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CZYM  ZAJMUJE  SIĘ  BIOFIZYKA ?

Biofizyka stosuje metody 

fizyki, chemii, biologii, 

matematyki i informatyki

do badania obiektów 

biologicznych



Czym zajmuje się biofizyka molekularna?

cały organizm

narządy i tkanki

komórki

organelle subkomórkowe

biomolekuły i ich kompleksy - biofizyka molekularna

Poziomy organizacji żywej materii:



Biofizyka molekularna bada strukturę, 

dynamikę i oddziaływania makrocząsteczek 

biologicznych

kompleksy molekularne

Obiekty:

kwasy nukleinowe

lipidy

białka

polisachrydy



Biomolekuły i ich molekularne 

kompleksy

• Badania podstawowe:                            

zrozumienie molekularnych aspektów życia

Dlaczego nas interesują?

• Z powodów medycznych

• Z powodów biotechnologicznych i pokrewnych

np. walka z głodem czy recykling

http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.money.pl/i/h/174/13230.jpg&imgrefurl=http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/bioton%3Brozpocznie%3Bsprzedaz%3Bgensulinu%3Bw%3Bkazachstanie,110,0,265070.html&usg=__nUOC-pt7uC11PLIEl43IWKUqlXg=&h=120&w=150&s


Ekspresja genów

mRNA BiałkoDNA

Transkrypcja

(synteza mRNA)

Translacja

(synteza białka)

jądro komórkowe cytoplazma

Genom
zespół wszystkich 

genów

Proteom
zespół wszystkich

białek

Genomika
sekwencjonowanie DNA

i  identyfikacja  genów

Proteomika
charakterystyka  

białek  proteomu

BIOPOLIMERY - KWASY NUKLEINOWE I BIAŁKA

Transkryptom
zespół wszystkich

RNA

Transkryptomika
poziom  ekspresji -

ilość  transkryptów

Błona lipidowa



KLUCZOWE  ZAGADNIENIA  WSPÓŁCZESNEJ   

BIOFIZYKI  MOLEKULARNEJ

• Zwijanie białek i kwasów nukleinowych RNA  do funkcjonalnych form natywnych

• Przewidywanie struktur przestrzennych polimerów biologicznych i dróg zwijania

• Konsekwencje nieprawidłowego zwijania biomolekuł 

• Struktury przestrzenne polimerów biologicznych i ich kompleksów

• Mechanizmy współdziałania polimerów biologicznych w procesach 

metabolicznych i projektowanie leków

• Zachowania pojedynczych biomolekuł i ich kompleksów

• Rozpoznawanie mikroskopowe komórek własnych i intruzów przez system 

immunologiczny

• Wpływ nanocząstek na układy biologiczne

• Wizualizacji narządów i tkanek w diagnostyce medycznej

• Procesy fizjologiczne w  systemie nerwowym prowadzące do powstania  

świadomości

• Niekonwencjonalne  systemy  komputerowe   z  wykorzystaniem biomolekuł



WYZNACZANIE  STRUKTUR  PRZESTRZENNYCH 

BIAŁEK   METODĄ   RENTGENOGRAFII   I   NMR

CATH – a hierarchic classification of protein domain structures, https://doi.org/10.1016/S0969-2126(97)00260-8

https://doi.org/10.1016/S0969-2126(97)00260-8


porównywamie ze sobą sekwencji 

aminokwasowych lub nukleotydowych

porównywanie ze sobą struktur białek

modelowanie nieznanej struktury białka 

na podstawie znanej struktury innego białka

modelowanie nieznanej strukturę białka 

na  podstawie sekwencji aminokwasowej

budowa drzew filogenetycznych białek

METODY BIOINFORMATYKI – ANALIZA BAZ DANYCH



OBRAZOWANIE  NMR  PROCESÓW ŻYCIOWYCH 

„functional Magnetic Resonance Imaging” (fMRI)

An fMRI Investigation of 

Emotional Engagement in 

Moral Judgement

Joshua D. Greene, R. Brian Sommerville, Leigh 

E. Nystrom, John M. Darley, Jonathan D. Cohen

Science (2001) 293, 2105-2108

Mikrocyrkulacja krwi w głowie małpy, 

przekrój poprzeczny na poziomie oczu

Geoffrey  Sobering,  Science  (1990)  250

MEDYCYNA FILOZOFIA



ZAKŁAD BIOFIZYKI  - CEL  BADAWCZY

molekularne mechanizmy funkcjonowania biocząsteczek
w procesach biologicznych

otrzymywanie obiektów:  syntezy  chemiczne,  ekspresja 
białek,  krystalizacj białek oraz kompleksów białko-
ligand, białko-RNA

badania biofizyczne: badania strukturalno-dynamiczne 
biomolekuł i ich oddziaływań; modelowanie struktur 
biomolekuł i ich kompleksów, komputerowe 
symulacje dynamiki molekularnej, obliczenia 
kwantowe; bioinformatyka, enzymologia

badania biologiczne:    funkcjonowanie in vitro i 
projektowanie leków



INTERDYSCYPLINARNA TEMATYKA BADAWCZA
(chemia,  fizyka,  biologia,  bioinformatyka)

REALIZOWANA W ZAKŁADZIE BIOFIZYKI IFD UW

- syntezy chemiczne związków o potencjalnej aktywności  biologicznej;
- otrzymywanie białek i ich mutantów; krystalizacja;
- wyznaczanie struktur cząsteczek i dynamiki ruchów molekularnych

(struktura  rybosomu  bakteryjnego  2.7 mln  j. m. at.  - Nobel 2009, V. 
Ramakrishnan, T. Steitz, A. Jonath);

- zwijanie (folding ) białek   (Green  Fluorescent Protein  - Nobel 2008, O. 
Shimomura, M. Chalfie, R. Tsien);

- analiza transferu kwantowego protonów;
- charakterystyka oddziaływań  wewnątrz- i międzycząsteczkowych;
- testy biologiczne w modelowych układach in vitro (translacja mRNA);
- enzymologia i projektowanie leków (rational drug design);
- molekularne modelowanie struktur białek, kwasów nukleinowych i

ich funkcjonalnych kompleksów, bioinformatyka;
- kwantowe obliczenia energii oddziaływań cząsteczek;
- termodynamika i kinetyka przejść strukturalnych i asocjacji molekuł;
- rozwijanie metod syntetycznych, spektroskopowych oraz klasycznej,

kwantowej  i  brownowskiej dynamiki  molekularnej                      
(wysokorozdzielcza  mikroskopia  fluorescencyjna  - Nobel 2014, E. Betzig, S.
Hell, W. Moerner)



ZAKŁAD BIOFIZYKI IFD UW
ZAPLECZE  APARATUROWE

POIG 2.1:

POIG 2.2:

CeNT II:

Inne:

we współpracy:

dyfraktometr rentgenowski, spektrofotometr CD 
spektrometr masowy MS, mikrokalorymetr ITC, 
spektrofotometr FCS-FLIM, termocyklery PCR, 
syntetyzer DNA

ultrawirówka analityczna;

spektrometr NMR 500 MHz; mikrokalorymetr DSC;
spektrofluorymetry (czasowo-rozdzielczy i 
stacjonarne) 

spektrometry stopped-flow, T- jump i flash–photolysis), 
wyposażenie chemiczne (HPLC, FPLC) i biologiczne 
(ekspresja białek, translacja in vitro); systemy 
komputerowe (virtual reality) i stacje robocze

NMR:  WCWS NMR UW (aparaty od 400 MHz do 800 
MHz),
MS i termoforeza mikroskalowa (IBB PAN); 
powierzchniowy   rezonans plazmonowy SPR (IIMCB); 
superkomputery (ICM UW)



Osiągniecia naukowców z 

Zakładu Biofizyki w 

poszukiwaniu nowych 

leków i terapii: 

Zygmunt Kazimierczuk i 

2CDA
2CDA (kladrybina) - lek stosowany w leczeniu niektórych odmian białaczki, 

stwardnienia rozsianego oraz w pooperacyjnym leczeniu tętniaka mózgu



Osiągniecia naukowców z 

Zakładu Biofizyki w 

poszukiwaniu nowych 

leków i terapii: 

Edward Darżynkiewicz, 

Joanna Kowalska, 

Jacek Jemielity 

i mRNA o zwiększonej 

trwałości

Finaliści "European Inventor Award

2018 " w kategorii „badania”
https://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-

all/news5394.html
Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP

https://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-
all/news5183.html

I Autorzy jednej z największych 

komercjalizacji nauki w Polsce

https://www.uw.edu.pl/najwieksza-
komercjalizacja/

https://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-all/news5394.html
https://www.fuw.edu.pl/aktualnosci-all/news5183.html
https://www.uw.edu.pl/najwieksza-komercjalizacja/


DLACZEGO  WARTO  STUDIOWAĆ  BIOFIZYKĘ ?

- różnorodna  tematyka  badawcza

- możliwość wyboru „ukierunkowania” studiów i
tematyki  pracy  magisterskiej:   fizyka,  chemia,

biologia,  bioinformatyka

- szerokie spektrum możliwości pracy badawczej
(i  nie  tylko  badawczej !!!)   dla   absolwentów:   

od   fizyki  do medycyny

NOWOCZESNY KIERUNEK STUDIÓW ODPOWIADAJĄCY 
WYZWANIU INTERDYSCYPLINARNOŚCI NAUKI
„Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”:

Biofizyka molekularna
Projektowanie molekularne i bioinformatyka



„Biofizyka molekularna” 

na kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie”

chemia, 

biochemia,
biologia,

inżynieria 

genetyczna

fizyka i 

matematyka

biofizyka

molekularna



• wykłady, ćwiczenia rachunkowe, pracownie    

komputerowe i eksperymentalne dedykowane tej 

specjalności

• duża ilość zajęć praktycznych

• małe grupy na zajęciach 

• dostęp do nowoczesnej aparatury 

dla każdego studenta

• praktyki wakacyjne

Interdyscyplinarny program studiów

„Biofizyka molekularna”



„Biofizyka molekularna”

Osiągniecia studentów i absolwentów

• Stypendium Ministra

• Złoty Medal Chemii

• Diamentowy Grant

• Stypendium Rektora

• Nagroda Joanny i Jerzego Glazerów za pracę 

magisterską 

• Publikacje, także przed uzyskaniem magisterium

• Patent



CO   DALEJ  ?

studia  III-go  stopnia   (doktoranckie)

praca  naukowo-badawcza  w  zespołach

interdyscyplinarnych  o  profilu  „bio”

praca  w  laboratoriach  analitycznych,  kontrolnych

i  diagnostycznych

praca w firmach farmaceutycznych, informatycznych, 

biotechnologicznych oraz w firmach zajmujących się 

produkcją i dystrybucją aparatury badawczej

i diagnostycznej



http://biofizyka.fuw.edu.pl/

http://biofizyka.fuw.edu.pl/

