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WCZESNA HISTORIA SALICYLANÓW 

Już w V w. p.n.e. Hipokrates (grecki medyk) 

zalecać stosowanie salicylanów w celu 

uśmierzania bólów porodowych i obniżania 

gorączki.  

W połowie XVI w. p.n.e. rośliny bogate w salicylany 

(wierzba biała, mirtu zwyczajny) zaczęto wykorzystywać 

jako substancje o działaniu przeciwbólowym, 

przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym przy leczeniu 

różnych dolegliwości. Procedura sporządzania preparatów 

z salicylanami została zilustrowana na papirusie Ebersa. 

Pierwsze leki sporządzone na bazie roślin bogate 

w salicylany były stosowane w czasach 

Sumerów. Charakterystyka działania salicylanów 

została umieszczona na kamiennej tablicy z 

epoki III dynastii z Ur (ok XX w. p.n.e.).

Papirus Ebersa
Źródło: https://www.libristo.pl/ksiazka/the-papyrus-ebers_35802443.html [dostęp:8.11.2022].

Wierzba biała
Źródło:. https://pl.wikipedia.org/wiki/Wierzba_bia%C5%82a. [dostęp:8.11.2022].

Mirtu zwyczajny
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Mirt_zwyczajny. [dostęp:8.11.2022].

Jeffreys, S. Beauty and misogyny: Harmful cultural practices in the West. Routledge 2005.



WIERZBA BIAŁA NATURALNE REMEDIUM NA WIELE 

DOLEGLIWOŚCI

▪ W średniowieczu zielarki 

sporządzały z wierzby białej 

wywar, który był podawany 

osobom cierpiącym z powodu 

bólu. 

▪ Sok z kory wierzby białej 

w czasach blokady wprowadzonej 

przez Napoleona był stosowany 

jako lekarstwo o działaniu 

przeciwgorączkowym.

Ciekawostki:

,,… Aby włosy były gęste. Wziąć rzepę, korę wiązu, 

korzeń werbeny, korzeń wierzby, bylicę boże drzewko, 

spalone i sproszkowane siemię lniane, oraz korzeń 

trzciny. Zalać to wszystko kozim mlekiem lub wodą. Umyć 

tym płynem określone miejsce, wcześniej ogoliwszy je. 

Sproszkować łodygi i korzenie kapusty; zmieszać z 

proszkiem z bukszpanu lub z kości słoniowej. Proszek 

powinien być jasnożółty. Można go używać jako środek 

czyszczący, który nada włosom złoty kolor. …”

Kuczyński:, L. Technologia leków, WNT, Warszawa 1971.
Tkaczyński T.; Tkaczyńska, D. Synteza i technologia chemiczna leków, PZWL, Warszawa 1984. 

Średniowieczna medycyna
Źródło:. http://sredniowiecze.zdrowo.info.pl/zielarz.html

Przekład pierwszego w Europie traktatu kosmetologicznego

De Ornatu Mulierum Trotuli de Ruggiero z Salerno (1035-1097)

Sok z wierzby białej
Źródło:. https://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/leki/wierzba-dobra-na-

bol-i-goraczke-aa-ywEo-AcH8-oTVw.html

file:///C:/Users/beata/Downloads/ARCH%20MED_82_s63-71%20(1).pdf [dostęp:8.11.2022].



WIERZBA BIAŁA NATURALNE REMEDIUM NA WIELE 

DOLEGLIWOŚCI

Naturalnym źródłem kwasu salicylowego jest wierzba biała 
(łac. Salix alba) zwana inaczej wierzbą srebrną oraz pospolitą. 

Dlatego też kwas salicylowy nazywany jest potocznie 
,,kwasem wierzbowym”. 

Jeśli chcemy pozbyć się pierwszych objawów przeziębienia 
i obniżyć gorączkę, powinniśmy napić się wywaru z kory 

wierzby lub pożuć kilka jej listków.

Wierzba biała
Źródło:. https://www.medianauka.pl/wierzba-biala

https://puzon.com.pl/szczepione-drzewa-alejowe/salix-alba-wierzba-biala-tristis/

W korze wierzby (łac. cortex salix) znajduje się substancja aktywna biologicznie zwana salicyną. 

Salicyna jest β-glukozydem saligeniny (pochodną cukru – glukozy), którego hydroliza (chemiczna, 

bądź enzymatyczna) prowadzi do otrzymania glukozy oraz alkoholu salicylowego. Utleniony 

alkohol salicylowy tworzy kwas salicylowy.

hydroliza utlenianie

salicyna saligenina kwas salicylowy

Kuczyński:, L. Technologia leków, WNT, Warszawa 1971.

https://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/publikacje/do-

poczytania/survival/lesny_survival-1.pdf [dostęp:8.11.2022].
Otrzymywanie kwasu salicylowego z salicyny Opracowanie własne w oparciu o: http://laboratoria.net/pl/artykul/Charakterystyka%20kwasu%20salicylowego;23044.html

Kohlmünzer, S. Farmakognozja. Podręcznik dla studentów 

Farmacji, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 2022.



HISTORIA SALICYLANÓW W XVIII WIEKU 

▪ 1838 r.
otrzymanie kwasu salicylowego przez 

Raffaele Piria

▪ 1874 r.
opracowanie metody otrzymywania 

na skalę przemysłową kwasu 

salicylowego przez Hermanna Kolbe 

▪ 1828 r. 

wyizolowanie z kory wierzby 

salicyny przez Prof. farm. Johanna

Andreasa Buchnera

Raffaele Piria

Źródło:https://en.wikipedia.org/wiki/Raffaele_Piria [dostęp:8.11.2022].

Johann Andreas Buchner
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Johann_Andreas_Buchner [dostęp:8.11.2022].

Hermann Kolbe

Źródło: https://fineartamerica.com/featured/hermann-kolbe-bildagentur-onlinetschanz.html

[dostęp:8.11.2022].

Wzór półstrukturalny salicyny

Wzór półstrukturalny kwasu 

salicylowego

Nicolaou, K.C.; Montagnon, T. Molecules that changed the world: A Brief History of the Art and Science of Synthesis and its Impact Society. Wiley-VCH 2008.

Jeffreys, S. Beauty and misogyny: Harmful cultural practices in the West. Routledge 2005.



HISTORIA 
OTRZYMYWANIA 
KWASU 
SALICYLOWEGO

Kwas salicylowy został odkryty 

przypadkowo przez niemieckiego 

chemika-organika Hermanna Kolbego, który 

chciał opracować reakcję pozwalającą 

w prosty i ekonomiczny sposób otrzymać 

barwnik – indygo. W tym celu wykorzystał 

fenol otrzymany ze smoły pogazowej 

i umieścił go razem z dwutlenkiem węgla 

w zamkniętym naczyniu. W wyniku 

ogrzewania mieszaniny substratów powstał 

kwas salicylowy.

Kwas salicylowy

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kwas_salicylowy#/media/Plik:Salicylic_acid.jpg [dostęp:8.11.2022].

Woliński, J. Chemia organiczna podręcznik dla studentów farmacji, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, 

Warszawa 1985. 



REAKCJA HERMANNA KOLBEGO

 Kwas salicylowy otrzymuje się w reakcji Hermanna Kolbego. Syntezę Hermanna 

Kolbego prowadzi się pod zwiększonym ciśnieniem w temperaturze 130˚ C. Reakcja 

ta jest stosowana do otrzymania kwasu salicylowego na skalę przemysłową.  

Fenol Salicylan sodu Kwas salicylowy
Otrzymywanie kwasu salicylowego – reakcja Hermanna Kolbego Źródło: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ac/Kolbe-Schmitt.png

Kolbe, H. Ueber Synthese der Salicylsäure. Justus Liebigs Ann. Chem., 1860, 113, 125-127. 

Woliński, J. Chemia organiczna podręcznik dla studentów farmacji, PZWL Wydawnictwo Lekarskie, Warszawa 1985. 
Morrison, R.T.; Boyd, R.N. Chemia organiczna, PWN, Warszawa 2011.

OH



 Kwas salicylowy (łac. Acidum salicylicum) to organiczny związek 

chemiczny zaliczany do grupy kwasów karboksylowych. Zbudowany 

jest z grupy karboksylowej (-COOH) oraz jednej grupy hydroksylowej 

(-OH) przyłączonej w pozycji –orto do pierścienia benzenowego. Jego 

nazwa pochodzi od nazwy łacińskiej wierzby białej (łac. Salix Alba).

 Kwas salicylowy zaliczany jest do niesteroidowych leków 

przeciwzapalnych (NLPZ). 

KWAS SALICYLOWY

Model cząsteczki kwasu salicylowego.

WŁAŚCIWOŚCI 

FIZYKO-

CHEMICZNE

DZIAŁANIE 

LECZNICZE I JEGO 

ZASTOSOWANIE

NAJBARDZIEJ 

ZNANE JEGO 

POCHODNE

Farmakopea Polska IX, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2011.



Kwas salicylowy

Postać
biały lub prawie biały krystaliczny proszek 

lub igiełkowate kryształy 

Zapach bezwonny

Rozpuszczalność

trudno rozpuszcza się w wodzie, 

chloroformie oraz glicerolu; dobrze 

rozpuszcza się w etanolu oraz eterze; 

rozpuszcza się w stosunku 1:10 w oleju 

rycynowym

Gęstość

Temperatura topnienia 156-177 °C

Temperatura wrzenia 
211 °C

pH 2,4 (kwaśne)

WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-CHEMICZNE KWASU SALICYLOWEGO

Farmakopea Polska IX, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne, Warszawa 2011.

Kwas salicylowy

Źródło: https://www.receptura.pl/receptariusz/rp-mentholi-30-spir-salicylici-ad-1000-m-f-sol-2/ [dostęp:8.11.2022].



Działanie lecznicze:

 przeciwbakteryjne,

 przeciwgrzybicze, 

 przeciwzapalne,

 przeciwgorączkowe,

 oczyszczające,

 regenerujące,

 keratolityczne,

 keratoplastyczne,

DZIAŁANIE LECZNICZE  I JEGO ZASTOSOWANIE

Zastosowanie:

▪ stosowany jest w leczeniu chorób skóry np. w łuszczycy pospolitej, atopowym zapaleniu skóry, potnicy oraz trądziku,

▪ stosowny jest w zapaleniu mieszków włosowych skóry głowy,

▪ w walce z łupieżem pstrym,

▪ zmniejsza widoczność blizn i przebarwień skóry,

▪ stosowany jest w leczeniu grzybic paznokci,

▪ stosowany jest w usuwaniu odcisków i zgrubień skóry,

▪ przyśpiesza gojenie ran oraz podrażnień skóry.

Grynkiewicz, G.; Hennig, J. Związki naturalne w farmacji i medycynie. Kwas salicylowy i fenolokwasy.  Standardy medyczne/pediatria 2010,.
Półtoranos, F. Receptariusz apteczny Amara.



PRZECIWWSKAZANIA

alergia na salicylany,

ciąża,

karmienie piersią,

choroby autoimmunologiczne,

zabiegi chirurgiczne na twarzy wykonane w okresie krótszym niż 2 miesiące,

częste przebywanie na słońcu oraz w solarium

Grynkiewicz, G.; Hennig, J. Związki naturalne w farmacji i medycynie. Kwas salicylowy i fenolokwasy.  Standardy medyczne/pediatria 2010.



KWAS SALICYLOWY W RECEPTURZE APTECZNEJ

Ze względu na jego właściwości żrące, kwas salicylowy nie jest 

stosowany w lecznictwie w formie doustnej. W recepturze aptecznej 

wykorzystywany jest do sporządzenia maści, kremów, roztworów, 

past i zawiesin

 Dithranoli 0.5

 Acidi salicylici 5.0

 Vaselini albi ad 100.0

M. f. ung.

D.S. Zewnętrznie

Maści przeciwłuszczycowe: Roztwory przeciwłojotokowe: Zawiesiny przeciwtrądzikowe:

 Acidi salicylici 1.0

 Resorcini 2.0

 Tinc. Capsici 10.0

 Spiritus Vini 70˚ 

ad 100.0

M. f. sol.

D.S. Do wcierania w skórę 
głowy

 Acidi salicylici 2.0

 Sulfuris ppt. 5.0

 Spiritus Vini 70˚ 

ad 100.0

M. f. susp.

D.S. Zewnętrznie

Przykładowe leki recepturowe 

z kwasem salicylowym:

Półtoranos, F. Receptariusz apteczny Amara.

Krówczyński, L.; Jachowicz, R. Ćwiczenia z receptury. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków  2000.



DZIAŁANIE LECZNICZE POCHODNYCH KWASU SALICYLOWEGO 

Działanie pochodnych 

kwasu salicylowego

przeciwbólowe

przeciwgorączkowe przeciwzapalne

przeciwbakteryjne

napotne

antyseptyczne

moczopędneprzeciwreumatyczne

Kwas 

acetylosalicylowy 

Kwas 

acetylosalicylowy 

Kwas 

acetylosalicylowy 

Salicylan metylu,

Salicylan choliny,

Salicylan rtęci

Salicylan 

metylu, 

Salicylan 

choliny

Salicylamid

Salicylamid

Salicylamid

Salicylan 

dietyloaminy

Salicylan 

dietyloaminy

Salicylan 

choliny

Salicylan rtęci

Salicylan rtęci

Salicylan rtęci

Salicylan rtęci

https://pwsz.ch/wp-content/uploads/2020/03/antisepticum.pdf [dostęp:8.11.2022].
Zejc A., Gorczyca, M. Chemia leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998. 



NAJBARDZIEJ ZNANE POCHODNE KWASU SALICYLOWEGO 

DOSTĘPNE W APTEKACH

W roku 1897 roku niemiecki 

naukowiec Feliks Hoffman 

opracował reakcję otrzymania 

kwasu acetylosalicylowego. 

Związek ten został 

opatentowany w 1899 roku i 

został wprowadzony do 

produkcji.  

Aspiryna (lek z 1899r firmy Bayer)
Źródło: https://mlodytechnik.pl/eksperymenty-i-

zadania-szkolne/chemia/28689-lek-stulecia-czesc-1

[dostęp:8.11.2022].

Feliks Hoffman 

Źródło: 

https://www.sciencehistory.org/hi

storical-profile/felix-hoffm

[dostęp:8.11.2022].

Schrör, K. Salicylic Acid, 2nd Edition 2016.

Przykładowe nazwy leków z kwasem acetylosalicylowym  

Źródło: https://www.doz.pl/ [dostęp:8.11.2022].

Model cząsteczki kwasu acetylosalicylowego

Kwas acetylosalicylowy (potocznie 

zwany aspiryną) jest niesteroidowym 

lekiem przeciwzapalnym (NLPZ). Pod 

względem chemicznym jest  

organicznym związkiem chemicznym 

zaliczanym do estrów. 

Kwas acetylosalicylowy, w zależności od dawki, działa 

przeciwbólowo (do 3 g na dobę),  działanie przeciwzapalne

i przeciwgorączkowe (powyżej 4 g na dobę).

Zejc A., Gorczyca, M. Chemia leków, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1998. 



NAJBARDZIEJ ZNANE POCHODNE KWASU SALICYLOWEGO 

DOSTĘPNE W APTEKACH

Salicylamid

Model cząsteczki salicylamidu

Salicylan choliny

Związek ten występuje w leku 

stosowanym w przeziębieniu oraz grypie

Salicylan metylu

Związek ten występuje w lekach 

stosowanych w stanach zapalnych 

jamy ustnej i gardła oraz uszu 

Salicylan dietyloaminy

https://www.doz.pl/ [dostęp:8.11.2022].

Model cząsteczki salicylanu choliny

Model cząsteczki salicylanu metylu
Model cząsteczki salicylanu dietyloaminy

Związek ten występuje w lekach 

stosowanych na bóle mięśni oraz 

na nieżyty górnych dróg 

oddechowych

Związek ten występuje w lekach 

stosowanych na stłuczenia, 

krwiaki, zwichnięcia oraz urazy 

stawów

+

-



INNE ZASTOSOWANIA KWASU SALICYLOWEGO

wspomaga 
wzrost roślin 

i 
ukorzenienie 

sadzonek

Bagautdinova, Z.Z.; Omelyanchuk, N.; Tyapkin, A.V.; Kovrizhnykh, V.V.; Lavrekha, V.V.; Zemlyanskaya, E.V. Salicylic Acid in Root Growth and Development. Int J Mol Sci. 2022, 23, 2228. 

Ji, Y; Liu, J.; Xing, D. Low concentrations of salicylic acid delay methyl jasmonate-induced leaf senescence by up-regulating nitric oxide synthase activity. J. Exp. Bot. 2016, 67, 5233-5245. 

Ahmed, W.; Imran, M.; Yaseen, M.; Haq, T.U.; Jamshaid, M.U.; Rukh, S; Ikram, R.M.; Ali, M; Ali, A; Maqbool, M; Arif, M; Khan, M.A. Role of salicylic acid in regulating ethylene and physiological characteristics for alleviating 

salinity stress on germination, growth and yield of sweet pepper. Peer. J. 2020, 8, e8475. 

Zastosowanie :

Kwas salicylowy



MODELOWANIE
MOLEKULARNE



MODELOWANIE MOLEKULARNE 

Modelowanie Molekularne jest określane jako zbiór różnego 

rodzaju metod obliczeniowych, dzięki któremu jesteśmy w stanie opisać 

teoretycznie pojedyncze cząsteczki, jak również makroukłady, np. białka, 

czy też kwasy nukleinowe. 

MODELOWANIE MOLEKULARNE

badanie struktury 
elektronowej

analiza konformacyjna

modelowanie mechanizmów 
reakcji chemicznych oraz 

stanów przejściowych

projektowanie leków

badanie właściwości 
fizyko-chemicznych

identyfikacja miejsca 
wiązania liganda

Kizior B., Panek J.J., Jezierska A. Aesthetic Cosmetology and Medicine 2020, 9, 501-508.



MODELOWANIE MOLEKULARNE – OGÓLNY PODZIAŁ METOD 

OBLICZENIOWYCH 

Modele statyczne

(DFT, ab initio etc.)
Dynamika molekularna

Ewolucja układu w czasie

Parametry metryczne

Efekty związane z temperaturą, 

ciśnieniem itp.

Efekty entropowe

Parametry metryczne

Struktura elektronowa

Parametry energetyczne



CZYM SĄ METODY DYNAMIKI MOLEKULARNEJ?

Metody dynamiki 

molekularnej

Skale czasu w metodach dynamiki molekularnej 

klasycznej i ab initio: fs, ps, ns, μs …i zobaczymy dalej, co 

nam przyniesie przyszłość, czyli postęp w „Dolinie Krzemowej”.

Poziom 

mikroskopowy

Poziom 

makroskopowy



METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI

Sieci neuronowe (ANN ang. Artificial neural networks) zostały zaproponowane 
przez T. Kohonen’a. Inspiracją stworzenia metody w oparciu o procedury sztucznej 
inteligencji są połączenia występujące w mózgu zwierząt oraz ludzi wzorowane na 

systemie połączeń z innymi podrzędnymi systemami (podsystemy).

Metoda CP ANN (ang. Counter-Propagation 
Artificial Neural Network) zawiera dwie 

strategie uczenia sieci, są to tzw. unsupervised 
learning strategy, czyli trening bez 

nauczyciela (jak sieci Kohonena), a także 
supervised learning strategy, czyli trening z 

nauczycielem. 

https://www.shanelynn.ie/self-organising-maps-for-customer-segmentation-using-r/ [dostęp:8.11.2022].
Schemat sieci neuronowych wykorzystujących metodę CP ANN   Przykładowe mapy Kohonena

https://www.shanelynn.ie/self-organising-maps-for-customer-segmentation-using-r/ [dostęp:10.09.2022].



KWAS SALICYLOWY

I JEGO POCHODNE W ŚWIETLE METOD CHEMII 

OBLICZENIOWEJ



BADANIE NATURY ODDZIAŁYWAŃ W KWASIE SALICYLOWYM 

I JEGO POCHODNYCH METODAMI CHEMII OBLICZENIOWEJ

 
 

 

(i) (ii) (iii) 

   

(iv) (v) (vi) 

 

Fragment tabeli opisujący parametry geometryczne (długości wiązań, wartości kątów)

otrzymane jako rezultat symulacji w fazie gazowej oraz z uwzględnieniem modelu PCM.

Symulacje wykonano na poziomie DFT. Długości wiązań podano w [Å].

Model cząsteczki kwasu salicylowego i jego pochodnych



BADANIE NATURY ODDZIAŁYWAŃ W KWASIE SALICYLOWYM 

I JEGO POCHODNYCH METODAMI CHEMII OBLICZENIOWEJ

 
  

(i) (ii) (iii) 

 
 

 

(iv) (v)            (vi) 

 Analiza oddziaływań niekowalencyjnych w kwasie salicylowym i jego pochodnych 

Analiza NCI wskazała 

na obecność wewnątrzcząsteczkowego 

wiązania wodorowego, efektów 

sterycznych oraz oddziaływań van der 

Waalsa w kwasie salicylowym i jego 

pochodnych

Indeks oddziaływań niekowalencyjnych (NCI) opiera 

się na gęstości elektronowej (ρ) oraz gradiencie gęstości. 

Indeks zastosowano w celu scharakteryzowania 

oddziaływań niekowalencyjnych (np. wiązań 

wodorowych, sił van der Waalsa).



ANALIZA ATOMÓW W MOLEKUŁACH (AIM)

Mapy topologiczne Laplasjanu gęstości elektronowej kwasu salicylowego i jego pochodnych z zaznaczonymi punktami krytycznymi otrzymanymi 

z teorii AIM 

Projekt w 

przygotowaniu

we współpracy z dr hab. 

Wiktorem 

Zierkiewiczem, Prof. 

PWr



MODELE MIKROSOLWATACYJNE KWASU SALICYLOWEGO 

I JEGO POCHODNYCH

Modele mikrosolwatacyjne kwasu salicylowego i jego pochodnych

Fragment tabeli opisujący parametry metryczne otrzymane jako rezultat symulacji w fazie

gazowej oraz z uwzględnieniem modelu PCM (woda jako rozpuszczalnik). Symulacje wykonano

na poziomie DFT w bazie funkcyjnej 6-311+G(d, p). Długości wiązań podano w [Å].



MODELE MIKROSOLWATACYJNE KWASU SALICYLOWEGO 

I JEGO POCHODNYCH

Analiza oddziaływań niekowalencyjnych w modelach mikrosolwatacyjnych kwasu salicylowego i jego pochodnych 

Obliczone wartości energii oddziaływań z uwzględnieniem poprawki

BSSE (kcal/mol) dla modeli mikrosolwatacyjnych



ZASTOSOWANIE METOD DYNAMIKI MOLEKULARNEJ 

W BADANIACH NAD KWASEM SALICYLOWYM I JEGO 

POCHODNYMI



STRUKTURY KRYSTALICZNE KWASU SALICYLOWEGO I JEGO 

POCHODNYCH

Struktura molekularna kryształu kwasu salicylowego

(Numer struktury krystalicznej w bazie Crystallography Open 

Database (COD) : 7208274)

Struktura molekularna kryształu kwasu 

4-bromo-2-hydroksybenzoesowego

(Numer struktury krystalicznej w bazie Crystallography Open Database 

(COD) : 1542881)

Struktura molekularna kryształu kwasu 

4-amino-2-hydroksybenzoesowego

(Numer struktury krystalicznej w bazie Crystallography Open Database 

(COD) : 7208257)

Analiza powierzchni Hirshfelda:

Analiza powierzchni Hirshfelda 

wskazała na obecność 

wewnątrzcząsteczkowego 

wiązania wodorowego w kwasie 

salicylowym i jego pochodnych

http://www.crystallography.net/ [dostęp:10.09.2022].



DYNAMIKA MOLEKULARNA W SCHEMACIE 

CARA-PARRINELLO (CPMD) 

OO
H

O
O

H

Faza gazowa 300K funkcjonał PBE

Kryształ

Ewolucja czasowa odległości i długości wiązań w mostkach wodorowych z symulacji CPMD dla kwasu salicylowego i jego pochodnych

Faza gazowa

Kryształ 300K funkcjonał PBE

Faza gazowa

Kryształ



METODY CHEMOMETRYCZNE I SZTUCZNEJ 

INTELIGENCJI



METODY SZTUCZNEJ INTELIGENCJI (CP ANN)

Baza danych: 

Zbiór danych składał się 

z 418 pochodnych kwasu 

salicylowego (209 modeli 

z wewnątrzcząsteczkowym 

mostkiem wodorowym i 209 

modeli bez 

wewnątrzcząsteczkowego 

mostka wodorowego.

Przestrzeń deskryptorowa została zbudowana 

z deskryptorów geometrycznych, topologicznych, itp. Właściwości 

fizyko-chemiczne 

kwasu salicylowego 

i jego pochodnych

Modele QSPR

Selekcję deskryptorów przeprowadzono w sposób manualny –

nie brano pod uwagę deskryptorów mających stałe wartości 

liczbowe, a także takich, które miały wysokie współczynniki 

wzajemnej korelacji (r2> 0,9). 

Projekt w 

przygotowaniu

we współpracy z Prof. 

Igorem 

Kuzmanovskim



GRUPOWANIE METODĄ HIERARCHICZNEJ ANALIZY SKUPIEŃ
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Związek r O…H [Å] 



PODSUMOWANIE

 Badania strukturalne, a także analiza AIM potwierdziły istnienie wewnątrzcząsteczkowego mostka wodorowego 

w kwasie salicylowym i jego pochodnych.

 Cząsteczki wody znacząco wpływają na siłę wewnątrzcząsteczkowego wiązania wodorowego w modelach 

mikrosolwatacyjnych kwasu salicylowego i jego pochodnych. 

 Metody dynamiki molekularnej wykazały, że proton w mostku wodorowym jest bardziej labilny w krysztale, niż 

w fazie gazowej.  

Metody Modelowania Molekularnego pozwalają nam „zajrzeć” na poziom 

molekularny i znaleźć się w świecie mikroskopowym, co pozwala na 

przeprowadzenie szczegółowych charakterystyk pojedynczych cząsteczek, a także 

makroukładów. Dzięki nim jesteśmy w stanie ilustrować np. struktury krystaliczne 

oraz przewidzieć ich właściwości fizyko-chemiczne. Z kolei metody sztucznej 

inteligencji oraz analizy chemometryczne są efektywnymi narzędziami 

w badaniach ilościowych zależności pomiędzy strukturą, a właściwościami 

fizyko-chemicznymi badanych związków
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