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HEŁM WSPOMAGAJĄCY ODDYCHANIE  
U PACJENTÓW Z COVID-19

Idea projektu hełmu wspomagającego oddychanie u pacjentów z COVID-19 powstała jako wspólna 
odpowiedź środowiska naukowego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Wojskowej Akademii 
Technicznej oraz Politechniki Warszawskiej na dynamicznie pogarszającą się sytuację w służbie zdrowia 
spowodowaną pandemią koronawirusa w marcu 2020 roku. Ograniczone możliwości pozyskania apara-
tury medycznej wykorzystywanej w nowoczesnych metodach leczenia niewydolności oddechowej towa-
rzyszącej chorobie COVID-19  wygenerowały pilną potrzebę opracowania alternatywnego rozwiązania. 

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa 
Instytut Techniki Uzbrojenia 

Paweł Płatek 
tel. 261 839 657 

e-mail: pawel.platek@wat.edu.pl

Ogólny schemat ideowy hełmu wspomagającego oddychanie  
(WML, WAT)

Wstępne badania działania hełmu z udziałem wolontariusza  
(fot. Łukasz Wróblewski, Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Projekt hełmu wspomagającego oddychanie 
umożliwia uzyskanie odpowiednich, regulowanych 
w zależności od potrzeb wartości ciśnienia mieszanki 
powietrza i tlenu o wysokim stężeniu, co ułatwia 
oddychanie pacjentom poddanym hospitalizacji. 
Ponadto wyizolowanie pacjenta oraz filtrowanie 
wydychanego przez niego powietrza pozwala 
na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa  
SARS-CoV-2 i zmniejsza ryzyko zarażenia in-
nych osób.

W realizację projektu w Wojskowej Akademii 
Technicznej zangażowani byli pracownicy Insty-
tutu Techniki Uzbrojenia, WML oraz Instytutu 
Robotów i Konstrukcji Maszyn WIM. W efekcie 
współpracy zaprojektowano i wykonano kilka 
wariantów rozwiązań konstrukcyjnych armatury 
doprowadzającej i odprowadzającej powietrze 
z hełmu. Dzięki zastosowaniu techniki druku 3D 
możliwe było skrócenie do minimum czasu nie-
zbędnego do ich wyprodukowania. Opracowano 
sto kompletnych zestawów hełmów, które następnie 
poddano badaniom klinicznym w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym WUM. Prace projektowe są 
kontynuowane w ramach projektu finansowanego 
przez NCBR (program Wsparcie szpitali jedno-
imiennych).
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OPRACOWANIE METODOLOGII NUMERYCZNEGO  
PROJEKTOWANIA OPTYMALNEJ KONSTRUKCJI  

STENTÓW BIODEGRADOWALNYCH ZACISKANYCH  
NA BALONIE WRAZ Z OCENĄ ICH FUNKCJONALNOŚCI  

W WARUNKACH UŻYTKOWYCH

W pierwszym kroku wypracowano metodologię projektowania optymalnej konstrukcji stentu biode-
gradowalnego zaciskanego na balonie, implementując genetyczne algorytmy optymalizacyjne. Następnie 
sprawdzono funkcjonowanie systemu (balon – stent – naczynie) w warunkach modelowych w naczy-
niach tętniczych. Materiał bioresorbowalnego stentu (jego cechy mechaniczne) testowano w warunkach 
termiczno-mechanicznych odzwierciedlających funkcjonowanie stentu w założonym stanie obciążenia. 
Opracowano oryginalne modele numeryczne stentów oparte na metodzie elementów skończonych (m.in. 
wykorzystując modelowanie parametryczne) z uwzględnieniem złożonej budowy naczynia oraz balonika 
angioplastycznego. Stworzony system (układ) w drodze badań modelowych (analiz strukturalnych oraz 
analiz z wykorzystaniem numerycznej mechaniki płynów) został sprawdzony pod kątem funkcjonowania 
na opracowanym stanowisku eksperymentalnym wykorzystującym technikę PIV. Działanie konstrukcji 
bioresorbowalnego stentu zostało potwierdzone w badaniach in vivo. Badania zrealizowano w ramach 
projektu finansowanego z NCBR (STRATEGMED II pt. Opracowanie i kompleksowa ocena biodegra-
dowalnego i elastycznego stentu wewnątrznaczyniowego rozprężanego na balonie opartego na cienkich 
przęsłach o wysokiej wytrzymałości) w konsorcjum: American Heart of Poland SA, Balton Sp. z o.o., 
Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk, Politechnika Śląska, Śląskie 
Centrum Chorób Serca, Wojskowa Akademia Techniczna i Innovations for Heart and Vessels Sp. z o.o. 
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BADANIA CHARAKTERYSTYK SIŁY MIĘŚNIOWEJ  
I ZMĘCZENIA MIĘŚNI NA BAZIE POMIARÓW  

MOMENTU W STAWACH ORAZ SYGNAŁU EMG

Głównym celem opracowania metodyki było 
przygotowanie i przetestowanie zasad oraz pro-
tokołów prowadzenia badań zmęczenia mięśni. 
Zmęczenie mięśni, rozumiane jako spadek zdol-
ności do generowania siły spowodowany m.in. 
niedostatecznym dopływem tlenu oraz substancji 
odżywczych, zmianami wydolności układu nerwo-
wego, zostało przeanalizowane z wykorzystaniem 
elektromiografii powierzchniowej (ang. Surface 
Electromyography) oraz urządzeń do rejestracji 
siły mięśniowej. W badaniach analizie poddaje 
się zmianę amplitudy i częstotliwość sygnałów 
elektrycznych mięśni w zależności od czasu 
trwania wysiłku oraz jego poziomu. W trakcie 
badań dokonuje się analizy spadku w czasie mak-
symalnej siły, jaką może wygenerować mięsień. 
Na podstawie zrealizowanych prac przygotowano 
metodykę prowadzenia badań zmęczenia mięśni 
obejmującą: opis sposobu przygotowania i realiza-
cji badań, informacje dotyczące klasyfikacji osób 
do badania, dopingowania osoby badanej oraz  

sposobu obróbki wy-
ników. Badania i opra-
cowaną metodykę zre-
alizowano w ramach 
Uczelnianego Grantu 
Badawczego Badania 
biomechaniczne ruchu 
i aktywacji mięśni.
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OPRACOWANIE METODY WYZNACZANIA  
GEOMETRII I UŁOŻENIA STAWU  

SKRONIOWO-ŻUCHWOWEGO (S-Ż)

Opracowana metoda bazuje na połączeniu zobrazowania stosowanego w medycynie oraz pomiarów 
z udziałem pacjenta. Na początku przygotowano i przetestowano układ pomiarowy pozwalający na 
wyznaczenie położenia żuchwy względem podstawy czaszki w okluzji i artykulacji. Następnie stworzo-
no model cyfrowy tego ruchu bazujący na geometriach z tomografii komputerowej i skanie geometrii 
wewnątrz ust oraz opracowano kod komputerowy wyznaczający geometrię stawu S-Ż. Uzupełnieniem 
cyfrowego modelu układu stomatognatycznego są analizy zmian w stawie skroniowo-żuchwowym 
w wyniku działania mięśni oraz naturalnej deformacji twarzoczaszki. Wszystkie te elementy łączone 
są w autorskiej aplikacji komputerowej, która bazuje na uzyskanych wynikach i pozwala wygenerować 
elementy wspomagające pracę protetyków oraz chirurgów ortognatycznych. 

Badania i opracowaną metodę zrealizowano w ramach projektu pt. Opracowanie trójwymiarowego 
modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odwzorowania działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadło-
wego dla efektywnej komercjalizacji wyników w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej finansowa-

nego w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligent-
ny Rozwój, Poddziałanie 
4.1.2 Regionalne agendy 
naukowo-badawcze. 

W realizacji projektu 
uczestniczyły: Wojskowa 
Akademia Techniczna 
im. Jarosława Dąbrow-
skiego, Konrad Walerzak 
NZOZ Centrum Leczenia 
Wad Zgryzu oraz Poli-
technika Gdańska.
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BodyGUARD. MOBILNY SYSTEM INTEGRACJI  
I ANALIZY SYGNAŁÓW BIOSENSORYCZNYCH  

NA POTRZEBY IDENTYFIKACJI WYBRANYCH SCHORZEŃ  
METABOLICZNYCH

Teleinformatyczny system BodyGUARD sta-
nowi innowacyjne podejście do problemu do-
starczenia zdalnych usług nadzoru medycznego 
osób cierpiących na schorzenia metaboliczne.  
BodyGUARD wykorzystuje smartfony i biosensory do monitorowania funkcji życiowych człowieka, 
pozwalając tym samym na identyfikowanie stanu metabolizmu. 

System wspomaga diagnostykę medyczną, zakłada wykorzystanie najnowszych technologii w pro-
filaktyce i nadzorze medycznym pacjentów z syndromem metabolicznym. Rozwój i miniaturyzacja 
urządzeń elektronicznych oraz nowe technologie budowy oprogramowania wykorzystane w body 
GUARD pozwoliły na urzeczywistnienie idei zdalnego monito-
rowania procesów metabolicznych. Dostępne biosensory, aparaty 
diagnostyczne, powszechność telefonii komórkowej, dokładna 
geolokalizacja i duża moc obliczeniowa platform przenośnych 
umożliwiły budowę oprogramowania, które jest w stanie wielo-
etapowo agregować i przetwarzać pierwotne dane sensoryczne, 
wspomagając proces identyfikacji wybranych defektów orga-
nizmu człowieka. Opracowane oprogramowanie zawiera wiele 
reguł i algorytmów wnioskujących, które na podstawie ciągów 
periodycznie zbieranych pomiarów parametrów krwi (glukoza, 
mleczany, lipidy), poziomu pulsu, ciśnienia i natlenienia krwi oraz 
sygnału EKG ustalają wydatki energetyczne organizmu. Infor-
macja ta w połączeniu z ustaloną i generowaną w systemie dietą, 
obszerną bazą substancji odżywczych oraz aktywności pozwala 
na wyznaczenie pożądanej trajektorii metabolicznej pacjenta. 
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ELEPHANT

Elephant – biomedyczny system i ubranie textroniczne dla dzieci i niemowląt dostarczające 
funkcje monitorowania medycznego, diagnostyki, fizjoterapii oraz wsparcia w sytuacjach zagrożenia 
zdrowia i życia – jest pierwszym tak rozbudowanym inteligentnym ubrankiem cybernetycznym 
i systemem teleinformatycznym wykorzystującym niemowlęcą odzież zintegrowaną z aplikacją 
mobilną na smartfony, używaną do pomiaru napięcia wybranych partii mięśniowych, monitoringu 
serca, przewodnictwa skóry i monitorowania temperatury. Dodatkowo wyposażony jest w funkcje 
fizjoterapeutyczne (jednostki wibracyjne) w celu pobudzenia układu mięśniowego. System składa 
się z modułu integratora elektroniki połączonego z czujnikami medycznymi, aplikacją na smartfo-
ny i usługami chmurowymi oferującymi 
mechanizmy przetwarzania danych me-
dycznych. Oferuje kilka kanałów sygnałów 
biomedycznych: elektromiografię, elektro-
kardiografię, dane bezwładnościowe ciała, 
działanie elektrochemiczne i temperaturę. 
Wszystkie elektrody biomedyczne wraz 
z urządzeniami wibracyjnymi są zinte-
growane w ubranku dziecka i z modułem 
integratorem dostarczającym algorytmy 
przetwarzania sygnałów zaimplemento-
wane w aplikacji mobilnej. 

Aplikacja Android Elephant jest specjalistyczną aplikacją do 
przetwarzania sygnałów biomedycznych, rozpoznawania wzorców 
sygnałów i wnioskowania regułowego. Oferuje usługi rozpoznawa-
nia zagrożeń stanu zdrowia dziecka, przygotowywanie programów 
fizjoterapeutycznych i stymulujących organizm, aby zapobiec 
możliwym niepełnosprawnościom. 

System może być stosowany w leczeniu spastyczności, zaburzenia 
rozwoju i pracy mięśni, bezdechów i zaburzeń pracy serca, śmierci 
łóżeczkowej oraz monitorowania niewydolności oddechowej, in-
fekcji, epilepsji i napadów drgawkowych.
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iSULIN 

iSULIN – mobilny system sensoryczny i bezinwazyjna metoda monitorowania zdrowia diabety-
ków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografię. Ten teleinformatyczny system monitoruje 
zagrożenia zdrowia diabetyków – wspomaga ciągłą analizę poziomu cukru we krwi oraz pozostałych 
parametrów medycznych pacjenta. Wykorzystując 
autorski sensor nadgarstkowy, w trybie ciągłym 
analizuje nieinwazyjnie parametry pacjenta: puls, 
ciśnienie krwi, jej natlenienie oraz poziom cukru. 
Na podstawie tych parametrów bada pacjenta oraz 
wnioskuje na temat jego stanu zdrowia. iSULIN 
oferuje nieinwazyjną metodę pomiaru parametrów 
krwi – fotopletyzmografię PPG – udostępniając 
całkowicie mobilny, autonomiczny i wygodny sposób badania. Wykorzystuje wielopasmową analizę 
sygnałów PPG oraz algorytm, na podstawie którego przeprowadzany jest proces korelacji danych 
i wnioskowania o poziomie zagrożenia zdrowia diabetyka. iSULIN wspomagany jest kilkuetapową 
metodą kalibracji parametrów pacjenta zwiększającą dokładność pomiarów. 

Drugim elementem systemu jest aplikacja mobilna, której 
zadaniem jest ścisły nadzór nad pacjentem, analizowanie jego 
procesów metabolicznych i reakcji organizmu. Aplikacja steruje 
opaską sensoryczną oraz przetwarza pozyskiwane dane. Jej algo-
rytmy na podstawie rejestrowanych poziomów cukru oraz pulsu 
są w stanie wnioskować na temat poziomu aktywności fizycznej 
pacjenta, jakości diety i działania przyjmowanych leków. System 
dodatkowo umożliwia kalkulacje dawkowania insuliny, a moduł 
notyfikacji przypomina o posiłkach i lekach. W przypadku wykrycia 
niebezpiecznych trendów cukru we krwi uruchomi procedurę 
alarmową powiadamiającą opiekunów i bliskich o problemie 
i lokalizacji pacjenta (dzieci i osoby starsze). Dodatkowo system 
działa jako zestaw pierwszej pomocy, ostrzegając otoczenie 
o sytuacji wyjątkowej po-
przez emisję odpowiednich 
komunikatów głosowych 
oraz graficznych. iSULIN 
został również przewidziany 
do bezpośredniej integracji 
z pompami insulinowymi. 
Aby wspomagać nadzór 
nad diabetykami, zapewnia 
pacjentom oraz lekarzom 
prowadzącym zdalny wgląd 
w dane medyczne.
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MORPHEUS

MORPHEUS – mobilne narzędzie do analizy 
hipnogramu. Wspiera monitorowanie i diagno-
stykę zaburzeń snu i chorób, które implementują 
biomedyczne przetwarzanie sygnału i rozumo-
wania. Ten innowacyjny system biomedyczny 
wykorzystuje autorskie algorytmy oprogramo-
wania implementujące hipnogram użytkownika 
na podstawie danych przesyłanych przez opaskę 
oferującą biomedyczne przetwarzanie danych 
i zaopatrzenie biopotencjałów (fotopletyzmogra-
fia, przewodnictwo skóry, temperatura i sygnały 
bezwładnościowe). Urządzenie przesyła dane do 
aplikacji mobilnej, gdzie dane biomedyczne i snu 
(jasność pomieszczenia, dźwięki temperatury oto-
czenia i ciśnienie atmosferyczne) są skorelowane. Hipnogram zawiera zarejestrowane fazy snu i czas 
ich trwania. Harmonogram snu jest szacowany na podstawie analizy tętna, nasycenia krwi tlenem, 
rytmu oddechowego, ruchów ciała, wilgotności skóry i temperatury ciała. Monitorowanie środowi-
ska snu odbywa się za pomocą smartfona, który wykorzystuje wbudowane czujniki do nagrywania 
światła i dźwięku. Dane użytkownika i środowiska są skorelowane przez algorytmy analityczne zaim-
plementowane w aplikacji mobilnej Morpheus, oceniające parametry stosowane w polisomnografii 
i aktygrafii. Podczas codziennych czynności system okresowo bada użytkownika pod kątem poziomu 
zmęczenia i spożycia używek, np. kofeiny. Na tej podstawie algorytmy aplikacji są w stanie poznać 
codzienne i nocne preferencje, a także opracować wytyczne i zalecenia w celu poprawy jakości snu.  
Wykorzystując taką analizę ilościową, system jest w stanie zidentyfikować warunki związane z bezsen-
nością, depresją, bezdechem sennym i innymi 
zaburzeniami neurologicznymi snu. Korzystając 
z wariantu zespołu sensorycznego 
przeznaczonego dla dzieci 
i noszonego na kostce, Mor-
pheus jest w stanie monito-
rować dzieci i niemowlęta, 
służąc jako narzędzie do 
identyfikacji i zapobiegania 
śmierci łóżeczkowej lub 
innym chorobom i zakaże-
niom oddechowym dzieci. 
Sparametryzowane techniki 
stopniowo budzą użytkow-
nika, co ma szczególne zna-
czenie dla wielu zaburzeń, 
np. paraliżu sennego. 
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PATRON

PATRON (Parkinson’s Analytics for Tremors 
Recognition and Observation of Neuro-errors) – 
mobilny system analizy symptomów choroby 
Parkinsona wspierający diagnostykę oraz proces 
testów klinicznych leków neurologicznych – to 
rozwiązanie oferujące wsparcie diagnostyki 
neurologicznej oraz badań klinicznych choroby 
Parkinsona. System składający się z multisensora 
bezprzewodowego oraz specjalnej aplikacji mo-
bilnej pozwala na codzienną diagnostykę drżenia 
samoistnego, dyskinezy oraz innych objawów 
miopatycznych, w celu diagnostyki stanu zdrowia 
pacjenta oraz rekomendacji dawkowania leków. Wykorzystanie sensorów 
inercjalnych oraz miografów umożliwiło opracowanie innowacyjnej techniki 
diagnozowania intensywności drżenia samoistnego oraz zaburzeń ruchów 
kończyn, co wspomaga identyfikację stanu pacjenta (on-off), a tym samym 
obiektywne określenie potrzeb dawkowania leków neurologicznych. Zasto-
sowanie telemedycyny i urządzeń mobilnych pozwala na częstsze badanie 
oraz wyznaczanie potrzeb dawkowania leków, włączając w to również funkcje 
alarmowania o zagrożeniu zdrowia pacjenta. 

Opracowany multisensor łączy w sobie wiele kanałów danych oraz autorski 
algorytm komplementarnej fuzji danych. Oferuje sygnał elektromiografu, mecha-
nomiografu, akcelerometru oraz magnetometru. Najnowsze prace nad systemem 
pozwoliły zintegrować zewnętrzne źródła sensoryczne w postaci dostępnych roz-
wiązań Motorola 360, MYO oferujące sensory inercjalne oraz wielokanałowe EMG. 

Na podstawie zbieranych sygnałów 
algorytmy DSP wyznaczają charaktery-
styki pozwalające na regułową klasyfikację 
aktualnego stanu pacjenta. System pozwala 
na przekazywanie zbieranych danych do 
centralnego serwera badań medycznych, 
utrzymywanego w infrastrukturze chmury 
obliczeniowej Microsoft Azure. 

PATRON wspomaga automatyzację 
procesu prowadzenia badań klinicznych 
leków, a wykorzystanie sensorów medycz-
nych obiektywizuje pozyskiwane dane 
o efektach prowadzonego leczenia. Pozwala 
to na zwiększenie precyzji samych badań, 
a dzięki modułowi raportowania ułatwia 
również opracowanie ich wyników.
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PULSE

System PULSE (Pocket Usage Life Sensing Environment) – zintegrowany bezprzewodowy system 
monitorowania pracy serca i analizy EKG dla platform przenośnych – to innowacyjne narzędzie do 
monitorowania i diagnozowania schorzeń układu krwionośnego związanych z zaburzeniami pracy 
serca. W wyniku współpracy WCY-WEL powstał autorski prototyp bezprzewodowego urządzenia 
posiadającego prosty układ do monitorowania sygnału EKG, wyposażony w 32-bitowy mikrokontroler 
ARM7 Cortex-M3 oraz 22-bitowy, 4-kanałowy konwerter AC. Układ zawiera dodatkowo akcelerometr 
trójosiowy oraz dwa czujniki temperatury ciała pacjenta wzbogacające odczyty funkcji biofizycznych 
organizmu.

Urządzenie cyklicznie przesyła do aplikacji 
mobilnej dane pozyskane kanałem Bluetooth, 
gdzie są one uzupełniane o koordynaty położenia 
geograficznego (GPS), a następnie przesyłane 
bezpiecznym kanałem GSM do bazy danych na 
serwerze PULSE. W przypadku braku łączności 
sensora i telefonu system został wyposażony w moż-
liwość zapisu danych na karcie micro-SD. System 
udostępnia lekarzom zdalny dostęp do zebranych 
danych. Ponadto portal pozwala na śledzenie po-
zycji użytkownika oraz wskazanie optymalnych 
dróg dojazdu od placówek medycznych do miejsca 
przebywania pacjenta, wykorzystując Bing Routing 
Service. PULSE umożliwia lekarzom prowadzenie 
dokumentacji medycznej pacjenta za pomocą in-
tuicyjnego interfejsu aplikacji webowej. Mobilna 
część oprogramowania, wykonana na urządzenia 
Windows Mobile i Windows CE, oprócz funkcjo-
nalności monitorowania ECG i sensorów oferuje 
usługi przypomnienia dawkowania leków oraz 
wzywania pomocy (służby medycznej) na żądanie. 
Implementacja algorytmów detekcji i rozpozna-
wania zaburzenia pracy serca została wykonana 
z wykorzystaniem opracowanych algorytmów 
analizy podobieństwa sygnałów dostosowanych 
do ograniczeń platformy mobilnej.  
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SYSTEM POMIARU  
WASKULARYZACJI ROGÓWKI

Badania dotyczyły obszaru informatyki i medycyny. Skupiono się na opracowaniu nowej spe-
cjalizowanej techniki segmentacji obrazu kolorowego. Segmentację obrazu przeprowadzano w celu 
optycznego wyznaczenia położenia naczyń krwionośnych na powierzchni rogówki i pomiaru stopnia 
jej unaczynienia (waskularyzacji). Metoda oparta jest na analizie obrazu rogówki uzyskanego w zakresie 
światła widzialnego. Rogówka to przednia część błony włóknistej gałki ocznej, która jest jej zewnętrzną 
warstwą, oraz pierwszy, niezwykle istotny element układu optycznego, jakim jest oko (moc refrakcyjna 
rogówki centralnej to +43,0 D). W warunkach fizjologicznych, u człowieka oraz większości gatunków 
zwierząt, rogówka poza niewielkim peryferyjnym obszarem rąbka pozostaje nieunaczyniona. Jednak 
w wielu sytuacjach klinicznych i doświadczalnych naczynia wykazują inwazyjność i dochodzi do jej 
unaczynienia. Nowotwórstwo naczyń w obrębie 
rogówki stanowi niezwykle istotne zagadnienie 
klinicznie. Unaczynienie, sprzyjając tworzeniu 
obrzęku oraz depozytów lipidowych, prowadzi 
do upośledzenia ostrości wzroku oraz istotnie 
pogarsza rokowanie co do przeżycia przeszczepów 
rogówki. Z medycznego punktu widzenia istotne 
jest opracowanie wskaźnika i metody pomiaru 
stopnia waskularyzacji rogówki. Taki wskaźnik 
pozwoli oceniać rezultaty zastosowanej metody 
leczenia, a także obiektywnie przeprowadzać 
diagnostykę obrazową. 

Stanowisko pozyskiwania zdjęć: lampa szczelinowa z sensorem (a), 
naczynia krwionośne siatkówki (b), naczynia krwionośne rogówki (c)

OCT Visante: pomiar grubości rogówki (a), pachymetry map (b),  
widok urządzenia (c)

Angriografia flouresceinowa naczyń: siatkówki (a), rogówki (b)  

Rezultat przetwarzania (a), złożenie z wynikiem angriografii  
fluoresceinowej (b)  

Wyniki algorytmu podczas przetwarzania obrazu rogówki 

a)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

b)

c)

c)
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TECHNIKA REKONSTRUKCJI KSZTAŁTU  
MEMBRANY WIOTKIEJ POMPY WSPOMAGANIA  

SERCA NA PODSTAWIE INTERPOLACJI PRZESTRZENNEJ

Membrana wiotka, widok z kamery na powierzchnię membrany i obraz z wykrytymi znacznikami

Kolejne etapy interpolacji przestrzennej

Celem projektu było rozwiązanie 
problemu wyznaczenia (pomiaru) 
chwilowej objętości wyrzutowej krwi 
z komory krwistej pompy typu pulsa-
cyjnego, wspomagającej pracę serca. 

W zaproponowanym rozwiązaniu 
chwilowa objętość wyrzutowa krwi z ko-
mory będzie wyznaczana na podstawie 
chwilowego kształtu 3D powierzchni 
membrany pompującej krew. Nowa 

Metoda ta jest bardzo szybka dzięki temu, że podczas 
pomiaru położenie kamery oraz wszystkie ustawienia 
obiektywu i kamery pozostają niezmienne. Pomiar 
dla wszystkich punktów charakterystycznych, wska-
zanych przez okrągłe pasywne markery umieszczo-
ne na powierzchni membrany, jest wykonywany 
jednocześnie.

Pojedynczy obraz poddawany jest segmentacji 
z wykorzystaniem technik przetwarzania obrazu i na 
podstawie jego analizy wykrywane są współrzędne 
środków wszystkich widocznych markerów oraz 
wyznaczane są ich powierzchnie w obrazie. Uzyskane 
informacje wskazują punkty węzłowe siatki opisującej 
membranę wyznaczone w przestrzeni trójwymia-
rowej. Następnie przeprowadzana jest interpolacja 
przestrzenna w celu znacznego zwiększenia począt-
kowej liczby punktów określających chwilowy kształt 
membrany wiotkiej VAD.

metoda DFD została opracowana do wizyjnego pomiaru odległości. Zastosowano ją do wyznaczania 
kształtu powierzchni wiotkiej membrany pozaustrojowej pulsacyjnej pompy wspomagania serca. 
Badania są kontynuacją prac nad wykorzystaniem technik przetwarzania i analizy obrazów do wy-
znaczania kształtu membrany oraz pomiaru objętości wyrzutowej sztucznej komory serca.

W celu przyspieszenia obliczeń i miniaturyzacji czujnika wizyjnego konieczne było zastosowanie 
„odpornej” metody rekonstrukcji kształtu membrany – opartej na interpolacji przestrzennej.

Określenie kształtu membrany polega na obserwacji jej powierzchni z bliskiej odległości za pomocą 
nieruchomej kamery o stałej ostrości wyposażonej w obiektyw szerokokątny oraz wyznaczeniu nu-
merycznej reprezentacji kształtu powierzchni membrany w rzeczywistej przestrzeni trójwymiarowej.  
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CZUJNIK DO MONITOROWANIA ZABURZEŃ  
CZYNNOŚCI GRUCZOŁÓW MEIBOMA

Celem jest opracowanie urządzeń i testów diagnostycznych wystarczających do jednoznacznego 
określenia stopnia dysfunkcji gruczołów. Obecnie stosowane techniki badawcze koncentrują się głównie 
na ocenie brzegu powieki. Zaawansowane techniki oceny gruczołów rzęskowych wykorzystują: meibo-
grafię, meibometrię, interferometrię i ewaporometrię. Z wymienionych metod szczególnie interesująca 
jest meibografia. Pozwala ona na jednoczesną ocenę liczby gruczołów miąższowych oraz ich ukrwienia. 
Metoda tradycyjna jest techniką inwazyjną. Wy-
maga zastosowania źródła światła, które pozwala 
na uzyskanie zjawiska transiluminacji. W pracy 
zaproponowano konstrukcję czujnika do bezin-
wazyjnego badania gruczołów rzęskowych. Jest 
ona oparta na algorytmach przetwarzania obrazu 
oraz detektorze (kamera pracująca w bliskiej pod-
czerwieni) i precyzyjnie sterowanym oświetlaczu 
IR. Wykorzystując zjawisko pochłaniania przez 
krew ciepła generowanego przez światło w zakresie 
bliskiej podczerwieni, uzyskujemy obrazowanie 
gruczołów rzęskowych, które podlega ocenie. Do 
oceny stopnia degradacji gruczołów miąższowych 
zastosowano trzystopniową skalę – meiboscore: 
stopień 1 – utrata mniej niż 1/3 powierzchni, sto-
pień 2 – utrata od 1/3 do 2/3 powierzchni, stopień 
3 – utrata ponad 2/3 powierzchni gruczołu.

Badanie dowiodło, że użycie opracowanego 
czujnika do badań meibograficznych jest bardzo 
obiecujące. Wyniki pokazały, że możliwe jest 
wykorzystanie światła podczerwonego do badania 
gruczołów Meiboma.
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WIZYJNY SENSOR DO PRECYZYJNEJ  
KONTROLI PRACY VAD

Opracowano czujnik i metodę wyznaczania objętości wyrzutowej (SV) pulsacyjnej, pozaustrojowej 
pneumatycznej pompy wspomagania pracy serca (VAD). VAD użyta w eksperymentach składa się 
z komory krwistej i komory pneumatycznej, które rozdziela zespół membranowy (membrana wiotka). 
Naprzemienne, cykliczne ruchy membrany wykonywane w dół i w górę wraz z wymuszonym przez 
ruch krwi zamykaniem i otwieraniem się sztucznych zastawek powodują wyrzut i zasysanie krwi 
z i do komory krwistej.

Celem było opracowanie czujnika i metody 
zdolnych do precyzyjnego określania objętości 
wyrzutowej krwi dla dowolnego położenia i kształ-
tu zespołu membranowego. Zaproponowana 
technika powstała w wyniku analizy własności 
metod używanych obecnie. Nowa metoda objętość 
wyrzutową określa na podstawie kształtu 3D po-
wierzchni membrany wiotkiej. Kształt membrany 
jest wyznaczany na podstawie analizy jednego 
zdjęcia przedstawiającego widok membrany, dzięki 
czemu uzyskuje się znaczną szybkość przetwarza-
nia. W eksperymentach wykorzystano silikonową 
membranę kompozytową z wkładem wykonanym 
z włókniny. Dzięki temu uzyskana membrana jest 
wiotka i jednocześnie nierozciągliwa. Dla niej 
przeprowadzono badania z użyciem wytworzo-
nego sensora i opracowanej metody wyznaczania 
objętości wyrzutowej. W trakcie badań błąd bez-
względny pomiaru SV wyniósł średnio 1,83 ml 
przy pojemności komory krwistej równej 120 ml 
i maksymalnej objętości wyrzutowej równej 70 ml. 
Średni błąd względny wyznaczany w tych samych 
warunkach nie przekroczył 1,5% w całym zakresie 
pomiarowym, co jest więcej niż zadowalające.

Schemat (a) i widok (b) stanowiska laboratoryjnego 

Schemat pompy wspierającej pracę serca (a) i model pompy (b) 

Sensor wizyjny (a), wynik przetwarzania obrazu membrany wypukłej (b), 
membrana płaska (c) 

Punkty węzłowe siatki wyrażone w przestrzeni 3D (a), model określający kształt zespołu membranowego (b) , wynik rekonstrukcji membrany  
po przeprowadzeniu interpolacji przestrzennej (c)

a)

a)

a)

a)

b)

b)

b)

b)

c)

c)
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BADANIE WPŁYWU ŚWIATŁA NA WYNIK  
REKONSTRUKCJI 3D MEMBRANY WIOTKIEJ  

POMPY WSPOMAGANIA PRACY SERCA

Badania dotyczyły określenia wpływu oświetlenia na wynik rekonstrukcji 3D kształtu powierzchni 
membrany wiotkiej pompy wspomagania pracy mięśnia sercowego (serca). Rekonstrukcję kształtu 
powierzchni wykonano autorskim czujnikiem wizyjnym służącym do pomiaru chwilowej objętości 
wyrzutowej (SV) i rzutu minutowego (CO) pulsacyjnej pozaustrojowej, pneumatycznej pompy wspo-
magania pracy mięśnia sercowego (VAD). Jedną ze znanych konstrukcji VAD jest pompa serca wyko-
nana w ramach programu „Polskie sztuczne serce”. Na podstawie jej opisu stworzono pierwszy autorski 
model VAD (obecnie już nieużywany). Omawiane badania zrealizowano z użyciem nowych modeli 
pomp, stanowią one autorską modyfikację pierwotnego projektu. Jeden z nich wykonano techniką 
druku przestrzennego, a drugi techniką odlewniczą. Przedstawione modele oprócz komory krwistej 
posiadają komorę pneumatyczną. Komory odseparowane są nierozciągliwą, kompozytową membraną 
wiotką. Ruch membrany w dół/w górę powoduje wypychanie lub zasysanie krwi z/do komory krwistej. 
Membranę wraz z umieszczonymi na niej markerami oświetla oświetlacz. W tym samym czasie jest 
ona obserwowana przez kamerę czujnika. Rekonstrukcję kształtu powierzchni membrany, niezbędną 
do wyznaczenia SV i CO, uzyskuje się autorską techniką wizyjną. 

Obecnie stosowany autorski model pompy wspomagania pracy serca 
wykonany techniką druku 3D (2017 r.)

Komora krwista wraz z dołączoną komorą pneumatyczną  
wykonaną w kolorze czerwonym

Obecnie stosowany autorski model pompy wspomagania pracy serca 
wykonany techniką odlewniczą

Przekrój modelu pompy wraz z jej wybranymi wymiarami



– 290 –

M
ED

YC
YN

A

CARE (ang. Creative Application to Remedy Epidemics) to 
symulacyjny system wspomagania podejmowania decyzji do 
walki z rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych w sieciach 
społecznych. Funkcjonalność systemu została podzielona na 
następujące moduły: Modelowanie Chorób Zakaźnych; Mode-
lowanie Sieci Społecznych; Zbieranie Danych o Topologii Sieci 
Społecznych; Symulacja Epidemii oraz Konstrukcja Efektywnej 
Strategii Szczepień. 

System jest narzędziem wspierającym 
działanie służb epidemiologicznych  
i/lub centrów zarządzania kryzysowego,  
daje możliwości prognozowania  
dynamiki epidemii, szacowania środ-
ków medycznych potrzebnych do walki  
oraz optymalizacji szczepień. 

Wiedzę o strukturze powiązań, jaką 
posiadamy w przypadku większości 
sieci społecznych, możemy określić 
jako bardzo niepełną i niepewną. Cechą 
szczególną systemu jest zdolność do 
budowy efektywnej strategii szczepień 
również przy braku precyzyjnych da-
nych o populacji, dzięki wykorzystaniu 
specjalizowanych kwestionariuszy 
osobowych.

Wydział Cybernetyki 
Instytut Systemów Informatycznych 

Rafał Kasprzyk 
tel. 261 838 796 

e-mail: rafal.kasprzyk@wat.edu.pl

CARE

Architektura systemu CARE

Interfejs podstawowych modułów systemu CARE

         Ekran główny systemu CARE
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MONICA 
VisualAssistant

Celem projektu MONICA – VisualAssistant jest ułatwienie codziennego życia osobom niewidomym 
i niedowidzącym. System wykorzystuje wiele zaawansowanych modeli i metod sztucznej inteligencji 
(ang. Artificial Intelligence), w szczególności głębokiego uczenia (ang. Deep Learning) do śledzenia 
i analizy obrazu w czasie rzeczywistym. Interfejs do komunikacji człowiek – maszyna umożliwia 
wydajne i intucyjne sterowanie (wydawanie komend) za pomocą głosu. 

Architektura systemu MONICA – VisualAssistant

Przykładowe scenariusze wykorzystania systemu MONICA – VisualAssistant
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NESE. SYMULATOR ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ  
EPIDEMII CHORÓB PRZENOSZONYCH  

DROGĄ POKARMOWĄ

Symulator programowy służy do generowania możliwych przebiegów epidemii chorób przenoszo-
nych drogą pokarmową. W procesach generowania epidemii rozpatrywane są następujące patogeny 
powodujące stany chorobowe: bakterie E. coli, bakterie wąglika, bakterie cholery, bakterie salmonelli, 
bakterie Shigelli, toksyny botulinowe (jad), toksyny gronkowcowe, toksyny rycynowe (jad) oraz toksyny 
Campylobacter. Nośnikami patogenów są w tym przypadku żywność zwierzęca i roślinna lub woda, 
przenoszące patogeny i dostające się do dróg pokarmowych osobników. Nośniki te mają w symulatorze 
różnego typu atrybuty, w tym wielkość substancji z patogenami, ich rozmieszczenie, drogi dystrybucji 
itd. Rozpatruje się przy tym model terytorialny rozwoju epidemii.

Widok aplikacji

W symulatorze pamię-
tane jest to, z jakiego źródła 
(ogniska) pochodzi sub-
stancja powodująca dane 
schorzenie, można taką 
cechę przypisać również do 
chorego. Można też w danym 
punkcie obszaru notować 
przepływ substancji z pa-
togenem oraz liczbę zacho-
rowań związanych z danym 
źródłem. Kontrolowana jest 
również ilość substancji 
w poszczególnych ogni-
skach. Symulator pozwala 
na zebranie licznych charak-
terystyk rozwoju epidemii 
w rozpatrywanym obszarze.

Wizualizacja terenu epidemii

Symulator jest jednym z wyników projektu finansowanego z funduszy NCBiR: Modelowanie i symu-
lacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem 
bezpieczeństwa żywności i żywienia. Konsorcjum: WIHiE, WAT, PW, SGGW, ICHTJ.
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SENSE

SENSE (Sensor Engineered Neurological Seizure 
Environment) – mobilny system wykrywania 
i alarmowania o napadach epilepsji wykorzystu-
jący elektromiografię powierzchniową. Wyko-
rzystuje wbudowane sensory smartfonów i au-
torskie biosensory EMG (ang. electromyography) 
do identyfikowania drgań i aktywności mięśni 
szkieletowych. Przeprowadzana fuzja sygnałów 
sensorycznych umożliwia identyfikację napadów 
epilepsji z prawie 95% skutecznością. W przypadku wykrycia potencjalnego zagrożenia mechanizmy 
systemu automatycznie powiadamiają wskazane osoby i służby medyczne o miejscu i charakterysty-
ce napadu, przekazując dane dotyczące profilu pacjenta i jego leczenia. System wykorzystuje media 
społecznościowe oraz kanały SMS, dodatkowo emitując informację głosową na miejscu zdarzenia 
zawierającą instrukcje, jak udzielić choremu pomocy. Pozwala na kompleksowe monitorowanie le-
czenia farmakologicznego chorych oraz rejestruje wszystkie wykryte zdarzenia, wspomagając lekarzy 
neurologów w doborze procedur medycznych. System zbudowany został jako wielowarstwowe roz-
proszone rozwiązanie informatyczne z możliwościami skalowania usług serwerowych w środowisku 
chmury obliczeniowej Microsoft Azure. 

SENSE to system raportowania leczenia farmakologicznego, wizyt lekarskich, prowadzenia dzien-
nika napadów, a przede wszystkim monitorowania i alarmowania o napadach epilepsji. Podsystem 
notyfikacji pozwala na rozsyłanie takiej informacji do wskazanych mediów społecznościowych  
(Facebook, Twitter itp.), organizując bezpośrednio przepływ komunikatów alarmowych związanych 
z zarejestrowanymi napadami. 
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AMULET

W projekcie Amulet zaprojektowano i zbudowano system infor-
matyczny, którego zadaniem jest przetwarzanie danych medycznych 
dotyczących diagnozowania niewydolności serca. Koncepcja medycznego 
komponentu systemu została oparta na fuzji danych pozyskiwanych z 
jednoczesnego pomiaru sygnału EKG oraz sygnału impedancji klatki 
piersiowej ICG. Fuzja danych z tych dwóch sygnałów pozwala na podstawie modeli impedancji klatki 
piersiowej wyznaczyć zbiór hemodynamicznych parametrów diagnozujących stan chorego z niewy-
dolnością serca. Do pomiaru wykorzystywane są urządzenia pomiarowe o charakterze stacjonarnym 
stosowane w warunkach diagnozowania klinicznego, tj. pod nadzorem personelu medycznego.

Schemat współpracy systemu Amulet z urządzeniem do pomiarów stacjonarnych wykorzystanym do weryfikacji poprawności działania systemu

Istotnym novum w projekcie Amulet jest skonstruowanie i wykorzystanie w ww. pomiarze urządze-
nia mobilnego przystosowanego do wykonania pomiaru w warunkach domowych, pozaszpitalnych, 
samodzielnie przez pacjenta. 

Zarówno urządzenia, jak i przetwarzający tak pozyskane dane system informatyczny muszą speł-
niać ściśle określone wymagania, aby diagnoza medyczna oparta na zdalnie pozyskanych danych była 
równie wiarygodna jak diagnoza bazująca na danych uzyskanych pod kontrolą personelu medycz-
nego. To znacznie odróżnia system Amulet od znanych pomiarów teletransmisyjnych obecnych już 
w diagnozowaniu medycznym. W tym systemie uzyskana jest stała kontrola pacjenta w obserwacji 
pozaszpitalnej z jednoczesną weryfikacją integralności i spójności czasowej rejestrowanych danych, 
co umożliwia obserwację ewoluowania choroby konkretnego pacjenta. Jednocześnie w systemie 
wbudowano moduł predykcji, który pozwala na przewidywanie rozwoju choroby. Jest to element 
sztucznej inteligencji w systemie Amulet. Testy kliniczne urządzenia mobilnego produkcji Instytutu 
Techniki Aparatury Medycznej z Zabrza i rozwiązań opracowanych w systemie informatycznym 
Amulet potwierdziły praktyczną użyteczność uzyskanych rozwiązań, czyli dziewiąty poziom goto-
wości technicznej. Takie wyniki pozwalają na wdrożenie praktyczne wyników. 
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W projekcie wykonano dwa zgłoszenia patentowe dotyczące szczególnych rozwiązań elektrod 
kontaktowych mocowanych na skórze pacjenta podczas ww. pomiarów. Koncepcję patentów oparto 
na obserwacjach poczynionych w projekcie Amulet. Wyniki projektu pozwalają na pozyskiwanie 
telemedyczne danych diagnostycznych o jakości równorzędnej z danymi uzyskiwanymi klinicz-
nie. Co więcej system otwiera nowe podejście do pozaszpitalnej opieki nad pacjentem z chorobą 
przewlekłą serca, a także gromadzenia i przetwarzania danych diagnostycznych pozyskiwanych  
i rejestrowanych w trybie telemedycznym, co jest prekursorem nowego rodzaju opieki medycznej.

Uczestnikami projektu są: Wojskowy Instytut Medyczny, Wojskowa Akademia Techniczna, Uni-
wersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, 4 Wojskowy Szpital Kliniczny 
we Wrocławiu, Grupa Łukasiewicz-ITAM, Grupa Casus BTL.

Schemat badań prowadzonych na podstawie zdalnego (telemedycznego) pomiaru parametrów hemodynamicznych pacjenta
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SARNA  
SYSTEM AGREGACJI RAPORTÓW –  

NARZĘDZIE ANALITYCZNE

System SARNA powstał w odpowiedzi na narastające zagrożenie grypą typu A/H1N1. Został wdro-
żony w ramach pilotażowego programu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa jesienią 2009 r. Zasię-
giem objął cały kraj: wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego i około 600 placówek medycznych. 

Jest to wieloszczeblowy system do codziennego raportowania danych o pacjentach i zasobach 
szpitali dla przypadków zachorowań na grypę i grypopodobnych, a także prognozowania na czas od 
jednego do kilku dni. W wersji podstawowej stanowiskom udostępnione zostały następujące funkcje: 

– Szpitale: wprowadzanie danych do ankiet, podgląd danych ankiet, przesyłanie danych do bazy 
danych RCB, bezpośredni dostęp do aktualnych danych kontaktowych;

– Wojewódzkie CZK: weryfikacja ankiet szpitali, wprowadzanie lub aktualizacja ankiet, podgląd an-
kiet, agregacja danych i podsumowanie ankiet w wymiarach czasowo-przestrzennych, bezpośredni 
dostęp i aktualizacja danych o placówce;

– RCB: gromadzenie danych z ankiet, 
obsługa centralnej bazy danych, 
wprowadzanie lub aktualizacja 
ankiet, podgląd ankiet, zobrazo-
wanie mapowe w systemie, apli-
kacje analityczno-statystyczne, 
aplikacje prognostyczne, genero-
wanie i udostępnianie raportów 
tekstowo-graficznych, bezpo-
średni dostęp do aktualnych da-
nych kontaktowych do placówek  
medycznych.

System można rozbudować o inne 
komponenty monitorowania sytuacji 
epidemicznej, a w perspektywie długofa-
lowej innych zdarzeń kryzysowych. Jest 
adaptowalny do różnej klasy zagrożeń 
dzięki zastosowaniu redefiniowalnego 
przez użytkownika metamodelu da-
nych, na podstawie którego mogą być 
generowane specjalizowane interfejsy 
użytkownika i struktury bazy danych. 
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SEPARATORY DO IZOLACJI KRĄŻĄCYCH  
KOMÓREK NOWOTWOROWYCH W CELU  

DIAGNOSTYKI I TERAPII MEDYCZNEJ

Choroby nowotworowe są obecnie jedną z głównych przyczyn zgonów na świecie. Większość z nich 
spowodowana jest przerzutami, za które odpowiedzialne są krążące komórki nowotworowe (KKN). 
Guz nowotworowy każdego dnia uwalnia do krwiobiegu tysiące komórek stających się KKN. To one 
powodują powstawanie przerzutów odległych, które są odpowiedzialne za 90% zgonów chorych z no-
wotworem. Większość z tych komórek ulega apoptozie. Te, które pozostają, występują w ilości 1 KKN 
(o wielkości 9÷30 mikrometrów) w 1 ml krwi. Ze względu na małą ilość KKN należy prowadzić proces 
ich wzbogacania. Wykonuje się go na podstawie filtracji na mikrositach, które stanowią zasadniczą 
część opracowanego separatora.

Zdjęcie z elektronowego mikroskopu 
skaningowego po przesiewie krwi 
onkologicznej z izolowaną komórką 
nowotworową. Mikrosito wykonane 
metodą ablacji laserowej z papieru 

grafenowego

Duża komórka nowotworowa na tle erytrocytów jako odnośnika 
wielkości. Przykładowe wyniki badań mikroskopowych uzyskane 

na fotocytometrze przepływowym ImageStream MkII

Izolacja KKN z użyciem separatorów membranowych (mikrosit) jest 
stosunkowo prostą i tanią metodą. W docelowym opracowaniu wymaga 
jednak uwzględnienia wielu technicznych czynników takich jak rozmiar 
i rozmieszczenie otworów, grubość membrany, rodzaj użytego materiału itp.

Głównym efektem działalności zespołu naukowego Centrum Inżynierii 
Biomedycznej jest opracowanie i wytworzenie mikrosit i separatorów do 
izolacji oraz wzbogacania krążących komórek nowotworowych (KKN) 
z diagnozowanej porcji krwi onkologicznej. 

 Główna korzyść z separacji i wykrycia KKN we krwi to możliwość 
leczenia pacjentów onkologicznych zgodnie ze standardami medycyny 
personalizowanej. Możliwa stanie się analiza KKN pod względem prze-
widywania odpowiedzi na przygotowywany schemat terapeutyczny dla 
danego pacjenta. Podstawą personalizacji leczenia jest możliwość wyko-
rzystania pomiaru ilości KKN jako ekwiwalentu skuteczności zastosowanej 
procedury terapeutycznej (operacji, chemioterapii, terapii celowanej czy radioterapii). Wyniki analiz 
porównawczych wymienionych metod wskazują na wyższość wykrywania i analizy KKN, ponieważ 
dzięki stwierdzeniu ich obecności można średnio o trzy miesiące wcześniej wykryć wznowę choroby 
w porównaniu do zwykle jawnych klinicznie nawrotów choroby wykrywanych za pomocą np. radiologii. 

Mikrosita wykonywane są z miedzi, niklu, złota, papieru grafenowego lub polimerów. Otwory wy-
twarzane są metodą ablacji laserowej, która polega na oddziaływaniu wiązki laserowej o wymaganej 

gęstości mocy powodującej przejście ze stanu stałego 
naświetlanego materiału w stan gazowy z pominięciem 
stanu ciekłego.

Opracowane w Wojskowej Akademii Technicznej 
separatory z mikrositami do izolacji krążących ko-
mórek nowotworowych są stosowane w badaniach 
klinicznych prowadzonych w Świętokrzyskim Centrum 
Onkologii w Kielcach. 

Członkowie grupy badawczej: prof. dr hab. inż. 
Zdzisław Bogdanowicz, dr inż. Andrzej Górka, dr inż. 
Roman Ostrowski, prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk.
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FOTOUCZULACZE I SYSTEMY OPTOELEKTRONICZNE  
DO FOTODYNAMICZNEJ METODY DIAGNOSTYKI  

I TERAPII NOWOTWORÓW

Metoda fotodynamicznej terapii nowotworów (PDT) i towarzysząca jej diagnostyka (PDD) po 
wielu latach doświadczeń jest stosowana w codziennej praktyce klinicznej. W Polsce pierwsze prace 
nad metodą PDD/PDT rozpoczęto w latach osiemdziesiątych XX w. w Instytucie Elektroniki Kwanto-
wej WAT. W tym czasie opracowano oryginalną metodę syntezy i oczyszczania szeregu pochodnych 
protoporfiryny z 20 aminokwasami. Barwniki te były fotosensybilizatorami (fotouczulaczami) o wy-
jątkowych właściwościach fluorescencyjnych, szczególnie przydatnych do metody fotodynamicznej. 
Metody syntezy i oczyszczania aminokwasowych pochodnych PP zostały objęte ochroną patentową 
w USA, Japonii, Chinach, w Europie Zachodniej, Rosji, Bułgarii, Czechach i Słowenii.

Po etapie badań nad zwierzętami przystąpiono do eksperymentów klinicznych w warunkach in vitro 
i in vivo. W Polsce pierwsze badania kliniczne na pacjentach rozpoczęto w 1995 roku w Centralnym 
Szpitalu Klinicznym WAM (dzisiaj Wojskowy Instytut Medyczny) w Warszawie. W badaniach tych 
stosowano fotouczulacze i systemy laserowe do naświetlania opracowane w WAT. Sukcesywne postępy 
i propagowanie metody w ciągu 30 lat znacznie przyczyniło się do jej rozwoju. Obecnie fotouczulacze 
i instrumentarium opracowane w Instytucie Optoelektroniki WAT zostały wdrożone do standardów 
praktyki medycznej w wielu ośrodkach klinicznych. 

Zestaw diagnostyczny podczas badań klinicznych (fot. archiwum IOE)

Fotodynamiczna metoda le-
czenia (Photodynamic Therapy 
– PDT) polega na selektywnym 
fotoutlenianiu tkanek biologicz-
nych przy jednoczesnym udziale 
wprowadzonego do organizmu 
fotouczulacza, absorbowane-
go przez niego światła i tlenu. 
W pierwszym etapie podaje się 
dożylnie lub śródtkankowo barw-
nik (lub jego prekursor), który 
selektywnie gromadzi się w tkance 
zmienionej chorobowo. Wzbu-
dzany światłem barwnik reaguje 
następnie z tlenem rozpuszczo-
nym w środowisku tkankowym, 
wytwarzając tlen singletowy lub 
wolne rodniki, które niszczą 
komórki w procesie utleniania. 
Naświetlenie terapeutyczne 
następuje po upływie 12÷72 godzin 
po iniekcji, co spowodowane jest 
potrzebą selektywnej akumulacji 
w tkankach.  
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Obok bezpośredniego działania 
cytotoksycznego doprowadzającego 
do nekrozy tkanek istnieją dodatkowe 
mechanizmy destrukcji – okluzja 
naczyń krwionośnych i limfatycz-
nych oraz wpływ PDT na układ 
immunologiczny, objawiający się 
uwalnianiem cytokin. 

Barwniki używane w terapii foto-
dynamicznej (pochodne hematopor-
firyny HpD, fotofrin, ftalocyjaniny, 
ALA – kwas 5-aminolewulinowy) 
wykazują zdolność gromadzenia 
się w tkankach zmienionych cho-
robowo w czasie znacznie dłuższym 
niż w tkankach zdrowych, charak-
teryzują się wysoką wydajnością 
generacji stanu trypletowego i wy-
sokimi współczynnikami absorpcji 
światła w zakresie czerwieni lub 
bliskiej podczerwieni i nie mogą 

Oświetlacz LED podczas badań klinicznych (fot. archiwum IOE)

być toksyczne. Tlen, który bierze udział w reakcji fotodynamicznej, znajduje się w stanie rozpusz-
czonym w naturalnym środowisku tkanek. Do naświetlania terapeutycznego najczęściej stosuje się 
światło czerwone (długość fali: 625÷635 nm, gęstość napromienienia 50÷150 mW/cm2, całkowita 
dawka 30÷300 J/cm2), którego źródłem są lasery, oświetlacze halogenowe, metalohalogenowe lub 
ksenonowe oraz diody LED. 

Zestawy diagnostyczne opracowane w Instytucie Optoelektroniki WAT stosowane w badaniach 
klinicznych umożliwiają lokalizację fotosensybilizatorów w tkankach nowotworowych i odróżnienie 
ich od zdrowych. Badania są istotne do oszacowania optymalnego czasu, po którym naświetla się 
nowotwory w celu ich destrukcji.

Metoda fotodynamiczna diagnostyki i terapii nowotworów została wdrożona z aktywnym udziałem 
WAT w kilkunastu ośrodkach, m.in.:

– Klinice Dermatologii Wojskowego Instytutu Medycznego (dermatologia);
– Klinice Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 

(dermatologia);
– Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Politechniki Łódzkiej (dermatologia i urologia);
– Katedrze Torakochirurgii Szpitala Wojewódzkiego Nr 4 w Lublinie (choroby płuc);
– Klinice i Katedrze Okulistycznej I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie (nowotwory rogówki 

oczu);
– Klinice Położnictwa i Ginekologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (nowotwory sfer 

ginekologicznych).
Obecnie fotouczulacze i instrumentarium opracowane w Instytucie Optoelektroniki WAT zostały 

wdrożone do standardów praktyki medycznej w kilkunastu ośrodkach klinicznych, a liczba prze-
prowadzonych zabiegów przekroczyła 10 000. Członkowie grupy badawczej: prof. Alfreda Graczyk,  
prof. Mirosław Kwaśny, dr inż. Andrzej Gietka.
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OPTYCZNA KOHERENTNA TOMOGRAFIA  
OCT W ZAKRESIE RENTGENOWSKIM  

Z ROZDZIELCZOŚCIĄ 2 nm

W ramach badań opracowano układ eksperymentalny do optycznej koherentnej tomografii w zakresie 
rentgenowskim (długość fali 2-5 nm), pozwalający na wizualizację poosiową nanowarstw o grubościach 
pojedynczych nanometrów. Schemat XCT (X-ray Coherence Tomography – XCT) z użyciem laserowo-pla-
zmowego źródła na bazie kryptonowej tarczy gazowej, z której promieniowanie SXR z zakresu długości 
fali od 2 do 5,5 nm sonduje planarną strukturę zwierciadła wielowarstwowego o okresie 10 nm (para 
warstw: 6 nm krzemu i 4 nm molibdenu, naniesione na podkład 40 razy). Na podstawie zebranych danych 
spektralnych możliwe było zrekonstruowanie profilu głębokości struktury wielowarstwowej zwierciadła 
z dokładnością 2 nm.

Schemat XCT z użyciem laserowo-plazmowego źródła na bazie kryptonowej tarczy gazowej, z której promieniowanie SXR sonduje planarną strukturę 
zwierciadła wielowarstwowego – a. Na podstawie zebranych danych spektralnych – b możliwe było zrekonstruowanie profilu głębokości struktury 

wielowarstwowej zwierciadła z dokładnością 2 nm – c

Rekonstrukcję numeryczną na podstawie danych eksperymentalnych (krzywa fioletowa) porów-
nano z oczekiwaną krzywą teoretyczną dla idealnej struktury (niebieska krzywa). Należy zauważyć, 
że lokalizację nieciągłości współczynnika załamania warstw można zlokalizować ze znacznie lepszą 
precyzją niż 1 nm. Jest to pierwszy na świecie tego typu eksperyment z kompaktowym źródłem pro-
mieniowania SXR i z taką dokładnością rekonstrukcji tomograficznej. Ponadto jest to nieinwazyjna 
metoda, która nie wymaga przecinania próbki, aby zwizualizować jej przekrój, zaś OCT w zakresie 
widzialnym i bliskiej podczerwieni ma rozdzielczość ok. 1000 nm w porównaniu do 2 nm uzyskanych 
w tym eksperymencie. Praca została opublikowana w czasopiśmie Scientific Reports grupy Nature 
w 2018 roku.
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TOMOGRAFIA RENTGENOWSKA  
W ZAKRESIE SXR

W ramach badań opracowano kompaktowy mikroskop 3D pracujący w trybie tomografu rentge-
nowskiego na zakres „okna wodnego” na długości fali 2,88 nm. 

Schemat ideowy systemu do tomografii w zakresie SXR z obrotem badanej próbki i rejestracją projekcji (a) oraz jego zdjęcie (b). Dwa sposoby mocowania 
próbki w układzie tomograficznym (c): próbka zamocowana na końcu igły oraz próbka naniesiona na membranę z azotku krzemu i umieszczona na osi obrotu 

za pomocą uchwytu szczelinowego. Oba uchwyty na próbki zamontowane w układzie tomografu, w zależności od modu akwizycji i badanej próbki (d) 

Włókna kofeiny skrystalizowane na końcu uchwytu igłowego zobrazowane za pomocą mikroskopu SEM (a). Kilka projekcji 2D uzyskanych w zakresie SXR 
dla różnych kątów padania promieniowania SXR na badany obiekt (b). Jedna z projekcji dla kąta 90 stopni otrzymana przy użyciu mikroskopu SXR oraz 
zrekonstruowana trójwymiarowa gęstość elektronowa obiektu z projekcji 2D, przedstawiona dla tego samego kąta w celu wizualizacji najmniejszego 

elementu objętościowego, jaki udało się zrekonstruować, tj. włókna kofeiny o średnicy 1-2 mikrona (lewy górny róg obrazu – d)

Dzięki zastosowaniu opracowanego kompaktowego tomografu SXR, opartego na laserowo-pla-
zmowym źródle promieniowania SXR, otrzymano rezultaty obrazowania 3D próbek takich jak mi-
kroorganizmy Arbacia Lixula, mikropęknięcia membrany SiN, a także rezultaty obrazowania 3D dla 
skrystalizowanych włókien kofeiny.  

Opracowany eksperymentalny tomograf SXR pozwala na rekonstrukcję trójwymiarowej gęstości 
elektronowej badanej próbki i jest urządzeniem kompaktowym, pracującym w zakresie SXR dającym 
znakomity kontrast optyczny dla cienkich próbek.
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NIEINWAZYJNA METODA STYMULACJI  
OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (TMS) jest bezinwazyjną i bezbolesną metodą, która 
polega na wykorzystaniu silnych impulsów pola magnetycznego do stymulacji struktur mózgu. TMS 
stymuluje tkanki korowe za pomocą indukcji elektromagnetycznej poprzez rozładowanie silnego, 
ale krótkiego prądu elektrycznego generowanego przez cewkę indukcyjną, która jest umieszczana 
nad badanym obszarem korowym. Jednofazowy lub dwufazowy impuls prądowy wytwarza szybko 
zmieniające się i krótkotrwałe pole magnetyczne prostopadle do płaszczyzny cewki. Indukowany 
prąd elektryczny może bezpośrednio oddziaływać z trwającymi procesami neuronowymi w miejscu 
stymulacji, a także dalszymi połączonymi obszarami mózgu.

Badania wykazały, że w zależności od zastosowanej częstotliwości generowania impulsów magne-
tycznych obserwowane są odmienne efekty biologiczne: pobudzenie (excitatory effect) lub hamowanie 
(inhibitory effect) stymulowanych struktur mózgowia.

Schemat pobudzania neuronów w korze ruchowej metodą TMS

TMS jest stosunkową 
nową metodą, a trwające 
badania kliniczne potwier-
dzają jej terapeutyczne dzia-
łanie w przypadku chorób 
psychicznych (np. depresja 
lekoodporna, uzależnienia 
czy zespół stresu pourazo-
wego – PTSD).

Stymulowanie TMS 
układu motorycznego na 
różnych poziomach może 
dostarczyć informacji o ak-
tywności kory ruchowej, 
funkcjonalnej integralności 
wewnątrzkorowych struktur 
neuronalnych, przewo- 
dzeniu wzdłuż kory mózgo-
wo-rdzeniowej, korowo-
-jądrowych i włókien ciała 
modzelowatego. Techniki 
nieinwazyjnej stymulacji 
mózgu, takie jak przezczasz-
kowa stymulacja magne-
tyczna, mogą być przydatne 
do wczesnej diagnozy cho-
rób neurodegeneracyjnych  
(np. choroba Alzheimera, 
stwardnienie rozsiane, neu-
ropatia splotowa).
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Centrum Inżynierii Biomedycznej 

Zygmunt Mierczyk 
tel. 261 839 820 

e-mail: zygmunt.mierczyk@wat.edu.pl 

Przykład lokalizacji kory wzrokowej V1 przy zastosowaniu  
neuronawigacji

Utworzona w 2019 roku przez Wojskową Akademię Techniczną i Wojskowy Instytut Medycyny 
Lotniczej wspólna Pracownia Nieinwazyjnej Stymulacji Ośrodkowego Układu Nerwowego realizuje 
prace badawcze w następujących obszarach:

a) oddziaływanie pól elektromagnetycznych na mózg ludzki, ze szczególnym uwzględnieniem grup 
pacjentów z głębokimi zaburzeniami świadomości, depresją, z uzależnieniami;

b) analiza wpływu promieniowania pól elektromagnetycznych na poprawę funkcji ruchowych u pa-
cjentów z chorobą Parkinsona;

c) ocena potencjalnego prozdrowotnego wpływu pól elektromagnetycznych na mózg i funkcje 
poznawcze;

d) zastosowanie nowych metod nieinwazyjnej stymulacji neurologicznej, w tym przezczaszkowej 
stymulacji magnetycznej (TMS), przezczaszkowej stymulacji stałoprądowej (tDCS), przezczasz-
kowej stymulacji ultradźwiękowej, nieinwazyjnego obrazowania funkcji mózgu przy użyciu 
spektroskopii w bliskiej podczerwieni.

W badaniach prowadzonych w Wojskowym Instytucie Medycyny Lotniczej i Wojskowej Akade-
mii Technicznej analizowano czas reakcji na istotne bodźce wzrokowe (związane z zagadnieniami 
militarnymi). 

Członkowie grupy badawczej: prof. Rafał Rola (WIML), mgr inż. Wiktoria Kasprzycka, mgr inż. 
Paulina Putko. 
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Instytut Optoelektroniki  
Andrzej Zając 

tel. 261 837 398
e-mail: andrzej.zajac@wat.edu.pl

LASER ERBOWY Z MODULACJĄ  
DOBROCI REZONATORA

Widok kompletnego zestawu laserowego oraz przykładowe efekty oddziaływania wiązki laserowej – od góry kratery wydrążone wiązką lasera 
impulsowego o generacji swobodnej (po lewej) i impulsu generacji monoimpulsowej o nanosekundowym czasie trwania impulsu (po prawej), 

poniżej szczegółowa wizualizacja obszaru oddziaływania metodami OCT odpowiednich obszarów eksponowanych impulsem generacji swobodnej 
(fotografia w środku) i nanosekundowego impulsu – fotografia u dołu (samodzielne opracowanie autora) 

Pompowany lampowo laser  Er:YAG  generu-
jący w reżimie modulacji dobroci rezonatora jest 
układem o unikalnych w skali światowej para-
metrach energetycznych. Laser generuje impulsy 
o nanosekundowym czasie trwania o długości fali  
2936 nm. W momencie powstania był najmoc-
niejszym laserem w swojej klasie na świecie. Pro-
mieniowanie o długości fali 2936 nm jest bardzo 
silnie pochłaniane w wodzie zawartej w tkan-
kach biologicznych. Dla tej długości fali droga 
absorbcji wynosi od ułamka do kilku µm – jest 
to porównywalne z rozmiarami komórek. Przy 

PARAMETRY LASERA ERBOWEGO Er:YAG @2936 nm

Długość fali generacji 2036 nm

Energia impulsu/ pompa do 35 mJ / lampa wyładowcza

Modulator dobroci rezonatora komórka Pockelsa (LiNbO3)

Czas trwania impulsu 75-250 ns

Częstotliwość powtarzania impulsów do 35 Hz

Moc szczytowa impulsu do 400 kW

Kąt rozbieżności wiązki promieniowania 3 mrad

Parametr jakości wiązki M2 1,54

takich głębokościach wnikania do ośrodków biologicznych laser tego typu stanowi idealne narzędzie 
w precyzyjnych zabiegach chirurgicznych bez efektów termicznych w obszarze oddziaływania. Uni-
kalność prezentowanego rozwiązania została zauważona w publikacjach prezentujących opracowanie. 
Szczególnie istotne jest wykorzystywanie w medycynie impulsów nanosekundowych – oddziaływanie 
na tkankę nie wykazuje efektów termicznych. Efekty oddziaływania są takie jak dla ultrakrótkich 
impulsów w innych zakresach widma.
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ŚWIATŁOWODOWY LASER TULOWY  
DO APLIKACJI MEDYCZNYCH

W Instytucie Optoelektroniki WAT opracowano światłowodowy laser tulowy ciągłego działania 
generujący promieniowanie o długości fali 1940 nm i maksymalnej mocy wyjściowej 37,4 W przy 
sprawności różniczkowej 57%. Wiązka wyjściowa generowanego promieniowania charakteryzuje się 
bardzo dobrą jakością (parametr M2 ~1,2) oraz dużą stabilnością mocy generowanego promieniowania 
w czasie (fluktuacje mocy wyjściowej < 1% dla t = 1 h). Opracowany laser stanowi komponent medycz-
nego urządzenia laserowego przeznaczonego do małoinwazyjnej chirurgii endoskopowej i robotycznej.

Opracowane urządzenie zrealizowano w ramach konsorcjum naukowego w składzie: Metrum  

Zdjęcie modułu światłowodowego lasera tulowego

Zdjęcie medycznego urządzenia laserowego do małoinwazyjnej chirurgii 
endoskopowej i robotycznej

Zabieg wycinania fragmentów narządów wewnętrznych świni Pomiar parametrów promieniowania generowanego przez opracowany laser

Cryoflex Sp. z o.o. Sp.k. – lider konsorcjum, Instytut 
Optoelektroniki Wojskowej Akademii Technicznej, 
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich.

Badania prowadzone były w ramach projektu 
nr INNOTECH-K3/IN3/55/225968/NCBR/14 
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju, współfinansowanego ze środków  
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka. Członkowie grupy: dr inż. Maria 
Michalska, mgr inż. Paweł Grześ, inż. Marcin 
Mamajek, tech. Jan Karczewski.

Film o światłowodowym laserze tulowym 
znajduje się pod adresem: https://www.youtube.
com/watch?v=XKYjDYjchcQ
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Instytut Optoelektroniki
Artur Prokopiuk 
tel. 261 837 740 

e-mail: artur.prokopiuk@wat.edu.pl

SYSTEM POBIERANIA PRÓBEK POWIETRZA  
WYDYCHANEGO PRZEZ CZŁOWIEKA

 

System pobierania próbek wydychanego powietrza, opracowany w ramach projektu Sensormed 
(NCBiR ID 179900) w Zespole Detekcji Sygnałów Optycznych, jest niezbędnym interfejsem pomiędzy 
pacjentem a wysokoczułym analizatorem gazów występujących w oddechu, o stężeniu zależnym od 
kondycji i zdrowia pacjenta – tzw. biomarkerów. To ważne narzędzie przeznaczone do badań prze-
siewowych i nieinwazyjnego wykrywania chorób. Unikatowość wynika z możliwości współdziałania 
z analizatorami laserowymi, zaś otwarta konstrukcja umożliwia współpracę z innymi analizatorami 
gazów. System na podstawie szybkiej i dokładnej analizy zmiany stężenia CO2 w wydychanym powie-
trzu pozwala na precyzyjne i automatyczne wydzielanie frakcji pęcherzykowej, w sposób niezależny 
od parametrów takich jak przepływ, ciśnienie, wilgotność i temperatura. Spełnia wytyczne Ame-
rykańskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego (ATS) oraz Europejskiego Towarzystwa 
Oddechowego (ERS).

Dane techniczne:
• wydzielenie fazy pęcherzykowej wydechu (od 60 ml do 5 l z niepewnością 5%);
• możliwość zgromadzenia próbki od 1 do 25 wydechów w czasie do 2 minut;
• spełnione wytyczne ATS/ERS;
• kompatybilność z analizatorami wykorzystującymi laserową spektroskopię absorpcyjną w podczer-

wieni oraz z chromatografem gazowym i spektrometrem mas;
• możliwość oddychania powietrzem syntetycznym dystrybuowanym z butli;
• pomiar parametrów próbki wydechu: wilgotności, temperatury, ciśnienia, przepływu, stężenia CO2 

oraz wyznaczenie faz wydechu;
• wymiary: 62 × 20 × 50 cm.


