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Jak wyzwania biologiczne to tylko z matematyką

Podjęcie wyzwań takich jak ratowanie ginących gatunków, wynalezienie
skutecznych leków, zapobieganie chorobom, wymaga współpracy
z naukowcami, m.in. z dziedziny matematyki. Mogą oni znaleźć wspólny
język podczas:

• analizowania procesów biologicznych,

• przewidywania efektów różnych działań, w tym ingerencji człowieka
w ekosystemy,

• proponowaniu i optymalizowaniu doświadczeń naukowych.



Modele matematyczne 
zrewolucjonizowały biologię

• Modele, które zrewolucjonizowały sposób
myślenia o tym, co dzieje się w komórce, i te,
które pokazały, że modelowanie matematyczne
i symulacje komputerowe powinny stać się
codziennymi narzędziami biologii.

np. model cyklu komórkowego u drożdży.

• Znaczenie modelowania matematycznego
docenił Paul Nurse, który za odkrycie cyklu
komórkowego otrzymał Nobla.



Biomatematyka

• Dziś biomatematykę można wykorzystywać
do opisu niemal wszystkich zjawisk.

• Dużo badań związanych jest np. z opisem
skuteczności leków. Próbujemy w modelu
jak najprościej ująć przebieg choroby,
z uwzględnieniem specyficznego miejsca,
na które działa lek.

• Dzięki takim modelom można
zaproponować optymalny sposób
podawania farmaceutyku - ustalić czy
zmniejszać, czy zwiększać dawkę i jak
rozkładać ją w czasie.



Modelowanie w inżynierii genetycznej 
bakterii i roślin

• Modelowanie ścieżek
metabolicznych pomaga
podjąć decyzję, które
enzymy należy dodać,
a które usunąć.

• Wytwarzanie substancji
"na zamówienie".



Ile matematyki jest w biologii? 

• Matematyka w naukach przyrodniczych stosowana jest jako bardzo
użyteczny język.

• W biologii stosuje się te metody matematyczne, których używa
się do opisu m. in. procesów biologicznych, podczas przeprowadzania
doświadczeń.

• Biologia wymaga zupełnie nowych metod matematycznych
dostosowanych do potrzeb tej złożoności, którą reprezentują układy
biologiczne…



Matematyka - zagadnienia związane z biologią

Sekwencję liczb Fibonacciego (każda kolejna liczba ciągu jest
sumą dwóch liczb poprzednich) można obserwować
np. w charakterystycznych wzorach na szyszkach, karczochach
czy zawiązkach ananasa.



Złoty podział

• Podział odcinka na dwie części tak, by stosunek długości dłuższej
części do krótszej był taki sam, jak całego odcinka do części dłuższej.

• Obserwowany jest w unerwieniu liści, w falach mózgowych.



Interakcje między populacjami 
drapieżników i ofiar

• Rysie zjadają zające. Zajęcy
wtedy ubywa, więc rysie nie
mają co jeść i ich populacja
maleje, wtedy zajęcy może
zacząć przybywać.

• Bardzo prosty model
matematyczny jest w stanie
odwzorować te cykliczne
zdarzenia.







Doświadczenia i obserwacje biologiczne

Uczniowie uczą się wykorzystywania narzędzi matematyki w życiu
codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu
matematycznym.











Gęstość rozmieszczenia receptorów w skórze



Jak mierzyć puls?
1. Palcem środkowym i wskazującym prawej dłoni uciśnij
zagłębienie na szyi pod żuchwą (tętnica szyjna) lub
nadgarstek (tętnica promieniowa); Uwaga: nie należy
przykładać kciuka!

2. Jeśli wyczujesz tętno, włącz stoper i zacznij liczyć
uderzenia;

3. Uzyskaną po 15 sekundach pomiaru liczbę pomnóż przez
cztery - uzyskasz przybliżoną liczbę uderzeń na minutę.



Wartości ciśnienia krwi Wartości prawidłowego pulsu

• puls niemowląt – ok. 130 uderzeń na 
minutę;

• puls dzieci starszych – ok. 100 
uderzeń na minutę;

• puls młodzieży – ok. 85 uderzeń na 
minutę;

• puls dorosłych – ok. 70 uderzeń na 
minutę;

• puls ludzi starszych – ok. 60 uderzeń 
na minutę.





W liczbach



Analiza danych





Zawartość 
białek w 100g 

produktu



Dziedziczenie 
grup 
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• Podręcznik Nowa Era Puls życia
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