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Plan obrad 

9.00-9.05 – otwarcie obrad – Prorektor UWr prof. dr hab. Robert Wieczorek 

9.05-9.15 – przywitanie prelegentów i uczestników na Wydziale Chemii UWr – dr hab. 

Sławomir Berski prof. UWr (Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) 

9.15-10.00 – wykład 1 – Prof. dr hab. n. med. Piotr L. Chłosta, FEBU, FRCS (Glasg) 

Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum 

10.00–10.30 – wykład 2 – Prof. dr hab. inż. Adam Proń 

Politechnika Warszawska 

Tytuł wykładu: „Inżynieria Molekularna w Projektowaniu Nowych Półprzewodników  

i Elektroluminoforów Organicznych”.  

10.30-10.45 – wykład 3 – mgr Sylwia Banach  

Uniwersytet Wrocławski 

Tytuł wykładu: „Metody cheminformatyczne w projektowaniu leków”. 

 

10.45-11.15 – przerwa kawowa  

 

11.15-11.45 – wykład 4 – dr inż. Mariusz Michalczyk 

Politechnika Wrocławska 

Tytuł wykładu: „Oddziaływania między anionami w wybranych kryształach”. 

11.45-12.15 – wykład 5 – dr Jakub Brzeski 

Uniwersytet Gdański 

Tytuł wykładu: „Wyznaczanie parametrów fizykochemicznych oddziaływania 

małocząsteczkowych związków z DNA z wykorzystaniem techniki switchSense i metod 

obliczeniowych”. 

12.15-12.30 – wykład 6 – mgr Patrycja Wytrych  

Uniwersytet Wrocławski 

Tytuł wykładu: „Poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany jako ligandy w chemii 

koordynacyjnej” 

12.30-12.45 – wykład 7 – Kamil Szupryczyński, student Farmacji 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Tytuł wykładu: „Czym należy popijać leki? Czyli słów kilka o interakcjach ze 

składnikami pożywienia”. 
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12.45-13.00 – wykład 8 – mgr Monika Kołodziejczak 

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

Tytuł wykładu: „Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych 

NOT”. 

 

13.00-14.00 – przerwa obiadowa 

 

14.00-14.30 – wykład 9 – dr hab. inż. Robert Zaleśny prof. PWr 

Politechnika Wrocławska 

Tytuł wykładu: „Projektowanie wielofotonowych absorberów: blaski i cienie”. 

14.30-15.00 – wykład 10 – dr hab. n. farm. Beata Szefler prof. UMK 

Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Tytuł wykładu: „Leki Platyno (II) pochodne i nie tylko. Przeszłość, teraźniejszość 

i przyszłość, czyli co było, co jest i do czego dążymy, terapia celowana w leczeniu 

przeciwnowotworowym”. 

15.00-15.30 – wykład 11 – dr hab. Agnieszka Rybarczyk-Pirek prof. UŁ 

Uniwersytet Łódzki 

Tytuł wykładu: „Badania strukturalne kokryształów kwasu tritiocyjanurowego”.  

 

15.30-16.00 – przerwa kawowa 

 

16.00-16.30 – wykład 12 – dr hab. inż. Wojciech Bury 

Uniwersytet Wrocławski 

Tytuł wykładu: „Sieci metaliczno-organiczne jako platformy do postsyntetycznej 

funkcjonalizacji – od projektowania do zastosowań”. 

16.30-17.00 – wykład 13 – dr hab. Paweł Rodziewicz prof. UJK 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Tytuł wykładu: „Wpływ symetrii na populacje poszczególnych konformerów iperytu 

siarkowego oraz jej rola w procesie tworzenia kationu sulfoniowego”. 

  



4 
 

17.00.-17.30 - wykład 14 – dr Anna Jezuita 

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie 

Tytuł wykładu: „Badania efektu podstawnikowego z wykorzystaniem metod kwantowo-

chemicznych”. 

17.30 – 18.00 – wykład 15 – mgr Monika Kołodziejczak 

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT 

 

18.00-18.15 – przerwa kawowa 

 

18.15-19.15 – kurs podstaw Modelowania Molekularnego (lic. Katarzyna M. Krupka, 

mgr Kamil Wojtkowiak). 

19.15 – podsumowanie i zakończenie obrad  
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Piotr Chłosta 

 
piotr.chlosta@uj.edu.pl 

 

Katedra i Klinika Urologii Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

ul. M. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków 

 

Streszczenie 

 Historia chirurgii i jej młodszej, ale już niezależnej gałęzi – urologii sięga odległej 

starożytności. Wątków urologicznych można się dopatrzy  w mitologii greckiej. Najmłodszy 

z zachowanych przez Uranosa synów, tytan Kronos, za namowa swej matki Ziemi odciął 

kamiennym sierpem śpiącemu Uranosowi genitalia i wyrzucił je wraz z narzędziem zbrodni 

do morza w pobliżu przylądka Drepanon. Z piany morskiej powstałej wokół odrzuconych 

genitaliów Uranosa narodziła sie naga Afrodyta, bogini miłości i pożądania. Synem Afrodyty 

i Dionizosa był Priap, brzydkie dziecko, obdarzone za sprawa Hery olbrzymim prąciem. Od 

imienia Priapa pochodzi nazwa groźnego zaburzenia – priapismus, objawiającego się 

bolesnym, nie ustępującym wzwodem prącia. 

 Znaleziska archeologiczne wskazują, że najstarszymi operacjami wykonywanymi w 

Egipcie faraonów było obrzezanie oraz usunięcie kamienia z pęcherza moczowego. Przysięga 

Hipokratesa zabraniała wykonywania tego zabiegu lekarzom, dlatego litotomia przeszła nie w 

ręce lekarzy, lecz wędrownych specjalistów od puszczania moczu. Efektem ich działania 

niekiedy było uwolnienie chorego od dolegliwości. Niemniej, przeważająca większość 

operowanych wówczas tą metodą nie była w stanie przeżyć tak agresywnego leczenia. 

Podstawową dewizą tych wędrownych chirurgów było wykonanie zabiegu, pobranie zań 

opłaty i niezwłoczne salwowanie się ucieczką, zanim chory zmarł. 

 Początki urologii współczesnej przypadają na I poł. XIX w. Podstawy naukowe dla 

rozwoju chirurgii urologicznej w Europie stworzył Felix Guyon. Ten wybitny lekarz 

zorganizował od podstaw w 1896 r. w Paryżu pierwszą na świecie klinikę urologiczną. W tym 

samym roku, dzięki staraniom Guyona powstało Francuskie Towarzystwo Urologiczne 

(Association Francaise d'Urologie). Należy jednak dobitnie podkreślić, że twórcą pierwszego 

na świecie oddziału urologii był Polak Teofil Wdowikowski. Oddział dr. Wdowikowskiego 

powstał w Odessie w 1863 r., czyli ponad 30 lat przed otwarciem kliniki przez Guyona. W 

1900 r. na XIII Międzynarodowym Kongresie Chirurgów utworzono sekcję urologiczną i tym 

samym uznano urologię jako samodzielną dyscyplinę. Pierwsza polska urologiczna jednostka 
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akademicka powstała w łonie Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i działa z 

powodzeniem do dnia dzisiejszego. 

 Jednym z powodów wyodrębnienia urologii z ram chirurgii była możliwość uzyskania 

dostępu do wnętrza dróg moczowych przez cewkę moczową. Dzięki temu rozwinęła się 

endoskopia urologiczna, a jej zdobycze zostały wykorzystane również w innych dziedzinach 

chirurgii. Początki cystoskopii przypadają na I poł. XIX w. W tym czasie zaczęto 

wziernikować pęcherz moczowy przez metalową rurę (speculum) wprowadzaną  przez cewkę. 

Źródłem światła był płomień świecy lub lampy naftowej, którego blask odbity od zwierciadła 

kierowano do wnętrza rury. Historyczne znaczenie dla urologii miało skonstruowanie w 1877 

r. przez Maksymiliana Nitzego, asystenta drezdeńskiej kliniki ginekologii, cystoskopu ze 

źródłem światła umieszczonym na końcu przyrządu, który wprowadzano do pęcherza. Dzięki 

stałemu udoskonalaniu sprzętu endoskopowego, mamy obecnie możliwość nie tylko 

wziernikowania, ale także wykonywania zabiegów endourologicznych w obrębie wszystkich 

odcinków dróg moczowych. 

 Współczesna urologia jest chirurgiczną dyscypliną kliniczną, obejmującą: 

profilaktykę, diagnostykę, leczenie operacyjne i farmakologiczne chorób i wad narządów 

układu moczowego u obu płci, w każdym wieku oraz męskich narządów płciowych. 

 Z urologią stykam się na co dzień od ponad 30 lat. Postęp, jaki w tym czasie dokonał 

się w tej dziedzinie jest zdumiewający. Oblicze współczesnego chirurga układu moczowego 

jest biegunowo odmienne od tego, jakie istniało na początku tej specjalności, a nawet w 

drugiej połowie ubiegłego stulecia. Postęp jest nie tylko efektem odkryć w różnych 

dziedzinach nauk podstawowych, rozwoju innych gałęzi medycyny klinicznej oraz 

technologii, ale także jest wynikiem dokonań urologów. Dlatego, temat współpracy 

interdyscyplinarnej pomiędzy naukowcami poruszającymi się w sferze biologii i chemia 

molekularnej a klinicystami jest tak istotny. 

 Na wyróżnienie zasługuje kilka zasadniczych elementów przełomu w urologii 

ostatniego pięćdziesięciolecia. Należą do nich zmiany w leczeniu zabiegowym kamicy 

moczowej, łagodnego rozrostu i raka stercza oraz raka pęcherza moczowego i nerki – 

najgroźniejszych i najczęściej występujących chorób urologicznych. 

 Kamica moczowa jest chorobą występującą u ok. 2 - 5 proc. populacji naszego kraju. 

U większości chorych wywołuje przemijający napad kolki nerkowej, ustępujący po wydaleniu 

drobnego złogu. Kamienie, których wielkość uniemożliwia wydalenie spontaniczne, 

wymagają leczenia zabiegowego. Dawniej jedynym sposobem leczenia tego rodzaju kamicy 

były klasyczne zabiegi operacyjne. W 1976 r. (Fernstroem i Johannson) przedstawiono nową 
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metodę operacji kamicy nerkowej, która polegała na nakłuciu układu kielichowo-

miedniczkowego nerki, rozszerzeniu kanału wkłucia, tak aby można przezeń wprowadzić do 

nerki nefroskop, skruszyć kamień i usunąć jego fragmenty. Nefrolitotrypsja przezskórna 

(PCNL) została upowszechniona w I poł. lat 80 ubiegłego stulecia. W Polsce pierwszy zabieg 

wykonał w 1986 r. prof. Andrzej Borówka, w Klinice Urologii AM w Warszawie. 

Umiejętność wykonywania PCNL była początkowo dowodem doskonałości warsztatu 

chirurgicznego urologa, obecnie jest metodą stosowaną standardowo. Innym elementem 

nowoczesnej endourologii jest ureterorenoskopia, umożliwiająca wykonywanie zabiegów 

diagnostycznych i leczniczych pod kontrolą wzroku, również w obrębie górnych dróg 

moczowych. Polega ona na wziernikowaniu z dostępu przez cewkę moczową wnętrza 

moczowodu i układu kielichowo -miedniczkowego nerki. Udoskonalenie sprzętu do 

ureterorenoskopii, a zwłaszcza skonstruowanie wąskiego ureteroskopu giętkiego, przyczyniło 

się do upowszechnienia tej metody. Wykorzystuje się ją nie tylko do usuwania kamieni z 

moczowodu, ale także do kruszenia dużych złogów znajdujących się w nerce, a ostatnio coraz 

częściej do niszczenia zmian o potencjale onkologicznym z intencją zachowania narządu. 

Przełom w leczeniu zabiegowym kamicy górnych dróg moczowych nastąpił z chwilą 

wprowadzenia do praktyki klinicznej metody polegającej na kruszeniu kamieni nerkowych 

falami uderzeniowymi, wyzwalanymi pozaustrojowo (ESWL). Zastosowano go po raz 

pierwszy w warunkach klinicznych w 1980 r. Wówczas, fale uderzeniowe w litotrypterze 

ESWL powstawały w środowisku wodnym wskutek wysokoenergetycznego wyładowania, 

następującego między elektrodami urządzenia przypominającego świecę silnika spalinowego. 

Łuk elektryczny powodował gwałtowne odparowanie wody i powstanie fali ciśnieniowej 

rozprzestrzeniającej się we wszystkich kierunkach. Dzięki umieszczeniu świecy w bliższym 

ognisku zwierciadła elipsoidalnego dochodziło do skupienia energii fali w ognisku dalszym, 

w miejscu, w którym powinien się znaleźć kruszony kamień. Fala uderzeniowa powstająca w 

środowisku wodnym przenikała bez większej straty energii przez tkanki miękkie, których 

gęstość zbliżona jest do gęstości wody. Docierając do kamienia, wywoływała ona tak duże 

naprężenia jego struktury, że kamień ulegał rozkruszeniu, a jego drobne fragmenty były 

wydalane na zewnątrz z moczem. Przeprowadzenie ESWL przy użyciu pierwszego 

litotryptera wymagało zanurzenia chorego w wannie z wodą. W litotrypterach następnych 

generacji zastosowano inne generatory fal uderzeniowych, skonstruowane w sposób 

eliminujący potrzebę kąpieli wodnej. 

 Wspomniano, że istotą ESWL jest rozkruszenie kamienia na fragmenty, które chory 

może wydalić z moczem. U niektórych dochodzi jednak do utkwienia fragmentów kamienia 
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w moczowodzie. W takim przypadku, aby uniknąć operacji, należy zastosować 

endourologiczne sposoby usunięcia kamieni z dróg moczowych. ESWL, PCNL i URSL są 

zatem metodami wzajemnie się uzupełniającymi. U większości chorych ESWL jest jedynym 

sposobem leczenia. U innych, zwłaszcza u tych, u których kamica nerki ma charakter 

odlewowy, jest to metoda stosowana jako element leczenia skojarzonego. Obecnie do leczenia 

wyłącznie metodą ESWL kwalifikuje się ok. 70 % chorych na kamicę nerkową. U ok. 25% 

ESWL stosuje się w połączeniu z PCNL lub tylko PCNL. Jedynie niespełna 5% wymaga 

klasycznego leczenia operacyjnego. Z kolei w przypadku kamicy moczowodowej ESWL ma 

przeważnie zastosowanie do usuwania kamieni znajdujących się w górnym odcinku 

moczowodu. Kamienie tkwiące w odcinku miedniczym leczy się ureteroskopowo. 

 W krajach, w których najwcześniej upowszechniono znikomo inwazyjne metody 

leczenia, doszło do niemal zupełnego wyeliminowania rozległej kamicy nerkowej. Ponadto, 

upraszcza to znacznie postępowanie u pacjentów, u których występuje duże ryzyko nawrotu 

kamicy. Na przykładzie leczenia kamicy moczowej metodami znikomo inwazyjnymi widać, 

jak zmienił się obraz urologii w ostatnim półwieczu. 

 Istotne zmiany nastąpiły również w rozpoznawaniu i leczeniu chorób stercza. Gruczoł 

krokowy należy do układu męskich narządów płciowych, jednak dolegliwości spowodowane 

jego chorobami mają głównie związek z zaburzeniami oddawania moczu. U mężczyzn 

powyżej 50. roku życia najczęstszą chorobą jest łagodny rozrost stercza (BPH). Polega on na 

zwiększeniu liczby mikroskopowo niezmienionych komórek zrębu i frakcji gruczołowej 

stercza, wskutek czego dochodzi do powiększenia gruczołu krokowego, będącego jednym z 

czterech elementów zespołu klinicznego BPH. Oprócz powiększenia stercza są nimi: 

przeszkoda w odpływie moczu z pęcherza, dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych, 

zaburzenia czynności mięśnia wypieracza. Obecnie, dzięki poznaniu zależności między tymi 

elementami jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, czy chory wymaga leczenia oraz która z 

współcześnie dostępnych metod będzie dla chorego najkorzystniejsza. Samo powiększenie 

gruczołu krokowego nie stanowi wskazania do aktywnego leczenia. Natomiast chorzy, u 

których występują dolegliwości ze strony dolnych dróg moczowych i/lub przeszkoda 

podpęcherzowa - wymagają leczenia farmakologicznego lub zabiegowego. Dzięki 

wprowadzeniu prostych sposobów oceny jakościowej i ilościowej, możemy dokładnie ocenić 

nasilenie dolegliwości. Z kolei stosowanie ultrasonografii przezodbytniczej ze wszystkimi jej 

udoskonaleniami pozwala na wiarygodne zrekonstruowanie przestrzenne stercza. 

Wprowadzenie czynnościowej diagnostyki urodynamicznej umożliwia dokonanie 

obiektywnej oceny stopnia nasilenia przeszkody podpęcherzowej oraz upośledzenia 
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czynności skurczowej wypieracza. Precyzyjne określenie udziału poszczególnych elementów 

zespołu BPH stwarza możliwość dokonania wyboru najwłaściwszej metody leczenia. Postęp 

w tym względzie dotyczy zarówno leczenia farmakologicznego, jak i mało inwazyjnych 

metod leczenia zabiegowego. Jeszcze w ósmej dekadzie ubiegłego stulecia w Polsce w 

leczeniu chirurgicznym BPH dominowało operacyjne usunięcie tzw. gruczolaka stercza. 

Elektroresekcja przezcewkowa stercza (TURP), zabieg znacznie mniej inwazyjny od operacji, 

była stosowana w zaledwie 20 proc. oddziałów urologii. TURP wykonuje się obecnie we 

wszystkich ośrodkach urologicznych. Zabieg ten jest stosowany u ponad 80%. chorych 

leczonych chirurgicznie. TURP nie jest nowością. Po raz pierwszy zastosowano ją w 1935 r., 

a w ostatnim 25-leciu była wielokrotnie doskonalona. Obecnie uznaje się ją za tzw. złoty 

standard chirurgicznego leczenia BPH. Pomimo wykorzystania naturalnych otworów ciała do 

przeprowadzenia TURP, jej inwazyjność nadal jednak jest zbyt duża, dlatego ciągle poszukuje 

się dla niej alternatywy. Dzięki intensywnym pracom wprowadzono kilkanaście metod, które 

pozwalają na przezcewkowe usunięcie gruczolaka stercza lub spowodowanie w nim zmian 

wstecznych, przyczyniających się do poszerzenia kanału tylnego odcinka cewki w warunkach 

niemal zupełnie bezkrwawych lub wybitnie ograniczających ryzyko krwawienia po zabiegu. 

Polegają one na oddziaływaniu na stercz energii cieplnej dostarczonej za pomocą różnych 

nośników, np. promieniowania: laserowego, mikrofalowego, ultradźwiękowego. 

 BPH nie zwiększa prawdopodobieństwa rozwoju raka gruczołu krokowego. Ryzyko 

powstania tego nowotworu jest takie samo u mężczyzn, u których usunięto gruczolaka 

stercza, jak i u tych, którzy nie są leczeni z powodu BPH. Częstość występowania raka 

stercza jest znaczna. Nowotwór ten stanowi niemal 60% wszystkich nowotworów złośliwych 

u mężczyzn wywodzących się z układu moczowego, a zapadalność nań jest funkcją wieku. 

Losy chorych zależne są głównie od stopnia zaawansowania nowotworu w chwili jego 

rozpoznania. Rak stercza we wczesnych fazach rozwoju jest rzadko przyczyną objawów 

klinicznych. Przełom w diagnostyce raka stercza nastąpił z chwilą odkrycia swoistego 

antygenu sterczowego (PSA), którego stężenie oznacza się w surowicy. PSA jest 

glikoproteiną o działaniu proteolitycznym, zapewniającą upłynnienie ejakulatu. Produkowana 

głównie przez komórki nabłonkowe stercza jest uwalniana do wydzieliny sterczowej. 

Niewielka jej część przenika do krwi. Obecność PSA w surowicy jest znamieniem aktywności 

metabolicznej frakcji gruczołowej stercza. Do wzrostu stężenia PSA w surowicy dochodzi nie 

tylko u chorych na raka stercza, ale także u chorych na BPH lub zapalenie gruczołu 

krokowego. Wzrost stężenia PSA w surowicy ponad poziom określony empirycznie stanowi 

wskazanie do przeprowadzenia badań mających na celu wykluczenie, wykrycie bądź 
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potwierdzenie raka gruczołu krokowego. PSA występuje w surowicy w postaci związanej i 

wolnej. Oznaczenie wzajemnego stosunku stężenia tych postaci antygenu w surowicy oraz 

odniesienie stężenia PSA do objętości stercza, a także określenie tempa wzrostu stężenia PSA 

w czasie obserwacji pozwalają na zidentyfikowanie mężczyzn, których należy poddać biopsji 

gruczołu krokowego w poszukiwaniu wczesnej, klinicznie utajonej postaci raka stercza. 

Wprowadzenie oznaczania stężenia PSA do praktyki klinicznej znacznie zwiększyło 

możliwość rozpoznania wczesnych postaci raka stercza. Wybór metody leczenia chorych na 

raka stercza zależy od: stopnia zaawansowania nowotworu, wieku chorego, stanu ogólnego 

pacjenta. Leczenie radykalne stwarzające możliwość trwałego wyeliminowania choroby ma 

zastosowanie u chorych, których czas naturalnego przeżycia ocenia się na nie mniej niż 10 lat, 

u których nowotwór jest ograniczony do stercza. Starszym osobom, chorym na raka nie 

wykraczającego poza stercz, nie proponuje się agresywnego leczenia radykalnego, bowiem 

prawdopodobnie rak nie będzie powodem ich zgonu, a leczenie radykalne mogłoby 

przyczynić się do obniżenia jakości życia. 

 W leczeniu radykalnym w urologii stosuje się całkowite wycięcie gruczołu krokowego 

wraz z okolicznymi węzłami chłonnymi. Prostatektomia radykalna jest znana od 50 lat (Millin 

1947), jednak racjonalne wskazania do jej stosowania zdefiniowano przed niespełna 30 laty. 

Radykalne wycięcie stercza uznaje się za najskuteczniejszą metodę leczenia raka tego 

narządu, niemniej jest ona najbardziej inwazyjna. Niezaprzeczalnym sukcesem urologii, 

osiągniętym w czasie ostatnich 20 lat jest wdrożenie prostatektomii laparoskopowej. Operacja 

ta, wymagająca doskonałej biegłości technicznej ze strony zespołu operującego, jest znacznie 

mniej inwazyjna od operacji klasycznej. Wprowadzono ją również Polsce. Konieczność 

istotnego skrócenia „krzywej nauki” ekip urologicznych dążących do przeprowadzenia 

operacji „przez dziurkę od klucza”, stworzyła podstawy do konstruowania i wdrożenia do 

praktyki klinicznej robotów chirurgicznych. Autorem pojęcia „krzywa uczenia się” (LC – 

learning curve) jest Teodor P. Wright (1895-1970), inżynier aeronautyki, jeden z twórców 

lotnictwa amerykańskiego. Wprowadził je w 1936 roku dla potrzeb przemysłu lotniczego. 

Wówczas dotyczyło ono czasu potrzebnego do opanowania przez pracownika czynności 

produkcyjnych w stopniu perfekcyjnym Pojęcie to znalazło zastosowanie w chirurgii w 

okresie, w którym zaczęto stosować metody minimalnie inwazyjne, zwłaszcza laparoskopię i 

laparoskopię z asystą robota. Roboty chirurgiczne, zwane inaczej telemanipulatorami 

odzwierciedlają ruch ręki chirurga - urologa w laparoskopowym polu operacyjnym, stwarzają 

szansę obrazowania trójwymiarowego i znacznie przyczyniają się do skrócenia okresu 

szkolenia chirurga laparoskopowego. Dzięki programom badań przesiewowych, 
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ukierunkowanych na oznaczenie stężenia PSA w surowicy, istotnie zwiększyła się liczba 

chorych z sukcesem leczonych radykalnie z powodu raka stercza. Postęp w tym względzie 

jest jednym z zasadniczych osiągnięć urologii ostatnich lat. 

 Nowotworem, którego częstość występowania dorównuje częstości występowania 

raka stercza jest rak pęcherza moczowego. W Polsce stanowi on 5,4 % wszystkich 

nowotworów złośliwych u mężczyzn. U kobiet występuje 4 razy rzadziej. Najczęstszym jego 

objawem jest krwiomocz, dlatego u wszystkich chorych, u których występuje krwawienie z 

moczem należy przeprowadzić badania mające na celu wykrycie lub wykluczenie raka 

pęcherza. W przypadku krwiomoczu, błędem jest zaniechanie szczegółowej diagnostyki, a 

jego ceną może być życie chorego. Zasadnicze znaczenie dla wyboru sposobu leczenia ma 

stopień zaawansowania oraz stopień złośliwości raka. U chorych, u których rak nie nacieka 

błony mięśniowej pęcherza, stosuje się leczenie miejscowe polegające na znikomo 

inwazyjnym, przezcewkowym wycięciu guza. Rak powierzchowny wykazuje skłonności do 

nawrotów. Czynnikami ryzyka w tym względzie są wieloogniskowość, umiejscowienie w 

okolicy trójkąta pęcherza moczowego, duża złośliwość oraz występowanie ognisk raka 

śródnabłonkowego. W latach 80 ubiegłego wieku, zyskaliśmy nowe możliwości zapobiegania 

nawrotom powierzchownego raka pęcherza po elektroresekcji przezcewkowej. Wcześniej 

stosowano jedynie wlewki dopęcherzowe leków o działaniu cytostatycznym. Od 20 lat stosuje 

się powszechnie wlewki ze szczepionki BCG, co jest obecnie najskuteczniejszym sposobem 

zmniejszenia ryzyka nawrotu powierzchownego raka pęcherza, a właściwie opóźnienia czasu, 

po którym występuje nawrót. Celem profilaktyki jest wywołanie reakcji immunologicznej na 

BCG w pęcherzu, przyczyniającej się nieswoiście do zwiększenia immunoreaktywności 

skierowanej przeciw komórkom nowotworowym. Chorzy, u których rozpoznany rak pęcherza 

ma charakter naciekający oraz chorzy, u których mimo leczenia miejscowego dochodzi do 

progresji miejscowej raka, wymagają leczenia radykalnego, polegającego na wycięciu: 

pęcherza, stercza, pęcherzyków nasiennych, okolicznych węzłów chłonnych ( u mężczyzn) i 

pęcherza, wewnętrznych narządów rodnych wraz z węzłami chłonnymi (u kobiet). 

Wzrastająca dostępność technik endowizji (laparoskopia i laparoskopia z asystą robota 

chirurgicznego) umożliwia wykonanie tych zabiegów metodami znikomo inwazyjnymi. 

Usunięcie pęcherza pociąga za sobą konieczność wytworzenia nadpęcherzowego 

odprowadzenia moczu. Do niedawna jedyną możliwością w tym względzie było wytworzenie 

przetoki na brzuchu zaopatrzonej w zbiornik na mocz. Opanowanie przez urologów 

umiejętności wykorzystywania różnych fragmentów przewodu pokarmowego do operacji 

rekonstrukcyjnych dróg moczowych stworzyło podstawy do wytwarzania ortotopowego 
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pęcherza jelitowego oraz tzw. kontynentnego (szczelnego) zbiornika jelitowego na mocz. 

Chorzy z ortotopowym pęcherzem jelitowym mają możliwość świadomego opróżniania 

pęcherza przez cewkę drogą naturalnej mikcji, natomiast chorzy z zastępczym zbiornikiem 

jelitowym na mocz opróżniają go cewnikiem wprowadzanym doń przez przetokę zaopatrzoną 

w mechanizm zastawkowy i tym samym nie wymagają stosowania zbiorników zewnętrznych. 

 W Europie rozpoznaje się rocznie ok. 15,000 nowych przypadków raka nerki. U 

przeważającej większości chorych, guz nerki stwierdza się na podstawie badań wykonanych 

zupełnie z innych przyczyn (np. ultrasonografii lub tomografii komputerowej lub badania 

metodą rezonansu magnetycznego). Objawowy, miejscowo - zaawansowany lub przerzutowy 

w chwili rozpoznania guz nerki, występuje nie częściej niż 10-25% przypadków w zależności 

od rejonu geograficznego Europy. Leczeniem z wyboru w przypadku raka 

nerkowokomórkowego ograniczonego do narządu jest wycięcie guza z pozostawieniem 

niezmienionego miąższu nerkowego. Obecnie, żaden z urologów nie wyobraża sobie 

elektywnego wycięcia nerki z powodu guza mniejszego niż 7 cm, o ile nie istnieją 

przeciwskazania techniczne lub zdrowotne w tym względzie. Zmniejszenie inwazyjności tych 

operacji poprzez upowszechnienie technik laparoskopowych i robotycznych spowodowało 

krótszy czas hospitalizacji operowanych chorych, zmniejszenie zużycia leków 

przeciwbólowych, zmniejszenie konieczności transfuzji, szybszą rehabilitację, krótszą 

rekonwalescencję, szybszy powrót do pełnej aktywności życiowej i zawodowej. Dla 

menadżerów szpitali stworzyło szansę (niestety, nadal przy dużym nakładzie inwestycyjnym) 

na szybki przepływ pacjentów i wzrost prestiżu ośrodków. Dla samych zaś urologów, postęp 

technologiczny w tym względzie zmienił nie tylko oblicze dyscypliny, wygląd sali 

operacyjnej - jakże różnej wizerunkowo i sprzętowo od tej sprzed 20 lat - ale również system 

szkoleń w chirurgii. U podstaw takiego stanu rzeczy leży fakt, że obecnie przeważającą 

większość operacji urologicznych wykonuje się metodami endoskopowymi, 

laparoskopowymi lub laparoskopowymi z asystą robotów. Są to już techniki głęboko 

zakorzenione w urologii i mające w niej miejsce ugruntowane, ale wymagające dużej 

biegłości ze strony operatora i całego zespołu laparoskopowego. Stosuje się ją nie tylko do 

operacji prostych, lecz także do trudnych i rozległych operacji „resekcyjnych” (wycięcie 

części narządu) lub „ekscyzyjnych” (wycięcie całego narządu), bądź do naprawczych operacji 

rekonstrukcyjnych. Rozwój urotechnologii przekonuje, że możliwości oferowane przez tę 

technikę stosowaną przez urologów wysoce w niej wyspecjalizowanych są znacznie większe 

niż można było sądzić w początkowym okresie jej stosowania w urologii. Uprawianie 

nowoczesnej urologii bez znajomości tajników tej techniki oraz bez umiejętności jej 
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stosowania w praktyce nie jest możliwe, co wszak nie znaczy, że wszyscy urolodzy są 

zobowiązani do jej wykonywania. Istota operacji laparoskopowych odbiega znacznie od istoty 

operacji klasycznych, choć cele obydwu są jednakowe. Dlatego metody kształcenia w tej 

dziedzinie muszą być odmienne od metod nauczania operacji klasycznych. Sformułowana 

przez Dr. Williama S. Halsteda (1852 – 1922), jednego z twórców chirurgii amerykańskiej 

metoda postępowania dydaktycznego w klasycznej chirurgii - „see one, do one, teach one” - 

nie ma już zastosowania do nauczania operowania w technice laparoskopowej, które w 

wielkiej mierze oparte jest na ćwiczeniach poszczególnych elementów techniki poza blokiem 

operacyjnym i dopiero ich opanowanie umożliwia przystąpienie do wykonywania operacji w 

warunkach klinicznych. 

 Należy jednak podkreślić, że wobec dynamicznych zmian jakie zachodzą w chirurgii 

urologicznej, zmieniając z korzyścią dla chorych jej oblicze poprzez postęp technologiczny, 

fundament działalności uniwersyteckiej - akademickiej pozostaje nadal niezachwiany. Jest nią 

m.in. mentoring, odzwierciedlający relację pomiędzy uczniem a mistrzem. Jego celem jest 

odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia poprzez inspirowanie, stymulowanie i rozwijanie 

jego talentu oraz doradztwo, ocena i pomoc w programowaniu jego sukcesu. 

 Ten skrótowy przegląd nie oddaje w pełni wszystkich osiągnięć chirurgii urologicznej, 

które nastąpiły w ostatnim 25-leciu. Niemniej, odzwierciedla coraz bardziej przekształcanie 

jej charakteru oraz uświadamia, jakim zadaniom muszą sprostać nauczyciele akademickiej 

chirurgii urologicznej, urolodzy oraz adepci urologii doby współczesnej. Postęp we 

wszystkich dziedzinach medycyny jest procesem ciągłym, wymagającym ustawicznego 

kształcenia opartego na solidnych uniwersyteckich podstawach, które adepci zdobywają w 

czasie studiów specjalizacyjnych. 
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Elektroaktywne związki donorowo-akceptorowe o strukturze DA lub DAD wzbudzają 

szerokie zainteresowanie nie tylko chemików i fizyków, ale także elektroników oraz 

specjalistów z dziedziny inżynierii materiałowej. Modulacja oddziaływań donorowo-

akceptorowych w takich związkach pozwala na otrzymanie półprzewodników o dużym 

powinowactwie elektronowym (EA), wykazujących przewodnictwo elektronowe (typu n) [1] 

lub półprzewodników ambipolarnych łączących dużą wartość EA ze stosunkowo małą 

wartością potencjału jonizacji (IP) i wykazujących zrównoważoną ruchliwość dziurowych i 

elektronowych nośników ładunku [2]. Co więcej, połączenie odpowiednich ugrupowań  

donorowych i akceptorowych w jednej cząsteczce pozwala na otrzymanie elektroluminoforów 

emitujących promieniowanie podczerwone, w tym elektroluminoforów wykazujących efekt 

termicznie aktywowanej opóźnionej fluorescencji (ang. thermally activatd delayed 

flyorescence, TADF) [3]. W ramach wykładu omówione zostaną właściwości optyczne, 

elektroopotyczne, elektrochemiczne oraz spektroelektrochemiczne serii związków DAD, w 

których ditienopirolowe ugrupowania donorowe połączone są z coraz silniejszymi 

akceptorami, począwszy od 1,3,4-thiadiazolu, a skończywszy na diimidzie naftalenowym [4], 

(Rysunek 1) Omówione zostaną również związki DA i DAD, łączące donorowe grupy 

fenoksazynowe z akceptorami akrydonowymi (Rysunek 2), które okazały się bardzo 

wydajnymi elektroluminoforami wykazującymi efekt TADF [5]. We wszystkich omawianych 

przypadkach otrzymano znakomitą zgodność eksperymentu z obliczeniami teoretycznymi. 
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Rysunek 1. Badane związki DAD zawierające ditienopirolopirolowe ugrupowania donorowe 

związane z ugrupowaniem centralnym o wzrastających właściwościach akceptorowych [4].  

 

  
 

Rysunek 2. Związki DA i DAD zawierające fenoksazynowe ugrupowania donorowe i 

akrydonowe ugrupowania akceptorowe [5]. 
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Abstrakt 

 Cheminformatyka to interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca narzędzia 

informatyczne w celu rozwiązania problemów chemicznych. W zakresie jej działań leży 

przechowywanie, przeszukiwanie, przetwarzanie, analiza oraz wizualizacja danych, jak 

również operacje in silico na modelach molekularnych cząsteczek chemicznych [1]. 

 Obecnie dostępność oprogramowań cheminformatycznych jest niezwykle prosta, ze 

względu na coraz większy rozwój narzędzi internetowych, z których można korzystać za 

pośrednictwem przeglądarki internetowej. Przykładami są witryny takie jak: 

Molinspiration [2], SwissADME [3], XunDrug [4, 5] oraz CardioToxCSM [6], których celem 

jest przede wszystkim analiza struktur pod kątem właściwości kluczowych w dziedzinie 

Chemii Medycznej oraz Projektowania Leków (z ang. Drug Design). Za ich pomocą możliwa 

jest predykcja deskryptorów fizykochemicznych takich jak, np.: logP, logS, objętość, liczba 

donorów oraz akceptorów wiązań wodorowych, TPSA (topologiczna powierzchnia polarna, 

z ang. Topological Polar Surface Area), czy liczba wiązań z możliwością rotacji. Oprócz tego 

za pośrednictwem wymienionych narzędzi internetowych można uzyskać modele 3D struktur 

wraz z opisem wybranych właściwości powierzchni molekularnej, jak również ocenić badane 

struktury pod kątem ich bioaktywności, farmakokinetyki oraz toksyczności. Ponieważ 

narzędzia cheminformatyczne korzystają z zasobów chemicznych baz danych oraz metod 

sztucznej inteligencji, istnieje także możliwość szukania, czy też tworzenia nowych 

pochodnych na podstawie struktury bazowej w celu polepszenia jej wybranych parametrów. 

 Narzędzia cheminformatyczne stanowią niezwykle cenną metodę w projektowaniu 

nowych leków, w szczególności na etapie początkowych badań przesiewowych mających na 

celu wyodrębnienie cząsteczek, które charakteryzuje najwyższe prawdopodobieństwo 

zostania w przyszlości lekiem.  



17 
 

           
 

Rysunek 1. Prezentacja wyników badań cheminformatycznych przeprowadzonych za pomocą 

SwissADME: Radar Bioaktywności (po lewej) i diagram BOILED-Egg (po prawej) dla 

tiaminy – witaminy B1. 
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Abstrakt 

 Oddziaływania niekowalencyjne stanowią istotne spoiwo dla struktur krystalicznych. 

Bazy CSD/ICSD dostarczają przykładów takich ciał stałych, w których znajdowane są 

motywy strukturalne wskazujące na liczne oddziaływania o umiarkowanej sile. W naszej 

grupie badawczej przedmiotem zainteresowania są takie oddziaływania, których istotę 

tłumaczą koncepcje dziury σ i π. Są to oddziaływania oparte głównie na elektrostatycznym 

przyciąganiu pomiędzy niewielkim obszarem o zmniejszonej gęstości elektronowej i 

wynikającym z tego zwykle lokalnie występującym dodatnim potencjale elektrostatycznym 

(dziura σ/π) a obszarem o dużej gęstości elektronowej (np. wolna para elektronowa, anion, 

układ π-elektronowy) i ujemnym potencjale. Koncepcja dziury σ tłumaczy w ten sposób na 

przykład istnienie dobrze znanego wiązania halogenowego, które to po raz pierwszy zostało 

zaobserwowane właśnie w jednostkach krystalicznych.  

 W poszukiwaniu śladów interesujących oddziaływań w rzeczywistych strukturach 

odkryto między innymi, że w polimerycznym układzie o geometrii „stosu” [HgCl3
-
]n 

występuje przyciągające oddziaływanie Hg∙∙∙Cl pomiędzy sąsiednimi podjednostkami 

anionowymi [1] potwierdzone nie tylko poprzez wartość odległości pomiędzy atomami 

(mniejszą od sumy ich promieni van der Waalsa), lecz także za pomocą analiz topologii 

gęstości elektronowej, jak AIM czy NCI. Podobna obserwacja została poczyniona dla 

kryształu z dimerami [TlCl4
-
]2, między którymi występowało wiązanie trielowe Tl∙∙∙Cl, 

pomimo ujemnego potencjału dziury σ na atomie Tl, a zatem dość kontrintuicyjne [2]. Taki 

typ oddziaływania potwierdzony został również w przypadku kryształu zawierającego atom 

palladu (Rysunek 1) [3,4]. W fazie gazowej część z tych układów nie powstaje lub tworzone 

są tzw. metastabilne kompleksy o dodatniej energii oddziaływania i barierze 

uniemożliwiającej dysocjację podjednostek. Uwzględniając obecność rozpuszczalnika (model 

ciągły) układy te stają się energetycznie stabilne. Dodatkowo, wykazano, że decydującą rolę 
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w stabilizacji tych struktur i tworzeniu się takich nietypowych oddziaływań odgrywają 

przeciwjony obecne w krysztale [2-4], a znacznie mniejszą wiązania wodorowe [4]. 

 

 

Rysunek 1. Fragment struktury krystalicznej jednego z badanych układów (kod CSD: 

NETMOO)[4]; oddziaływanie Pd∙∙∙Cl występuje pomiędzy dwoma podjednostkami 

anionowymi [PdCl4]
2-

. Widoczna jest również jedna z cząsteczek przeciwjonów [NH3-(CH2)4-

NH3]
2+

.  
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[1] Wysokinski, R.; Zierkiewicz, W.; Michalczyk, M.; Scheiner, S. Crystallographic and Theoretical Evidences 

of AnionAnion Interaction. Chem. Phys. Chem. 2021, 22, 818-821. 

[2] Michalczyk, M.; Zierkiewicz, W.; Wysokinski, R.; Scheiner, S. Triel bonds within anion...anion complexes. 

Phys. Chem. Chem. Phys. 2021, 23, 25097-25106. 
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2-
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Abstrakt 

 Cel molekularny definiuje się jako makrocząsteczkę w żywym organizmie, z którą 

oddziałuje środek farmaceutyczny w celu osiągnięcia pożądanego efektu terapeutycznego. W 

wyniku takiej interakcji dochodzi do zablokowania aktywności enzymów lub kwasów 

nukleinowych, co prowadzi do kontrolowanej śmierci komórki. Łańcuchy DNA  są celem 

molekularnym dla szeregu leków przeciwbakteryjnych i przeciwnowotworowych. Określenie 

siły i sposobu oddziaływania z DNA, a tym samym poznanie sposobu działania potencjalnego 

farmaceutyku stanowi preludium do kosztownych i czasochłonnych badań in vivo. Technika 

switchSense [1]  może okazać się użyteczną alternatywą dla innych metod eksperymentalnych 

(np. spektrofotometria czy woltamperometria) w ocenie potencjału terapeutycznego. 

Przeprowadzone przez nas badania skupiały się na sulfonamidach różniących się długością 

łańcucha alkiloaminowego [2]. Badania przeprowadzone z użyciem techniki switchSense i 

dokowania molekularnego wykazały, że proces wiązania wspomnianych sulfonamidów  jest 

raczej wolny, jednak utworzony addukt jest trwały i odporny na dysocjację. Badania nad 

oddziaływaniem z DNA, poszerzone zostały o charakterystykę ligandów (pKa, współczynniki 

dystrybucji, oddziaływania niekowalencyjne, wewnątrzcząsteczkowe przeniesienie protonu) 

metodami teoretycznymi. 

 

Rysunek 1. Schemat działania techniki switchSense. 
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Abstrakt 

Poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany, w skrócie POSS (ang. PolyhedralOligomeric 

Silsesquioxanes) to związki krzemoorganiczne o ogólnym wzorze [RSiO1.5]n, gdzie n oznacza 

całkowitą liczbę atomów krzemu, a R może być atomem wodoru, grupą alkilową lub arylową 

[1,2]. Związki POSS zbudowane są z krzemowo-tlenowego rdzenia o rozmiarach rzędu 

1-3 nm, które mogą składać się z 6, 8, 10, a nawet 12 atomów krzemu połączonych mostkami 

tlenowymi [3]. Podstawnikami w narożach klatki mogą być reaktywne bądź niereaktywne 

grupy funkcyjne. Ich ilość oraz rodzaj wpływają na rozpuszczalność klatkowego 

silseskwioksanu, jak również na jego aktywność katalityczną, czy stabilność termiczną 

i wytrzymałość mechaniczną [4]. 

Zarówno sfunkcjonalizowane poliedryczne oligomeryczne silseskwioksany, jak również 

niecałkowicie skondensowane klatki POSS, stanowią ciekawą grupę ligandów w chemii 

koordynacyjnej, wykazując często w reakcji kompleksowania nieoczekiwaną reaktywność 

[5]. Otwarte klatki stosowane są do otrzymania metalasilseskwioksanów POMS (ang. 

Polyhedral Oligomeric MetalloSilsesquioxane) [6], w których jeden atom krzemu w narożu 

klatki został zastąpiony atomem metalu. Natomiast, sfunkcjonalizowane ramiona klatkowych 

silseskwioksanów mogą posiadać atomy donorowe koordynujące jony metali [7,8].  

 

[1] Walczak M,; Januszewski R.; Franczyk A.;, Marciniec B. Synthesis of monofunctionalized POSS through 

hydrosilylation. J. Organomet. Chem. 2018, 872, 73-78. 

[2] Chan K. L.; Sonar P.;Sellinger A. Cubic silsesquioxanes for use in solution processable organic light emitting 

diodes (OLED).J. Mater. Chem. 2009, 19, 9103-9120. 

[3] Janowski B.; Pielichowski K. Polimery nanohybrydowe zawierające poliedryczne oligosilseskwioksany. 

POLIMERY, 2008, 53, 87-98. 
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Abstrakt 

Oddziaływania leków ze składnikami pożywienia mają często istotny wpływ na efektywność 

stosowanej farmakoterapii. Składniki pokarmu mogą znacząco zmieniać farmakokinetykę 

leku na różnym etapie, na przykład poprzez zmniejszenie jego wchłaniania lub dezaktywację. 

W efekcie optymalne stężenie prawidłowo podanej substancji leczniczej nie zostanie 

osiągnięte, a zatem lek nie wywoła pożądanego efektu terapeutycznego. Z drugiej strony 

niektóre składniki pożywienia mogą nasilać skutki uboczne medykamentów, a nawet 

powodować sytuacje zagrożenia zdrowia i życia pacjenta. Niestety te kwestie nie są 

powszechnie podnoszone przez środowisko medyczne, czego konsekwencją jest niska 

świadomość pacjentów. Należy, więc zwiększać wiedzę pacjentów na ten temat, aby byli oni 

świadomi zagrożeń i umieli oi przestrzegać zaleceń lekarzy i/lub farmaceutów. Na podstawie 

aktualnych danych zawartych w piśmiennictwie przedstawiono oraz krótko 

scharakteryzowano interakcje pomiędzy lekami a składnikami znajdującymi się w 

powszechnie stosowanych napojach. 

 
[1] Deng J, Zhu X, Chen Z, Fan CH, Kwan HS, Wong CH, i in. A Review of Food–Drug Interactions on Oral 

Drug Absorption. Drugs. listopad 2017;77(17):1833–55. 

[2] Johnson BA, Seneviratne C. Alcohol–medical drug interactions. W: Handbook of Clinical Neurology 

[Internet]. Elsevier; 2014 [cytowane 31 styczeń 2023]. s. 543–59. Dostępne na: 

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9780444626196000318 

[3] Weathermon R, Crabb DW. Alcohol and Medication Interactions. Alcohol Res Health. 1999;23(1):40–54. 

[4] Korzeniowska K, Jabłecka A. Interakcje leków z pożywieniem Drug-food interaction. 

[5] Koziolek M, Alcaro S, Augustijns P, Basit AW, Grimm M, Hens B, i in. The mechanisms of 

pharmacokinetic food-drug interactions – A perspective from the UNGAP group. Eur J Pharm Sci. czerwiec 

2019;134:31–59. 

[6] Lee JW, Morris JK, Wald NJ. Grapefruit Juice and Statins. Am J Med. styczeń 2016;129(1):26–9. 

[7] Nomani H, Moghadam AT, Emami SA, Mohammadpour AH, Johnston TP, Sahebkar A. Drug interactions of 

cola-containing drinks. Clin Nutr. 1 grudzień 2019;38(6):2545–51. 

[8] Swora-Cwynar E, Marcinkowska E, Olejniczak M. Interactions Between Food and Drugs. Pielęgniarstwo 

Zdr Publiczne Nurs Public Health. 2015;5(4):427–39. 
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Abstrakt 

Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (w skrócie 

WR FSNT NOT) jest dobrowolnym związkiem Oddziałów Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych z siedzibą w zabytkowym gmachu NOT-u.  

 Celem WR FSNT NOT jest m. in. współuczestniczenie w rozwoju nauki, działanie na 

rzecz podnoszenia statusu inżynierów i techników, popularyzowanie rozwiązań technicznych, 

kultywowanie historii oraz ochrona zabytków techniki. 

 Aktualnie we Wrocławskiej Radzie FSNT NOT sfederowanych jest 18 branżowych 

Stowarzyszeń, których potencjał intelektualny służy w wielu dziedzinach życia 

gospodarczego i społecznego Wrocławia i Dolnego Śląska. 

Statutowe działania koncentrują się przede wszystkim na organizowaniu kolejnych edycji 

Konkursu „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki”, popularyzowaniu wśród młodzieży 

Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Konkursu Młody Innowator. Społeczność, nie tylko 

techniczna, może uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w ramach Wrocławskich 

Dni Nauki i Techniki, które odbywają się co roku w miesiącach październiku i listopadzie. 

Działające w ramach Wrocławskiej Rady FSNT NOT Komisje promują kulturę 

techniczną oraz popularyzują działalność inżynierów i techników. Komisja Seniorów WR 

FSNT NOT w 2016 roku przygotowała Wydawnictwo „Ocalić od zapomnienia. Powojenna 

historia niektórych zakładów przemysłowych Wrocławia i Dolnego Śląska”, które w 2018 r. 

uzyskało wyróżnienie w krajowym Konkursie TECHNICUS. Publikacja zawiera nie tylko 

udokumentowane, lecz często emocjonalne zapisy autorów na temat zakładów będących 

historią Wrocławia i Dolnego Śląska. Wśród członków Stowarzyszeń Naukowo-

Technicznych WR FSNT NOT jest wielu inżynierów tworzących dokonania takich zakładów 

jak: ELWRO, IASE, UNITRA-DOLAM, HUTMEN, LEGMET, FAMPA, PBU, itd. 

mailto:monika.kolodziejczak@not.pl
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Siedziba WR FSNT NOT mieści się w zabytkowym gmachu Sejmu Śląskiego, którego 

budowę rozpoczęto w 1893, a zakończono w 1896 roku. Projekt wykonał radca budowlany 

Eduard Blümner, dekorację rzeźbiarską fasady wykonali Christian Behrens (figury atlantów) 

oraz Ernst Seger. Wyrazem postępu technicznego była elektryfikacja gmachu wykonana przez 

AEG Berlin oraz centralne ogrzewanie i urządzenie telefoniczne z dumną liczbą 2 aparatów 

telefonicznych. Najważniejszą dekoracją fasady jest architektoniczno-rzeźbiarska oprawa 

wejścia. Postacie atlantów, stojące na wysokich cokołach, są silnie zindywidualizowane; 

umieszczony po lewej (patrząc od strony ulicy) to starszy mężczyzna, natomiast po prawej to 

młodzieniec o klasycznym typie twarzy. Prawdopodobnie reprezentują przeszłość i 

teraźniejszość, czy też doświadczenie i entuzjazm młodości. 

 E. Blümner (główny projektant i inspektor budowlany) w swoim sprawozdaniu 

końcowym stwierdził, że gmach został wykonany z najlepszych materiałów budowlanych i 

zgodnie z najwyższymi umiejętnościami sztuki budowlanej. W czasie pobytu Cara Mikołaja 

II i jego małżonki we Wrocławiu w 1896 r. gmach ten był ich siedzibą.  

 Budynek był i jest uważany za jeden z najpiękniejszych we Wrocławiu. 

 

Rysunek 1 Front budynku NOT-u  

we Wrocławiu 

 

Rysunek 2 Aula budynku NOT-u 
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Abstrakt 

Zjawisko absorpcji dwufotonowej, przewidziane w oparciu o rachunek zaburzeń w latach 30-

tych ub. wieku przez Marię Göppert-Mayer [1], doczekało się interesujących zastosowań w 

kilku obszarach. Jest ono wykorzystywane m.in. w badaniach struktury elektronowej 

cząsteczek, w procesie mikrofabrykacji czy też w mikroskopii dwufotonowej.  Rozwój 

obliczeniowych metod chemii kwantowej i modeli teoretycznych opisu nieliniowych zjawisk 

optycznych pozwala obecnie na wiarygodne projektowanie związków o pożądanych 

właściwościach pod kątem ww. zastosowań. Proces projektowania teoretycznego wymaga 

jednak nie tylko uwzględnienia szeregu istotnych aspektów (optymalizacja mikroskopowej 

odpowiedzi nieliniowej, uwzględnienie struktury oscylacyjnej pasm w widmach 

elektronowych, opis efektów otoczenia), ale również doboru wiarygodnych modeli 

teoretycznych wykazujących dobrą zgodność z wynikami pomiarów eksperymentalnych. 

Celem referatu jest krytyczny przegląd metod wykorzystywanych w projektowaniu z zasad 

pierwszych wielofotonowych absorberów oraz wyzwań jakie ten proces ze sobą niesie. 

Szczególny nacisk zostanie położony na związek symetrii molekularnej z nieliniową 

absorpcją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Göppert-Mayer, M. Über Elementarakte mit zwei Quantensprüngen. Ann. Phys. (Leipzig) 1931, 9, 273-294. 
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Abstrakt 

W latach sześćdziesiątych XX wieku wstępne obserwacje Rosenberga [1] wykazały, że 

niektóre produkty elektrolizy elektrod platynowych były zdolne do hamowania podziału 

komórek w Escherichia coli, co wzbudziło duże zainteresowanie możliwym zastosowaniem 

tych produktów w chemioterapii „raka”. Od czasu zidentyfikowania cis-dichlorodiamino 

Platyny (II) (Cisplatyny) jako czynnika odpowiedzialnego za to działanie, poczyniono wiele 

wysiłków w celu zastosowania kompleksów koordynacyjnych platyny w leczeniu 

nowotworów. Powstała reprezentatywna grupa tych leków stosowanych obecnie w leczeniu 

przeciwnowotworowym, do których oprócz Cisplatyny należą między innymi Carboplatyna, 

Oxaliplatyna, Nedaplatyna i inne [2-12]. Wiadomo jednak, że stosowanie 

chemioterapeutyków wiąże się zawsze z pojawieniem wielu efektów ubocznych u pacjentów, 

co związane jest z ogromną toksycznością tych leków w stosunku do komórek „zdrowych” 

[13-18]. Wiadomo też, że terapeutyczny efekt związków Platyno (II) pochodnych może być 

znacznie zmniejszony poprzez obecność tak zwanych związków konkurencyjnych [19-23]. 

Wprowadzenie nowych potencjalnych terapii stosowanych u pacjentów z różnymi typami 

„raka” poprzez zastosowanie nanostruktur jako nanonośników w terapii celowanej może 

znacząco poprawić sytuacje związaną zarówno z toksycznością leku, jak i efektywnością jego 

działania [24-29]. Nowe alternatywne sposoby dostarczania chemioterapeutyków do komórek 

docelowych zmienionych nowotworowo powinno przyspieszyć oraz ułatwić leczenie 

pacjentów onkologicznych. 
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Rysunek 1. Schemat działania przeciwnowotworowego Oxaliplatyny. 
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Abstrakt 

Wykonano syntezę i badania rentgenograficzne serii kryształów zawierających w swoim 

składzie kwas tritiocyjanurowy [1]. W prezentacji zostaną omówione przykłady oddziaływań 

międzycząsteczkowych tytułowego związku w stanie krystalicznym. Kwas tritiocyjanurowy 

należy do grupy heterocyklicznych układów aromatycznych. Jego cząsteczka posiada trzy 

grupy protonodonorowe (–NH) i trzy grupy protonoakceptorowe (=S), które są 

rozmieszczone zgodnie z symetrią trygonalną, i uczestniczą w wiązaniach wodorowych. 

Anizotropia rozkładu gęstości elektronowej na atomach siarki, z utworzeniem tzw. dziur , 

umożliwia tworzenie wiązań chalkogenowych, jak również halogenowych. Deficyt gęstości 

elektronowej w centrum pierścienia heterocyklicznego, spowodowany obecnością atomów 

elektroujemnych, prowadzi do powstawania oddziaływań donor – akceptor gęstości 

elektronowej.  

 

Rysunek 1. Schemat wiązań wodorowych w strukturze krystalicznej hydratu kokryształu 

kwasu tritiocyjanurowego i N-tlenku 3-bromopirydyny.  
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Abstrakt 

Porowatość jest jedną z podstawowych cech teksturalnych i strukturalnych ciał stałych. 

Materiały porowate są przedmiotem intensywnych badań ze względu na szereg niezwykle 

interesujących właściwości i potencjalnych zastosowań, m.in. w przechowywaniu i separacji 

cząsteczek, katalizie czy enkapsulacji leków. Głównym wyzwaniem jest projektowanie 

materiałów porowatych w taki sposób, aby miały pory o zaprogramowanym kształcie 

i wielkości, wykazywały trwałą porowatość oraz mogły spełniać określone zadania 

ze względu na obecność grup funkcyjnych. 

 W prezentacji zaprezentowana zostanie strategia tandemowej postsyntetycznej 

modyfikacji węzłów metalicznych w wybranych mezoporowatych materiałach typu MOF 

w oparciu o protokół inkorporacji ligandów z roztworu (SALI) [1]. Podejście to umożliwiło 

nam na dokonanie szczegółowej analizy czynników rządzących zależnością struktura-

reaktywność w heterogenicznym układzie katalitycznym opartym na materiale MOF, 

aktywnym w reakcji dwutlenku węgla z epoksydami. 

 Przedstawione zostaną również możliwości wykorzystania materiałów typu MOF 

w uwalnianiu leków [2] czy katalitycznym rozkładzie bojowych środków trujących [3]. 
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Abstrakt 

Bojowe środki trujące (BŚT) siały strach i przerażenie na polach bitewnych podczas I wojny 

światowej. Maski przeciwgazowe używane były obowiązkowo nie tylko przez żołnierzy ale 

także zwierzęta, jak na przykład konie służące w jednostkach artyleryjskich. Co może dziwić, 

bojowe środki trujące nigdy nie zostały użyte na masową skalę podczas II wojny światowej a 

po jej zakończeniu, wyprodukowane arsenały BŚT zostały, między innymi, zatopione w 

Bałtyku. Iperyt siarkowy (SM) znany także jako gaz musztardowy (w wojskowej 

nomenklaturze określany jako LOST, HD lub H) był jednym z najczęściej produkowanych 

bojowych środków trujących a jego procentowy udział we wszystkich BŚT zatopionych w 

Bałtyku jest największy, o czym warto pamiętać podczas letnich wakacji i poszukiwaniu 

bursztynu na plaży.  

Zatapianie iperytu siarkowego w Bałtyku miało na celu jego neutralizację w wyniku reakcji 

hydrolizy. Wzór sumaryczny iperytu siarkowego (C4H8Cl2S) sugeruje cząsteczkę o niezbyt 

skomplikowanej budowie, jednakże ze względu na obecność wiązań pojedynczych  C-C oraz 

C-S posiada ona 23 możliwe nieprzywiedlne konformacje. Analiza konformacyjna izolowanej 

cząsteczki SM, z użyciem obliczeń wykonanych za pomocą metod opartych na rachunku 

zaburzeń (MP2) oraz teorii funkcjonału gęstości (DFT), pozwoliła na zbadanie populacji w 

odniesieniu o symetrię poszczególnych konformerów [1]. Powstaje zatem pytanie, który z 

konformerów SM będzie najbardziej reaktywny a może wszystkie będą prowadziły do 
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powstania kationu sulfoniowego? Podobne pytanie powstaje podczas analizy oddziaływań 

SM z powierzchnią ZnO [2], która powoduje szybką neutralizację iperytu siarkowego. Jaka 

jest rola symetrii w tych procesach? 

Nasze interdyscyplinarne badania za pomocą metod eksperymentalnych (GC-MS/MS) oraz 

teoretycznych (MP2, DFT, CP-MD) skupiły się na śledzeniu oddziaływań pomiędzy SM a 

cząsteczkami wody oraz ZnO co pozwoliło na lepsze zrozumienie procesu adsorpcji SM na 

powierzchni ZnO oraz reakcji hydrolizy. Podczas prezentacji, mając na uwadze temat 

konferencji, zostanie omówiona rola symetrii w badanych procesach oraz oddziaływaniach 

wewnątrz i międzycząsteczkowych. 

 

 

Rysunek 1. Struktura cyklicznego kationu sulfoniowego otrzymana podczas symulacji 

iperytu siarkowego w wodzie metodą dynamiki molekularnej w ujęciu Car i Parrinello          

(CP-MD). 
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Abstrakt 

Efekt podstawnikowy (EP) jest jednym z ważniejszych czynników wpływających na 

właściwości chemiczne, fizyczne i biologiczne związków chemicznych. Wielkość jego 

oddziaływania zależy m.in. od położenia i typu podstawnika w strukturze molekularnej, 

charakteru elektronowego centrum reakcji i układu transmitującego, efektów sterycznych oraz 

środowiska reakcji. Zastosowanie metod chemii obliczeniowej pozwala na badanie różnych 

aspektów EP: wpływu podstawnika X na właściwości elektronowe grupy funkcyjnej Y 

(klasyczny EP), wpływu X na strukturę elektronową układu transmitującego R oraz zmianę 

właściwości podstawnika X wskutek działania grupy Y (lub R-Y) (odwrotny EP). W 

dwupodstawionych układach modelowych (benzen, bicyklo-2,2,2-oktan, cykloheksa-1,3-

dien), zmiany w strukturze elektronowej X, Y oraz R można opisać za pomocą modeli 

kwantowo-chemicznych wśród których na uwagę zasługują: energia stabilizacji EP (SESE), 

ładunku regionu aktywnego podstawnika (cSAR), indeksy elektronowe pi i sigma 

(pEDA/sEDA) oraz ilościowe indeksy aromatyczności [1]. Wymienione deskryptory można z 

powodzeniem zastosować także do opisu EP w dwupierścieniowych układach biologicznych 

takich jak: podstawiona adenina i puryna, w których EP istotnie zależy od efektów 

zbliżeniowych, wskutek wewnątrzcząsteczkowych oddziaływań [2,3]. Dodatkowo, 

zastosowanie modeli uwzględniających wpływ środowiska na EP, (np. model PCM), 

umożliwia ilościowy opis wpływu rozpuszczalnika na właściwości elektronowe badanych 

układów. Obecnie bardzo ważnym obszarem badań EP, jest użycie jego narzędzi do opisu i 

analizy charakteru oddziaływań barwników o właściwościach optycznych, stosowanych w 

barwnikowych ogniwach fotowoltaicznych w połączeniu z fotoanodą (DSSC).  
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Abstrakt 

 Podczas kursu omówione zostaną kluczowe koncepcje modelowania molekularnego 

metodami klasycznymi oraz kwantowymi. Przy użyciu różnorodnych pakietów 

obliczeniowych i programów do wizualizacji, przeprowadzimy widzów przez budowanie 

modeli prostych cząsteczek, tworzenie plików wejściowych do obliczeń oraz graficzną 

prezentację wyników i ich interpretację. Ponadto, przedstawione zostaną bazy danych 

eksperymentalnych, które umożliwiają przeprowadzanie obliczeń lepiej oddających złożoność 

świata rzeczywistego oraz źródła internetowe pozwalające na dalsze pogłębianie wiedzy. 
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