. Możliwy jest zarówno losowy dobór dźwięku stymulacji, 

jak i również jego ręczne wskazanie. Do oprogramowania został również dodany tryb badania reakcji źrenicy na dźwięki spoza 

bazy IADS-2 wraz z ich graficzną reprezentacją. Kod programu jest dostępny w języku Python w wersji 3. 
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TYTUŁ PRACY DYPLOMOWEJ: 

 „Wpływ telemedycznego monitorowania płodu na jakość życia kobiet w ciąży” 

AUTOR:                                                               inż. Marcela Raszewska 

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

CEL PRACY: 

Kardiotokografia (KTG) jest jednym z podstawowych badań wykonywanych w ramach diagnostyki przedporodowej, 

w szczególności w przypadkach ciąży zagrożonej. Jest to nieinwazyjne i bezpieczne badanie umożliwiające ocenę 

pracy serca płodu oraz czynności skurczowej macicy. Obecnie najczęściej badanie to wykonuje się w jednostkach 

opieki medycznej przy użyciu aparatów stacjonarnych. Rozwój i upowszechnianie telemedycyny umożliwił 

skonstruowanie mobilnego urządzenia KTG niewielkich rozmiarów, które kobiety ciężarne mogą zabierać ze sobą. 

Zalety tego rozwiązania, takie jak możliwość monitorowania stanu płodu w dowolnym miejscu i o dowolnej porze, 

brak konieczności udawania się do przychodni jedynie w celu wykonania badania, zdalne monitorowanie stanu 

płodu pomiędzy wizytami u lekarza, możliwość szybkiej reakcji na wystąpienie niepokojących objawów, dają 

kobietom ciężarnym stosującym to urządzenie poczuje komfortu i bezpieczeństwa. Może to wpływać na ich ocenę 

jakości swojego życia. Celem pracy jest zbadanie wpływu stosowania telemedycznego monitorowania płodu przez 

ciężarne kobiety na jakość ich życia, poprzez przeprowadzenie specjalnie przygotowanej ankiety oceniającej jakość 

życia oraz późniejszą analizę uzyskanych na jej podstawie wyników. 

 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

Grupę badawczą stanowiło 50 kobiet, ciężarnych lub po rozwiązaniu, które w trakcie przebiegu ciąży korzystają lub 

korzystały z mobilnego aparatu KTG Pregnabit. Na przeprowadzenie ankiety uzyskana została zgoda Senackiej 

Komisji ds. Etyki Badań Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. Ankieta przesyłana była 

uczestniczkom badania drogą mailową. Zawierała pytania odnoszące się do komfortu korzystania z mobilnego 

urządzenia KTG w dowolnym miejscu, poziomu zadowolenia z zaproponowanego rozwiązania telemedycznego oraz 

historii choroby, w szczególności wskazań do wykonywania badania KTG. W ankiecie umieszczone zostały również 

standardowe pytania z zakresu oceny jakości życia (Quality of life), na podstawie skróconej wersji ankiety 

oceniającej jakość życia (The World Health Organization, Quality of Life (WHOQOL) – BREF), zaadaptowane na 

potrzeby tego badania.  Uzyskane na podstawie przeprowadzonej ankiety dane zostaną opracowane statystycznie 

za pomocą narzędzi programu Statistica. 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

Przeprowadzona wśród użytkowniczek mobilnego aparatu KTG ankieta została skonstruowana w taki sposób, aby 

na jej podstawie móc określić wpływ telemedycznego monitorowania płodu na jakość życia kobiet.   

Wyniki uzyskane na podstawie przeprowadzonego badania powinny dać odpowiedzi na następujące pytania:  

 Jaki jest poziom zaufania użytkowniczek mobilnego urządzenia KTG do diagnostyki zdalnej, wiążącej się 

z brakiem bezpośredniego kontaktu z lekarzem/położną podczas wykonywania badania?  

 Jak na jakość życia kobiet wpływa możliwość stosowania mobilnego urządzenia KTG w dowolnym miejscu 

i o dowolnej porze?  

 Jaki jest wpływ stosowania mobilnego urządzenia KTG na poczucie bezpieczeństwa i komfortu kobiet 

ciężarnych?  

 

 



WASABI 2018 — II WROCŁAWSKIE AKADEMICKIE SPOTKANIE AMBITNYCH BIOINŻYNIERÓW 

28 
 

 



WASABI 2018 — II WROCŁAWSKIE AKADEMICKIE SPOTKANIE AMBITNYCH BIOINŻYNIERÓW 

29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRELEKCJE DOKTORANTÓW KATEDRY 

INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ (III STOPIEŃ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WASABI 2018 — II WROCŁAWSKIE AKADEMICKIE SPOTKANIE AMBITNYCH BIOINŻYNIERÓW 

30 
 

 

 

 

TYTUŁ PRACY  

„Makroskopowe pomiary mechaniczne materii miękkiej na przykładzie błon 

lipidowych.” 
 

AUTOR:                                                          mgr inż. Dominik Drabik 
 

PROMOTOR:                                       Prof. dr hab. inż. Marek Langner 
 

CEL PRACY: 

 

Celem pracy ma być rozwój narzędzi i metod badawczych do określenia właściwości mechanicznych materii miękkiej, w tej 

prezentacji na przykładzie błon lipidowych. W ramach prezentacji zostaną przedstawione trzy rozwijane metody pomiaru 

właściwości mechanicznych błon lipidowych - spektroskopia drgań termicznych, symulacje dynamiki molekularnej do 

wyznaczania właściwości mechanicznych oraz deformacje błony naciskiem wywołanym szczypcami laserowymi.              

                    

 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

 

Metoda analizy drgań termicznych została wykorzystana do wyznaczenia współczynnika giętkości błony lipidowej. W tej technice 

drgania termiczne są mierzone ilościowo na podstawie zdjęć mikroskopowych błony lipidowej. Od 1000 do 5000 klatek jest 

zbieranych, aby umożliwić dokładne wyznaczenie współczynnika. Obrazy są zbierane z wykorzystaniem mikroskopu 

konfokalnego (a także mikroskopu z wirującym dyskiem). Otrzymane obrazy są numerycznie analizowane na podstawie 

ugruntowanych algorytmów obliczeniowych. 

Symulacje dynamiki molekularnej zostały wykorzystane do wyznaczenia współczynnika giętkości błony lipidowej przy 

jednoczesnym wglądzie w zjawiska molekularne. W pełni atomowe symulacje zostały przeprowadzone w oprogramowaniu 

NAMD z polem siłowym CHARMM36. Stworzono systemy pęcherzyków o rozmiarach 20nm. Ostatnie 12ns z 31ns symulacji 

zostało wykorzystanych do analizy. Sześć parametrów zostało wybranych do oceny, w którym momencie stworzony system 

został ustabilizowany. Analizy numerycznej dokonano na podstawie ugruntowanego podejścia obliczeniowego na bazie modelu 

Helfricha. 

Wykorzystano układ szczypiec laserowych do wywierania zewnętrznego nacisku na błonę lipidową. Stworzone pęcherzyki 

lipidowe były obserwowane w systemie galwanozwierciadlanych szczypiec laserowych. Nacisk był wywierany za pomocą 3um 

kulek polistyrenowych znajdujących się w próbce. Próbka była oświetlana laserem Nd:YAG 1064nm 4W i wizualizowana na 100x 

NA 1.3 obiektywie z imersją olejną oraz kamerą wysokiej rozdzielczości Mikrotron MC1362. Otrzymane wyniki nie zostały 

poddane obróbce numerycznej, gdyż proces pomiaru jest jeszcze rozwijany. 

 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

Wyniki z otrzymanych metod pozwoliły na określenie współczynników giętkości błon lipidowych złożonych z różnych typów 

lipidów - POPC, DOPC, HSPC, DSPC. Wykonano serię pomiarów badających wpływ środowiska, w którym znajdują się pęcherzyki 

na ich właściwości mechaniczne. Zbadano wpływ substancji toksycznych (dwu- i trój-fenylków cyny) oraz chemoterapeutyków 

na właściwości mechaniczne. 
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TYTUŁ PRACY: 

„Biofunkcjonalizacja powierzchni stentów kardiowaskularnych za pomocą 

przeciwciał anty-CD133 promujących progenitorowe komórki śródbłonka” 

AUTOR:                                                           mgr inż.  Maciej Duda 
 

PROMOTOR:                                     Dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. PWr 
 

CEL PRACY: 

 

Zabieg przezskórnej angioplastyki wieńcowej, wykorzystujący stenty kardiowaskularne, jest jedną z głównych 

metod leczenia w dzisiejszej kardiologii interwencyjnej. Niestety, u 30% pacjentów występują powikłania 

pooperacyjne, powodujące wtórne zwężanie światła tętnicy wieńcowej. Do najpoważniejszych z nich należą 

nadnaturalna proliferacja i migracja komórek mięśni gładkich (VSMCs), czyli restenoza oraz zakrzepica, będąca 

efektem procesu adhezji płytek krwi na implancie kardiowaskularnym. Bieżące badania nad stentami prowadzone 

są pod kątem minimalizacji lub całkowitej eliminacji tych powikłań, dlatego też celem naszej pracy jest efektywna 

biofunkcjonalizacja powierzchni stentów kardiowaskularnych za pomocą przeciwciał anty-CD133, specyficznych 

względem progenitorowych komórek śródbłonka (EPCs). Po związaniu, komórki te różnicują w dojrzały śródbłonek 

i pokrywają powierzchnię implantu. Zmodyfikowane materiały powinny wykazywać się wysoką reendotelializacją z 

jednoczesną inhibicją adhezji i proliferacji komórek mięśni gładkich 

. 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

 

Nasza strategia badawcza składa się z wieloetapowego procesu modyfikacji powierzchni kardiowaskularnych. 

Pierwszym krokiem jest pokrycie materiału powłoką na bazie ditlenku tytanu, która następnie funkcjonalizowana 

jest grupami tiolowymi w procesie merkaptosilanizacji. Następnie powierzchnie poddawane są biofunkcjonalizacji, 

poprzez immobilizację przeciwciał anty-CD133. W celu określenia charakterystyki strukturalnej otrzymanych 

materiałów wykorzystywana jest spektroskopia podczerwieni z transformacją Fourier’a (FTIR) oraz spektroskopia 

Ramana. Topografia biofunkcjonalizowanych powierzchni oraz rozkład przestrzenny przeciwciał badane są za 

pomocą mikroskopii konfokalnej, sił atomowych (AFM) oraz skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM). 

Dodatkowo, w celu oceny biokompatybilności otrzymanych materiałów, prowadzone są badania in vitro, takie jak 

analiza właściwości hemolitycznych modyfikowanych powierzchni czy też analiza proliferacji komórkowej na 

biofunkcjonalizowanych materiałach 

. 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

Wykonana analiza spektroskopowa FTIR oraz Ramana wykazała, że powierzchnie kardiowaskularne zostały z 

powodzeniem poddane modyfikacjom chemicznym i biochemicznym. Ponadto, badania mikroskopowe 

udowodniły, że rozkład przestrzenny immobilizowanych przeciwciał anty-CD133 na modyfikowanych materiałach 

jest homogeniczny. Dodatkowo, ocena biokompatybilności biofunkcjonalizowanych powierzchni za pomocą badań 

in vitro, pokazała, że materiały te wykazują bardzo niskie właściwości hemolityczne oraz promują reendotelializację, 

z jednoczesną inhibicją adhezji i proliferacji komórek mięśni gładkich. Otrzymane wyniki stanowią obiecującą 

podstawę do dalszych badań in vivo. 



WASABI 2018 — II WROCŁAWSKIE AKADEMICKIE SPOTKANIE AMBITNYCH BIOINŻYNIERÓW 

32 
 

 

TYTUŁ PRACY: 

„Badanie mechanizmu działania inhibitorów metylacji DNA na zmianę 

właściwości biomechanicznych chemoodpornych komórek ostrej białaczki 

szpikowej” 

AUTOR:                                                           mgr inż. Aleksandra Kaczorowska 
 

PROMOTOR:                                        dr hab. Marta Kopaczyńska, prof. nadzw.PWR 
                                            

CEL PRACY: 

                                 

Celem pracy jest badanie za pomocą pęsety optycznej zmian właściwości biomechanicznych chemoopornych 

komórek ostrej białaczki szpikowej indukowanych inhibitorami metylacji DNA. Wyniki badań właściwości 

mechanicznych komórek zostaną skorelowane ze zjawiskiem chemooporności, co pozwoli na wprowadzenie 

nowego narzędzia do szybkiej diagnostyki komórek chemoopornych na podstawie ich sztywności. Zastosowanie 

fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej pozwoli na określenie zależności pomiędzy jądrową lokalizacją leku 

a mechanizmem apoptozy komórek AML. Podjęta zostanie również próba przywrócenia wrażliwości 

chemoopornych komórek ostrej białaczki szpikowej na cytostatyki stosowane w chemioterapii. Wyniki badań mogą 

przyczynić się do zwiększenia możliwości terapeutycznych pacjentów poprzez sekwencyjne zastosowanie 

inhibitorów metylacji DNA z lekami cytostatycznymi stosowanymi w aktualnych schematach leczenia pacjentów. 

 

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

 

Badania prowadzone są na macierzystych komórkach ostrej białaczki szpikowej (AML) pobranych od pacjentów 

Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. 

Właściwości biomechaniczne komórek badane są za pomocą pęsety optycznej. Fluorescencyjna mikroskopia 

konfokalna służy jako narzędzie do określania kolokalizacji komórkowej leków przeciwnowotworowych. Badane 

leki cytotoksyczne stanowią inhibitory topoizomerazy II – doksorubicyna, daunorubicyna i epirubicyna. Testowaną 

substancją uwrażliwiającą komórki blastyczne na apoptozę jest 5-aza-2’-deoksycytydyna.  

Narzędzia biologii molekularnej umożliwią określenie wrażliwości na apoptozę komórek AML. Zbadany zostanie 

mechanizm śmierci komórkowej indukowanej przez inhibitory topoizomerazy II.  Wykorzystane będą znakowane 

fluorescencyjnie przeciwciała do kaspaz, aby zidentyfikować szlak sygnałowy odpowiedzialny za indukcję apoptozy. 

 

UZYSKANE WYNIKI: 

 

Badania z wykorzystaniem fluorescencyjnej mikroskopii konfokalnej dowodzą, że inhibitory topoizomerazy II 

wbudowują się w struktury jądra komórkowego, co prowadzi do apoptozy komórki. Na podstawie wyników badań 

za pomocą pęsety optycznej stwierdzono, że inhibitory topoizomerazy II powodują spadek sztywności 

chemowrażliwych komórek ostrej białaczki szpikowej. Zmiany właściwości biomechanicznych komórek mogą zostać 

wykorzystane jako narzędzie do szybkiej identyfikacji chemowrażliwych i chemoopornych klonów AML. 
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TYTUŁ PRACY: 

„Badanie transportu nośników leków z wykorzystaniem modeli komórkowych” 

AUTOR:                                                   mgr inż. Kamila Szostak 

PROMOTOR/ PROMOTOR POMOCNICZY:   Prof. dr hab. inż. Marek Langner, dr inż. Magdalena Przybyło  

CEL PRACY: 

Celem nadrzędnym pracy doktorskiej jest zdefiniowanie oddziaływania różnego typu formulacji nanonośników leków 

z komórkami eukariotycznymi pochodzenia ludzkiego i mysiego na poziomie in vitro.  

Cele szczegółowe obejmują zagadnienia wydajności procesu endocytozy przez pryzmat właściwości mechanicznych 

formulacji liposomowych, składu ich błony lipidowej oraz stężenia substancji aktywnej w kompartmencie 

wewnętrznym. Zdefiniowany zostanie również parametr cytotoksyczności, który pozwoli na określenie toksycznego 

wpływu kompozycji formulacji na zastosowane komórki.  

Wykorzystanie wiedzy z zakresu biologii molekularnej, inżynierii genetycznej, hodowli tkankowych czy inżynierii 

biomedycznej w kontekście projektowania formulacji o najkorzystniejszych parametrach farmakodynamicznych, 

pozwala na zwiększenie wydajności i efektywności prowadzenia leczenia. W kolejnym etapie prace te dają możliwość 

przewidywania parametrów farmakokinetycznych poprzez allometryczne skalowanie.  

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

Metodologia: Zdeterminowanie składu jakościowego i ilościowego nanoagregatów lipoosmowych obejmuje: 

określenie rozmiaru cząstek oraz określenie zeta potencjału (Zetasizer Nano ZS, Malvern, Wielka Brytania), 

charakteryzacja składu nanoagregatów odbędzie się za pomocą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej. 

Charakteryzacja pod względem fluorescencyjnym otrzymanych struktur odbędzie się z zastosowaniem 

spektrofluorymetru (FluoroMax4, Horiba, Japonia). Hodowle tkankowe komórek eukariotycznych tj. komórki 

nabłonkowe jelita Caco-2, makrofagi pochodzenia mysiego J774, makrofagi wyprowadzone z krwi ludzkiej, hepatocyty 

Hep-G2 i SK-HEP-1, komórki raka piersi: SK-BR-3, MCF-7 oraz BT-474 prowadzone są we współpracy z Wojewódzkim 

Szpitalem Specjalistycznym Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym we Wrocławiu. Dostosowanie warunków hodowli 

skorelowane jest z wymaganiami komórek. Cytotoksyczność jest determinowana przez wykorzystanie testów tj. MTT 

czy XTT (zgodnie z normą PN-EN ISO 10993-5 i 10993-12). Dodatkowo określany jest proces endocytozy w sensie 

jakościowym (Western Blot, we współpracy z dr Jarkiem Suchańskim, UP) oraz ilościowym na poziomie RNA – przez 

definiowanie zmian ekspresji genów odpowiedzialnych za ten proces. Mikroskopia konfokalna umożliwiająca 

kolokalizację liposomów z polimerem (błona znakowana rodaminą, kompartment wewnętrzny – dekstran-FITC). 

UZYSKANE WYNIKI: 

Analizowane były próbki: pustych liposomów, liposomów z 1 mM heparyną, liposomów z 1 mM heparyną i 2mg/mL 

chlorowodorkiem doksorubicyny (DOX) oraz jako kontrole: Medac (2 mg/mL doksorubicyna w 150 mM NaCl) oraz 

Caelyx (komercyjnie dostępna liposomowa postać doksorubicyny o stężeniu końcowym 2 mg/mL DOX).  

Wyniki wstępne wskazują na: 

 istnienie bezpośredniej korelacji pomiędzy stężeniem liposomów oraz czasem ekspozycji a stopniem interkalacji, 

zarówno na poziomie produkcji mRNA, jak i z wykorzystaniem techniki Western Blot 

 czasowo-zależny proces endocytozy liposomów (różny okres czasu w zależności od stężenia liposomów) 

 istnienie granicznego, optymalnego stężenia liposomów podanego do komórek (krzywa wysyceniowa zależna od 

czasu) 

 kolokalizację kompartmentu wewnętrznego z błoną lipidową z wykorzystaniem techniki mikroskopii konfokalnej  

 cytotoksyczność formulacji z heparyną i doksorubicyną jest porównywalna do Medac’u, co świadczy o możliwości 

zastosowania formulacji liposomowej jako alternatywy dla wysoce toksycznej wolnej postaci doksorubicyny 
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TYTUŁ PRACY: 

„Uszkodzenia składników morfotycznych krwi podczas krążenia 

pozaustrojowego” 
 

AUTOR:                                                     mgr inż. Natalia Trochanowska-Pauk 

PROMOTOR/ PROMOTOR POMOCNICZY:  dr hab. Krystian Kubica, prof. nadzw. Pwr,/ dr inż. Tomasz Walski                                          

CEL PRACY: 

Krążenie pozaustrojowe jest w dzisiejszych czasach  rutynowo stosowane w medycynie.  Dzięki temu wiele osób 

skazanych wcześniej na życie w bólu lub śmierć z powodu chorób serca, chorób układu wydalniczego   

i oddechowego, zyskało szansę na normalne życie. Jednak wciąż  jest to procedura obarczona wieloma skutkami 

ubocznymi. Dzisiejsza medycyna jest bardziej świadoma powikłań związanych z krążeniem pozaustrojowym. Do tej 

pory nie udało się jednak opracować skutecznej metody ochrony krwi, dlatego istnieje potrzeba rozwoju techniki 

medycznej w tym kierunku. 

Celem badań było określenie wpływu promieniowania bliskiej podczerwieni na parametry krwi  w czasie krążenia  

w płuco-sercu.                  

METODOLOGIA, METODY I MATERIAŁY: 

Przedmiotem badań była krew pobrana od świń rasy polskiej białej zwisłouchej. Próbki krwi pobierano do jałowych 

próbówek. Krew pochodziła od 24 zwierząt poddanych zabiegowi z wykorzystaniem krążenia pozaustrojowego.  

Połowę, czyli 12 osobników stanowiły świnie, u których przeprowadzoną standardową procedurę krążenia 

pozaustrojowego. U pozostałych 12 zastosowano zabieg, w którym krew była naświetlana promieniowaniem  

z zakresu bliskiej podczerwieni (780-1500 nm). Krew pobierano 6 razy w ciągu doby w określonych odstępach 

czasowych (0h, 0.5h, 1h, 6h, 12h, 24h).  Krążenie pozaustrojowe w każdej z grup trwało 1 godzinę.  

Naświetlanie krwi zostało zrealizowane za pomocą napromiennika NIR.  Ekspozycji poddawano całą powierzchnię 

komory wlotowej i wylotowej oksygenatora Maquet Quadrox-i. Naświetlanie było realizowane w sposób ciągły 

przez cały okres krążenia. 

Krew była badana pod kątem zaburzeń układu krzepnięcia (m.in. PLT) oraz rozwoju stanu zapalnego i stresu 

oksydacyjnego (m.in. IL-10, TNF-α, TBARS, PfHGB, LDH).  

                               

Rys. 1 Zwierzę przygotowane do zabiegu                           Rys. 2 Oksygenator z naświetlaczem NIR                          

UZYSKANE WYNIKI: 

Na podstawie przeprowadzonych badań wnioskuje się, że u zwierząt poddanych ekspozycji na promieniowanie  

z zakresu bliskiej podczerwieni w czasie krążenia pozaustrojowego występuje dużo mniejszy poziom stresu 

oksydacyjnego  niż u świń niepoddanych napromieniowaniu. Dodatkowo w grupie naświetlanej obserwowana jest 

mniejsza hemoliza i mniejsza produkcja białek, co sugeruje zmniejszony stan zapalny (szczególnie w czasie krążenia 

pozaustrojowego). Po przeprowadzonych badaniach można stwierdzić, że promieniowanie z zakresu bliskiej 

podczerwieni może być stosowane w celu ochrony krwi w czasie krążenia pozaustrojowego..  


