
W Polsce inży-
nieria bio-
m e d y c z n a ,
jako osobny
k i e r u n e k

studiów może funkcjonować
dopiero od 2006 r., chociaż
studia o specjalnościach z
nią związanych były prowa-
dzone na uczelniach od co
najmniej 20 lat.

- Byliśmy drugą uczelnią w
Polsce, która otworzyła ten
kierunek, zaraz po Krakowie.
Było to w 2007 roku - opo-
wiada dr hab. inż. prof. UZ
Elżbieta Krasicka-Cydzik,
kierownik Zakładu Inżynierii
Biomedycznej. - Co to jest in-
żynieria biomedyczna? Naj-
krócej mówiąc, to ta część in-
żynierii, która wspomaga le-
karza w leczeniu chorób, w
usprawnianiu osób niepeł-
nosprawnych. To ta część in-
żynierii, w której inżynier
wykorzystuje nowoczesne
materiały, a te z kolei są uży-
wane w różnych, bardzo no-
woczesnych terapiach.

Profesor podkreśla, że
wszystkie pola działalności
inżyniera biomedycznego są
działaniami innowacyjnymi i
cieszą się ogromnym zainte-
resowaniem zarówno w
świecie nauki, jak i też w
świecie medycyny. Inżynieria
biomedyczna daje ogromną
satysfakcję inżynierowi, po-
nieważ jego dzieła służą bez-
pośrednio człowiekowi.

Pasją prof. Krasickiej-Cy-
dzik była zawsze chemia. To
ona przywiodła ją do bioma-
teriałów. Opowiada, że kiedy
jakieś 20 lat temu na Poli-
technice Zielonogórskiej
prowadzone były studia z za-
kresu techniki medycznej i
prof. Bącal zajmował się im-
plantami kręgosłupowymi,
pomyślała sobie: - Cóż za
wspaniale pole działalności
dla inżyniera!

- Kiedy więc po jakimś cza-
sie pojawiła się okazja, by
mógł powstać kierunek bio-
medyczny zatwierdzony
przez ministerstwo, postano-
wiliśmy wraz z kolegami z
kilku wydziałów naszego
uniwersytetu połączyć wysił-
ki, doświadczenie zawodowe
i utworzyć kierunek, który
będzie łączył zarówno infor-
matykę, mechanikę, biome-
chanikę, biomateriały stoso-
wane w medycynie i techno-
logii, jak również biologię -
opowiada pani profesor. -
Muszę podkreślić, że jest to
bardzo rozległy obszar zain-
teresowań, więc wymagania
wobec naszych studentów są
duże. Ale też jest to zawód
niezwykle odpowiedzialny,
dlatego przyciąga osoby am-

bitne, bardzo zainteresowa-
ne swoim zawodowym
związkiem z medycyną i ze
służbą człowiekowi, będący
wsparciem dla lekarzy. Nic
dziwnego, że może być źró-
dłem satysfakcji zawodowej i
osobistej. Tym bardziej, że
inżynierowie uczeni biome-
chaniki pod okiem najlep-
szych, jak prof. Będziński,
odnajdują się także świetnie
wszędzie tam, gdzie kompo-
zycja takich umiejętności jest
konieczna, np. przy projek-
towaniu implantów i sprzętu
rehabilitacyjnego.

Nie jest przypadkiem, że
wielu studentów (a jest też
wśród nich wiele dziewcząt)
zostaje laureatami ministe-
rialnych nagród i wyróżnień.
Najzdolniejsi zajmują się
potem pracą naukową. Kie-
dy w 2010 r. Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go po raz pierwszy rozstrzy-
gnęło konkurs na Diamento-
wy Grant, pomyślany dla
ambitnych studentów, któ-
rzy potrafili przedstawić
projekt naukowy do realiza-
cji, wśród laureatek znalazła
się studentka inżynierii bio-
medycznej na Uniwersyte-
cie Zielonogórskim Katarzy-
na Arkusz. Jej projekt nauko-
wy, przygotowany we współ-
pracy z prof. Krasicką-Cy-
dzik, ministerstwo wsparło
niebagatelną kwotą 200 tys.
zł. Katarzyna Arkusz przygo-
towała już pracę doktorską.
Będzie jej bronić w najbliż-
szych miesiącach. Wśród ab-
solwentek są laureatki czte-
rech nagród MNiSW: Anna
Reder, Kornelia Zaborowska,
Joanna Filik oraz wyróżnień
marszałka województwa za
najbardziej innowacyjne
prace dyplomowe: Katarzy-
na Guzik, Karolina Cyran i
Justyna Skóra.

Inżynieria biomedyczna
jest interdyscyplinarną dzie-
dziną nauki, która bardzo sil-
nie rozwija się na całym
świecie. Inżynierowie kli-
niczni pracują w szpitalach
amerykańskich, szwedzkich,
niemieckich. Każda sala ope-
racyjna czy choćby gabinet
zabiegowy wypełnione są
dziś aparaturą medyczną, a
biomateriały wykorzystywa-
ne są w medycynie coraz po-
wszechniej.

Prof. Elżbieta Krasicka-Cy-
dzik, wraz ze swoim zespo-
łem, prowadziła ostatnio
dwa nowatorskie projekty
poświęcone wykorzystaniu
nanomateriałów w zastoso-
waniach medycznych z wy-
korzystaniem zaawansowa-
nej techniki elektrochemicz-
nej. Dwa lata temu zakoń-

czyli projekt na temat nano-
rurek z ditlenku tytanu.

Nanorurki to mające po-
stać pustych w środku wal-
ców. Współcześnie najlepiej
poznane są nanorurki węglo-
we, których ścianki zbudo-
wane są ze zwiniętego grafe-
nu (jednoatomowej warstwy
grafitu). Najcieńsze nanorur-

ki węglowe mają średnicę
rzędu jednego nanometra, a
ich długość może być milio-
ny razy większa. Średnice
„naszych” nanorurek może-
my kształtować zależnie od
potrzeb. Mogą być wykorzy-
stane jako warstwa pokrywa-
jąca implanty kostne, nośniki
leków, materiał do magazy-

nowania wodoru, czy też
podłoża markerów w biosen-
sorach. A wtedy trzeba upa-
kować w nich np. komórki
czy przeciwciała.

- W grudniu ub. roku skoń-
czyliśmy kolejny projekt po-
święcony wykorzystaniu na-
norurek do zastosowań me-
dycznych. Oba te projekty

poświęcone były procesom
wytwarzania nowych nano-
struktur. Aktualnie jesteśmy
w trakcie przygotowań pro-
jektu wykorzystania ich do
detekcji wybranych marke-
rów związanych z metastazą
kostną. To niezwykle ambit-
ne zadania i ja jestem nie-
zmiernie wdzięczna, że moi
pracownicy podejmują się
tego wraz ze mną - podkreśla
prof. Krasicka-Cydzik. Ta
współpraca jest szansą roz-
woju dla moich współpra-
cowników i studentów. Pracę
doktorską obroniła niedaw-
no dr inż. Agnieszka Kacz-
marek, kolejne doktoraty w
toku.

Warto też wspomnieć o
tym, że studenci kierunku in-
żynieria biomedyczna mają
już ponad 30 wspólnych pu-
blikacji z pracownikami in-
stytutu, co daje im możli-
wość uwzględnienia tego w
życiorysie i ubieganiu się o
pracę. Poza tym całe do-
świadczenie organizacyjne
nabyte w trakcie wielu form
integracji środowiska może
być bezpośrednio wpisane
do życiorysu. To ważne i wy-
rabia w studentach, a póź-
niejszych absolwentach,
przekonanie o swoich umie-
jętnościach.

Gdy pytam prof. Krasicką-
-Cydzik o to, co uważa za
swoje największe osiągnię-
cie, odpowiada tak:

- Jako chemik z wykształ-
cenia, pracując na Wydziale
Mechanicznym, obrałam
niełatwą ścieżkę naukową do
inżynierii materiałowej i bio-
medycznej. Temu wydziało-
wi jestem wierna od 35 lat.
Droga ta wymuszała zgłębia-
nie obszarów wiedzy z zakre-
su inżynierii mechanicznej,
elektrycznej, a ostatnio bio-
logii. Dokonane wybory wy-
magały także konfrontacji
moich kompetencji i awan-
sów naukowych w ośrodkach
zewnętrznych, także w Anglii
na Uniwersytecie w Cam-
bridge. Tej weryfikacji za-
wsze się poddawałam, a te-
raz do tego samego zachę-
cam moich współpracowni-
ków i studentów. Wychodzą z
tego zwycięsko. Jestem w
pełni świadoma, że tylko taka
interdyscyplinarna ścieżka
mogła doprowadzić do pasji
naukowej moich ostatnich
lat - do diagnostyki stanów
nowotworowych za pomocą
biosensorów elektroche-
micznych. Kto wie, czy fakt
przejścia tej właśnie drogi
nie jest moim największym
osiągnięciem.
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Ta jem ni ce na no ma te ria łów
In ży nie ria bio me dycz na? Na Uni wer sy te cie Zie lo no gór skim ten kie ru nek ko ja rzy się z prof. Elż bie tą Kra sic ką -Cy dzik.
Jest je go twór czy nią wraz z gru pą uczo nych. Je go pra cow ni cy mo gą się po chwa lić wie lo ma na uko wy mi osią gnię cia mi.

--  BByy  llii  śśmmyy  ddrruu  ggąą  uucczzeell  nniiąą  ww  PPooll  ssccee,,  kkttóó  rraa  oottwwoo  rrzzyy  łłaa  kkiiee  rruu  nneekk  iinn  żżyy  nniiee  rriiaa  bbiioo  mmee  ddyycczz  nnaa,,  zzaa  rraazz  ppoo  KKrraa  kkoo  wwiiee..
BByy  łłoo  ttoo  ww  22000077  rroo  kkuu  --  ooppoo  wwiiaa  ddaa  pprroo  ffee  ssoorr  EEllżż  bbiiee  ttaa  KKrraa  ssiicc  kkaa  --CCyy  ddzziikk  zz  WWyy  ddzziiaa  łłuu  MMee  cchhaa  nniicczz  nnee  ggoo..  


