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2 O konferencji 
II Wrocławska Konferencja Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych Puzzel 2013 powstała 

z myślą o zintegrowaniu wrocławskiego środowiska aktywnych naukowo studentów nauk ścisłych, 
technicznych i przyrodniczych. Jest okazją do zaprezentowania uzyskanych wyników badań, wymiany 
doświadczeń oraz podzielenia się swoimi zainteresowaniami naukowymi. Puzzel 2013 ma na celu 
przybliżenie uczestnikom potencjalnych pól wspólnej działalności naukowej i zachęcenie do 
współpracy badawczej. Jest miejscem, gdzie swoje zdolności zaprezentują przyszli pracownicy 
przemysłu, techniki, nowych technologii i instytutów badawczych. 

W ramach Konferencji uczestnicy przedstawili swoje badania i zainteresowania w wygłaszanych 
referatach i zaprezentowanych plakatach. Odbyły się także wykłady, poprowadzone przez naukowców 
z wrocławskich uczelni. Uczestnicy mieli również możliwość spotkania się z przedstawicielami firm 
zainteresowanych rozwojem nauki i nowych technologii. 

Autorzy najbardziej interesujących plakatów i referatów otrzymali nagrody, a wszyscy uczestnicy 
zostali zaproszeni na specjalną imprezę integracyjną. 

Organizatorami Konferencji Puzzel 2013 byli: 

 Koło Naukowe Mikroskopii i Mikrofotografii Silesia Optic z Uniwersytetu Wrocławskiego, 

 Koło Naukowe Budownictwa Ogólnego i Badań Nieniszczących EtaKsi z Politechniki 
Wrocławskiej. 

W ramach Konferencji odbyły się sesje referatowe oraz sesja plakatowa. Poza tym wszyscy 
uczestnicy mieli okazję wysłuchać 3 popularnonaukowe wykłady, poprowadzone przez naukowców 
z wrocławskich uczelni. Wieczorem, pierwszego dnia Konferencji, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni 
na specjalną imprezę integracyjną. 

Podczas II Wrocławskiej Konferencji Studentów Nauk Technicznych i Ścisłych, usłyszeliśmy 27 
referatów młodych naukowców. Referaty, które zostały zaprezentowane trwały około 20 minut. Po 
każdym z nich publiczność miała kilka minut na zadawanie pytań. Liczba przedstawionych plakatów nie 
była ograniczona. Plakaty wisiały przed główną salą konferencyjną, gdzie w przerwach między 
referatami prowokowały do dyskusji i wymiany poglądów. Odbyła się także specjalna sesja plakatowa, 
na której autorzy plakatów mogli uzupełnić je dodatkowym komentarzem oraz zostać zasypani 
pytaniami zaciekawionych uczestników Konferencji. W Konferencji brało udział około 170 uczestników. 

Oskar Uchański 
Wrocław, 2013

http://www.puzzel2013.pl
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4 Artykuły 
 ultrasonografia 

obrazowanie harmoniczne 
przetwarzanie sygnałów 

Zastosowanie obrazowania harmonicznego w diagnostyce medycznej 

S. Zelewski1 

Ultrasonografia, dzięki wysokiemu stopniu bezpieczeństwa, szybkości badania oraz uniwersalności, 
pozostaje jedną z najczęściej stosowanych metod obrazowania medycznego. Do specjalnych 
zastosowań opracowano szereg technik rozszerzający funkcjonalność, takich jak USG 
dopplerowskie, elastografia, czy obrazowanie harmoniczne (THI – ang. Tissue Harmonic Imaging). 
Obecny poziom rozwoju i mocy obliczeniowej układów elektronicznych pozwala na ich integrację 
w jednym urządzeniu, często mobilnym. 
Propagacja fali ultradźwiękowej w tkankach wiąże się ze zjawiskami nieliniowymi, którym 
towarzyszy generowanie harmonicznych sygnału nadawanego. Obrazowanie harmoniczne 
najczęściej bazuje na odczycie i przetwarzaniu echa dla drugiej harmonicznej, ze względu na 
relatywnie największą amplitudę względem sygnału o częstotliwości podstawowej. 
Obrazowanie harmoniczne wymaga wprowadzenia modyfikacji technicznych w sprzęcie 
obrazującym, w szczególności głowicach oraz układach przetwarzania sygnałów. Omówiono 
metody separacji sygnału echa od składowej podstawowej oraz problemy wynikające 
z zastosowania w tym celu filtrów elektronicznych. 
Użycie echografii harmonicznej może przynieść wysokie korzyści w porównaniu ze standardową 
ultrasonografią, przy zachowaniu tej samej metodyki badania. Testy kliniczne wskazują na 
użyteczność tej technologii w obrazowaniu zmian litych (zwapnień, guzów) oraz w diagnostyce 
głębokich narządów, gdzie zastosowanie konwencjonalnego obrazowania ogranicza jakość 
sonogramów, ze względu na niską rozdzielczość osiową. 

1 Ultrasonografia 
Ultrasonografia jest jedną z metod obrazowania medycznego, wykorzystującą zjawisko 

odbijania się fal ultradźwiękowych od granic ośrodków biologicznych o różnych właściwościach 
akustycznych. Staje się coraz popularniejsza w diagnostyce medycznej, dzięki opracowaniu 
wyspecjalizowanych technik wpływających na zwiększenie użyteczności sonogramów (uzyskanych 
obrazów). z głównych zalet ultrasonografii należy wymienić: stosunkowo niski koszt aparatów USG, 
możliwość bardzo szybkiego uzyskania wyniku badania oraz obrazowanie w czasie rzeczywistym. 
Eksperci uznają również ultrasonografię za najbezpieczniejszą metodę nieinwazyjnej diagnostyki: 
efekty uboczne praktycznie nie występują w przypadku prawidłowo wykonanego badania, a personel 
obsługujący urządzenia nie musi stosować środków ochrony radiologicznej, niezbędnych dla aparatów 
rentgenowskich i pokrewnych. 

Głowica ultrasonografu służy do wysyłania fal ultradźwiękowych w głąb tkanki ciała oraz odbioru 
fal odbitych. Ich wielkość i konstrukcja zależą od stosowanego pasma częstotliwości, wybranej metody 
obrazowania oraz badanego narządu. Zawiera w sobie przetwornik zamieniający energię sygnału 
elektrycznego na energię fal akustycznych (i odwrotnie), wykonany najczęściej z ceramiki 
piezoelektrycznej PZT. Tę samą konstrukcję wykorzystujemy jako nadajnik i odbiornik, dzięki działaniu 
kolejno zjawisk piezoelektrycznego odwrotnego i prostego. 

                                                           
 

1 Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki, Politechnika Wrocławska, ul. Janiszewskiego 7/9, 50-372 
Wrocław 
e-mail: szymon.zelewski@gmail.com 
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Tłumienie fal ultradźwiękowych w ośrodkach biologicznych rośnie liniowo (w skali decybelowej) 
ze wzrostem częstotliwości, według praktycznego wzoru [Nowicki 2010] 

MHzcmdBus //6,0
 (1) 

Przykładowo, dla częstotliwości 4MHz przy głębokości badania 10cm tłumienie impulsu wyniesie 48dB 
(uwzględniając powrót fali). Wpływa to na możliwą do uzyskania głębokość badania, co ma duże 
znaczenie diagnostyczne. Obok sygnału użytecznego, odbieranego i przetwarzanego później do postaci 
obrazu, w układzie występują szumy o pewnym poziomie napięciowym. Jeśli odbite echa od głęboko 
położonych narządów zostaną silnie stłumione, powstaje ryzyko, że sygnał użyteczny osiągnie poziom 
szumów. Badanie głębokich struktur wymaga zatem stosowania niskich częstotliwości (rzędu kilku 
MHz), co przekłada się na zmniejszoną rozdzielczość obrazu. Długość fali akustycznej jest odwrotnie 
proporcjonalna do częstotliwości, a użyteczność diagnostyki ultrasonografem wynika z uzyskania 
długości fal porównywalnych z wielkością badanych struktur. 

Niewygodny kompromis oraz ograniczona efektywność w przypadku diagnostyki 
specyficznych narządów (np. układu krwionośnego) były motywacją do opracowania technik 
rozszerzających funkcjonalność ultrasonografów, takich jak USG dopplerowskie (Doppler kolorowy 
i mocy), elastografia, czy obrazowanie harmoniczne. 

2 Propagacja fali ultradźwiękowej i zjawiska nieliniowe w strukturach 
biologicznych 
Fala ultradźwiękowa jest zazwyczaj falą podłużną, powodującą lokalne zagęszczenia 

i rozrzedzenia ośrodka, w związku z ciśnieniem akustycznym (przy odpowiednio dużym natężeniu 
wiązki). Prędkość dźwięku w ośrodkach biologicznych możemy opisać wzorem 

 


E
cL   (2) 

gdzie E  oznacza moduł Younga materiału, a   gęstość. Zamiast modułu Younga można także 

wykorzystać inną stałą określającą własności sprężyste ośrodka. Każda zmiana gęstości wpływa na 
prędkość fali, która zwiększa się w momencie wystąpienia maksimum ciśnienia akustycznego. Wpływa 
to na przesunięcie szczytów fali względem położenia wynikającego z liniowej propagacji w taki sposób, 
że sygnał sinusoidalny staje się zbliżony do piłokształtnego. Jest to proces naturalny i wynika 
z własności fizycznych tkanki. Z analizy zniekształconego w ten sposób sygnału wynika powstanie 
składowych harmonicznych, czyli wielokrotności częstotliwości podstawowej fali nadawanej. Są one 
słabsze od sygnału o częstotliwości podstawowej, a relatywnie najsilniejsza jest druga harmoniczna. 

Efektywność zjawiska generowania składowych harmonicznych zależy od właściwości fizycznych 
ośrodka, przede wszystkim wskaźnika nieliniowości, oznaczanego często jako B/A. Jest on ilorazem 
drugiego i pierwszego współczynnika rozwinięcia Taylora funkcji wiążącej ciśnienie akustyczne 
z gęstością materiału [Perelomova 2010]: 
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gdzie 'p  jest różnicą chwilowej wartości ciśnienia i ciśnienia otaczającego ośrodka 
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Rysunek 1: Zjawisko powstawania składowych harmonicznych w zniekształconym sygnale 

Znając współczynnik nieliniowości możemy więc określić relatywne zmiany prędkości dźwięki 
w ośrodku wynikające z działania ciśnienia fali akustycznej. Wyższa wartość B/A oznacza silniejsze 
efekty nieliniowe podczas propagacji ultradźwięków w tkankach. 

 

Rysunek 2: Mechanizm powstawania składowej harmonicznej sygnału: składowa podstawowa, składowa harmoniczna + 
szum, suma obu sygnałów, widmo amplitudowe sumy sygnałów 

3 Obrazowanie harmoniczne 
Składowe harmoniczne, podobnie jak składowa podstawowa, niosą z sobą użyteczny sygnał 

echa, dopóki ich poziom jest na tyle wyższy od poziomu szumu, że pozwala na prawidłową detekcję 
i przetworzenie. Obrazowanie harmoniczne (ang. THI – Tissue Harmonic Imaging) polega najczęściej na 
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odbiorze i przetwarzaniu drugiej harmonicznej 2  sygnału nadawanego. Wykorzystanie wyższych 
harmonicznych było tematem eksperymentów, ze względu na niską amplitudę nie stosuje się obecnie 
w diagnostyce obrazowej składowych wyższych niż druga. 

Długość pola bliskiego (strefy Fresnela) wynosi 

 


2r
D f   (7) 

gdzie   oznacza długość fali ultradźwiękowej, a r  promień przetwornika kołowego. Przy 
zwiększeniu częstotliwości pole bliskie się wydłuża, co jest korzystne ze względu na niskie straty energii 
fali akustycznej powodowane rozbieżnościami wiązki. Skupienie fali ultradźwiękowej powoduje 
poprawę rozdzielczości poprzecznej, co jest korzystnym zjawiskiem [Nowicki 2010]. 

 

 

Rysunek 3: Granica strefy bliskiej i dalekiej przetwornika ultradźwiękowego 

Najlepsze efekty pod względem generowania składowych harmonicznych wykazano na osi 
przetwornika, gdzie natężenie fali ultradźwiękowej jest największe, oraz w polu średnim przetwornika, 
bezpośrednio za strefą Fresnela. 

4 Ocena użyteczności metody 
Obrazowanie harmoniczne pozwala na zastosowanie niższych częstotliwości, lub zwiększenie 

głębokości badania przy zachowaniu tej samej częstotliwości. Ma to znaczenie w przypadku 
obrazowania głębokich narządów, między innymi w jamie brzusznej, gdzie tłumienie fali akustycznej 
jest największe, ze względu na duże odległości. Uzyskuje się również większy odstęp sygnału od szumu, 
co poprawia jakość obrazu. 

Zgodnie z kryterium Kotielnikowa-Shannona każdy sygnał okresowy o składowych zawartych w 
pewnym paśmie częstotliwości należy próbkować z częstotliwością przynajmniej dwukrotnie większą 
niż jego szerokość. Wykorzystując pasmo o podwojonej częstotliwości w obrazowaniu harmonicznym 
oznacza to zwiększone wymagania sprzętowe układów przetwarzających sygnały. Wpływa to na 
spadek prędkości odświeżania obrazu na ekranie ultrasonografu. Odbiór składowej harmonicznej 
wymaga również zastosowania zmodyfikowanych głowic, przystosowanych do operowania na dwóch 
częstotliwościach rezonansowych [Takeuchi 2002]. Eksperymentalnie stosowano również głowice 
złożone z dwóch przetworników pierścieniowych, takie rozwiązanie okazało się jednak nieefektywne. 

5 Testy kliniczne 
Opracowano testy porównawcze sonogramów uzyskanych standardowym ultrasonografem 

oraz z funkcją obrazowania harmonicznego. W opracowaniu naukowców z Kliniku Mayo [Choudry 
2000] wykazano zwiększenie wartości diagnostycznej w 62% przypadków zmian chorobowych jamy 

                                                           
 

2  Autor stosuje pojęcie druga harmoniczna w znaczeniu podwojonej częstotliwości podstawowej, zgodnie 
z większością zapisów w literaturze. Czasami mówi się o pierwszej harmonicznej w odniesieniu do tej samej 
zależności.  
Z powodu tych rozbieżności w opisach najczęściej operuje się bezpośrednimi wartościami częstotliwości. 
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brzusznej. Zauważono też poprawę jakości obrazów w opcji THI u pacjentów otyłych, ze wskaźnikiem 
BMI>30 (lepsze wyniki w 73% przypadków). Wynika to z dwóch przyczyn: większych głębokości 
badania narządów (konieczne jest stosowanie niższych częstotliwości) oraz silnych właściwości 
nieliniowych tkanki tłuszczowej. 

Ogólne zwiększenie wartości diagnostycznej sonogramów THI wynika ze zwiększonego 
kontrastu obrazów oraz rozdzielczości osiowej i poprzecznej. Umożliwia to zauważenie szczegółów (np. 
nadżerek) bardzo słabo widocznych w trybie podstawowym [Tranquart 1999]. 

Coraz częściej wspomaga się obrazowanie ultrasonograficzne środkami kontrastowymi (ang. CHI 
– Contrast Harmonic Imaging), zwiększającymi echogeniczność tkanek [Jeka 2011]. Środki kontrastowe 
są najczęściej płynnymi roztworami substancji z mikroskopijnymi pęcherzykami powietrza. Lokalne 
nieciągłości ośrodka wpływają na silne odbicie fali ultradźwiękowej, co poprawia kontrast obrazu. 
Opracowano także środki organospecyficzne, przeznaczone do stosowania w obrazowaniu 
konkretnych narządów, np. wątroby. 

6 Metody filtracji składowej podstawowej 
Ponieważ w obrazowaniu harmonicznym w trakcie odbioru sygnału echa interesuje nas 

wyłącznie składowa harmoniczna, stosuje się znane metody separacji pasm sygnału składowej 
podstawowej i składowych harmonicznych.  

6.1 Filtracja bezpośrednia 
Podobnie jak w wielu dziedzinach elektroniki, do wydzielenia sygnałów o pewnym zakresie 

częstotliwości można zastosować filtrację układami analogowymi (RC) lub cyfrowo, z zastosowaniem 
algorytmów powszechnie stosowanych w procesorach DSP i układach logiki programowalnej (FPGA). 
Częstotliwość odcięcia filtru musi być dobrana w taki sposób, aby całkowicie przepuścić składową 
harmoniczną i maksymalnie stłumić sygnał o częstotliwości podstawowej. 

Wadą tego typu filtrów jest skończony spadek wzmocnienia w paśmie zaporowym. Powoduje to, 
że w przypadku filtrów niskiego rzędu część sygnału o składowej podstawowej również zostanie 
przeniesiona. Dokładna separacja dwóch pasm wymagałaby filtru idealnego o nieskończonej liczbie 
współczynników, niemożliwego do realizacji praktycznej. Długi czas przetwarzania sygnału w filtrze 
wysokiego rzędu nie pozwalałby na szybki podgląd obrazu, nawet przy zastosowaniu równolegle 
działających operacji w układach FPGA. 

6.2 Metoda odwracanego impulsu 
Alternatywną metodą jest nadanie dwóch impulsów o identycznej amplitudzie, lecz przeciwnej 

fazie (przesunięcie o 180°). W ośrodku liniowym suma takich sygnałów jest zerowa i następuje brak 
propagacji fali. W ośrodku nieliniowym impulsy są zniekształcane amplitudowo i ich suma jest 
niezerowa. Informację o sygnale echa uzyskujemy w sposób pośredni. Wadą takiego rozwiązania jest 
konieczność generowania dwóch impulsów przy każdym cyklu nadawczym i dłuższy czas przetwarzania 
sygnału. 
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Rysunek 4: Przykładowa charakterystyka częstotliwościowa rzeczywistego filtru cyfrowego 

Rysunek 5: Działanie metody odwracanego impulsu: dwa sygnały o przeciwnej fazie, suma sygnałów w ośrodku liniowym, 
suma zniekształconych impulsów w ośrodku nieliniowym 

7 Podsumowanie 
Metoda obrazowania harmonicznego wpłynęła na zwiększenie wartości diagnostycznej badań 

ultrasonograficznych. Efekty są znaczące zwłaszcza w sytuacjach, w których przetwarzanie sygnału 
składowej podstawowej nie daje pożądanych wyników lub badanie jest wręcz niemożliwe ze względu 
na zbyt małą rozdzielczość obrazu. Obrazowanie harmoniczne wymaga pewnych modyfikacji aparatów 
USG i głowic, aby spełnić wymogi techniczne konieczne do operowania na sygnale o wysokiej 
częstotliwości. Ciągle rozwijane technologie produkcji szybkich układów cyfrowych przystosowanych 
do równoległego przetwarzania sygnałów sprawiają, że koszt wprowadzenia funkcjonalności THI 
w USG jest coraz mniejszy. Powoduje to, że obrazowanie harmoniczne staje się powoli standardem 
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w aparatach średniej i wysokiej klasy, a obecnie jest już możliwa jego aplikacja w urządzeniach 
mobilnych. Problemem technicznym pozostaje efektywne odtworzenie czystej składowej 
harmonicznej z odbieranego sygnału echa. 

Bibliografia 
S. Choudry et al. Comparison of Tissue Harmonic Imaging with Conventional US in Abdominal Disease. 

RadioGraphics, vol. 20 (2000): 1127-1135. 
S. Jeka, E. Sokólska, M. Dura, P. Żuchowski. Zjawisko generowania fal harmonicznych oraz jego 

wykorzystanie praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej ultrasonografii. Acta 
Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 17 (2011): 140-143. 

A. Nowicki. Ultradźwięki w medycynie. Wprowadzenie do współczesnej ultrasonografii. Warszawa: 
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, 2010. 

A. Perelomova, P. Wojda. Studies of Nonlinear Sound Dynamics in Fluids Based on the Caloric Equation 
of State. Archives of Acoustics, vol. 35 (2010), no. 4: 619-633. 

S. Takeuchi et al. Detection of harmonic ultrasound scattered from microbubbles with ultrasound 
transducer for harmonic imaging having double peak type frequency characteristics. Colloids 
and Surfaces B: Biointerfaces, vol. 25 (2002): 257–268. 

F. Tranquart, N. Grenier, V. Eder, L. Pourcelot. Clinical use of ultrasound tissue harmonic imaging. 
Ultrasound in Medicine & Biology, Vol. 25 (1999), No. 6: 889-894. 

 

http://www.puzzel2013.pl


II WROCŁAWSKA KONFERENCJA STUDENTÓW 
NAUK TECHNICZNYCH i SCISŁYCH 

PUZZEL 2013 

Strona | 17  

miejsca kontaktowe 
analiza mutacji skorelowanych 

analiza sprzężenia bezpośredniego 

Wpływ MSA oraz definicji miejsca kontaktowego na skuteczność 
przewidywania miejsc kontaktowych w algorytmach CMA i DCA 

P. P. Woźniak1* 

Miejsca kontaktowe dostarczają informacji o najistotniejszych cechach budowy białek i dają 
możliwość odtworzenia ich struktury przestrzennej. Komputerowe przewidywanie miejsc 
kontaktowych w oparciu jedynie o sekwencje aminokwasów daje możliwość przyspieszenia 
i obniżenia kosztów badań farmakologicznych. Obecnie istnieje wiele algorytmów predykcji miejsc 
kontaktowych. Jedne z najbardziej skutecznych oparte są na tzw. analizie mutacji skorelowanych 
(CMA z ang. correlated mutation analysis) oraz analizie sprzężenia bezpośredniego (DCA z ang. 
direct-coupling analysis). Obie te metody wykorzystują jedynie informację o dopasowaniu 
wielosekwencyjnym (MSA z ang. multiple sequence alignment) analizowanego białka. Celem 
naszych badań było sprawdzenie, jaki wpływ na skuteczność przewidywania miejsc kontaktowych 
przy pomocy algorytmów CMA oraz DCA ma źródło dopasowania wielosekwencyjnego oraz 
definicja miejsca kontaktowego. W tym celu wykorzystaliśmy procedurę opisaną przez Morcosa 
i innych [1], w której MSA pochodziło z bazy rodzin białek Pfam, a miejsce kontaktowe 
zdefiniowano jako dwa aminokwasy, których minimalna odległość pomiędzy atomami nie 
przekracza 8 Å, a które oddalone są w sekwencji o nie mniej niż 5 aminokwasów. Skuteczność 
przewidywania miejsc kontaktowych za pomocą tej procedury została następnie skonfrontowana 
z jej skutecznością przy wykorzystaniu MSA z bazy HSSP oraz definicji miejsca kontaktowego jako 
dwóch aminokwasów, których odległość pomiędzy atomami Cα nie przekracza 8 Å, a które 
oddalone są w sekwencji o nie mniej niż 5 aminokwasów. Wszystkie analizy zostały 
przeprowadzone na losowo wybranych białkach ze zbioru wykorzystywanego w [F. Morcos i inni]. 
Wyniki pokazały, że najwyższa skuteczność predykcji miejsc kontaktowych jest osiągana dla MSA 
z bazy Pfam oraz definicji kontaktu opartej na minimalnej odległości międzyaminokwasowej. 
Ponadto definicja miejsca kontaktowego ma większy wpływ na osiąganą skuteczność niż źródło 
MSA. 

1 Wstęp 
Jednym z najpopularniejszych zagadnień współczesnej bioinformatyki jest predykcja struktury 

przestrzennej białka na podstawie jego sekwencji aminokwasowej. Znajomość tak otrzymanej 
struktury jest niezwykle istotna np. W procesie projektowania leków. Poznając budowę cząstek 
odpowiedzialnych za daną jednostkę chorobową można przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi 
komputerowych zbadać jakie substancje będą wchodzić w interakcje z tą cząsteczką. Takie działania 
mogą skutkować przyspieszeniem i obniżeniem kosztów badań farmakologicznych. Dodatkową 
motywacją do podjęcia badań w temacie predykcji budowy przestrzennej białek jest niski odsetek 
sekwencji białkowych o opracowanych strukturach krystalograficznych. Statystyki baz białek UniProt 
(The Uniprot Consortium 2012) oraz PDB (Berman i inni 2000) z dnia 1.05.2013 pokazują, że znanych jest 
zaledwie 90 206 struktur przestrzennych białek z 34 535 177 poznanych sekwencji białkowych, co 
stanowi niewiele ponad 0,26%. Zasadniczymi problemami w uzyskiwaniu struktur trójwymiarowych 

                                                           
 

1 Koło Naukowe BioNanopor, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Wydział Podstawowych Problemów 
Techniki, Politechnika Wrocławska 
* pawel.p.wozniak@student.pwr.wroc.pl 
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białek jest konieczność uzyskania ich form krystalicznych oraz nierzadko duży rozmiar molekuł, których 
obrazy dyfrakcyjne nie zawsze mogą być łatwo interpretowane.  

1.1 Miejsce kontaktowe 
Popularną obecnie metodą predykcji struktur przestrzennych białek jest metoda polegająca na 

uprzednim przewidzeniu występowania miejsc kontaktowych w analizowanych białkach. Miejscem 
kontaktowym nazywamy parę aminokwasów jednego białka, które są od siebie oddalone w przestrzeni 
o odległość nie większą niż pewna zadana wartość progowa. Wartość ta nazywana jest parametrem 
odcięcia (z ang. cutoff). Dodatkowo zwykle definiowany jest parametr separacji (z ang. separation), 
określający minimalną ilość aminokwasów w sekwencji pomiędzy aminokwasami będącymi w kontakcie. 
Zapobiega to stwierdzaniu miejsc kontaktowych wynikających z umiejscowienia aminokwasów w tej 
samej strukturze drugorzędowej. Tak określone miejsca kontaktowe dostarczają informacji 
o najistotniejszych cechach budowy białek. Na podstawie znajomości ich rozkładu tworzona jest mapa 
kontaktów (Rys. 1), która następnie daje możliwość odtworzenia struktury przestrzennej białka. 
Dlatego też dużą nadzieję obecnie pokłada się w predyktorach miejsc kontaktowych, które mogłyby 
wesprzeć proces predykcji budowy trójwymiarowej białek. 

 

Rysunek 1. Przykładowe białko z jego mapą kontaktów wraz z zaznaczonymi pięcioma miejscami kontaktowymi (kolor 
niebieski). Obrazy wykonano przy użyciu programów PyMOL oraz CMView dla białka z bazy PDB o kodzie 1ubq 

Definicje miejsca kontaktowego mogą być jednak różne. Oprócz możliwości doboru różnych 
wartości wspomnianych parametrów odcięcia oraz separacji można także na różne sposoby 
zdefiniować odległość między aminokwasami. Najbardziej rozpowszechnionym podejściem jest 
liczenie odległości pomiędzy atomami Cα lub Cβ aminokwasów. Atomy te najlepiej obejmują interakcje 
pomiędzy łańcuchem głównym aminokwasu, a jego łańcuchami bocznymi. Miejsca kontaktowe 
znalezione na tej podstawie najlepiej odzwierciedlają więc informacje o geometrii badanego białka. 
Ponadto stwierdzono, że wykorzystując atomy Cβ do liczenia odległości między aminokwasami, 
odtwarzalność struktury trójwymiarowej białka z uzyskanej mapy kontaktów jest obarczona mniejszym 
błędem średniokwadratowym niż przy wykorzystaniu atomów Cα (Duarte i inni 2010). Najmniejszy 
wspomniany błąd jest wtedy osiągany dla parametru odcięcia z przedziału 11–12 Å. 

Istnieje jeszcze wiele innych metod określania odległości międzyaminokwasowej 
wykorzystywanych podczas definicji miejsca kontaktowego. Godnym uwagi jest sposób oparty na 
minimalnej odległości między aminokwasami, który ostatnimi czasy staje się coraz popularniejszy. Jak 
wiadomo, aminokwasy składają się z łańcucha głównego i bocznego. Podczas gdy ten pierwszy wyznacza 
szkielet całego tworzonego przez aminokwasy białka, to łańcuch boczny jest odpowiedzialny za 
właściwości fizykochemiczne poszczególnych aminokwasów. Jak nietrudno zauważyć będzie miał więc 
także wpływ na oddziaływania wewnątrzbiałkowe pomiędzy aminokwasami. Dlatego też, 
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najprawdopodobniej minimalną odległość pomiędzy dwiema rezyduami będą tworzyły skrajne atomy 
oddziaływujących ze sobą łańcuchów bocznych (Rys. 2). Stosując tak liczoną odległość 
międzyaminokwasową sprawia się więc, że znalezione miejsca kontaktowe powinny zawierać informacje 
o istotnych punktach wiążących strukturę przestrzenną białka. Problemem tutaj jednak wydaje się być 
optymalny dobór wartości parametru odcięcia. 

 

Rysunek 2. Przykładowa minimalna odległość międzyaminokwasowa pomiędzy argininą i kwasem asparaginowym (5 Å) oraz 
odległość pomiędzy ich atomami Cα (8,9 Å). Obraz wykonano przy użyciu programu PyMOL 

1.2 Analiza mutacji skorelowanych i analiza sprzężeń bezpośrednich 
Dotychczas opisanych zostało wiele metod predykcji miejsc kontaktowych. Najlepsze 

z predyktorów osiągają obecnie skuteczność na poziomie około 35%. Nie jest to jednak wystarczający 
poziom do dobrego odtworzenia struktury przestrzennej białek. Jedną z metod, które cechują się 
takimi wynikami jest analiza mutacji skorelowanych (CMA z ang. Correlated Mutation Analysis). 
Wykorzystując jedynie dopasowanie wielosekwencyjne (MSA z ang. Multiple Sequence Alignment) 
CMA wskazuje grupy aminokwasów, które są ze sobą ewolucyjnie powiązane w związku z ich 
podobieństwem strukturalnym lub funkcyjnym. Dopasowaniem wielosekwencyjnym jednej 
analizowanej sekwencji białka nazywamy zbiór sekwencji podobnych do tej sekwencji na pewnym 
poziomie identyczności, a więc pokrewnych jej ewolucyjnie. Uznaje się na przykład, że poziom 
identyczności dwóch sekwencji na poziomie 80% towarzyszy zachowaniu między nimi podobieństwa 
funkcyjnego i strukturalnego. CMA analizuje zmienność aminokwasów wśród wszystkich sekwencji 
z MSA na dwóch wybranych pozycjach w analizowanej sekwencji (Rys. 3). Głównym założeniem jest, 
że jeżeli jeden z aminokwasów istotnych pod względem strukturalnym lub funkcyjnym mutuje, to 
związany z nim inny aminokwas także ulegnie zmianie aby w białku zachowane były istotne interakcje. 
W ten sposób im większa korelacja pomiędzy zmiennością aminokwasów na dwóch pozycjach wśród 
sekwencji z MSA, tym większe prawdopodobieństwo, że te pozycje są istotne dla budowy lub funkcji 
białka. Ponadto uważa się, że takie skorelowane mutacje występują szczególnie często w przypadku 
aminokwasów leżących względem siebie blisko w przestrzeni białka. Dzięki temu korelacja liczona 
w analizie mutacji skorelowanych może być bezpośrednio przekładana na prawdopodobieństwo 
wystąpienia miejsca kontaktowego pomiędzy rezyduami na dwóch pozycjach analizowanej sekwencji. 
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Rysunek 3. Pozycje skorelowane w dopasowaniu wielosekwencyjnym 

Morcos i inni (2011) opisali dwa sposoby liczenia strukturalnej korelacji pomiędzy pozycjami 
w sekwencji białka. Pierwszą prostą miarą opartą jedynie na analizie mutacji skorelowanych jest tzw. 
informacja mutacyjna (MI z ang. Mutual Information) opisana wzorem: 

 MIij = ∑
A,B

fij(A, B) ⋅ ln
fij(A,B)

fi(A)fj(B)
. (1) 

MI jest rozumiane jako wynik entropii porównującej częstotliwość wspólnego występowania 
(fij(A,B)) aminokwasów A i B na pozycjach i oraz j dopasowania wielosekwencyjnego, z niezależnymi 
częstotliwościami występowania tych aminokwasów na tych pozycjach (fi(A) oraz fj(B)) (Marks i inni 
2011). Niestety, autorzy stwierdzili, że informacja mutacyjna nie dość dokładnie odwzorowuje 
odległość przestrzenną pomiędzy rezyduami na analizowanych pozycjach sekwencji białka. Dla 
parametrów odcięcia i separacji odpowiednio 8 Å i 5 aminokwasów, pary aminokwasów ze 
stwierdzonymi najwyższymi wartościami MI spośród wszystkich par z danego białka często nie były 
w rzeczywistości miejscami kontaktowymi. Taki wynik prawdopodobnie związany był z lokalną naturą 
MI oraz z błędem wynikającym z tzw. przechodniości korelacji (z ang. transitivity of pair correlations). 
Błąd ten polega na tym, że jeżeli aminokwas A jest blisko w przestrzeni aminokwasu B i jednocześnie 
oba aminokwasy wykazują korelację mutacji oraz aminokwas B jest w takiej samej sytuacji względem 
aminokwasu C, to aminokwasy A i C będą wykazywać dużą korelację pomimo niekoniecznie bliskiej 
odległości przestrzennej pomiędzy nimi (Marks i inni 2011). Dlatego też, aby uzyskać wyższą 
skuteczność predykcji miejsc kontaktowych, Morcos i inni (2011) zastosowali zaproponowany przez 
siebie globalny model statystyczny aby oddzielić korelacje bezpośrednie od pośrednich. Korzystając 
z matematycznej metody jaką jest analiza sprzężeń bezpośrednich (DCA z ang. Direct-Coupling 
Analysis) zaproponowali nową miarę, którą nazwali informacją bezpośrednią (DI z ang. Direct 
Information). Opisuje ją formuła: 

 DIij = ∑
A,B

Pij
(dir)

(A, B) ⋅ ln
Pij
(dir)

(A,B)

fi(A)fj(B)
. (2) 

Główną różnicą pomiędzy wzorami opisującymi wartości MI oraz DI jest zastąpienie lokalnych 
częstotliwości wspólnego występowania (fij(A,B)) aminokwasów A i B na pozycjach i oraz 
j dopasowania wielosekwencyjnego przez specjalnie obliczane prawdopodobieństwo występowania 
tych aminokwasów na tych pozycjach. To prawdopodobieństwo, dzięki tworzonemu globalnemu 
modelowi statystycznemu, uwzględnia występowanie wybranych aminokwasów na wszystkich 
pozostałych możliwych pozycjach analizowanej sekwencji (Morcos i inni 2011). Autorzy pokazali, że po 
zastosowaniu informacji bezpośredniej do przewidywania miejsc kontaktowych skuteczność predykcji 
znacznie wzrosła. Przeanalizowano zależność skuteczności predykcji od ilości uznanych za miejsca 
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kontaktowe par aminokwasów posortowanych malejąco wynikiem DI. Okazało się, że przyjmując za 
będące w kontakcie 20 par aminokwasów o największych wartościach informacji bezpośredniej, 
uzyskuje się skuteczność około 80%, co jest wynikiem wydającym się deklasować inne istniejące 
predyktory. Ponadto skuteczność predykcji jest zawsze wyższa od tej uzyskiwanej dla informacji 
mutacyjnej niezależnie od ilości par aminokwasów branych pod uwagę. 

Morcos i inni (2011), do analizy skuteczności zaproponowanych przez siebie predyktorów, 
wykorzystali definicję miejsca kontaktowego opartą na minimalnej odległości międzyaminokwasowej. 
Jak już było to wspomniane, jest ona rzadziej wykorzystywana do testowania predyktorów miejsc 
kontaktowych mających na celu późniejsze odtworzenie struktury przestrzennej białek. Dlatego 
pierwszym celem moich badań jest analiza tego jak dobór definicji miejsca kontaktowego wpływa na 
skuteczność jego przewidywania przez zaproponowane miary MI oraz DI. Ponadto, o czym nie było 
wspomniane, dopasowanie wielosekwencyjne stosowane przez autorów zostało im dostarczone z bazy 
Pfam (Punta i inni 2012) podczas gdy istnieje wiele innych źródeł, które na różne sposoby dobierają 
sekwencje dla MSA. W związku z tym, że jest to jedyna dana wejściowa dla predyktorów opartych na 
analizie mutacji skorelowanych i analizie sprzężeń bezpośrednich, wydaje się być istotnym 
przeanalizowanie wpływu wyboru źródła MSA na skuteczność predykcji miejsc kontaktowych przez 
opisane miary, co jest drugim celem moich badań. 

2 Metodologia 
W celu przeprowadzenia dalszych badań odtworzono procedurę obliczania informacji 

mutacyjnej MI oraz informacji bezpośredniej DI przedstawionej przez Morcosa i innych (2011). 
Wszelkie analizy były przeprowadzane na oryginalnym zbiorze 856 różnych białek należących do 131 
rodzin z bazy Pfam. Były to głównie białka bakteryjne, a informacje o ich strukturach zostały 
dostarczone z bazy PDB. Na początek sprawdzono czy dla pierwotnych założeń, a więc MSA 
pochodzącego z bazy Pfam oraz definicji miejsca kontaktowego opartej na minimalnej odległości 
międzyaminokwasowej, uzyskiwane są te same wyniki, jak te zaprezentowane przez autorów 
wykorzystywanych miar MI oraz DI. W tym celu dla każdego białka obliczano wartości informacji 
mutacyjnej oraz informacji bezpośredniej wszystkich par aminokwasów. Wyniki posortowano 
malejąco osobno względem miary DI i miary MI. Następnie przyjmowano za miejsca kontaktowe coraz 
więcej par o najlepszych wynikach i za każdym razem sprawdzano procentową ilość poprawnie 
przewidzianych w ten sposób miejsc kontaktowych. Wartość ta dalej nazywana jest skutecznością 
i przedstawiana jest jako średnia po wynikach ze wszystkich białek. W kolejnych etapach badań po 
kolei zmieniano jedne z założeń i sprawdzano wpływ tego zabiegu na uzyskiwaną skuteczność predykcji 
miejsc kontaktowych. Najpierw zbadano wyniki dla MSA pochodzącego z bazy Pfam, ale odległości 
międzyaminokwasowej liczonej jako odległość pomiędzy atomami Cα aminokwasów. Następnie 
zachowano definicję odległości mówiącą o minimalnej odległości międzyaminokwasowej, a zmieniono 
źródło MSA. Drugim z analizowanych źródeł dopasowania wielosekwencyjnego była baza HSSP 
(Joosten i inni 2011). Na koniec sprawdzono jaka będzie uzyskiwana skuteczność predykcji dla obu 
zmienionych założeń. Wszelkie analizy skuteczności przewidywania miejsc kontaktowych były 
przeprowadzane dla parametrów odcięcia i separacji odpowiednio 8 Å i 5 aminokwasów, a więc takich, 
jakie stosowane były pierwotnie przez autorów miar MI oraz DI. Niestety, wyniki dla różnych 
stosowanych założeń nie zawsze uzyskiwane były dla równolicznych zbiorów białek. Dążono za każdym 
razem do przeanalizowania jak największej liczby białek spośród wspomnianych 856, jednakże 
z przyczyn potrzebnej do tego celu mocy obliczeniowej nie zawsze było to możliwe. Mimo to, zawsze 
były to zbiory wystarczająco liczne. 

3 Wyniki 
Rysunek 4 przedstawia wartości skuteczności predykcji miejsc kontaktowych miar MI oraz DI 

uśrednione po wszystkich przeanalizowanych białkach, w zależności od ilości par z najwyższymi 
wartościami tych miar, które zostały uznane za miejsca kontaktowe. 
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Rysunek 4. Średnia skuteczność predykcji miejsc kontaktowych dla miar MI oraz DI w zależności od ilości par z najwyższymi 
wartościami tych miar, które zostały uznane za miejsca kontaktowe. Wyniki dla założeń oryginalnych, a więc MSA 

pochodzącego z bazy Pfam, definicji odległości międzyaminokwasowej opartej na minimalnej odległości, odcięcia 8 Å oraz 
separacji 5 aminokwasów 

Jak można zauważyć, uzyskano wyniki zgodne z tymi zaprezentowanymi przez Morcosa i innych 
(2011). Skuteczność predykcji miejsc kontaktowych dla 20 par o najwyższych wartościach miar MI oraz 
DI wynosi około 80%. Ponadto wyniki uzyskane dla informacji bezpośredniej są zawsze wyższe od tych 
uzyskanych dla informacji mutacyjnej. Przedstawiony efekt świadczy o tym, że procedura obliczania 
miar MI oraz DI została odtworzona prawidłowo, a więc można ją zastosować do badań przy 
zmienionych założeniach. Wyniki analogiczne do tych zaprezentowanych na rysunku 4, ale dla 
zmienionej definicji odległości międzyaminokwasowej, przedstawia rysunek 5. Dodatkowo w celu 
porównawczym na wykres naniesiono wyniki z rysunku 4. 

 

Rysunek 5. Średnia skuteczność predykcji miejsc kontaktowych dla miar MI oraz DI w zależności od ilości par z najwyższymi 
wartościami tych miar, które zostały uznane za miejsca kontaktowe. Wyniki dla MSA pochodzącego z bazy Pfam, definicji 

odległości międzyaminokwasowej opartej na odległości pomiędzy atomami Cα, odcięcia 8 Å oraz separacji 5 aminokwasów 

http://www.puzzel2013.pl


II WROCŁAWSKA KONFERENCJA STUDENTÓW 
NAUK TECHNICZNYCH i SCISŁYCH 

PUZZEL 2013 

Strona | 23  

Jak widać, zmiana definicji odległości międzyaminokwasowej (na liczoną jako odległość 
pomiędzy atomami Cα aminokwasów) istotnie wpłynęła na zmianę skuteczności predykcji miejsc 
kontaktowych przez miary MI oraz DI. W tym wypadku skuteczność predykcji dla informacji 
bezpośredniej jest niższa nawet od takiej skuteczności dla informacji mutacyjnej przy oryginalnych 
założeniach. Efekt ten wynika z typowych wartości odległości pomiędzy aminokwasami liczonej według 
każdego z prezentowanych sposobów. Jak już pokazano wcześniej, wartości odległości uzyskiwanych 
dla minimalnej odległości międzyaminokwasowej są zawsze mniejsze od tych uzyskiwanych dla 
odległości pomiędzy atomami Cα. W związku z tym większe jest też prawdopodobieństwo osiągania 
przez nich wartości niższych od ustalonych 8 Å. Dlatego też uzyskiwana jest wyższa skuteczność 
predykcji. Wartość odcięcia równa 8 Å jest często stosowana przy testowaniu predyktorów, które 
definiują miejsca kontaktowe w oparciu o odległość pomiędzy atomami Cα. Tak określane miejsca 
kontaktowe są później wykorzystywane do odtwarzania struktury przestrzennej białek. Aby jednak 
miejsca kontaktowe zdefiniowane w oparciu o minimalną odległość międzyaminokwasową mogły być 
później wykorzystywane z tą samą skutecznością do odtwarzania budowy trójwymiarowej białek, 
wartość odcięcia powinna zostać odpowiednio zmniejszona. Wtedy jednak skuteczność predykcji miar 
MI oraz DI spadnie do tej zaprezentowanej dla zmienionych założeń z rysunku 5. Uzyskany wtedy 
poziom skuteczności porównywalny jest ze skutecznością istniejących już predyktorów. 

Rysunek 6 przedstawia wyniki skuteczności predykcji miejsc kontaktowych miar MI oraz DI dla 
dopasowania wielosekwencyjnego uzyskanego z bazy HSSP przy oryginalnej definicji odległości 
międzyaminokwasowej. Tak jak na rysunku 5 wyniki zostały porównane z wynikami zaprezentowanymi 
przez autorów tych miar, a więc przy niezmienionych założeniach. 

 

Rysunek 6. Średnia skuteczność predykcji miejsc kontaktowych dla miar MI oraz DI w zależności od ilości par z najwyższymi 
wartościami tych miar, które zostały uznane za miejsca kontaktowe. Wyniki dla MSA pochodzącego z bazy HSSP, definicji 

odległości międzyaminokwasowej opartej na minimalnej odległości, odcięcia 8 Å oraz separacji 5 aminokwasów 

Zmiana źródła dopasowania wielosekwencyjnego miała mniejszy wpływ na uzyskane wyniki niż 
zmiana definicji odległości międzyaminokwasowej. Jak widać na rysunku 6, skuteczność predykcji 
miejsc kontaktowych przez miarę DI dla MSA pochodzącego z bazy HSSP jest wciąż większa od tej 
skuteczności dla miary MI przy oryginalnych założeniach. Mimo to uzyskano wyraźne pogorszenie 
wyników w stosunku do tych zaprezentowanych przez autorów opisywanych miar. Przyczyna tego 
zjawiska prawdopodobnie leży w wielkości wykorzystywanych MSA. Powszechnie wiadome jest, że na 
skuteczność wszelkich algorytmów opartych na dopasowaniu wielosekwencyjnym istotny wpływ ma 
ilość sekwencji w tym dopasowaniu. Im jest ich więcej tym lepsze wyniki są uzyskiwane. Baza HSSP 
tworzy MSA pewnej sekwencji w oparciu o bazę PDB, a więc zbiór białek o znanej strukturze 
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przestrzennej. z kolei baza Pfam wykorzystuje w tym celu sekwencje istniejące w bazie UniProt, a więc 
wszystkie do tej pory odkryte. Jak już zostało to wcześniej wspomniane, sekwencje o znanej strukturze 
tworzą niewielki procent wszystkich poznanych. Stąd dopasowanie wielosekwencyjne uzyskiwane 
z bazy Pfam jest bogatsze w sekwencje od tego otrzymywanego z bazy HSSP. Dlatego też skuteczność 
predykcji miejsc kontaktowych, uzyskiwana dla miar MI oraz DI przy MSA z bazy Pfam, jest istotnie 
wyższa od tej uzyskiwanej dla MSA z bazy HSSP. Dodatkowo efekt ten pogłębia fakt, że w tej drugiej 
bazie analizowana sekwencja dopasowywana jest całościowo do innych znanych sekwencji, podczas 
gdy dla bazy Pfam dopasowywane są jej fragmenty. Stąd informatywność dopasowania z bazy Pfam 
jest zazwyczaj większa. 

Jak nietrudno się domyśleć, wykorzystanie przy stosowaniu miar MI oraz DI obu zmienionych 
założeń, a więc MSA z bazy HSSP oraz definicji miejsca kontaktowego w oparciu o odległość pomiędzy 
atomami Cα, najbardziej wpłynie na pogorszenie skuteczności predykcji miejsc kontaktowych przez te 
miary. Aby to udowodnić przygotowano rysunek 7 porównujący wyniki oryginalne z tymi przy 
zmienionych obu założeniach. 

 

Rysunek 7. Średnia skuteczność predykcji miejsc kontaktowych dla miar MI oraz DI w zależności od ilości par z najwyższymi 
wartościami tych miar, które zostały uznane za miejsca kontaktowe. Wyniki dla MSA pochodzącego z bazy HSSP, definicji 

odległości międzyaminokwasowej opartej na odległości pomiędzy atomami Cα, odcięcia 8 Å oraz separacji 5 aminokwasów 

4 Podsumowanie 
Zaprezentowane wyniki pokazały, że miary informacji mutacyjnej oraz informacji bezpośredniej 

niekoniecznie dają tak dobre rezultaty w predykcji miejsc kontaktowych jak się to na pierwszy rzut oka 
wydaje. Dla typowej definicji odległości międzyaminokwasowej stosowanej przy testowaniu 
predyktorów skuteczność predykcji uzyskiwana przez miary MI oraz DI jest porównywalna do tej 
uzyskiwanej przez obecnie istniejące predyktory. Jednakże mimo tego, że miary te mogą konkurować 
z najlepszymi predyktorami, to ich skuteczność jest wciąż zbyt niska dla prawidłowego odtwarzania 
struktury przestrzennej białek. Niemniej jednak można zauważyć duży potencjał wykorzystania analizy 
mutacji skorelowanych oraz analizy sprzężeń bezpośrednich do przewidywania miejsc kontaktowych 
w białkach. Dodatkowo, uzyskane wyniki zwróciły uwagę na istotność odpowiedniego wyboru źródła 
dopasowania wielosekwencyjnego w przypadku gdy ma ono być wykorzystywane przez projektowane 
algorytmy. W tym wypadku, przez większą ilość sekwencji w MSA oraz częściowe dopasowywanie 
sekwencji, baza Pfam okazała się lepszym źródłem dopasowania niż baza HSSP. 
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tworzywa metaliczne, żeliwo, stal zgrzewna 
stal zlewna, proces degradacji 

Tworzywa metaliczne stosowane na  
elementy konstrukcji obiektów XIX i XX wieku 

K. Michońska1* 

Referat traktuje o tworzywach metalicznych wykorzystywanych na elementy konstrukcji obiektów 
pochodzących z XIX i początku XX wieku. W swej treści zawiera informacje o żeliwie oraz stalach 
zgrzewnych i stalach zlewnych. Przedstawia krótką charakterystykę tych materiałów, zawierającą 
zarówno część opisową jak również analizę ich mikrostruktur wykonanych metodami mikroskopii 
świetlnej i elektronowej. Opis obejmuje również procesy wytwórcze tych materiałów, właściwości 
mechaniczne oraz możliwość ich eksploatacji, skupiając się na opisie procesu degradacji. Obiektami 
omawianymi w niniejszym referacie są: śruba oraz fragment pylonu z mostu w Ozimku (1827), 
połączenie nitowane z wiaduktu w Trzebnicy (1886), fragment belki nośnej z budynku głównego 
dworca Wrocław Główny (1899-1904), odcinek dwuteownika z mostu Słodowego (1911) oraz 
fragment mostu wybudowany w 1911 roku. Referat stanowi swego rodzaju tło materiałowe okresu 
obejmującego XIX i XX wiek. 

1 Wprowadzenie 
Okres XIX i XX wieku był przełomowy dla zastosowań materiałów metalicznych na elementy 

konstrukcji. Najczęściej stosowanym materiałem był stop żelaza z węglem, którego techniki wytwórcze 
były dynamicznie rozwijane. W stopach tych w zależności od zawartości węgla możliwe jest otrzymanie 
tworzyw o zróżnicowanych własnościach (odpowiednio stale, staliwa, bądź żeliwa). Stosowany proces 
wytworzenia stopów wpływa na budowę strukturalną materiału. Ponadto determinuje on własności 
mechaniczne otrzymanego surowca.  

2 Charakterystyka badanych materiałów 
2.1 Żeliwo 

Żeliwo jest odlewniczym stopem żelaza z węglem. Węgiel może występować w postaci 
związanej – cementytu o wzorze strukturalnym Fe3C, bądź w postaci wolnej – grafitu. Wzrost 
zawartości węgla warunkuje mikrostrukturalną budowę żeliwa. Obserwując materiał przy pomocy 
mikroskopu uwagę należy zwrócić na: osnowę, postać grafitu oraz przełom. Wyróżnia się osnowę 
ferrytyczną, w której węgiel występuję wyłącznie w postaci wolnej. W kolejnych dwóch – ferrytyczno-
perlitycznej i perlitycznej osnowie węgiel występuje zarówno w postaci związanej jak i wolnej. Grafit 
może występować w trzech podstawowych postaciach. Wyróżnia się grafit płatkowy, kulkowy oraz 
kłaczkowy. Ze względu na przełom, żeliwa są dzielone na żeliwo szare, połowiczne i białe (Haimann 
1980). 

2.2 Stal zgrzewna 
Stal zazwyczaj o niskiej zawartości węgla i zawartości krzemu (poniżej 0,07%), co klasyfikuje te 

materiały jako stale nieuspokojone. W swej budowie wykazuje ferrytyczną mikrostrukturę ze znaczną 
obecnością nieciągłości strukturalnych. Własności te są efektem procesu pudlarskiego. Dodatkowo 
proces ten determinuje warstwową budowę materiału oraz niejednorodność składu chemicznego. Taki 
stan początkowy, bo wynikający ze sposobu wytworzenia budzi pewien niepokój. Mianowicie 
w wyniku eksploatacji obiektu, dochodzi do procesu degradacji strukturalnej, który powoduje 

                                                           
 

1 Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny ul. Łukasiewicza 5 bud. B-4 
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segregację struktury na przestrzeni lat użytkowania. Efektem może być nagłe zniszczenie obiektu 
(Czapliński 2009). 

2.3 Stal zlewna 
Stal wykazuje większą zawartość węgla oraz jednorodność składu chemicznego w porównaniu 

do stali zgrzewnej. Wynika to z procesu wytwórczego przeprowadzanego w piecach typu Siemens-
Martin lub w konwektorach z wykładziną krzemionkową bądź dolomitową. Wielkim krokiem w przód 
(ponownie porównując tę stal ze stalą zgrzewną) jest możliwość dowolnego kształtowania zawartości 
węgla oraz pozostałych składników (Czapliński 2009). 

3 Wyniki badań mikroskopowych 
Poniżej przedstawiono wyniki obserwacji mikroskopowych wykonanych dla każdego rodzaju 

badanego materiału. Mikrofotografie zostały wykonane przy użyciu mikroskopy świetlnego oraz 
elektronowego mikroskopu skaningowego SEM. 

3.1 Żeliwo 
Rysunki od numeru 1 do 3 przestawiają zdjęcia mikrostruktury żeliwa. Próbki tego materiału 

zostały pobrane z pylonu mostu w Ozimku. Obiekt ten pochodzi z 1827 roku co czyni go najstarszym 
spośród prezentowanych w niniejszym artykule. Analizując mikrostrukturalną budowę żeliwa należy 
wyróżnić występowanie grafitu w postaci płatkowej, niemodyfikowanej (Rysunek 1) oraz widoczną po 
wytrawieniu perlityczną osnowę (Rysunek 2). W swej mikrostrukturze żeliwo wykazuje ponadto 
występowanie niskotopliwej i twardej potrójnej eutektyki fosforowej, której obecność jest 
uwarunkowana znaczną zawartością fosforu w żeliwie (Rysunek 3). 

 

Rysunek 1. Mikroskopowy obraz struktury. Widoczny grafit płatkowy niemodyfikowany. Pow. 100x, stan nietrawiony, 
mikroskopia świetlna 

 

Rysunek 2. Osnowa perlityczna z grafitem płatkowym niemodyfikowanym. Pow. 100x, trawiono Mi1Fe, mikroskopia 
świetlna 
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Rysunek 3. Osnowa perlityczna z grafitem płatkowym niemodyfikowanym oraz potrójną eutektyką fosforową. Pow. 500x, 
trawiono Mi1Fe, mikroskopia świetlna 

3.2 Stal zgrzewna 
Jak już zostało przedstawione w charakterystyce stali zgrzewnej, wykazuje ona znaczną ilość 

nieciągłości strukturalnych w swej budowie (Rysunek 4,5,7). Mogą one występować w postaci 
obszarów o znacznych gabarytach jak również są rozmieszczone punktowo w strukturze. Są to 
wtrącenia niemetaliczne najczęściej o wielofazowej budowie, rozwarstwienia i pęknięcia. Patrząc na 
materiał (Rysunek 5) wszelkie wtrącenia i nieciągłości są rozmieszczone pasmowo. Istnieje również 
możliwość, że są one ułożone zgodnie z dokonanym procesem kształtowania (Rysunek 4).  

 

Rysunek 4. Mikroskopowy obraz struktury próbki z nita - połączenie nitowane z wiaduktu w Trzebnicy z 1886 roku. 
Posegmentowane wtrącenia niemetaliczne. Pow. 100x, stan nietrawiony, mikroskopia świetlna 

 

Rysunek 5. Mikrostruktura materiału pobranego z mostu z 1911 roku. Widoczna struktura ferrytyczna, z pasmowo 
rozmieszczonymi nieciągłościami strukturalnymi. Pow. 100x, trawiono Mi1Fe, mikroskopia świetlna 
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Rysunek 6. Mikroskopowy obraz materiału z mostu z 1911 roku. Widoczna struktura ferrytyczna z wieloma nieciągłościami 
strukturalnymi na granicach ziaren oraz ich wnętrzu. Pow. 500x, trawiono Mi1Fe, mikroskopia świetlna 

 

Rysunek 7. Mikroskopowy obraz struktury materiału pobranego z nita - połączenie nitowane z wiaduktu w Trzebnicy z 1886 
roku. Pow. 500x, trawiono Mi1Fe, mikroskopia świetlna 

Rysunek 7 jest znaczący z punktu charakterystyki nieciągłości. Zaobserwować można ich 
różnorodność w kształtach oraz sposobnie rozmieszczenia. Widoczna jest segmentowa budowa 
wewnętrzna wynikająca z faktu, że są to wtrącenia wielofazowe. Ponadto, w obszarze wtrącenia 
o największych rozmiarach, widoczne jest wykruszenie prawdopodobnie powstałe w czasie 
preparatyki próbki. Świadczy to o kruchości wtrąceń w strukturze materiału. 

Wstępem do omówienia procesu degradacji jest mikrofotografia 7. Wewnątrz ziaren ferrytu 
wyraźnie widoczna jest obecność segregacji struktury. Zauważalne są wydzielenia cementytu oraz 
prawdopodobnie azotków żelaza. Dodatkowo jest ona ciekawa ze względu na ukazanie rozmieszczenia 
nieciągłości strukturalnych na granicach ziaren oraz w ich wnętrz. Taki stan jest niebezpieczny, 
ponieważ wraz ze wzrostem ich ilości może dojść do nagłego zniszczenia obiektu. 

 

Rysunek 8. Miejsce pobrania próbek. Zdjęcie po lewej (Zbiór prywatny dr inż. J. Rabiegi) zostało wykonane w czasie realizacji 
modernizacji 2010-2012. Widoczne stalowe belki przebiegające równolegle oraz prostopadle względem wejścia. Strop 

parteru nad piwnicami. Zdjęcie po prawej (Zbiór prywatny Katarzyny Michońskiej) zostało wykonane już po zakończeniu 
modernizacji 
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Przykładem obrazującym proces degradacji strukturalnej oraz możliwość jego oceny jest 
materiał pobrany z dworca Wrocław Główny. Mikrofotografie 9 i 10 przestawiają materiał w stanie 
poeksploatacyjnym. Obserwacja fragmentów struktury pozwala określić ferrytyczną strukturę 
z wydzieleniami na granicach ziaren cementytu. Ponadto wewnątrz ziaren występują wydzielenia 
azotków oraz tlenków. Niestety na podstawie badań mikroskopowych nie ma możliwości bezbłędnego 
ich ocenienia. W tym celu wymagane jest przeprowadzanie analizy składu chemicznego. Na obu 
mikrofotografiach widać postępujący proces degradacji w postaci wydzieleń wewnątrz ziaren. 
Dodatkowym sygnałem są wydzielenia degradacyjne na granicach ziaren ferrytu. 

 

Rysunek 9. Mikroskopowy obraz próbki z belki nośnej 
z dworca Wrocław Główny. Ferrytyczna struktura 

z wydzieleniami cementytu na granicach ziaren. Pow. 
850x, trawiono Mi1Fe, SEM 

 

Rysunek 10. Ferrytyczna mikrostruktura z wydzieleniami 
cementytu na granicach ziaren. Pow. 800x, trawiono 

Mi1Fe, SEM 

W celu oceny stopnia zaawansowania procesu degradacji w badanym materiale należy próbkę 
poddać wyżarzaniu normalizującemu. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest „odtworzenie” 
mikrostruktury materiału sprzed okresu użytkowania. Porównując zdjęcia mikroskopowe z tych dwóch 
etapów możliwe jest zaobserwowanie zmiany struktury i podjęcie się oceny procesu degradacji – o ile 
zaszedł w danym materiale. W przypadku próbki pobranej z dworca Wrocław Główny proces 
degradacji strukturalnej niewątpliwie zaszedł. Analizując strukturę (Rysunek 11,12) oraz porównując ją 
z mikrostrukturą po okresie eksploatacji widoczne jest zaawansowanie tego procesu. 

 

Rysunek 11. Mikroskopowy obraz próbki z belki nośnej z dworca Wrocław Główny. Gęsto rozmieszczone nieciągłości 
strukturalne, ułożone pasmowo. Pow. 25x, trawiono Mi1Fe, mikroskopia świetlna 
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Rysunek 12. Widoczne pasmowe rozmieszczenie struktury oraz kształt wtrąceń niemetalicznych. Pow.100x, trawiono 
Mi1Fe, mikroskopia świetlna 

3.3 Stal zlewna 

 

Rysunek 13. Mikroskopowy obraz próbki z dwuteownika z mostu Słodowego z 1911 roku. Nieliczne nieciągłości 
strukturalne, rozmieszczone punktowo w materiale. Pow. 100x, stan nietrawiony, mikroskopia świetlna 

 

Rysunek 14. Mikroskopowy obraz próbki pobranej ze śruby z mostu w Ozimku. Widoczna ferrytyczna struktura z niewielkimi 
obszarami perlitu. Wtrącenia niemetaliczne rozłożone liniowo i równolegle względem siebie. Pow. 100x, trawiono Mi1Fe, 

mikroskopia świetlna 
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Rysunek 15. Mikroskopowy obraz materiału pobranego 
z dwuteownika z mostu Słodowego z 1911 roku. 

Widoczna struktura ferrytyczno-perlityczna. Pow. 100x , 
trawiono Mi1Fe, mikroskopia świetlna 

 

Rysunek 16. Mikroskopowy obraz próbki pobranej ze 
śruby z mostu w Ozimku. Ferrytyczna struktura 

z niewielkimi obszarami perlitu oraz widocznymi 
wydzieleniami cementytu na granicach ziaren. Pow. 

500x, trawiono Mi1Fe, mikroskopia świetlna 

Zgodnie z Rysunkiem 13. oraz opisem charakteryzującym stal zlewną w punkcie 2.3 stal ta 
zawiera znacznie mniej nieciągłości strukturalnych niż jak to miało miejsce przy stali zgrzewnej 
(Rysunek 4). W zależności od zawartości węgla, stal zlewna może wykazać strukturę niemalże 
ferrytyczną (Rysunek 14,16), lub widocznie ferrytyczno-perlityczną (Rysunek 15). Występujące 
nieciągłości strukturalne w przeważającej ilości mają charakter punktowy i są sporadycznie ulokowane 
w strukturze. Możliwe jest jednak, że przyjmą one wymiary i kształty zbliżone do tych przedstawione 
przy stalach zgrzewnych (Rysunek 14). Nagła zmiana wielkości ziaren w strukturze (Rysunek 14) może 
wynikać z procesu rekrystalizacji w warunkach zgniotu krytycznego. Mogło do niego dojść w skutek 
kształtowania obiektu, z którego została pobrana próbka. 

4 Podsumowanie 
Badania mikroskopowe mikrostruktur są zalecane w celu weryfikacji rodzaju materiału, z jakiego 

został wykonany obiekt oraz stopnia degradacji. Potrzeba ta wynika z określenia w jakim stanie 
znajduje się badany materiał i czy istnieje możliwość (a jeżeli tak, to jakimi czynnikami warunkowana) 
dalszej eksploatacji danego obiektu, bądź elementu. 

Analizę składu chemicznego badanych materiałów w przypadku stali zgrzewnych należy 
poszerzyć o wyznaczenie rozkładu pierwiastków na przekroju. Niejednorodność składu chemicznego 
na etapie wytwarzania oraz obecność postępującego procesu degradacji doprowadzają do segregacji 
struktury. Efektem jest tworzenie się swego rodzaju obszarów, które mogą się między sobą różnić 
wytrzymałością, twardością czy kruchością. W konsekwencji może to doprowadzić do nagłego 
zniszczenia materiału. 
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kanał jonowy, kanał potasowy 
choroby genetyczne, OMIM 

Mutacje w kanale potasowym a choroby genetyczne 

M. Rucińska1, M. Kurczyńska 

Kanały jonowe to białka błonowe, znajdujące się w prawie każdej komórce, mające zasadnicze 
znaczenie fizjologiczne. Udowodniono, że mutacja choćby jednego genu może zmienić 
konformację całego kanału jonowego, co przyczynia się do powstania różnego rodzaju chorób. 
Schorzenia, związane ze zmianami w genach, kodujących podjednostki kanałów jonowych lub 
białka regulatorowe, nazywane są kanałopatiami. Zmiany te mogą być wrodzone, gdzie następuje 
mutacja w obszarze genów lub nabyte, spowodowane przez reakcję autoimmunologiczną. 
W większości kanałopatie są heterogeniczne pod względem genetycznym, czyli ten sam fenotyp 
jest powodowany przez mutacje w różnych genach.  
W poniższej pracy zestawiono choroby oraz ich przyczyny, spowodowane przez mutacje kanałów 
potasowych. Uwagę skupiono na 3 schorzeniach, które powodowane są właśnie przez takie 
zaburzenia: 

 choroba Brugadów, która charakteryzuje się napadowymi zaburzeniami rytmu serca, 

 ataksja przerywana, polegająca na zaburzeniu koordynacji ruchowej ciała, 

 zespół krótkiego QT, gdzie występuje skrócony czas trwania odcinka QT 
w elektrokardiogramie podczas pracy serca, 

Obecnie prowadzone badania mogą przyczynić się do odkrycia nowych metod leczenia m.in. 
W postaci nowych leków, które mogą być dostosowane do indywidualnego profilu genetycznego.  
Celem mojej pracy jest przedstawienie istotności badań nad kanałami jonowymi i poznanie ich 
mechanizmu molekularnego. 

1 Wstęp 
Duża liczba chorób jest spowodowanych dysfunkcjami kanałów jonowych, np.: zaburzenia rytmu 

serca, epilepsja, padaczka, migreny, cukrzyca. Niewielka mutacja może powodować poważne szkody 
w organizmie. Niestety, dokładne poznanie struktur kanałów jonowych jest skomplikowane, przez co 
utrudnione jest zapobieganie bądź też leczenie chorób wywołanych mutacjami w różnego rodzaju 
kanałach. Obecnie największe możliwości dają badania bioinformatyczne. Badania eksperymentalne, 
pozwalające uzyskać najpewniejsze rezultaty wciąż są kosztowne i czasochłonne[1]. 

Przygotowany artykuł został oparty głównie na bazie danych, zawierającej informacje na temat 
chorób, które są uwarunkowane genetycznie – OMIM (ang. Online Mendelian Inheritance in Man)[21]. 
Zawarte tam informacje o ludzkich genach i fenotypach genetycznych są ogólnie dostępne oraz 
aktualizowane codziennie[1]. Baza danych oferuje pomoc studentom, badaczom oraz lekarzom 
w rozwikłaniu skomplikowanych relacji między genami, mutacjami w nich występującymi a chorobami. 
Celem bazy jest dostarczenie w łatwy sposób aktualnych informacji na temat pojedynczych zaburzeń 
genowych i powodowanych przez to chorób. Jest to możliwe poprzez dokładną klasyfikację oraz szybki 
sposób wyszukiwania danych[18]. Jedną z największych zalet jest łatwy dostęp do literatury, która 
pozwala na zgłębienie wiedzy na temat poszukiwanej choroby. 

2 Kanały jonowe 
Kanały jonowe są to białka błonowe, znajdujące się we wszystkich komórkach i mają zasadnicze 

znaczenie fizjologiczne. Ich celem jest w kontrolowany sposób przepuszczać jony przez błonę 

                                                           
 

1 AKN BioNanopor, Instytut Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej, Politechnika Wrocławska 
e-mail: 185735@student.pwr.wroc.pl 
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komórkową zgodnie z ich gradientem stężeń. Kanał jonowy tworzy jamę, wypełnioną wodą, dzięki 
czemu jony mogą pokonać barierę energetyczną i przejść na drugą stronę błony komórkowej. Istotną 
funkcję pełni filtr selektywności, który przepuszcza jedynie określone typy jonów, które mogą utworzyć 
z nim najbardziej korzystny układ[9]. Rola kanałów jonowych w organizmie ludzkim jest bardzo istotna 
do prawidłowego funkcjonowania. Pełnią one znaczące funkcje w pobudzaniu mięśni i nerwów, 
wydzielaniu hormonów, rozmnażaniu limfocytów, regulacji ciśnienia krwi, bilansie wody i soli 
w organizmie oraz w wielu innych procesach[2]. 

Każdy kanał jonowy zbudowany jest z kilku podjednostek (domen białkowych), które połączone 
ze sobą tworzą por umożliwający przepływ jonów. Każda podjednostka zbudowana jest z kilku tysięcy 
aminokwasów, zawierających w sowjej budowie grupy hydrofobowe, które umożliwiają głębokie 
lokowanie się białka w błonie lipidowej. Każdy kanał jonowy charakteryzowany jest przez dwie 
podstawowe cechy: duża prędkość przewodzenia, która oscyluje w granicach 107-108 jonów na 
sekundę[3] oraz wysoka selektywność, związana z występowaniem filtru selektywności, zdolnego do 
przepuszczania tylko określonych jonów. Im więcej domen białkowych tym większa jest średnica poru, 
co związane jest z przepuszczalnością danego kanału. 4 podjednostki pozwalają na rozpoznanie 
poszczególnych jonów, 5 podjednostek daje możliwość wychwycenia różnicy między anionem 
a kationem, natomiast 6 domen pozwala na przepuszczenie molekuły o masie nawet 1kDa[19]. 

Przewodzenie jonów włączane bądź wyłaczane jest poprzez otwarcie i zamknięcie bramki, 
zmieniając konformacje podjednostek kanału jonowego. Proces ten może być sterowany poprzez wiele 
czynników, takich jak: 

 napięcie elektryczne, 

 wiązanie z ligandem, 

 zmiana potencjału błonowego, 

 zmiana temperatury, 

 obciążenie mechaniczne, 

 biochemiczne regulacje. 

2.1 Kanały potasowe 
Pierwszą strukturę krystalograficzną o wysokiej rozdzielczości uzyskano dla kanału 

potasowego[4], który zbudowany jest z 4 podjednostek[5], co pozwala na rozróżnianie jonów. Istotną 
kwestią jest możliwość przepływu większych pod względem rozmiarów jonów potasu, podczas gdy 
mniejsze jony sodu o takim samym dodatnim ładunku nie są przepuszczane przez kanał. Za wyjaśnienie 
zjawiska wysokiej selektywności kanałów potasowych została przyznana w 2003 roku Profesorowi 
Roderickowi MacKinnonowi Nagroda Nobla w dziedzinie chemii. Jego prace wskazały, że za 
selektywność jonową odpowiada niewielki fragment pętli o sekwencji aminokwasów TVGYG, który 
dopuszcza do przepływu przez kanał jedynie jony K+:. Związane jest to z lepszym dopasowaniem 
przestrzennym oraz energetycznym. Jon sodu przez swój mały rozmiar nie jest w stanie zapewnić 
korzystnego układu, dlatego jego przejście przez kanał jest silnie blokowane[6]. Kanały potasowe 
determinują wartość potencjału błonowego, a zaburzenia w ich budowie mogą prowadzić do stanów 
patologicznych, związanych ze złym ich funkcjonowaniem. Nawet niewielka mutacja prowadzić może 
do drastycznej zmiany, bezpośrednio wpływającej na funkcję kanału. Każda zmiana może doprowadzić 
do zmiany geometrii bądź funkcji energetycznej białka, co spowodować może zmiany w aktywności 
czynnościowej kanałów (zamykanie, otwieranie bramki, spowolnienie przepływu, aktywacja bądź 
dezaktywacja). 

3 Choroby genetyczne 
Kanałopatie, czyli choroby genetyczne, powodowane przez mutacje w kanałach jonowych to 

schorzenia, które zostały wywołane przez zaburzoną funkcję domen białkowych kanałów lub też białek 
regulujących[7]. Choroby te mogą być zarówno wrodzone jak i nabyte, czyli powodowane przez atak 
autoagresji na kanał jonowy. Dysfunkcja kanałów jonowych może powodować szerokie spektrum 
objawów, m.in.: liczne choroby serca, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia pracy mięśni, mukowiscydoza 
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i wiele innych. W niniejszej pracy zostały omówione trzy schorzenia, wynikające z mutacji kanałów 
potasowych: choroba Burgadów, ataksja przerywana oraz zespół krótkiego QT. 

3.1 Choroba Brugadów 
Choroba Brugadów jest uwarunkowana genetycznie w trybie autosomalnym dominującym, czyli 

nie jest związana z chromosomami płci, zatem pojawia się zarówno w układzie homozygotycznym jak 
i heterozygotycznym. Objawia się poprzez występowanie nagłych ataków migotania serca, który może 
ustąpić w sposób samoistny, bądź też przeistoczyć się w migotanie komór oraz zatrzymanie krążenia, 
powodując tym samym śmierć organizmu. Stwierdzono, że zespół Brugadów odpowiada za 4-12% 
nieprzewidzianych i nagłych zgonów[8]. Wyróżniamy 6 typów zespołu Brugadów powodowanych przez 
mutacje w kanałach sodowych i wapniowych oraz potasowych. Poniżej opisano typ 5 choroby, ze 
względu na występującą mutacje w kanale potasowym. 

Kanał jonowy KV4.3 jest napięciowo zależnym kanałem potasowym,, kodowanym przez gen 
KCNE3, który bierze udział w fazie repolaryzacji potencjału czynnościowego[21]. Gdy występuje 
mutacja, wpływa ona na repolaryzację pracy serca, przez co występuje szybszy przepływ jonów potasu 
z komórki. Repolaryzacja w główniej mierze zależy od gradientu prądów potasowych, warunkowanych 
przez wewnętrzne prostownicze kanały potasowe. Kanały te ułatwiają przewodzenie jonów, 
przyczyniając się do ustalenia potencjału spoczynkowego błony komórki[12]. Zmiany przepływu 
czynnościowego wynikają ze zmian intensywności prądu sodowego oraz z zaburzeń między prądami 
w kanałach sodowych, potasowych i wapniowych. 

Mutacja warunkująca chorobę Brugadów jest mutacją zmiany sensu, czyli zamiana aminokwasu 
kodowanego przez kodon. Może ona powodować brak potencjału czynnościowego na koniec fazy 1, 
bądź też zmiany napięcia w stanie ustalonym krzywej aktywacji. Stwierdzono, iż mutacje w głównej 
mierze wpływają na natężenie prądów jonowych, przepływających przez te kanały[11]. 

3.2 Ataksja przerywana 
Ataksja przerywana jest również schorzeniem powodowanym autosomalnie dominująco. 

Objawia się wstrząsami całego ciała lub miokimią, czyli falami skurczu mięśniowego, które występują 
jedynie pod skórą. Objawy są zależne od lokalizacji kanału, w którym znajduje się mutacja. Najczęściej 
są to kanały znajdujące się w móżdżku. Napad ataksji może być wywołany przez nagłe ruchy, bodźce 
emocjonalne bądź też wysokokaloryczne posiłki.  

Występują dwa typy tej choroby[13]: 

 EA1 - spowodowane punktowymi mutacjami zmiany sensu w bramkowanych napięciem 
kanałach potasowych, nie objawia się zawrotami głowy, jedynie miokimią, 

 EA2 – wywołana przez mutacje kanału wapniowego w mózgu, do jej objawów należą 
zawroty głowy oraz oczopląs. 

Mutacja w genie KCNA1, który koduje kanał potasowy Kv1.1 odpowiedzialna jest za ataksję 
przerywaną typu 1 (EA1)[21]. Kanały Kv1.1 ulokowane są głównie w mózgu, gdzie transportują potas 
przez komórki nerwowe[15], czyli odpowiedzialne są za repolaryzację błony. Do tej pory udało się 
zbadać 20 mutacji. Jedne z nich wpływają na zmniejszenie amplitudy prądu, drugie natomiast 
wytwarzają pozornie funkcjonalny kanał, jednakże wpływają na zmniejszenie stężenia białek 
powierzchniowych, co przyczynia się do zmniejszenia gęstości przewodnictwa jonów[14]. 

Mutacja wpływa na kinetykę kanału, co powoduje zwiększenie częstotliwości zmian potencjału 
czynnościowego w znacznie krótszym czasie. W badaniach doświadczalnych zauważono drastyczny 
spadek prądu przy występowaniu każdej z mutacji. 

3.3 Zespół krótkiego QT 
Zespół krótkiego QT spowodowany jest mutacjami w kanale potasowym, które powodują 

zmianę przewodzenia w grupie komórek serca, która może powodować impulsy elektryczne, 
wywołujące skurcz. Schorzenie to jest charakteryzowane poprzez skrócenie odstępu QT podczas pracy 
serca, co widoczne jest na elektrokardiogramie (Rysunek 1). Odstęp QT mierzony jest od zespołu QRS 
do załamka T, stosunkowo czas jego trwania oscyluje w granicach 300-440 ms. W przypadku choroby 
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następuje skrócenie przedziału czasowego do mniej niż 300 ms. Odcinek ten odwzorowuje czas 
pobudzenia i powrotu do stanu początkowego mięśniówki komory serca[16]. 

Objawami tego schorzenia są kołatanie serca, zawroty głowy i omdlenia. Zespół krótkiego QT 
może prowadzić do migotania przedsionków, częstoskurczu komorowego w efekcie, czego może dojść 
do zatrzymania akcji serca. 

Do tej pory wykazano 3 typy choroby, warunkowane mutacjami w genach KCNH2, KCNJ2, 
KCNQ1. Mutacje powodują zaburzenia przepływu prądów jonowych w sercu, zachowana jest jednak 
prawidłowa budowa oraz funkcje skurczowo-rozkurczowe serca[17]. 

 

Rysunek 1. Schematyczny zapis prawidłowej krzywej elektrokardiograficzne[20] 

4 Wnioski 
Mutacje w kanałach potasowych mogą doprowadzić do poważnych schorzeń, prowadzących 

nawet do śmierci. Dlatego tak istotne jest dokładne poznanie struktury oraz funkcji kanałów, co 
pozwoliłoby na zapobieganie efektów mutacji oraz na skuteczne leczenie. Badania bioinformatyczne, 
takie jak dynamika molekularna, dają możliwości analizowania mechanizmów molekularnych chorób 
i badania interakcji pomiędzy kanałami jonowymi i cząsteczkami, które potencjalnie mogą naprawić 
patologicznie funkcjonujące białka. 
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struktury natywne, struktury lustrzane 
pejzaż energii, mapa miejsc kontaktowych 

Struktury lustrzane jako alternatywne struktury przestrzenne białek 

E. Kania1*, M. Kurczyńska 

Białka, nazywane również proteinami, znajdują się w każdej komórce żywego organizmu. Słowo, 
opisujące te związki, pochodzi od greckiego słowa proteios, czyli pierwszy, najważniejszy. Nazwa 
trafnie określa ich znaczenie, ponieważ odgrywają kluczową rolę w wielu procesach życiowych 
takich jak ekspresja informacji genetycznej, odpowiedź odpornościowa czy transport substancji. 
O ich aktywności biologicznej decyduje unikatowa natywna struktura przestrzenna. Teoria 
Anfinsena postuluje, że struktura ta jest zdeterminowana przez sekwencję aminokwasową 
i odpowiada minimum energii swobodnej układu, w którym znajduje się białko (Anfinsen 1997). 
Natywna postać jest uzyskiwana w procesie fałdowania, którego mechanizm nie jest do końca 
znany. Okazuje się, że niektóre białka mogą przyjmować więcej niż jedną energetycznie 
najkorzystniejszą konformację zw. strukturą lustrzaną. Struktura lustrzana może być energetycznie 
tak samo uprzywilejowana i posiada lepszą kinetykę zwijania. O ostatecznej postaci przestrzennej 
białka decyduje często otoczenie, co może mieć istotny wpływ na jego funkcjonowanie. Warto 
przyjrzeć się bliżej zagadnieniu struktur natywnych i ich lustrzanych obrazów w kontekście 
termodynamicznym i kinetycznym oraz rozpatrzyć konsekwencje ich istnienia. 

1 Wstęp 
Białka, nazywane również proteinami, są najważniejszymi związkami występującymi 

w organizmie, pełniącymi kluczową rolę w procesach życiowych. Wśród najważniejszych funkcji należy 
wymienić katalizę enzymatyczną, transport i magazynowanie substancji, ruch uporządkowany 
w układach kurczliwych, funkcje mechaniczno-strukturalne, ochronę immunologiczną, wytwarzanie 
i przekazywanie impulsów nerwowych oraz kontrolę wzrostu i różnicowania komórek (Stryer 2003). 
Istnieje powszechne przekonanie, że białko w odpowiednich warunkach zwija się w swoją strukturę 
przestrzenna zwaną natywną, dzięki której może efektywnie pełnić wymienione funkcje. Struktura 
natywna nie jest jednak jedyną dopuszczalną strukturą przestrzenną dla niektórych białek. Poznanie 
struktury trójwymiarowej białka jest dziś jednym z najważniejszych i jedocześnie najtrudniejszym 
zadaniem biologii molekularnej. Biorąc po uwagę ilość istniejących białek, eksperymentalne 
znajdowanie ich struktur jest czasochłonne i kosztowne, dlatego od wielu lat szuka się odpowiednich 
algorytmów obliczeniowych, które okazałyby się pomocne w znajdowaniu konformacji przestrzennych 
białek. Jednym ze sposobów, wykorzystywanych do przewidywania przestrzennego ułożenia 
cząsteczek białka, jest rekonstrukcja struktury z mapy miejsc kontaktowych. W trakcie odtwarzania 
struktury trójwymiarowej białek z mapy miejsc kontaktowych zauważono, że mogą powstawać dwie 
formy, będące swoimi odbiciami lustrzanymi (Ciombor 2012). Nierozwiązana pozostaje kwestia, czy 
obie struktury mogą pełnić prawidłowo swoją funkcję. Badania wykazały (Schug i inni 2007), że natura 
dopuszcza w pewnych przypadkach istnienie obu postaci białek. Znalezienie odpowiedzi, jak oddzielić 
strukturę lustrzaną od natywnej oraz jak sprawdzić, czy jest funkcjonalnie konkurencyjną strukturą, 
jest ciekawym zagadnieniem, wymagającym głębszych rozważań. Pomocne w tej kwestii mogłoby się 
okazać dokładne poznanie procesu zwijania i jego energetycznych oraz kinetycznych zależności dla 
białek naturalnych, które posiadają swoje struktury lustrzane.  
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1.1 Podstawowe informacje o budowie białek i ich strukturach 
Białka zbudowane są z aminokwasów, połączonych wiązaniami peptydowymi. Każda cząsteczka 

aminokwasu posiada grupę aminową -NH2 i grupę karboksylową –COOH, które przyłączone są do 
asymetrycznego atomu węgla Cα (Hass i inni 2004) oraz łańcuch boczny (za wyjątkiem glicyny, która 
posiada tylko atom wodoru). Łańcuchy boczne różnią się między sobą wielkością, kształtem, ładunkiem 
elektrycznym, zdolnością do tworzenia wiązań wodorowych oraz reaktywnością chemiczna (Stryer 
2003). Węgiel Cα stanowi centrum chiralności białka. Chiralność to taka właściwość związku, która 
dopuszcza istnienie dwóch form, będących swoimi odbiciami lustrzanymi i noszących nazwę 
enancjomerów (Doonan 2008). Na tej podstawie wyróżnia się L-aminokwasy, występujące wyłącznie 
w organizmach żywych poza pewnymi wyjątkami oraz D-aminokwasy. Każdy żywy organizm zawiera 
taki sam zestaw 20 aminokwasów. Białko ma swój początek, który tworzy grupa aminowa i oznaczana 
jest jako N-koniec oraz koniec z grupą karboksylową, który nazywany jest C-końcem. 

Białko rozpatruje się na poziomie czterech podstawowych struktur. Struktura pierwszorzędowa 
jest sekwencją aminokwasową. Struktura drugorzędowa wyraża stopień pofałdowania białka. 
Wyróżnia się strukturę α-helisę i β-harmonijkę. α-helisa jest to łańcuch polipeptydowy zwinięty 
w kształt spirali, który może być prawoskrętna lub lewoskrętna. Struktura β-harmonijka nazywana jest 
również strukturą pofałdowanej kartki i stabilizowana jest przez wiązania wodorowe między dwoma 
łańcuchami polipeptydowymi leżącymi w tej samej płaszczyźnie. Łańcuchy mogą być zorientowane 
względem siebie równolegle, wówczas mówi się o β-harmonijce równoległej lub w przeciwnych 
kierunkach - β-harmonijka antyrównoległa. Struktura trzeciorzędowa określa, w jaki sposób układają 
się łańcuchy białkowe w przestrzeni, mające zdefiniowaną strukturę drugorzędową. Strukturą 
czwartorzędową określa się białko zbudowane z kilku podjednostek. Struktura czwartorzędowa 
informuje o ich wzajemnym dopasowaniu w aktywną postać białka.  

2 Struktura natywna a struktura lustrzana białka 
2.1 Struktura natywna białka 

O pełnionej przez białko funkcji decyduje jego struktura przestrzenna. Istnieje teoria (Anfinsen 
1997), która postuluje, że białko może pełnić swoją funkcję, tylko wówczas, kiedy przyjmie swoją 
unikatową formę zwaną strukturą natywną, określoną przez sekwencję aminokwasową. 
Z zagadnieniem tym wiąże się także pojęcie pejzażu energii. Pejzaż energii stanowi swoistego rodzaju 
drogę energetyczną, po której porusza się białko podczas zwijania aż do chwili zwinięcia się w strukturę 
natywną. Z chwilą tą białko osiąga minimum energii swobodnej nazywane minimum globalnym. Pejzaż 
energii przypomina w idealnym przypadku kształtem lejek, który wyraża jedyną, energetycznie 
uprzywilejowaną konformację. W rzeczywistości lejek nie jest gładki z powodu istnienia wielu 
minimów lokalnych (Rys.1). W ostatnich latach pojawiło się wiele badań, które wykazały istnienie 
innych uprzywilejowanych form konformacyjnych np. agregatów, prowadzących do wielu chorób 
neurodegeneracyjnych takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimera (Szwed i Miłowska 2012).  
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Rysunek 1. Wizualizacja pejzażu energii (Kurakin 2010). 

2.2 Struktury lustrzane 
Struktury lustrzane stanowią kolejny kontrargument do hipotezy Anfinsena. Struktury lustrzane 

można rozumieć w dwojaki sposób. Z jednej strony są to dosłowne lustrzane obrazy struktur 
natywnych białek, dopuszczalne ze względu na chiralność L-aminokwasów (Olszewski i inni 1996) bez 
uwzględniania ich właściwości energetycznych. Z drugiej strony strukturami lustrzanymi w literaturze 
nazywane są również białka, w których lustrzane odbicia stanowią tylko niektóre fragmenty np. helisy. 
Dowiedziono, że takie struktury lustrzane mogą wykazywać stabilność energetyczną, a to oznacza, że 
w takim przypadku pejzaż energii zawiera dwa a nie jedno globalne minimum (Noel i inni 2012). 
Konsekwencją tego jest utrata niepowtarzalności struktury natywnej, jako jedynego dopuszczalnego 
stanu konformacyjnego, w którym białko wykazuje funkcjonalność. Funkcja białka jest 
zdeterminowana jego strukturą trójwymiarową, dlatego struktura lustrzana z punktu widzenia 
przestrzennego nie jest tą samą, co postać natywna, w związku z tym może pełnić inną funkcję, co 
wykorzystywane jest w organizmach żywych np. do regulacji procesu transkrypcji. (Gambin i inni 2009, 
Schug i inni 2007). 

2.3 Struktury lustrzane w ujęciu energetycznym i kinetycznym 
Struktury lustrzane mogą stanowić konkurencyjne pod względem energetycznym oraz 

kinetycznym konformacje dla niektórych białek. Wykazały to wyniki symulacji oraz badania 
doświadczalne, opublikowane w Proceedings of the National Academy of Science w roku 2007, 2009 
oraz 2012 (Schug i inni 2007, Gambin i inni 2009, Noel i inni 2012). Rozważania na ten temat 
przeprowadzane były na przykładzie białka ROP oraz domenie B białka A (Bdpa).  

2.3.1 Białko ROP 
Białko ROP, nazywane również represorem primera, reguluje replikację plazmidu ColE1 

w bakterii Escherichia coli poprzez wiązanie z RNA (The UniProt Consortium 2012). Pod względem 
budowy białko ROP stanowi homodimer, co oznacza, że zbudowane jest z dwóch identycznych 
łańcuchów polipeptydowych. Każdy łańcuch tworzy motyw strukturalny typu helisa-skręt-helisa. 
Monomery samorzutnie asocjują, ustawiając się w stosunku do siebie antyrównolegle i przybierają 
ostateczną formę pęczka czterech helis. Wnętrze takiej struktury stanowi hydrofobowy rdzeń, 
ukrywający hydrofobowe reszty takie jak leucyna oraz alanina i będący miejscem wiązania RNA. 
Wprowadzenie mutacji we wnętrzu takiego rdzenia poprzez zmianę ilości i pozycji hydrofobowych 
reszt spowodowało zaskakujący wpływ na aktywność białka (Gambin i inni 2009, Schug i inni 2007). 
Mutant A2I2, w którym do mutacji zastosowano izoleucynę i alaninę oraz mutant A2L2, w którym do 
mutacji zastosowano z kolei leucynę i alaninę, zwijały się w strukturę o odwrotnej topologii (łańcuchy 
polipeptydowe były zorientowane względem siebie symetrycznie), określoną jako struktura lustrzana 
i niewykazującą powinowactwa do RNA. Inne mutanty z kolei dziedziczyły zdolność wiązania RNA, 
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sugerując, że przyjmowały orientację antyrównoległą. Efekt ten zaobserwował Y. Gambin (Gambin 
i inni 2009), przy wykorzystaniu metod spektroskopii fluorescencyjnych jak również A. Schug (Schug 
i inni 2007), dzięki krystalografii rentgenowskiej i rezonansowi magnetycznemu. W poszukiwaniu 
odpowiedzi na pytanie, co pozwala mutantom zwijać się w obie struktury A. Schug (Schug i inni 2007) 
przeprowadził symulacje komputerowe, które wykazały, że struktura symetryczna ma mniejszą barierę 
energetyczną do pokonania podczas przejścia ze struktury rozwiniętej do zwiniętej niż struktura 
antyrównoległa. Interpretacja wyników eksperymentalnych sugeruje zatem, że to struktura 
symetryczna powinna być faworyzowana przez naturę. Wyniki doświadczalne wykazały wcześniej, że 
struktura symetryczna jest nieaktywna (Gambin i inni 2009), dlatego też na drodze zmian 
ewolucyjnych, struktura antysymetryczna zyskała mniejszą wartość minimum energii swobodnej, co 
oznacza, że jest korzystniejsza energetycznie. Wprowadzenie mutacji powoduje obniżenie minimum 
globalnego struktury symetrycznej, przez co obie konformacje stają się równo rozpowszechnione, 
ponieważ żadna nie jest jednoznacznie uprzywilejowana. Z kolei mutacje typu A2I2 i A2L2 powoduje 
całkowitą utratę zdolności białka do wiązania RNA, ponieważ faworyzowana jest struktura 
symetryczna. Takie zachowanie białka oznacza, że prawdopodobnie struktura symetryczna 
charakteryzuje się takim samym globalnym minimum energetycznym, co prawidłowa antyrównoległa 
postać, ale jednocześnie posiada mniejszą barierą zwijania  

Inne badania tych samych autorów wykazały, że ostateczna przestrzenna postać białka jest 
zdeterminowana przez wpływ środowiska i białko może zmieniać swoją strukturę z jednej na drugą 
w zależności od warunków panujących w otoczeniu jak np. mutant A2L2. W warunkach natywnych 
mutant A2L2 przyjmuje postać symetryczną. Populacja tej postaci zostaje zachwiana w obecności 
czynnika denaturującego. Zwiększanie jego stężenia powoduje, że zmutowane białko chętniej 
przyjmuje formę antyrównoległą, dzięki czemu odzyskuje funkcję wiązania z RNA, pomimo iż 
pierwotnie jej nie posiadało. 

2.3.2 Domena B białka A 
Białko A jest komponentem ściany komórkowej gronkowca złocistego (Staphylococcus aureus), 

który wiąże się z immunoglobulinami (Lachica i inni 1979). Składa się z pięciu powtarzających się 
podjednostek określonych jako E, D, A, B i C. Budowa domeny B została dobrze poznana. Tworzą ją 
3 helisy, przy czym dwie z nich stanowią motyw antyrównoległej spinki, natomiast trzecia helisa jest 
ułożona pod kątem w stosunku do pozostałych dwóch. Wnętrze podobnie jak dla białka ROP, składa 
się hydrofobowych reszt aminokwasowych (Olszewski i inni 1996). W przeciwieństwie do struktury 
natywnej, w strukturze lustrzanej helisy skręcone są prawoskrętnie wokół rdzenia hydrofobowego, co 
w rezultacie powoduje, że trzecia helisa znajduje się po przeciwnej stronie niż w postaci natywnej (Noel 
i inni 2012). Reorientacja helis w strukturze lustrzanej zachowuje wszystkie oddziaływania stabilizujące 
strukturę natywną, dlatego też trudno odróżnić obie struktury za pomocą mapy miejsc kontaktowych, 
czy za pomocą funkcji energii (Noel i inni 2012).  

Podobnie jak dla mutanta A2I2 czy A2L2 białka ROP, struktura lustrzana białka domeny B jest 
strukturą konkurencyjną pod względem energetycznym. Za pomocą symulacji komputerowych 
domeny E, która jest homologiczna z domeną B, Noel (Noel i inni 2012) uzyskał konformacje, które 
tworzyły dwa leje w pejzażu energii. Minimum jednego leja odpowiadało konformacjom, które 
przestrzennie były takie same jak struktura lustrzana, minimum drugiego odpowiadało konformacjom 
bliskim strukturze natywnej (Rys.2). Podobne wyniki uzyskano dla domeny B (Herges i Wenzel 2004). 
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Rysunek 2. Rozkład energii otrzymanych struktur domeny E białka A w trakcie symulacji komputerowych. rmsdN jest miarą 
podobieństwa otrzymanych struktur do struktury natywnej znajdującej się w bazie PDB (Protein Data Bank) (Noel i inni 

2012). 

W pracy Noela (Noel i inni 2012) porównano także kinetyczne zachowanie się symetrycznych 
odpowiedników domeny B, przeprowadzając odpowiednie symulacje. Na ich podstawie stwierdzono, 
że bariera zwijania struktury lustrzanej jest dużo niższa niż struktury natywnej, podobnie jak miało to 
miejsce w przypadku mutantów białka ROP. 

 Inną właściwością charakteryzującą strukturę lustrzaną, jaką udało się zaobserwować podczas 
symulacji, była jej termodynamiczna stabilizacja wraz ze wzrastającą temperaturą (Rys.3). W zakresie 
temperatur 350-500 K, panujących podczas przebiegu procesu fałdowania, obie formy były pierwszą 
(struktura natywna) i drugą (struktura lustrzana) najczęstszą strukturą przestrzenna, jaką przyjmowały 
fałdujące się domeny B. 

 

Rysunek 3. Symulacje komputerowe zwijania się domeny B przeprowadzane w różnych temperaturach. Cluster 1-populacja 
konformacji odpowiadających strukturze natywnej, Cluster3-populacja konformacji odpowiadająca strukturze lustrzanej 

(Noel i inni 2012). 

2.4 Znaczenie występowania struktur lustrzanych w organizmach żywych 
Białko A jest czynnikiem wirulencji. Jego główną funkcją jest silne wiązanie się 

z immunoglobulinami, co wymaga od niego pewnej strukturalnej elastyczności. Przejście pomiędzy 
dwoma strukturami białka może być częścią dynamicznej regulacji. Organizm wykorzystuje ten proces 
w zależności od partnera wiążącego, znajdującego się w otoczeniu (Noel i inni 2012). Z kolei 
konkurencyjne konformacje białka ROP wykazują różną aktywność wobec RNA. Zmieniające się 
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warunki w komórce powodują efekt przełączenia się pomiędzy strukturami (Schug i inni 2007). Inne 
białka również mogą wykazywać podobne strukturalne zachowanie. Równowaga pomiędzy 
konkurującymi strukturami jest dynamicznie dopasowywana do panujących warunków otoczenia 
takich jak: koncentracja jonów, obecność innych molekuł, zmiany temperatury czy pH. Organizm żywy 
chętnie wykorzystuje zdolność zamiany struktur białek jako jeden z mechanizmów regulacji i kontroli 
procesów życiowych np. do modulacji specyficzności wiązania czy sterowania aktywnością białka.  

3 Problematyka struktur lustrzanych w ujęciu przewidywania struktur 
białkowych 
Doświadczalne wyznaczanie struktur przestrzennych białek metodą krystalografii 

rentgenowskiej czy NMR jest kosztowe i czasochłonne. Dlatego też wysiłki naukowców skierowane są 
na znalezienie algorytmów, umożliwiających przewidywanie trójwymiarowej postaci białka. 
Ułatwiłoby to proces projektowania sztucznych białek podobnych do naturalnych czy przewidywania 
molekularnych podstaw działania leków. Jednym z narzędzi pomocnych przy znajdowaniu struktury 
trójwymiarowej białek jest mapa kontaktów. Mapę kontaktów stanowi binarna dwuwymiarowa 
macierz, informująca które aminokwasy są w kontakcie. Uznaje się, że aminokwasy są w kontakcie, 
jeżeli odległość między ich atomami węgla Cα jest mniejsza od pewnej ustalonej wartości (Vassura i inni 
2008). Na podstawie mapy kontaktów można odtworzyć trójwymiarową postać białka. Z tej samej 
mapy mogą powstawać jednak właściwe struktury białka jak i jej lustrzane odbicia, a ich odróżnienie 
nie jest łatwym zadaniem (Ciombor 2012). Naszą propozycją jest, aby wykorzystać do tego wykres 
Ramachandrana oraz funkcje energii. Wykres Ramachandrana pozwoli odróżnić helisy prawoskrętne 
od lewoskrętnych oraz równoległe i antyrównoległe struktury beta, które różnicują prawidłową 
strukturę białka od lustrzanej. Z kolei za pomocą funkcji energii minimum badane będzie, czy obie 
struktury są tak samo uprzywilejowane do istnienia w warunkach naturalnych. Być może uda się w ten 
sposób przewidzieć struktury lustrzane, które będą energetycznie konkurencyjne. Ich znajomość 
można byłoby wykorzystać do sterowania wieloma procesami życiowymi w sposób podobny jak robi 
to natura w przypadku białka ROP czy białka A.  
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5 Abstrakty 
5.1 Plakaty 

biotransformacje, drożdże 
laktony, aktywność fungistatyczna  

Nowoczesne podejście do biotransformacji  
„od mikropłytki do bioreaktora” 

E. Szczepańska, N. Włodarska, P. Popielecki, F. Boratyński7* 

W ostatnich latach najbardziej dynamicznie rozwijającą się dziedziną badań na pograniczu 
chemii i biologii jest biokataliza, czyli zastosowanie mikroorganizmów lub izolowanych enzymów do 
prowadzenia przekształceń związków chemicznych w sposób regio- i stereospecyficzny. Synteza 
z udziałem biokatalizatorów umożliwia kontrolę stereochemiczną reakcji i prowadzi z reguły do 
związków optycznie czynnych, a w idealnym przypadku enancjomerycznie czystych. 

Celem badań jest wyselekcjonowanie wysoce stereoselektywnych szczepów drożdży 
katalizujących reakcję utlenienia cyklicznych nasyconych i nienasyconych dioli prowadzącą do 
otrzymywania odpowiednich enancjomerycznie czystych bicyklicznych laktonów. Otrzymane laktony, 
zostaną poddane ocenie aktywności fungistatycznej wobec patogennych grzybów strzępkowych 
z rodzaju Fusarium, Aspergillus i Penicilium odpowiedzialnych za skażenia mikotoksynami żywności. 

O

O

OH

OH

O

OH

OH

O

 

drozdze

 
Do biotransformacji w fazie skriningowej zostaną użyte mikropłytki (MTP), umożliwiające szybki 

test aktywności poszczególnych biokatalizatorów oraz optymalizację warunków ich hodowli. Do skali 
preparatywnej zostanie zastosowany bioreaktor umożliwiający automatyczną kontrolę 
poszczególnych parametrów.
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uczenie maszynowe, klasyfikacja, systemy wspomagania decyzji 
dane niezbalansowane, modelowanie ryzyka operacyjnego   

predykcja przeżywalności pooperacyjnej 

Złożone metody klasyfikacji dla danych niezbalansowanych  

M. Zięba1* 

Jednym z typowych zagadnień uczenia maszynowego (ang. machine learning) jest klasyfikacja 
(ang. classification), której zasadniczym celem jest nadanie pewnych etykiet klas ze zdefiniowanego 
zbioru wartości obiektom opisanym pewnymi cechami. Proces ten odbywa się poprzez wykorzystanie 
tzn. klasyfikatora (ang. classifier), który jest konstruowany w procesie uczenia nadzorowanego 
(ang. supervised learning) z wykorzystaniem zaetykietowanych danych zawartych w zbiorze uczącym 
(ang. training set). Obecnie, jednym z największych problemów klasyfikacji jest zła jakość rzeczywistych 
danych wykorzystywanych w procesie uczenia. Dane te mogą zawierać brakujące wartości pewnych 
atrybutów, bądź też charakteryzować się dużymi dysproporcjami pomiędzy możliwymi wartościami 
etykiet klas. Ostatnie z wymienianych zagadnień nazywane jest problemem niezbalansowanych 
danych (ang. imbalanced data problem) i stanowi przedmiot opisywanych badań.  

Problem niezbalansowanych danych pojawia się wtedy, gdy typowy klasyfikator wyuczony na 
zbiorze uczącym ma tendencję do faworyzowania klasy dominującej, kosztem klasy (bądź też klas) 
zdominowanej. W literaturze wyróżnia się dwie grupy metod dedykowanych do rozwiązania tego 
problemu: podejścia wewnętrzne (ang. internal approaches), oraz podejścia zewnętrzne (ang. external 
approaches). Metody wewnętrzne modyfikują procedurę uczenia typowych metod klasyfikacji poprzez 
uwzględnienie mechanizmów przeciwdziałających obciążeniu klasyfikatora w kierunku klasy 
dominującej. Metody zewnętrzne modyfikują zbiór uczący przed procedurą uczenia, poprzez 
wygenerowanie sztucznych obserwacji z klasy zdominowanej, bądź też eliminację nieistotnych 
obiektów należących do klasy dominującej. W pracy proponowane jest podejście wewnętrzne, które 
rozwiązuje problem niezbalansowanych danych poprzez algorytm uczenia złożonych Maszyn 
Wektorów Wspierających. Zarówno klasyfikatory złożone (ang. ensemble classifiers), jak i Maszyny 
Wektorów Wspierających (ang. Support Vector Machnies, SVM) stanowią jedne z najskuteczniejszych 
metod klasyfikacji. Połączenie obydwu rozwiązań w kontekście problemu niezbalansowania odbywa 
się poprzez zaproponowanie procedury optymalizacji ważonej wykładniczej funkcji błędu w ramach 
procedury uczenia złożonego klasyfikatora. Dodatkowo, każdy z klasyfikatorów bazowych 
konstruowany jest poprzez zastosowanie wrażliwego na koszt SVM. Dzięki zastosowaniu różnych 
wartości kosztów błędnej klasyfikacji zwiększana jest waga obserwacji z klasy dominującej co 
w rezultacie powoduje, że wynikowy klasyfikator przestanie być obciążony w kierunku klasy 
dominującej.  

Jakość opracowanych rozwiązań została oceniona na zestawie 44 benchmarkowych zbiorów 
danych charakteryzujących się różnym poziomem niezbalansowania. Dodatkowo, opracowana metoda 
została zastosowana do rozwiązania problemu predykcji przeżywalności pooperacyjnej wykorzystując 
rzeczywiste dane kliniczne o 1200 pacjentach leczonych operacyjne z powodu raka płuc we 
Wrocławskim Ośrodku Torakochirurgii (WTO) w latach 2007-2011. 
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architektura ekologiczna 
 architektura energooszczędna 

Strategie pasywne w architekturze energooszczędnej 

P. Owczarek1†, M. Sikorski2* 

Współcześnie w architekturze niskoenergetycznej zwraca się szczególna uwagę na metody 
opierające się na rozwiązaniach zaawansowanych technologicznie, głównie systemach aktywnych. 
Warto jednak rozwijać i promować strategie pasywne zmniejszające zapotrzebowanie budynku na 
energię. Często wymagają one mniejszego nakładu finansowego podczas budowy budynku. Są to 
rozwiązania zazwyczaj mniej wydajne, ale nie potrzebujące dodatkowego nakładu energii do ich 
funkcjonowania. Opierają się na prostych zjawiskach fizycznych, które chociaż wcześniej nie rozumiane, 
były wykorzystywane od wielu wieków przez budowniczych w różnych rejonach świata. Rozwiązania 
pasywne takie jak wieże chłodnicze, kominy słoneczne, nastawienie na zyski solarne itp. są bardzo 
mocno powiązane ze strukturą budynku, a co za tym idzie z jego wyglądem i rozplanowaniem. 
Projektowanie budynku niskoenergetycznego wymaga od projektanta dużej wiedzy podczas 
projektowania i wielokrotnych konsultacji z przyszłym użytkownikiem. Obiekty z rozwiązaniami 
pasywnymi domagają się od przyszłych mieszkańców dużej świadomości ekologicznej, ponieważ 
w część z projektowanych strategii będą oni bezpośrednio zaangażowani, np. w wietrzenie budynku w 
przypadku zastosowania komina słonecznego, czy regulacji ilość pozyskiwanej energii ze słońca przez 
okna. 

Podczas sesji plakatowej został przedstawiony projekt budynku użyteczności publicznej o funkcji 
rekreacyjno-sportowej w parku Milenijnym, który został zaprojektowany z wykorzystaniem zarówno 
rozwiązań pasywnych jak i aktywnych, tak by jak najczytelniej i najatrakcyjniej przedstawić je 
w strukturze budynku. Plansze zawierały niezbędne do przedstawienia budynku rysunki i schematy 
przyjętych rozwiązań oraz krótkie opisy. 
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mikoplazmy, diagnostyka 
zakażenia dróg moczowo-płciowych 

 atypowe zapalenie płuc  

Niewidzialne i trudne w hodowli 
a popularne i szkodliwe – Mycoplasma i Ureaplasma 

M. Huk1*, K. Kozub2 

Mikoplazmy płciowe, w odróżnieniu od innych bakterii, są pozbawione sztywnej ściany 
komórkowej. Ich obserwacja nie jest możliwa w mikroskopie świetlnym ze względu na ich bardzo małe 
rozmiary (wymiar poprzeczny komórek nie przekracza 0,3 µm). 

Z racji na posiadanie wysokich wymagań odżywczych Mikoplazmy rosną tylko na pożywkach 
kompleksowych z dodatkiem nienasyconych kwasów tłuszczowych i witamin. Pomimo to 
mikroorganizmy te są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Spośród stu gatunków należących do 
rodzaju Mycoplasma tylko gatunki: Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum i Mycoplasma 
pneumoniae są odpowiedzialne za zakażenia u ludzi. M. hominis i U. urealyticum powodują infekcje 
w obrębie układu moczowo-płciowego. 

Mogą występować zarówno u kobiet jak i u mężczyzn. Infekcja może przebiegać w sposób 
bezobjawowy, a mimo to zakażenie może doprowadzić do bezpłodności. M. pneumoniae jest 
bezwzględnie chorobotwórcza. Zakażenia tą bakterią przenoszone są drogą kropelkową. Atakuje górne 
drogi oddechowe, a w szczególności gardło i krtań. Może doprowadzić nawet do tzw. atypowego 
zapalenia płuc. Ze względu na nieswoiste objawy towarzyszące infekcji jej rozpoznanie jest utrudnione. 
W diagnostyce najczęściej stosowane są testy biochemiczne. Zmiana barwy wskaźnika pH, 
zastosowanego w teście, świadczy o wzroście Mikoplazm. 
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ksantohumol, fotochemia 
addycja alkoholi, HPLC 

Wpływ różnych fotosensybilizatorów na przebieg  
fotochemicznej addycji alkoholi do ksantohumolu 

A. Worobiec1*, J. Popłoński2 

Fotochemiczna addycja alkoholi do α - β nienasyconych ketonów jest znaną od dawna reakcją, 
mało jest jednak doniesień na temat wykorzystania jej w transformacji chalkonów. Proponowany 
mechanizm reakcji zakłada wzbudzenie fotosensybilizatora, który następnie reagując z cząsteczką 
alkoholu powoduje homolityczny rozpad wiązania węgiel wodór alkoholu. Powstający rodnik alkoholu 
i fotosensybilizatora reaguje z węglem β substratu, tworząc produkt pośredni, który reagując z kolejną 
cząsteczką alkoholu tworzy produkt finalny oraz kolejny rodnik alkoholu, powtarzający cykl. Dobór 
odpowiedniego fotosensybilizatora jest więc kluczowym elementem wpływającym na wydajność oraz 
umożliwiającym przebieg reakcji. Wykorzystywanymi fotosensybilizatorami są najczęściej 
aromatyczne symetryczne ketony.  

 

Rys. 1. Schemat reakcji addycji metanolu do ksantohumolu 

W celu optymalizacji uzyskiwania hydroksymetylowych pochodnych ksantohumolu wykonano 
serię reakcji sprawdzających możliwość wykorzystania różnych fotosensybilizatorów. Reakcję 
przeprowadzono w fotoreaktorze wykonanym ze szkła Pyrex, wykorzystując 125W średniociśnieniową 
lampę rtęciową, przebieg reakcji analizowano w czasie, wykorzystując HPLC z detektorem DAD.
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akcelerometr, chód, cykl chodu 
bieg, prędkość, przejście fazowe 

Akcelerometryczna analiza ruchu człowieka 

K. Kozłowska, M. Popek, M. Łątka 

Chód i bieg to dwa sposoby poruszania się, które z biomechanicznego punktu widzenia wydają 
się być całkowicie różne. Szybkość poruszania się wyznaczana jest poprzez okres ruchu oraz długość 
kroku. Te dwa parametry są często używane w diagnostyce chorób narządu ruchu, równowagi oraz 
schorzeń neurologicznych. Celem badań było wyznaczenie tych parametrów za pomocą akcelerometru 
wbudowanego w urządzenia mobilne firmy Apple (iPod/iPhone) podczas ruchu pacjenta swobodnego 
i na bieżni.  

Na rysunku 1 pokazano morfologię składowej pionowej przyspieszenia zdrowego ochotnika 
podczas chodzenia. Rysunek 2 przedstawia wykres zależności cyklu ruchu od prędkości dla ruchu na 
bieżni. Linia ciągła to dopasowanie do danych eksperymentalnych zależności teoretycznej 
wyprowadzonej za pomocą elementarnych rozważań dotyczących kinematyki biegu. Zaskakujące jest 
to, że zależność teoretyczna cyklu ruchu wydaje się być słuszna w całym zakresie prędkości, a więc 
także dla chodu. Wynik ten jest pierwszym eksperymentalnym potwierdzeniem podobieństwa 
pomiędzy dwoma sposobami ruchu, o którym po raz pierwszy wspomniano podczas teoretycznej 
analizy modelu mass-spring [1]. 

 

Rys. 1. Zmiany składowej pionowej przyspieszenia 
podczas chodu

 

Rys. 2. Wykres zależności okresu ruchu od prędkości 

 Literatura: 
[1] Geyer H. , Seyfarth A., Blickhan R. 2006. Compliant leg behaviour explains basic dynamics of 

walking and running, Proc. R. Soc. B 273, 2861-7.
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mechanika kwantowa, kropki kwantowe 

Obliczanie stanów elektronowych w kropkach kwantowych 

P. Bugajny1*, J. Kutrowska2† 

Tematem niniejszej pracy są własności elektronowe nanostruktur półprzewodnikowych. 
W strukturach kwazi-zero-wymiarowych (czyli tzw. „kropkach kwantowych” lub „sztucznych 
atomach”) ruch elektronów ograniczony jest we wszystkich trzech kierunkach przestrzennych, 
a energia silnie skwantowana. Własności optyczne i elektroniczne takich układów zależą przede 
wszystkim od rozmiaru, kształtu (w tym zwłaszcza symetrii) oraz parametrów materiałowych (masy 
efektywnej). W kontekście zastosowań kropek kwantowych istotne jest ich dyskretne widmo energii, 
które można projektować poprzez odpowiedni dobór geometrii i składu struktury. Kropki kwantowe 
stanowią podstawę działania nanolaserów, nanotranzystorów, a także – jako proste kwantowe układy 
dwupoziomowe (np. spin góra/dół związanego elektronu lub obecność/nieobecność pary elektron-
dziura) – mogą być wykorzystane jako podstawowy blok urządzeń informatyki kwantowej. 

Prezentowane wyniki dotyczą obliczeń numerycznych widma energii kropek kwantowych 
o zadanej geometrii i składzie. Równanie Schrödingera opisujące ruch elektronu związanego 
w strukturze rozwiązywane jest w przybliżeniu masy efektywnej dla kilku przykładowych kształtów 
o różnej symetrii. W celu rozwiązania numerycznego, równanie falowe Schrödingera jest 
dyskretyzowane na sieci i w ten sposób sprowadzane do postaci macierzowej.  

Kluczowe wnioski dotyczą zależności widma energii od rozmiaru i symetrii kropki oraz 
praktycznego zastosowania opisanej metody do projektowania nanostruktur półprzewodnikowych 
o żądanych parametrach. 
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kofeina, kawa, HPLC 

Gdzie najlepiej pić kawę? Porównanie zawartości kofeiny w kawach 
dostępnych w popularnych kawiarniach 

E. Kozłowska1*, A. Draus2 

Kofeina jest alkaloidem purynowym o działaniu psychostymulującym. Hamuje ona działanie 
receptorów adenozynowych w mózgu czego skutkiem jest polepszenie ukrwienia mózgu oraz 
odczuwalne pobudzenie i polepszenie koncentracji.  

Kofeina naturalnie występuje w liściach, ziarnach i owocach kilkudziesięciu gatunków roślin 
z czego najbardziej popularne są liście herbaty i ostrokrzewu (yerba mate), ziarna kawy i kakaowca 
oraz owoce guarany.  

Stale rosnące tempo życia i konieczność sprostania wielu wymaganiom powoduje wzrost 
spożycia napojów zawierających kofeinę takich jak: kawa, herbata czy napoje energetyzujące. Mimo 
szybko rosnącego rynku napojów energetycznych, kawa pozostaje głównym źródłem kofeiny dla 
przeciętnego konsumenta. 

Zawartość kofeiny w kawie zależy od gatunku i odmiany kawy, warunków w jakich rosła, 
sposobu palenia ziaren oraz samego sposobu przyrządzania naparu. Ilość kofeiny może wahać się od 
27 do 153 mg na porcję.  

Materiałem badawczym były próbki kaw dostępnych w popularnych kawiarniach na terenie 
Wrocławia. Zawartość kofeiny analizowano za pomocą wysokosprawnej chromatografii cieczowej 
(HPLC) z detektorem UV-VIS. Wyniki porównano między sobą. 

 

Ryc. 1. Wzór strukturalny kofeiny 
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wykład popularnonaukowy, konferencja 
architektura, matematyka, estetyka 

Czy artyści marnują czas? 

J. Symonowicz1* 

Pierwsze matematyczne algorytmy piękna zostały wyprowadzone już tysiące lat temu przez 
starożytnych Greków. Ich założenia są jednak w dużym stopniu ignorowane w chwili obecnej. 
W przeciągu ostatnich kilku lat naukowcy z Tel Aviv University oraz z firmy Xerox zastosowali 
komputerowe algorytmy do korekcji zdjęć fotograficznych. Na tej podstawie, zdaje się być możliwym 
wyprowadzenie algorytmu, który ułatwiłby w znacznym stopniu pracę architektów. 

Na początku mojego wystąpienia pragnę przedstawić biologiczne wytłumaczenie poczucia 
estetyki wraz z przytoczeniem przykładów budowli z całego świata potwierdzających tą teorię. 
Postaram się zapisać bryły znanych obiektów architektonicznych na pomocą funkcji matematycznych 
oraz zastanowię się czy możliwe jest wyprowadzeniem algorytmu projektowania. 

Na zakończenie, porównam moją metodę designu z tą stosowaną przez liczne rzesze artystów 
oraz wytłumaczę, w sposób matematyczny, dlaczego ludzie mogą nie rozumieć piękna sztuki 
nowoczesnej i uważać ją za brzydką. 
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olejki eteryczne, (–)-borneol, (+)-fenchol 

Naturalne komponenty terpenowe  
czwartorzędowych soli imidazoliowych 

U. Świerczek1*, J. Feder-Kubis2 

Olejki eteryczne roślin coraz częściej stają się wartościowym elementem syntezy nowych 
związków chemicznych. Natura wykorzystała te wonne substancje jako atraktanty lub czynniki 
odstraszające szkodliwe owady [1]. Również człowiek nauczył się umiejętnie czerpać z nich korzyści. 
(–)-Borneol, terpen o zapachu podobnym do kamfory [2], jest jednym z chiralnych komponentów 
czwartorzędowych soli imidazoliowych. Kolejnym jest zaś (+)-fenchol - walor smakowy środków 
spożywczych [3]. Wymienione związki przez swoją dostępność i mikrobiologiczne właściwości [4] 
znalazły zastosowanie w syntezie nowych związków o potencjalnym działaniu biobójczym. 

 
(–)-Borneol (1) i (+)-fenchol (2) zastosowano do reakcji otrzymywania czwartorzędowych soli 

imidazoliowych zawierających długi, od 7 do 12 atomów węgla, alkoksymetylowy podstawnik. Oba 
wymienione alkohole pod wpływem gazowego HCl i obecności paraformaldehydu przereagowują 
w eterowe pochodne terpenoidów (3). W kolejnym etapie otrzymywano czwartorzędowe sole 
imidazoliowe stosując jako czynniki czwartorzędujące eter chlorometylowo(–)-borneolowy oraz eter 
chlorometylowo(+)-fencholowy. Otrzymane w ten sposób chlorki (4), zawierające w swojej strukturze 
chiralny komponent, zostaną przebadane pod kątem działania biobójczego. 

Literatura: 
[1] M. Omolo i współ. Repellency of essential oils of some Kenyan plants against Anopheles 

gambiae. Phytochemistry 65 (2004) 2797–2802. 
[2] http://www.wisegeek.com/what-is-borneol.htm 
[3] R. Matos i współ. Synthesis of new chiral ionic liquids based on (–)-menthol and (–)-borneol. 

Tetrahedron Letters 49 (2008) 1652–1655. 
[4] ] M. Hanif i współ. Essential oil composition, antimicrobial and antioxidant activities of 

unexplored Omani Basil. Journal of Medicinal Plants Research Vol. 5(5), pp. 751-757, 4 March, 2011.
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mieszanina racemiczna, lakton, biotransformacje  

Enzymatyczny i mikrobiologiczny rozdział mieszany racemicznej 

epoksytricyklicznego--laktonu 

Ł. Wysoczański1*, A. Janik-Polanowicz, T. Olejniczak 

W klasycznej syntezie organicznej ze związków mających asymetryczne atomy węgla 
otrzymujemy mieszaniny racemiczne składające się z równomolowych ilości izomeru optycznego 
skręcającego światło spolaryzowane w prawo i izomeru o odwrotnej skręcalności. Każdy z tych 
izomerów (enancjomerów) ma inną aktywność biologiczną. Skąd konieczność uzyskania obu izomerów 
optycznych. Można je otrzymać metodami syntezy asymetrycznej lub biotransformacji 
z zastosowaniem enzymów, mikroorganizmów czy kultur tkankowych.  

Celem podjętych badań jest otrzymanie w formie izomerów optycznych epoksylaktonu (4) 
analogu strukturalnego przebadanego wcześniej 7,7-dimetylo-3,4-epoksy-8-oksabicyklo[4.3.0]nonan-
9-onu (1). Lakton 1 hamuje wzrost grzybni Fusarium oxysporum ( IC50 poniżej 100µg/cm3). 

 
Substrat do biotransformacji otrzymano w dwuetapowej syntezie (schemat 1).  

 

Schemat 1. Dwuetapowa synteza substratu 

Cząsteczka badanego racemicznego epoksylaktonu (4) może ulegać enancjoselektywnej 
hydrolizie pierścienia laktonowego, oraz enancjoselektywnemu otwarciu pierścienia epoksydowego 
do diolu. Oba procesy mogą prowadzić do otrzymania enancjomeru epoksylaktonu. 

W procesie transformacji, jako biokatalizatorów użyto dziesięciu komercyjnie dostępnym lipaz, 
oraz wcześniej wyselekcjonowanych mikroorganizmów. Reakcje transformacji monitorowano przy 
użyciu chromatografu gazowego wyposażonego w kolumny z chiralnym wypełnieniem. 

Literatura: 
K. Sakamoto, K. Honda, K. Wada, S. Kita, K. Tsuzaki, H. Nose, M. Kataoka, S. Shimizu, Journal of 

Biotechnology, 2005, 99–106 
T. Olejniczak, F. Boratyński, A. Białońska, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 2011, 59, 

6071–6081. 
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nanosrebro, srebro, nanozwiązki 
medycyna, dezynfekcja 

Nanocząstki srebra – właściwości i zastosowanie 

A. Kamizela1*, A. Szyszkowska†, D. Galas, M. Materek 

Nanosrebro to mikroskopijne cząstki srebra, które można obserwować jedynie przez mikroskop 
elektronowy. Dzięki rozdrobnieniu srebra do wielko ci od 1 do 5 nm niepor wnywalnie wzros a 
skuteczno  wykorzystania bakteriob jczych, grzybob jczych i wirusob jczych w a ciwo ci srebra. 
Nanosrebro otrzymywane jest kilkoma metodami m.in. chemicznymi, fizykochemicznymi oraz 
biochemicznymi. Wśród metod chemicznych najbardziej korzystna ze względu na prostotę, jest 
redukcja chemiczna. Mikroorganizmy nie uodporniają się na nanosrebro, co sprawia, że jest ono 
świetnym środkiem dezynfekującym. Gram rozdrobnionego srebra wykazuje powierzchnię czynną 
o wielkości setek metrów kwadratowych, aktywną przez cały czas pozostania cząstek na podłożu. 
Nanocząstki srebra znalazły zastosowanie m.in. przy produkcji: farb, lakierów, klejów, impregnatów, 
bandaży, opatrunków, sprzętów i protez medycznych, szczoteczek i past do zębów, butelek 
i smoczków dla niemowląt, dezodorantów, kremów. Mogą służyć także do dezynfekcji szpitali, sal 
kinowych, hali produkcyjnych, ale również do pomieszczeń gospodarczych i domowych. 
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nanozłoto, nanotechnologia 
medycyna, chemia 

Działanie i zastosowanie nanocząstek złota 

J. Majewska1*, P. Opas†, M. Galas 

Złoto jest pierwiastkiem o masie atomowej 197u. W przyrodzie występuje w stanie wolnym 
w małych stężeniach. Znajduje się ono m.in. w wodzie morskiej, organizmach roślinnych i zwierzęcych. 
W organizmie człowieka znajduje ok. 10 mg złota. Pierwiastek ten znalazł szerokie zastosowanie 
w nanotechnologii. Nanozłoto to mikroskopijne cząstki złota zbudowane od kilkudziesięciu do kilku 
tysięcy atomów złota. [1] Ze względu na niewielkie rozmiary mogą przenikać do zmienionych 
chorobowo struktur komórkowych, a także swobodnie przemieszczać się w krwioobiegu. Wykazują 
działanie antybakteryjne, przeciwgrzybiczne i antywirusowe. Poza tym wykazuje właściwości 
katalityczne, co ma istotne znaczenia w katalizie związków organicznych i nieorganicznych. [2] 

Nanozłoto jest tematem ciągłych badań. Rozwój nanotechnologii pozwala zgłębiać zagadnienia 
dotyczące nanomateriałów. Badania prowadzone nad nanocząstkami złota wykazały ich dużą 
przydatność w medycynie, farmacji i kosmetologii. Ostatnie badania wykazały, że nanozłoto może być 
pomocne w leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów. [3] Stwierdzono także właściwości 
przeciwbólowe w przypadku reumatoidalnego zapalenia stawów. [4] Nanocząstki złota mogą okazać 
się także bardzo skuteczną bronią przeciwko pasożytom. Badania wykazały dużą skuteczność 
w wykrywaniu i niszczeniu pierwotniaka Toxoplasmosis gondii za pomocą światła laserowego 
sprzężonego z cząstkami nanozłota. [5] Służą one także jako dodatek do kosmetyków, ponieważ 
oczyszczają one organizm ze zniszczonych i zmutowanych komórek. Podejmowane są także próby 
wykorzystania nanozłoto w walce z chorobami nowotworowymi. Nanocząstki złota wykazują wiele 
praktycznych właściwości: są bezpieczne, mają działanie antybakteryjne, niszczą grzyby i pleśń, nie 
zawierają wolnych rodników, wzmacniają odporność organizmu, a także oczyszczają wodę.  

Nanocząstki złota mają wiele zastosowań zarówno w życiu codziennym jak i w badaniach 
specjalistycznych. Umożliwiają poprawę jakości życia, a także dają szanse wyleczenia wielu chorób. 

Literatura: 
[1] Pike Biegunski M.J. Nanotechnologia w medycynie i farmacji. Lek w Polsce, 2005. 
[2] J. Pulit, M. Banach, Z. Kowalski. Właściwości nanocząsteczek miedzi, platyny, srebra, złota 

i palladu. Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowkiej, rok 2011, zeszyt 10. 
[3] Tsai C. Y., Shiau A. L., Chen S. Y., Chen Y. H., Cheng P. C., Chang M. Y., Chen D. H., Chou C. H., 

Wang C. R., Wu C. L. Arthritis Rheum. 2007, 56, 544. 
[4] Jaeger G. T., Larsen S., Soli N., Moe L. Acta Vet Scand 2007, 23, 49. 
[5] Pissuwan D., Valenzuela S. M., Miller C. M., Killingsworth M. C., Cortie M. B. Small 2009, 5, 

1030
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systemy informacji geograficznej 
historyczne epidemie, zdrowie publiczne 

Możliwości wykorzystania narzędzi systemów informacji geograficznej 
w mapowaniu historycznych epidemii 

A. Pilarska1* 

Praca obejmuje zagadnienia określane w zagranicznej literaturze, jako Public Health rozwijane 
w ramach subdyscypliny geografii – geografii medycznej. W konsekwencji jest to problematyka 
pogranicza nauk geograficznych oraz epidemiologii, których teorie o charakterze formalnym łączone 
są w ramach zastosowania narzędzi Systemów Informacji Geograficznej oraz metod jakościowych 
i ilościowych analizy przestrzennej. W ramach interdyscyplinarnego charakteru prowadzonych analiz, 
wskazana zostaje czasowo-przestrzenna zmienność dystrybucji chorób w przestrzenni, w której żyje 
człowiek oraz pozyskuje się informacje o związkach przyczynowo-skutkowych historycznych epidemii 
z procesem pauperyzacji społecznej, ekonomicznej i środowiskowej. Badając przeszłość otrzymuje się 
wskazówki pomagające w rozumieniu teraźniejszości, dlatego też stosując narzędzia GIS, możliwe jest 
uzyskanie odpowiedzi na następujące problemy badawcze: 

a) Czy proces pauperyzacji środowiska przyrodniczego oraz rozwój miast (skupisk ludzi o dużym 

zagęszczeniu) są istotnymi determinantami rozprzestrzeniania się wybranych patogenów? 

b) Dlaczego w przestrzeni powstają wtórne ogniska epidemiczne? 

c) Jak należy przekształcić obszary funkcjonalne miast, aby zmniejszyć ryzyko zachorowania? 

Poznanie tych relacji umożliwiałoby możliwość prognozowania oraz budowy scenariuszów 
epidemiologicznych. 
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bioaerozol, ocena oddziaływania na środowisko 
jakość powietrza, PMP 

Monitoring aerobiologiczny w Europie – sposoby wykorzystania 
danych pomiarowych w ocenie oddziaływania na środowisko 

D. Siepka1* 

Określając jakie organizmy i odkrycia z nimi związane miały znaczący wpływ na rozwój biologii 
XX wieku, należy szczególnie wziąć pod uwagę mikroorganizmy, a ściślej bakterie. Szerokie spektrum 
środowisk oraz różnorodność w obrębie habitatów umożliwiają interakcję mikroorganizmów z materią 
nieożywioną oraz innymi organizmami. Szczególnym przykładem obecności drobnoustrojów 
w środowisku jest bioaerozol, w składzie którego dodatkowo występują: fragmenty tkanek roślinnych 
i zwierzęcych, pyłek roślinny oraz zarodniki grzybów unoszone w powietrzu, które stanowi ich ośrodek 
rozpraszający. Udoskonalenie schematu postępowania w prowadzeniu monitoringu powietrza 
stanowi podstawę w kształtowaniu jakości środowiska, a w efekcie jakości życia. Odpowiednio 
zwalidowana procedura analityczna dostosowana do omawianych indywiduów ma niebagatelne 
znaczenie w dostarczeniu nowych informacji w zakresie interakcji elementów bioaerozolu z innymi 
zanieczyszczeniami m.in. nieorganicznymi cząstkami stałymi. Podczas wystąpienia zaprezentowane 
zostaną metody oceny zagrożenia biologicznego z punktu widzenia ekspozycji na bioaerozol. 
Omówione zostaną techniki poboru, przechowywania oraz analizy prób, stosowane w oparciu 
o wytyczne Unii Europejskiej na przykładzie funkcjonowania Estonian Environmental Research Centre 
w Tallinnie. Niniejsza praca ma na celu określenie istoty wdrążenia monitoringu aerobiologicznego na 
szeroką skalę oraz intensyfikację badań nad nowymi metodami analizy, głównie z zakresu 
spektroskopii molekularnej w określaniu składu biologicznych zanieczyszczeń powietrza.  
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polimery, biopolimery 
tworzywa sztuczne, biodegradacja 

Recykling biologiczny 
wybranych materiałów biopolimerowych  

K. J. Osuch1* 

XXI wiek z punktu widzenia rozwoju gospodarczego bez wątpienia należy do tworzyw 
polimerowych, które opanowały niemal każdą z dziedzin życia. Ich powszechne zastosowanie wynika 
z faktu, iż stały się tanim zamiennikiem materiałów tradycyjnych tj. szkło, papier czy drewno. Jednak 
produkcja tworzyw sztucznych na coraz szerszą skalę, doprowadziła do masowego zalegania na 
wysypiskach produktów poużytkowych, stanowiących poważny problem dla środowiska. Ze względu 
na dużą powierzchnię, wynikającą z większej objętość w stosunku do masy oraz niezwykle długi czas 
rozkładu stanowią istotny problem gospodarczy. Uwzględniając te i inne aspekty obserwuje się wzrost 
inwestycji w zakresie recyklingu termicznego, materiałowego, chemicznego czy biologicznego. Biorąc 
pod uwagę zmniejszające się zasoby ropy naftowej, gazu ziemnego oraz innych surowców 
w pozyskiwaniu monomerów, zaczęto szukać nowych tworzyw polimerowych, które posiadałyby 
właściwości i użyteczność tradycyjnych materiałów, lecz dodatkowo ulegałyby biodegradacji. 

Biodegradacja jest procesem, w którym materiał polimerowy poddany jest rozkładowi pod 
wpływem działalności mikroorganizmów (bakterie, grzyby, glony). Zaletą biorozkładu jest fakt, iż 
końcowe produkty, charakteryzują się niską szkodliwością dla środowiska. Niniejsze związki mają 
zdolność do bezpośredniego wnikania do cyklu obiegu materii. Immanentną zaletą stosowania 
tworzyw biodegradowalnych jest brak konieczności ich wcześniejszej segregacji i oddzielenia od 
odpadów organicznych. 

Podczas wystąpienia przedstawione zostaną alternatywne metody produkcji tworzyw 
polimerowych. Omówione zostaną poszczególne etapy biodegradacji, jak również zasady 
postępowania z tworzywami biopolimerowymi. 
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termomodernizacja, Spitsbergen 
stacja badawcza, emisja zanieczyszczeń 

obciążenie cieplne, zapotrzebowanie na energię 
zużycie paliwa, modelowanie matematyczne 

symulacje energetyczne, inżynieria środowiska 

Propozycja modernizacji stacji badawczej  
położonej na Spitsbergenie 

M. Lang1*, D. Lewandowska, K. Łuc, K. Sikorski, I. Stępińska 

Plakat przedstawia proponowaną modernizację Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego 
Uniwersytetu Wrocławskiego na Spitsbergenie.  

W opracowaniu przeanalizowano możliwości poprawy warunków mieszkalnych panujących 
w budynku oraz zmniejszenia jego zapotrzebowania na energię nieodnawialną poprzez wykorzystanie 
odnawialnych źródeł energii i poprawę termoizolacyjności. Zaproponowano zwiększenie izolacyjności 
przegród, wykorzystanie ciepła odpadowego ze spalin do podgrzewu ciepłej wody użytkowej, 
zastosowanie pompy do zaopatrzenia stacji w wodę oraz wykorzystanie instalacji paneli 
fotowoltaicznych do częściowego pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną. Do symulacji 
sezonowego zapotrzebowania budynku na energię do celów grzewczych wykorzystano program EDSL-
TAS. Dla proponowanych rozwiązań oszacowano koszty inwestycyjne, opierając się na danych 
udostępnianych przez producentów oraz szacowanych kosztach transportu materiałów. 
Przeprowadzono również analizę opłacalności modernizacji, uwzględniającą ponoszone nakłady 
inwestycyjne oraz koszty eksploatacyjne. 

Wykonano także analizę emisji zanieczyszczeń do atmosfery dla budynku przed i po modernizacji, 
rozpatrując zastosowanie jako paliwa węgla kamiennego oraz peletu. 
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Svalbard, stożki usypiskowe 
lodowce gruzowe, plejstocen 

peryglacjał 

Przegląd cech morfogenetycznych stoków usypiskowych w strefie 
peryglacjalnej na przykładzie Gullichsenfjellet (SW Spitsbergen)  

K. Senderak1* 

Niewielkie pasmo górskie Gullichsenfjellet zlokalizowane jest na południu Ziemi Wedela 
Jarlsberga (SW Spistbergen) w okolicach Stacji Polarnej im. Stanisława Baranowskiego należącej do 
Uniwersytetu Wrocławskiego. Masyw, z kulminacją na wysokości 583 m npm, zbudowany jest 
z prekambryjskich skał krystalicznych – kwarcytów i amfibolitów (Manecki et al., 1993). W morfologii 
terenu oś grzbietu przebiega niemal południkowo (dokładnie NNW-SSE). 

Od czasu regresji ostatniego zlodowacenia plejstoceńskiego, które kształtowało współczesną 
rzeźbę terenu, na wszystkich stokach intensywnie rozwijają się grawitacyjne stoki usypiskowe. 
Występują one przede wszystkim na stokach wschodnich i zachodnich oraz w mniejszym stopniu 
budują zbocza północne i południowe. Usypiska w obszarze peryglacjalnym powstają w wyniku 
intensywnego wietrzenia fizycznego, na które wpływają głównie warunki klimatyczne oraz litologia 
(masywność skał). W miejscach predysponowanych, np. wzdłuż spękań i uskoków, występują żebra 
skalne oddzielone rynnami korazyjnymi, którymi odprowadzany jest materiał. Depozycja żwiru i gruzu 
ma miejsce u podnóża stoku nadbudowując kolejne formy usypiskowe. W przypadku odpowiednich 
warunków, w tym intensywnego wietrzenia w obrębie systemu żlebów, usypiska przybierają formę 
stożków usypiskowych. 

Na wschodnich stokach Gullichsenfjellet, w dolinie Brattegg, znajduje się kompleks 8 stożków. 
Charakteryzują się one stromą częścią proksymalną (do 50˚ nachylenia) z apeksem średnio na 
wysokości 230 m npm oraz częścią dystalną uchodzącą bezpośrednio do dużego jeziora proglacjalnego 
Myrktjørna. Wachlarzowate usypiska stanowią średnio ⅓ wysokości stoków. Niektóre z nich, często te 
bardziej oddalone od linii brzegowej jeziora, mają tendencję do przechodzenia w stożki napływowe 
(do 2-10˚ nachylenia). Na ich powierzchni rozwija się wówczas spływ powierzchniowy w formie 
jęzorów soliflukcyjnych. Stoki zachodnie masywu posiadają natomiast duże i nieregularne stożki 
usypiskowe, które charakteryzują się wysoką aktywnością procesów zboczowych. Duża dostawa 
materiału blokowego oraz wskaźniki neotektoniczne implikują czwartorzędowe przemieszczenia 
pionowe (Cieśliński, 1984), które powodują intensywne rozwinięcie się również lodowców gruzowych 
bezpośrednio pod zboczem. 

W sierpniu i lipcu 2012 r. przeprowadzono w terenie kartowanie geologiczne oraz 
geomorfologiczne, które pozwoliło na porównanie stoków zachodnich ze wschodnimi. Różnice 
w rozwoju stoków związane są m.in. z ekspozycją na słońce, zmienną ilością opadów (różnicą 
w warunkach meteorologicznych) oraz uwarunkowaniami tektonicznymi. 

Literatura: 
Cieśliński, S. (1984). Czwartorzędowe ruchy pionowe wybrzeży Hornsundu i geneza 

przystokowych wałów kamienistych. Przegląd Geologiczny 32. 525-532. 
Czerny, J., Kieres, A., Manecki, M., Rajchel, J., (1993). Geological map of the SW part of Wedel 

Jarlsberg Land, Spitsbergen, 1:25000, Manecki, A. (ed.), Institute of Geology and Minerals Deposits, 
University of Mining and Metallurgy, Cracow. 
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tereny zieleni, projekty infrastrukturalne 
zarządzanie, rewitalizacja 

Wrocławskie założenia zieleni 
 w latach 2000-2010 - analiza narzędzi koordynowania 

przedsięwzięć inwestycyjnych 

S. Rozalski1* 

Wrocław od dawna nazywany był miastem zieleni. Slogan stworzony w przeszłości funkcjonuje 
w wiadomości mieszkańców i turystów do dziś. Niewątpliwie jest to jeden z największych atutów 
miasta. 

Każdy cenny zasób wymaga sprawnego zarządzania; ochrony i zrównoważonego kształtowania. 
Projekt podejmuje ten problem stawiając za cel główny analizę terenów zieleni Wrocławia pod kątem 
optymalizacji metod zarządzania.  

Kolejne cele szczegółowe to: skatalogowanie i usystematyzowanie wrocławskich realizacji 
zieleni z naciskiem na latach 2000-2010 (baza danych), uporządkowanie struktury zasobów i struktury 
zarządców terenów zieleni oraz weryfikacja narzędzi systemowych umożliwiających zintegrowane 
zarządzanie krajobrazem. 

Cel badań: 
Istotą projektu badawczego była inwentaryzacja i ocena metod zarządzania terenami zieleni 

miejskiej we Wrocławiu oraz sporządzenie wniosków. 
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architektura, przestrzeń, budynek 
człowiek, rozwój, symultaniczność 

heterogeniczność 

Symultanizm w architekturze a aktywność człowieka 

A. Grajper1* 

Nasze zachowania stymulowane są cechami środowiska, które wpływają na nasze receptory 
(oczy, nos, uszy, skóra, mięśnie itd.) aktywizując nas do działań w przestrzeni. Architektura jako wytwór 
człowieka dla człowieka ma ogromny wpływ na fizjologiczny i psychologiczny rozwój człowieka. Rozwój 
człowieka jest skutkiem aktywnej egzystencji, poprzez różnorodny i dynamiczny sposób 
wykorzystywania przestrzeni co wiążę się z pewnymi cechami danej przestrzeni charakteryzującej się 
wielobarwnością i heterogenicznością funkcji. 

Symultanizm w architekturze akcentuje sposób życia wypełnionego aktywnością, dynamiką, 
ruchem oraz zmiennością funkcji w czasie i przestrzeni. Architektura symultaniczna dogłębnie rozumie 
potrzeby ludzi oraz fakt, iż każdy z nas żyje w różnych światach postrzeżeniowych co wiąże się 
z odmiennym postrzeganiem przez nas przestrzeni jako miejsca do działań, gdyż analizując przestrzeń 
postrzegamy ją jako przestrzeń w której możemy realizować nasze potrzeby. Symultanizm 
w architekturze stwarza przestrzeń zmienną i dynamiczną. 

Afordancje środowiska biorą jednak fluktuacyjność przestrzeni jako czynnik który potęguje 
działania aktywne u użytkownika. Przestrzenie z jakich korzysta człowiek dzielą się na przestrzenie 
które mogą umożliwić zajście pewnych działań, inne zaś utrudnić. Architektura symultaniczna 
umożliwia w jak największym stopniu aktywność człowieka na różnych poziomach potrzeb 
użytkownika. 

Badania są próbą odpowiedzi na pytanie: Jak zorganizować przestrzeń różnorodną w czasie 
i przestrzeni, umożliwiając heterogeniczne aktywności zewnętrzne i wewnętrzne użytkowników, ale 
nie stwarzając tzw. ”bałaganu czynności”, który zamiast podnosić rozwój fizjologiczny i psychologiczny 
człowieka, wpływałby negatywnie i stwarzał sytuacje potęgujące niebezpieczne cechy środowiska do 
życia (wzrost przestępczości, nasilenie zachorowań np. otyłość, itd.) .
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chaos, determinizm 
prognozowanie, symulacja 

oscylator harmoniczny 

Chaos deterministyczny 

T. Woźniak1* 

Teoria chaosu deterministycznego dotyczy układów fizycznych opisanych deterministycznymi 
równaniami różniczkowymi lub różnicowymi. W pewnych przypadkach, nawet dla prostych układów, 
rozwiązania tych równań wykazują znaczną wrażliwość na niewielkie zmiany warunków początkowych. 
z tego powodu nie jest możliwe oszacowanie długoterminowej ewolucji układu. Związane jest to rów-
nież ze skończoną dokładnością obliczeń numerycznych. Prowadzi to do wniosku o niemożliwości do-
kładnego prognozowania zachowań np. W modelach pogodowych i rynków finansowych. 

Przedstawiony jest podstawowy aparat matematyczny do opisu zachowań chaotycznych oraz 
rozwiązania symulacyjne dla prostego układu fizycznego – oscylatora harmonicznego tłumionego pod 
działaniem siły wymuszającej.
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informatyka, metody optymalizacji 
teoria gier, sieci komputerowe 

Analiza współzawodnictwa operatorów sieci dystrybucji treści 
z wykorzystaniem algorytmicznej teorii gier  

M. Drwal1* 

Algorytmiczna teoria gier dostarcza narzędzi matematycznych pozwalających opisywać 
współzawodnictwo i kooperację niezależnych agentów decyzyjnych, chcących maksymalizować 
własne kryteria zysku bądź minimalizować własne kryteria kosztu. Rozwój technologii internetowych 
stał się motywacją do sformułowania wielu problemów, w których współzawodnictwo jest elementem 
kluczowym. Użytkownicy współdzielą zasoby komunikacyjne, obliczeniowe oraz pamięciowe, a sposób 
ich wykorzystania wpływa na ocenę użyteczności. W pracy przedstawiono problem przed jakim stają 
operatorzy tzw. sieci dystrybucji treści (content delivery networks – CDN), będących systemami 
replikującymi dane, do których użytkownicy systemów internetowych odwołują się najcz ciej (m.in. 
elementy popularnych portali i serwisów webowych). Sformułowano grę pomiędzy serwerami 
buforującymi dane, będącymi pod kontrolą odrębnych operatorów. Opracowano algorytm obliczający 
czystą równowagę Nasha dla takiej gry. Oszacowano współczynnik Ceny Anarchii gry – stosunku 
wartości tzw. wspólnego dobra (sumy wypłat graczy) odpowiadającego najgorszej równowadze Nasha 
do wartości optymalnego rozwiązania, którego dokładne obliczenie nie jest możliwe w praktyce. 
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mikroflora 

Wpływ mikroflory jelitowej na mózg i zachowanie ssaków, czyli 
funkcjonowanie osi jelito - mózg 

Z. Kaźmierczak12*, A. Tybinka† 

W ostatnich latach doniesienia naukowców zajmujących się badaniem wpływu flory jelitowej na 
zachowanie ssaków rzuciły nowe światło na funkcjonowanie tzw. osi jelito-mózg. Dane zebrane 
w trakcie prowadzonych badań wykazują związek pomiędzy zmianą składu flory bakteryjnej jelit 
a reakcjami fizjologicznymi organizmu ludzkiego, przyczyniając się do powstawiania wielu chorób, m.in. 
otyłości. Kolejne przeprowadzone badania wykazują, że flora jelitowa komunikuje się z OUN 
(ośrodkowym układem nerwowym). Prawdopodobnie dzieje się to za pomocą szlaków systemu 
nerwowego, immunologicznego oraz endokrynnego. Efektem takich oddziaływań mogą być zmiany 
w funkcjonowaniu mózgu, w konsekwencji wpływ na zachowanie. Badania prowadzone m.in. na 
myszach gf (germ free; wolnych od wszystkich wykrywalnych mikroorganizmów i pasożytów) oraz 
myszach narażonych na infekcje wywoływane przez bakterie chorobotwórcze, wskazują na rolę flory 
jelitowej w regulacji nastroju, lęków, funkcji kognitywnych i odczuwania bólu. Tak powstała koncepcja 
osi jelito - mózg, co sugeruje, że modulowanie flory bakteryjnej jelit może być strategią rozwoju 
nowych metod terapeutycznych dla osób ze złożonymi zaburzeniami OUN. W niniejszej pracy zostały 
przedstawione najnowsze wyniki badań, mówiące o wpływie mikroflory jelitowej na czynności mózgu. 
Zaprezentowane zostały również metody, które pozwoliły nam zrozumieć sposób komunikacji na 
drodze jelito-mózg oraz poznać sposób, w jaki bakterie jelitowe mogą modulować zachowanie. 
Przedstawiono również zagadnienia dotyczące związku mikroflory jelitowej z zaburzeniami OUN. 
Zebrane w toku badań dane mogą rzucić nowe światło na problemy związane z chorobami OUN. 
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mikrobiologia, bakteria 
człowiek, mikrobiom 

metagenom, genetyka 
organizm  

Człowiek i bakterie - superorganizm 

B. Lahutta1*, K. Wojtyna† 

W organizmie ludzkim znajduje się co najmniej 10 razy tyle bakterii, ile jego własnych komórek. 
Tworzą one złożone struktury mikrobiomów – ekologicznych społeczności mikroorganizmów 
chorobotwórczych, komensalicznych i symbiotycznych. Ma to ogromny wpływ na zachowanie 
homeostazy - stąd założenie, że człowiek i mikrobiota tworzą razem superorganizm, a ich wspólny 
genom można określić mianem metagenomu. W ostatnich latach to zjawisko stało się przedmiotem 
zainteresowania wielu naukowców. Postępy w technologii otworzyły nowe możliwości analizowania 
zróżnicowanych mikrobiomów. Dzięki metodom sekwencjonowania genów umożliwione zostało 
badanie bakterii niehodowalnych in vitro, które stanowią sporą część ludzkiego mikrobiomu. W 2007r. 
National Institutes of Health (USA) zapoczątkował projekt „Human Microbiome”, który ma na celu 
w oparciu o metody genotypowe opisać mikrobiomy różnych obszarów ciała oraz związek zmian 
w nich zachodzących ze stanem choroby. Szczególną uwagę zwraca wpływ mikrobiotów na ekspresję 
genów gospodarza na drodze „cross-talk process” 
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Chlamydia trachomatis, metody diagnostyczne 
bezpłodność, poronienia, chlamydioza 

Ukryty wróg – diagnostyka i leczenie zakażeń Chlamydia trachomatis 

K. Kozub1*, M. Huk 

Chlamydia spp. są bakteriami wewnątrzkomórkowymi, które łączą w sobie cechy wirusów i bakterii. 
Cz sto okre lane s  mianem paso yt w energetycznych , poniewa  nie potrafi  syntetyzowa  
ATP (no nik energii chemicznej używanej w metabolizmie komórki). Cechą charakterystyczną 

wszystkich Chlamydii jest występowanie w ich cyklu komórkowym dwóch głównych form: ciałka 
podstawowego (elementarnego) i ciałka siateczkowatego. Postacią infekcyjną jest ciałko 
elementarne, które dzięki wysokiej oporności na czynniki środowiskowe może przetrwać poza 
organizmem do chwili zarażenia komórek docelowych. Hodowla Chlamydia trachomatis nie jest 
rutynowo dostępna, ponieważ bakterie te nie rosną na zwykłych podłożach mikrobiologicznych. 

Chlamydia trachomatis jest najczęstszym sprawcą infekcji przenoszonych drogą płciową. 
Według Światowej Organizacji Zdrowia ( WHO) rocznie w całej Europie Zachodniej odnotowuje się ok. 
5,5 miliona zakażeń tą bakterią. Infekcje te występują u obu płci najczęściej między 19 a 25 rokiem 
życia. Związane jest to z dużą aktywnością seksualną i częstymi zmianami partnera. Ponieważ 
zakażenia wywołane przez bakterie z rodzaju Chlamydia cechują się umiarkowanym lub bez-
objawowym przebiegiem, wiele osób nie jest świadome swojego nosicielstwa. Skutkiem 
niezdiagnozowanego i nieleczonego zakażenia może być: zapalenie przydatków, zakażenie cewki 
moczowej, stany zapalne jajowodów, a nawet bezpłodność. 

Do metod diagnostycznych pozwalających na wykrycie zakażenia Chlamydia trachomatis zalicza 
się: hodowle komórkowe, metodę immunofluorescencji bezpośredniej (DIF), techniki 
immunoenzymatyczne (ELISA), metody serologiczne, hybrydyzację kwasów nukleinowych, PCR i jego 
modyfikacje. 

Antybiotykoterapia chlamydiozy wymaga długotrwałego i systematycznego stosowania leków 
przez obojga partnerów. Najczęściej w terapii zakażeń Chlamydia trachomatis stosuje się 
erytromycynę lub azytromycynę. 

Zakażenie Chlamydia trachomatis zwiększa ryzyko raka szyjki macicy! Uzasadniona jest więc 
konieczność stosowania badań przesiewowych, nie tylko ze względu na walkę z przenoszeniem 
zakażeń, ale w celu profilaktyki raka szyjki macicy. 
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biofilm, płytka nazębna 
adhezja 

Tworzenie biofilmu w jamie ustnej człowieka przez 
szczepy Streptococcus spp. 

M. Huk, K. Kozub1*, K. Korzekwa2 

Biofilm to kompleks zagregowanych mikroorganizmów zwartych w macierzy 
zewnątrzkomórkowych polimerów (EPS). Zbudowany jest z olbrzymiej liczby różnych 
mikroorganizmów, które poprzedzielane są siecią otwartych kanałów. Taka struktura zapewnia 
łatwiejszy dostęp do składników odżywczych, a ponadto stanowi osłonę przed niekorzystnymi 
czynnikami środowiska, czy działaniem środków bakteriobójczych. Bakterie monitorują ilość 

drobnoustrojów w danym regionie poprzez Quorum sensing tzw. zmysł tłoku. Komunikowanie 
odbywa się za pomocą autoinduktorów, którymi u bakterii gram-dodatnich są białka wydzielane 

przez transporter ABC. Bakterie z rodzaju Streptococcus, zasiedlające licznie jamę ustną, 
wytwarzają śluz zewnątrzkomórkowy- lewan i dekstran, które ułatwiają adhezję i tworzenie 
biofilmu. Na powierzchni zębów w wyniku zwapnienia biofilmu tworzy się płytka nazębna. Bakterie 
skupione w płytce powodują stopniową demineralizację szkliwa, co prowadzi do rozwoju próchnicy. 

Cel pracy: Obserwacja tworzenia biofilmów przez szczepy Streptococcus spp. występujące 
w jamie ustnej człowieka. Określenie wpływu aparatu ortodontycznego na powstawanie biofilmu. 

Materiały i metody: Posiewów dokonano na agar Columbia z 5% krwią barani  COS 
(bioMerieux). Identyfikacji bakterii dokonano z wykorzystaniem testów biochemicznych Api20 Strep 
(bioMerieux). Hodowle przygotowywano w bulionie LB (Biocorp, Polska). Oznaczenie zdolności 
tworzenia biofilmu przez Streptococcus spp. wykonano zmodyfikowaną metodą O’Toole’a i Koltera. 
Pomiaru dokonano w czytniku Asus UVM 340, Driver Version:4.02 przy długości fali 595 nm. 

Wyniki: Pilotażowe badania wykazały, że zdolność adhezji i tworzenia biofilmu 
przez Streptococcus spp u osób z aparatami ortodontycznymi jest wyższa w porównaniu z adhezją 
występującą u osób bez aparatów ortodontycznych. Prawdopodobnie wiąże się to z problemem 
utrzymania higieny jamy ustnej u osób noszących aparaty ortodontyczne. 
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bakteriofagi, terapia fagowa 
metody badawcze 

Phage tamers 

J. Łozowska1*, A. Łątka+, A. Wanecka† 

Bakteriofagi są to wirusy mające zdolność niszczenia zakażonych przez siebie bakterii. Zdolność 
bakteriofagów do gwałtownej lizy zakażonych bakterii, a także zdolność wykładniczego wzrostu 
w czasie zaka enia oraz wysoka swoisto  w stosunku do poszczeg lnych bakterii powodują, iż są 
potencjalnie bardzo dobrymi środkami terapeutycznymi w zwalczaniu chorób bakteryjnych. Terapia 
bakteriofagowa może stać się alternatywą dla coraz mniej skutecznych antybiotyków.  

Kim jesteśmy? Jesteśmy „łowcami bakteriofagów” izolujemy i charakteryzujemy nowe 
bakteriofagi w celu dalszego wykorzystywania ich w celach terapeutycznych, pos uguj c si  prostymi 
metodami. 

Bakteriofagi występują wszędzie tam, gdzie żyją bakterie (w wodzie, glebie, powietrzu; są 
składnikiem mikroflory jelitowej ludzi i zwierząt). Poszukiwania fagów prowadzimy w próbkach wody 
zebranej ka u , row w melioracyjnych, oczyszczalni ciek w. 

Z pobranych próbek wody należy pozbyć się zanieczyszczeń i komórek bakteryjnych poprzez 
wirowanie i filtrację. Kolejny krok to pasażowanie. Wirusy bakteryjne namnażają się w obecności 
odpowiedniego gospodarza – komórek bakterii odpowiedniego szczepu, do których wnikają, 
namnażają się i z których się uwalniają, niszcząc komórkę. Pasażowanie polega na inkubacji wirusów 
wraz z gospodarzem w podłożu płynnym, aż do momentu zaniknięcia zmętnienia płynu – owo 
zmętnienie jest wskaźnikiem obecności żywych bakterii w zawiesinie – jego zanik wskazuje na bójczą 
działalność fagów – na ich obecność w probówce. Tak przygotowaną próbę wykorzystuje się następnie 
do dwóch powtórnych pasażów. 

Wykonanie oznaczenia miana faga metoda „spot” w celu sprawdzenia obecności fagów 
w próbie. 

Jeśli na podłoże stałe zostanie wysiana zawiesina bakterii wolna od wirusów to po inkubacji 
wytworzy ona tzw. "ciągłą murawę bakteryjnego wzrostu. Nakrapia się na nią zawiesinę bakteriofagów. 
Zaobserwowane po odpowiednim czasie inkubacji przejaśnienie w murawie świadczy o lizie bakterii 
i obecności faga. 

Mianowanie bakteriofagów metodą płytek dwuwarstwowych. 
Metoda płytek dwuwarstwowych ma na celu określenie liczby wirionów obecnych w próbce 

(miana faga) oraz umożliwia poznanie morfologii łysinek. Łysinki to przejrzyste obszary o średnicy kilku 
milimetrów – w każdym miejscu, gdzie komórka bakterii została zaatakowana przez faga dochodzi do 
gwałtownej lizy coraz większej liczby przylegających komórek – powstają więc wolne od bakterii 
miejsca. Ich ilość wskazuje na ilość wirionów w badanej próbce. 
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Mikroskop elektronowy 

D. Kwaśna1*, K. Michalik, P. Stempiński 

Na posterze przedstawiono budową transmisyjnego i skaningowego mikroskopu elektronowego 
oraz opisano podstawowe zasady ich działania. Zwrócono także uwagę na różnice i podobieństwa 
pomiędzy obydwoma typami mikroskopii elektronowej.  

TEM        SEM 
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bioluminescencja, lucyferaza 
Quorum sensing 

Bioluminescencja bakterii 

E. Paluch1*, M. Kędzior2 

Bioluminescencja, czyli zjawisko luminescencji w organizmach żywych, charakteryzujesię dużą 
wydajnością kwantową i łączy dwa królestwa: Prokariota i Eukaryota. Człowiek od wielu wieków był 
zafascynowany enigmatycznym świeceniem mórz. Przyczyną zjawiska „Milky seas” okazały się bakterie 
morskie należące do gatunku Vibrio harvei, występujące w morzach i oceanach, położonych w ciepłych 
szerokościach geograficznych. 

Mikroorganizmy wykorzystujące zdolność do bioluminescencji posiadają enzym, jakim jest 
monooksygenaza flawinowa, zwana również lucyferazą. Enzym ten w królestwie Prokaryota występuje 
u Gammaproteobacteria, w tym u rodzajów Vibrio, Photobacterium oraz Xenorhabdus. 

Podczas reakcji bioluminescencji flawina ulega wzbudzeniu, zaś jej powrót do stanu 
podstawowego powoduje emisje światła o długości 490nm. Niezbędna do zaistnienia zjawiska 
bioluminescencji jest oprócz tlenu i enzymu, obecność dekanalu oraz zredukowanego 
mononukleotydu flawinowego. 

Obecnie znamy szereg genów odpowiedzialnych za bioluminescencje. Tworzą one operon Lux, 
składający się z 5 genów. Z czego gen luxI odpowiada za syntezę cząsteczki sygnałowej o charakterze 
autoinduktora. Cząsteczkami tymi są acylowane laktony homoserynowe, które bezustannie 
produkowane są do środowiska. Stężenie cząsteczek jest wprost proporcjonalne do zagęszczenia 
populacji, zaś kiedy zostanie przekroczona wartość progowa, wówczas aktywowany jest czynnik 
transkrypcyjny LuxR, który jest aktywatorem genów operonu lux a bakteria zaczyna emitować 
jasnozielone światło. Bakterie bioluminescencyjne wykorzystują zjawisko Quorum sensing czyli 
wyczuwania liczebności. To właśnie na nich po raz pierwszy przebadano to niesamowite zjawisko.  

Bioluminescencja bakterii wykorzystywana jest przez wiele organizmów wyższych. Ryby 
głębinowe w wyniku ewolucji wykształciły organ zwany narządem świetlnym, gdzie bakterie występują 
w dużym zagęszczeniu, a swoim światłem zwabiają potencjalną ofiarę. Należy wspomnieć, iż przypadek 
„wynajmowania” bakterii na swój użytek nie jest odosobniony. Kałamarnica z gatunku Euprymna 
scolopes posiada komórki gruczołowe które wypełnione są bakteriami gatunku Vibrio fisherii. Warto 
wyszczególnić iż sama potrafi w jeszcze mało poznany sposób kontrolować ich świecenie. 

Człowiek również wykorzystuje zjawisko bioluminescencji na wiele sposobów. Należy 
wspomnieć tu o organizmach GMO, którym przeniesiono geny operonu lux. Na przestrzeni ostatnich 
lat pojawiło się wiele pomysłów na „zaprzęgniecie do pracy” świecących bakterii dla korzyści człowieka. 
Możliwe, że w przyszłości nasze wnętrza będzie rozjaśniało właśnie takie nastrojowe światło, zaś 
w medycynie zostaną wykorzystane jako przenośne detektory toksyn i patogenów. 
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5.2 Prezentacje 
dynamika Browna 

Grand Canonical Monte Carlo 
symulator transportu jonów 

Ion Current Analyser (ICA) – narzędzie do analizy wyników symulacji 
transportu jonów przez kanały jonowe 

W. Cichowski1*, M. Kurczyńska 

GCMC/BD Ion Simulator [1] jest programem umożliwiającym przeprowadzanie symulacji 
transportu jonów przez kanały jonowe w oparciu o algorytmy Dynamiki Browna i Grand Canonical 
Monte Carlo. Symulacje tego typu pozwalają lepiej zrozumieć szereg procesów fizjologicznych, 
związanych z sygnalizacją komórkową i transportem cząsteczek za pośrednictwem nanoporów 
w błonie komórkowej. Dzięki temu możliwe staje się kontrolowanie podobnych procesów i fakt ten 
wykorzystywany jest przy opracowywaniu nowych metod leczenia chorób, u podstaw których leży 
nieprawidłowe funkcjonowanie określonych typów kanałów jonowych.  

Program symulacyjny działa w kilku etapach. Na początku odczytywane są informacje 
o strukturze kanału jonowego z pliku formatu PDB. Kolejne kroki polegają na zdefiniowaniu położenia 
białka w błonie oraz wygenerowaniu siatki rozkładu ładunku w strukturze. Następnie obliczane 
są mapy potencjału pola generowanego przez ładunki i możliwe jest ustawienie pożądanej wartości 
napięcia transbłonowego. Na końcu uruchamiana jest główna symulacja przepływu jonów przez kanał 
jonowy. W rezultacie otrzymuje się pliki zawierające informacje o wynikach symulacji oraz warunkach, 
przy których dana symulacja została przeprowadzona. 

Realizowany projekt polega na stworzeniu narzędzia umożliwiającego szybką analizę uzyskanych 
danych. Informacje zawarte w plikach, wygenerowanych przez program symulacyjny, przedstawione 
są bowiem w sposób niewygodny do interpretacji. Przygotowane narzędzie to łatwy w obsłudze 
program, wyposażony w graficzny interfejs, który pozwala na przejrzystą prezentację danych. 
Rozwiązanie zaimplementowane jest w środowisku programistycznym MATLAB. Rola użytkownika 
ogranicza się do wskazania plików z wynikami, z których każdy dotyczy symulacji przy innym napięciu 
transmembranowym. Dane, jakie są odczytywane, to charakterystyka jonów (rodzaj, ładunek, 
współczynnik dyfuzji), różnice potencjału na błonie oraz wartości natężenia prądu jonowego. Na 
podstawie tych informacji program tworzy wykresy zależności natężenia prądu w funkcji napięcia 
transmembranowego, podaje informacje o jonach, których przepływ był symulowany oraz wyznacza 
parametry, charakteryzujące kanał jonowy, takie jak konduktancja selektywność i prostowanie. 
Wszystkie te wielkości zostają zestawione w tabeli. Rozwiązanie to umożliwia przejrzyste 
uporządkowanie i szybką analizę danych. 

Literatura: 
[1] Kyu Il Lee, Sunhwan Jo, Huan Rui, Bernhard Egwolf, Benoit Roux, Richard W. Pastor, Wonpil 

Im. Web Interface for Brownian Dynamics Simulation of Ion Transport and Its Applications to Beta-
Barrel Pores. J Comput Chem. 2012; 33(3):331-9; doi: 10.1002/jcc.21952.  
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fizyka, sieci optyczne 
ultrazimne gazy 

Ultrazimne gazy w sieciach optycznych 

J. Kwiecień1* 

Sieci optyczne to powstałe na skutek interferencji dwóch lub więcej wiązek laserowych 
okresowe przestrzenne struktury oscylującego potencjału elektromagnetycznego. Neutralne atomu 
mogą być utrzymywane w minimach/maksimach takiego potencjału dzięki efektowi Starka. 
Spłapkowane w ten sposób atomy tworzą sztuczny kryształ umożliwiający badanie, przy nieosiągalnej 
wcześniej swobodzie kontroli parametrów, własności ciał stałych. Prowadzone są również prace nad 
wykorzystaniem takich układów jako rejestrów kwantowych i stworzeniem w ten sposób efektywnego 
komputera kwantowego. 

W swoim wystąpieniu przedstawiłem podstawowe informacje na temat mechanizmu działania 
sieci optycznych oraz sposoby otrzymywania ultrazimnych gazów niezbędnych do uzyskania 
pożądanych układów. Omówiłem też wymienione powyżej zastosowania spłapkowanych w sieciach 
optycznych gazów. 
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hydrologia, eksploatacja 
cieki powierzchniowe, studnie 

Wojkowice 

Rozwój górnictwa i jego wpływ na zmiany hydrologiczne miasta 
Wojkowice 

A. Zarychta1* 

Wiek XX uznaje się za okres rozwoju górnictwa podziemnego i odkrywkowego w granicach 
Wojkowic. Występujące na terenie miasta złoża węgla kamiennego oraz wapieni, margli i łupków 
zadecydowały o wybudowaniu Kopalni Węgla Kamiennego „Jowisz” oraz Cementowni „Saturn”. Ich 
działalność przyczyniła się do przekształceń struktur ekonomicznych oraz krajobrazu całego miasta. 
Doszło do zmian w górotworze, (w tym m.in. osiadań terenu), obniżenia się poziomu wód gruntowych 
oraz zanieczyszczenia i zmian w przepływie cieków powierzchniowych (w tym potoku Jaworznik 
i Wielonka, a także rzeki Brynicy). Jednakże negatywne skutki wydobycia ujawniły się nie tylko 
w środowisku przyrodniczym Wojkowic, odczuła je również lokalna społeczność, zamieszkująca 
omawiane miasto. Studnie gospodarskie, które stanowiły dotąd główne źródło wody pitnej – pod 
wpływem eksploatacji głęboko zalegających pokładów węgla zostały całkowicie osuszone. Dodatkowo 
zmieniono oraz uregulowano koryta wspomnianych rzek z uwagi na częste podtapianie fundamentów 
domostw. W związku z powyższym głównym celem niniejszego wystąpienia jest charakterystyka 
hydrogeologiczna oraz hydrologiczna miasta Wojkowice ze szczególnym uwzględnieniem zmian 
stosunków wodnych, jakie zaszły w jego granicach na skutek prowadzonej działalności wydobywczej.
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krajobraz, turystyka 
Cementowania „Grodziec” 

„Rozkówka”, wzgórze „Dorotka” 

Wybrane elementy przyrodniczo-kulturowe  
z przestrzeni Grodźca 

R. Zarychta1* 

Grodziec – jedna z dzielnic miasta Będzina, odznacza się wieloma walorami przyrodniczymi oraz 
historyczno-kulturowymi. Funkcjonowała tutaj pierwsza na ziemiach polskich oraz piąta na świecie 
Cementowania „Grodziec”, gdzie produkowano cement portlandzki. Do dziś na terenie Grodźca 
zachowały się ruiny wspomnianej Cementowi, które budzą duże zainteresowanie m.in. wśród 
pasjonatów starych budowli. 

W Grodźcu eksploatowano również piasek na cele podsadzkowe do KWK „Grodziec” w związku 
z czym doszło do znacznych zmian w krajobrazie tego miasta. W latach 50. XX w. teren dawnego 
wyrobiska zrównano, a w jego spągu utworzono Park Kultury i Wypoczynku „Rozkówka”. Od 2005 r. 
rozwija się tutaj turystyka jeździecka, która stanowi dobrą alternatywę dla miłośników turystyki 
kwalifikowanej do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Na uwagę zasługuje również Wzgórze „Dorotka”, tzw. góra świadek residual hill,. 
z geomorfologicznego punktu widzenia jest ona ostańcem o stromych stokach, który został odcięty od 
cofającego się progu strukturalnego (pod wpływem procesów niszczących – m.in. erozji). Na 
wspomnianym Wzgórzu istniała niegdyś osada obronna, zamieszkiwana przez ludność kultury łużyckiej. 
Do dziś stoi tutaj kościółek pod wezwaniem Św. Doroty, a na jednym ze zboczy znajduje się źródełko, 
uznawane za cudowne z uwagi na swoją uzdrowicielską moc.  

Stąd celem niniejszego wystąpienia jest ocena walorów fizjocenotycznych Grodźca na podstawie 
przykładów przyrodniczo-kulturowych, pochodzących z jego terenów. 
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GIS, rekonstrukcja 
rzeźba terenu 

Wyżyna Śląska 

Cyfrowe sposoby odtwarzania fizjocenoz przekształconych 
antropogenicznie w granicach Wyżyny Śląskiej 

R. Zarychta1* 

Wyżyna Śląska jest miejscem największych antropogenicznych przekształceń na terenie Polski. 
Rozwój przemysłu wydobywczego (m.in. górnictwa węgla kamiennego) przyczynił się do znaczących 
zmian środowiska przyrodniczego, a przede wszystkim rzeźby terenu. Pustki poeksploatacyjne, które 
powstały na skutek wydobycia węgla kamiennego wypełniano piaskiem, pochodzącym ze wschodniej 
części Wyżyny Śląskiej z uwagi na występowanie dużych jego złóż na tym obszarze. Pociągnęło to za 
sobą powstanie kolejnych przeobrażeń reliefu. Stąd na uwagę zasługuje transformacja rzeźby terenu 
pod wpływem eksploatacji piasków na cele podsadzkowe.  

Do odtworzenia reliefu badanego obszaru niezbędna jest znajomość specjalistycznego 
oprogramowania, odpowiedzialnego za końcowy efekt wizualizacji. Nie bez znaczenia jest również 
analiza naukowej literatury tematycznej i materiałów archiwalnych (w tym archiwalnych map 
topograficznych oraz zdjęć lotniczych), odnoszących się do wybranego wcześniej terenu. 

W związku z powyższym niniejsza prezentacja poświęcona została sposobom odtwarzania 
i wizualizacji reliefu terenów pogórniczych, zlokalizowanych na Wyżynie Śląskiej z wykorzystaniem 
metod cyfrowych GIS (Geographic Information System).  
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mikroalgi, fotobioreaktory 
biomasa, ochrona wód 

technologia żywności 

Produkcja biomasy z mikroglonów wraz z jej perspektywicznym 
wykorzystaniem 

A. Nędzarek1, F. B. Harasimiuk* 

Prezentowana praca ma charakter przeglądowy. Przedstawia projektowane prace 
eksperymentalne, które będą wchodziły w zakres pracy doktorskiej autora. Mikroglony należą do 
jedno- lub wielokomórkowych roślin samożywnych o mikroskopijnych rozmiarach. Wchodzą one 
w skład planktonu wód słonych i słodkich (fitoplankton) oraz porastają różnego rodzaju powierzchnie 
(rośliny, kamienie) tworząc zespół peryfitonu. Mikroglony występują także na lądzie, zasiedlając 
miejsca wilgotne, spotykane są również w śniegu i lodzie (glony naśnieżne). Pomimo tego, że glony 
jako organizmy samożywne stanowią ważny problem w przyśpieszonym procesie eutrofizacji akwenów 
o podwyższonym poziomie trofii, znalazły się w centrum zainteresowania nauki ze względu na 
wielokierunkowe możliwości wykorzystania ich biomasy. Pozyskany materiał biologiczny znajduje 
wykorzystanie w wielu gałęziach przemysłowych, takich jak kosmetyczny, farmaceutyczny, spożywczy 
czy energetyczny. Istotne jest także wykorzystanie materii glonów w technologiach oczyszczania 
ścieków w aspekcie usuwania związków biogennych. Mikroglony znajdują także zastosowanie przy 
unieszkodliwianiu trudno rozkładanych substancji. Prowadzone są także badania mające za cel 
wykorzystanie mikroglonów jako paliwa alternatywnego. W tym aspekcie mikroalgi są miniaturowymi 
biologicznymi fabrykami, które w procesie fotosyntezy przekształcają dwutlenek węgla i światło 
słoneczne w bogatą w składniki mineralne i lipidy biomasę, przez co mogą stanowić także źródło 
triacylogliceroli i innych składników odżywczych [1,2,3,4]. Dodatkowo te fotosyntetyzujące 
mikroorganizmy są użyteczne w bioremediacji środowisk zanieczyszczonych i odgrywają ważną rolę 
w wiązaniu azotu atmosferycznego [5,6]. Mikroglony mogą być także wykorzystywane do produkcji 
różnych typów nośników energii, takich jak biom etan produkowany przez beztlenowe trawienie 
biomasy glonów [7], biodiesel powstający z oleju pozyskanego z alg [8,9,10] czy biowodór 
produkowany fotobiologicznie [11,12,13,14].  

Optymalizacja produkcji biomasy z mikroglonów jest procesem wieloetapowym 
i uwarunkowanym wieloma czynnikami. Ich wzrost wymaga światła, dwutlenku węgla, odpowiedniego 
stopnia natlenienia, wody i soli mineralnych oraz odpowiedniej temperatury. Odpowiednie wymagania 
żywieniowe muszą być określone z wykorzystaniem odpowiedniej formuły cząsteczkowej biomasy 
mikroglonów. Według Grobbelaara optymalna formuła składników mineralnych (CO:H:N:P) jest 
następująca 0,48:183:0,11:0,01 [15]. W chwili obecnej opracowywane są technologie produkcji 
mikroglonów w systemach otwartych (stawy) oraz w systemach zamkniętych (fotobioreaktory). 
W zależności od zastosowanego systemu produkcji uzyskuje się różne szybkości przyrostu biomasy 
a pozyskana biomasa charakteryzuje się innymi właściwościami fizykochemicznymi [16]. Zastosowany 
system produkcji determinuje także możliwości sterowania hodowlą. Ważna jest także kwestia 
hodowli mikroglonów prowadzonych w monokulturze i polikulturze [17]. 
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