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1. Cele naukowe projektu 

Celem naukowym projektu podprojektu 1A, E-Loc jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania 
konstrukcyjno-technologicznego do zastosowań w diagnostyce biomedycznej w postaci mikroukładu 
analitycznego do wykrywania substancji psychoaktywnych w organizmie człowieka. Celem na etapie 
produktu jest opracowanie demonstratora sprawdzającego istniejące i dostępne możliwości technologiczne 
oraz wytworzenie nowych technologii uzupełniajacych, które umożliwiłyby wytworzenie takiego układu lab-
on-a-chip z detekcją elektrochemiczną z analizą próbek śliny pod kątem zawartości substancji 
psychotropowych.  

2. Cele techniczne i gospodarcze projektu 

Celem technicznym jest przygotowanie stanowisk laboratoryjnych umożliwiających wytworzenie warsztatu 
technologiczno-badawczego umożliwiającego opracowanie przedmiotu projekt tj. układu typu lab-on-a-chip z 
detekcją elektrochemiczną. Dodatkowo w ramach realizacji projektu opracowane i zoptymalizowane zostaną 
innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym: procedura produkcji grubowarstwowych czujników 
elektrochemicznych, procedura wytwarzania chipów mikrofluidycznych w układzie PDMS/szkło, krzem/szkło.  

Dzięki projektowi powstanie platformą technologiczno-badawcza umożliwiająca realizację wielozespołowych 
i interdyscyplinarnych projektów ściśle związanych z inżynierią biomedyczną.  

3. Realizacji projektu. 

3.1. Członkowie konsorcjum. 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza Polskiej Akademii 
Nauk, Warszawa (IBIB PAN) 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN (IBIB PAN) został utworzony w 
1975 r. i jest największą placówką naukową w Polsce prowadzącą interdyscyplinarne badania w zakresie 
biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. lnstytut został nominowany jako World Health Organization (WHO) 
Collaborating Center for Research and Training in Biocybernetics and Biomedical Engineering i przyjęty do 
UNESCO Global Network for Molecular and Cell Biology. Realizuje 19 tematów statutowych, 18 projektów 
badawczych, w tym 5 zagranicznych. Współpracuje z 30 krajowymi ośrodkami naukowymi i z 25 
zagranicznymi. Współpraca z przemysłem obejmuje 7 ośrodków. Badania prowadzone w lnstytucie wchodzą 
w zakres prac badawczych objętych kierunkami priorytetowymi MNiSzW: ochrona zdrowia i środowiska, 
biotechnologia, mikroelektronika i nanotechnologia oraz informatyka i telekomunikacja. Przedstawiona 
tematyka mieści się również w priorytetach 7 Programu Ramowego UE: biotechnologie nakierowane na 
zdrowie, technologie społeczeństwa informacyjnego oraz nanotechnologie. 

Potencjał organizacyjny 

Tematyka IBIB PAN koncentruje się na takich głównych kierunkach jak: biopomiary, komputerowe 
przetwarzanie i analiza danych dla celów diagnostyki medycznej oraz wspomaganie i zastępowanie utraconych 
funkcji organizmu środkami technicznymi i hybrydowymi – techniczno- biologicznymi. Trzeci kierunek badań 
powiązany merytorycznie z wymienionymi wcześniej kierunkami, to matematyczne i fizyczne modelowanie 
wybranych procesów fizjologicznych oraz ich symulacja komputerowa.  

W ostatniej dekadzie w ramach działalności naukowej placówki, oprócz statutowej działalności badawczej, 
było realizowanych 31 projektów badawczych (w tym 10 projektów międzynarodowych). W latach 2008 – 
2011 instytut prowadził 11 wspólnych projektów badawczych z placówkami zagranicznymi. 

Implementacja prac badawczych Instytutu ma miejsce w wielu krajowych centrach medycznych i ośrodkach 
naukowych. W ciągu ostatnich czterech lat 28 oryginalnych systemów, zarówno diagnostycznych, jak i 
terapeutycznych było weryfikowanych w warunkach klinicznych. W roku 2011 zaimplementowano 8 
systemów biomedycznych. 

W Instytucie powstało Centrum Doskonałości w obszarze Sztucznych i Hybrydowych Narządów 
Wewnętrznych wspomagających metabolizm. IBIB PAN jest również koordynatorem krajowej sieci naukowej 
prowadzącej badania w dziedzinie inżynierii biomedycznej (BIOMEN). W roku 2005 powstała sieć naukowa 
Mikro- i Nano- Struktur Półprzewodnikowych dla interdyscyplinarnych zastosowań w elektronice, 
telekomunikacji, ochronie środowiska, biologii molekularnej, diagnostyce i terapii medycznej - Micro- and 
Nano- Structure Applied Science Network (MINAS). W 2008 roku IBIB PAN dołączył do nowoutworzonego 
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konsorcjum BIOCENTRUM Ochota, zrzeszającego około 1500 pracowników naukowych i studentów studiów 
doktoranckich. W ramach realizacji wspólnych prac badawczych w Biocentrum utworzono sieć naukową 
BIOWIZJA, dotyczącą wizualizacji zjawisk biomedycznych oraz rozwoju metod wizualizacji zjawisk 
biologicznych. 

Zasoby Ludzkie 

Obecnie Instytut zatrudnia około 140 pracowników, w tym 9 profesorów i 14 profesorów nadzwyczajnych, 20 
adiunktów i 16 asystentów. Od roku 2009, w IBIB PAN są prowadzone studia doktoranckie. W roku 2011 w 
studium uczestniczyło 20 doktorantów. Od roku 2011 Instytut jest członkiem Interdyscyplinarnym Studium 
Doktoranckim PAN, w zakresie informatyki i nauk informacyjnych. 

Główni badacze: 

Dr hab. Dorota G. Pijanowska (prof. nadzw.) ukończyła studia magisterskie na Wydziale Mechaniki 
Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej w specjalności inżynieria biomedyczna. Stopień doktora nauk 
technicznych (1996) z wyróżnieniem oraz doktora habilitowanego (2006) w dyscyplinie biocybernetyka i 
inżynieria biomedyczna uzyskała w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza 
Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN). W roku 2007, została nagrodzona Nagrodą naukową Prezesa Wydziału 
IV Nauk Technicznych PAN i Nagrodą Siemensa za cykl prac dotyczących (1) miniaturowych układów 
biochemicznych, w postaci zbioru zatytułowanego: Wybrane problemy miniaturowych układów do analiz 
biochemicznych oraz (2) bioczujniki – wykorzystanie nowych materiałów jako warstw chemoczułych i 
elektronicznych układów do współpracy z bioczujnikami, do ich sterowania i przetwarzania sygnałów. 
Profesor Pijanowska odbyła staż podoktorski w Uniwersytecie Twente (Enschede, Holandia) w Biosensors Lab, 
kierowanym przez prof. Pieta Bergvelda. Obecnie, jest kierownikiem Zakładu Mikrosystemów Hybrydowych i 
Analitycznych oraz Pracowni Bioczujników i Mikrosystemów Analitycznych w IBIB PAN. Zainteresowania 
naukowe Profesor Pijanowskiej związane są z projektowaniem, wytwarzaniem i opracowaniem charakterystyk 
czujników chemicznych, bioczujników oraz  układów typu micro total analysis systems (μTAS, lab-on-a-chip) 
użytecznych do diagnostyki biomedycznej i monitoringu środowiska. Jest współautorem 101 artykułów 
opublikowanych w recenzowanych czasopismach, 3 monografii, 4 rozdziałów w książkach, 7 patentów, w tym 
3 patentów US oraz 150 referatów konferencyjnych. Jest recenzentem w wydawnictwach naukowych: Elsevier, 
Springer, RSC, MDPI i innych. W ostatnich latach była kierownikiem kilku projektów badawczych 
finansowanych przez MNiSW, NCBiR, w tym dwóch podprojektów w ramach Programu Innowacyjna 
Gospodraka. 

Prof. dr hab. inż. Władysław Torbicz otrzymał stopień naukowy doktora inżynierii elektrycznej w roku 1965 
i doktora habilitowanego inżynierii biomedycznej w 1988 r. oraz tytuł naukowy profesora w roku 1991. 
Profesor Torbicz jest pracownikiem Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie. Pełnił również funkcje: z-cy dyrektora ds. naukowych IBIB PAN (1993 – 2007), 
kierownika pracowni w IBIB PAN (1973 – 2007), kierownika tematów badawczych (1965 – 2007), 
koordynatora ogólnopolskich programów badawczych (1975-1990). Profesor był członkiem Rady Nauki przy 
Ministrze NiSW (2005-2008) i Rady Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2004-2008). Jest również członkiem 
Rad Naukowych: IBIB PAN (od 1975),  Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej (od 2004 r.), Instytutu 
Techniki i Aparatury Medycznej (od 2007 r.), Instytutu Technologii Elektronowej (2000 – 2008). Profesor 
Torbicz jest członkiem Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN (od 1972), Komitetu Fizyki 
Medycznej, Radiobiologii i Diagnostyki Obrazowej PAN (od 2003), Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego (od 2004), Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowej (od 1992, prezes: 1999-2004), 
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Biomedycznej (od 1998). Profesor Torbicz jest laureatem licznych nagród i 
wyróżnień, w tym: Sekretarza Naukowego PAN (1971, 1974, 1979) i Wydz. IV PAN (1989), Zespołowej 
Nagrody Państwowej II stopnia (1972), wyróżnienia w konkursie Mistrza Techniki (1978), MNSWiT (1980), 
SEP im. Prof. M. Pożarskiego (1999, 2000, 2010), krzyży zasługi: Złotego (1979), Kawalerskiego (1988), 
Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski (2000). Odbył staże naukowe w Anglii (1 rok) i ZSRR (3 miesiące) 
oraz wielokrotne, krótkotrwałe wyjazdy badawcze (1 tydz. – 1 miesiąc) do: Finlandii, Francji, Niemiec, 
Rumunii, Słowacji, Szwecji, Tajwanu, Ukrainy Włoch, Węgier. Specjalności naukowe Profesora, to 
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, elektrotechnika, biopomiary. Wcześniejsze prace prowadzone przez 
Profesora związane były z użyciem wzmacniających i sterujących urządzeń magnetyczno-
półprzewodnikowych, układów halotronowych, urządzeń magnetyczno-pólprzewodnikowych z pamięcią, 
pamięci cyfrowych z wykorzystaniem magnetycznych domen cylindrycznych. W ostatnich latach jego 
zainteresowania dotyczą wykorzystania półprzewodnikowych przetworników i mikrosystemów czułych 
chemicznie. Profesor Torbicz jest autorem i współautorem blisko 330 publikacji naukowych, w tym 7 
monografii i 13 patentów (3 USA). 

Dr inż. Marek Dawgul otrzymał stopień magistra inżyniera w zakresie technologii i charakteryzacji ciała 
stałego w 1994 roku od Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Tematem jego pracy magisterskiej 
było badanie anionowej selektywności polimerowych membran jonoselektywnych. . Od roku 1994 doktor 
Dawgul pracuje w IBIB PAN, obecnie na stanowisku adiunkta. Tytuł doktora z dziedziny biocybernetyki i 
inżynierii biomedycznej nadany mu został w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. 
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Nałęcza Polskiej Akademii Nauk (IBIB PAN) w 2001 roku. Jego praca doktorska poświęcona była chemicznej 
modyfikacji jonoczułych tranzystorów polowych w celu otrzymania czujników jonów amonowych i 
enzymatycznie modyfikowanych czujników mocznika. Jego zainteresowania naukowe dotyczą opracowania i 
charakteryzacji czujników chemicznych i bioczujników na bazie tranzystorów polowych czułych na jony oraz 
zminiaturyzowanych elektrod jonoselektywnych na podłożu stałym, w szczególności zaś technologii 
wytwarzania membran chemoczułych. W czasie swojej pracy odbył krótkotrwałe wyjazdy badawcze do 
Niemiec, Francji, Ukrainy i Tajwanu. Jest współautorem 14 artykułów w czasopismach z Listy Filadelfijskiej 
oraz licznych prac prezentowanych na konferencjach krajowych i zagranicznych. 

Dr inż. Konrad Dudziński otrzymał dyplom magistra inżyniera w Wydziale Technologii Chemicznej 
Politechniki Warszawskiej w październiku 2000 r. Tematem pracy było osadzanie cienkich warstw ze 
związków krzemu na podłożach z monokryształu krzemu przy zastosowaniu metody PE CVD. Od 2000 roku 
do chwili obecnej jest zatrudniony w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza 
Polskiej Akademii Nauk na stanowisku pracownika naukowego. W latach 2000 – 2010 pracował w 
Laboratorium Membran Półprzepuszczalnych i Bioreaktorów, gdzie opracowywał metody otrzymywania 
membran półprzepuszczalnych bezpośrednio na podłożach celulozowych i włóknistych, metody otrzymywania 
substratów do kultur komórek chondrocytów, metody otrzymywania membran kompozytowych do 
zastosowania jako substraty do kultur komórek fibroblastów. Doktor Dudziński brał również udział w 
realizacji grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego p.t.: „Opracowywanie metod otrzymywania 
substratów szeroko porowatych do kultur komórek chondrocytów stosowanych jako biosztuczne implanty”. W 
Grudniu 2007 otrzymał dyplom doktora w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej 
Akademii Nauk. Tematem jego pracy doktorskiej były metody otrzymywania i badanie właściwości membran 
półprzepuszczalnych wykonanych z polisulfonów i polieterosulfonów, które były osadzone bezpośrednio na 
podłożach celulozowych. Od 2011 r. do chwili obecnej pracuje w Laboratorium Bioreaktorów i 
Mikrosystemów Analitycznych i jest odpowiedzialny za: opracowanie chipu do elektroforezy kapilarnej oraz 
membrany polimerowej o właściwościach magnetycznych. Doktor Konrad Dudziński jest współautorem 11 
artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, których wskaźnik impact factor znajduje się w zakresie: 0,207 
– 2,034. 

Dr Beata Rozum ukończyła studia magisterskie (2005 r.) oraz doktoranckie (2010 r.) w Wydziale Chemii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską pt. Badania analityczne immobilizowanej apofosfatazy 
alkalicznej jako bioreceptora jonów cynku”, której promotorem był prof. dr hab. Robert Koncki, obroniła na 
macierzystej uczelni 12.04.2011, uzyskując stopień naukowy doktora nauk chemicznych. Praca ta została 
odznaczona Nagrodą za najlepszą rozprawę doktorską z chemii analitycznej przyznawanej przez Komitet 
Chemii Analitycznej PAN, sponsorowanej przez firmę Merck. W roku 2010 doktor Beata Rozum rozpoczęła 
pracę w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, w ramach realizacji 
Podprojektu 1., Projektu „Mikro- i Nano-Systemy w  Chemii i Diagnostyce Biomedycznej, MNS-DIAG”. Jej 
zainteresowania naukowo-badawcze związane są z wykorzystaniem (mikro)czujników elektrochemicznych i 
bioczujników w diagnostyce klinicznej i analizie środowiskowej. Prowadzi prace naukowe z wykorzystaniem 
czujników i bioreaktorów  enzymatycznych oraz immunosensorów, głównie w warunkach analizy 
wstrzykowo-przepływowej. Doktor Rozum jest autorką ośmiu artykułów w czasopismach z Listy 
Filadelfijskiej, o łącznym IF 2011 równym 23,65. Jest również współautorem jednej publikacji w czasopiśmie 
spoza Listy Filadelfijskiej (MNiSW: 13) oraz jednej monografii o zasięgu światowym i jednej monografii o 
zasięgu krajowym. Wyniki swoich prac badawczych prezentowała także na liczych konferencjach krajowych i 
międzynarodowych. 

Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 

Uniwersytet Jagielloński jest najstarszą polską uczelnią i jednym z najstarszych uniwersytetów w Europie. 
Należy do największych, najbardziej znanych i cenionych uczelni wyższych zarówno Polski jak i Europy. 
Według ogólnoświatowego rankingu publikowanego przez Times Higher Education Supplement Uniwersytet 
Jagielloński należy do najlepszych uniwersytetów w Polsce, a zarazem jest członkiem wielu stowarzyszeń 
zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety Europy i Świata, m.in. Europaeum czy Grupy Coimbra.  

Obecnie na UJ prowadzone są zajęcia w ramach 127 specjalności na 46 kierunkach, na których kształci się 
blisko 45 tys. studentów na wszystkich poziomach i trybach studiów. Zajęcia na UJ prowadzi ponad 3,6 tys. 
nauczycieli akademickich, w tym 486 profesorów tytularnych i 503 doktorów habilitowanych. 

Bezpośrednim wykonawcą projektu z ramienia UJ będą pracownicy Zakładu Chemii Analitycznej Wydziału 
Chemii. Wydział ten ma pierwszy stopień kategoryzacji nadany przez MNiSW oraz posiada akredytację 
Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kształcenie studentów na kierunkach Chemia i Ochrona środowiska. 
Zespół Analitycznych Technik Przepływowych, którego członkowie będą wykonawcami Podprojektu 1A, działa 
pod kierunkiem prof. dr hab. Pawła Kościelniaka od 1993 roku. Główne kierunki badań, jakimi zajmuje się 
zespół to: wykorzystanie technik przepływowych w opracowywaniu nowych metod kalibracji analitycznej, 
badaniu i eliminacji efektów interferencyjnych oraz testowaniu nowych materiałów jonowymiennych pod kątem 
ich przydatności do zatężania próbek środowiskowych. Zespół prowadzi również badania analityczne 
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materiałów biologicznych roślin i pochodzenia ludzkiego pod kątem określenia wpływu wybranych metali na 
funkcje życiowe lub ich znaczenie toksykologiczne czy patologiczne we współpracy z Collegium Medicum UJ. 
W 2000 r. członkowie tego Zespołu założyli Pracownię Chemii Sądowej, w której we współpracy z Instytutem 
Ekspertyz Sądowych w Krakowie (IES) prowadzą badania naukowe obejmujące m.in.: opracowywanie nowych 
metod i procedur badawczych, ważnych z punktu widzenia aktualnych problemów chemii sądowej, z zakresu 
fizykochemii kryminalistycznej (badania identyfikacyjno-porównawcze materiałów kryjących pod kątem 
określania autentyczności i wieku dokumentów) oraz toksykologii sądowej (badania analityczne środków 
odurzających i leków psychotropowych; oznaczenia mikrośladowych ilości selenu i arsenu w materiałach 
biologicznych: włosach, krwi, i narządach wewnętrznych). Podstawę naukowego warsztatu wnioskodawców 
stanowi więc bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych zarówno z zakres analitycznych 
technik przepływowych, jak i chemii sądowej oraz ich dotychczasowe osiągnięcia na tym polu. W ramach 
powyższych badań przygotowywane są, co roku prace magisterskie jak i doktorskie oraz realizowane granty 
badawcze zamawiane przez MNiSW. Wnioskodawcy są również autorami kilkunastu publikacji naukowych 
dotyczących powyższych zagadnień. Zespół badawczy posiada również odpowiednie zaplecze laboratoryjno-
aparaturowe umożliwiające wykonanie zadań badawczych zaplanowanych we wnioskowanym projekcie.  

Główni badacze: 

Prof. dr hab. Paweł Kościelniak – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

Kierownik Zakładu Chemii Analitycznej na Wydziale Chemii UJ, Kierownik Zespołu Analitycznych Technik 
Przepływowych i Pracowni Chemii Sądowej na WCh UJ.Doświadczenie naukowe: podstawowe zagadnienia 
chemii analitycznej (m.in. planowanie doświadczeń, kalibracja analityczna, modelowanie i badanie efektów 
interferencyjnych), analiza przepływowa, opracowanie metod analitycznych w chemii sądowej i chemii 
środowiska. 

Dr Renata Wietecha-Posłuszny – adiunkt, doświadczenie naukowe: opracowanie metod analitycznych analizy 
różnych materiałów biologicznych pod kątem badań toksykologiczno – sądowych. 

Dr Michał Woźniakiewicz – adiunkt, doświadczenie naukowe: opracowanie metod analitycznych analizy 
różnych materiałów biologicznych pod kątem badań toksykologiczno – sądowych. 

Dr Marcin Wieczorek – adiunkt, doświadczenie naukowe: opracowywanie nowych metod kalibracyjnych i 
nowych metod analitycznych w analizie chemicznej próbek środowiskowych z wykorzystaniem techniki 
wstrzykowo-przepływowej. 

 

Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej, Łódź 

Instytut zatrudnia 48 pracowników, zajmuje się dydaktyką jak również prowadzeniem badań i wykonywaniem 
prac badawczo-rozwojowych. Prowadzi szeroką współpracę z ośrodkami zagranicznymi i krajowymi. 
Niektórymi obszarami, w których Instytut Maszyn Przepływowych prowadzi badania jest mechanika płynów - 
numeryczne i eksperymentalne metody badań przepływów (w tym 3D oraz niestacjonarnych czynnika 
ściśliwego i nieściśliwego), doskonalenie budowy oraz procedur eksploatacji maszyn i urządzeń przepływowych, 
aparatura medyczna, nieinwazyjne metody diagnostyczne, sprzęt terapeutyczny i do rehabilitacji oraz badania 
nad 

przetwarzaniem sygnałów biomedycznych. 

W skład Instytutu Maszyn Przepływowych wchodzi Zakład Aparatury Medycznej. Głównymi obszarami 
zainteresowania i kierunkami badań Zakładu Aparatury Medycznej, gdzie pracuje dr Anna Karczemska, są 
następujące zagadnienia mieszczące się w ogólnym pojęciu Inżynierii Biomedycznej: 

1. Długoterminowe badania sztucznej zastawki serca z pierścieniem pokrytym nanokrystalicznym diamentem, 
na stanowisku własnej konstrukcji, 

2. Badania przewodzenia zregenerowanych nerwów obwodowych szczurów oraz wykorzystanie technik 
zamrażania i nagrzewania przy usuwaniu zmian ogniskowych płatów tarczycy, przy współudziale Zakładu 
Metrologii Przepływów, 

3. Badania dotyczące diamentowych urządzeń mikroprzepływowych do analiz DNA i białek w ramach 
międzynarodowego projektu MNT ERA-NET, 

4. Symulacje numeryczne przepływu krwi w obszarach zastawek serca, tętnic kręgowych człowieka, sztucznej 
komory serca, koła tętniczego mózgu. W tym zakresie przeprowadzono szereg eksperymentów numerycznych 
badających strukturę przepływu wokół sztucznych zastawek serca, dla różnych konfiguracji geometrycznych 
oraz położenia w ujściu komory,  
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5. Badania przepływów w sztucznej komorze serca przygotowanej przez zespół kierowany przez Romana 
Kustosza z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z Zabrza, 

6. Badania wpływu położenia kątowego sztucznej zastawki serca skonstruowanej i wybranej w oparciu o projekt 
prof. Jacka Molla. 

Zakład Aparatury Medycznej współpracuje ściśle z Instytutem Inżynierii Materiałowej, obydwa umiejscowione 
są na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. Część badań przeprowadzona zostanie właśnie w 
Instytucie Inżynierii Materiałowej. Potencjał obydwu instytutów i ścisła współpraca pomiędzy nimi umożliwia 
podjęcie się działań w niniejszym projekcie. 

Program badawczy i naukowy realizowany w Instytucie Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej możliwy 
jest dzięki potencjałowi ludzkiemu oraz bogatej i często unikalnej aparaturze będącej w posiadaniu Instytutu. 
Posiadana aparatura badawcza daje możliwości badania bardzo szerokiego spektrum własności materiałów i 
elementów konstrukcyjnych czy narzędzi - począwszy od badań struktury, składu chemicznego i fazowego, 
poprzez badania określające własności mechaniczne i eksploatacyjne (np. twardość, odporność na ścieranie, 
wytrzymałość na rozciąganie, udarność itp.), grupę badań własności fizycznych (np. optycznych, elektrycznych) 
i chemicznych (np. odporność korozyjna w różnych środowiskach gazowych i elektrochemicznych). 

W Instytucie, w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej, od wielu lat prowadzone są badania nad warstwami 
diamentowymi wytwarzanymi metodami CVD w różnych zastosowaniach inżynierii biomedycznej oraz 
elektroniki (w tym biosensory, zimna emisja itp.). 

1. Obszar działań badawczych zakładu to głównie nanotechnologia. Osiągnięcia zakładu są ściśle powiązane z 
chirurgią ortopedyczną, neurochirurgią, stomatologią, implantacją sztucznych organów i innymi 
biomedycznymi użyciami, jak np.: nowe narzędzia chirurgiczne czy też urządzenia do testów diagnostycznych. 
Związane to jest z badaniami i wytwarzaniem nowych materiałów z celowo zmodyfikowanymi powierzchniami, 
głównie z syntezą krystalicznego węgla na powierzchniach kilku rodzajów materiałów szeroko 
rozpowszechnionych w medycynie, jak np.: stal medyczna, tytan i inne metale, włączając ich stopy, oraz 
polimery. Diament to odmiana węgla, który jest także w organizmie ludzkim, dlatego pacjent nie odrzuca 
implantu jak ciała obcego. Nałożona powłoka diamentowa nie tylko nie zmienia właściwości mechanicznych 
implantów, ale dodatkowo podnosi ich trwałość, odporność na korozję oraz zabezpiecza przed wystąpieniem 
alergii na metale obecne w materiałach, z których są one wytwarzane. 

2. Odkrycie i potwierdzenie jeszcze jednej bardzo istotnej właściwość nanodiamentów – ich bioaktywność. 
Opracowana technologia wykorzystywana może być w urządzeniu do szybkiej diagnostyki medycznej dla 
lekarza domowego (wykorzystanie nanokrystalicznego diamentu na powierzchnię biosensora). 

3. Osiągnięciem zakładu jest również powołanie Centrum Doskonałości NANODIAM: „Nowe technologie dla 
zastosowań medycznych: poszukiwanie i wytwarzanie powierzchni węglowych o kontrolowanej bioaktywności”, 
które istnieje i w ramach Instytutu Inżynierii Materiałowej Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. 
Podstawą rozwoju i doskonałych osiągnięć Centrum jest trafnie dobrana kadra wybitnych naukowców, której 
trzon stanowią m.in. profesorowie z Zakładu Inżynierii Biomedycznej. 

Główni wykonawcy: 

  Dr inż. Anna Teresa Karczemska, z wykształcenia fizyk, studiowała na wydziale Fizyki Technicznej i 
Matematyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Pracę magisterską zrobiła w Lyonie na uczelni ECAM we 
Francji w 1997 roku, a następnie otrzymała stypendium Jana Dzienisiewicza, dzięki czemu w latach 1997-2000 
przebywała na studiach doktoranckich w Imperial College w Londynie. Po powrocie do Polski uzyskała 
doktorat („Sekwencjoner DNA nowej generacji, dobór materiału”) w dziedzinie inżynierii materiałowej w 
Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Materiałowej, pod opieką profesor Aleksandry Sokołowskiej. 
W chwili obecnej pracuje jako adiunkt w Instytucie Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej w Zakładzie 
Aparatury Medycznej. Jest autorem około 60 prac naukowych, według Web of Science jej indeks Hirsha to 4. 
Jej główne obszary zainteresowań to urządzenia mikroprzepływowe, materiały węglowe oraz meteoryty. W 
latach 2007-2010 była koordynatorem międzynarodowego naukowego projektu ERA-NET MNT/98/2006 
"Diamentowe urządzenia mikroprzepływowe dla genomiki i proteomiki." W projekcie "Mikro- i Nano-Systemy 
w Chemii i Diagnostyce Medycznej” MNS DIAG koordynowała prace naukowe na Politechnice Łódzkiej. 

  Dr inż. Witold Kaczorowski studiował  na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, który ukończył z 
wyróżnieniem w roku 2000. Tytuł doktora w dziedzinie Inżynierii Materiałowej uzyskał również na Wydziale 
Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w 2005 roku (temat doktoratu „Warstwy węglowe wytwarzane w plazmie 
dwuczęstotliwościowej”). W chwili obecnej pracuje jako adiunkt w Zakładzie Inżynierii Biomedycznej i 
Materiałów Funkcjonalnych w Instytucie Inżynierii Materiałowej na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Łódzkiej. W roku 2007 odbył staż naukowy do Czechach (Technical University of Liberec) a 2008 w USA 
(University of Alabama at Birmingham). Jest autorem około 33 prac naukowych, według Google Scholar jego 
indeks Hirsha to 3. Jest współautorem 2 patentów, jednego wzoru użytkowego oraz 4 zgłoszeń patentowych. 
Był kierownikiem wdrożenia technologii w oparciu o zgłoszenie patentowe nr P382871 (06.11.2007-
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30.03.2008). W ciągu ostatnich pięciu lat był realizatorem 7 projektów krajowych i 5 projektów 
międzynarodowych. Jego główne zainteresowania naukowe to powłoki i proszki węglowe w modyfikacjach 
podłoży polimerowych szczególnie dla zastosowań biomedycznych. 

3.2. Prace realizowane w ramach projektu. 

Ze względu na posiadane doświadczenie zespołów badawczych realziujących projekt 1A, we współpracy z 
Instytutem Technologii Elektronowej (ITE) udostępniającym mikrotechnologią krzemu, prace badawcze zostały 
podzielone w następujący sposób: 

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN (IBIB PAN): 

1. Wytwarzanie kolejnych kompletnych struktur układu elektroforetycznego (tzw. chip CE) w technologii 
PDMS/szkło 

Na podstawie badań literaturowych wybrano technologię hybrydową PDMS/szkło, jako optymalną do 
zrealizowania naszych planów badawczych. Układy tego są bardzo praktyczne, wykonanie jest stosunkowo 
mało skomplikowane. Elementy z PDMS można było wykonywać bezpośrednio w laboratorium IBIB PAN 
przy użyciu odpowiednich matryc. Matryce do odlewania elementów z PDMS zostały wykonane w technice 
krzem/SU-8. Zarówno matryce krzemowe jak i płytki szklane z napylonymi elektrodami złotymi zostały 
wytworzone w ramach projektu MNS-DIAG przez ITE w Warszawie. W ramach projektu, koniczne jest 
również opracowanie technologii związanej z łączeniem różnych materiałów.  

2. Utworzenie stanowiska do prowadzenia badań z użyciem chipu elektroforetycznego, w tym zaprojektowanie i 
wytworzenie modułu układu chłodzącego 

Utworzono stanowisko pomiarowe do badań układów CE z wykorzystaniem wielokanałowego zasilacza 
wysokonapięciowego HVS448-3000 f. LABSmith. W celu uzyskania stabilnej pracy układów, która była 
zakłócana wydzielaniem się ciepła w mikrokanałach, co powoduje powstawanie pęcherzy pary wodnej 
wewnątrz mikrokanałów i blokowania przepływu elektroosmotyczngo, należało opracować układ 
umożliwiający obniżenie temperatury w mikrokanale układu CE. Został zatem dołączony moduł chłodzący, 
którego elementami pracującymi były termoelektryczne ogniwa Peltiera. Moduł chłodzący pracował pod 
napięciem 5 V i wymagał natężenia prądu 20 A. Umożliwiało to obniżenie temperatury roztworów wewnątrz 
mikrokanałów do 10°C. 

3. Opracowanie i zoptymalizowanie procesu produkcji miniaturowych, grubowarstwowych czujników 
amperometrycznych 

W celu opracowania metody elektrochemicznego oznaczania wybranych substancji psychoaktywnych, podjęto 
opracowano kilka typów czujników amperometrycznych cienko- i grubowarstwowych.  

Czujniki grafitowe i węglowe oraz modyfikowane na podłożu z folii poliestrowej (Autostat) przygotowane z 
wykorzystaniem technik grubowarstwowych: sitodruku i drukowania bezpośredniego z wykorzystaniem robota 
mikrodozującego wykonano w IBIB PAN. Opracowane czujniki były zaprojektowane jako układ 
trójelektrodowy, składający się z elektrody pracującej, referencyjnej i . 

Czujniki złote i platynowe wykonano w technologii cienkowarstwowej (m.in. technika lift-off, ITE w 
Warszawie) na podłożu krzemowym. Każdy czujnik składał się z trzech metalicznych elektrod połączonych z 
własnym wyprowadzeniem elektrycznym. Czujniki montowano na płytkach drukowanych (PCB) i 
hermetyzowano żywicą epoksydową.  

 

4. Zoptymalizowanie procedury elektrochemicznego oznaczania wybranego, modelowego analitu, czyli 
substancji czynnej leków przeciwdepresyjnych z grupy związków trójcyklicznych – imipraminy 

Czujniki badano metodami elektrochemicznymi, w tym: wotamperometrii cyklicznej (CV), wotlamperometrii 
z liniowo narastającym potencjałem (LSV) i impulsowej woltametrii różnicowej (DPV). Badania prowadzono 
w układach stacjonarnych i przepływowym z wykorzystaniem zaprojektowanej w IBIB PAN celki pomiarowej. 
Dobrano materiał elektrody pracującej oraz parametry pomiarowe dla różnych stosowanych technik 
analitycznych. W przypadku wybranej metody pomiarowej dla grafitowych czujników amperometrycznych 
(metoda DPV) zoptymalizowano parametry pomiarowe.  

 

Wydział Chemii UJ (UJ): 

1. Opracowanie metodologii pobierania i przygotowania próbek śliny do analizy 
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Przygotowanie próbek zostało wykonane kilkoma metodami: (1) metoda mikroekstrakcji na sorbencie w 
połączeniu z wysokociśnieniową chromatografią cieczową (MEPS/HPLC-UV), która charakteryzuje się wysoką 
selektywnością, co sprawdzono ekstrahując próbki bez dodatku badanych związków i (2) metoda rozdziału, 
identyfikacji i oznaczania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych techniką elektroforezy kapilarnej z 
detekcją UV (CE-UV). 

 

2. Zoptymalizowanie i walidacja referencyjnej metody oznaczania trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych 
(TLPD) z wykorzystaniem sprzężonego układu wysokosprawnej chromatografii cieczowej ze spektrometrią 
mas, LC-MS 

W ramach projektu opracowano metodę referencyjną opartą na chromatografii cieczowej i spektrofotometrii 
masowej (LC-MS) do oznaczania trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w płynie z jamy ustnej. 

Proces mikroekstrackji MEPS prowadzono wg procedury opracowanej w zadaniu 1. Mikroekstrakcję 
poprzedzano wstępnym etapem przygotowania próbek śliny, również wedle wcześniejszej procedury 
(ultradźwięki i wirowanie). 

Rozdział leków prowadzono na chromatografie cieczowym, w temperaturze 35°C, stosując jako fazę ruchomą 
mieszaninę wodnego 10 mM roztworu mrówczanu amonu (faza A) z 0,1% kwasem mrówkowym 
sporządzonym w acetonitrylu (faza B), według opracowanego programu gradientu, przy stałym przepływie 
cieczy 0,15 mL/min. Rozdział prowadzono przez 17 minut. 

Badania objęły trzy metody analityczne HPLC-UV, CE-UV oraz LC-MS. Osiągając założone cele: zbadanie 
wydajności ekstrakcji TLPD z pomocą techniki MEPS; opracowanie rozdziału badanych analitów z 
możliwością transferu uzyskanej procedury do układu lab-on-a-chip; opracowanie metody referencyjnej, 
pozwalającej na wykrywanie i oznaczanie badanych trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych w płynie 
z jamy ustnej. 

 

3. Badania wstępne w klasycznym układzie elektroforezy kapilarnej, dobór warunków oznaczenia TLPD 

W celu oceny powtarzalności metody, przeprowadzono badania wstępne, które dotyczyły rozdziału barwników 
mieszaniny: fluoresceiny i Redwap. Badania na czipach CE wykonanych w IBIB PAN potwierdziły 
konieczność stabilizacji i obniżenia temperatury w mikrokanale. W obecnym stanie konstrukcji chipu możliwa 
była jedynie detekcja wizualna.  

 

4. Zoptymalizowanie procedury elektrochemicznego oznaczania drugiego wybranego analitu – dezypraminy 

Na podstawie analizy wyników uzyskanych w IBIB PAN i WCh UJ, do badań nad optymalizacją procedury 
elektrochemicznego oznaczania drugiego wybranego analitu – dezypraminy wybrano czujniki. 
Optymalizowano warunki oznaczenia dezypraminy techniką DPV dla obu testowanych elektrod grafitowych 
wykonanych w IBIB PAN i elektrody stacjonarnej z węgla szklistego. Do optymalizacji została zastosowana 
metoda sympleksów, która pozwoliła w sposób prosty i szybki uzyskać informacje o warunkach pomiarowych, 
które znacząco zwiększyły czułość pomiarów. W przypadku oznaczeń techniką DPV jest ona 3,5 razy większa 
w stosunku do metody CV i 60 razy większa w odniesieniu do chronoamperometrii.  

 

Instytut Maszyn Przepływowych Politechniki Łódzkiej (PŁ): 

1. Nanoszenie węglowych warstw diamentopodobnych na obszary detekcyjne czujników elektrochemicznych 

Do nanoszenia węglowych warstw diamentopodobnych wykorzystano urządzenia: (1) MW/RF PACVD 
(microwave and radio frequency plasma assisted chemical vapour deposition), umożliwiające na 
wykorzystanie zalet zarówno plazmy częstotliwości radiowej (13,56 MHz) jak i mikrofalowej (2,45 GHz) oraz 
(2) MS/RF PACVD (magnetron sputtering/ radio frequency plasma assisted chemical vapour deposition), 
którego zaletą jest możliwość prowadzenia procesów rozpylania magnetronowego wspomaganych 
wyładowaniem częstotliwości radiowej 13,56 MHz. 

W realizowanych zadaniach z wykorzystaniem urządzenia MS/RF PACVD kształtowano powłoki na bazie 
węgla i tytanu, których dokładna charakterystyka przedstawiona zostanie w dalszej części sprawozdania. 
W czasie trwania projektu urządzenie MW/RF PACVD zostało doposażone m.in. w układ regulacji ciśnienia, 
obieg zamknięty chłodzenia wodnego (pozwalający na utrzymywanie stałej temperatury czynnika 
chłodzącego) czy automatyczny układ zbierania danych podczas realizacji procesów plazmochemicznych.  
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2. Badania fizykochemiczne struktur powstałych w wyniku modyfikacji węglowymi warstwami 
diamentopodobnymi 

Na podstawie przedstawionych założeń technologicznych przeprowadzono procesy syntezy warstwy węglowej 
diamentopodobnej. Jako podłoża wykorzystane zostały czujniki krzemowe wykonane w ITE oraz gotowe próbki 
dostarczone przez IBIB PAN. 

Przeprowadzono charakteryzację otrzymanych powłok. Pomiary grubości dokonano z wykorzystaniem 
profilometru HOMMEL TESTER T1000. Badania nanointendacji przeprowadzono na próbkach nanoszonych 
przy potencjałach autopolaryzacji 100V, 200V, 300V, 400V, 500V, 600V z użyciem aparatu NanoIndenter. 
Przeprowadzono również badania powierzchni warstw przy pomocy spektroskopii Ramana i mikroskopii sił 
atomowych (AFM). 

 

3.3.  Główne zakupy urządzeń, wyposażenia i materiałów. 

IBIB PAN: 

W ramach realizacji podprojektu 1A, E-Loc dokonano zakupu następującej aparatury: 

1. Przenośny potencjostat PalmSens z wyposażeniem i oprogramowaniem – 3 szt. (Palm Instruments, 
Holandia)  

2. Czterokanałowa pompa perystaltyczna, Reglo-Digital (Witko Sp. z o. o., Polska) 

3. Szesnastokanałowa stacja do pomiarów potencjometrycznych wraz z oprogramowaniem, model: EMF 
16 (Lawson Labs Inc., USA) 

4. Ośmiokanałowy zasilacz do elektroforezy z oprogramowaniem i akcesoriami, model: HVS448-3000 
LabSmith (Proper Janusz Tadeusz Oszajca, Polska) 

5. Ploter laserowy z komunikacją USB i oprogramowaniem, model: LASER-3040 (TECHSOL Maciej 
Urbański, Polska) 

6. Suszarka laboratoryjna z wymuszonym obiegiem powietrza, model: BINDER FD 23 (LABART Sp. z o. 
o., Polska) 

7. Mikroskop stereoskopowy Olympus oraz mikroskop konfokalny Olympus z wyposażeniem 
(OLYMPUS POLSKA Sp z o. o., Polska) 

8. Wyparka próżniowa, model: RII/V z kontrolerem próżniV-850 i blokiem próżniowymV-700 
(DONSERV, Polska) 

Zakupiono także drobny sprzęt labolatoryjny i materiały, w tym: 

1. Pipety automatyczne zmiennoobjętościowe z serii Pipetman i Microman firmy Gilson (A.G.A. 
Analytical, Polska) oraz z serii Labmate firmy HTL ( 

2. Mini mieszadła magnetyczne, typy: R 1000 – Rotilabo, Lab disc rimy Carl Roth GmbH (LINEGAL 
CHEMICALS Sp. z o. o., Polska) 

3. Mieszadełka magnetyczne, Carl Roth GmbH – Rotilabo (LINEGAL CHEMICALS Sp. z o. o., Polska) 

4. Elektrody, w tym: kalomelowe i chlorosrebrowe elektrody odniesienia, szklane elektrody pH-
metryczne (Andy Sp. z o. o., Polska) 

5. Płytki titracyjne z 96 studzienkami oraz kuwety spektrofotometryczne wykonane z różnych materia-
łów (polipropylen, PMMA, etc.) 

6. Szkło laboratoryjne (zlewki, kolby, szalki Petriego, itp.) 

7. Laboratoryjne materiały zużywalne (wężyki do pomp, plastikowe naczynka wagowe, końcówki do 
pipet, itp.) 

8. Nośniki pamięci i stacje akwizycji danych (m.in. zewnętrzne dyski przenośne, pendrive’y, laptopy 
firmy Samsung, płyty CD i DVD) 

9. Żywice polimerowe, pasty sito drukarskie, laminaty, folie poliwęglanowe, plexiglass i inne tworzywa 
sztuczne 
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10. Odczynniki chemiczne (trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, sole nieorganiczne i organiczne, kwasy, 
wodorotlenki, itp.) 

11. Odczynniki biologiczne (nici pojedyncze nici DNA, oligonukleotydy, przeciwciała, enzymy, itp.) 

W ramach realizacji projektu MNS-DIAG, 1A, E-Loc w IBIB PAN, z wykorzystaniem zakupionej aparatury i 
sprzętu, utworzone zostały następujące stanowiska laboratoryjne: 

1. Stanowisko do pomiarów elektrochemicznych. Na zdjęciu poniżej przedstawiono elementy 
stanowiska: 1) jednostka akwizycji danych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi 
potencjostatu i stacji pomiarów potencjometrycznych, 2) potencjostat PalmSens, 3) szesnastokanałowa 
stacja do pomiarów potencjometrycznych, 4) mieszadło magnetyczne, 5) celka przepływowa (projekt i 
wykonanie IBIB PAN), 6) pompa perystaltyczna. 

 

 

2. Stanowisko do prowadzenia elektroforezy. Elementy stanowiska pokazano na zdjęciu: 1) 
Ośmiokanałowy zasilacz do elektroforezy, 2) jednostka akwizycji danych z zainstalowanym 
oprogramowaniem do obsługi zasilacza, 3) chip elektroforetyczny zamocowany na układzie 
chłodzącym (projekt i wykonanie IBIB PAN). 

 

3. Stanowisko do laserowej obróbki materiałów. Elementy stanowiska pokazano na poniższym zdjęciu: 
1) ploter laserowy z odprowadzeniem gazów technologicznych, 2) pompa próżniowa.. 
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4. Stanowisko mikroskopowe do pracy z układami mikroprzepływowymi. Na zdjęciu widoczne są 
podzespoły mikroskopu stereoskopowego Olympus. 

 

5. Stanowisko do utwardzania matryc polimerowych i inkubacji termicznej. Poniżej pokazano 
element stanowiska - suszarkę laboratoryjną z wymuszonym obiegiem powietrza 
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6. Stanowisko do prowadzenia reakcji chemicznych i przygotowywania próbek. Na zdjęciu 
przedstawiono element stanowiska – wyparkę próżniową. 

 

 

Wydział Chemii UJ: 

I. Urządzenia-środki trwałe: 

1. Podwójna pompa strzykawkowa  CMA402 z wyposażeniem 

2. Zestaw elektrochemiczny  PALMSENS  INTERFACE 

3. Waga analityczna XA220/X 

4. Zestaw CX-401 /miernik elektrochemiczny uniwersalny 

5. Notebook Dell Inspirion  

6. Zasilacz wysokiego napięcia (ośmiokanałowy) 

7. Potencjostat /galwanostat KSP wraz z zestawem do analizy przepływowej 

8. Potencjostat Emstat 

9. Notebook Dell Inspiron 

II. Laboratoryjne materiały eksploatacyjne: 

1.materiały do układów przepływowych, (wężyki, przewody PTFE, uszczelki, łączniki, końcówki) 
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2. elektrody, elementy układów akwizycji danych, szkło laboratoryjne, elementy i podzespoły elektroniczne 
i mikromechaniczne, materiały i elementy polimerowe. 

III. Odczynniki chemiczne i biochemiczne, sorbenty, materiały certyfikowane. 

IV. Oprogramowanie i aktualizacje oprogramowania, literatura fachowa. 

W ramach realizacji podprojektu 1A, E-Loc MNS-DIAG utworzone zostały dwa stanowiska pracy 
laboratoryjnej (widoczne na zdjęciu): 

 

1. Stanowisko do odparowywania rozpuszczalnika z próbek pod strumieniem azotu N2 w temperaturze 
40°C, 

2. Stanowisko do mikroekstrakcji MEPS. Elementy tego stanowiska wyszczególniono na zdjęciu poniżej: 
1) urządzenie elektroniczne eVol XR 2) statyw na urządzenie eVol XR, 3) strzykawka do 
mikroekstrakcji na upakowanym sorbencie MEPS, 4) statyw na próbki płynu z jamy ustnej, 5) zlewka z 
eluentem do mikroekstrakcji MEPS. 



RAPORT	MNS‐DIAG			
 

14 
 

 

 
 


