
 

 

 

 

 

Od teorii do eksperymentu: rola oddziaływań 
molekularnych w samoorganizacji cząsteczek 

 

 

Wrocław 2022 



Plan obrad 

 

9.00-9.15 – otwarcie obrad – dr hab. Sławomir Berski Prof. UWr (dziekan Wydziału 

Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego) 

9.15-10.00 – wykład 1 – Prof. dr hab. Eugeniusz Zych (Uniwersytet Wrocławski) 

Tytuł wykładu: „… w drodze …” 

10.00–10.30 – wykład 2 – dr hab. inż. Izabela Madura Prof. PW (Politechnika 

Warszawska) 

Tytuł wykładu: Ko-kryształy farmaceutyczne w teorii i praktyce.  

10.30-10.45 – wykład 3 – mgr inż. Elżbieta Dziadyk-Stopyra (Politechnika Wrocławska) 

Tytuł wykładu: Badanie roli warstwy Ni na powierzchni Cu w mechanizmie elektroreducji 

CO2 metodą DFT.  

 

10.45-11.15 – przerwa kawowa  

 

11.15-11.45 – wykład 4 – dr hab. inż. Borys Ośmiałowski Prof. UMK (Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Tytuł wykładu: Wpływ efektów sterycznych i elektronowych na asocjację wybranych 

związków heterocyklicznych. 

11.45-12.15 – wykład 5 – dr hab. Piotr Świątek (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu) 

Tytuł wykładu: Czy benzodiazepiny to idealne leki przeciwlękowe? Wpływ budowy leków 

benzodiazepinowych na ich aktywność farmakologiczną. 

12.15-12.30 – wykład 6 – mgr Anna Władyczyn (Uniwersytet Wrocławski) 

Tytuł wykładu: Siloksanowe „klatki” pod reżimem rozpuszczalnika: synteza, struktury  

i potencjalne zastosowanie silseskwioksanów typu „Double-Decker”. 

12.30-12.45 – wykład 7 – mgr Patrycja Ledwoń (Politechnika Wrocławska) 

Tytuł wykładu: Peptydomimetyki jako inhibitory enzymów o potencjalnym zastosowaniu w 

kosmeceutyce. 

 
12.45-14.00 – przerwa obiadowa 
 
14.00-14.30 – wykład 8 – dr hab. Kazimierz Orzechowski Prof. UWr, mgr in ż. 

Katarzyna Małycha (Uniwersytet Wrocławski) 

Tytuł wykładu: Od fluktuacji krytycznych do samoorganizacji układów micelarnych. 



14.30-15.00 – wykład 9 – Prof. dr hab. inż. Halina Szatyłowicz (Politechnika 

Warszawska) 

Tytuł wykładu: Od eksperymentu do teorii – Zastosowanie metod chemii kwantowej do opisu 

efektu podstawnikowego. 

15.00-15.30 – wykład 10 – dr hab. Mirosław Jabłoński Prof. UMK (Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Toruniu) 

Tytuł wykładu: Krytyczny przegląd aktualnych teoretycznych metod szacowania energii 

oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych. 

15.30-15.45 – wykład 11 – mgr inż. Karol Kułacz (Uniwersytet Wrocławski) 

Tytuł wykładu: Proces dehydroksylacji smektytu w ujęciu badań teoretycznych i 

eksperymentalnych. 

 

15.45-16.15 – przerwa kawowa 

 

16.15-16.45 – wykład 12 – dr Piotr J. Lipiński (Instytut Medycyny Doświadczalnej  

i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk, Warszawa) 

Tytuł wykładu: Małocząsteczkowe antagonisty receptora NK1 jako potencjalne wektory dla 

celowanej terapii radionuklidowej glejaka wielopostaciowego. 

16.45-17.15 – wykład 13 – dr Adam Gorczyński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza  

w Poznaniu) 

Tytuł wykładu: Wielofunkcyjny charakter kompleksów N-heterocyklicznych: zastosowanie w 

procesach polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (ATRP) oraz nanomagnetyzmie 

molekularnym (NMM). 

17.15.-17.30 - wykład 14 – lic. Katarzyna Krupka (Uniwersytet Wrocławski) 

Tytuł wykładu: Antybiotykooporność kontra Modelowanie Molekularne. Charakterystyka 

fizykochemiczna przeciwbakteryjnych glikopeptydów i ich związek z bioaktywnością. 

 

17.30-17.45 – przerwa kawowa 

 

17.45-18.45 – Kurs Praktycznych Podstaw Klasycznej Dynamiki Molekularnej. 

Prowadzący: mgr Kamil Wojtkowiak, dr hab. Jarosław J. Panek 

18.45 – podsumowanie i zakończenie obrad 

  



 „… w drodze …” 
 

Eugeniusz Zych 
 

eugeniusz.zych@chem.uni.wroc.pl 

 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław, Polska 

 

Abstrakt 

Zasadniczym celem prezentacji będzie pokazanie ciągłości nauki w długich okresach 

czasu, znaczenia odwagi i dalekowzrocznego myślenia przy podejmowaniu decyzji. 

Wreszcie, postaram się wskazać na wyzwania stojące przed nami – Uniwersytetem 

Wrocławskim oraz naszym Wydziałem. 
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Abstrakt  

Ko-kryształy to układy dwuskładnikowe złożone z komponentów (ko-formerów) stałych w 

warunkach normalnych i pozostających ze sobą w stosunku stechiometrycznym. Jeśli jednym 

z ko-formerów jest substancja aktywna farmaceutycznie (ang. Active Pharmaceutical 

Ingredient, API), to układy te noszą nazwę ko-kryształów farmaceutycznych. Syntezę ko-

kryształów o predefiniowanych właściwościach (np. lepszej rozpuszczalności niż sama 

substancja aktywna) poprzedza proces projektowania. Na tym etapie wykorzystywane są 

metody inżynierii krystalicznej, chemii supramolekularnej, a obecnie zaawansowane metody 

obliczeniowe oparte na algorytmach sztucznej inteligencji. Mając do dyspozycji duże bazy 

danych, nowoczesne algorytmy i dane z obliczeń kwantowo-chemicznych, teoretycznie 

w prosty sposób możemy dopasować do siebie ko-formery, które na drodze syntezy 

supramolekularnej powinny dać zaprojektowane ko-kryształy o predefiniowanych motywach, 

a nawet właściwościach. A jak jest w praktyce? Czy łatwo jest otrzymać przewidywany ko-

kryształ? Co ma wpływ na sukces naszej syntezy? Jak badać takie ko-kryształy?  

 

 

Rysunek 1. Teoria - mapa potencjalnych oddziaływań międzycząsteczkowych kofeiny (po 
lewej). Praktyka - supramolekularny motyw pierścieniowy w ko-krysztale kwasu 
fenyloboronowego z kofeiną (po prawej). 
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Abstrakt 

W świetle ciągłego wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze i związanego z tym 

zjawiska globalnego ocieplenia, utylizacja CO2 jest wyjątkowo ważnym zagadnieniem. 

Rozwiązania tego problemu można szukać w redukcji emisji CO2 poprzez jego konwersję do 

różnych nośników energii, które mogą być wykorzystane w technologii ogniw paliwowych 

lub w postaci produktów węglowodorowych - bezpośrednio w procesach spalania. Obecne 

wykorzystanie CO2 jako surowca do produkcji związków o wartości dodatniej jest 

ograniczone, głównie ze względu na wysoką stabilność tego gazu.  

Elektroredukcja CO2 do etylenu została przeprowadzona na powierzchni miedziowej [1]. 

Metaliczna miedź jest unikatowym metalem, ponieważ katalizuje uwodornienie CO2, unikając 

zatrucia katalizatora spowodowanego silnym oddziaływaniem z CO. Elektrokatalizator na 

bazie Cu może być wykorzystany w celu zwiększenia aktywności w procesie elektroredukcji 

CO2.  

W wykładzie zaprezentowana zostanie analiza roli nośnika Ni w reakcji elektroredukcji 

CO2 na powierzchni Cu za pomocą symulacji DFT. Ni jest atrakcyjnym metalem 

przejściowym dla procesu elektroredukcji CO2 ze względu na jego stabilność chemiczną 

potwierdzoną w licznych aplikacjach [2]. Analiza skupia się na stabilności termicznej 

reaktywnych związków pośrednich wzdłuż proponowanej ścieżki elektroredukcji CO2. 

Badania pozwoliły zaobserwować, że nadpotencjał niezbędny do reakcji zmienia się w 

zależności od zawartości Ni w modelu badawczym. Dodatkowo określono możliwość 

zróżnicowania preferowanej ścieżki elektroredukcji CO2 w zależności od zawartości Ni w 

badanym modelu.  

 

[1] Garza A.J., Bell A.T., Head-Gordon M. Mechanism of CO2 Reduction at Copper Surfaces: Pathways to C2 
Products, ACS Catal. 2018, 8, 1490-1499.  
[2] Jia M., Choi Ch., W.T., Carbon-supported Ni nanoparticles for efficient CO2 electroreduction. Chem. Sci., 
2018, 9, 8775–8780. 
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Abstrakt  

Oddziaływania międzycząsteczkowe są obecnie wykorzystywane w wielu gałęziach nauki. 

Począwszy od inżynierii krystalicznej czy sond fluorescencyjnych, a skończywszy na 

polimerach niekowalencyjnych wiele obszarów chemii opiera swoje odkrycia o podstawowe 

oddziaływania międzycząsteczkowe. Umiejętność ich przewidywania preferencji cząsteczek 

do tworzenia dimerów, trimerów i wyższych agregatów jest podstawą tak samej chemii 

supramolekularnej jak i chemii materiałowej. Jednym ze sposobów wpływania na charakter 

oddziaływań międzycząsteczkowych jest zastosowanie podstawników o zmiennej wielkości[1] 

lub o zmiennym charakterze elektronowym. Nie bez znaczenia jest występowanie w 

przestrzeni międzycząsteczkowej tzw. oddziaływań drugiego rzędu oraz możliwość 

wystąpienia równowag konformacyjnych związanych z wymianą pojedynczych atomów w 

strukturze oddziałujących ze sobą cząsteczek.  

 
Rysunek 1. Przykład obecności efektów sterycznych na samoorganizację cząsteczek 
tworzących wiązania wodorowe. 
 
 
 
[1] Ośmiałowski, B.; Kolehmainen, E.; Dobosz, R.; Gawinecki, R.; Kauppinen, R.; Valkonen, A.; Koivukorpi, 
J.; Rissanen, K., Self-organization of 2-acylaminopyridines in the solid state and in solution. J. Phys. Chem. A 
2010, 114, 10421-10426. 
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Abstrakt 

 Lęk to niejasny, nieprzyjemny stan emocjonalny, charakteryzujący się przeżywaniem 

obaw, strachu, stresu i przykrości. W ostatnim czasie min. z powodu pandemii SARS-Cov-2 

obserwujemy stały wzrost zaburzeń lękowych u ludzi. Leczenie stanów lękowych stanowi 

wskazanie do stosowania przede wszystkim pochodnych 1,4-benzodiazepiny. Pierwszym 

lekiem z tej grupy był chlordiazepoksyd odkryty przez Polaka, Leona Sternbacha w 1957 

roku. Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków benzodiazepinowych przyczyniła się 

do tego że, w latach 70-tych diazepam stał się najczęściej przepisywanym lekiem w Stanach 

Zjednoczonych. Popularność tej grupy leków nie maleje mimo wielu ich wad, które 

uwidoczniły się na przestrzeni kilkudziesięciu lat ich stosowania. 

Pochodne benzodiazepiny wykazują zawsze cztery główne kierunki działania 

farmakologicznego, tzn. aktywność: przeciwlękową, miorelaksacyjną, przeciwdrgawkową i 

nasenną. Zaliczenie leku benzodiazepinowego do odpowiedniej grupy farmakologicznej 

zależy od tego, który z efektów działania jest najbardziej nasilony, pojawia się jako pierwszy i 

dominuje w dawkach terapeutycznych. Zróżnicowanie w działaniu pomiędzy poszczególnymi 

benzodiazepinami wynika bardzo często z ich struktury i rodzaju podstawników w obrębie 

macierzystego układu 1,4-benzodiazepiny.  
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Abstrakt 

Hybrydowe nieorganiczno-organiczne nanostruktury odgrywają istotną rolę w 

rozwoju nowych technologii, stanowiąc substraty dla szerokiej gamy nowych materiałów, tj.: 

polimerów1, sensorów2, ogniw paliwowych3, półprzewodników4, katalizatorów5 czy 

biomateriałów6. Istotną cechą związków tego typu, wyróżniającą na tle innych prekursorów 

materiałowych, jest synergizm ich właściwości. Przykładem takich związków są klatkowe 

oligomeryczne silseskwioksany. Organiczne grupy funkcyjne, zakotwiczone do 

siloksanowego rdzenia, zapewniają elastyczność i reaktywność, a nieorganiczny rdzeń jest 

gwarantem wysokiej wytrzymałości termicznej oraz mechanicznej materiału. 

W ramach wykładu zostanie przedstawiony wpływ rozpuszczalnika na strategie 

modyfikacji syntetycznej „klatkowych” silseskwioksanów typu „Double-Decker” (DDSQ), 

ich struktury krystaliczne oraz funkcjonalność materiału o zastosowaniu biologicznym. 

 

 
 
Rysunek 1. Fragment ilustrujący upakowanie cząsteczek dla struktury krystalicznej solwatu 
DDSQ: MeOH wzdłuż kierunku [010]. 
 



Podziękowania: 
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Abstrakt  

Eksperymenty nad nowymi związkami poprawiającymi stan i wygląd skóry nie obejmują już 

tylko leków, ale także kosmeceutyki – produkty kosmetyczne o udowodnionej naukowo i 

ściśle przebadanej aktywności biologicznej, a zatem o wyższej skuteczności i jakości 

względem tradycyjnych kosmetyków [1]. Celem przedstawionych badań jest 

zaprojektowanie, synteza oraz badania strukturalne i biologiczne nowych inhibitorów 

enzymów, które mają znaczenie w procesie degradacji kolagenu (elastaza) oraz powstawania 

przebarwień skórnych (tyrozynaza) [2-4]. Zaprojektowane cząsteczki są krótkimi peptydami 

wzbogaconymi o dodatkowe modyfikacje strukturalne na N-końcu lub w łańcuchu bocznym 

lizyny, które jako klasyczne peptydomimetyki cechują takie właściwości jak fluorescencja, 

lepsze oddziaływanie cząsteczki z docelowym białkiem, odporność na rozpad enzymatyczny 

czy zwiększona rozpuszczalność w środowisku wodnym. 

Dla wszystkich zsyntezowanych cząsteczek zostało przeprowadzone dokowanie molekularne 

do docelowych enzymów. Peptydy otrzymano według standardowej syntezy na podłożu 

stałym metodą Fmoc/tBu, a związki z wolną grupą karboksylową pozwalającą na ich 

przyłączenie do łańcucha peptydowego otrzymano na drodze klasycznej syntezy organicznej. 

Obecnie wszystkie związki są w trakcie badań NMR i badań biologicznych in vitro, a ich 

wyniki będą stanowić podstawę do dalszej syntezy kolejnych peptydów i peptydomimetyków 

o właściwościach inhibitorów. 
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Abstrakt  

Materia może organizować się w różne postacie zwane fazami. O tym, która z faz jest stabilna 

decydują warunki zewnętrzne. Jeśli jednak na skutek zmiany warunków zewnętrznych 

stabilności różnych faz zbliżają się lub zamieniają dochodzi do spontanicznej zmiany 

uporządkowania zwanego przemianą fazową. Właściwości układów znajdujących się w 

pobliżu przemiany fazowej wzbudzają duże zainteresowanie zarówno teoretyków jak i 

praktyków. 

 W sąsiedztwie przemian fazowych klasyfikowanych jako ciągłe, nawet niewielkie 

fluktuacje ciśnienia lub temperatury powodują dalekozasięgowe i długoczasowe fluktuacje 

uporządkowania zwane fluktuacjami krytycznymi. Ich pojawienie się powoduje niezwykłe 

właściwości badanych układów, zwane zjawiskami krytycznymi. Fluktuacje krytyczne mogą, 

przynajmniej teoretycznie, zapewnić specyficzne warunki do prowadzenia różnorodnych 

procesów chemicznych lub technologicznych. Niestety fluktuacje takie pojawiają się tylko w 

bezpośredniej bliskości przemiany fazowej, co sprawia, że praktyczne wykorzystanie tych 

zjawisk jest trudne.  Zjawiska bardzo przypominające zachowania krytyczne można również 

obserwować w układach, w których doszło do spontanicznej samoorganizacji powodującej 

powstawanie agregatów o specyficznej strukturze. W trakcie referatu zostaną przedstawione 

właściwości dielektryczne, akustyczne i optyczne układów miceli odwróconych, w których 

fazą ciągłą jest składnik niepolarny, natomiast faza polarna jest zamknięta w nano i 

submikrometrowych obszarach [1], [2].  

 

[1] K. Małycha, M. Pocheć, and K. Orzechowski, “Non-linear dielectric effect in reverse micelles system,” 
Journal of Molecular Liquids, vol. 291, p. 111344, Oct. 2019,. 
[2] K. Małycha, A. Burakowski, J. Gliński, H. Niu, S.-L. Bai  and K. Orzechowski, “Characterization of 
isooctane/AOT/water reverse micelles by dielectric spectroscopy, dynamic light scattering and acoustic 
methods,” Journal of Molecular Liquids, vol. 330, p. 115335, May 2021. 
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Abstrakt  

Pierwsze ilościowe ujęcie opisu efektu podstawnikowego zaproponował Louis Plack 

Hammett [1], na podstawie wyników badań podstawionych pochodnych kwasów 

benzoesowych zdefiniował i wyznaczył stałe podstawnikowe σ. Formalnie, w układach X-R-

Y, można wyróżnić następujące aspekty efektu podstawnikowego: (i) wpływ podstawnika X 

na  właściwości grupy funkcyjnej Y – klasyczny efekt podstawnikowy (ii) wpływ X 

na  właściwości układu transmitującego R, (iii) wzajemne relacje właściwości Y 

spowodowane wpływem podstawnika X na właściwości grupy Y, i (iv) odwrotny efekt 

podstawnikowy [2] – wpływ grupy funkcyjnej Y, lub -R-Y, na właściwości podstawnika X. 

Zastosowanie metod chemii kwantowej umożliwia badanie wszystkich powyżej 

wymienionych efektów. Do opisu właściwości X wykorzystano σ, cSAR(X) (charge of the 

substituent active region) i SESE (substituent effect stabilization energy); w przypadku grupy 

Y – parametry strukturalne oraz cSAR(Y); zaś do charakterystyki układu transmitującego R – 

indeks aromatyczności HOMA. Użycie koncepcji cSAR pozwala pokazać jak zmieniają się 

właściwości elektrono-donorowo/akceptorowe podstawnika X w zależności od rodzaju grupy 

funkcyjnej Y, układu transmitującego R lub miejsca podstawienia. Dobór odpowiednich 

układów transmitujących umożliwia badania natury efektu podstawnikowego. 

Podsumowując, zastosowanie metod chemii kwantowej pozwoliło nadać sens fizyczny 

tradycyjnemu pojęciu efektu podstawnikowego. 
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Abstrakt  

Niniejsza prezentacja jest oparta na moim niedawnym artykule przeglądowym [1] w wydaniu 

specjalnym „Intramolecular Hydrogen Bonding 2021” w Molecules [2], którego miałem 

zaszczyt być redaktorem gościnnym (Rysunek 1). 

                                              

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artykuł ten jest prawdopodobnie pierwszym tak obszernym przeglądem teoretycznych metod 

szacowania energii wewnątrzcząsteczkowych wiązań wodorowych i innych oddziaływań. 

Zamiast na mnóstwie danych liczbowych, główny nacisk położony został na omówieniu 

teoretycznego uzasadnienia każdej metody. Dodatkowo zostało podkreślone, iż bardzo często 

możliwe jest zastosowanie kilku wariantów danej metody. Zarówno same metody, jak i ich 

warianty prowadzą często do szerokich zakresów uzyskanych oszacowań. Stosowalność danej 

metody może być istotnie ograniczona przez różne czynniki wpływające na wiarygodność 

oszacowania, np. znaczne zmiany strukturalne i nowe istotne oddziaływania w układzie 

referencyjnym. 

Podczas prezentacji omówione zostaną następujące metody i warianty oszacowań: 

Rysunek 1. Okładka książkowej wersji wydania specjalnego 
„ Intramolecular Hydrogen Bonding 2021” opublikowanego 
w Molecules.  



1. Metody konformacyjne 

    1.1. Metoda Open-Closed (ang. Open-Closed Method; OCM) 

    1.2. Metoda ortho-para (ang. Ortho-Para Method; opM) 

    1.3. Metoda związanych rotamerów (ang. Related Rotamers Method; RRM) 

    1.4. Metoda z poprawką geometryczną (ang. Geometry-Corrected Method; GCM) 

   1.5. Metoda związanych rotamerów z poprawką geometryczną (ang. Geometry-Corrected   

Related Rotamers Method; GCRRM) 

2. Metoda barier obrotów (ang. Rotation Barriers Method; RBM) 

3. Model dimeru (ang. Dimer Model; DM) 

4. Metoda reakcji isodesmicznych (ang. Isodesmic Reactions Method; IRM) 

5. Metody bazujące na QTAIM 

    5.1. Metoda Espinozy (ang. Espinosa's Method; EM) 

    5.2. Metoda oddziaływania atomów kwantowych (ang. Interacting Quantum Atoms; IQA) 

6. Metody empiryczne 

    6.1. Związek Iogansena (ang. Iogansen's Relationship) 

    6.2. Metoda bazująca na przesunięciu chemicznym (ang. Chemical Shift–Based Method) 
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Abstrakt 

 Smektyty to minerały ilaste o budowie pakietowej. Strukturę pojedynczego pakietu 

stanowią dwie warstwy tetraedryczne ([SiO4]
4-) odseparowane warstwą oktaedryczną 

([AlO2(OH)4]
5-). Warstwy minerałów posiadają ujemny ładunek, który jest kompensowany 

przez kationy: Li+, Na+, K+ i Ca2+. Jony powodują agregacje pakietów tworząc wolne 

przestrzenie pomiędzy nimi. W naturalnym środowisku przestrzenie te są wypełnione 

cząsteczkami wody, które solwatują jony. Cząsteczki wody dodatkowo stabilizowane są 

poprzez wiązania wodorowe z atomami warstw [1]. Woda międzypakietowa może być 

usuwana w łatwy sposób na skutek wygrzewania materiału w T < 200°C (dehydratacja) [2]. 

Dodanie wygrzanego minerału do wody skutkuje ponownym związaniem cząsteczek wody 

(gość) w przestrzeniach międzypakietowych (gospodarz). Proces ten nazywany jest 

interkalacją, a rolę gościa mogą pełnić inne cząsteczki [3]. Wygrzewanie minerału w 

wyższych temperaturach (220°C – 1000°C), skutkuje utratą grup –OH pochodzących ze 

struktury pakietów, proces ten nazywamy dehydroksylacją. W konsekwencji dehydroksylacji 

minerały z grupy smektytu trącą zdolność do wiązania cząsteczek gościa (interkalacji). 

 Wyniki badań eksperymentalnych (TG, XRD, spektroskopia dielektryczna) 

prowadzonych na próbce nontronitu (minerał z grupy smektytu) pozwoliły ustalić, że materiał 

wygrzany w wyższych temperaturach niż 350°C stopniowo traci zdolności do ponownego 

wiązania wody. Natomiast minerał ogrzany do ~650°C nie ulega wtórnej interkalacji [4]. 

Wykorzystując metodę NEB (Nudged Elastic Band) zbadano kilka mechanizmów procesu 

dehydroksylacji. Wykazano, że stabilniejszą strukturą minerału jest ta, w której H+ 

zlokalizowany jest w warstwie oktaedrycznej i tym samym najkorzystniejszą energetycznie 

ścieżką procesu jest usunięcie grup –OH z wnętrza pakietu. Obliczone duże wartości energii 

aktywacji potwierdzają dane eksperymentalne, że proces dehydroksylacji może zachodzić 



tylko w wysokich temperaturach. Energie aktywacji alternatywnych mechanizmów 

determinują szybkość procesu usunięcia grup –OH. 
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Abstrakt  

Glejak wielopostaciowy (GBM, ang. glioblastoma multiforme) należy do najtrudniejszych w 

leczeniu nowotworów mózgu. Jedną z obiecujących opcji terapeutycznych dla GBM jest 

celowana terapia radionuklidowa (TRT, ang. targeted radionuclide therapy) oparta na 

ligandach receptora NK1 (NK1R). Dotychczas w klinice stosowano radiofarmaceutyki oparte 

na Substancji P – peptydowym, endogennym agoniście NK1R. W naszych badaniach 

chcieliśmy sprawdzić, czy wektorami dla TRT mogą być małocząsteczkowe antagonisty tego 

receptora [1,2]. W trakcie wykładu omówię założenia projektowe, syntezę, i wyniki badań 

fizykochemicznych oraz biologicznych dla kilku serii nowych związków o potencjalnym 

zastosowaniu w TRT glejaka wielopostaciowego. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 
Podziękowania:  
Omawiane badania finansowane były przez Narodowe Centrum Nauki (grant 
2017/25/B/NZ7/01896). Poza autorem komunikującym, w pracach uczestniczyli: Paweł K. 
Halik, Ewa Gniazdowska, Przemysław Koźmiński (Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w 
Warszawie) oraz Joanna Matalińska, Katarzyna Kosińska i Aleksandra Misicka (Instytut 
Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie). 
 
[1] Halik, P.K.; Lipiński, P.F.J.; Matalińska, J.; Koźmiński, P.; Misicka, A.; Gniazdowska, E. Radiochemical 
Synthesis and Evaluation of Novel Radioconjugates of Neurokinin 1 Receptor Antagonist Aprepitant Dedicated 
for NK1R-Positive Tumors. Molecules, 2020, 25, 3756. 
[2] Matalińska, J.; Kosińska, K.; Halik, P.K.; Koźmiński, P.; Lipiński, P.F.J.; Gniazdowska, E.; Misicka, 
A. Novel NK1R-Targeted 68Ga-/177Lu-Radioconjugates with Potential Application against Glioblastoma 
Multiforme: Preliminary Exploration of Structure–Activity Relationships. Int. J. Mol. Sci. 2022, 23, 1214. 
 
  



Wielofunkcyjny charakter kompleksów N-heterocyklicznych: 
zastosowanie w procesach polimeryzacji rodnikowej z 
przeniesieniem atomu (ATRP) oraz nanomagnetyzmie 

molekularnym (NMM) 
 

Adam Gorczyński 

 
adam.gorczynski@amu.edu.pl 

 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Wydział Chemii, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-

614 Poznań, Polska 
 
Abstrakt  

Racjonalne projektowanie architektur molekularnych jest kluczowe dla syntezy 

zaawansowanych materiałów funkcjonalnych w ukierunkowany sposób. Te z kolei powinny 

znaleźć zastosowanie przy rozwiązywaniu problemów natury globalnej takich jak 

zrównoważony środowiskowy rozwój oraz ‘Big Data problem’ związany z rosnącą ilością 

gromadzonych danych.[1] Podczas wystąpienia przedstawione zostaną przesłanki dotyczące 

odpowiedniego zaprojektowania kompleksów pod kątem nanomagnetyzmu molekularnego 

(NMM) oraz polimeryzacji rodnikowej z przeniesieniem atomu (Atom Transfer Radical 

Polymerization - ATRP) – Rysunek 1. Dla pierwszej dziedziny omówione zostaną przykłady 

kompleksów lantanowców(III)/miedzi(II), w szczególności podkreślając jak można 

modulować anizotropię magnetyczną w funkcji szkieletu molekularnego ligandów, oraz jak 

przekłada się to na procesy relaksacji magnetycznej.[2-4] W przypadku polimeryzacji żyjącej, 

zademonstrowane zostanie w jaki sposób wariacje strukturalne 12- oraz 14-członowych N-

heterocyklicznych ligandów makrocyklicznych wpływają na właściwości ich kompleksów z 

jonami miedzi(II) oraz możliwość przeprowadzenia procesów polimeryzacji w sposób 

żyjący.[5-7]  



 

Rysunek 1. Graficzne przedstawienie metodologii projektu, prowadzące do otrzymania 
nowych kompleksów polimeryzacji ATRP oraz nanomagnetyków molekularnych. 
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Abstrakt 

CADD (ang. computer aided drug design), czyli komputerowe wspomaganie  

projektowanie leków to wieloetapowy proces prowadzący do zaprojektowania bioaktywnego 

związku chemicznego, wywołującego efekt terapeutyczny. W jego trakcie wykorzystywane 

są narzędzia bioinformatyczne, cheminformatyczne oraz techniki modelowania 

molekularnego. Drug design często stanowi wsparcie w rozwiązywaniu problemów, 

jakie napotyka współczesna chemia medyczna. Jednym z nich jest antybiotykooporność. 

Ze względu na wzrastający stopień lekooporności mikroorganizmów ważne jest, 

aby poszukiwać nowych substancji antybakteryjnych. Obecnie nadzieję na walkę 

z antybiotykoopornymi bakteriami stanowią odkryte w 2020 roku dwa nowe glikopeptydy: 

korbomycyna i komplestatyny, które wykazały obiecującą aktywność bakteriostatyczną 

wobec szczepów opornych. [1] W przeprowadzonych badaniach in silico skoncentrowano się 

na związku właściwości fizykochemicznych antybiotyków glikopeptydowych z ich 

aktywnością biologiczną. [2] [3] Symulacje kwantowo-chemiczne przeprowadzono z użyciem 

metod półempirycznych (PM3) oraz bazujących na Teorii Funkcjonału Gęstości (DFT) 

z uwzględnieniem ciągłego modelu rozpuszczalnikowego (PCM). Otrzymane w wyniku 

obliczeń struktury stały się bazą do sporządzenia map potencjałów elektrostatycznych, 

które zestawiono z właściwościami istotnymi dla aktywności biologicznej obliczonymi 

za pomocą narzędzia Molinspiration. [4] 

 



 

Rysunek 1. Mapa potencjału elektrostatycznego cząsteczki korbomycyny. 

 

   

 

Rysunek 2. Geometria cząsteczki korbomycyny zoptymalizowana za pomocą funkcjonału 
B3LYP i bazy funkcyjnej 6-31G(d,p) z uwzględnionymi wiązaniami wodorowymi (linie 
przerywane). Z prawej strony wizualizacja symulacji w fazie gazowej, po lewej 
z zastosowaniem PCM. 
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