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1. Cele naukowe projektu 

Celem naukowym podprojektu 3 µBioRK było opracowanie nowego narzędzia badawczego w skład którego 
wchodziłby mikroreaktor dostosowany do specyficznych wymagań komórek miąższu wątroby – hepatocytów, 
dający możliwość obserwacji komórek podczas hodowli, oraz niezależny moduł detekcji fluorescencji służący 
do badania wybranych parametrów hodowli.  

Kultury komórkowe hepatocytów wykorzystuje się do badania metabolizmu różnych związków, analizy ich 
hepatotoksyczności czy badania skutków interakcji leków. Natomiast fluorescencja, ze względu na czułość, 
jest jedną z najbardziej popularnych metod analitycznych, która znajduje zastosowanie m.in. do oceny 
żywotności komórek po ich wyznakowaniu znacznikami fluorescencyjnymi takimi jak kalceina AM i jodek 
propidyny, lub detekcji wybranych zjawisk komórkowych przy pomocy cząsteczek reporterowych takich jak 
białko GFP (ang. green fluorescent protein).  

2. Cele techniczne i gospodarcze projektu 

Celem technicznym projektu było przygotowanie niezbędnego zaplecza technologicznego oraz skonstruowanie 
demonstratorów w postaci mikroreaktora do hodowli hepatocytów oraz układu detekcyjnego, który pozwoliłby 
na ocenę ilościową zjawiska fluorescencji w materiale biologicznym. Urządzenie złożone z bioreaktora do 
hodowli hepatocytów i modułu detekcji fluorescencji ma szansę stać się cennym narzędziem do badań 
podstawowych procesów biologicznych i analiz toksykologicznych. Wykorzystanie nowych technologii i 
wyników badań przeprowadzonych w trakcie realizacji projektu umożliwi w przyszłości realizację kolejnych 
interdyscyplinarnych projektów w zakresie inżynierii biomedycznej. 

3. Realizacjia 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, 
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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 
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. 

Dr Barbara Wawro ukończyła studia magisterskie na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. W 
latach 1994-2004, pracowała jako asystent naukowy w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN im. M 
Nenckiego w Warszawie, gdzie zajmowała się badaniem zmian konformacji aktyny które determinują funkcje 
tego białka, biorącego udział w generacji ruchu i wielu innych fizjologicznie istotnych zjawiskach zachodzących 
w komórkach eukariotycznych. W 2003 roku uzyskała tytuł doktora nauk biologicznych na podstawie rozprawy 
zatytułowanej „Rola konformacyjnych zmian w aktynie w regulacji jej polimeryzacji”. W latach 2005-2006 
odbyła staż podoktorski w Stanach Zjednoczonych (University of Medicine and Dentistry of New Jersey), 
podczas którego, w ramach autorskiego projektu, prowadziła badania nad wpływem białek regulujących 
dynamikę cytoszkieletu w komórkach – formin i tropomiozyn, na proces polimeryzacji aktyny. Od roku 2009 
pracuje jako adiunkt w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN im. M Nałęcza, gdzie była 
głównym wykonawcą podprojektu „Mikro-bioreaktory do hodowli komórkowych” (BioRK) w projekcie 
Mikro- i nano- systemy w chemii i diagnostyce biomedycznej (MNS-DIAG). Jest współautorką dziewięciu prac 
opublikowanych w recenzowanych czasopismach (Indeks H=4) oraz licznych prac prezentowanych na 
konferencjach krajowych i zagranicznych. Jako członek zespołu badawczego w 2005 roku została laureatką 
zespołowej nagrody wydziału Nauk Biologicznych PAN.  

Dr inż. Filip Ilnicki w 1999 roku ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej 
uzyskując tytuł magistra. W 2002 roku odbył roczny staż w instytucie Fraunhofera w Bostonie. W 2005 obronił 
na Wydziale Elektrycznym pracę doktorską pt: „Metody analizy sygnału wyjściowego biosensorów 
stosowanych do badania DNA” uzyskując stopień doktora w dyscyplinie elektrotechnika. W latach 2006-2009 
doktor Ilnicki pracował na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej na 
stanowisku analityka danych (w ramach europejskiego grantu IMPULSE) gdzie zajmował się komputerowym 
modelowaniem hydrodynamiki w mikro reaktorach gaz-ciecz. W latach 2009-2011 pracował na stanowisku 
Adiunkta w instytucie Biocymernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN gdzie, w ramach projektu MNS-DIAG, 
zajmował się opracowywaniem i optymalizacją mikroreaktorów do hodowli komórek. Wspomagał również 
program badań elektrod jonoselektywnych. Obecnie pracuje w firmie General Electric gdzie zajmuje się 
badaniem zjawisk wymiany ciepła w turbinach gazowych. Uczestniczył w ośmiu konferencjach i jest 
współautorem pięciu artykułów naukowych. 
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Dr Krzysztof Dariusz Pluta ukończył studia magisterskie o specjalności Mikrobiologia na Wydziale Biologii 
Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1993. Stopień doktora biologii uzyskał w roku 2001 w Instytucie 
Biochemii i Biofizyki PAN. W swojej karierze naukowej doktor Pluta był wykonawcą w sześciu projektach 
badawczych realizowanych m.in. w USA i Finalndii (KBN 6PO4B02915, NIH grant R01 NS044832-02, 
„Targeting of stress kinase signalling as a therapeutic strategy against excitotoxicity”, “Tumor-Host Genomics”, 
POIG.01.03.01-00-014/08-02) oraz kierownikiem grantu KBN 6P04A03315. Jest współautorem publikacji 
naukowych o łącznej liczbie cytowań 141. Od 2009 roku pracuje w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN, gdzie jest kierownikiem Pracowni Inżynierii Tkankowej. Obecnie 
prowadzi badania związane z rekonstrukcją i regeneracją tkanek do zastosowań biomedycznych” (temat 
statutowy IBIB PAN nr 1.1/ST w latach 2009 – 2013). 

Dr Anna Korzyńska ukończyła studia magisterskie na kierunku Informatyka na Wydziale Matematyki, Fizyki i 
Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk technicznych o specjalności naukowej 
biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, uzyskała w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. 
Macieja Nałęcza PAN w 2000 roku. Jest zatrudniona w IBIB PAN od 1989 roku, gdzie obecnie jest 
Kierownikiem Pracowni Systemów Przetwarzania Mikroskopowej Informacji Obrazowej. Doktor Korzyńska 
jest autorką i współautorką 20 publikacji naukowych. W ostatnich 4 latach była kierownikiem grantu krajowego 
Grant pt.: ”Opracowanie metody segmentacji obrazów komórkowych na podstawie sekwencji obrazów 
mikroskopowych” (N N518 391134) oraz wykonawcą w projekcie europejskim „Development of automatem 
quantification methodologies of immunohistochemical markers to determine pattern of response in breast 
cancer” (PI11/00488). 

Mgr. Rafał Szczypiński ukończył studia o kierunku Technologia Chemiczna na Wydziale Chemicznym 
Politechniki Warszawskiejw specjalności Technologia Tworzyw Sztucznych w roku. Tematem jego pracy 
magisterkiej była „Synteza oligomerów tiofenowych do zastosowań w układach hybrydowych z 
nanokryształami selenku kadmu”, którą obronił z wynikiem bardzo dobrym W czasie studiów odbył miesięczną 
praktykę w Lubelskich Zakładach Farmaceutycznych „POLFA” SA, w dziale kontroli jakości (analityczne 
laboratorium fizykochemiczne). Czasowo podjął pracę w Dziale Badań i Rozwoju firmy Cadbury Wedel. W 
marcu 2008 roku magister Szczypiński rozpoczął pracę na stanowisku asystenta w Instytucie Biocybernetyki i 
Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza Polskiej Akademii Nauk, gdzie był wykonawcą w projekcie 
badawczym MNiSW nr PBZ–MNiSW–DBO–03/I/2007 pt. ,,Zdalne wykrywanie i identyfikacja skażeń 
biologicznych z wykorzystaniem zaawansowanych metod optoelektronicznych”. W listopadzie 2009 roku 
rozpoczął studia doktoranckie w tej samej placówce. Tematem jego rozprawy doktorskiej jest „Mikrocytometr 
przepływowy jako urządzenie służące do wykrywania skażeń biologicznych w warunkach poza 
laboratoryjnych”. 

Mgr inż. Anna Baraniecka ukończyła studia magisterskie na SGGW w Warszawie w roku 1992. Od 1996 roku 
do dnia dzisiejszego pracuje w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN, 
zajmując się problematyką bioczujników, ze szczególnym uwzględnieniem immunoczujników 
mikroprzepływowych z detekcją amperometryczną. Od 2008 roku do dnia dzisiejszego zatrudniona jest także w 
Instytucie Technologii Elektronowej, w pracach technologicznych związanych z projektowaniem oraz 
wytwarzaniem czujników. W latach 1996-98 współpracowała z Samodzielną Pracownią Trzustkową AM w 
Warszawie, kierowaną przez prof. Tadeusza Orłowskiego. W latach 1997-2012 była kierownikiem czterech 
projektów badawczych, dotyczących prac nad sztucznymi hybrydowymi narządami, immunoczujnikami z 
detekcją potencjometryczną i amperometryczną oraz mikroprzepływem. Uczestniczyła w kilku projektach 
badawczych dotyczących diagnostyki medycznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Inżynierii 
Biomedycznej oraz autorem i współautorem wielu publikacji. W zakresie jej zainteresowań znajdują się 
zagadnienia związane z mikro i nanotechnologią, integracją mikrosystemów oraz diagnostyką medyczną. 

Mgr inż. Jacek Grzelka ukończył Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej w 
2009. Jego praca magisterska dotyczyła wymiany masy w przepływie gaz-ciecz w mikrokanałach i została 
wykonana w ramach europejskiego projektu badawczego IMPULSE. W latach 2009-2011 zajmował stanowisko 
asystenta w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w ramach projektu Mikro- i Nano-
Systemy w Chemii i Diagnostyce Biomedycznej MNS-DIAG. Od 2011 pracuje w EDC Polska w zespole Heat 
Transfer & Fluid Systems Design. 

Mgr. Anna Grzeczkowicz (Śmietanka) ukończyła w 2006 roku studia magisterskie na Akademii Rolniczej im. 
A. Cieszkowskiego w Poznaniu, na kierunku Biologia Stosowana, specjalność - Komórka Zwierzęca. Od 2006 
r.-do chwili obecnej jest pracownikiem i uczestnikiem studiów doktoranckich w Instytucie Biocybernetyki i 
Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN. Jestem współautorem licznych artykułów (w tym czterech z listy 
filadelfijskiej) oraz doniesień konferencyjnych. 

Mgr Elżbieta Remiszewska ukończyła studia magisterskie 2000 r. na Uniwersytecie Warszawskim na 
Wydziale Fizyki o specjalizacji Biofizyka. Pracę Magisterską pt. „Charakteryzacja serii nowych inhibitorów 
proteinaz uzyskanych przez selekcję z bibliotek peptydowych na fagu M13” wykonywała w Instytucie 
Biochemii i Biofizyki PAN. W tym samym roku podjęła pracę w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii 
Biomedycznej im. M Nałęcza PAN. W ramach swojej pracy zajmuje się elektrochemiczną i optyczną detekcją 
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(bio)chemicznych analitów. Wyniki swoich prac badawczych prezentowała na wielu konferencjach krajowych i 
zagranicznych. Jest również współautorką artykułów z Listy Filadelfijskiej. 

Mgr inż. Łukasz Chudorliński we wrześniu 2011 roku ukończył studia inżynierskie I stopnia o specjalności 
Urządzenia Elektromedyczne na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Tematem pracy 
dyplomowej inżynierskiej był „Układ do rejestracji podstawowych sygnałów życiowych w treningu sportowym”. 
Następnie w lutym 2013 roku ukończył studia magisterskie II stopnia o specjalności Inżynieria Biomedyczna na 
Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Tematem jego pracy magisterskiej, wykonywanej w 
Instytucie Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza PAN w ramach projektu MNS-DIAG, była „Budowa i 
sterowanie mikrozaworu - w układach mikroprzepływowych do zastosowań  w systemach diagnostyki 
medycznej i hodowli  komórkowej”. Magister Chudorliński posiada certyfikat ukończenia kursu programowania 
mikrokontrolerów z rdzeniem Cortex-M3. Jego zainteresowania naukowo-badawcze związane są z inżynierią 
biomedyczną, nowymi technologiami oraz programowaniem. 

Jerzy Kruk z wykształcenia technik elektronik. Pracował jako elektronik oraz mechanik precyzyjny w 
narzędziowniach. Od 1971 roku pracuje w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. M. Nałęcza 
PAN, obecnie na etacie tchnika-konstruktora. Był wykonawcą w kilkunastu krajowych oraz kilku 
miedzynarodowych projektach badawczych. 

 

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,  

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). 
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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-
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. 

 

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków  

W skład Zespołu Mikroelektroniki , wchodzącego w skład Katedry Elektroniki wchodzi sześciu pracowników 
naukowych, doktoranci oraz kadra naukowo techniczna. Zespół dysponuje rozbudowaną bazą sprzętową oraz 
niezbędnym oprogramowanie wspomagającym projektowanie i analizę układów elektronicznych (w tym 
układów scalonych). Dalszym rozszerzeniem potencjału zespołu są zasoby ludzkie i sprzętowe innych katedr 
Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, oraz Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH z 
którymi  Zespół utrzymuje ścisłą współpracę. Ponadto Zespół prowadzi  również współpracę naukową z 
Instytutem Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Nauk oraz High Energy Accelerator Research Organization 
(KEK), Tsukuba, Japonia, a także z Uniwersytetem w Ferrarze. 



RAPORT	MNS‐DIAG			
 

7 
 

Zespół Mikroelektroniki prowadził kilkanaście projektów badawczych i rozwojowych finansowanych przez 
Komisję Europejską, MNiSW oraz NCN. 
 
Główni wykonawcy: 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Kucewicz (AGH) uzyskał tytuł magistra w roku 1977, tytuł doktora nauk 
technicznych w 1987, stopień dr hab. w 2001, a tytuł profesora w 2012 w dyscyplinie elektronika. Jest autorem 
lub współautorem ok. 400 publikacji, w tym 262 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. H-index 44. Brał 
udział w 2 innych (DELPHI w CERN i PHOBOS w BNL(USA)) i jest członkiem 3 międzynarodowych 
projektów naukowych ( CBM -Niemcy, LHCb -Szwajcaria i SuperB-Włochy). Uczestniczył w 3 grantach 
europejskich (w tym w dwóch był lokalnym koordynatorem) i 11 grantach krajowych ( kierował 3 grantami). 
Przebywał na stażach naukowych na Uniwersytetach w Mediolanie (14 mies.), Strabourgu (1 mies.), Karlsruhe 
(6 mies.), Como (15 mies.), Chicago (12 mies.) oraz ośrodkach badawczych INFN-Włochy(36 mies.),CERN-
Szwajcaria (5 mies.) i BNL-USA (3mies.)  

Mgr inż. Łukasz Mik uzyskał tytuł magistra w roku 2008 na kierunku automatyka i robotyka. Od 2008 roku 
pracuje na stanowisku asystenta w PWSZ w Tarnowie. Jego działalność naukowo-badawcza m.in. koncentruje 
się na zastosowaniu krzemowych fotopowielaczy w badaniach fluorescencyjnych. W 2012 roku otworzył 
przewód doktorski w dyscyplinie elektronika Pod kierunkiem prof. W. Kucewicza. Od 2013 roku jest 
wykonawcą grantu NCN z konkursu Sonata Bis pt. "Współczesna wymowa polska. Badanie z wykorzystaniem 
trójwymiarowej artykulografii elektromagnetycznej". 

 

3.2. Prace realizowane w ramach projektu. 

Prace badawcze zrealizowane w IBIB PAN 

Prace badawcze w IBIB PAN głównie były związane z opracowaniem i badaniami mikroreaktorów do hodowli 
komórkowej, przygotowaniem materiału biologicznego oraz badaniami układu deteckcji optycznej, a w 
szczególności: 

1. Opracowanie projektu konstrukcja i optymalizacja bioreaktora do hodowli hepatocytów.  

Projekt bioreaktora zostal przygotowany z uwzględnieniem istotnych elementów konstrukcyjnych, takich jak 
strefa mieszania, porty do nanoszenia komórek czy membrana zapewniająca odpowiednie natlenienie hodowli. 
Projekt został poddany analizie metodą modelowania hydrodynamicznego która nie wykazała stref zastoju 
mogących prowadzić do zaburzeń wymiany masy w komorze hodowlanej. Elementy konstrukcyjne modelu 
bioreaktora zostały wykonane z PDMS, metodą odlewu na matrycy krzemowej (wyprodukowanej w ITE), i 
połączone metodą plazmową. W celu poprawienia funkcjonalności układ bioreaktora został wyposażony w 
ramkę i pułapkę na pęcherzyki powietrza.  

2. Testy bioreaktorów na komórkach hepatocytów z linii C3A. 

Bioreaktory testowano na hodowlach transformowanych hepatocytów z linii C3A. Ocenie podlegały morfologia 
komórek (obserwacje mikroskopowe), i ich zdolność podziałowa (liczenie komórek przed i po doświadczeniu)  

3. Badanie możliwości zastosowania warstw diamentopodobnych osadzonych na PDMS jako podłoży do 
hodowli komórkowych.  

W ramach realizacji tego zadania wybrane linie komórkowe (hepatocyty C3A, osteoblasty HOS (human 
osteoblast) i komórki HEK (human embryonic kidney)) hodowano w układzie statycznym, na przygotowanych 
przez zespół z PŁ warstwach diamentopodobnych osadzonych na PDMS. Analizowano morfologię i organizację 
komórek, ich tempo proliferacji, a w przypadku hepatocytów również funkcjonalność, ocenianą na podstawie 
wyprodukowanej przez komórki albuminy. W tym celu zatosowano metody mikroskopowe (mikroskopia 
świetlna i fluorescencyjna), metodę immunoenzymatyczną (test ELISA) do oznacznia stężenia albuminy oraz 
opracowano metodę oznaczania przyrostu liczby komórek na podstawie wzrostu ilości DNA w hodowli. 
Przeprowadzono również analizę powierzchni warstw DLC metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. 

4. Uzyskanie trwale znakowanych fluorescencyjnie linii komórkowych do badań w mikrobioreaktorze 
przepływowym i wstępna demonstracja możliwości zastosowania fluorescencyjnych linii komórkowych 
do badania modelu wątroby. 

Do produkcji linii komórkowych, stabilnie świecących w świetle UV na zielono lub na czerwono, użyto 
wektory lentiwirusowe (LV) własnej produkcji, kodujące fluorescencyjne białka EGFP lub DsRed2. Uzyskane 
linie komórkowe są bardzo wygodnym materiałem badawczym, który może być wykorzystywany nie tylko w 
realizowanym projekcie, ale również w projektach kolejnych np. związanych z badaniem cytotoksyczności 
różnych substancji. Szczególną zaletą tych linii komórkowych jest możliwość bieżących obserwacji 
mikroskopowych komórek bez konieczności ich dodatkowego barwienia.  
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5. Badania układu detekcji optycznej, wykonanego na AGH, zprojektowanych i wykonaych w IBIB PAN 
układach mikroprzepływowych. 

W badaniach wykorzystano opracowane w zespole AGH układ pomiarowy z detektorem optycznym w postaci 
fotopowielaczy krzemowych. Badania przeprowadzono w układzie mikroprzepływowym opracowanym w 
IBIB PAN, w który dokonywano oznaczeń fluoresceinianu sodu oraz obserwacji komórek z linii 
fluoryzujących, produkujących białko GFP.  

Prace badawcze zrealizowane na Politechnice Łódzkiej 

Prace badawcze na Politechnice Łódzkiej były związane głównie z opracowaniem metod nanoszenia warstw 
węglowych na podłoża do hodowli komórkowej oraz scharakteryzowaniu ich powierzchni: 

1. Opracowanie technologii i wytworzenie amorficznych warstw węglowych diamentopodobnych na 
powierzchni PDMS i szkła metodą MW/RF PACVD (microwave and radio frequency plasma assisted 
chemical vapour deposition), oraz metodą MS/RF PACVD (magnetron sputtering/ radio frequency 
plasma assisted chemical vapour deposition). 

W ramach realizowanych prac przeprowadzono szereg procesów osadzania warstw DLC na PDMS 
modyfikując takie parametry procesów jak ich czas trwania, ujemny potencjał autopolaryzacji, moc 
częstotliwości radiowej lub mikrofalowej i skład gazów reakcyjnych. Dobrano optymalne wartości 
energetyczne plazmy, które w powiązaniu z umiejscowieniem próbek w komorze reaktora pozwalały na 
uzyskiwanie jednorodnych powłok. Procesy modyfikacji podłoży polimerowych realizowane były 
dwuetapowo. W pierwszym z nich polimer poddawany był procesom trawienia wstępnego w celu osiągnięcia 
najbardziej korzystnego stanu powierzchni (jak najwyższej energii powierzchniowej), który decyduje o adhezji 
powłok do podłoża. Do realizacji tego etapu wykorzystano różne gazy i parametry plazmochemiaczne. Drugi 
etap procesu polegał na wytwarzaniu powłok na bazie węgla i realizowany był różnie w zależności od 
zastosowanej technologii. Technologia MS/RF PACVD wykorzystywana była do syntezy powłok węglowych 
z pośrednią międzywarstwą Ti oraz nanokompozytową Ti – C, natomiast technika MW/RF PACVD stosowana 
była do wytwarzania powłok węglowych.  

2. Badania materiałowe wytworzonych warstw DLC.  

Powierzchnię zmodyfikowanych podłoży analizowano z wykorzystaniem mikroskopu optycznego oraz 
mikroskopii sił atomowych. Badania zwilżalności warstw wykonane zostały metodą pomiaru geometrii kropli. 
Do charakteryzacji powłok wykorzystano również spektroskopię Ramana oraz rentgenowską spektroskopię 
fotoelektronów (XPS).  

Prace badawcze zrealizowane na AGH 

Prace badawcze w zespole W. Kucewicza (AGH) głównie były związane z opracowaniem i badaniami układu 
detekcji optycznej, a w szczególności:  

1. Opracowanie systemu pomiarowego opartego na fotopowielaczach krzemowych, który składał się ze 
źródła promieniowania pobudzającego, automatycznego systemu do zliczania fotonów światła na bazie 
krzemowych fotopowielaczy oraz systemu sterowania i akwizycji danych oraz ich analizy w komputerze 
zbudowanego w środowisku LabView. 

Zadanie obejmowało dobór typu fotopowielacza krzemowego (badania dwóch rodzajów krzemowych 
fotopowielaczy ze 100 i 400 pikselami), dobór źródła światła wzbudzającego do fluorochromów (porównanie 
natężenia promieniowania fluorescencyjnego przy pobudzeniu światłem z diody LED i lasera) oraz badaniu 
wybranych związków fluoryzujących np. fluoresceinianu sodu i rezurofiny.W celu stabilnej i powtarzalnej 
pracy krzemowego fotopowielacza przy zmieniającej się temperaturze otoczenia przeprowadzono analizę 
pracy krzemowych fotopowielaczy w zależności od napięcia polaryzacji i temperatury. W wyniku badań 
opracowano algorytm tej zależności który implementowano do systemu sterującego  

2. Opracowanie układu pomiarowego zbudowanego z wykorzystaniem układu ASIC i FPGA 
(programowalna matryca bramek). Na bazie tego systemu wykorzystującego układ ASIC sterowany z 
programowalnego układu FPGA zbudowano demonstrator. 

W ramach zadania wykonano projekt i konstrukcję układu scalonego dedykowanego do odczytu sygnałów 
z krzemowych fotopowielaczy. Zaprojektowano 4-kanałowy scalony układ odczytowy, który został wykonany 
w technologii AMS 0,35 µm. Opracowano również oprogramowanie systemu sterowania z wykorzystaniem 
środowiska LabView, przy pomocy którego można łatwo sterować układem pomiarowym, zbierać dane 
pomiarowe i analizować je w czasie rzeczywistym. 

 

3.3.  Główne zakupy urządzeń, wyposażenia i materiałów. 
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IBIB PAN: 

W ramach realizacji podprojektu 3, µBioRK dokonano zakupu następującej aparatury: 

1. Kompaktowy spektrofotometr z wyposażeniem i oprogramowaniem, model: 440 UV-Vis (S.I. 
Photonics, Inc., USA) 

2. Mikroskop odwrócony z kamerą CCD i oprogramowaniem do akwizycji danych (OLYMPUS Polska) 

3. Aparat do pomiaru kąta zwilżania (goniometr), model DSA25B (MERANCO Aparatura Kontrolno-
Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o. o., Polska) 

4. Komora winylowa Mini (BIOGENET, Polska) 

5. Inkubator do próbek biologicznych, model: NU5510E (BIOGENET, Polska) 

6. Miernik tlenu z akcesoriami, model NEOFOX (SPECTROPOL, Polska)  

7. Generator wysokich częstotliwości– generator wysokich częstotliwości model N9310A, Agilent (RF 
Signal generator 9 kHz – 3 GHz) 

8. Oprogramowanie Pro/ENGINEER WILDFIRE 4.0 (PRODART Marcin Wojciechowski, Polska) 

9. Pakiet Oprogramowania COMSOL EDU-NSL (TECHNIKA OBLICZENIOWA, Polska) 

Zakupiono także drobny sprzęt labolatoryjny i materiały, w tym: 

1. Linie komórkowe: C3A, HOS, HEK (ATTC, USA) 

2. Przeciwciała dooznaczeń cytometrycznych, w tym m.in.: 

Ab/znacznik fluorescencyjny Źródło 
chicken α-human-Albumin Abcam 
mouse α-human-CK18 Abcam 
mouse α-human-CK19 Antibodies-online 
rabbit α-human-A1AT-Cy5 Antibodies-online 
mouse α-human-CD73-PE BD 
donkey α-chicken IgY-APC Jackson ImmunoResearch Labs 
goat α-mouse IgG-AF700 Invitrogen 
chicken IgY Abcam 
rabbit IgG-PE Abcam 
mouse α-T2mycotoxin-APC-Cy7 Abcam 

3. Pożywki hodowlane, bydlęca surowica płodowa, antybiotyki, aminokwasy, trypsyna,  

4. znaczniki fluorescencyjne i przeciwciała do znakowania komórek, zestawy do oznaczeń ELISA 

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

6. Różne materiały (polipropylen, PMMA, PDMS, etc.) 

7. Szkło laboratoryjne (zlewki, kolby, szalki Petriego, itp.), szkiełka mikroskopowe 

8. Plastiki labooratoryjne jednorazowe: polistyrenowe płytki titracyjne, płytki i butelki hodowlane, 
sterylne pipety serologiczne, zestawy filtracyjne 

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

Poniżej przedstawiono zdjęcia stanowisk pomiarowych utworzonych z wykorzystaniem zakupionej apartury. 

1. Stanowisko do pomiarów spektrofotometrycznych (układ optyczny z sondą zanurzeniową) model: 440 UV-
Vis (S.I. Photonics, Inc., USA): 1) kompaktowy spektrofotometr UV-Vis z sondą zanurzeniową, 2) jednostka 
akwizycji danych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi spektrofotometru i analizy danych. 
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2. Stanowisko mikroskopii próbek biologicznych. Mikroskop odwrócony Olympus z kamerą CCD (1) z 
jednostką akwizycji danych (2). 

 

3. Aparat do pomiaru kąta zwilżania (goniometr), model DSA25B (MERANCO Aparatura Kontrolno-
Pomiarowa i Laboratoryjna Sp. z o.o., Polska) Stanowisko do analizy pomiaru kąta zwilżania (określania 
hydrofilowości) próbek.  
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4. Stanowisko do pracy w atmosferze argonu i/lub azotu, komora winylowa Mini (BIOGENET, Polska) 

 

5. Stanowisko do termicznej inkubacji próbek biologicznych - inkubator NU5510E (BIOGENET, Polska) 
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6. Miernik tlenu z akcesoriami, model NEOFOX Sport (SPECTROPOL, Polska) 

 

7. Stanowisko do dielektroforezy – generator wysokich częstotliwości model N9310A, Agilent (RF Signal 
generator 9 kHz – 3 GHz) 

 

8. Satnowisko do projektowania i symulacji komputerowej: oprogramowanie Pro/ENGINEER WILDFIRE 4.0 
(PRODART, Polska) i pakiet Ooprogramowania COMSOL EDU-NSL (TECHNIKA OBLICZENIOWA, 
Polska). 

Politechnika Łódzka (PŁ): 

W ramach projektu jako aparaturę zakupiono następujące podzespoły do stanowiska do nanoszenia warstw 
diamentowych: 

1. Zasilacz generatora typu SM1280T w wersji "DISPLAY" 
2. Podzespoły układu sterowania wraz z oprogramowaniem nadzorującym przebieg procesów 
3. Układ przetwarzania mocy, moduł sterujący wysokim napięciem; powielacz wysokiego napięcia 
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4. Pompa próżniowa TRIVAC D40 BSH, sterownik PCU14, zawory, redukcja 
5. Pirometr stacjonarny. OPTCTL 1ML CF4, moduł  ACCTUSBK interfejs USB 
6. Układ pomiarowy próżni PT-02 GTK25 
7. Regulatory przepływu – Beta ERG wyskalowane dla gazów: metanu oraz azotu 

 
Poniżej przedstawiono zdjęcia zakupionej apartury. 
1. Zasilacz generatora typu SM1280T w wersji "DISPLAY" 

 

2. Podzespoły układu sterowania wraz z oprogramowaniem nadzorującym przebieg procesów 

 

3. Układ przetwarzania mocy, moduł sterujący wysokim napięciem; powielacz wysokiego napięcia 



RAPORT	MNS‐DIAG			
 

14 
 

 
4. Pompa próżniowa TRIVAC D40 BSH, sterownik PCU14, zawory, redukcja 

 
5. Pirometr stacjonarny. OPTCTL 1ML CF4, moduł  ACCTUSBK interfejs USB 

 
6. Układ pomiarowy próżni PT-02 GTK25 
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7. Regulatory przepływu – Beta ERG wyskalowane dla gazów: metanu oraz azotu 
 

  

Wykazane podzespoły były niezbędne do realizacji badań w ramach projektu MNS DIAG. Stanowią one 
doskonałą bazę do dalszych prac nad wytwarzaniem powłok diamentowych. Zespół projektowy zdobywał w 
tej dziedzinie ciągłe doświadczenia o czym świadczą wyniki zamieszczone w raporcie. 


