
38

N A U K A

Życie Uczelni nr 155

– Celem projektu jest opraco-
wanie i wdrożenie do praktyki kli-
nicznej systemu bezinwazyjnego 
monitorowania i diagnozowania 
czynnościowych zaburzeń dróg 
moczowych u dzieci za pomocą 
elektrycznej tomografii impedan-
cyjnej oraz ultradźwiękowej. Projek-
towany system będzie unikatowym 
rozwiązaniem technicznym w skali 
światowej. Obecnie brak podobnych 
rozwiązań na rynku komercyjnym – 

mówi koordynator projektu dr hab. 
inż. Volodymyr Mosorov, prof. PŁ 
z Instytutu Informatyki Stosowa-
nej. Zaburzenia dróg moczowych 
dotykają 20 proc. dzieci do 5 lat 
i 2-4 proc. nastolatków. Obecnie 
stosowana metoda diagnostyczna 
oceniająca bezpośrednio funkcję 
dróg moczowych tj. badanie uro-
dynamiczne, jest bardzo inwazyj-
na, wiąże się z wprowadzeniem 
cewnika do pęcherza, a co za tym 
idzie młodzi pacjenci wielokrotnie 
odmawiają jej wykonania. Jak 
podkreśla dr hab. inż. Volodymyr 
Mosorov, prof. PŁ – Problem ten 
został zauważony przez urologa 
dziecięcego dr Marka Krakósa, który 
jest inicjatorem naszego przedsię-
wzięcia.

Zdaniem wykonawców pro-
jektu brak nieinwazyjnych metod 
diagnostycznych funkcjonalnej 
i kompleksowej analizy stanu dróg 
moczowych zmniejsza prawdopo-
dobieństwo poprawnej diagnozy 
i skutecznego leczenia, może 
również zwiększać liczbę dzieci le-
czonych bez wyraźnego problemu 
klinicznego.

Innowacyjność rozwiązania po-
lega na jednoczesnej ocenie czyn-
ności dróg moczowych na podsta-
wie analizy obrazów uzyskanych 
za pomocą tomografii impedan-
cyjnej oraz ultradźwiękowej. To-

mograf opracowany będzie przez 
partnera biznesowego projektu 
firmę NETRIX z Lublina, w której 
badaniami będzie kierował dr. hab. 
inż. Tomasz Rymarczyk. W ramach 
projektu zostanie opracowana 
specjalna bielizna – diagnostycz-
ne majtki wyposażone w szereg 
czujników do oceny zaburzeń 
w oddawaniu moczu u dzieci.

– Projektowany system będzie 
wymagał opracowania nowator-
skich modeli procesu mikcji u dzieci 
na podstawie danych dostarczo-
nych przez część pomiarową i przy 
wykorzystaniu zaawansowanych, 
nowoczesnych algorytmów in-
teligencji obliczeniowej – mówi 
Volodymyr Mosorov. – System, 
wykorzystując zgromadzone wyniki 
badań będzie wspomagać pracę 
lekarza w procesie diagnostyki oraz 
dedykowanej pacjentowi terapii. 
Umożliwi on też zdefiniowanie dia-
gnostycznych profili normatywnych 
dla zdrowych dzieci. Dodatkowo 
zostaną opracowane i wykonane 
fizyczne modele 3D symulujące 
procesy występujące w drogach 
moczowych. Pozwolą one na głęb-
sze zrozumienie dysfunkcji układu 
moczowego i skuteczniejszą ich 
diagnostykę.

– Integralną częścią systemu 
będzie baza danych diagnostycz-
nych. Będzie ona wspierać działanie 
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Politechnika Łódzka jest liderem projektu związanego z diagnostyką urolo-
giczną u dzieci. We współpracy z Instytutem „Centrum Zdrowia Matki Polki” 
i Centrum Badawczo-Rozwojowym NETRIX SA powstanie innowacyjny w ska-
li światowej System bezinwazyjnego monitorowania i diagnozowania czynno-
ściowych zaburzeń dolnych dróg moczowych. Prace nad tym rozwiązaniem zo-
staną dofinansowane z NCBiR w ramach konkursu na projekty aplikacyjne. 
Uzyskana kwota dofinansowania to niemal 10 milionów złotych.

Bezinwazyjne badanie 
dróg moczowych
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modułu wspomagania diagnostyki 
opracowanego z wykorzystaniem 
technologii Big Data oraz metod 
inteligencji obliczeniowej – za-
znacza dr hab. inż. Volodymyr 
Mosorov, prof. PŁ – System sta-
nowiący końcowy efekt projektu 
zostanie wprowadzony do praktyki 
klinicznej w Centrum Zdrowia Matki 

Projekt o wartości ponad 2 milionów euro może być 
punktem zwrotnym w realizacji wizji uFraction, aby 
„uczynić zrównoważony rozwój przystępny cenowo”. 

Bioekonomia skali 
uFraction8 to start-up założony przez dr Monikę 

Tomecką i dr. Briana Millera. Po zdobyciu nagrody 
Nature Spinoff „one to watch” i uzyskaniu patentu 
w UE, USA i Japonii ta mała firma zaczęła się rozwijać 
na coraz większą skalę. 

uFraction8 wykorzystuje zaawansowaną technolo-
gię, zwaną mikroprzepływami do tańszego i łatwiej-
szego separowania mikroorganizmów niezbędnych 
do produkcji żywności, chemikaliów i leków. 

Przyjrzyjmy się jednemu z rodzajów mikroorga-
nizmów – mikroalgom. Są to malutkie rośliny, które 
rosną zawieszone w oceanicznej wodzie. Do życia po-
trzebują tylko wody, światła i substancji odżywczych. 
Ponieważ mikroalgi rosną w słonej wodzie to mogą 
uzupełniać zasoby mikroorganizmów pozyskiwanych 
ze słodkich wód oraz obszarów rolniczych. 

Mikroalgi nie są obecnie szeroko stosowane z uwa-
gi na trudność ich pozyskania. Koszt zbierania mikro-
skopijnych komórek z ton słonej wody jest bardzo 
wysoki, a sam proces jest wieloetapowy. Technologia 
uFraction8 ma zmienić ten stan rzeczy, wprowadzając 
ciągły proces filtracji. 

Zaprojektowane przez ten start-up moduły filtrują-
ce pozwalają na skuteczny i co ważniejsze – dużo tań-
szy sposób pozyskiwania mikroalg z wody morskiej.

Politechnika Łódzka 
pomoże przeskalować rozwiązanie 

Obecny prototyp rozwiązania pozwala na filtrowa-
nie niewielkich objętości wody morskiej. Zadaniem 
naukowców z Instytutu Maszyn Przepływowych PŁ 
jest przeprowadzenie testów modułu filtrującego, 
które umożliwią przeskalowanie tego rozwiązania na 
większe objętości filtrowanej wody. Badania przemy-
słowe i prace projektowe mają na celu wypracowanie 
systemu rozdziału wody umożliwiającego równoległą 
współpracę 100 modułów.

Ze strony Politechniki Łódzkiej badaniami kiero-
wać będzie dr Grzegorz Liśkiewicz we współpracy 
z dr. hab. inż. Krzysztofem Sobczakiem oraz dr. hab. 
inż. Aleksandrem Olczykiem. W prace projektowe 
będzie również zaangażowany Zespół Rentgenografii 
Strukturalnej i Krystalochemii Wydziału Chemicz-
nego.

n Monika Tomecka, Brian Miller
uFraction8

n Grzegorz Liśkiewicz
Instytut Maszyn Przepływowych

Politechnika współtworzy 
system separacji mikroalg
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opublikowało listę rankingową projek-
tów finansowanych w ramach konkursu „Szybka Ścieżka” na badania przemy-
słowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Na czele listy, 
z wynikiem 16/16 znalazł się biotechnologiczny start-up uFraction8 PL, który 
będzie realizował projekt wspólnie z Instytutem Maszyn Przepływowych Poli-
techniki Łódzkiej oraz firmami Pintech Quantum i Get Models Now.

Polki, gdzie wykorzystywany będzie 
w diagnostyce schorzeń wybranych 
grup dzieci z ustaloną dysfunkcją 
układu moczowego. Pracami bę-
dzie kierował prof. Marcin Tkaczyk. 
Przewidujemy, że po zakończeniu 
projektu będzie można udostęp-
nić infrastrukturę informatyczną 
badaczom z całej Unii Europejskiej 

dla wspólnych badań problemów 
urologicznych.

Koordynator projektu kieru-
je specjalnie podziękowania za 
ogromny wkład w przygotowanie 
wniosku do dr. inż. Krzysztofa 
Strzechy z Instytutu Informatyki 
Stosowanej.

n Ewa Chojnacka
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