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The grant entitled “Stimuli 
responsive systems based on 
squalene functionalized with ESIPT 
dyes” was written by Dr. Franciela 
Arenhart Soares, a post-doctoral 
researcher in Professor Alexander 
Steinbüchel’s group at ICRI-BioM. 
The project will contribute to the 
ICRI-BioM budget with more than 
40,000 zlotys, with an estimated 
duration of one year and will be 
developed at ICRI-BioM facilities 

held at Lodz University of Tech-
nology.

ESIPT (excited stated intramo-
lecular proton transfer) dyes are 
considered privileged scaffolds 
due their large range of applica-
tions and unique properties such 
as a sizeable Stokes shift and solid 
state fluorescence emission in the 
visible region. Due to the dynamic 
nature of the proton transfer, the 
fluorescence emission can be 

turned on/off by exposure to light. 
For these reasons, ESIPT dyes are 
very promising to design respon-
sive materials. 

When fluorescent dyes are 
covalently attached to a material, 
several advantages are observed, 
such as a better solvent resistance, 
easier processing and lower toxic-
ity. Beyond this, ESIPT dyes can be 
employed as molecular probes for 
metal cations, anions, small mole-
cules and for biomacromolecules 
as well. The project will encompass 
to obtain a new family of ESIPT 
dyes, as well their application in 
the functionalization of important 
biomolecules like squalene. 

Since the development of re-
sponsive materials is quite at-
tractive, we expect not only to 
make contributions to science and 
academia with these preliminary 
studies, but also to expand our 
findings to some technological 
applications as well.

n Franciela Arenhart Soares
ICRI-BioM

Politechnika Łódzka we współpracy 
z informatyczną firmą LTC sp z o.o. 
podjęła się realizacji projektu zwią-
zanego z cyberbezpieczeństwem. 
Celem jest ochrona danych, jakie są 
przetwarzane przez aplikacje działa-
jące w chmurze.

W projekcie będzie opracowana nowa technolo-
gia wykorzystująca algorytmy sztucznej inteligencji 
i Data Science. Jak mówi dr hab. inż. Piotr Lipiński, 
prof. PŁ, koordynator projektu w uczelni – Istotą 
innowacyjności naszej technologii będą zintegrowane 
rozwiązania wykrywania anomalii wykorzystujące 
sztuczną inteligencję oraz technologie blockchain. Takie 
połączenie zapewni uzyskanie najwyższych gwarancji 

Dr. Franciela 
Arenhart Soares

In mid of October, NCN has published the third list of eligible grants for MI-
NIATURA 5. The project in the field of exact sciences and techniques, was qua- 
lified for funding together with three other projects for the Lodz University of 
Technology.

A colorful MINIATURA

Wykrywanie anomalii 
w klastrach obliczeniowych

�



35

N A U K A

Życie Uczelni nr 158

Całkowita wymiana stawu bio-
drowego należy do najczęściej 
wykonywanych na świecie ope-
racji implantologicznych. Jednym 
z podstawowych problemów 
– do tej pory nie rozwiązanych 
w sposób satysfakcjonujący – jest 
pomiar w trakcie operacji allopla-

wego użytecznego w czasie ope-
racji wszczepiania protezy stawu 
biodrowego. Będzie ono przezna-
czone do pomiaru zmiany długości 
i odsunięcia w bok kończyny dolnej. 
Ramię będzie małe, łatwe i szybkie 
w użyciu, jego zastosowanie nie 
będzie w znaczący sposób przedłu-
żało operacji. Pierwsza część badań 
będzie dotyczyła dopasowania kon-
strukcji do wykonania w technologii 
formowania wtryskowego gwaran-
tującego odpowiednią powtarzal-
ność. Główną częścią badań będą 
eksperymenty medyczne pozwa-
lające zweryfikować poprawność 
mocowania i działania ramienia. 
Zostaną również opracowane i zwe-
ryfikowane na prototypach pro-
jekty specjalistycznych stanowisk 
do kalibracji i testowania ramion 
w trakcie produkcji seryjnej oraz 
oprzyrządowanie technologiczne 
do tej produkcji.

n Ewa Chojnacka

autentyczności i integralności wszystkich komponentów 
klastra obliczeniowego, a tym samym wysoki poziom 
cyberbezpieczeństwa.

W świecie cyfrowych treści i zdigitalizownaych 
zasobów wykorzystanie systemu blockchain daje 
możliwość zapewnienia pewności i niezmienialności 
zapisanych danych. Dr hab. inż. Piotr Lipiński, prof. 
PŁ, nawiązując do wykorzystania opracowanych 
technologii, mówi – Dzięki algorytmom sztucznej 
inteligencji wadliwe, zaatakowane mikrousługi lub 
komponenty klastra będą automatycznie eliminowane 
z przetwarzania chronionych danych. Zabezpieczony 
w ten sposób klaster będzie w stanie obronić się przed 
atakami. Wszelkie próby obejścia zabezpieczeń są 

odnotowywane przy użyciu technologii blockchain, co 
przełoży się na niezaprzeczalność transakcji bizneso-
wych wykonywanych w klastrze.

Projekt o wartości ponad 2,5 miliona złotych 
otrzymał dofinansowanie w konkursie NCBR z PO 
Inteligentny Rozwój. Projekt „Środowisko budowy 
i eksploatacji bezpiecznych aplikacji działających 
w chmurze w oparciu o inteligentne wykrywanie 
anomalii w klastrach obliczeniowych oraz techniki 
kryptograficzne blockchain/DLT” będzie realizowany 
w Politechnice Łódzkiej przez zespół naukowców 
z Instytutu Informatyki na Wydziale FTIMS. 

n Ewa Chojnacka
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Urządzenie dla ortopedów

Urządzenie 
opracowane na PŁ

foto: 
Piotr Rakowski

Politechnika Łódzka i Robotic Medical Solutions Sp. z o.o. podjęły współpracę 
nad opracowaniem nowego produktu – ortopedycznego miniaturowego ra-
mienia pomiarowego do pomiarów śródoperacyjnych. Projekt otrzymał dofi-
nansowanie z Unii Europejskiej.

styki stawu biodrowego, czy nie 
nastąpiła zmiana położenia kości 
udowej. Różnica w długości koń-
czyn dolnych należy do powikłań 
pooperacyjnych zmniejszających 
oczekiwaną poprawę komfortu 
życia.

Projekt o wartości niemal 4,3 
miliona złotych będzie realizowa-
ny na PŁ w Instytucie Obrabiarek 
i Technologii Budowy Maszyn na 
Wydziale Mechanicznym. Dofi-
nansowanie z UE to ponad 3,81 
miliona złotych. Zakończenie prac 
planowane jest na grudzień 2023 r. 

Jak wyjaśnia kierownik pro-
jektu prof. Leszek Podsędkowski 
– Naszym celem jest zaprojekto-
wanie, wdrożenie i produkcja inno-
wacyjnego wyrobu medycznego. 
Przeprowadzimy badania metro-
logiczne i eksperymenty medyczne 
pozwalające opracować konstrukcję 
i oprogramowanie ortopedycznego 
miniaturowego ramienia pomiaro-


