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4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA* WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z 
DNIA 14 MARCA 2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE 
NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. 
NR 65, POZ. 595 ZE ZM.) 

 
I. Wykaz publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16 ust. 2 

ustawy. 
 

A) Tytuł osiągniecia naukowego 
 
Analiza lotnych składników ludzkiego metabolomu jako potencjalna metoda w 

ratownictwie kataklizmowym  

B) Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 
[A1] P. Mochalski, K. Krapf, C. Ager, H. Wiesenhofer, A. Agapiou, M. Statheropoulos, D. 
Fuchs, E. Ellmerer, B. Buszewski, A. Amann, Temporal profiling of human urine VOCs and 

its potential role under the ruins of collapsed buildings, Toxicol. Mech. Methods, 22 (2012), 
502. (IF=1,367) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu badań, 

opracowaniu i optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (HS-SPME-GC-MS), 

koordynacji wykonania eksperymentów, analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu 

manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 55%. 

[A2] P. Mochalski, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, Permeation profiles of 

potential urine-borne biomarkers of human presence over brick and concrete, Analyst, 137 
(2012), 3278. (IF=3,969) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod GC-MS, wykonaniu pomiarów GC-MS, analizie danych i 

interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 70%. 

[A3] J. Rudnicka, P. Mochalski, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, B. Buszewski, 
Application of ion mobility spectrometry for the detection of human urine, Anal. Bioanal. 
Chem., 398, 2031 (2010). (IF=3,841) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu koncepcji pracy, optymalizacji 

zastosowanych metod analitycznych, koordynacji wykonania eksperymentów, analizie danych 

i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 40%.    

[A4] P. Mochalski, M. Buszewska, A. Agapiou, M. Statheropoulos, B. Buszewski, A. 
Amann, Preliminary Investigation of Permeation Profiles of Selected Head-space Urine 

Volatiles (2-Heptanone, n-Octanal) Using IMS, Chromatographia, 75 (2012), 41. (IF=1,437) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, koordynacji wykonania eksperymentów, 

analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy 

szacuję na 55%. 

[A5] P. Mochalski, J. King, K. Unterkofler, H. Hinterhuber, A. Amann, Emission rates of 

selected volatile organic compounds from skin of healthy volunteers, J. Chrom. B, 959 (2014), 
62. (IF=2,729) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (SPME-GC-MS), koordynacji wykonania 
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eksperymentów, wykonaniu pomiarów, analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu 

manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 65%. 

[A6] P. Mochalski, K. Unterkofler, H. Hinterhuber, A. Amann, Monitoring of selected skin-

borne volatile markers of entrapped humans by Selective Reagent Ionization Time of Flight 

Mass Spectrometry (SRI-TOF-MS) in NO+ mode, Anal. Chem., 86 (2014), 39115. (IF=5,636) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (SRI-TOF-MS), koordynacji wykonania 

eksperymentów, wykonaniu pomiarów, analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu 

manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 70%. 

[A7] V. Ruzsanyi, P. Mochalski, A. Schmid, H. Wiesenhofer, M. Klieber, A. Amann, Ion 

Mobility Spectrometry for Detection of Skin Volatiles, J. Chrom. B, 911 (2012), 84. 
(IF=2,487) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu części badań, udziale w 

opracowaniu i optymalizacji metod analizy lotniych związków organicznych emitowanych ze 

skóry (IMS, GC-MS), wykonaniu części pomiarów, udziale w analizie danych i interpretacji 

wyników, napisaniu części manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 30%. 

[A8] P. Mochalski, J. King, M. Klieber, K. Unterkofler, H. Hinterhuber, M. Baumann, A. 
Amann, Blood and breath levels of selected volatile organic compounds in healthy volunteers, 
Analyst,  138 (2013), 2134. (IF=3,906) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (SPME-GC-MS, NTE-GC-MS), 

koordynacji wykonania eksperymentów, wykonaniu pomiarów, analizie danych i interpretacji 

wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 60%. 

[A9] P. Mochalski, J. Rudnicka, A. Agapiou, M. Statheropoulos, A. Amann, B. Buszewski, 
Near real-time VOCs analysis using an aspiration ion mobility spectrometer, J. Breath Res., 7 
(2013), 026002. (IF=3,59) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (A-IMS), koordynacji wykonania 

eksperymentów, wykonaniu części pomiarów, analizie danych i interpretacji wyników, 

napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 60%. 

[A10] A. Agapiou, P. Mochalski, A. Schmid, A. Amann, Potential of volatile compounds in 
safety and security applications in: Amann A and Smith D, eds. Volatile biomarkers: non-

invasive diagnosis in physiology and medicine. Elsevier, Amsterdam (2013), 514-558. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy, 

wykonaniu presentowanych pomiarów i doświadczeń, przeprowadzeniu analizy 

bibliograficznej, przygotowaniu tabel, zestawień i wykresów, napisaniu części manuskryptu i 

redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 40%. 

[A11] P. Mochalski, K. Unterkofler, G. Teschl, A. Amann, Potential of volatile organic 

compounds as markers of entrapped humans for use in urban search-and-rescue operations, 
Trends Anal. Chem., 68 (2015), 88. (IF=6,472) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu koncepcji pracy, przeprowadzeniu 

analizy bibliograficznej/badań literaturowych, analizie danych, przygotowaniu tabel i 

wykresów, napisaniu manuskryptu i redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 70%. 
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C) omówienie celu naukowego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wraz z 
omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

 
Naturalne i spowodowane przez człowieka katastrofy stanowią rosnące zagrożenie dla 

ludzkości. Według danych Instytutu CRED (Centre for Research on the Epidemiology of 

Disasters) liczba katastrof naturalnych wzrosła na przestrzeni ostatnich 30 lat o 233% z czego 

ponad połowę (60%) stanowiły niszczące trzęsienia ziemi [1]. Szacuje się, że w XX wieku 

trzęsienia ziemi spowodowały śmierć ponad 1.5 miliona ludzi [2]. W pierwszym 

dziesięcioleciu XXI wieku liczba śmiertelnych ofiar katastrofalnych trzesień ziemi 

przekroczyła 780 000 a dalsze 2 miliardy ludzi zostało przez nie w różnym stopniu 

poszkodowanych[3]. Zestawienie tych liczb dobrze obrazuje dramatyczny wzrost zagrożenia 

tą klęską żywiołową oraz nowe wyzwania z jakimi musi się zmierzyć współczesne 

ratownictwo kataklizmowe. W kontekście postępującej urbanizacji i gwałtownego wzrostu 

liczebności populacji zamieszkujących strefy sejsmiczne można stwierdzić że 

prawdopodobieństwo wystąpienia w najbliższym czasie tragicznego w skutkach trzęsienia 

ziemi jest bardzo wysokie[4]. 

Oprócz wysokiej liczby ofiar śmiertelnych i olbrzymich strat materialnych trzęsienia ziemi 

powodują uwięzienie dużej liczby osób pod gruzami zniszczonych budynków. Na 

przeżywalność ofiar wpływa wiele czynników, które związane są ze rodzajem i ciężkością 

odniesionych na skutek katastrofy obrażeń, rodzajem uwięzienia, konstrukcją budynku i 

mechanizmem jego zawalenia się, dostępem do wody i pożywienia, czy warunkami 

klimatycznymi [3]. Jednak kluczowym czynnikiem wpływającym na śmiertelność osób 

uwięzionych pod gruzami jest czas uwięzienia. Dane statystyczne zgromadzone podczas akcji 

ratunkowych jednoznacznie wskazują że zdecydowana większość ofiar trzęsień ziemi zostaje 

uratowana w ciągu pierwszych 48 godzin od momentu katastrofy[5]. Po tym okresie czasu 

(zwanym z j. ang. „golden 48 hours”) liczba odnalezionych w rumowiskach żywych osób 

gwałtownie spada. Więcej niż pięć dni przeżywają tylko nieliczne ofiary, uwięzione w 

szczególnie korzystnych warunkach, mające np. dostęp do wody czy pożywienia. Dlatego 

szybka lokalizacja osób uwięzionych w rumowiskach w następstwie trzęsień ziemi lub innych 

katastrof ma krytyczne znaczenie dla efektywności akcji ratunkowych.  

Obecnie użycie psów ratowniczych jest najskuteczniejszą i powszechnie stosowaną metodą 

odnajdywania ofiar uwięzionych w gruzach zniszczonych budynków[6]. Wyszkolony pies 

ratunkowy mimo że charakteryzuje się doskonalym węchem i jest w stanie przeszukać w 

krótkim czasie relatywnie duży obszar rumowiska ma jednak szereg ograniczeń. Obejmują 
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one krótki czas pracy (ok. 30min), podatność na stres i frustrację, podatność na zagrożenia 

chemiczne i urazy w obszarze katastrofy, czy długie i kosztowne szkolenie[7]. Te 

ograniczenia spowodowały olbrzymie zapotrzebowanie na nowe alternatywne metody 

odnajdywania ofiar trzęsień ziemi, które mogłyby wspomóc pracę psów ratunkowych, lub 

nawet je zastąpić. Obecnie lokalizację osób uwięzionych pod gruzami wspierają rożnego 

rodzaju sondy lub boroskopy zawierające detektory audio/video (np. kamery pracujące w 

zakresie światła widzialnego lub podczerwieni), sondy akustyczne, czy czujniki wibracji[8]. 

Urządzenia te niewątpliwie poprawiają efektywność akcji ratunkowych, jednak nie stanowią 

poważnej alternatywy dla psów ratowniczych. Co ciekawe, analiza śladów chemicznych w 

środowisku katastrofy nie spotkała się dotychczas z większym zainteresowaniem w 

ratownictwie kataklizmowym, mimo że sukces psa jako narzędzia lokalizacyjnego wyraźnie 

sugeruje obecność w otoczeniu uwięzionej ofiary lotnych znaczników chemicznych 

charakterystycznych dla obecności człowieka. Dotychczas analiza chemiczna ukierunkowana 

na lotne ślady obecności człowieka ograniczona była do detekcji dwutlenku węgla, jednak 

raczej w kontekscie wykrywania nielegalnych imigrantów w lukach bagażowych samolotów i 

kontenerach niż lokalizacji ofiar w gruzach zawalonych budynków[9]. Co więcej, analiza 

chemiczna środowiska katastrofy mogłaby znacząco poprawić bezpieczeństwo ratowników 

poprzez wczesne wykrywanie substancji toksycznych uwolnionych w następstwie katastrofy 

[10]. Ten niewykorzystany potencjał analizy chemicznej w ratownictwie kataklizmowym 

przyczynił się do powołania konsorcjum zrzeszającego 21 partnerów z 11 krajów Unii 

Europejskiej, które w latach 2007-2012 realizowało projekt „Second generation locator for 

urban search and rescue operations” (SGL for USaR, FP7-SECURITY-217967). Nadrzednym 

celem tego projektu było opracowanie alternatywnego przenośnego systemu lokalizującego 

osoby uwięzione w gruzach budynków poprzez analizę śladów chemicznych 

charakterystycznych dla obecności człowieka w środowisku katastrofy.  

Lotne związki organiczne tworzące specyficzny dla człowieka wzorzec chemiczny uwalniane 

są przez różne płyny ustrojowe lub tkanki (oddech, skóra, mocz, krew, pot). W kontekscie 

lokalizacji ofiar uwiezionych w gruzowiskach źródła bioznaczników można podzielić na na: 

(i) źródła o ciągłej emisji i (ii) źródła czasowe. Pierwsza grupa obejmująca oddech i skórę jest 

szczególna istotna dla ratownictwa kataklizmowego, gdyż oferuje długotrwałą emisję lotnych 

związków organicznych i tym samym może wspierać lokalizację ocalałych podczas całego 

okresu uwięzienia w rumowisku. Co więcej, biomarkery specificzne dla oddechu mogą 

pozwolić na ocenę stanu zdrowia uwięzionej ofiary i odróżnienie wzorców chemicznych 
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typowych dla zwłok i żywych ludzi. Źródła czasowe takie jak mocz i krew oferują 

ograniczoną czasowo emisję lotnych znaczników, jednak ich udział w formowaniu 

specificznego dla ofiary wzorca chemicznego nie powinien być ignorowany. Anality 

pochodziące z tych źródeł mogą w sposób istotny wzmocnić sygnał chemiczny dostarczany 

przez oddech i skóre i tym samym wspomóc lokalizację ofiar.  

Pochodzenie wielu lotnych związków organicznych obecnych w organizmie człowieka jest w 

większości przypadków niepewne i pozostaje przedmiotem intensywnych badań. 

Powszechnie przyjmuje się iż związki te są: (i) produktami ubocznymi, lub końcowymi 

procesów metabolicznych zachodzących w organiźmie, (ii) zanieczyszczeniami 

wynikającymi z narażenia środowiskowego, medycznego lub przemysłowego, (iii) 

składnikami lub produktami metabolizmu przyjmowanego pożywnienia, (iv) metabolitami 

produkowanymi przez mikroflorę zasiedlającą organizm człowieka, lub (v) produktami stanu 

stresu oksydacyjnego w organiźmie (np. na powierzchni skóry). Wielkość produkcji i 

poziomy emisji tych zwiazków z organizmu człowieka są słabo znane. Stan ten wynika ze 

wspomnianej ograniczonej wiedzy na temat ich pochodzenia, złożonosci ludzkiego 

metabonomu, a przede wszystkim z ograniczeń instrumentalnych. Jednak obserwowany w 

ostatnich latach gwałtowny postęp w dziedzinie technik analitycznych pozwala mieć nadzieję 

na szybkie wyjaśnienie powyższych kwestii.  

Stan uwięzienia i związane z katastrofą obrażenia wywołują gwałtowne zmiany w fizjologii i 

biochemii człowieka[11]. Zakres typowych obrażeń występujących w następstwach trzęsień 

ziemi  obejmuje złamania, rany szarpane, zgniecenia tkanek miękkich prowadzące do zespołu 

zmiażdżenia i rabdomiolizy, czy urazy kręgosłupa i klatki piersiowej[3]. Obrażenia te wraz z 

innymi powikłaniami związanymi ze stanem uwięzienia (odwodnienie, szok fizyczny, 

asfiksja, brak pożywienia) wywołują szereg metabolicznych, fizycznych i neuroendokrynnych 

odpowiedzi organizmu, które w istotny sposób mogą zmienić produkcję i uwalnianie 

charakterystycznych dla człowieka lotnych biomarkerów[11]. Istotną rolę odgrywają tu 

również szeroko pojęte warunki fizyczne uwięzienia, takie jak temperatura, wilgotność, 

obecność lub brak prądów powietrznych w rumowisku, czy przetrwanie pustych przestrzeni 

we wnętrzu rumowiska.  

Po wyemitowaniu specyficzny dla człowieka wzorzec chemiczny ulega dalszym 

modyfikacjom w środowisku katastrofy. Tworzące go lotne biomarkery są rozprzestrzeniane i 

rozcieńczane przez prądy powietrzne, oddziaływują z materiałami rumowiska (beton, cegła, 

szkło, metal, drewno) i mieszają się z licznymi lotnymi zanieczyszczeniami środowiskowymi. 
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Powietrze miejskie stanowi naturalne tło dla tych znaczników. Zazwyczaj jest ono silnie 

zanieczyszczone licznymi lotnymi związkami organicznymi pochodzącymi z różnych źródeł 

antropogenicznych (pojazdy silnikowe, spalanie paliw kopalnych, odparowywanie paliw i 

rozpuszczalników, bioodpady z gospodarstw domowych). Stężenia tych związków 

charakteryzują się zazwyczaj duża zmiennością, cyklami dziennymi i sezonowymi, czy 

gwałtownymi skokami związanymi z lokalną chwilową emisją. Co więcej, poziomy tych 

zanieczyszczeń różnią się pomiędzy aglomeracjami odzwierciedlając różnice w składzie 

stosowanych paliw, sposobie ogrzewania budynków, czy regulacjach prawnych dotyczących 

ograniczenia emisji tych związków. Ta skomplikowana i zmienna mieszanina staje się jeszcze 

bardziej złożona w następstwie trzęsienia ziemi. Materiały konstrukcyjne zawalonych 

bydynków, uszkodzone instalacje gazowe i kanalizacyjne, zwłoki, czy ogień są źródłem 

olbrzymiej ilości zanieczyszczeń, które dodatkowo zniekształcają informację dostarczaną 

przez lotne związki uwalniane przez ludzkie ciało[12]. Fragmenty materiałów 

konstrukcyjnych, pył, kurz stanowią kolejny czynnik zakłócający detekcję bioznaczników 

obecności człowieka. Sorpcja, czy reakcje chemiczne z tymi materiałami mogą drastycznie 

obniżyć stężenia znaczników i uniemożliwić ich detekcję w środowisku katastrofy.  

Mnogość czynników zakłócających, złożoność i zmiennosć środowiska katastrofy, 

nieprzewidywalność stanu fizjologicznego i medycznego ofiary, jak i ograniczenia natury 

etycznej i technicznej w poważnym stopniu komplikują i ograniczają badania w tej 

specyficznej dziedzinie naukowej. W tym kontekscie identyfikacja znaczników obecności 

człowieka wykazujących dużą odporność na czynniki zakłócające a jednocześnie 

wykrywalnych przez dostępne przenośne techniki analityczne jest zadaniem niezwykle 

trudnym, mającym jednak pierwszorzędne znaczenie dla zastosowania analizy chemicznej w  

ratownictwie kataklizmowym.  

Wyniki osiągnięte w omawianym cyklu badań zostały uzyskałem w trakcie realizacji 

projektów SGL for USaR (Second generation locator for urban search and rescue operations, 

FP7-SECURITY-217967, 2007-2012), oraz DHS (Detektion humaner Signaturen zum Schutz 

kritischer Infrastruktur, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft GmbH (FFG) nr 

836308, 2012-2015) i opublikowałem w latach 2010-2015 w 11 pracach naukowych o 

łącznym wskaźniku impact factor równym 35,434 (lista JCR). Nadrzędnym celem tych 

projektów było opracowanie alternatywy dla obecnie stosowanych metod lokalizacji ofiar 

uwięzionych w gruzach budynków opartej na analizie śladów chemicznych 

charakterystycznych dla ludzi. Omawiany cykl badań składa sie z trzech głównych wątków 
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badawczych: (i) poszukiwania/identyfikacji lotnych składników ludzkiego metabolomu 

mających potencjał jako znaczniki obecności człowieka (stworzenie biblioteki potencjalnych 

bioznaczników), (ii)  badania ewolucji tych bioznaczników w środowisku katastrofy, oraz (iii) 

oceny przydatności wybranych przenośnych technik analitycznych do ich wykrywania i 

identyfikacji.  

Moje badania opierały się na trzech podstawowych technikach analitycznych; (i) 

chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią masową (GC-MS), (ii) spektrometrii 

ruchliwości jonów (IMS), oraz nowatorskiej (iii) spektrometrii czasu rzeczywistego SRI-

TOF-MS (selective reagent ionization time-of-flight mass spectrometry) znanej dotychczas 

jako spektrometria transferu protonu (PTR-TOF-MS).  

Chromatografia gazowa w połączeniu ze spektrometrią masową stanowi podstawowe 

narzędzie w badaniach lotnych składników ludzkiego metabolomu. W połączeniu z różnymi 

technikami zatężania próbki, czy ekstrakcji związków (np. mikroekstrakcja do fazy stałej 

(SPME), czy needle trap extraction (NTE)) pozwala na wykrywanie obecności analitów na 

ultra niskich poziomach stężeń rzędu ppb-ppt. Niewątpliwą zaletą tej techniki są także 

zaawansowane techniki separacji i identyfikacji składników próbki. Pomimo tych zalet 

techniki GC-MS są technikami bardzo czasochłonnymi i pracochłonnymi wymagającymi 

zaangażowania doświadczonego personelu. W przypadku analiz niecelowanych wąskie gardło 

techniki GC-MS stanowi analiza danych, która tylko do pewnego stopnia może zostać 

zautomatyzowana.  

Spektrometry czasu rzeczywistego SRI-TOF-MS/PTR-TOF-MS pozwalają na ultra szybką i 

czułą analizę lotnych składników ludzkiego metabolomu. Należy tu podkreślić że techniki te 

nie wymagają uciążliwych i czasochłonnych procedur popierania próbki, jej przechowywania 

czy preparatyki. Tym samym w znacznym stopniu zredukowane jest ryzyko zanieczyszczenia 

próbek, czy też strat analitów związanych z tymi etapami analizy. Krótki czas pomiaru (nawet 

poniżej 1s) pozwala na monitoring nagłych zmian w metabolomie, co okazało się nieocenione 

w wielu badaniach nad kinetyką i dynamiką ludzkiego oddechu. Spektrometry czasu 

rzeczywistego są jednak instrumentami o niskiej selektywności i ograniczonych 

możliwościach identyfikacji wykrywanych analitów.  

Spektrometria ruchliwości jonów (IMS) rozdziela zjonizowane składniki próbki 

wykorzystując różnice w ich ruchliwości w gazie buforowym pod wpływem zewnętrznego 

pola elektrycznego. Technika ta oferuje szerokie spektrum instrumentów wykorzystujących 

różnego rodzaju efekty związane z wielkością i charakterem stosowanego pola elektrycznego, 
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czy jego kierunkiem w stosunku do kierunku wprowadzanej próbki. Niewątpliwą zaletą tej 

techniki są stosunkowo małe rozmiary spektrometrów ruchliwości jonów, oraz ich doskonała 

czułość. Analiza próbki z reguły nie wymaga jej preparatyki, a wynikiem pomiaru jest 

zazwyczaj wzorzec sygnałowy, którego porównanie z biblioteką wzorców jest podstawą 

identyfikacji próbki. Niską selektywność techniki IMS kompensuję się poprzez jej sprzężenie 

z np. chromatografią gazową bądź cieczową.  

Idealny znacznik obecności człowieka w środowisku katastrofy powinien charakteryzować się 

wysoką częstotliwością występowania, dużą lotnością i obojętnością chemiczną a 

jednocześnie powinien być produkowany i emitowany w sposób ciągły w znacznych ilościach 

przez organizm człowieka. Powinien również być stosunkowo łatwo wykrywany przez 

obecnie dostępne przenośne techniki analityczne. Biorąc pod uwagę mnogość i 

nieprzewidywalność czynników wpływających na emisję lotnych związków organicznyh z 

organizmu człowieka jak i ograniczoną wiedzę na temat ich pochodzenia i produkcji (w 

szególności w warunkach uwięzienia) jako wstępne kryteria selekcji potencjalnych 

znaczników zostały przyjęte ich wszechobecność w ludzkim metabolomie i poziom emisji. 

Dla celów omawianaego osiągnięcia naukowego przyjęto 80% próg częstotliwości 

występowania danego związku w metabolomie jako wystarczający dla spełnienia warunku 

wszechwystepowania.   

Celem prac [A1-A4] było zbadanie składu metabolomu ludzkiego moczu ukierunkowane na 

selekcję lotnych analitów wykazujących duży potencjał jako znaczniki charakterystyczne dla 

obecności człowieka.  W pracy [A1] zastosowałem chromatografię gazową sprzężoną ze 

spektrometrią mass (GC-MS), oraz mikroekstrakcję do fazy stałej (SPME) do analizy fazy 

nadpowierzchniowej (head-space) próbek moczu pobranych od ochotników. Szczególny 

nacisk został położony na rzetelną i wiarygodną identyfikację analitów i zachowanie 

oryginalnego składu analizowanej matrycy. W praktyce oznaczało to rezygnację z często 

praktykowanych w analizie head-space modyfikacji próbek poprzez np. wysalanie, czy 

zmianę pH, aby jak najwierniej oddać emisję związków z moczu w środowisku katastrofy. 

Spośród zidentyfikowanych 148 metabolitów emitowanych przez niezmodyfikowany ludzki 

mocz wyselekcjonowałem 33 związki charakteryzujące się dużą lotnością, wysoką 

częstotliwością występowania (>80%) i stosunkowo wysokimi stężeniami. Spośród 

wybranych analitów najliczniejszą klasę stanowiły ketony (10 związków: aceton, 2-butanon, 

3-metyl-2-butanon, 3-metyl-2-pentanon, 2-pentanon, 4-metyl-2-pentanon, 2-heptanon, 4-

heptanon, 3-heksanon, 3-penten-2-on), aldehydy (7 związków: n-propanal, 2-metylpropanal, 



10 
 

2-metyl-butanal, 2-metyl-2-butenal, n-pentanal, n-heksanal, n-oktanal), oraz lotne związki 

siarki (6 analitów: merkaptan metylowy, siarczek dimetylu, disiarczek dimetylu, trisiarczek 

dimetylu, sulfon dimetylu, izotiocyjanian allilu). Ponadto zbadałem wpływ starzenia się 

próbek moczu przechowywanych w temperaturze pokojowej na profil metaboliczny ich fazy 

nadpowierzchniowej. Czterodniowy monitoring wykazał wzrost stężenia 26 analitów z pośród 

wyselekcjonowanego zestawu znaczników. Największy wzrost emisji stwierdziłem dla 

disiarczku dimetylu (500%) i trisiarczku dimetylu (525%). Badania nad ewolucją wzorca 

chemicznego w sąsiedzwie ludzkiego moczu kontynuowałem w pracy [A2]. Jednym z celów 

tej pracy było zbadanie charakteru i czasu trwania sygnału chemicznego wysyłanego przez to 

czasowe źródło bioznaczników. Eksperymenty przeprowadzałem z wykorzystaniem techniki 

SPME-GC-MS, oraz zaprojektowanego i zbudowanego przeze mnie minisymulatora 

środowiska katastrofy (Rysunek 1). Symulator umożliwiał analizę chemiczną fazy 

nadpowierzniowej nad próbką moczu dla różnych warunków środowiska katastrofy (np. typu 

materiału gruzowiska, temperatury, wilgotności, obecności lub braku prądów powietrznych).  

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 1. Schemat symulatora środowiska 
katastrofy. 

 

Opary emitowane prze małą próbkę moczu (1ml) były monitorowane przez okres 24 godzin z 

częstotliwością pomiarów co około 36 minut w obecności łagodnych prądów powietrznych. 

Ogółem zidentyfikowałem 22 lotne metabolity z czego sześć (aceton, 2-butanon, 2-pentanon, 

4-heptanone, pyrol i siarczek dimetylu) było obecnych we wszystkich próbkach. Profile 

stężeń monitorowanych związków wykazywały maximum (pik) obserwowany wkrótce po 

wprowadzeniu próbki do symulatora, oraz następujący po nim spadek ich poziomów 

odzwierciedlający usuwanie analitów z symulatora przez prądy powietrzne. Najwyższe 

stężenia (dla maksimum piku) zaobserwowałem dla acetonu (300-600 ppb), 2-butanonu (5-46 
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ppb), oraz 2-pentanonu (13-73 ppb). Metabolity bardziej lotne i słabo rozpuszczalne w 

wodzie/moczu (np. furany) były stosunkowo szybko usuwane z sąsiedzwa próbek moczu (4-5 

godzin), podczas gdy związki bardziej polarne (ketony) wykazywały w tych warunkach 

podniesione stężenia do końca trwania eksperymentu. Rezultaty prac [A1-A2] zostały 

potwierdzone w pracach [A3-A4], w których do profilowania metabolicznego fazy 

nadpowierzchniowej ludzkiego moczu zastosowałem spektrometr ruchliwości jonów 

sprzężony z multikapilarna kolumną chromatograficzną (MCC-IMS) oraz wspomniany wyżej 

symulator środowiska katastrofy. Motywacją do powstania tych prac była potrzeba 

potwierdzenia wyników prac [A1-A2] przy pomocy alternatywnej techniki analitycznej. 

Wyniki przeprowadzonych analiz potwierdziły wysoką częstość występowania 9 związków 

(aceton, n-propanal, 3-metyl-2-butanon, 2-metylpropanal, 4-heptanon, 2-heptanon, 2-

pentanon, n-octanal i n-heksanal) z zestawu potencjalnych biomarkerów ludzkiego ciała 

uzyskanego w pracy [A1].  

Prace [A5-A7] – to cykl artykułów zwiazanych z poszukiwaniem lotnych śladów obecności 

człowieka pośród metabolitów produkowanych i uwalnianych przez ludzką skórę. Należy 

tutaj podkreślić, że cel tych prac obejmował nie tylko identyfikację potencjalnych 

biomarkerów ale również ilościowe oznaczenie wielkości ich emisji. Pomimo olbrzymiego 

zainteresowania związkami emitowanymi przez ludzką skórę i znacznej ilości źródeł 

literaturowych poziomy emisji lotnych związków organicznych ze skóry są bardzo słabo 

znane, a ich wartości wyznaczone dla kilku zaledwie metabolitów. Przyczyną takiego stanu 

wiedzy są utra niskie poziomy emitowanych analitów, niedostępność (lub wysoki koszt) 

materiałów referencyjnych (standardów), a także trudności techniczne związane z 

miarodajnym pobieraniem probek i przeprowadzaniem eksperymenów. W kontekscie 

zastosowania analizy chemicznej w ratownictwie kataklizmowym poziom emisji biomarkera 

ma jednak pierwszorzedne znaczenie, gdyż determinuje jego stężenie w otoczeniu uwięzionej 

ofiary. Omawiany cykl artykułów miał na celu wypełnienie tej luki w aktualnym stanie 

wiedzy. W pracy [A5] analizowałem techniką SPME-GC-MS wzorzec chemiczny tworzony 

przez lotne związki organiczne uwalniane przez skórę dłoni i przedramienia 31 ochotników. 

Zidentyfikowałem i ilościowo oznaczyłem 63 anality o średnich poziomach emisji od 0,55 do 

4790 fmol×cm−2×min−1. W tej grupie dominującymi klasami chemicznymi były aldehydy i 

węglowodory alifatyczne mające odpowiednio po 18 i 17 przedstawicieli. 32 metabolity 

zostały wykryte w przynajmniej 80% próbek. Szczególnie wysokie poziomy emisji 

przekraczające 100 fmol×cm−2×min−1 zostały stwierdzone dla acetonu, metyl heptenonu i 
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aldehydu octowego. W pracy podjąłem również próbę wyjaśnienia pochodzenia 

obserwowanych związków na podstawie analizy bibliograficznej i badań własnych. Należy 

podkreślić iż praca [A5] jest według mojej najlepszej wiedzy pierwszą, w której 

oznaczono w sposób ilościowy poziomy emisji tak dużej grupy lotnych związków 

organicznych z ludzkiej skóry. Kontynuację tych badań stanowiła praca [A6], w której 

monitorowałem w czasie rzeczywistym emisję 12 związków z zestawu metabolitów 

wyselekcjonowanych w pracy [A5]. Grupę tą tworzyły aldehydy (n-propanal, n-heksanal, n-

heptanal, n-oktanal, n-nonanal i 2-metyl-2-propenal), ketony (aceton, 2-butanon, 3-buten-2-on 

i 6-metyl-5-hepten-2-on), 2-metyl-2-penten i DL-limonen. Eksperymenty przeprowadzałem 

przy użyciu techniki spektrometrii masowej SRI-TOF-MS (selective reagent ionization time-

of-flight mass spectrometry), oraz komory pletyzmograficznej imitującej warunki uwięzienia 

pod gruzami budynków. Opracowany przeze mnie dla celów eksperymentu nowatorski 

układ pomiarowy pozwolił na pomiar w czasie rzeczywistym emisji lotnych metabolitów 

z całej powierzni skóry człowieka przy jednoczesnym odseparowaniu tego źródła 

znaczników od wydychanego powietrza (Rysunek 2). 

 

 

 

 

 

Rysunek 2. Monitoring emisji lotnych metabolitów z 
całej powierzchn skóry 

 

Obserwowane średnie poziomy emisji znajdowały sie w zakresie się od 0,28 to 44,8 

nmol×osobę−1×min−1 i były nieco wyższe od poziomów obserwowanych w pracy [A5], co 

dobrze odzwierciedla wpływ składu i grubości warstwy łoju skórnego pokrywającego ludzką 

skóre na emisję lotnych metabolitów z różnych części ciała. W kontekście zastosowania 

analizy chemicznej w ratownictwie kataklizmowym praca [A6] jest szczególnie istotna, gdyż 

pozwoliła na oszacowanie calkowitej emisji ze skóry wielu interesujących znaczników 

obecności człowieka. Emisja lotnych związków organicznych przez skórę centralnych części 

ciała ludzkiego była także celem moich badań w pracy [A7], gdzie zastosowałem do tego celu 

spektrometrię ruchliwości jonów sprzężoną z chromatografią gazową (MCC-IMS). Należy 
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zaznaczyć, iż było to pierwsze zastosonie tej techniki w badaniach metabonomu ludzkiej 

skóry. Spośród ponad 20 zidentyfikowanych metabolitów monitorowano w sposób ilościowy 

8 związków (3-metyl-2-butenal, metyl heptenon, sec-butyl acetat, benzaldehyd, n-oktanal, 2-

etylheksanol, n-nonanal i n-dekanal) obecnych w metabolomie skóry 7 ochotników. 

Stosunkowo krótki czas analizy pozwolił na próbkowanie produkowanego przez skórę wzorca 

chemicznego z częstotliwością 12 pomiarów na godzinę. Obserwowane poziomy emisji 

analitów wahały się od 0,12 do 2 µg×godz-1×m2. Istotnym osiagnieciem tej pracy było 

zademonstrowanie potencjału spektrometrii ruchliwości jonów do profilowania wzorca 

chemicznego tworzonego przez lotne związki organiczne produkowane przez ludzką skórę.  

W pracy [A8] przeprowadzałem analizę metaboliczną ludzkiej krwi w wykorzystaniem 

platformy instrumentalnej HS-SPME-GC-MS. Krew może być istotnym źródłem 

biomarkerów tworzących wzorzec chemiczny charakterystyczny dla człowieka w 

początkowym okresie uwięzienia w gruzowisku. Liczne obrażenia mechaniczne jakich 

doznaja ofiary w wyniku kataklizmu znacząco zwiększają ryzyko krwawienia i tym samym 

emisji analitów z tego źródła. Pomimo czasowego charakteru tej emisji lotne ślady chemiczne 

emitowane przez krew mogą w sposób znaczący wzmocnić charakterystyczny dla człowieka 

sygnał chemiczny i tym samych ułatwić jego lokalizację. Profil lotnych analitów w ludzkiej 

krwi był dotychczas stosunkowo słabo znany i ograniczony do niewielkiej liczby związków 

toksycznych, lub będących wskaźnikami narażenia środowiskowego. Jedną z przyczyn tego 

stanu wiedzy są bardzo niskie stężenia lotnych metabolitów we krwi, będące często poniżej 

możliwości analitycznych dostępnych technik. W omawianej pracy podjąłem próbę 

rozszerzenia tej wiedzy o inne lotne zwiazki organiczne. Zoptymalizowana i niecelowana 

ilościowa analiza fazy nadpowierzniowej krwi pobranej od 28 ochotników pozwoliła na 

wiarygodną identyfikację i kwantyfikację 62 analitów. Obserwowane stężenia obejmowały 

kilka rzędów wielkości i mieściły się w zakresie od 10 pmol×L-1do 6.7 µmol×L-1. Dziesięć 

związków było obecnych we wszystkich próbkach (aceton, siarczek dimetylu, octan metylu, 

izopren, 2-butanon, 2-pentanon, 4-heptanon, 2-heptanon, p-cymen i DL-limonen), a sześć 

(selenek dimetylu, 3-metyl furan, n-heksan, siarczek metylopropylowy, n-oktan i p-ksylen) w 

przynajmniej 80% z nich. Chociaż stopień wzmocnienia specyficznego dla człowieka wzorca 

chemicznego przez lotne metabolity pochodzące z krwi zależy od rodzaju i cieżkości obrażeń 

i jest tym samym trudny do przewidzenia, wyniki uzyskane w pracy [A8] są ważnym 

czynnikiem wspomagającym selekcję znaczników pochodzących z innych źródeł.  
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W kontekscie identyfikacji chemicznych śladów obecności człowieka wydychane powietrze 

stanowi szczególnie istotne źródło lotnych biomarkerów. Ciągły charakter emisji, oraz jej 

ustanie w chwili chwili śmierci ofiary mogą mieć szczególne znaczenie dla oceny stanu 

zdrowia uwięzionej ofiary i odróżnienia jej wzorca chemicznego od wzorca 

charakterystrycznego dla zwłok. Co więcej, informacja dostarczona przez wydychane 

metabolity mogłaby w sposób znaczący ograniczyć liczbę wyników fałszywie dodatnich w 

trakcie akcji ratunkowych wspieranych przez analizę chemiczną. Z tych powodów lotne 

związki organiczne obecne w oddechu  stanowiły istotny obiekt badań w omawianym cyklu 

prac. W przeciągu ostatnich dwudziestu lat analiza składu wydychanego powietrza spotkała 

się z olbrzymim zainteresowaniem w naukach biomedycznych w kontekscie poszukiwań 

nowych, nieinwazyjnych i jednocześnie czułych metod diagnostycznych dla wielu chorób i 

zaburzeń metabolicznych. Efektem tego szczególnego zainteresowania są liczne doniesienia 

literaturowe dotyczące chemicznego składu ludzkiego oddechu. Jednak pomimo licznych 

źródeł literaturowych raportowane profile metaboliczne często oparte są na wynikach 

jakościowych lub półilościowych, bądź zawierają anality błędnie zidentyfikowane. Prace 

[B18 i A8] podejmują próbę rozwiązania tego problemu. W pracy [B18] przeprowadzono 

badania składu oddechu 115 osób metodami GC-MS z wykorzystaniem rurek sorpcyjnych i 

systemu termicznej desorpcji (TD) do ekstrakcji lotnych zwiazków organicznych. Ogółem 

zostało wykkrytych 748 metabolitów, przy czym tylko 266 z nich  było obecnych w więcej 

niż 10% próbek. 162 związki zostały jednoznacznie zidentyfikowane przynajmniej dwoma 

różnymi metodami. W kontekscie ratownictwa kataklizmowego szczególnie interesująca jest 

grupa 50 analitów o częstości występowania w oddechu przekraczającej 80%. Ponadto 

stwierdzono w uzyskanym profilu metabolicznym obecność 86 zwiazków związanych z 

nawykiem palenia tytoniu. Ten ostatni wynik można uznać za istotne osiagnięcie pracy [B18] 

mające duży wkład w proces poznania pochodzenia analitów obecnych w wydychanym przez 

człowieka powietrzu. Identyfikacja związków o pochodzeniu egzogennym, zanieczyszczeń 

środowiskowych ma olbrzymie znaczenie dla wysiłków ukierunkowanych na poznanie 

wzorca metabolicznego odzwierciedlającego procesy biochemiczne zachodzące w 

organiźmie. Analizy ilościowe lotnych metabolitów w oddechu zdrowych ochotników 

przeprowadzałem w pracy [A8]. Oprócz znalezienia związków charakteryzujących się 

wysoką częstością występowania w oddechu celem tej pracy było oznaczenie ich typowych 

poziomów. Cele te osiągnąłem stosując technikę GC-MS, oraz mikroekstrakcję do igieł 

wypełnionych materiałem sorpcyjnym (needle trap extraction (NTE)). Spośród 67 

jednoznacznie zidentyfikowanych i ilościowo oznaczonych lotnych związków organicznych 
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najliczniejszą grupę stanowiły węglowodory (34%), a następnie terpeny (12%), ketony (10%) 

i związki aromatyczne (10%). Wartości zanotowanych stężeń wynosiły od 0.02 do 2500 ppb, 

jednak w przypadku 65% analitów nie przekraczały 1 ppb. Poziomy 22 metabolitów w 

wydychanym powietrzu były statystycznie znacząco wyższe niż w powietrzu wdychanym, 

przy czym 16 z nich (isopren, aceton, selenek dimetylu, p-cymen, 2-pentanon, siarczek 

metylopropylowy, siarczek dimetylu, n-octan, 3-buten-2-on, 3-metyl-furan, siarczek 

metyloallylowy, α-pinen, β-Pinee, DL-limonen and ocan metylu) charakteryzowało się także 

wysoką częstością występowania (>80%) w badaniej grupie ochotników. Wartym 

podkreślenia osiągnięciem pracy [A8] jest jednoczesne ilościowe oznaczenie profilów 

metabolicznych wydychanego powietrza i krwi. Takie podejście zakładające równoległe 

analizy lotnych związków organicznych w kilku płynach biologicznych i/lub tkankach 

znacznie poszerza informację przekazywaną przez te związki i zasadniczo zwiększa ich 

zastosowanie w naukach biomedycznych. 

Wyemitowany przez uwięzioną w rumowisku ofiarę wzorzec chemiczny odziaływuje ze 

środowiskiem katastrofy i tym samym może ulec znaczącym modyfikacjom. Kluczowym 

czynnikiem zakłócającym jest w tym przypadku samo rumowisko; jego struktura i skład. 

Sorpcja, czy reakcje chemiczne z fragmentami materiałów konstrukcyjnych zawalonych 

budynków mogą drastycznie ograniczyć użyteczność wielu potencjalnych lotnych 

znaczników do lokalizacji ofiar w trakcie akcji ratunkowych. Mnogość i nieprzewidywalność 

materiałów konstrukcyjnych (beton, cegła, kamień, szkło, glina, metal, drewno), złożoność i 

zmienność możliwych konstrukcji budynków stanowią jednak istotne wyzwanie dla badań w 

tej dziedzinie. Dotychczas problem ten nie był poruszany w literaturze fachowej, a cykl prac 

[A2-A4] podejmujący próbę poznania tego oddziaływania można uznać za pionierski w 

tym kontekście. W pracy [A2] badałem wpływ obecności typowych materiałów gruzowiska 

(cegła, beton) na wzorzec chemiczny emitowany przez ludzki mocz. Eksperymenty polegały 

na porównaniu  profilów metabolicznych oparów ludzkiego moczu w warunkach obecności i 

braku wybranego materiału konstrukcyjnego o zdefiniowanym uziarnieniu (4-8mm) w 

opisanym powyżej minisymulatorze gruzowiska. Profilowanie metaboliczne prowadziłem 

przez okres 24 godzin przy pomocy platformy HS-SPME-GC-MS. Stwierdziłem słaby wpływ 

badanych materiałów na profile metabolitów niepolarnych i bardziej lotnych (np. furanów, 

czy niektórych związków siarki). Znacznie większą wraźliwość na obecność badanych 

materiałów wykazywały zwiazki bardziej polarne i o większej masie czasteczkowej (np. 

ketony). W szczególności wpływ ten przejawiał się poprzez (i) znaczące obniżenie 
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obserwowanych stężeń substancji śladowych i (ii) wydłużenie czasu ich obecności w 

sąsiedztwie próbki moczu. Beton okazał się materiałem o znacząco większych 

właściwościach sorpcyjnych niż cegła. Przykładowo, obecność warstwy ziaren cegły obniżyła 

obserwowane stężenia 2-butanonu, 2-pentanonu i 4-heptanonu o odpowiednio 20%, 50% i 

75%. W przypadku obecności analogicznej warstwy betonu stężenia tych związków były 

dwukrotnie, dziewięciokrotnie i czternastokrotnie niższe. Problem wpływu materiału 

rumowiska na sygnał chemiczny wysyłany przez człowieka w stanie uwięzienia w ruinach 

budynków był także przedmiotem moich badań w pracach [A3] i [A4]. W pracy [A3] 

badałem przenikanie składników oparów moczu przez warstwę piasku kwarcowego o różnym 

uziarnieniu (0,5-1; 1-2 i 4-8 mm). Do analizy instrumentalnej wykorzystałem technikę MCC-

IMS, oraz minisymulator środowiska katastrofy. Trzygodzinny monitoring składu powietrza 

nad warstwami ziaren kwarcu potwierdził obecność 11 związków uwalnianych przez próbki 

moczu umieszczane pod badanym materiałem. Spośród zidentyfikowanych analitów 

najliczniejszą grupe stanowiły ketony (aceton, 3-metyl-2-butanon, 2-heptanon i 4-heptanon), 

oraz aldehydy (n-propanal, 2-metylpropanal, n-heksanal i n-oktanal). Cztery metabolity; 

acetone, 3-metyl-2-butanon, 2-heptanon i n-oktanal zostały wykryte w 90% eksperymentów. 

Najkrótsze czasy przenikania przez 4-centymetrową warstwę kwarcu stwierdzono dla 

acetonu, n-propanalu, n-oktanalu i 3-metyl-2-butanonu. Badania te kontynuowałem w pracy 

[A4]. Głównymi celami tej pracy było (i) badanie charakterystyki czasowej stężeń lotnych 

metabolitów uwalnianych przez ludzki mocz i przenikających przez wybrany materiał 

rumowiska na przykładzie n-oktanalu i 2-heptanonu, oraz (ii) ocena przydatności techniki 

MCC-IMS do monitoringu śladów obecności człowieka. Eksperymenty obejmowały 

celowaną analizę metaboliczną fazy nadpowierzchniowej warstw kwarcu o różnej grubości 

(4, 8 i 12 cm) i ziarnistości (2-4 mm i 4-8 mm) umieszczonych w opisanym powyżej 

symulatorze środowiska katastrofy. W warunkach eksperymentu 2-heptanon przenikał przez 

badany materiał rumowiska 4 razy szybciej niż n-oktanal. Ponadto, dwu- i trzykrotne 

zwiększenie grubości warstwy kwarcu wydłużało czasy przenikania n-oktanalu i 2-heptanonu 

odpowiednio trzy- i siedmiokrotnie, oraz trzy- i pieciokrotnie. 

Ważnym wątkiem badawczym omawianego cyklu badań była ocena przydatności wybranych 

przenośnych technik analitycznych do detekcji i identyfikacji składników wzorca 

chemicznego związanego z obecnościa człowieka w gruzowisku. Wybór odpowiedniego 

analizatora chemicznego umożliwiającego lokalizację ofiar jest czynnikiem szczególnie 

istotnym, warunkującym sukces analizy chemicznej w ratownictwie kataklizmowym. Idealny 
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lokalizator powinien być urządzeniem przenośnym, prostym w obsłudze, o niskim zużyciu 

energii i krótkim czasie odpowiedzi, a jednocześnie czułym i selektywnym dla bioznaczników 

obecności człowieka. Jedną z potencjalnych technik, które mogłyby spełnić te wymagania jest 

spektrometria ruchliwości jonów (IMS). Spektrometry oparte na tej technice są w wielu 

przypadkach przyrządami przenośnymi, o krótkim czasie pomiaru i charakteryzującymi się 

dużą czułością. Co więcej, spektrometry tego typu są powszechnie stosowane w warunkach 

terenowych do wykrywania bojowych środków chemicznych, czy przemysłowych substancji 

toksycznych i doświadczenie, oraz know-how zdobyte w związku z tymi zastosowaniami 

mogłyby sie okazać nieocenione w ratownictwie kataklizmowym. Ewaluacja możliwości 

analitycznych wybranych spektrometrów ruchliwości jonów w kontekście oznaczania 

potencjalnych znaczników obecności człowieka była jednym z celów prac [A3, A4, A7 i A9]. 

W szczególnosci, prace [A3, A4 i A7] dotyczyły spektrometru ruchliwości jonów 

sprzężonego z multikapilarna kolumną chromatograficzną (MCC-IMS), podczas gdy praca 

[A9] była poświęcona spektrometrowi AIMS (aspiration IMS). Testowany model 

spektrometru MCC-IMS charakteryzował się doskonałymi wartościami granic wykrywalności 

i oznaczalności (0,02-3 ppb), oraz akceptowalną precyzją pomiarów (<15%) dla większości 

znaczników wyselekcjonowanych metodami GC-MS. Zastosowanie multikapilarnej kolumny 

chromatograficznej wydatnie poprawia selektywność techniki, okupiona jednak wydłużonym 

czasem analizy. Niewątpliwą wadą tego spektrometru  (dotyczącą jednak wszystkich technik 

IMS) jest niemożność oznaczania pewnych klas analitów np. alkanów. Mimo że, obecnie 

produkowane spektrometry MCC-IMS są bardziej urządzeniami przenośnymi niż 

podręcznymi, to postepująca ich miniaturyzacja, oraz coraz krótszy czas analiz pozwalają 

mieć nadzieję że technika MCC-IMS będzie wkrótce liczącym się narzędziem w wykrywaniu 

śladów obecności człowieka w środowisku katastrofy. Znacznie mniejszymi rozmiarami i 

prostotą obsługi charakteryzuje się spektrometr AIMS (aspiration IMS, typ Vamppi, 

Environics Oy), który testowałem w pracy [A9]. Urządzenie cechuje niska selektywność, a 

wynikiem pomiaru jest wzorzec sygnałowy, którego porównanie z biblioteką wzorców jest 

podstawą identyfikacji próbki. W kontekście złożoności i zmienności środowiska katastrofy 

narzuca to konieczność stworzenia odpowiednio bogatej biblioteki wzorców umożliwiającej 

identyfikację sygnału chemicznego emitowanego przez człowieka w różnych warunkach 

uwięzienia. Testowany spektrometr AIMS charakteryzował się generalnie ograniczonym 

zakresem liniowości i gorszymi parametrami walidacji niż MCC-IMS z granicami 

wykrywalności potencjalnych bioznaczników mieszczącymi sie w zakresie 5-90 ppb (przy 

RSD=5%). Nie mniej jednak spektrometr ten pozwolił na ilościowe analizy kilku lotnych 
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związków organicznych tworzących ludzki metabolom łącznie z acetonem. Należy jednak 

podkreślić, iż badany spektrometr był modelem przeznaczonym do wykrywania substancji 

toksycznych, lub bojowych środków chemicznych i nie był zoptymalizowany do detekcji 

lotnych związków organicznych emitowanych przez organizm człowieka. Istotnym wynikiem 

tej pracy było zademonstrowanie potencjału tej techniki w analizach ilościowych składników 

ludzkiego metabolomu. 

Cykl prac [A10-A11] stanowią jedna praca przeglądowa i jeden rozdzial tematycznego 

wydania książkowego podsumowywujące osiągnięcia omawianych powyżej artykułów, oraz 

omawiające postęp w badaniach nad zastosowaniem analizy chemicznej w ratownictwie 

kataklizmowym. W szczególności, w pracy [A10] dyskutowane są metody analityczne i 

techniki instrumentalne stosowane obecnie w badaniach ukierunkowanych na identyfikację 

biomarkerów obecności człowieka, oraz związane z tymi badaniami problemy i wyzwania. 

Praca podsumowuje także ostatnie dokonania w omawianej dziedzinie naukowej, oraz 

wskazuje przyszłe kierunki jej rozwoju i perspektywy zastosowania w szeroko rozumianym 

obszarze bezpieczeństwa i ochrony. Nadrzędnym celem pracy przeglądowej [A11] było 

stworzenie biblioteki lotnych składników ludzkiego metabolomu mających duży potencjał 

jako znaczniki obecności człowieka pod gruzami na podstawie badań własnych i doniesień 

literaturowych. Uwzględniając wyłącznie metabolity wiarygodnie zidentyfikowane i 

oznaczone w sposób ilościowy wyselekcjonowałem 47 związków stanowiących wyjściową 

bazę danych śladów obecności człowieka. Spośród markerów tworzących tę grupę 

najliczniejszymi klasami były aldehydy i węglowodory. Dane ilościowe umożliwiły mi 

wyliczenie przybliżonych poziomów emisji tych związków z ciała człowieka poprzez 

wydychane powietrze i skórę. W pracy [A12] podjąłem również próbę oszacowania 

przybliżonych poziomów tych metabolitów w sąsiedztwie uwiezionej ofiary stosując 

uproszczony matematyczny model środowiska katastrofy. To osiągnięcie można uznać za 

szczególnie istotne, ponieważ znajomość nawet niepewnych, przybliżonych stężeń 

znaczników w sąsiedztwie ofiary determinuje wybór optymalnej, przenośnej platformy 

analitycznej zdolnej do detekcji tych znaczników w warunkach terenowych. Rezultaty 

pokazały, że średnie poziomy emisji z ciała człowieka wyselekcjonowanych znaczników 

obejmują kilka rzędów wielkości i wynoszą od 0,03 do 600 nmol×osobę−1×min−1 

(Rysunek 3). Dla przykładu, w odległości 3 metrów od ofiary emisja tej wielkości może 

wygenerować stężenia znaczników od 0.1 ppb do 1 ppm (Rysunek 4). 
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Rysunek 3. Średnie całkowite poziomy 
emisji wyselekcjonowanych 
znaczników z ciała człowieka.  

 

Znajomość tych stężeń umożliwiła także wstępną weryfikację stworzonej biblioteki 

markerów. Głównymi kryteriami tej weryfikacji były (i) wielkość poziomu emisji markerów, 

(ii) możliwości ich identyfikacji/detekcji na tle typowych poziomów zanieczyszczeń 

powietrza miejskiego, oraz (iii) możliwość ich detekcji przez wybrane przenośne techniki 

analityczne. W jej wyniku wyselekcjonowane znaczniki zostały podzielowe na trzy grupy (A, 

B, C) o różnej przydatności w ratownictwie kataklizmowym. 11 metabolitów (CO2, amoniak, 

aceton, metyl heptenon, izopren, n-propanal, n-heksanal, n-heptanal, n-oktanal, n-nonanal, i 

aldehyd octowy) zostało zaklasyfikowanych do grupy A o największym potencjale do 

lokalizacji osób uwiezionych w następstwach katastrof.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rysunek 4.  Poziomy stężeń 
wyselekcjonowanych znaczników w 
gruzowisku oszacowane dla odległości 3 
m od ofiary i stosunku objętości 
materiałów gruzowiska do objętości 
pozostałej wolnej przestrzeni 3:1 
 

Wyniki omawianego cyklu prac przyczyniły się w sposób istotny do osiągnięcia celów 

projektu SGL for USaR. W wyniku realizacji tego projektu opracowano prototyp przenośnego 

lokalizatora o nazwie „FIRST” integrujący dotychczas stosowane techniki wykrywania ludzi 
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uwięzionych w rumowiskach budynków (sygnały audio/video) z modułem wykrywającym 

ślady chemiczne wydzielane przez ludzką skórę, mocz czy zawarte w oddechu 

(http://cordis.europa.eu/result/rcn/85977_en.html).  
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II. Wykaz innych (nie wchodzących w skład osiągnięcia wymienionego w pkt I) 
opublikowanych prac naukowych oraz wskaźniki dokonań naukowych 
 

A) Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących sie w bazie Journal Citation Reports 
(JCR) 

 
[B1] Y. Y. Broza, P. Mochalski, V. Ruzsanyi, A. Amann, H. Haick, Hybrid Volatolomics 

and Disease Detection, Angew. Chem. Int. Ed., 54 (2015), 2-15. (IF=11,261). 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy 

przeglądowej, przeprowadzeniu analizy bibliograficznej, przygotowaniu rysunków i 

wykresów, napisaniu części manuskryptu i redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 

20%. 

[B2] P. Mochalski, K. Unterkofler, P. Spanel, D. Smith, A. Amann, Product ion distributions 

for the reactions of NO
+
 with some N-containing and O-containing heterocyclic compounds 

obtained using SRI-TOF-MS, Int. J. of Mass Spectrom., 386 (2015), 42-46. (IF=1,972) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (SRI-TOF-MS), wykonaniu pomiarów, 

analizie danych i interpretacji wyników napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy 

szacuję na 60%. 

[B3] K. Unterkofler, J. King, P. Mochalski, M. Jandacka, H. Koc, S. Teschl, A. Amann, G. 
Teschl, Modeling-based determination of physiological parameters of systemic VOCs by 

breath gas analysis: a pilot study J. Breath Res., 9 (2015), 036002. (IF=4,631) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu i optymalizacji zastosowanych 

metod PTR-TOF-MS, analizie danych i napisaniu części manuskryptu. Mój wkład procentowy 

szacuję na 15%. 

[B4] A. Agapiou, A. Amann, P. Mochalski, M. Statheropoulos, C.L.P. Thomas, Trace 

detection of endogenous human volatile organic compounds for search, rescue and 

emergency applications, Trends Anal. Chem., 66 (2015), 158. (IF=6,472) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy, 

przeprowadzeniu analizy bibliograficznej, przygotowaniu tabel i wykresów, napisaniu części 

manuskryptu i redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 25%. 

[B5] P. Mochalski, M. Theurl, A. Sponring, K. Unterkofler, R. Kirchmair, A. Amann,  

Analysis of Volatile Organic Compounds Liberated and Metabolised by Human Umbilical 

Vein Endothelial Cells (HUVEC) In Vitro, Cell Biochem. Biophys., 71 (2015), 323-329. 
(IF=1,68) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod GC-MS, wykonaniu pomiarów GC-MS, analizie danych i 

interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 60%. 

[B6] P. Mochalski, R. Al-Zoairy, A. Niederwanger, K. Unterkofler, A. Amann, Quantitative 

analysis of volatile organic compounds released and consumed by rat L6 skeletal muscle cells 

in vitro, J. Breath Res., 8 (2014), 04600. (IF=4,631) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod GC-MS, wykonaniu pomiarów GC-MS, analizie danych i 

interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 65%. 
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[B7] P. Mochalski, K. Unterkofler, P. Spanel, D. Smith, A. Amann, Product ion distributions 

for the reactions of NO
+
 with some physiologically significant volatile organosulfur and 

organoselenium compounds obtained using a selective reagent ionization time-of-flight mass 

spectrometer, Rapid Commun. Mass Spectrom., 28 (2014), 1. (IF=2,253) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (SRI-TOF-MS), wykonaniu pomiarów, 

analizie danych i interpretacji wyników napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy 

szacuję na 60%. 

[B8] P. Mochalski, J. King, M. Haas, K. Unterkofler, A. Amann, G. Mayer, Blood and 

breath profiles of volatile organic compounds in patients with end-stage renal disease, BMC 
Nephrology, 15:43 (2014). (IF=1,69) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (SPME-GC-MS), koordynacji wykonania 

eksperymentów, wykonaniu pomiarów, analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu 

manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 60%. 

[B9] A. Amann, P. Mochalski, V. Ruzsanyi, Y. Y. Broza, H. Haick, Assessment of the 

exhalation kinetics of volatile cancer biomarkers based on their physicochemical properties, 
J. Breath Res., 8 (2014), 016003. (IF=4,631) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy, 

przeprowadzeniu analizy bibliograficznej, przygotowaniu tabel i wykresów, napisaniu części 

manuskryptu i redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 25%. 

[B10] P. Mochalski, K. Unterkofler, P. Spanel, D. Smith, A. Amann, Product ion 

distributions for the reactions of NO
+
 with some physiologically significant aldehydes 

obtained using a SRI-TOF-MS instrument, Int. J. of Mass Spectrom., 363 (2014), 23. 
(IF=1,972) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (SRI-TOF-MS), wykonaniu pomiarów, 

analizie danych i interpretacji wyników, oraz napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy 

szacuję na 60%. 

[B11] H. Haick, Y. Y. Broza, P. Mochalski, V. Ruzsanyi, A. Amann, Assessment, origin, and 

implementation of breath volatile cancer markers., Chem. Soc. Rev., 43 (2014) 1423. 
(IF=33,383) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy 

przeglądowej, przeprowadzeniu analizy bibliograficznej, przygotowaniu tabel i wykresów, 

napisaniu części manuskryptu i redakcji tekstu. Mój wkład procentowy szacuję na 20%. 

[B12] P. Mochalski, A. Sponring, J. King, K. Unterkofler, J. Troppmair, A. Amann, Release 

and uptake of volatile organic compounds by human hepatocellular carcinoma cells (HepG2) 

in vitro., Cancer Cell International, 13 (2013), 72. (IF=1,989) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod GC-MS, wykonaniu pomiarów GC-MS, analizie danych i 

interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 60%. 

[B13] P. Mochalski, J. King, K. Unterkofler, A. Amann, Stability of selected volatile breath 

constituents in Tedlar, Kynar and Flexfilm sampling bags, Analyst, 138 (2013), 1405. 
(IF=3,906) 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych (SPME-GC-MS), wykonaniu pomiarów, 

analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy 

szacuję na 70%. 

[B14] J. King, P. Mochalski, K. Unterkofler, G. Teschl, M. Klieber, M. Stein, A. Amann, M. 
Baumann, Breath isoprene: Muscle dystrophy patients support the concept of a pool of 

isoprene in the periphery of the human body, Biochem. Biophys. Res. Commun., 423 (2012), 
526. (IF=2,406) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu zakresu badań, 

opracowaniu i optymalizacji metod analitycznych (GC-MS), wykonaniu pomiarów, analizie 

danych i udziale w interpretacji wyników, napisaniu części manuskryptu. Mój wkład 

procentowy szacuję na 30%. 

[B15] P. Mochalski, J. King, A. Kupferthaler, K. Unterkofler, H. Hinterhuber, A. Amann, 
Human Blood and Plasma Partition Coefficients for C4-C8 n-alkanes, Isoalkanes, and 1-

alkenes, Int J Toxicol., 31 (2012), 267. (IF=1,346) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów GC-MS, analizie 

danych i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 

65%. 

[B16] J. King, K. Unterkofler, G. Teschl, S. Teschl, P. Mochalski, H. Koç, H. Hinterhuber, 
A. Amann., A modeling-based evaluation of isothermal rebreathing for breath gas analyses 

of highly soluble volatile organic compounds, J. Breath Res., 6 (2012). (IF=2,571) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w  optymalizacji zastosowanych metod 

analitycznych, udziale w interpretacji wyników i napisaniu części manuskryptu. Mój wkład 

procentowy szacuję na 10%. 

[B17] J. Kubincova, A. Szabóová, P. Podoleca, J. Blaško, L. Soják, R. Górová, G. Addová, I. 
Ostrovský, J. Višňovský, A. Amann, P. Mochalski, J. Höfer, A. Benzer, D. Behúlová, R. 
Kubinec, Determination of sevoflurane and its metabolite hexafluoroisopropanol by direct 

injection of human plasma into gas chromatography-tandem mass spectrometry, J. Chrom. A, 
1219 (2012), 173-176. (IF=4,612) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w wykonaniu pomiarów i napisaniu 

części manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 5%. 

[B18] W. Filipiak, V. Ruzsanyi, P. Mochalski, A. Filipiak, A. Bajtarevic, C. Ager, H. Denz, 
W. Hilbe, H. Jamnig, M. Hackl, A. Dzien and A. Amann, Dependence of exhaled breath 

composition on exogenous factors, smoking habits and exposure to air pollutants, J. Breath 
Res., 6 (2012), 036008. (IF=2,571) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu części badań, opracowaniu i 

optymalizacji chromatograficznej metody analizy lotniych związków organicznych w moczu, 

wykonaniu części pomiarów, udziale w analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu 

części manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 20%. 

[B19] P. Mochalski, J. King, A. Kupferthaler, K. Unterkofler, H. Hinterhuber, A. Amann, 
Measurement of isoprene solubility in water, human blood and plasma by multiple headspace 

extraction gas chromatography coupled with solid phase microextraction, J. Breath Res., 5 
(2011), 046010. (IF=2,541) 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów SPME-GC-MS, 

analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy 

szacuję na 65%. 

[B20] H. Koc, J. King, G. Teschl, K. Unterkofler, S. Teschl, P. Mochalski, H. Hinterhuber 
and A. Amann, The role of mathematical modeling in VOC analysis using isoprene as a 

prototypic example, J. Breath Res., 5(3) (2011), 037102. (IF=2,541) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu zakresu badań, na udziale 

w  optymalizacji zastosowanych metod PTR-MS, i napisaniu części manuskryptu. Mój wkład 

procentowy szacuję na 10%. 

[B21] J. King, H. Koc, K. Unterkofler, P. Mochalski, A. Kupferthaler, G. Teschl, S. Teschl, 
H. Hinterhuber, A. Amann, Dynamic Profiles of Volatile Organic Compounds (VOCs) in 

Exhaled Breath – a Non-Invasive Window to the Body, Pteridines, 22, 25 (2011). (IF=0,444) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu zakresu badań, na udziale 

w  wykonaniu pomiarów. Mój wkład procentowy szacuję na 10%. 

[B22] J. King, H. Koc, K. Unterkofler, P. Mochalski, A. Kupferthaler, G. Teschl, S. Teschl, 
H. Hinterhuber, A. Amann, Physiological modeling of isoprene dynamics in exhaled breath, 
J. Theoret. Biol, 267, 626 (2010). (IF=2,371) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu zakresu badań, na udziale 

w  opracowaniu i optymalizacji zastosowanych metod PTR-MS, i napisaniu części 

manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 15%. 

[B23] J. King, P. Mochalski, A. Kupferthaler, K. Unterkofler, H. Koc, W. Filipiak, S. Teschl, 
H. Hinterhuber, A. Amann, Dynamic profiles of volatile organic compounds in exhaled 

breath as determined by a coupled PTR-MS/GC-MS study, Physiol. Meas. 31, 1169 (2010). 
(IF=1,567) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu badań, 

opracowaniu i optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów 

SPME-GC-MS, analizie danych i udziale w interpretacji wyników, napisaniu części 

manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 30%. 

[B24] B. Wzorek, P. Mochalski, I. Śliwka and A. Amann, Application of GC-MS with a 

SPME and thermal desorption technique for determination of dimethylamine and 

trimethylamine in gaseous samples for medical diagnostic purposes, J. Breath Res., 4 (2010), 
026002. (IF=1,828) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu zakresu badań, na udziale 

w  opracowaniu zastosowanych metod GC-MS, i redakcji tekstu manuskryptu. Mój wkład 

procentowy szacuję na 20%. 

[B25] P. Mochalski, B. Wzorek, I. Śliwka and A. Amann, Improved pre-concentration and 

detection methods for volatile sulphur breath constituents, J. Chrom. B, 877 (2009), 1856. 
(IF=2,777) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów GC-MS, analizie 

danych i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 

65%. 
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[B26] P. Mochalski, B. Wzorek, I. Śliwka and A. Amann, Suitability of different polymer 

bags for storage of volatile sulphur compounds relevant to breath analysis, J. Chrom. B, 877 
(2009), 189-196. (IF=2,777) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów GC-MS, analizie 

danych i interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 

65%. 

[B27] P. Mochalski, I. Śliwka, Simultaneous Determination of Ne, Ar, CFC-11, CFC-12 and 
SF6 in Groundwater Samples by Gas Chromatography, Chem. Anal. (Warsaw), 53, (2008). 
(IF=0,564) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów neonu i argonu w 

wodach podziemnych metodami GC, analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu 

manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 60%. 

[B28] I. Kushch, B. Arendacka, S. Stolc, P. Mochalski, W. Filipiak, K. Schwarz, L. 
Schwentner, A. Schmid, A. Dzien, M. Lechleitner, V. Witkovsky, W. Miekisch, J. Schubert, 
K. Unterkofler and A. Amann, Breath isoprene – aspects of normal physiology related to age, 

gender and cholesterol profile as determined in a proton transfer reaction mass spectrometry 

study, Clin Chem Lab Med, 46(7) (2008), 1011. (IF=1,888) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy, 

przeprowadzeniu analizy bibliograficznej, napisaniu części manuskryptu i redakcji tekstu. 

Mój wkład procentowy szacuję na 10%. 

[B29] P. Mochalski, J. Lasa and I. Sliwka, Simultaneous Determination of Ne, Ar, and N2 in 

Groundwater by Gas Chromatography, Chem. Anal. (Warsaw), 51(2006), 825. (IF=0,56) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów neonu, azotu  i 

argonu w wodach podziemnych metodami GC, analizie danych i interpretacji wyników, 

napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 60%. 

[B30] A. Zuber, S. Witczak, K. Różański, I. Śliwka, M. Opoka, P. Mochalski, T. Kuc, J. 
Karlikowska, J. Kania, M. Jackowicz-Korczyński, M. Duliński, Groundwater dating with 

3
H 

and SF6 in relation to mixing patterns, transport modeling and hydrochemistry, Hydrol. 
Process., 19, 2247 (2005). (IF=1,336) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu badań, 

wykonaniu pomiarów neonu i argonu w wodach podziemnych metodami GC, udziale w 

analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu części manuskryptu. Mój wkład 

procentowy szacuję na 10%. 

[B31] J. Lasa, P. Mochalski, J. Pusz, Evaluation of pulse-discharge helium ionisation 
detector for the determination of neon concentrations by gas chromatography, J. Chromatogr. 
A, 1035 (2004), 261-264. (IF=3,09) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów metodami GC, 

analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu części manuskryptu. Mój wkład 

procentowy szacuję na 50%. 
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[B32] J. Lasa, P. Mochalski, E. Łokas, L. Kędzior, Application of a pulse discharge helium 
detector to the determination of neon in air and water, J. Chromatogr. A, 968 (2002), 263-267. 
(IF=3,098) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów metodami GC, 

analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu części manuskryptu. Mój wkład 

procentowy szacuję na 50%. 

[B33] J. Lasa, P. Mochalski, E. Łokas, Determination of argon in air and water, Chem. Anal. 
(Warsaw), 47 (2002), 839-845. (IF=0,539) 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów metodami GC, 

analizie danych i interpretacji wyników, napisaniu części manuskryptu. Mój wkład 

procentowy szacuję na 50%. 

B) Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały 
wystawione na międzynarodowych wystawach i targach. 

Nie dotyczy 

C) Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych 
innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt IIA: 
 

[C1] J. King, H. Koc, K. Unterkofler, G. Teschl, S. Teschl, P. Mochalski, A. Amann, 
Physiological modeling for analysis of exhaled breath, in: Amann A and Smith D, eds. 
Volatile biomarkers: non-invasive diagnosis in physiology and medicine. Elsevier, 
Amsterdam (2013), 26-46. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy 

przeglądowej, przeprowadzeniu analizy bibliograficznej, przygotowaniu części tabel i 

wykresów, napisaniu części manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 15%. 

[C2] J. Chowaniec, J. Najman, P. Mochalski, I. Śliwka, A. Zuber, The origin of mineral 

waters in Kraków (in Polish), Biuletyn Państ. Inst. Geolog., 445 (2011) 35. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu badań, 

wykonaniu pomiarów neonu, argonu i helu w wodach podziemnych metodami GC, udziale w 

analizie danych, przygotowaniu części tabel i wykresów, napisaniu części manuskryptu. Mój 

wkład procentowy szacuję na 20%. 

[C3] J. Najman, P. Mochalski, J. Bielewski, I. Śliwka, Gas Chromatography method of the 

simultaneous measurements of helium, argon and neon concentration in groundwater’s for 

dating purpose in hydrogeology (in Polish), Mat. IX Konf. Chromatograficznej 
„Chromatografia? To przecież codzienność!”, Poznań, Poland, 26-29 czerwca 2011, p. 90. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu badań, 

wykonaniu pomiarów neonu, argonu w wodach podziemnych metodami GC, udziale w 

analizie danych, przygotowaniu części tabel i wykresów. Mój wkład procentowy szacuję na 

20%. 

[C4] J. Chowaniec, M. Duliński, P. Mochalski, J. Najman, I Śliwka, A Zuber, Water ages in 

thermal system of the Podhale Basin (Inner Carpathians, southern Poland), Biul. Państw. 
Inst.Geol., 441, (2010), 7. 
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Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu badań, 

wykonaniu pomiarów neonu, argonu i helu w wodach podziemnych metodami GC, udziale w 

analizie danych, przygotowaniu części tabel i wykresów, napisaniu części manuskryptu. Mój 

wkład procentowy szacuję na 15%. 

[C5] A. Żurek, K. Różański, P. Mochalski, T. Kuc, Assessment of denitrification rates in 

fissured-karstic aquifer near Opole (south-west Poland): combined use of gaseous and 

isotope tracers, Biul. Państw. Inst.Geol., 441(2010), 209. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu eksperymentów, 

wykonaniu pomiarów neonu, argonu i azotu w wodach podziemnych metodami GC, udziale w 

analizie danych, przygotowaniu części tabel i wykresów, napisaniu części manuskryptu. Mój 

wkład procentowy szacuję na 25%. 

[C6] A. Żurek, P. Mochalski, Use of the gas chromatographic method for the denitrification 

process assessment in groundwater of the Triassic aquifer in Opole region (southern Poland), 
Geologia, 36 (1) (2010), 135. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu eksperymentów, 

wykonaniu pomiarów neonu, argonu, helu i azotu w wodach podziemnych metodami GC, 

udziału w analizie i interpretacji danych, przygotowaniu części tabel i wykresów, napisaniu 

części manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 50%. 

[C7] A. Zuber, J. Chowaniec, B. Porwisz, J. Najman, P. Mochalski, I. Śliwka, M. Duliński, 
T. Mateńko, Origin and age of mineral waters in the Busko spa region determined from 

environmental tracers (in Polish), Wody siarczkowe w rejonie Buska-Zdroju, praca zb. pod 
red. R. Lisiaka, (Wydawnictwo XYZ); ISBN 978-83-930668-1-0 (2010) 147. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów neonu, argonu i helu w 

wodach podziemnych metodami GC, udziału w analizie i interpretacji danych, przygotowaniu 

części tabel i wykresów. Mój wkład procentowy szacuję na 15%. 

[C8] J. Chowaniec, M. Duliński, P. Mochalski, J. Najman, I. Śliwka, A. Zuber, 
Flow pattern and water ages in thermal system of Podhale basin, southern Poland, as 

deduced from environmental tracers, Abst. of XXXVIII IAH Congress, Groundwater Quality 
Sustainability, Krakow, Poland, 12-17 September 2010, 2010, 598. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów neonu, argonu i helu w 

wodach podziemnych metodami GC, udziału w analizie i interpretacji danych, przygotowaniu 

części tabel i wykresów. Mój wkład procentowy szacuję na 15%. 

[C9] S. Erhart, A. Amann, E. Haberlandt, G. Edlinger, A. Schmid, W. Filipiak, K. Schwarz, 
P. Mochalski, K. Rostasy, D. Karall, and S. Scholl-Burgi, 3-Heptanone as a potential new 

marker for valproic acid therapy, J. Breath Res., 3(1) (2009), 016004. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na opracowaniu i optymalizacji zastosowanych 

metod GC-MS i napisaniu części manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 10%. 

[C10] J. Chowaniec, M. Duliński, P. Mochalski, J. Najman, I. Śliwka, A. Zuber, Noble gases 

and isotopes data in thermal waters of Podhale Basin (in Polish), Gaz, woda i technika 
sanitarna, 9 (2009), 14. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów neonu i argonu w wodach 

podziemnych metodami GC, udziału w analizie i interpretacji danych, przygotowaniu części 

tabel i wykresów. Mój wkład procentowy szacuję na 15%. 
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[C11] J. Chowaniec, M. Duliński, P. Mochalski, J. Najman, I. Śliwka, A. Zuber, Results of 

analyses of noble gases in thermal waters of the Podhale Basin (in Polish), Przegląd 
Geologiczny, 57 (2009), 652. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów neonu i argonu w wodach 

podziemnych metodami GC, udziału w analizie i interpretacji danych, przygotowaniu części 

tabel i wykresów, napisaniu części manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 20%. 

[C12] J. Chowaniec, M. Duliński, P. Mochalski, J. Najman, I. Śliwka, A. Zuber, 
Environmental tracers in thermal waters of Podhale Basin (in Polish), Przegląd Geologiczny, 
57 (2009), 685. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów neonu i argonu w wodach 

podziemnych metodami GC, udziału w analizie i interpretacji danych, przygotowaniu części 

tabel i wykresów. Mój wkład procentowy szacuję na 15%. 

[C13] J. Chowaniec, M. Duliński, P. Mochalski, J. Najman, I. Śliwka, A. Zuber, Noble gases 

and isotopes data in Thermal Waters of Podhale Basin – preliminary results, Proc. of the 
Recources of Natural Waters of the Carpathian Region, State Administration of 
Environmental Protection in Lviv, Ukraine, 28-29 May (2009) 181. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na wykonaniu pomiarów neonu i argonu w wodach 

podziemnych metodami GC, udziału w analizie i interpretacji danych, przygotowaniu części 

tabel i wykresów. Mój wkład procentowy szacuję na 20%. 

[C14] B. Wzorek, P. Mochalski, M. Skowron, I. Śliwka, J. Lasa, Chromatographic 

determination of volatile sulphur compounds in breath using carbonised molecular sieves (in 

Polish), Activated Charcoal in Environmental Protection and Industry, Częstochowa, Poland, 
ed. Z. Dębowski; ISBN:978-83-7193-377-6, 2008, 339. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu zakresu badań, udziale 

w opracowaniu i optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu części 

pomiarów GC-MS, udziale w interpretacji wyników. Mój wkład procentowy szacuję na 30%. 

[C15] P. Mochalski, J.Lasa, I. Śliwka, Chromatographic method for simultaneous 

determination of Ne, Ar, SF6, CFC-11 and CFC-12 in groundwater, XIII Symposium 
„Modern Problems in Hydrology”, AGH, Krakow 2007, ISBN-13 978-83-88927-16-4, 285. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych, wykonaniu pomiarów, analizie danych i 

interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy szacuję na 50%. 

[C16] I. Grombik, J. Lasa, I. Śliwka, P. Mochalski, J. Pusz, M. Jackowicz-Korczyński, 
New method of measuring hydrogen concentration in air, Environ. Prot. Eng., 32 (2006) 75. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w planowaniu zakresu badań, udziale w 

opracowaniu i optymalizacji zastosowanej metody analitycznej. Mój wkład procentowy 

szacuję na 20%. 

[C17] I. Śliwka, J. Lasa, P. Mochalski, M. Jackowicz-Korczyński, I. Grombik, J. Pusz, D. 
Nowogrodzka, Assessment of realization of the Montreal protocol decisions on the basis of 
the halogenated compounds concentration measurements in air of the Southern Poland (in 
Polish), Ochrona Powietrza w Teorii i Praktyce, ed. J. Konieczyński (Instytut Podstaw 
Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze), ISBN: 83-921514-8-8 (2006) 303. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na udziale w zaplanowaniu koncepcji pracy 

przeglądowej, przygotowaniu części tabel i wykresów, napisaniu części manuskryptu. Mój 

wkład procentowy szacuję na 10%. 
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[C18] P. Mochalski, Chromatographic Method for Determination of Ne, Ar and N2 in 
Groundwater (in Polish), Współczesne Problemy Hydrogeologii, XII (2005) 825. 

Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na zaplanowaniu zakresu badań, opracowaniu i 

optymalizacji zastosowanych metod analitycznych,  wykonaniu pomiarów, analizie danych i 

interpretacji wyników, napisaniu manuskryptu. Mój wkład procentowy wynosił 100%. 

D) Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, 
utworów i dzieł artystycznych. 

Nie dotyczy. 

E) Sumaryczny impact factor według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z 
rokiem opublikowania: 157,332 

 

 Liczba Impact factor 
Prace wchodzące w skład osiągnięcia naukowego (JCR) 11 35,434 

Prace pozostałe (JCR) 33 121,898 
Prace przed doktoratem (JCR) 4 8,063 

Prace po doktoracie (JCR) 40 149,269 
Sumarycznie 44 157,332 

 
F) Liczba cytowań według bazy Web of Science (WoS): 740 (bez autocytowań 531) 
G) Index Hirscha według bazy Web of Science (WoS): 17 
H) Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektami badawczymi oraz udział w 

takich projektach. 
1.  “Smart Phone for Disease Detection from Exhaled Breath”, SNIFFPHONE, H2020-

ICT-2014-644031, 2015-2018, Kierownik części realizowanej przez University of 
Innsbruck. 

2. “Second Generation Locator for Urban Search and Rescue Operations”, SGL for 
USaR, EU No. FP7-SECURITY-217967, Komisja Europejska, 2007 – 2012, Główny 
wykonawca części realizowanej przez Breath Research Institute Austrian Academy 
of Sciences. 

3. “Breath-gas analysis for molecular-oriented detection of minimal diseases”, BAMOD, 
EU STREP: No. LSHC-CT-2005-019031, Komisja Europejska, 2006–2009, 
Wykonawca. 

4.  “Mathematical modeling of trace gas exhalation kinetics”, No. P24736-B23, Austrian 
Science Fund (FWF), 2012 – 2015, Główny wykonawca. 

5.  „Detektion humaner Signaturen zum Schutz kritischer Infrastruktur”, DHS, Projekt 
836308, Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft GmbH (FFG), 2012-
2015, Główny wykonawca. 

6. “FEM_TRACE - Entwicklung spurengasanalytischer Screeningtests”, 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW), 2009-
2011, Wykonawca. 

7. „Określenie wieku wód termalnych niecki podhalańskiej metodą helową oraz 
określenie wysokości obszaru zasilania i temperatury wody infiltrującej z 
kombinowanej interpretacji składu izotopowego wody i stężeń Ne i Ar”, MNiSW: 
No. N 525 402334, 2008-2010, Wykonawca. 
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8. “Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania lotnych związków siarki w 
wydychanym powietrzu dla celów diagnostyki medycznej”, MNiSW: No. N N404 
2793 33, 2007 – 2009, Kierownik. 

9. „Opracowanie metody pomiaru stężenia wodoru H2 w powietrzu atmosferycznym oraz 
wyznaczania jego składu izotopowego”, KBN: No. 3 T09D 038 29, 2005-2008, 
Wykonawca. 

10. “Opracowanie stanowiska pomiarowego do rutynowego stosowania gazowych 
znaczników SF6 i freonów F-11, F-12 w hydrogeologii”, KBN: No. 4 T12B 004 28, 
2005-2008, Wykonawca. 

11. “Opracowanie stanowiska do rutynowych pomiarów argonu, neonu i azotu w 
wodach podziemnych”, KBN: No.  4 T12B 047 28, 2005 – 2006, Kierownik. 

12. “Opracowanie chromatograficznej metody pomiaru stężenia argonu, neonu i azotu w 
wodach podziemnych”, KBN: No. 5 T12B 022 24, 2003-2004, Główny wykonawca. 

13. “Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania gazów trwałych w powietrzu i 
wodzie”, KBN: nr 8 T12B 014 20, 2001-2002, Kierownik.  

14. „Opracowanie metody wykorzystania śladowych gazów antropogenicznych (SF6, 
freonu F-11 i F-12) jako znaczników w badaniach dynamiki wód powierzchniowych 
i podziemnych”, KBN: nr 9T12B04917. 1999-2002, Wykonawca. 

 
I) Międzynarodowe i krajowe nagrody za działalność naukową albo artystyczną. 

 
1. Nagroda naukowa im. Henryka Niewodniczańskiego, 2004, Dyrektor  Instytutu Fizyki 

Jądrowej PAN, Za opracowanie wysokoczułej chromatograficznej metody pomiaru 
stężenia Ar i Ne w wodach podziemnych. 

J) Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. 
 
1. P. Mochalski, 2015, Volatolomics for urban-search nad rescue operations, 

International Association of Breath Research Summit 2015, Wiedeń, Austria, 14-16 
wrzesień. 

2. P. Mochalski, W. Filipiak, 2015, Validation of markers of lung cancer via 
comparative analyses of volatile organic compounds in breath of patients, 
transformed cell lines and lung cancer tissue. A perspective approach, Workshop on: 
Disease Detection from Exhaled Breath, Hajfa, Izrael, 25 luty. 

3. P. Mochalski, 2014, Potential of volatile organic compounds in search, rescue and 

emergency applications, Breath Analysis’ 2014 8th International Conference on 
Breath Research and Cancer Diagnosis, Toruń, 6-9 Lipiec. Invited talk. 

4. P. Mochalski, K. Unterkofler, A. Agapiou, A Amann, 2013, A preliminary study for 
monitoring the evolution of skin-borne markers of human presence by Proton 
Transfer Reaction Time of Flight Mass Spectrometry (PTR-TOF-MS), Breath 
Analysis Summit 2013 – International Conference on Breath Research, 
Saarbruecken/Wallerfangen, Niemcy, 9-12 Czerwiec. 

5. P. Mochalski, B. Wzorek, I. Śliwka, 2009, Breath volatile sulphur compounds: 
sampling, sample storage and analysis - focus on GC-MS, Breath 2009 – 
International Conference on Breath and Breath Odor Research, Dortmund, Niemcy, 
26-30 kwiecień. 
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6. P. Mochalski, B. Wzorek, I. Śliwka, 2009, Chromatograficzne oznaczanie lotnych 

związków siarki w wydychanym powietrzu dla celów diagnostyki medycznej, Fourth 
Chromatographic Conf.: Application of chromatographic techniques in 
environmental and clinical analysis, Łódź, 8-9 kwiecień. 

7. P. Mochalski, B. Wzorek, I. Śliwka, 2008, SPME/TD GCMS method for 

determination of volatile sulphur compounds (VSCs) in human breath for medical 

diagnosis, VIII Sympozjum chromatograficzne: „Zastosowanie technik 
chromatograficznych w analizie środowiskowej i klinicznej”, Łódź, 21-23 kwiecień.  

8. M. Skowron, P. Mochalski, I. Śliwka, J. Lasa, Z. Kopański, T. Ligor, B. Buszewski, 
2006, Determination of sulfur compounds in expired breath for the purpose of 
medical diagnosis , VII Konferencja Chromatograficzna “Chromatografia i techniki 
pokrewne a zdrowie człowieka”, Białystok, 10-13 wrzesień. 

9. P. Mochalski, 2005, Chromatograficzna metoda oznaczania Ne, Ar i N2 w wodach 

podziemnych, XII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii, Toruń. 

10. J. Lasa, P. Mochalski, 2004, Application of GC to the determination of Ar and Ne in 

groundwater, XXVII Symposium Chromatographic Methods of Investigating the 
Organic Compounds, Katowice-Szczyrk. 

III. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacja o współpracy 
miedzynarodowej habilitanta 

A) Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach 
międzynarodowych i krajowych. 
1. HORIZON 2020, Komisja Europejska, 2015-2018, “Smart Phone for Disease 

Detection from Exhaled Breath”, SNIFFPHONE, H2020-ICT-2014-644031, 
Koordynator części realizowanej przez University of Innsbruck. 

2. VII Program Ramowy UE, Komisja Europejska, 2007–2012, “Second Generation 
Locator for Urban Search and Rescue Operations”, SGL for USaR, EU No. FP7-
SECURITY-217967, Wykonawca. 

3. VI Program Ramowy UE, Komisja Europejska, 2006–2009, “Breath-gas analysis 
for molecular-oriented detection of minimal diseases”, BAMOD, EU STREP: No. 
LSHC-CT-2005-019031, Wykonawca. 

B) Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. 
1. International Association of Breath Research Summit 2015, Wiedeń, Austria, 14-16 

września 2015. 
2. Workshop on: Disease Detection from Exhaled Breath, Hajfa, 25 luty 2015 
3. Breath Analysis’ 2014 8th International Conference on Breath Research and Cancer 

Diagnosis, Toruń, 6-9 lipca 2014 
4. Breath Analysis Summit 2013 – International Conference on Breath Research, 

Saarbruecken/Wallerfangen, 9-12 czerwiec 2013 
5. 40th South African Chemical Institute (SACI) Convention and 3rd Federation of 

African Societies of Chemistry, University of the Witwatersrand, 16-21 styczeń 2011. 
6. IX Konferencja Chromatograficzna pt. „Chromatografia? To przecież codzienność!”, 

Poznań, 26-29 czerwca 2011. 
7. XXXVIII IAH Congress, Groundwater Quality Sustainability, Krakow, 12-17 

wrzesień 2010. 
8. VIII Polska Konferencja Chemii Analitycznej „Analityka dla społeczeństwa XXI 

wieku, Kraków, Poland, 4-9 lipca 2010. 
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9. Breath 2009 – International Conference on Breath and Breath Odor Research, 
Dortmund, 26-30 kwiecień 2009. 

10. IV Konferencja Chromatograficzna: „Zastosowanie technik chromatograficznych w 
analizie środowiskowej i klinicznej”, Łódź, 8-9 kwietnia 2009. 

11. VIII Sympozjum chromatograficzne: „Zastosowanie Technik Chromatograficznych W 
Analizie Środowiskowej I Klinicznej”, Łódź, 21-23 kwietnia 2008. 

12. VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Węgiel aktywny w Ochronie 
Środowiska i Przemyśle, Kazimierz Dolny, 23– 25 czerwca 2008.  

13. 17th International Conference Analytical Methods And Human Health, October 20-23 
2008, Novy Smokovec. 

14. XIII Symposium „Współczesne problem hydrogeologii 2007”, Kraków, 21-23 
czerwiec 2007. 

15. XXX Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic 
Compounds, Katowice-Szczyrk, 4-6 czerwiec 2007. 

16. 4th Mini Conference on Noble Gases in the Hydrosphere and in Natural Gas 
Reservoirs, Poczdam, 28 luty – 2 marzec 2007. 

17. International scientific meeting: Breath Analysis in Physiology and Medicine, Praga, 
4-5 wrzesień 2006. 

18. VII Konferencja Chromatograficzna „Chromatografia i techniki pokrewne a zdrowie 
człowieka”, Białystok, 10-13 wrzesień 2006. 

19. XII Sympozjum „Współczesne Problemy Hydrogeologii”, Toruń, 6-9 września 2005. 
20. XXVII Symposium Chromatographic Methods of Investigating the Organic 

Compounds, Katowice-Szczyrk, 2004. 
C) Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych 
Nie dotyczy 

D) Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione w pkt II – I 
Nie dotyczy 

E) Udział w konsorcjach i sieciach badawczych 
Nie dotyczy 

F) Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych 
ośrodków polskich i zagranicznych oraz we współpracy z przedsiębiorcami, innymi 
niż wymienione w pkt II H 

Nie dotyczy 

G) Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 
Nie dotyczy 

H) Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach 
naukowych 
1. International Association for Breath Research (IABR), członek od 2007.  

I) Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 
1. Prowadzenie zajęć laboratoryjnych i wykładów z dziedziny chemii analitycznej 

dla uczniów szkół średnich z Austrii (Bundesrealgymnasium Adolf-Pichler-Platz 
Innsbruck, Akademisches Gymnasium Innsbruck, Bundesgymnasium Dornbirn) i  
Polski (II Liceum Ogólnokształcące w Toruniu) w ramach projektów 
FEM_TRACE, FEM_PERS i FEM_BREATH finansowanych przez 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW), 
2009-2015. 




