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gę do poznania natury wielu procesów za-
chodzących w organizmach żywych, których 
zrozumienie byłoby bardzo trudne lub wręcz 
niemożliwe przy zastosowaniu dominującego 
do niedawna podejścia polegającego na od-
rębnym badaniu poszczególnych komponen-
tów systemów biologicznych. Obecnie wyda-
je się być oczywiste, że metody tego rodzaju, 
pomijające wiele zależności występujących 
między tymi składnikami na ogół nie może 
doprowadzić do dokładnego poznania ana-
lizowanego systemu. Nowe podejście syste-
mowe do badania złożonych procesów biolo-
gicznych wymaga odpowiednich narzędzi do 
ich opisu. Modele takich procesów powinny 
być bardzo dokładne, by wnioski wyciąga-
ne na podstawie analizy ich własności ściśle 
odpowiadały rzeczywistości biologicznej. Od 
dłuższego czasu do opisu tego rodzaju syste-
mów stosowane były układy równań różnicz-
kowych, jednak coraz częściej tworzone są 
modele oparte na teorii grafów. Wśród me-

tod modelowania opartych na tej teorii te, 
które korzystają z sieci Petriego wydają się 
szczególnie dobrze odpowiadać układom bio-
logicznym. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
teoria sieci Petriego jest intensywnie rozwi-
jana i stosowana do modelowania systemów 
technicznych od wielu lat, w związku z czym 
opracowanych zostało wiele metod analizy 
oraz narzędzi do symulacji tego typu sieci. 
Stanowi to niewątpliwie ich zaletę, gdyż me-
tody te mogą być w dużej mierze stosowane 
do analizy własności modeli procesów biolo-
gicznych wyrażonych w języku tej teorii. Mo-
dele takie są z jednej strony precyzyjne, a z 
drugiej, graficzna reprezentacja sieci Petriego 
jest przejrzysta i intuicyjna, co ułatwia ich in-
terpretację i analizę. Można zatem oczekiwać, 
że coraz szersze stosowanie sieci Petriego w 
naukach biologicznych przyczyni się do lep-
szego poznania natury wielu istotnych proce-
sów zachodzących w organizmach żywych.
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Summary

Rapid growth of the amount of available biologi-
cal data made it clear that an analysis of complex bio-
logical processes can be made only with the support 
of mathematics and computer sciences. It is espe-
cially important nowadays when the systems biology 
approach is becoming more and more widely used 
in biological science. This new way of investigation 
of biological phenomena allows, at least in principle, 
to observe complex relationships between differ-
ent parts of the analyzed system. These interactions 
may be crucial for the system’s nature and behavior, 
so observing them may lead to important biological 
discoveries. Probably the most important part of this 

process consists in building of a formal model of the 
biological process. One of the promising methods of 
such an analysis is based on the theory of Petri nets. 
Models expressed in the language of this theory are 
very precise on the one hand, and on the other, they 
are intuitive, which makes their analysis easier in 
comparison, for example, to models based on ordi-
nary differential equations. In this paper, a brief in-
troduction to the theory of Petri nets is given and its 
applications for modeling of some exemplary biologi-
cal processes are shortly discussed. Moreover, some 
extensions of the classical Petri nets and their biolog-
ical applications are also presented.
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