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nia (11), zawierającą przestrzeń na zespół diody oświetlającej, w któ-
rej umieszczana jest dioda oświetlająca, emitująca promieniowanie 
w górę przez polaryzator zamontowany w gnieździe polaryzatora; 
uchwyt bimodalny (4) montowany na przedniej ścianie połączo-
nej komory obrazowania (11) oraz komory zasilania (18), w sposób 
umożliwiający suwliwe przemieszczanie uchwytu bimodalnego (4) 
w kierunku wertykalnym, przy czym uchwyt bimodalny (4) obej-
muje element przesuwny (8), w którym utworzone jest leże lasera, 
w którym umieszczony jest laser liniowy emitujący płaszczyznę 
światła przez szkiełko w kierunku badanej próbki umieszczonej 
w komorze obrazowania (11).

(7 zastrzeżeń)

A1 (21) 423168 (22) 2017 10 16

(51) G01N 33/53 (2006.01)
 G01N 33/68 (2006.01)

(71) RABA GRZEGORZ, Żurawica
(72) RABA GRZEGORZ

(54) Zastosowanie markerów biochemicznych 
do diagnozowania porodu przedwczesnego

(57) Zgłoszenie dotyczy zastosowania markerów biochemicznych 
BLC, IGFBP-1, BDNF, MIP-1d, ICAM-1, MIP-3b oraz VCAM-1 do diagno-
zowania porodu przedwczesnego u kobiety ciężarnej z objawami 
zagrażającego porodu przedwczesnego, które obejmuje określenia 
kolejno stężeń w surowicy krwi biomarkeru BLC, a następnie stężeń 
jednego lub więcej z biomarkerów IGFBP-1, BDNF, MIP-1d, ICAM-1, 
MIP-3b oraz VCAM-1.

(10 zastrzeżeń)
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(71) GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY, Gdańsk
(72) KONIECZNA LUCYNA; BĄCZEK TOMASZ; 

PYSZKA MAGDALENA; OKOŃSKA MAGDALENA

(54) Sposób oznaczania aminokwasów w przebiegu 
ostrej białaczki limfoblastycznej poprzez 
ich monitorowanie w nieinwazyjnie pobranych 
kondensatach wydychanego powietrza

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób oznaczania amino-
kwasów w kondensatach wydychanego powietrza, jako próbkach 
pobranych w całkowicie nieinwazyjny, bezpieczny i przyjazny pa-
cjentowi sposób, u pacjentów pediatrycznych chorych na białacz-
kę limfoblastyczną w momencie postawienia diagnozy oraz pod-
czas chemioterapii. Zgłoszenie to obejmuje również zastosowanie 
przedmiotowego sposobu.

(6 zastrzeżeń)
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(51) G01N 33/569 (2006.01)

(71) POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa
(72) CIACH TOMASZ; TRZASKOWSKI MACIEJ

(54) Sposób detekcji bakterii gruźlicy

(57) Przedmiotem zgłoszenia jest sposób detekcji bakterii gruź-
licy u pacjentów z aktywną gruźlicą płuc, który polega na tym, 
że w próbce plwociny w buforze uwadniającym, o objętości 
od 0,5 do 2 ml, oznacza się obecność całych, żywych i aktywnych 
bakterii Mycobacterium tuberculosis metodą powierzchniowego 
rezonansu plazmonowego, w której jako przeciwciało stosuje się 
anty-MPT64 albo anty-Mycobacterium bovis, przy czym próbka 
jest podawana do urządzenia do powierzchniowego rezonansu 
plazmonowego metodą przepływową z natężeniem przepływu 
od 0,2 do 1 ml/min, czas kontaktu próbki z powierzchnią sensora 
wynosi od 30 s do 10 min, a czas płukania powierzchni sensora wy-
nosi od 5 min do 30 min.

(3 zastrzeżenia)
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(71) AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA 
IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE, Kraków

(72) BASZYŃSKI MARCIN; DUDEK ROMAN; 
DZIADECKI ALEKSANDER; GRZEGORSKI JANUSZ; 
SKOTNICZNY JÓZEF; STOBIECKI ANDRZEJ

(54) Układ do pomiaru napięcia z izolacją galwaniczną

(57) Układ zawiera transoptor pomiarowy, którego fotoemi-
ter i połączony z nim szeregowo rezystor wejściowy dołączone 
są do mierzonego napięcia wejściowego oraz transoptor porów-
nawczy. Charakteryzuje się tym, że oba transoptory są jednego 
rodzaju. Pierwsze wyprowadzenie fotodetektora transoptora 
pomiarowego (TO1) jest dołączone do dodatniego bieguna na-
pięcia zasilającego (Uz), a drugie wyprowadzenie jest połączone 
z pierwszym wyprowadzeniem fotodetektora transoptora po-
równawczego (TO2), którego drugie wyprowadzenie jest dołą-
czone do ujemnego bieguna napięcia zasilającego (Uz). Pomię-
dzy dodatnim a ujemnym biegunem napięcia zasilającego (Uz) 
włączone są też, połączone kolejno, tranzystor pomiarowy (T1), 
fotoemiter transoptora porównawczego (TO2) oraz rezystor wyj-
ściowy (Rwy). Elektroda sterująca tranzystora pomiarowego (T1) 
przyłączona jest do wspólnego punktu drugiego wyprowadzenia 
fotodetektora transoptora pomiarowego (TO1) i pierwszego wy-
prowadzenia fotodetektora transoptora porównawczego (TO2). 
Napięcia na rezystorze wyjściowym (Rwy) są równe napięciu 
wyjściowemu (Uwy), które jest proporcjonalne do napięcia wej-
ściowego (Uwe). Transoptor pomiarowy (TO1) i transoptor po-
równawczy (TO2) są jednego rodzaju, korzystnie jako transoptor 
podwójny. Tranzystor pomiarowy może być tranzystorem bipo-
larnym lub unipolarnym.

(6 zastrzeżeń)
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(71) EGZERGIA EAST WEST RESEARCH SPÓŁKA 
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Sopot

(72) KOWALIK MICHAEL, DE


