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STYCZE

Sedlak tłumaczony
na angielski
Z przyjemno ci informujemy,
e w San Antonio (stan Texas)
rozpocz to tłumaczenie prac ks.
Profesora na j zyk angielski.
Dwa pierwsze przetłumaczone ju
artykuły (kopie tłumacze w posiadaniu Fundacji) to "Magnetohydrodynamika biologiczna w zarysie" i "Model układu emituj cego pole biologiczne i elektrostaza". O tym projekcie tłumacze i
osobach, dzi ki którym doszedł
on do skutku, wi cej informacji
podamy w przyszło ci.
JRZ

Z przyjemno ci odnotowujemy fakt, e
p. dr Ewelina KRAWCZYK
ofiarowała na rzecz Fundacji
sum 100 000 zł.

Twórcy bioelektroniki

Albert Szent-Györgyi
(1893-1986)

Wkład tego badacza w tworzenie szkieletu i fundamentów
bioelektroniki jest powszechnie
uznawany przez bioelektroników
"wszelakiej ma ci". Kiedy jednak
przychodzi dokładniej okre li na
czym on polega, pojawiaj si kłopoty. Na zako czenie tej charakterystyki spróbuj
przedstawi
własn ocen jego wkładu w
interesuj c nas dziedzin .
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Domy lam si te , e wielu interesuj cych si bioelektronik
mo e nie wiedzie o wielkich zasługach tego człowieka dla ró nych
innych dziedzin nauki oraz o
niepospolitym formacie jego osobowo ci.
Droga naukowa A. Szent-Gyórgyi'ego (ASG) zatoczyła zakola w
wielu krajach, trwała przez kilka
dziesi cioleci, obj ła kilka dyscyplin nauki i dała pocz tek wielu
cie kom poznania, z których jedna wł czyła si w splot, który
nazywamy bioelektronik . Szeroka paleta zainteresowa tego
arystokraty z urodzenia, demokraty (po cz ci lewicowca) z
praktyki yciowej, obj ła tak e
kwestie filozoficzne i społeczne.
Podejmował studia i prac naukow w wielu o rodkach: obecna Bratysława (farmakologia),
Praga (fizjologia), Berlin (fizjologia
komó-rki), Hamburg (medycyna
tropi-kalna), Lejda i Groningen
[Holandia] (chemia i biochemia),
Cambridge [W. Brytania], Rochester [USA] (fizjologia, biochemia),
Szeged [W gry] i w ko cu Woods
Hole [Mass., USA].
Przeprowadziwszy wiele prac
nad utlenianiem ekstraktów
głównie z tkanek ro linnych do
szedł do wniosku, e we wszystkich wyst puje czynnik redukuj cy, który pó niej zidentyfikowano jako kwas askorbinowy i nazwano witamin C. Wniósł istotny
wkład w post p bada nad ła cuchem transportu elektronów i
cyklem przemian kwasów trójkar
boksylowych zwanym cyklem
Krebsa (czasem te KrebsaSzent-Györgyi'ego).
cd. s. 2

ul. Zakopia ska 1/121
20-858 Lublin

piezoelektryczne
wła ciwo ci tkanek

Health Physics
Czasopismo to jest organem The
Health Physics Society i realizuje kilka
spo ród celów tego Towarzystwa. Do
zada wspomnianego czasopisma nale y
mi dzy innymi poszerzanie wiedzy i
znajdowanie sposobów ochrony ludzi
przed szkodliwymi skutkami ro nego typu
promieniowa obecnych w otoczeniu. Do
specyficznych zada , których realizacja
znajduje odbicie na stronicach Health
Physics, nale y tworzenie forum dyskusyjnego, na którym podejmuje si kwestie ochrony przed promieniowaniem,
ustalanie ogólnie akceptowalnych norm
ochronych, prezentacj prac oryginalnych
i przegl dowych z tego zakresu.
Zdecydowana wi kszo publikowanych materiałów odnosi si do promieniowania jonizuj cego. Coraz cz ciej jednak na łamach Health Physics przedstawiana bywa problematyka dotycz ca
promieniowania elektromagnetycznego niejonizuj cego.

W czasopi mie tym ju w 1981
ogłoszono artykuł o powi zaniach
pomi dzy cz sto ci samobójstw a
zag szczeniem w okre lonych okolicach W. Brytanii linii energetycznych.
Podj to te problem pól magnetycznych
wytwarzanych przez koce elektryczne,
pól generowanych przez monitory
komputerowe, zalece
dotycz cych
ochrony ludzi przed polami o cz stotliwo ciach przemysłowych (50/60
Hz). Ogłoszono te tam przegl d na
temat przejawiaj cych si na ró nych
poziomach organizacji biologicznej
skutków oddziaływania pól o skrajnie
niskich cz stotliwo ciach.
S oczywi cie inne czasopisma,
które w centrum swojej uwagi stawiaj
oddziaływanie pól niejonizuj cych na
organizmy. Ich zawarto
i zało enia
przedstawione zostan w przyszłych
numerach Biuletynu. Z przegl du
zawarto ci Health Physics wida coraz
wyra niej narastaj cy w ostatnich
latach trend do po wi cania uwagi
ska eniu
elektromagnetycznemu
wodowiska w zakresie promieniowania
niejonizuj cego. Nikogo spo ród nas
zapewne nie trzeba przekonywa , e
jest to niesłychanie wa ne zarówno z
praktycznego punktu widzenia, jak te
z punktu widzenia teoretycznych
analiz, w których rozumienie organizmu
(jako
układu
elektrochemoelektronicznego) odgrywa zasadnicz rol .
JRZ
c.d. ze strony l

W 1937 r. przyznano mu nagrod
Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny
za "odkrycia powi zane z biologicznym
spalaniem, ze szczególnym odniesieniem do witaminy C i katalizy za
po rednictwem kwasu fumarowego".
Otrzyman nagrod w wysoko ci 8 000
funtów przeznaczył na zakup akcji firm,
których zyski "nie mogły pochodzi z
działa powi zanych z przemysłem
wojennym". Ta wzniosła zasada wyboru
okazała si niezawodnym przepisem
na utrat tego niebagatelnego maj tku.
Taki był los jego pieni dzy. Je li chodzi
o złoty "noblowski" medal, to podarował go Finom w ge cie poparcia
ich oporu przeciw inwazji sowieckiej.
Ju w czasie II wojny wiatowej ASG
rozpocz ł badania nad biochemi
skurczu mi ni. Wraz ze swoimi w gierskimi współpracownikami wyizolował kurczliwe białka mi ni: miozyn i
aktyn .
W 1941 roku w dwu maj cych
wiatowy zasi g angielskoj zycznych
czasopismach opublikował dwa artykuły: Ku nowej biochemii (Science) i

Spotkanie naukowe
29 stycznia br. (w sobot ) w Zakładzie Biologii Teoretycznej (s. 217) w czasie 11.00-13.00
Referenci i tematy:
Marian WNUK, Mo liwo

wpływu promieniowania elektromagnetycznego na
mikroprocesory biologiczne;
Wacław MUZYCZKA, Czym jest bioelektronika Włodzimierza Sedlaka

Badania nad poziomami energetycznymi w biochemii (Nature).
Wskazał w nich, e poszukiwania
najbardziej
istotnych
wła ciwo ci
materii ywej powinny by prowadzone
nie tyle na sposób dot d praktykowany
w biochemii, ile poprzez poszukiwania
czynników i mechanizmów z ni szego
ni cz steczki i atomy poziomu organizacji materii. Poziom ten stanowi
miały w jego przekonaniu przemieszczenia elektronów i dziur w obr bie
krystalicznych struktur wewn trzkomórkowych.
Te dwie publikacje stały si natchnieniem dla wielu badaczy teoretyków (np. A. i B. Pullmanowie, J. Ladik)
i empiryków (np. D. D. Eley, R. Pethig).
Opublikowana w 1960 r. ksi ka
Introductlon
to
Submolecular
Blology (Wprowadzenie do biologii
submolekularnej, tł. na j. polski 1966)
"obraca si " wokół idei istotnej roli
wzbudze i translokacji elektronów
jako jednej z form wi zania i przekazywania energii w biostrukturach. W
1947 roku udało mu si uciec do USA.
Tu jego zainteresowania skupiały si w
znacznej mierze na poszukiwanie
zwi zku pomi dzy wła ciwo ciami
biomateriału i procesami elektronicznymi w nim zachodz cymi a fizjologi
prawidłow i patologiczn . Ten obszar
docieka
i bada
ASG nazywał
"biologi
submolekulam ", "biologi
kwantow ", czy te bioelektronik
(1968). Bolesnym impulsem dla tych
poszukiwa stały si dla niego dwa
najtragiczniejsze wydarzenia jego ycia: mier pierwszej ony oraz córki na
raka w latach '60. Rezultatem bada i
przemy le nad przyczynami powstawania i mechanizmami rozwoju tej
choroby było kilka publikacji.
Wielu sympatyzuj cych z nim osobi cie
lub naukowo ludzi wniosło istotny
finansowy wkład w ustanowienie na
pocz tku lat '70 Narodowej Fundacji
Bada
nad
Rakiem
(National
Foundation for Cancer Research). Cho
Fundacja ta ma wiele powa nych
osi gni badawczych na swym koncie,
jak wiadomo, nie udało si jeszcze
rozwi za
zagadki
tej strasznej
choroby, l co wydaje si dziwne, sam
ASG nie miał zbyt wiele szcz cia w
ubieganiu si o granty na prowadzone
przez siebie badania od tej wła nie
instytucji. Kto przegl dał publikacje

tego autora i jego współpracowników,
mógł si tego domy la po opisie
metod bada oraz u ywanych materiałów. By mo e to było w cz ci
przyczyn raczej eseistycznego stylu
ogłaszanych ksi eczek.
Przypuszczam, e przed otwartym nazywaniem go "fiksatem" naukowym
broniła go zarówno uzyskana wcze niej
Nagroda
Nobla,
członkostwo
w
Narodowej Akademii Nauk USA (jak te
akademiach
naukowych
innych
pa stw), jak te
pełen poczucia
humoru sposób widzenia spraw i ludzi,
w tym tak e samego siebie.
Na czym wi c polega wkład ASG do
bioelektroniki? Powiedziałbym, e na
płaszczy nie czysto naukowej polega
on na ogłoszeniu w maj cych szeroki
zasi g ogólnonaukowych czasopismach artykułów wskazuj cych na istotn rol translokacji elektronów w
układach ywych (idee podobne nieco
wcze niej po niemiecku wyrazili F.
Möglich, F. Schön oraz P. Jordan). Na
płaszczy nie publicystycznej wkład ASG
polegał na propagowaniu przekonania,
i
działaj cy organizm to skomplikowany
układ
elektroniczny
jakkolwiek jest on "ubrany" w
chemiczn
otoczk
(podobnie jak
istotne funkcje pr dnicy spełniane s
przez pole magnetyczne i ruchy
elektronów, a nie przez jej obudow czy
układ mechaniczny).
ASG maj c znacz c pozycj i
szerokie kontakty naukowe przyczynił
si
te w znacznym stopniu do
szerszego spopularyzowanie terminu
"bioelektronika" w znaczeniu istotnie
odbiegaj cym od obiegowego wtedy w
USA (przez bioelektronik rozumiano
badanie przy pomocy aparatury
elektronicznej organizmów
ywych,
zwłaszcza ludzkiego oraz teoria budowy i konstrukcja takiej aparatury).
J. Zon

Program spotkania
organów Fundacji
w dniu 29 stycznia 1994 r.

10.00-11.00 – Zebranie Zarz du
13.30 – Posiedzenie Rady Fundacji

