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>>> Program II Forum Dialogu Nauka-Przemysł 

Planowane wydarzenie odbędzie się po raz drugi i jest wynikiem podjętej współpracy wiodących 

polskich ośrodków naukowych tj.: Akademii Górniczo Hutniczej, Instytutu Fizyki Polskiej Akademii 

Nauk oraz Politechniki Częstochowskiej ale również Politechniki Warszawskiej poprzez Centrum 

Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii w ramach realizowanego wspólnego projektu pn.: 

Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka – Przemysł (więcej szczegółowych informacji 

na temat przedsięwzięcia, dostępnych jest w serwisie internetowym: www.dialog.agh.edu.pl).  

Tegoroczna edycja Forum obejmuje organizację zamkniętej debaty eksperckiej poprzedzającej dwie 

konferencje tematyczne.: Diagnostyka i systemy podawania leków: od badań do aplikacji oraz PV 

Horizons  - PV 2020+  współorganizowanych przez dwie funkcjonujące na Politechnice Warszawskiej 

platformy skupiające interdyscyplinarne zespoły naukowo badawcze tj.: InterBioMed oraz 

Fotowoltaiki.  

 

    Debata 15 października 2018 r. 

Idea organizacji debaty nie jest przypadkowa. Kończące się środki pomocowe Unii Europejskiej 
(szczególnie istotne z perspektywy regionu Mazowsza), zmiany wynikające z przyjętej nowelizacji 
ustawy o szkolnictwie wyższym, funkcjonująca od dwóch lat ulga na prace B+R dla firm, powodują 
konieczność zmian w podejściu do współpracy sektorów: nauki i biznesu, będąc pretekstem do 
wspólnej rozmowy uczestników spotkania na temat zachodzących trendów, wyzwań czy też 
problemów z jakimi trzeba będzie się zmierzyć w najbliższej przyszłości. Wydarzenie będzie również 
okazją do bliższego poznania ale przede wszystkim wymiany informacji, wiedzy pomiędzy 
uczestnikami oraz wspólnej odpowiedzi na następujące pytanie cyt.:  Czy Mazowsze vs. Polskę stać na 
innowacyjności ?  
 
Spotkanie poprzedzą krótkie wystąpienia zaproszonych ekspertów tj.:  

 przedstawiciela Frost & Sulivan poświęcone raportowi opracowanemu przez firmę na temat 

najważniejszych technologii które zrewolucjonizują świat w najbliższych kilku latach;  

 reprezentanta Szkoły Głównej Handlowej, poświęcone paradoksowi polskich innowacji.   

Całe spotkanie poprowadzi przedstawiciel Akademii Górniczo – Hutniczej p. Profesor Z. Kąkol wraz  
z gospodarzem Forum tj.: przedstawicielem Działu Komercjalizacji i Transferu Technologii - Centrum 
Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej. Debata odbędzie się  
w dniu 15 października br., w godzinach 10.00 – 12.00 w siedzibie Centrum Zarządzania Innowacjami 
i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, ulica Rektorska 4 w klubie profesorskim.  

 

http://www.dialog.agh.edu.pl/


 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Uczestnicy debaty 

Do uczestnictwa w wydarzeniu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii zaprosiło 
następujących partnerów/gości, tj.: 

1. PKN Orlen S.A. 

2. Grupa Adamed  

3. Petrol Sp. z o.o. 

4. Skriware Sp. z o.o. 

5. Frost & Sullivan S.A. 

6. Pro - Development Sp. z o.o. 

7. Instytut Fizyki PAN 

8. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

9. Politechnika Częstochowska 

10. Uniwersytet Warszawski 

11. Warszawski Uniwersytet Medyczny  

12. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego  

13. Akademia Leona Koźmińskiego 

14. Uniwersytet SWPS 

15. Pracodawcy RP 

16. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego poprzez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania 

Programów Unijnych  

17. Samorząd Miasta Stołecznego Warszawy 

18. Przedstawiciele platform InterBioMed oraz Fotowoltaiki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Programy konferencji tematycznych zaplanowanych 

 w dniach 16 -17 października 2018 r. 

 

„Diagnostyka i systemy podawania leków: od badań do aplikacji”  -  

IV seminarium platformy InterBioMed PW 

 

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej   

- sala 1.01 (aula główna 1 piętro) 

wtorek 16.10.2018  

8:30-9:00  Rejestracja 

9:00 – 9:15 Otwarcie seminarium 

9:15-11:35  Sesja I Diagnostyka medyczna 

Prowadzenie: prof. E. Malinowska + dr M. Jarczewska 

9:15-9:35  Układy mikroprzepływowe w diagnostyce medycznej  cz.1 
prof. Zbigniew Brzózka, dr Elżbieta Jastrzębska 
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny  
Politechnika Warszawska 

9:35-9:55   Układy mikroprzepływowe w diagnostyce medycznej cz. 2  
dr inż. Robert Ziółkowski, prof. Elżbieta Malinowska 
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny  
Politechnika Warszawska 

9:55-10:15   Biosensory w diagnostyce typu „Point-of-care”  
dr Marta Jarczewska, prof. Elżbieta Malinowska 
Katedra Biotechnologii Medycznej, Wydział Chemiczny  
Politechnika Warszawska 

10: 15-10:35 Szybka diagnostyka typu PoCT - punktu widzenia lekarza  
 dr n. med Adam Nowiński  
Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, Screenmed Polska  

10:35-10:55  Detekcja gruźlicy przy użyciu techniki SPR  
 Maciej Trzaskowski1, prof. nzw. dr hab. inż Tomasz Ciach2  
1Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT,  
2Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej- Politechnika Warszawska 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

10:55-11:15 Metoda wyznaczania biomarkerów w wydychanym powietrzu   
dr inż. Artur Rydosz, dr inż.  Konstanty Marszałek  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

11:15–11:35 Urządzenie do określania stężenia glukozy we krwi  
dr inż. Artur Rydosz, dr inż.  Konstanty Marszałek  
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

 

11:35-12:15  Przerwa kawowa 

12:15-13:25  Sesja II  Diagnostyka obrazowa i impedancyjna 

Prowadzenie: dr hab. inż. Gerard Cybulski 

12:15-12:35 Identyfikacja zawału niepełnościennego w modelu lewej komory serca 
 – badania „in silico” 
dr inż. Jakub Żmigrodzki, dr inż. Szymon Cygan, dr inż. Beata Maria Leśniak- 
Plewińska, M. Kowalski, prof. dr hab. inż.  Krzysztof Kałużyński  
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedyczne - Politechnika Warszawska 
 

12:35-12:55  Ambulatoryjne monitorowanie metodami bioimpedancyjnymi: możliwości  
i ograniczenia  
dr hab. inż. Gerard Cybulski, dr inż. Marcel Młyńczak, mgr inż. Marek Żyliński, Wiktor 
Niewiadomski  
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Wydział Mechatroniki - Politechnika Warszawska  

 
12:55-13:15  Nowości w diagnostyce obrazowej  

Prof. n. med. Jerzy Walecki  
Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego i Centralny Szpital Kliniczny MSW 

 

13:15-13:35   Bezpieczne obrazowanie MR 
  Piotr Seweryński  
  GE Healthcare 

 

13:35    Lunch            

Środa 17.10.2018 

9:30-13:00       Sesja III Systemy dostarczania leków 

Prowadzenie: prof. T. Sosnowski + mgr inż. Agata Dorosz  

9:30-9:50  Diagnostyka i systemy podawania leków: od badań do aplikacji - Nowa generacja 
bimodalnych markerów do wykrywania chorób nowotworowych  
prof. dr hab. Marek Godlewski  
Instytut Fizyki-PAN  



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

9:50-10:10 Aerozoloterapia a dynamika wdechu inhalacyjnego  
Mgr inż Agata Dorosz, prof. Arkadiusz Moskal 
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej - Politechnika Warszawska 
 

10:10-10:30 Emulsyjne platformy do podawania leków 
prof. Ewa Dłuska, dr inż. Agnieszka Markowska-Radomska, mgr. inż. Agata Metera  
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowe -Politechnika Warszawska   

 
 

10:30-10:50 Testowanie leków w systemach mikroprzepływowych 
dr Elżbieta Jastrzębska,  prof. Zbigniew Brzózka  
Katedra Biotechnologii Medycznej, Politechnika Warszawska 
 

10:50-11:10 Przerwa kawowa 

11:10-11:30   Badanie skuteczności dawkowania leków donosowych w formie aerozolu 
prof. Tomasz Sosnowski1, dr n. med. Piotr Rapiejko2, Katarzyna Dobrowolska1 1Wydział 

Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,  
2Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie 

 
11:30-11:50 Pomiary temperatury i wilgotności powietrza przepływającego przez jamy nosa  

dr med. Piotr Rapiejko1, dr inż. Daniel Paczesny2 
1Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej  
z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej,2 Wojskowy Instytut Medyczny, 2 
Instytut Systemów Elektronicznych- Politechnika Warszawska 

 
11:50-12:10   Innowacyjne podejście do dawkowania w nebulizacji  

prof. n med. Michał Pirożyński  dr n med. Emil Florkiewicz,  
mgr inż. Jacek Bodasiński  
Centrum Alergologii, Pneumonologii, Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji CMKP  

 
12:10-12:30 Nanodiagnostyka nowotworów   

mgr inż. Magdalena Janczewska - NanoThea 
NanoThea S.A., Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej,  

 
12:30-12:50 Finansowanie badań i wdrażania technologii medycznych w Polsce  

i na świecie 
prof. nzw. dr hab. inż. Tomasz Ciach  
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej- Politechnika Warszawska 
 

12:50  Zakończenie konferencji 

 

 



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

„PV Horizons 2020+” – konferencja Platformy Fotowoltaiki 

Miejsce: Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej  

- sala 2.01 (aula główna 2 piętro) 

 

wtorek 16.10.2018 

8:30-9:00        Rejestracja 

9:00 – 9:15      Otwarcie konferencji 

9:15-11:35  Sesja I   

9:15-10:00      Technologie fotowoltaiczne - czy jest świat poza krzemem? 

10:00-10:45    Metody diagnostyki modułów PV  
dr Tadeusz Żdanowicz Wydział Elektroniki Mikrosystemów -Politechnika Wrocławska 

 
10:45-11:30    Metody diagnostyki instalacji PV  

11:30-12:00    Przerwa kawowa 

12:00-13:10  Sesja II Produkty, wyzwania i potrzeby dużych producentów 

12:00-12:20    Producent 1 (przedstawiciel ML System) 

12:20-12:40    Producent 2 (przedstawiciel Hanplast) 

12:40-13:00    Producent 3 (przedstawiciel Bruk-Bet Solar) 

13:10-14:00    Lunch 

15:00-16:30  Sesja III Na styku biznes-nauka 

15:00-15:30    Perspektywa nauki 
Prof. Nicolas Barreau, University of Nantes 

 
15:30-16:00    Perspektywa start-up 

Prof. John Kessler, B-Plan 

 
16:00-16:30    Perspektywa dużego producenta  

16:30-17:00    Przerwa kawowa 

17:00-18:30  Sesja III Na styku biznes-nauka (Innowacje PV – world of start-ups) 

17.00-17.30  Solace,  

17.30-18.00  Saule,  



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

18.00-18.30  XT-PL 

środa 17.10.2018 

9:30-11:30  Sesja III PV Practice 

a.   technologie, dobre praktyki i najczęstsze błędy, 

b.   odpowiedzialność Wykonawcy w świetle regulacji Polskiej Izby Ubezpieczeniowej, 

c.   rola Urzędu Dozoru Technicznego – kiedy można utracić certyfikat, 

d.   ochrona przepięciowa i odgromowa - obowiązek czy tylko dobra praktyka? 

11:30-12:00    Przerwa kawowa 

12:00-13:30  Sesja III PV Practice 

12:00-12:45  Rynek prosumencki - możliwości i ograniczenia, uwarunkowania prawne  

12:45-13:30  Dystrybutorzy energii a rynek fotowoltaiczny - wrogowie czy partnerzy  

PGE, Turon, Enea -panel dyskusyjny 

13:30-14:30    Lunch 

14:30-18:00 PV Workshop (opcjonalnie) 

18:00  Zakończenie konferencji 

 

 

Kontakt 

Za organizację II Forum odpowiada Dział Komercjalizacji i Transferu Technologii, Centrum Zarządzania 
Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej, a w szczególności: 

 Mateusz Strzałkowski, mateusz.strzalkowski@pw.edu.pl tel.: 22 234 61 69 

 dr Krzysztof  Raszplewicz, krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl tel.: 22 234 71 59 

Koordynacja: Marcin Postawka - Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Innowacjami  

i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej  <<< 

 

mailto:mateusz.strzalkowski@pw.edu.pl
mailto:krzysztof.raszplewicz@pw.edu.pl
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1. Cukrzyca w Polsce i na świecie 

Na całym świecie blisko 422 milionów ludzi żyje ze zdiagnozowaną cukrzycą (rys.1, rys.2).  

W 2004 roku z powodu powikłań wywołanych przez cukrzycę zmarło ok. 3,4 miliona ludzi. 

Według przewidywań Światowej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organization) w 2030 

roku cukrzyca będzie na siódmym miejscu w rankingu chorób bezpośrednio wywołujących śmierć 

[1]. Szacunkowa liczba osób chorych na cukrzycę w Polsce oscyluje wokół 3 milinów, a liczba 

osób niezdiagnozowanych szacowana jest na ok. 750 tys. [2]. Powikłania wywoływane przez 

nieleczoną cukrzycę to: powikłania sercowe (75%), udary mózgu (14%), choroby nerek (8%), 

choroby oczu (1%) [3]. Cukrzyca jest chorobą metaboliczną związaną z metabolizmem cukrów. 

Spowodowana jest brakiem bądź niedostateczną ilością insuliny. Generalnie rozróżniamy dwa typy 

cukrzycy: typ 1 i typ 2. Znany jest jeszcze typ 1.5 oraz cukrzyca ciążowa [4]. Typ 1 (cukrzyca 

insulinozależna) stanowi ok. 10% wszystkich przypadków zachorowań na świecie. Charakteryzuje 

się bezwzględną koniecznością przyjmowania insuliny [5]. Symptomy cukrzycy typu 1 to m.in. 

wzmożone pragnienie, bardzo częste oddawanie moczu, szybkie chudnięcie osoby, która nie jest na 

diecie, senność, brak apetytu, suchość skóry [6]. Cukrzyca typu 2 (insulinoniezależna) stanowi 

zdecydowaną większość wszystkich zachorowań na cukrzycę. Dotyka ona ludzi w każdym wieku i 

określana jest jako choroba cywilizacyjna [1]. W przeciwieństwie do cukrzycy typu 1 nie jest 

związana z całkowitym brakiem insuliny w organizmie a jedynie z jej niedoborem (ograniczonym 

produkowaniem insuliny przez trzustkę). W przypadku cukrzycy typu 2 początkowe objawy nie są 

tak jednoznaczne i często bywają ignorowane. Szacuje się, że blisko 30% ze wszystkich cukrzyków 

w Polsce żyje jako osoby niezdiagnozowane. Objawy takie jak: suchość skóry, senność, zaburzenie 

widzenia, zaburzenia erekcji są bardzo często ignorowane. Badania cukru, które wykonuje się 

metodami inwazyjnymi skutecznie odstraszają od wykonywania badań kontrolnych 

(przesiewowych).  
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Rys.1. Statystyka zachorowań na cukrzycę – dane wg WHO 

 

Rys. 2. Statystyka zachorowań w poszczególnych krajach – wg WHO. 
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2. Konwencjonalne metody diagnozowania cukrzycy 

Oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1C) jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem 

w leczeniu cukrzycy. Jego wartość można bezpośrednio porównać ze średnim stężeniem glukozy w 

osoczu. Relację pomiędzy odsetkiem HbA1C a średnim stężeniem glukozy w osoczu przedstawiono 

w tabeli 1 oraz na rys.3.  

Tabela 1. Relacja pomiędzy odsetkiem HbA1C a średnim stężeniem glukozy w osoczu 

HbA1C (%) Średnie stężenie glukozy w osoczu [mg/dl] 

6 135 

7 170 

8 205 

9 240 

10 275 

11 310 

12 345 
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Rys.3. Zależność między stężeniem HbA1C a stężeniem glukozy we krwi. 

(http://www.mediko.it/offerta/hb1ac/) 

U osób ze zdiagnozowaną hemoglobiną glikowaną na poziomie 10%, średnia dobowa 

wartość cukrów wynosi ok. 275 mg/dl. Wartości referencyjne poziomu hemoglobiny glikowanej są 

różne dla różnych grup chorych [2]. Generalnie zaleca się utrzymywanie średnich stężeń glukozy w 

osoczu na poziomie 135 mg/dl dla cukrzyków z cukrzycą typu 1 oraz 170 mg/dl dla cukrzyków z 

cukrzycą typu 2. Stosowanie parametru HbA1C do diagnozowania cukrzycy daje bardzo miarodajny 

obraz stężenia glukozy we krwi, który może znacząco odbiegać od przypadkowych pomiarów 

wykonanych przy pomocy klasycznych glukometrów. W tabeli 2 przedstawiono kontrolne poziomy 

glukozy we krwi oznaczonej w krwi żylnej 

Tabela 2. Interpretacja stężenia glukozy we krwi 

Glikemia Stężenie glukozy we krwi 

Na czczoa 
Prawidłowa glikemia na czczo 70 - 99 mg/dl (3,3 - 5,5 mmol/l) 

Nieprawidłowa glikemia na czczo 100 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 mmol/l) 
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Cukrzyca > 126 mg/dl (7,0 mmol/l) 

w 120 min. DTTGb 

Prawidłowa tolerancja glukozy < 140 mg/dl (7,8 mmol/l) 

Upośledzona tolerancja glukozy 140-199 mg/dl (7,8 - 11,0 mmol/l) 

Cukrzyca > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 

Glikemia przygodnac Cukrzyca > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 

awykonywana w próbce krwi pobranej 8-14 godzin od ostatniego posiłku 

bDoustny Test Toleracji Glukozy (ang. OGTT - oral glucose tolerance test) 

cwykonywana o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatniego spożytego posiłku 

 

3. Aktualny stan wiedzy – istniejące rozwiązania technologiczne 
wykorzystywane w Polsce i za granicą.  

W ostatniej dekadzie obserwuje się dynamiczny rozwój badań skoncentrowanych wokół 

analizy śladowej ilości związków obecnych w wydychanym powietrzu [1-5]. Wydychane powietrze 

jest mieszaniną wielu składników. Oprócz azotu, tlenu, ditlenku węgla, pary wodnej zawiera inne 

lotne substancje. Do tej pory w oddechu ludzkim zidentyfikowano i oznaczono ponad 3500 różnych 

związków, głównie lotnych związków organicznych (LZO) [6]. Pojedynczy oddech dorosłego 

człowieka zawiera średnio 200 różnych LZO [7], z czego znaczna większość to składniki 

mikrośladowe (<1ppm), ultramikrośladowe (<1ppb)  i submikrośladowe (<1ppt). Substancje, które 

z dużym prawdopodobieństwem związane są z rozwijającą się chorobą nazwano bioznacznikami 

(biomarkerami). Liczba chorób, które z powodzeniem mogą być monitorowane poprzez analizę 

stężenia LZO w wydychanym powietrzu stale rośnie. Wśród najszerzej omówionych chorób 

możemy wyróżnić choroby układu oddechowego, m.in. nowotwory i choroby płuc [8-10], astmę 

[11-13], przewlekłe zapalenie oskrzeli [14-15], choroby układu pokarmowego, m.in. choroby 

wątroby (stłuszczeniowe zapalenie wątroby [16], wirusowe zapalenie wątroby [17]), peroksydacja 

lipidów [18], występowanie bakterii jelitowych [19], rozstrój jelitowy [20], podwyższony  
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cholesterol [21], choroby układu nerwowego, tj. schizofrenia [22] oraz choroby kardiologiczne [23-

25] i choroby metaboliczne [26-27]. Stosowane dotychczas rozwiązania dotyczące analizy 

wydychanego powietrza bazują na wykorzystaniu skomplikowanej aparatury pomiarowej i technik 

analitycznych, m.in. chromatografii gazowej (GC) [28-30], spektrometrii mas (MS) [31-33], 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC/MS) [34-36], laserowej spektrometrii 

optycznej [37], spektrometrii mas z jonizacją przez przeniesienie protonu (PTR-MS) [38-42], 

spektrometrii ruchliwości jonów (IMS) [43-45], i inne [46-50]. Wymagania stawiane urządzeniom 

służącym do oznaczania składników śladowych stale rosną, m.in. odnośnie obniżenia granicy 

wykrywalności (jest to najmniejsza ilość badanej substancji w próbce, która może być wykryta, lecz 

niekoniecznie oznaczona z odpowiednią dokładnością) oraz granicy oznaczalności (jest to 

najmniejsza ilość badanej substancji w próbce, jaka może być ilościowo oznaczona z odpowiednia 

precyzją i dokładnością). W celu przezwyciężenia problemu związanego z granicą wykrywalności, 

do analizatorów wprowadzono dodatkowy moduł ze wstępnym wzbogacaniem składników próbki 

(prekoncentracją, zatężaniem) [51-55].  

 W ciągu ostatnich dwudziestu lat układy zatężenia składników śladowych poddane zostały 

licznym modyfikacjom, głównie miniaturyzacji. Układy zatężania możemy podzielić na dwie 

kategorie: układy konwencjonalne wykonane ze szkła [56-57], kwarcu [58] lub stali nierdzewnej 

[59-60] oraz mikroukłady wykonane z ceramiki [61], krzemu [62-65] lub krzemowo-szklane [66-

67]. Komercyjnie dostępne układy zatężania bazują na konwencjonalnych materiałach, np. układy 

zatężania firmy CAMSCO Co. Przykładowe rozwiązania przedstawione zostały na rys. 4. Na 

stronie producenta1 dostępna jest najnowsza oferta oraz sklep internetowy, w którym można nabyć 

określone układy zatężania. Zaletą tych rozwiązań jest ich kompatybilność z popularnymi 

instrumentami analitycznymi, tj. GerstelÓ, CDS DynathermÓ, Perkin ElmerÓ, MarkesÓ, 

ShimadzuÓ, Teledyne TekmarÓ, DANIÓ. Niestety producent nie podaje parametrów 

produkowanych przez siebie układów. Cena pojedynczego układu w zależności od konfiguracji 

(porty gazowe wg standardów, układ z kondycjonowaniem lub bez, materiał z jakiego wykonano 

prekoncentrator) wynosi od 50$ do 150$.  

                                                             
1 www.camsco.com 
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Rys. 4. Układy wstępnego wzbogacania składników próbki firmy CAMSCO Co. 

[www.camasco.com] 

 

Na rynku dostępne są też układy wstępnego zagęszczania firmy 1st Detect2. Układy o 

nazwie PreCon-1000™ (rys. 5) cechują się dużym współczynnikiem wzbogacania 103 – 105,  

temperaturą desorpcji w zakresie 30ºC – 350ºC, czasem desorpcji rzędu 10 s oraz konsumpcją mocy 

na poziomie 20 W. Opracowany układ dedykowany jest do mini spektrometru masowego MMS-

1000, również opracowanego przez 1st Detect, co stanowi jego największą wadę i praktycznie 

uniemożliwia użycie prekoncentratora z innym systemem.  

 

                                                             
2 http://www.1stdetect.com/ 
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Rys. 5. Układ zatężania PreCon-1000TM firmy 1st Detect: a) widok czołowy,  

b) analizator MMS-1000 z PreCon-1000 [www.1stdetect.com] 

 

Kompleksowe rozwiązanie układów zatężania przedstawiła firma  Entech Instruments, Inc. 

współpracująca z jednym z największych producentów instrumentów analitycznych Agilent 

Technologies. Opracowany przez nich system wzbogacania składników próbki Headspace 

Preconcentrator 7150 jest jednym z najlepszych obecnie systemów automatycznego wzbogacania 

składników próbki. Do jego największych zalet należy możliwość analizy zarówno ciał stałych, 

cieczy jak i gazów, w pełni zautomatyzowany system wzbogacania i dozowania próbki do 

instrumentów analitycznych, możliwość wzbogacania ultramikrośladowych składników z grupy 

C25, możliwość stosowania szerokiej gamy gazów nośnych (powietrze, azot, dwutlenek węgla, 

wodór, hel, metan, inne mieszanki). Największymi wadami Headspace Preconcentrator 7150 

(rysunek 3b) są jego gabaryty oraz cena. W swojej ofercie Entech posiada jeszcze system Volatiles 

Preconcentrator 7100A (rysunek 3a) przeznaczony do wzbogacania lotnych związków 

organicznych, w tym z grupy C2 – C18. W pełni zautomatyzowany system posiada wymiary: 

228,6mm x 457,2mm x 533,4mm, waży blisko 27,2 kg oraz zużywa 1,5 kW mocy.  

 



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl                                                                                                   
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  

 

Rys. 6. Zautomatyzowany system wzbogacania składników próbki firmy Entech Instruments: a) 

Volatiles Preconcentrator 7100A, b) Headspace Preconcentrator 7150 [www.entechinst.com] 

 

Najnowsze przykłady zastosowań układów zatężania do wykrywania śladowych ilości LZO  

w oddechu zostały przedstawione w pracach [68-72]. Szabo et al. [73] zastosował układy zatężania 

na bazie szklanej rurki wypełnionej materiałem adsorbującym Chromosorb W, Carbopack X, 

Carboxen 1000. Jako analizatory zastosował tandemowe układy GC/GC-FID oraz GC-MS/MS. W 

swojej pracy przedstawił wyniki badań nad zatężaniem związków C6-C19, które monitorowane są w 

stresie oksydacyjnym, który uznawany jest za bezpośrednią przyczynę wielu chorób. Ueta et al. 

[74] również zastosował układ zatężania na bazie kwarcowej rurki wypełnionej adsorbentami, m.in. 

Carbopack X w połączeniu z tandemowym analizatorem GC-MS. W swojej pracy przedstawił 

wyniki badań nad zatężaniem izoprenu, którego stężenie wzrasta w problemach związanych z 

metabolizmem cholesterolu. Podobne rozwiązania zostały przedstawione w pracy [75]. Szulejko et 

al. [76] przedstawił wyniki badań nad zatężeniem amin z wykorzystaniem różnych adsorbentów w 

szklanych układach zatężania. Mimo ogromnego postępu w tej dziedzinie do tej pory wdrożono 

niewiele testów oddechowych [77]. Spowodowane jest to szeregiem czynników, m.in. stężeniem  
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analitów w wydychanym powietrzu na poziomie mikro-, ultramikro- i submikrośladowym, 

skomplikowanym procesem wzbogacania analitów, itd. Stosowane powszechnie systemy 

analityczne są zbyt drogie, aby włączyć je do rutynowych badań przesiewowych.  

 

3. Nieinwazyjne metody oznaczania glukozy we krwi 

Ze względu na coraz większe zainteresowanie diagnozowaniem cukrzycy, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 jak również osób z niezdiagnozowaną 

cukrzycą na całym świecie trwają badania mające na celu opracowanie nieinwazyjnych metod 

oznaczania glukozy we krwi. Motywacją do prowadzenia takich badań jest fakt, że osoba chora, 

aby utrzymać glukozę na odpowiednim poziomie zmuszona jest wykonywać pomiary glukozy 

nawet kilkanaście razy w ciągu doby. Ponadto, osoby dotychczas niezdiagnozowane ze względu na 

inwazyjność pomiaru glukozy z krwi unikają wykonywania badań kontrolnych. Zastosowanie 

metod nieinwazyjnych w przypadku pierwszej grupy pomoże zwiększyć komfort życia, a w 

przypadku grupy drugiej pozwoli wcześniej zdiagnozować cukrzycę - zanim pojawią się jej 

pierwsze symptomy.  

3.1. Analiza moczu 

 Poziom glukozy we krwi można oznaczyć analizując skład chemiczny moczu [7]. W Polsce 

badaniami takimi zajmuje się zespół badawczy kierowany przez dr hab. inż. Piotra Młynarza z 

Politechniki Wrocławskiej. W pracy [8] przedstawił on najnowsze wyniki badań przeprowadzonych 

w Polsce na grupie 30 dzieci w wieku od 4 do 19 lat, ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 oraz 

dwunastu kontrolnych dzieci w wieku 19 lat. Analiza moczu pod kątem detekcji biomarkerów 

cukrzycy jest skuteczna i niewątpliwie nieinwazyjna (rys.7), niestety jest również niekomfortowa i 

mniej wygodna od analizy wydychanego powietrza. 
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Rys.7. Kolor moczu a stan zdrowia (https://www.thediabetescouncil.com/urine-and-diabetes/)  

3.2. Analiza wydychanego powietrza 

 Historia analizy wydychanego powietrza jako informacji o stanie zdrowia sięga czasów 

starożytnych [9]. Zdecydowany przełom w tej dziedzinie nastąpił w latach 70-tych ubiegłego 

wieku, szczególnie za sprawą odkrycia dokonanego przez Linusa Paulinga, który przy pomocy 
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 chromatografu gazowego oznaczył około 250 różnych związków obecnych w wydychanym 

ludzkim powietrzu [10]. Wydychane powietrze jest mieszaniną wielu związków, m.in. azotu, tlenu, 

dwutlenku węgla oraz ogromnej ilości lotnych związków organicznych LZO (ang. Volatile Organic 

Compounds). Do dnia dzisiejszego udało się oznaczyć blisko 3500 różnych LZO obecnych w 

ludzkim oddechu [11]. Około 1% z nich uznano za biomarkery w określonych chorobach [12]. W 

tabeli 3 przedstawiono najczęściej analizowane LZO pod kątem diagnozowania konkretnej 

choroby. Niestety, rzadko kiedy bywa tak, że jedną chorobą można diagnozować analizując 

wyłącznie jeden biomarker. Co więcej, zdarza się, że jeden biomarker charakteryzuje więcej niż 

jedną chorobę, np. etan. Na rysunku 8 przedstawiono główne objawy cukrzycy, a wśród nich 

zawartość acetonu w oddechu, jako potencjalnego biomarkera cukrzycy.  

 

Rys.8. Główne objawy cukrzycy 

(https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:G%C5%82%C3%B3wne_objawy_cukrzycy.jpg)  
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Tabela 3. Zestawienie biomarkerów analizowanych w poszczególnych chorobach  

Biomarker Choroba Referencje 

Amoniak Choroby nerek, astma [13] 

Aceton Cukrzyca, rak płuc [14] 

Acetyloaldehyd Alkoholizm, choroby wątroby, rak płuc [15] 

Monotlenek węgla Infekcje oddechowe, anemia [16] 

Etan Niedobór witaminy E u dzieci, stres oksydacyjny [17] 

Dwusiarczek węgla Schizofrenia, choroba wieńcowa [18] 

Tlenek azotu Astma, zapalenie oskrzeli, nadcisnienie tętnicze, choroby płuc [19] 

Izopren Podniesiony poziom cholesterolu [20] 

 

Największym ograniczeniem w analizie wydychanego powietrza jest detekcja związków 

śladowych, które można sklasyfikować jako związki: mikrośladowe o stężeniu mniejszym od 1 

ppm (ang. part per milion), ultramikrośladowe o stężeniu mniejszym od 1ppb (ang. part per bilion)  

i submikrośladowe o stężeniu mniejszym od 1 ppt (ang. part per trilion). Detekcja związków w 

zakresie stężeń ppm-ppt możliwa jest przy wykorzystaniu wysokiej klasy aparatury pomiarowej tj. 

GC-MS (ang. gas chromatography - mass spectrometry), PTR-MS (ang. proton transfer reaction-

mass spectrometry), SIFT-MS (ang. selected ion flow tube-mass spectrometry), etc. Takie zestawy 

pomiarowe są jednak bardzo kosztowne i ze względu na wymiary nieprzydatne w charakterze 

urządzeń przenośnych. 

 Jednym z możliwych rozwiązań w tej sytuacji jest zastosowanie dodatkowego układu z 

zagęszczaniem badanego gazu, tzw. prekoncentratora. Zagadnienie prekoncentracji jest znane w 

detekcji gazów z techniki chromatograficznej, gdzie czasami do współpracy ze złożonym systemem 

chromatografu wprowadza się na wejściu układ mający na celu zagęszczenie badanej próbk [21]. 

Zespół prof. Pisarkiewicza działający w Katedrze Elektroniki AGH od kilku lat zajmuje się  
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zagadnieniami związanymi z wytwarzenim i stosowaniem układów prekoncentratora gazów. W 

szczególności do zastosowań medycznych.  

 

3.3. Detekcja wydychanego acetonu 

Najważniejszym biomarkerem cukrzycy obecnym w wydychanym powietrzu jest aceton. 

Został on oznaczony w 1857 r. przez angielskiego fizyka i lekarza Johna Gallo [22]. Mechanizm 

produkcji acetonu w ludzkim organizmie wiąże się z metabolizmem hepatocytów. Powstaje on na 

drodze dakerboksylacji nadmiaru acetylo-CoA, a formowany jest w procesie dekarboksylacji 

acetylooctanu pochodzącego z lipozliy lub peroksydacji lipidowej [23]. Stężenie wydychanego 

acetonu zawiera się w przedziale od 0,2 - 0,8 ppm dla osób zdrowych, i w przedziale od 1,8 - 3,4 

ppm dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą [24]. Zależność pomiędzy ilością wydychanego acetonu 

a stężeniem glukozy we krwi jest liniowa.  

3.4. Urządzenie referencyjne 

W trakcie eksperymentów stosowano spektrometr masowy HPR-20-QIC firmy Hiden Analytical 

jako urządzenie referencyjne (rys. 9.). Spektrometr ten wyposażony jest w analizator 

kwadrupolowy, który składa się z czterech równoległych względem siebie elektrod, pomiędzy 

którymi przebiega wiązka jonów. Zasada działania takiego analizatora polega na wzbudzeniu 

oscylacji pola elektrycznego i została szczegółowo przedstawiona w pracy [25]. Stabilny, 

sinusoidalny kształt toru charakteryzuje tylko te jony, których stosunek m/z został wcześniej 

ustalony. W trakcie badań autorzy analizowali m/z: 43 (pik główny aceton) oraz 58 (pik 

molekularny aceton). Przykładowe widmo masowe dla acetonu przedstawiono na rysunku 10.  
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Rys. 9. Zdjęcie spektrometru masowego HPR-20-QIC Hiden Analytical 

 

Rys. 10. Widmo masowe acetonu 

 



 

 

 
                                                                                                           
 

 „Innowacje w procedurach transferu technologii: Nauka-Przemysł” 
Projekt realizowany w ramach programu DIALOG  0047/2016 

 

Akademia Górniczo–Hutnicza  
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej    
al. A. Mickiewicza 30, 30–059 Kraków,  
tel. +48 12 617 36 14,  
e–mail: dialog@agh.edu.pl                                                                                                   
www.dialog.agh.edu.pl  
REGON 000001577, NIP 6750001923 

  

3.5.  Analiza wyników 

W tabeli 4 przedstawiono wybrane dane dotyczące wybranych osób biorących udział w badaniu. 

Średnia wieku wynosiła 24 lata w grupie osób chorych oraz 36 w referencyjnej grupie osób 

zdrowych. Wszystkie osoby badane były 10-krotnie. Pomiary wykonywano w Katedrze Elektroniki 

AGH w Krakowie.  

Tabela 4. Zestawienie wybranych wyników dla poszczególnych osób biorących udział w badaniach 

Pacjent Stan zdrowia Płeć Wiek 
Stężenie 

glukozy we 
krwi [mg/dl] 

Stężenie 
wydychanego 
acetonu [ppm] 

1 D1 K3 25 169 1,29 

2 D K 22 175 1,43 

3 D K 19 190 1,57 

4 D M4 24 219 1,41 

5 D M 28 368 1,82 

6 Z2 M 41 85 0,70 

7 Z M 43 74 0,32 

8 Z K 39 79 0,45 

9 Z M 28 90 0,54 

10 Z M 28 101 0,36 

1D: osoba ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 

2Z: osoba zdrowa 

3K: kobieta 

4M: mężczyzna 
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Na rysunku 11 przedstawiono wyniki uzyskane dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1. 

Zbliżone wyniki zostały zgrupowane w okręgach. Dla 4 pacjentów otrzymano leżące poza 

okręgami. Podyktowane jest to indywidualnym metabolizmem badanych osób, u których zależność 

pomiędzy wydychanym acetonem a stężeniem glukozy we krwi nie jest liniowa. 

Najprawdopodobniej spowodowane jest to skutkami infekcji górnych dróg oddechowych.  

 

Rys. 11. Zestawienie wyników dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 

W ramach prac badawczych przeprowadzono również doustny test obciążenia glukozą (75 

g). Na rysunku 12 przedstawiono wyniki pomiaru stężenia wydychanego acetonu po obciążeniu 

glukozą w poszczególnych chwilach czasowych. Wzrost zawartości glukozy objawia się wzrostem 

stężenia acetonu w wydychanym powietrzu. Stężenie glukozy w krwi żylnej u kobiety w wieku 23 

lat po dwuch godzinach od obciążenia glukozą wynosiło: 3,65 [mmol/l], u mężczyzny w wieku 24 

lat 3,91 [mmol/l]. Oba wyniki mieszczą się w normie (tabela 1). Mierzone w kolejnych chwilach 

stężenie wydychanego acetonu narastało liniowo w funkcji czasu, współczynnik dopasowania 

liniowego w przypadku próbek kobiety wyniósł: 0,8245, w przypadku próbek mężczyzny: 0,8639.  
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Rys. 12. Wyniki eksperymentów przeprowadzonych po doustnym teście obciążenia glukozą dla 
osób zdrowych: kobiety w wieku 23 lat i mężczyzny w wieku 24 lat 

5. Cel ekonomiczny i znaczenie praktyczne badań  

Niski koszt jednostkowy urządzenia, łatwość obsługi wraz z przystosowaniem dla osób 

niewidomych, nieinwazyjność pomiarów to najważniejsze właściwości przenośnych analizatorów 

oddechu do szybkiej detekcji cukrzycy. Cecha ta ma szczególne znaczenie w krajach o wysokim 

ryzyku zakażenia śmiercionośnymi wirusami, m.in. HIV, HPVB, malaria, denga, etc. Opracowanie 

przenośnych analizatorów na bazie dedykowanych czujników gazów ogranicza do minimum 

konieczność wykonywania analiz krwi i znacząco zmniejsza ryzyko zakażenia. Według 

najnowszych danych dostarczonych przez WHO w 2014 roku aż 9% ludzi powyżej 18 roku życia 

cierpi na cukrzycę. W 2012 roku cukrzyca była bezpośrednią przyczyną 1,5 mln zgonów na 

całym świecie z czego ponad 80% występuje w krajach średnio i słabo rozwiniętych. Jeżeli 

założyć, że w Polsce w chwili obecnej blisko 3 mln ludzi choruje na cukrzycę a kolejny 1 mln żyje 

z cukrzycą chociaż o niej jeszcze nie wie, to średni dzienny obrót finansowy związany z cukrzycą 

wynosi ok. 23 mln polskich złotych. Zakładając, że 3 mln ludzi wykonuje badania zgodnie z 

rekomendacjami WHO, czyli przynajmniej 6 razy dziennie to daje 18 mln nakłuć dziennie w samej 
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Polsce! Jeżeli chociaż 25% wszystkich nakłuć dokonywanych jest przy pomocy jednorazowych 

lancetów to daje ok. 4,5 mln lancetów co z kolei generuje obrót ok. 4 mln polskich złotych. 

Dodatkowo 18 mln nakłuć to 18 mln pasków przy założeniu, że każde nakłucie kończy się w 100% 

prawidłowym wynikiem. W praktyce co 10 pomiar trzeba powtórzyć. Sumując koszty pasków (ok. 

18 mln złotych) i nakłuwaczy (4,5 mln złotych) wychodzi, że dzienny obrót finansowy na polskim 

rynku wynosi ok. 22,5 mln złotych. Wprowadzenie analizatorów oddechu pozwoli zmniejszyć 

dzienną liczbę nakłuć dla jednego badanego z 6 do 2-3. Poprawi to komfort życia cukrzyków oraz 

zachęci osoby potencjalnie zagrożone do szybkiej i nieinwazyjnej diagnozy, np. w aptece lub 

przychodni podczas rutynowych wizyt lekarskich. Żeby tak się stało, konieczne jest opracowanie i 

wykonanie protypowego urządzenia a następnie wykonanie serii badań w warunkach klinicznych 

po wcześniejszym uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji bioetycznej. Konieczne jest również 

przeprowadzenie badań na szerokiej grupie chorych, aby opracować „profil oddechowy” cukrzyka. 

Jest on bezpośrednio związany z indywidualnymi cechami każdej osoby, jak również z dietą, 

przebytymi wcześniej chorobami, operacjami, przeszczepami, etc. Jeżeli w praktyce 10% populacji 

będzie mogło skorzystać z takiego urządzenia to daje blisko 35 mln ludzi, dla porównania obecna 

liczba ludności w Polsce wg GUS to ok. 38,53 mln.  

5. Podsumowanie 

Głównym celem raportu było przedstawienie metod wyznaczania biomarkerów w wydychanym 

powietrzu pod kątem wczesnej detekcji cukrzycy i możliwości zastosowania metody w praktyce. W 

tym celu przebadano grupę osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 oraz grupę osób zdrowych, 

oraz przeprowadzono test doustnego obciążenia glukozą. Wyniki eksperymentów potwierdzają 

ogólny pogląd, że u osób zdrowych stężenie acetony w wydychanym powietrzu wynosi mniej niż 1 

ppm, przy czym u chorych zawiera się w przedziale od 1,6 - 2,5 ppm. W literaturze możemy 

znaleźć różne zakresy stężenia wydychanego acetonu dla poszczególnych grup [26-28]. Wynika to 

przede wszystkim z faktu, że stężenie wydychanego acetonu silnie zależy od indywidualnych cech 

metabolicznych.  
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1. Wstęp 

Cukrzyca to przewlekła choroba metaboliczna związana z zaburzonym działaniem hormonu 

insuliny na skutek upośledzonej funkcji trzustki: brak produkcji lub za mała produkcja 

hormonu, który jest niezbędny do prawidłowej gospodarki cukrami. Zachorowalność na 

cukrzycę z roku na rok jest corazwiększa i w związku z tym jest coraz większe zainteresowanie 

nowatorskimi metodami diagnozowania choroby, która w chwili obecnej dotyka blisko 422 

miliony osób na całym świecie. Możemy wyróżnić trzy kierunki badań: analiza składu 

wydychanego powietrza, analiza moczu i analiza śliny. W niniejszym opracowaniu autorzy 

skupili się jedynie na analizie wydychanego powietrza, która jest jednym z najmocniej 

rozwijanych kierunków badań i wydaje się, że lada moment wejdzie do podstawowej praktyki 

w badaniach przesiewowych. Wydychane powietrze jest mieszaniną wielu związków, m.in. 

ogromnej ilości lotnych związków organicznych LZO. Największym ograniczeniem w analizie 

wydychanego powietrza jest detekcja związków śladowych, mikrośladowych i 

submikrośladowych o stężeniu mniejszym od 1 ppt (ang. part per trilion). Najważniejszym 

biomarkerem cukrzycy obecnym w wydychanym powietrzu jest aceton. Mechanizm produkcji 

acetonu w ludzkim organizmie wiąże się z metabolizmem hepatocytów. Powstaje on na drodze 

dekarboksylacji nadmiaru acetylo-CoA, a formowany jest w procesie dekarboksylacji 

acetylooctanu pochodzącego z lipolizy lub peroksydacji lipidowej. Stężenie wydychanego 

acetonu zawiera się w przedziale od 0,2 - 0,8 ppm dla osób zdrowych, i w przedziale od 1,8 - 

3,4 ppm dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą. Zależność pomiędzy ilością wydychanego 

acetonu a stężeniem glukozy we krwi jest liniowa. W pracy przedstawiona zostanie 

innowacyjna metoda oznaczania stężenia glukozy we krwi na podstawie analizy śladowych 

ilości lotnych związków organicznych obecnych w wydychanym powietrzu. W pracy 

zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych na grupie chorych oraz referencyjnej grupie 

osób zdrowych. W trakcie realizacji badań i związanych z nimi projektów opracowano i 

opatentowano szereg elementów pomiarowych, które pozwoliły zbudować urządzenie do 

bezinwazyjnego monitorowania cukrzycy na podstawie analizy składu chemicznego oddechu. 

W rozdziale opisano jego podstawowe komponenty i zbudowany prototyp. 
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2. Zakres zachorowań na cukrzyce 

Zachorowalność na cukrzycę wzrasta w zastraszającym tempie, wg Światowej Organizacji 

Zdrowia (WHO) liczba zachorowań w roku 1980 wynosiła 108 milionów, podczas gdy w roku 

2014 było to już 422 miliony. Zwiększona liczba chorych to również wynik lepszych metod 

diagnostycznych, które pozwalają w szybki sposób postawić prawidłową diagnozę. 

Niepokojące są dane, wg których zaobserwowano wzrost zachorowalności wśród młodzieży, 

wzrost z 4.7% (1980) do 8.5% (2014). Przewiduje się, że ponad 1.6 miliona osób zmarło w 

roku 2015 na skutek powikłań wywołanych przez cukrzycę a w roku 2030 cukrzyca będzie na 

siódmym miejscu wśród chorób bezpośrednio wywołujących zgon [1]. Szacunkowa liczba osób 

chorych na cukrzycę w Polsce oscyluje wokół 3 milinów,  

a liczba osób niezdiagnozowanych szacowana jest na ok. 750 tys. [2]. Powikłania wywoływane 

przez nieleczoną cukrzycę to: powikłania sercowe (75%), udary mózgu (14%), choroby nerek 

(8%), choroby oczu (1%) [3]. Cukrzyca dotyka ona ludzi w każdym wieku i określana jest 

obecnie jako choroba cywilizacyjna [1]. Na podstawie danych Narodowego Funduszu Zdrowia 

i Koalicji-Cukrzyca, podaje się, że w Polsce jest około 3,5 miliona osób chorych na cukrzycę, 

z czego około 1/3 z tych osób – ponad 1 milion – pozostaje niezdiagnozowanych [4]. Oznacza 

to, że co jedenasta osoba w Polsce cierpi na cukrzycę. Na rys. 1a przedstawiono statystki 

zgonów w latach 2010 – 2015 w Polsce na skutek cukrzycy, na rys. 1b liczbę zgonów w 

poszczególnych grupach wiekowych.   
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(a) 

 
(b) 

Rysunek 1. Umieralność z powodu cukrzycy: (a) liczba zgonów w latach 2010-2015; (b) 

liczba zgonów w roku 2015 w poszczególnych grupach wiekowych [Opracowanie własne na 

podstawie [4]]. 
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3.  Konwencjonalne metody diagnozowania cukrzycy 

Oznaczenie hemoglobiny glikowanej (HbA1C) jest powszechnie stosowanym wskaźnikiem w 

leczeniu cukrzycy. Jego wartość można bezpośrednio porównać ze średnim stężeniem glukozy 

w osoczu. Relację pomiędzy odsetkiem HbA1C a średnim stężeniem glukozy w osoczu 

przedstawiono na rysunku 2.  

 

Rysunek 2. Zależność między średnim stężeniem glukozy w osoczu a wartością HbA1C 

[Opracowanie własne na podstawie [5]] 

 

Liniowa zależność między średnim stężeniem glukozy w osoczu a wartością HbA1C jest bardzo 

dobrą cechą w diagnostyce cukrzycy, gdzie zaleca się utrzymywanie średnich stężeń na 

poziomie 135 mg/dl oraz 170 mg/dl odpowiednio dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 

i typu 2. Wartości poszczególnych stężeń glukozy we krwi oraz ich interpretacja zostały 

przedstawione w tabeli 1. Stosowanie parametru HbA1C pozwala na określenie średniego 

stężenia glukozy w przeciwieństwie do wartości chwilowych, które mogą się znacznie różnić 

na początku schorzenia.  
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Tabela 1. Interpretacja stężenia glukozy we krwi 

Glikemia Stężenie glukozy we krwi 

Na czczoa 

Prawidłowa glikemia na czczo 70 - 99 mg/dl (3,3 - 5,5 mmol/l) 

Nieprawidłowa glikemia na 

czczo 

100 - 125 mg/dl (5,6 - 6,9 

mmol/l) 

Cukrzyca > 126 mg/dl (7,0 mmol/l) 

w 120 min. DTTGb 

Prawidłowa tolerancja glukozy < 140 mg/dl (7,8 mmol/l) 

Upośledzona tolerancja glukozy 
140-199 mg/dl (7,8 - 11,0 

mmol/l) 

Cukrzyca > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 

Glikemia 

przygodnac 
Cukrzyca > 200 mg/dl (11,1 mmol/l) 

awykonywana w próbce krwi pobranej 8-14 godzin od ostatniego posiłku 

bDoustny Test Toleracji Glukozy (ang. OGTT - oral glucose tolerance test)cwykonywana o 

dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatniego spożytego posiłku  

Źródło: Opracowanie na podstawie [5].  

4. Nieinwazyjne metody oznaczania glukozy we krwi 

Zainteresowanie diagnozowaniem cukrzycy rośnie z rosnącą liczbą zachorowań. Trwają 

intensywne badania mające na celu opracowanie nieinwazyjnych metod oznaczania glukozy 

we krwi. Ułatwionych  testów oczekują lekarze i pacjenci. Szczególnie jest to istotne dla tych 

ostatnich ponieważ osoba chora, aby utrzymać glukozę na odpowiednim poziomie zmuszona 

jest wykonywać pomiary glukozy nawet kilkanaście razy w ciągu doby [6]. Ponadto,  
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bezinwazyjna i tania metoda diagnostyczna pozwoli na wykonanie badań przesiewowych dla 

możliwie dużej populacji. Często pacjenci ze względu na inwazyjność pomiaru glukozy z 

krwi unikają wykonywania badań kontrolnych. Zastosowanie metod nieinwazyjnych pomoże 

zwiększyć komfort życia pacjentów,  

a w przypadku badań przesiewowych pozwoli wcześniej zdiagnozować cukrzycę - zanim 

pojawią się jej pierwsze symptomy.  

 

4.1. Analiza wydychanego powietrza 

Wydychane powietrze jest mieszaniną wielu związków, m.in. azotu, tlenu, dwutlenku węgla 

oraz lotnych związków organicznych LZO (ang. Volatile Organic Compounds). Dzięki 

rozwojowi chromatografii i spektrometrii mas w ciągu ostatnich 50 lat udało się oznaczyć 

ponad 3000 różnych lotnych związków obecnych w wydychanym powietrzu w różnym zakresie 

stężeń od pojedynczych cząsteczek na trylion (ppt) do setek cząsteczek na milion (ppm) [7]. 

Część z tych związków obecna jest w wydechu permanentnie a część jedynie w trakcie stanów 

patologicznych. Te związki, które udało się skorelować z występowaniem w trakcie choroby 

oznaczono jako biomarkery a ich liczba każdego roku wzrasta dzięki coraz nowocześniejszym 

technikom detekcji [8].  Detekcja związków w zakresie stężeń ppm – ppt możliwa jest przy 

wykorzystaniu wysokiej klasy aparatury pomiarowej tj. GC-MS (ang. gas chromatography - 

mass spectrometry), PTR-MS (ang. proton transfer reaction-mass spectrometry), SIFT-MS 

(ang. selected ion flow tube-mass spectrometry), etc. Takie zestawy pomiarowe są jednak 

bardzo kosztowne i ze względu na wymiary nieprzydatne w charakterze urządzeń przenośnych. 

Obecnie pracuje się równolegle nad dwoma ścieżkami, które pozwalają rozwiązać ten problem. 

Jedna z nich koncentruje się na opracowywaniu bardzo czułych i  selektywnych czujników 

gazów, których próg detekcji byłby na poziomie sub-ppb przy jednoczesnym poziomie 

selektywności zapewniającym poprawną detekcję wybranych związków w całej mieszaninie 

LZO w oddechu [9-15]. Inne rozwiązanie bazuje na wykorzystaniu dodatkowych układów, tzw. 

prekoncentratorów. Zagadnienie prekoncentracji jest znane w detekcji gazów z techniki 
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 chromatograficznej, gdzie czasami do współpracy ze złożonym systemem chromatografu 

wprowadza się na wejściu układ mający na celu zagęszczenie badanej próbki. Zastosowanie 

prekoncentracji stosowane jest również do detekcji biomarkerów w oddechu [16-20]. 

4.2. Detekcja wydychanego acetonu 

Głównym biomarkerem cukrzycy obecnym w wydychanym powietrzu jest aceton. Jak już 

wspomniano we wstępie mechanizm produkcji acetonu w ludzkim organizmie wiąże się z 

metabolizmem hepatocytów. Powstaje on na drodze dekarboksylacji nadmiaru acetylo-CoA, a 

formowany jest w procesie dekarboksylacji acetylooctanu pochodzącego z lipolizy lub 

peroksydacji lipidowej. Stężenie wydychanego acetonu zawiera się w przedziale od 0,2 – 0,8 

ppm dla osób zdrowych i w przedziale od 1,8 – 3,4 ppm dla osób ze zdiagnozowaną cukrzycą 

[21]. Zakres stężeń wydychanego acetonu jest poza zasięgiem dostępnych obecnie czujników 

acetonu w związku z czym prowadzone są badania nad opracowaniem nowych materiałów, 

które można by zastosować jako warstwy gazoczułe w czujnikach acetonu. Warstwy takie 

charakteryzować się muszą wysokimi parametrami 3-S, tj. czułość (ang. sensitivity), 

selektywność (ang. selectivity), stabilność (ang. stability). Detekcja acetonu jako biomarkera 

cukrzycy jest atrakcyjna ze względu na możliwość zastąpienia metod inwazyjnych metodami 

nieinwazyjnymi i dlatego też metody te rozwijane są przez wszystkie znaczące ośrodki 

naukowe na świecie. 

5. Opis badań 

5.1. Badania z wykorzystaniem urządzenia stacjonarnego – Diabetomatu 

W ramach przeprowadzonych prac badawczych i rozwojowych opracowany został stacjonarny 

analizator oddechu (wersja walizkowa) Diabetomat, który umożliwia analizę składu 

chemicznego oddechu pod kątem detekcji biomarkerów (rys. 3). Umożliwia on detekcję 

wybranych związków obecnych w wydychanym powietrzu a w chwili obecnej wycechowany 

został do analizy acetonu jako biomarkera cukrzycy. Schemat blokowy urządzenia 

przedstawiono na rys. 4. 
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Rysunek 3.  Walizkowa wersja urządzenia (lewy zdjęcie) obraz wyświetlacz (prawe zdjęcie) 

[opracowanie własne]  

W trakcie badań z zastosowaniem stacjonarnego urządzenia możliwe są dwa scenariusze 

pomiarowe. Jeden zakłada wykorzystanie specjalistycznych worków do przechowywania 

oddechu (SKC FlexFoil) drugi na bezpośrednim dozowaniu oddechu do urządzenia poprzez 

rurkę inhalacyjną zakończoną jednorazowym ustnikiem. Rozwiązanie z wykorzystaniem worka 

pozwala na pobranie oddechu poza laboratorium, np. w domu pacjenta i przewiezienie do 

laboratorium w ciągu 24h bez straty dla jakości próbki. Rozwiązanie takie ma wiele zalet, 

jednakże ma również wadę. Konieczne jest zastosowanie dodatkowego worka (Tedlar Bag) do 

pobrania powietrza w otoczeniu pacjenta celem wyznaczenia związków obecnych w 

środowisku pacjenta, tzw. tła. Dozowanie stacjonarne bezpośrednio do urządzenia pozwala 

uniknąć tego kroku, jednakże wymaga obecności pacjenta w laboratorium. Na rys. 4. 

przedstawiono schemat blokowy urządzenia, w którym możemy wyróżnić sześć zasadniczych 

układów funkcjonalnych: układ dozowania próbki, układ wstępnego zatężania, układ detekcji 

– detektor, układ pompujący, układ elektroniki sterującej oraz układ odczytu i zapisu wyników. 

Urządzenie dodatkowo pozwala na podłączenie zewnętrznej drukarki, która umożliwia 

wykonanie wydruku wyniku pomiaru, np. w przypadku badań przesiewowych. Kalibracja 

urządzenia wykonywana była przy użyciu urządzenia referencyjnego GC/MS, tj. 

chromatografu gazowego (SRI310C) oraz spektrometru masowego (HPR-20).  
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Rysunek 4. Schemat blokowy prototypu diagnostycznego [opracowania własne] 

5.1.1. Analiza wyników 

Na rys. 5 przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na grupie pięciu osób ze 

zdiagnozowaną cukrzycą typu 1 (ang. T1DM – Type 1 Diabetes Mellitus). We wszystkich 

przypadkach udało się wyznaczyć liniową zależność między chwilowym stężeniem glukozy 

we krwi mierzonym przy pomocy glukometru a chwilowym stężeniem acetonu. Jak można 

zauważyć, każda z osób posiada nieco inną charakterystykę co związane jest 

najprawdopodobniej z cechami osobniczymi poszczególnych osób i długością choroby, 

sposobem leczenia, wiekiem, możliwością występowania chorób współtowarzyszących itd. W 

chwili obecnej prowadzone będą badania kliniczne, których celem jest określenie wpływu tych 

parametrów na wyniki pomiarów 
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Rysunek 5. Zależność pomiędzy stężeniem glukozy we krwi a stężeniem wydychanego 

acetonu [opracowanie własne na podstawie [2,3]]  

5.2. Opracowanie urządzenia przenośnego 

Stosowanie analizy wydychanego acetonu jako nowatorskiej metody w diagnostyce 

cukrzycy ma sens jedynie w sytuacji, w której wdrożone zostaną przenośne – osobiste 

urządzenia do pomiaru. W tym celu opracowywany jest urządzenie na wzór stosowanych 

obecnie alkomatów, ręczne urządzenie przenośne.  

 

Rysunek 6. Ręczna wersja urządzenia [opracowanie własne]  
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Zdjęcie wykonanego prototypu przedstawiono na rys. 6. Analizator wyposażony jest w układ 

detekcyjny oraz układ zarządzający na bazie mikroprocesora. Układ detekcyjny zbudowany 

jest z kilku czujników dedykowanych do analizy acetonu wraz z czujnikiem wilgotności 

i temperatury celem korekcji wyników o wpływ tych parametrów. Obecnie trwają prace 

laboratoryjne nad weryfikacją algorytmu detekcji a następnie rozpoczną się badania kliniczne. 

Komponenty urządzenia oraz rozwiązania technologiczne są obecnie przedmiotem procesu 

zastrzegania własności intelektualnej w urzędach patentowych w Polsce i Europie. 

5.3. Moduły funkcjonalne prototypu diagnostycznego 

Poszczególne układy wyszczególnione na schemacie blokowym (rys. 4 ) zostały objęte 

ochroną patentową w Polsce i za granicą. Poniżej przedstawiamy wybrane zagadnienia 

związane z rozwiązaniami technologicznymi urządzenia.  

 

5.3.1. Układ wstępnego zatężania – wzbogacania próbki  

Jednym z istotnych modułów urządzenia jest prekoncentrator. Przy obecnie stosowanych 

czujnikach półprzewodnikowych jest on niezbędny ponieważ próg czułości czujników jest 

wyższy od zawartości acetonu w wydychanym powietrzu. Schemat prekoncentratora pokazano 

na rys. 7.  

 

Rysunek 7.  Kształt kanału gazowego prekoncentratora: 1-kanał, 2-wlot, 3-płytka LTTC, 4- 

wylot [22] 
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System wzbogacania acetonu w wydychanym powietrzu wykonany z płytki ceramicznej (1) w 

technologii niskotemperaturowej współwypalanej ceramiki LTCC (ang. Low Temperature 

Cofired Ceramics), składającej się z sześciu warstw folii organicznej (2) o różnych 

wysokościach zespolonych ze sobą, przy czym w dwóch środkowych foliach wykonany jest 

spiralny mikrokanał (3) o wymiarach i krzywiźnie odpowiednio dostosowanej do rodzaju 

stosowanej substancji adsorbującej, na końcach którego znajdują się otwory wlotowy (2) i 

wylotowy (4), zaś płytka ceramiczna (1) wyposażona jest w grzejniki: górny i dolny, 

usytuowane po obu stronach spiralnego mikrokanału (3), który wypełniony jest substancją 

adsorbującą.  

5.3.2. Układ detekcji – matryca sensorów  

Układ detekcji wykonany może być na wiele sposobów i przy wykorzystaniu różnych 

układów, np. detektorów optycznych, elektrochemicznych, pojemnościowych czy 

półprzewodnikowych, rezystancyjnych czujników gazów. Na rys. 8. zilustrowano przekrój 

poprzeczny zintegrowanej matrycy czujników gazu [23] zaś na rys. 9 zdjęcie wykonanej 

matrycy wykonanej w technologii LTCC.  

 

Rysunek 8. Przekrój zintegrowanej matrycy czujników gazu [23] 
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Rys. 8 przedstawia przekrój poprzeczny matrycy czujników, na którym pokazane są kolejne 

warstwy matrycy. W wierzchniej warstwie ceramicznej 11 rozmieszczone są otwory (okna) 21, 

przez które gaz dostaje się do czujników gazu 22. Tak więc, pomiar atmosfery gazowej przez 

poszczególne czujniki 22 może odbywać się w sposób bezpośredni, równoległy i jednoczesny. 

Czujniki gazu 22 naniesione są na drugą warstwę ceramiczną 12 ukształtowaną w postaci 

mostka ceramicznego, na którym z jednej strony znajduje się czujnik gazu 22, a z drugiej strony 

grzejnik warstwowy w kształcie meandra 23, o powierzchni zasadniczo odpowiadającej 

powierzchni czujnika gazu 22 podgrzewanego przez ten grzejnik. Na górnej powierzchni 

ramion mostka 30 naniesione są elektrody sygnałowe 24 czujnika 22, natomiast na spodniej 

powierzchni naniesione są elektrody prądowe 25 grzejnika 23. Kolejne warstwy ceramiki 13, 

14, 15 stanowią podporę konstrukcji. Posiadają one pionowe otwory 27 dla elektrod 

sygnałowych 24 czujnika 22 i pionowe otwory 28 elektrod prądowych 25 grzejnika 23. Kolejne 

warstwy ceramiczne 16, 17, 18 stanowią podstawę całej konstrukcji i posiadają otwory 27, 28 

współśrodkowe z otworami 27, 28 w warstwach 13, 14, 15, przez które przeprowadzone są 

elektrody czujnika i grzejnika, w postaci pasty przewodzącej. zakończone elektrodami 

przyłączeniowymi 29. Pomiędzy warstwami 13 oraz 16 znajduje się komora powietrzna 26 

będąca izolatorem cieplnym pomiędzy grzałkami 23. Komora 26 ogranicza straty związane z 

rozpraszaniem się ciepła na kolejne warstwy. W związku z tym, ciepło generowane przez 

grzejniki 23 jest w większym stopniu przekazywane przez mostki 30 do czujników 22 niż w 

przypadku rozwiązań, w których grzejnik umieszczony jest stycznie pomiędzy dwoma pełnymi 

warstwami izolacyjnymi/ceramicznymi. Ponadto, komora powietrzna 26 ułatwia utrzymanie 

ściśle ustalonej temperatury dla poszczególnych czujników. 
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Rysunek 9.  Zintegrowana matryca czujników gazu zamontowana na standardowej obudowie 

układu scalonego [opracowanie własne] 

5.4. Innowacyjne osobiste przenośne urządzenie do monitorowania składu wydychanego 

powietrza  

Wyprzedzając potrzeby osób z cukrzycą, autorzy opracowali innowacyjne osobiste przenośne 

urządzenie do monitorowania składu wydychanego powietrza. Optymalną konstrukcją z punktu 

widzenia pacjenta tzn. montowana na ręce lub pod kołnierzykiem koszuli przedstawiono na 

rysunku 10. Wszystkie elementy funkcjonalne łącznie z systemami komunikacji muszą być 

wykonane w technologiach nadających się do montażu na elastycznych podłożach oraz w 

technologii planarnej, która pozwoli komfort mimo zainstalowanego w ubraniu urządzenia. 

Pomimo faktu, że blokowa budowa urządzenia jest zbliżona do konstrukcji stacjonarnych 

szereg komponentów musi być zaprojektowane zgodnie z wymogami „elastycznej elektroniki”. 

Szczegóły opisano w patentach [24, 25]. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

Rysunek 10. Konstrukcja osobistego przenośnego urządzenia do monitorowania składu 

wydychanego powietrza: (a)  widok ogólny (b) przekrój z zaznaczonymi czujnikami  (c)  

widok tylnej warstwy. Zgłoszenie patentowe DE 202018104232.7 (2018) [25] 

Dodatkową zaletą jest możliwość natychmiastowego transferu wyników badań do lekarza czy 

centrum medycznego z użyciem technologii bluetooth i smartfona lub gromadzenie danych w 

pamięci telefonu i przekazywanie ich lekarzowi w ustalonym trybie.  

6. Podsumowanie i dalsze kierunki rozwoju 

Głównym celem badań było opracowanie urządzenia do nieinwazyjnej analizy zawartości 

wybranych związków organicznych w wydychanym powietrzu pod kątem wczesnej detekcji 

cukrzycy. We wcześniejszych opracowaniach udowodniono występowanie liniowej zależności 

między stężeniem wydychanego acetonu a stężeniem glukozy we krwi przy wykorzystaniu 

wysokiej klasy urządzeń analitycznych, tj. chromatografu gazowego czy spektrometru 
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masowego [xxx]. Jednakże, wprowadzenie do powszechnej praktyki badań przesiewowych 

nowatorskiej metody nieinwazyjnej wymaga opracowania nie tylko odpowiednich metod 

badawczych ale przede wszystkim urządzeń umożliwiających wiarygodny pomiar. W 

niniejszym rozdziale przedstawiono osiągnięcia z wykorzystaniem urządzenia stacjonarnego 

[26] (wersja walizkowa), które może posłużyć w wielu miejscach tj. przychodnie, apteki, 

gabinety lekarskie itd. oraz wersję przenośną [26], która jest jeszcze w fazie badań 

laboratoryjnych. Powodem są skomplikowane algorytmy detekcji oparte na sieciach 

neuronowych, które wymagają uczenia.  W akapicie 5.4. przedstawiono innowacyjne 

rozwiązanie na bazie przenośnego elastycznego urządzenia zapinanego na ręce lub na szyi 

[24,25].  
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