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Otwarcie seminarium: 

 

Prof. dr hab. Zdzisław Latajka (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski) przedstawi 

w krótkiej prezentacji rocznicę zdarzenia, które – jak się już po następnych dwóch dekadach 

miało okazać – zmieniło historię fizyki: 

120 lat temu Max Planck przedstawił postulat występowania energii 

jako wielkości nieciągłej, dzielącej się na równe części 
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Nanostruktury złota na powierzchni tlenków żelaza 

 

 

Adam Kiejna 

 

Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Wrocławskiego, 50-204 Wrocław, plac M. Borna 9 

 

 Nanostruktury, złożone z niewielkiej liczby atomów złota zaadsorbowane na powierzchni 

tlenków żelaza (hematytu i magnetytu), stanowią aktywne katalitycznie układy w wielu reakcjach, 

takich jak utlenienie CO lub reakcja CO z wodą w celu produkcji CO2 i wodoru cząsteczkowego. 

Przedstawione zostaną wyniki obliczeń, bazujących na teorii funkcjonału gęstości, dotyczące 

adsorpcji na powierzchni hematytu i magnetytu pojedynczych atomów złota i niewielkich, w skali 

nanometra, struktur (klastrów) Au złożonych z dwóch do czterech atomów złota. 
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Wzmacniacze jonizacyjne znakowane izotopami trwałymi 

w czułej analizie biomarkerów molekularnych za pomocą 

spektrometrii mas 

 

 

Zbigniew Szewczuk, Remigiusz Bąchor, Dorota Gąszczyk, Mateusz 

Waliczek, Piotr Stefanowicz 

 

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

 

Spektrometria mas z elektrosprejowym źródłem jonów sprzężonym z chromatografem 

cieczowym (LC-ESI-MS) jest nowoczesną metodą analityczną służącą do badania mieszanin 

związków chemicznych. Z uwagi na jej wysoką czułość, szybkość i dokładność pomiaru oraz 

możliwość badania złożonej mieszaniny substancji analitycznych LC-ESI-MS może być 

wykorzystana do jednoczesnego oznaczania wielu różnych substancji w pobranych próbkach 

materiału, w tym biomarkerów molekularnych. Z powodu wysokiej jednoznaczności i dokła-

dności analizy, a z drugiej strony coraz niższych kosztów aparatury metoda LC-ESI-MS staje 

się podstawą nowoczesnej diagnostyki medycznej. Obecnie do ilościowego oznaczenia 

analitu metodą LC-ESI-MS wykorzystuje się wewnętrzne wzorce znakowane trwałymi 

izotopami (tzw. metoda rozcieńczenia izotopowego) lub wzorce izobaryczne, wymagające 

wstępnej derywatyzacji próbki oraz wykorzystania tandemowej spektrometrii mas do analiz 

ilościowych. Wzorce te zazwyczaj są drogie, co hamuje rozwój diagnostyki metodą LC-ESI-

MS. Niestety, niektóre z ważnych biomarkerów molekularnych występują w bardzo małych 

ilościach i dokładna ich analiza może wymagać pobrania zbyt dużej ilości materiału 

biologicznego. Dlatego konieczne było opracowanie metody zwiększenia czułości analizy, co 

pozwoliłoby wielokrotnie zmniejszyć ilość materiału biologicznego niezbędnego do badań.  

W ostatnich latach opracowaliśmy nową metodę zwiększenia czułości analizy LC-ESI-MS 

poprzez wstępną reakcję próbki (derywatyzację analitów), z tzw. wzmacniaczem 

jonizacyjnym zawierającym odpowiednie heterocykliczne czwartorzędowe sole amoniowe. 

Zaowocowało to blisko tysiąckrotnym obniżeniem granicy wykrywalności, czyli minimalnej 

ilości substancji potrzebnej do analizy. Opracowaliśmy również niedrogą i wydajną metodę 

wprowadzania izotopów trwałych do wzmacniaczy jonizacyjnych. Umożliwiło to ultraczułe 
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oznaczanie śladowych ilości peptydowych biomarkerów i tym samym wielokrotnie obniżyło 

ilość materiału biologicznego niezbędnego do przeprowadzenia ilościowych analiz 

proteomicznych.  

Odkryte znaczniki jonizacyjne zostały wykorzystywane do ultraczułej metody oznaczania 

biomarkerów molekularnych stanu rzucawkowego w moczu. 

Można oczekiwać, że zastosowanie opracowanych znaczników pozwoli na odkrycie nowych 

biomarkerów występujących w śladowych ilościach, co dotychczas było niewykonalne z 

uwagi na zbyt małą czułość używanych współcześnie narzędzi diagnostycznych. 
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Pochodne tiosemikarbazonów - potencjalne inhibitory tyrozynazy 

 

 

K. Hałdys1, W. Goldeman2, M. Jewgiński1, J. Rossowska3, N. Anger-Góra3  

R. Latajka 1 

 
1 Politechnika Wrocławska, Katedra Chemii Bioorganicznej, 50-370 Wrocław  
2 Politechnika Wrocławska, Katedra Chemii Organicznej i Medycznej, 50-370 Wrocław  
3 Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN, 53-114 Wrocław 

rafal.latajka@pwr.edu.pl 

 

 Tyrozynaza (EC 1.14.18.1) zwana również oksydazą polifenolową należy do dużej 

rodziny białek katalitycznych posiadających miedziowe centrum aktywne Typu III [1]. Jest 

enzymem szeroko rozpowszechnionym w środowisku naturalnym, biorącym udział w 

ważnych procesach biochemicznych zachodzących w organizmie[2]. Tyrozynaza katalizuje 

regioselektywną ortohydroksylację monofenoli do katecholi (aktywność monofenolazowa) 

oraz utlenienie o-difenoli do odpowiednich o-chinonów (aktywność difenolazowa), 

zachodzących w obecności tlenu molekularnego[3]. U ssaków enzym jest odpowiedzialny za 

kluczowe pierwsze dwa etapy szlaku melanogenezy - złożonego procesu obejmującego 

reakcje chemiczne i enzymatyczne, których produktami finalnymi są ciemne pigmenty zwane 

melaninami. Melaniny stanowią mechanizm obrony i odporności na stres komórkowy 

związany ze szkodliwym działaniem promieniowania UV, wolnych rodników i promieni γ[2,4]. 

Nieprawidłowe funkcjonowanie enzymu związane jest z występowaniem zaburzeń w 

pigmentacji skóry przejawiających się obecnością takich schorzeń jak bielactwo, albinizm 

oraz jest jednym z czynników biorących udział w patogenezie chorób Parkinsona i czerniaka 

złośliwego. Większość powszechnie stosowanych leków będących inhibitorami tyrozynazy 

wykazuje działanie cytotoksyczne dla organizmu lub wywołuje niepożądane i szkodliwe dla 

zdrowia skutki uboczne takie jak wystąpienie arytmii, depresji czy psychozy[3,5]. W czasie 

wykładu przedstawione zostaną studia struktura – aktywność wykonane dla kilku grup 

pochodnych tiosemikarbazonów. Zaprezentowane zostanie zarówno projektowanie struktur, 

przy zastosowaniu metod modelowania molekularnego jak i badania aktywności biologicznej 

dla zsyntezowanych grup związków. 
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Przeszczepy wielotkankowe-mariaż immunologii i chirurgii 

 

 

Dorota Kamińska 

 

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Klinika Nefrologii i Medycyny 

Transplantacyjnej, ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław 

 

Unaczynione przeszczepy wielotkankowe (VCA) są najmłodszą i wciąż dość hermetyczną 

dziedziną transplantologii. Do tej pory wykonano ponad 200 procedur przeszczepów 

wielotkankowych obejmujących - kończynę górną, twarz i skalp, powłoki jamy brzusznej (na 

ogół w połączeniu z przeszczepieniem jelit i narządów jamy brzusznej), krtań, tchawicę i 

tkanki szyi, język, unaczynione przeszczepy kości i stawów, macicę i penis z workiem 

mosznowym. W Polsce zarejestrowane są trzy programy przeszczepiania VCA: kończyn 

górnych (Trzebnica, Wrocław) oraz twarzy i narządów szyi (Gliwice). 

Poza oczywistymi trudnościami chirurgicznymi wynikającymi z konieczności rekonstrukcji 

wielu tkanek i struktur, przeszczepy wielotkankowe są unikatowe pod względem 

immunologicznym.  Obecność komórek szpiku kostnego dawcy obecnych w przeszczepie 

może wywierać modulujący  wpływ na odrzucanie. Jednocześnie  ciągłe odnawianie komórek 

prezentujących antygeny dawcy w skórze przeszczepionej kończyny powoduje ciągłą 

aktywację immunologiczną.  

W czasie wykładu zaprezentowane zostaną podstawy teoretyczne oraz wyniki wykonanych w 

Polsce przeszczepów VCA. 
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Od świecącego grafenu do matryc hydrożelowych - modelowanie 

molekularne jako narzędzie projektowanie materiałów 

przemysłowych 

 

 

Łukasz Radosiński 

 

Katedra Mikro, Nano i Bioinżynierii, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska, ul. C. K. 

Norwida 4/6, 50-373 Wrocław 

 

W wykładzie zostanie zaprezentowany przegląd metod obliczeniowych od ab initio, przez 

dynamikę molekularną, Monte Carlo aż do metod gruboziarnistych służących do 

projektowania i optymalizacji cech fizyko-chemicznych materiałów o potencjale 

aplikacyjnym. Jednym z ciekawszych zastosowań tego typu metod są obliczenia ab intitio, 

które pomogły wyjaśnić zjawisko fotoluminescencji w ceramikach grafenowych. 

Przedstawione zostaną obliczenia kwantowo-mechaniczne i klasyczne służące wyznaczeniu 

charakterystyki mechanicznej supercienkich fotoindukowanych warstw o mieszanej 

hybrydyzacji. Kolejnym ważnym aspektem użycia metod obliczeniowych jest wykorzystanie 

metod dynamiki molekularnej, Monte Carlo oraz metod gruboziarnistych do optymalizacji 

parametrów biopolimerów np. żelatyny będącej ważnym elementem przemysłu 

żywnościowego, kosmetycznego i farmaceutycznego. 
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Metody teoretyczne wspomagające projektowanie leków  

i biokatalizatorów  

 

 

W. Andrzej Sokalski 

 

Katedra Inżynierii i Modelowania Materiałów Zaawansowanych 

Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska 

 

Aktualnie dostępne empiryczne metody oceny aktywności projektowanych leków są 

zawodne, natomiast alternatywne konwencjonalne metody obliczeniowe są zbyt kosztowne 

i wrażliwe na błędy dokowania. Z wykonanych nieempirycznych analiz fizycznej natury 

oddziaływań między inhibitorami oraz centrami wiążącymi białek wynika, że ocena 

aktywności potencjalnych leków oparta na modelu uwzględniającym dalekozasięgowe 

multipolowe oddziaływania elektrostatyczne oraz dyspersyjne (MED) pozwala uzyskać 

niskim kosztem obliczeniowym istotnie lepsze wyniki od większości dostępnych metod 

empirycznych. 

Po wstępnych sukcesach w teoretycznym projektowaniu  biokatalizatorów opartych 

głównie na optymalizacji oddziaływań stanów przejściowych z centrami katalitycznymi, brak 

jest dalszych postępów i niska aktywność teozymów musi być uzupełniana poszukiwaniem 

dodatkowych mutacji drogą doświadczalną kierowaną ewolucją. Wykonane nieempiryczne 

analizy oddziaływań reagentów z enzymami wskazują na konieczność równoczesnego 

uwzględniania stabilizacji stanu przejściowego i destabilizacji substratów, wskazując 

jednocześnie na dominujący udział multipolowej składowej oddziaływań elektrostatycznych 

w opisie aktywności katalitycznej, potwierdzony ostatnio doświadczalnie. Umożliwia to 

uzyskanie ogólnej charakterystyki optymalnego rozkładu ładunku otoczenia molekularnego 

w postaci pól katalitycznych, które mogą być użyte do projektowania katalizatorów, 

weryfikacji mechanizmów reakcji enzymatycznych oraz identyfikacji łańcuchów wiązań 

wodorowych wspomagających aktywność katalityczną. 
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Metale z białkami - małżeństwo z rozsądku 

 

 

Robert Wieczorek 

 

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

 

Białka są jedną z najważniejszych grup związków chemicznych. Liczba białek 

występująca w przyrodzie jest większa niż łączna liczba wszystkich innych związków 

chemicznych naturalnych i syntetycznych. Ta różnorodność sprzyja potencjalnej 

wszechstronności ich zastosowania jako np. budulca tkanek, leków czy katalizatorów. Jako 

naturalne polimery białka i ich krótsze fragmenty – peptydy mogą składać się z dużej 

różnorodności merów – znanych jest ponad trzysta aminokwasów, choć najczęściej 

spotykana jest grupa około dwudziestu. W reakcjach polimeryzacji tworzą łańcuchy 

o długości od kilkudziesięciu (peptydy) do tysięcy aminokwasów (białka). 

Białka, intensywnie badane wszystkimi dostępnymi metodami poznawczymi, 

stanowią olbrzymie wyzwanie dla metod chemii obliczeniowej z wielu powodów z których 

najważniejsze to rozmiar cząsteczki oraz różnorodność motywów strukturalnych. Metody 

kwantowe pozwalają dziś na opis cząsteczek o długości do ok. 100 aminokwasów co nie 

pozwala na badanie całego białka lecz w zupełności wystarcza na badanie motywów jego 

struktury takich jak helisy, ugięcia czy β-kartki. O fizykochemicznych właściwościach 

cząsteczki, w tym jej właściwościach jako liganda dla metali, będzie decydował nie tylko jej 

skład chemiczny ale ułożenie łańcucha peptydowego w przestrzeni. Czy powszechnie 

występujące oddziaływania metal – białko, metal – peptyd jest „małżeństwem z rozsądku” 

i czy można je poprawnie opisać przy pomocy metod chemii kwantowej? 
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Teoretyczne badanie struktur monoantronów 

 

 

Małgorzata Szymańska 

 

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Borowska 211a, 50-556 

Wrocław 

m.szymanska@umed.wroc.pl 

 

Monoantrony to trójpierścieniowe związki pochodzenia roślinnego. Mają wszechstronną 

aktywność biologiczną m.in. działają przeczyszczająco, przeciwzapalnie oraz przeciw-

nowotworowo, dzięki czemu są stosowane w medycynie i ziołolecznictwie. Interesującą 

cechą monoantronów jest ich niepłaska struktura. Ze struktury geometrycznej wynikają 

właściwości struktury elektronowej i mechanizm działania związku jako substancji leczniczej. 

W celu jego lepszego zrozumienia przeprowadzono analizę strukturalną i elektronową 

wybranych cząsteczek. Zmiana kąta pomiędzy dwoma pierścieniami aromatycznymi 

w cząsteczce monoantronu jest związana ze zmianą gęstości elektronowej. Optymalizacja 

geometrii monoantronów zawierających w pierścieniach podstawniki o różnych właści-

wościach elektronodonorowych i elektronoakceptorowych pozwoli na zbadanie wpływu 

podstawnika na płaskość cząsteczki monoantronu, która wiąże się ze zmianą aromatyczności 

poszczególnych pierścieni. Obliczenia gęstości elektronowej w punktach krytycznych 

poszczególnych wiązań i pierścieni oraz wyznaczenie parametrów aromatyczności pierścieni 

pozwolą na wykazanie wpływu podstawników na strukturę i właściwości monoantronów.  
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Badania struktury i wła ściwości związków dwuantronowych 

pochodzenia roślinnego 

 

 

Sebastian Szymański 

 

Wydział Farmaceutyczny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Borowska 211a, 50-556 

Wrocław 

sebastian.szymanski@umed.wroc.pl 

 

Związki o strukturze podwójnego antronu znajdują zastosowanie w leczeniu szeregu 

chorób, między innymi depresji, bielactwa, choroby nowotworowej oraz jako naturalny lek 

przeczyszczający i środek przeciw zaparciom. Specyficzne właściwości oraz liczne zastoso-

wania tych związków wynikają z ich struktury molekularnej i elektronowej. Teoretyczne 

i eksperymentalne badania nad strukturą molekularną i elektronową związków o ugrupowaniu 

podwójnego antronu (Hiperycyna, Sennidyny, Fagopiryny), którego pochodne występują 

w wielu gatunkach roślin, między innymi Hypericum perforatum, Senna alexandrina, 

Fagopyrum esculentum mogą dostarczyć nowych informacji o ich właściwościach 

fizykochemicznych oraz oddziaływaniach ważnych biologicznie. Dla wielu wspomnianych 

związków struktura krystaliczna i molekularna jest nieznana. Celem optymalizacji cząsteczek 

jest znalezienie wszystkich możliwych struktur oraz wskazanie tych o najniższej energii jako 

najbardziej prawdopodobnych. Dla wszystkich struktur metodami QTAIN i NCI zostały 

zbadane oddziaływania wewnątrzcząsteczkowe. Metoda NBO dostarczyła informacji na temat 

orbitali molekularnych. Natomiast obliczone parametry aromatyczności (HOMA, EL, FLU, 

NICS) dla poszczególnych pierścieni pokazują zmianę aromatyczności. 
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Holistyczna koncepcja biorafinerii: od produktu ubocznego do 

produktu o wysokiej wartości 

 

 

Marta Domżał-Kędzia, Marcin Łukaszewicz 

 

Wydział Biotechnologii, Uniwersytet Wrocławski, ul. F. Joliot-Curie 14a, 50-383 Wrocław 

 

Najbardziej efektywnym holistycznym podejściem gospodarki o obiegu zamkniętym opartym 

na biotransformacji biomasy roślinnej, opracowanym w ostatnich latach, jest koncepcja 

biorafinerii. W koncepcji biorafinerii, zakładającym zero odpadów, każdy strumień 

procesowy jest w pełni wykorzystywany przez optymalizowane frakcjonowanie w celu 

wytworzenia produktów o wysokiej wartości dodanej lub poprzez ponowne wykorzystanie 

produktów ubocznych.  

Obecnie badamy modelowy układ wykorzystujący mikroorganizmy GRAS (Bacillus subtilis) 

oraz śrutę rzepakową, będącą produktem pozostałym po ekstrakcji oleju. Większość 

produktów o wysokiej wartości dodanej jest syntetyzowana w stosunkowo małych ilościach, 

np. biosurfaktanty czy biopolimery, co często powoduje, że proces produkcji jest 

nieopłacalny. Uzyskanie wielu produktów w jednym bezodpadowym procesie frakcjonowania 

pozwala na znaczne obniżenie nakładów produkcji substancji występujących w niskim 

stężeniu. Połączenie wielu dziedzin nauki umożliwia opracowanie koncepcji opłacalnej 

przemysłowo, a zastosowanie zielonej chemii nie tylko jest zdrowsze dla środowiska, ale 

również może prowadzić do uzyskania produktów o szerokim spektrum zastosowania. 
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Od wielu lat Polska utrzymuje się w ścisłej czołówce krajów o najwyższej konsumpcji 

leków i suplementów w Europie. Polacy swoją wiedzę na ten temat leków czepią w znacznej 

mierze z wszechobecnych reklam, a te niestety, bywają nierzetelne, a często wręcz specjalnie 

wprowadzą w błąd. W tej krótkiej prezentacji, chcemy Państwu przedstawić zarówno techniki 

manipulacji, jak i pokazać konkretne przykłady, kiedy to reklamy mijają się z prawdą.  

 

 


