Chemia biologiczna
PANEL SPECJALIZACYJNY

Uruchomiona w roku 1993 jako pierwsza taka specjalność w Polsce aby:
• wprowadzić do programu nauczania na kierunku Chemia przedmioty z
pogranicza chemii, biologii i medycyny
• odpowiedzieć na zapotrzebowanie ze strony rynku pracy
przygotowując absolwentów do podjęcia pracy w interdyscyplinarnych
zespołach naukowych, instytucjach badawczych, laboratoriach
diagnostycznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych itp.
• umożliwić wykonywanie interdyscyplinarnych prac magisterskich we
współpracy z innymi jednostkami naukowymi
• stworzyć alternatywę dla nowych specjalności
przyrodniczym powstających na innych uczelniach

o

charakterze

PROGRAM

CHEMIA BIONIEORGANICZNA
KRYSTALOGRAFIA
MAKROCZĄSTECZEK
STRUKTURA I FUNKCJA MAŁYCH
CZĄSTECZEK,
PRACOWNIA SPECJALIZACYJNA

Wydział Chemii

BIOCHEMIA
BIOCHEMICZNA ANALIZA
INSTRUMENTALNA
BIOCHEMIA FIZYCZNA
Wydział Biochemii,
Biofizyki i Biotechnologii

CHEMIA LEKÓW
Wydział
Farmaceutyczny
Collegium Medicum

PRACOWNIA
SPECJALIZACYJNA

Wykorzystanie
HPLC do analizy
leków

Kinetyka reakcji
metmioglobiny
z jonami NO2-

Chlorofil jako
sensybilizator w
tworzeniu
reaktywnych form
tlenu

Rozdział
mieszaniny białek
metodą
elektroforezy SDSPAGE

Oddziaływanie
wybranych
barwników z DNA

Krystalizacja
białka metodą
wiszącej kropli

Badania
rentgenograficzne
kryształu białka i
wyznaczanie
struktury

Korzystanie z baz
sekwencji i
struktur białek,
wizualizacja
struktur

Kariera
Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach zarówno o
profilu chemicznym jak
i farmaceutycznym oraz w badaniach klinicznych

Studenci panelu chemia biologiczna mają możliwość uczestnictwa w programie podwójny dyplom
WYDZIAŁ CHEMII UJ – ICOA Uniwersytet w Orleanie
Tytuł: magister chemii UJ
i magister chemii UO Specjalność: Chemia molekularna

Studenci uczestniczą w zajęciach uzupełniających prowadzonych na WCh UJ przez wykładowców z ICOA
UO obejmujących kursy (I rok II stopień):
• Glycochemistry,
• Transition metal catalysis in organic synthesis,
• Analytical Chemistry of Natural Products.
Czas pobytu w ICOA wynosi 6 miesięcy na II roku II stopienia (w ramach stypendium Erasmus i stypendium
ambasady francuskiej – należy zapoznać się z terminami składania dokumentów) w trakcie pobytu studenci
wykonują część badań do pracy magisterskiej, po powrocie wykonują komplementarne badania na WCh UJ.

ICOA
Molecular
Modeling

Synthesis

Analytical
Sciences

Docking
Estimation of drug-like properties
Conception of software to aid in drug design

Conception of bioactive molecules
Heterocycle chemistry
Glycochemistry
Nucleosides

New methods in separation science
Extraction and analysis of bioactive molecules
Host-guest processes

Prace magisterskie powinny mieć charakter interdyscyplinarny łączący chemię z naukami
biologicznymi i mogą być wykonywane:
• we wszystkich zespołach na Wydziale Chemii
Po zatwierdzeniu tematu i promotora przez Radę Wydziału Chemii,
w innych jednostkach UJ i PAN np.:
• Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
• Wydział Farmaceutyczny CMUJ
• Wydział Lekarski CMUJ
• Instytut Farmakologii PAN
• Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN

Pracownia otrzymywania, modyfikacji
i oczyszczania białek

OTRZYMYWANIE

MODYFIKACJA

OCZYSZCZANIE

WCh UJ

• ekspresja w systemach
komórkowych
• izolacja ze źródeł naturalnych
• modyfikacje genetyczne
• modyfikacje proteolityczne

• rozdział chromatograficzny
• filtrowanie, zagęszczanie
• liofilizacja
Rozdział HPLC RNazy I107A
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Uzyskanie czystego, aktywnego i homogennego
preparatu badanego białka stanowi podstawę
eksperymentów biochemicznych.
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WCh UJ

Pracownia krystalizacji białek
i związków biologicznie aktywnych

Krystalizacja
białek

Krystalizacja
związków
biologicznie
aktywnych

• otrzymywanie kryształów
makrocząsteczek
• otrzymywanie kryształów
kompleksów makrocząsteczka-ligand

• otrzymywanie kryształów
potencjalnych leków
• otrzymywanie kryształów substancji
biologicznie aktywnych

Otrzymanie kryształów badanych związków
umożliwia wykonanie analizy strukturalnej
pozwalającej na poznanie ich przestrzennej budowy.

WCh UJ

Pracownia pomiarów dyfraktometrycznych

Pomiary w
niskiej
temperaturze

Pomiary w
wysokim
ciśnieniu

WCh UJ

• lampa Mo i Cu
• przystawka
niskotemperaturowa
• możliwość wykonania
pomiarów dla małych i
słabo rozpraszających
kryształów

• wykorzystanie komory
wysokociśnieniowej

Poznanie budowy i molekularnych podstaw oddziaływania małych cząsteczek,
ligandów i leków z makrocząsteczkami pozwala na wyjaśnienie ich roli i funkcji
oraz zaproponowanie korzystnych modyfikacji białka i/lub struktury substancji
aktywnej.

Pracownia hodowli komórkowych

Hodowle komórkowe – pasaż,
podstawowe badanie żywotności
przeżywalności komórkowej

Apoptoza i nekroza – techniki analizy
śmierci komórkowej z wykorzystaniem
odwróconego mikroskopu
fluorescencyjnego

Badanie przeżywalności komórkowej
z wykorzystaniem czytnika płytek
(testy MTT, XTT, itp.)

badania efektu fotodynamicznego

WCh UJ

Pracownia do badań w układach modelowych

Aparat do pionowej
elektroforezy białek i
poziomej kwasów
nukleinowych z
systemem dokumentacji
obrazu

Wysokosprawny
chromatograf
cieczowy (HPLC)

WCh UJ

badanie wpływu leków na
makrocząsteczkami: DNA i
białko, identyfikacja,
izolacja i sprawdzanie
czystości białek i DNA

monitorowanie reakcji
chemicznych (kinetyka),
sprawdzanie trwałości
związków, identyfikacja
produktów reakcji

Przykładowa tematyka badawcza
Zespół Fizykochemii Koordynacyjnej i
Bionieorganicznej

Kierownik zespołu prof. dr hab. Grażyna Stochel

dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ
dr Olga Mazuryk

Kompleksy rutenu w terapii
przeciwnowotworowej

• Synteza i charakterystyka związków, ich
enkapsulacja

• Oddziaływanie tych związków z
biomakrocząsteczkami – białka osocza,
DNA, enzymy
• Badania in vitro: cytotoksyczność,
lokalizacja, mechanizm działania
biologicznego, działanie
przeciwprzerzutowe itp.

Reproduced from Ref. Metallomics 2020,12,784 with permission from The Royal Society of Chemistry.

dr hab. Małgorzata Brindell, prof. UJ
Dr Olga Mazuryk

Terapia i obrazowanie komórek
nowotworowych w stanie hipoksji

dr Maria Oszajca
DENITROZACJA

Przekazywania sygnału zależne od NO
badania w układach modelowych (porfiryny, białka)
TRANSNITROZACJA

GENEROWANIE S-NITROZOTIOLI
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dr Przemysław Łabuz

(foto)generowanie aktywnych form
redoksowych na powierzchni
nanocząstek
Inżynieria nanocząstek

Fotodynamiczna inaktywacja bakterii
Badanie oddziaływań nanocząstek z
biostrukturami
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Suviving fraction/ logCFUmL

Wpływ nanomateriałów na
strukturę i stabilność biocząsteczek
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I. Koloidy, włókna i powłoki oparte na biopolimerach i
nanocząstkach metali otrzymywanych metodami Chemii
Zrównoważonego Rozwoju - biozgodne materiały
antybakteryjne
OH
HO
HO

dr hab. Agnieszka Kyzioł, prof UJ
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Hydrożele i filmy Ag NPs/chitozan (po lewej) i Au NPs/chitozan (w środku)
oraz koloidy AuNPs/ekstrakt roślinny (po prawej)

O
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Ag NPs@CS_M

Efekt bakteriobójczy
Biozgodne włókna polimerowe (alginian, chitozan)
o potencjalnej aktywności antybakteryjnej
zawierające składniki aktywne np. Au NPs

II. Synteza i charakterystyka nowych kompleksów metali
(Cu, Ru, Ir) o potencjalnej aktywności biologicznej

Badania in vitro w modelowych układach 2D (co-cultures) oraz 3D (sferoidy)
✓ Systemy do kontrolowanego
dostarczania związków
kompleksowych metali (np. micelle,
liposomy, włókna, polimerowe
micro- i nanonośniki)
✓ Ukierunkowane dostarczanie
związków kompleksowych metali
poprzez wykorzystanie ligandów
celujących w targety komórkowe

Polimerowe micelle
z enkapsulowanym związkiem
kompleksowym

Testy cytotoksyczności
in vitro w układzie
naśladującym środowisko
guza litego (sferoidy)

Wewnątrzkomórkowa
akumulacja
(mikroskopia
konfokalna)

Degradacja DNA
(metoda
kometkowa)

dr hab. Janusz M. Dąbrowski, prof. UJ
Terapia fotodynamiczna skojarzona z immunoterapią skierowaną na punkty kontrolne PD1/PD-L1: Aspekty chemiczne i biologiczne

•
•
•
•
•

Otrzymywanie i charakterystyka fotosensybilizatorów skierowanych na mikrośrodowisko nowotworowe
Badania cytotoksyczności i fototoksyczności modyfikowanych fotosensybilizatorów względem komórek
charakteryzujących się różnym poziomem ekspresji PD-1/PD-L1
Ocena mechanizmów molekularnych: od lokalizacji sub-komórkowej do badań nad immunogenną śmiercią
komórki (ICD)
Badania biodystrtbucji i farmakokinetyki fotosensybilizatorów
Ocena systemowej odporności przeciwnowotworowej wywołanej PDT połączonej z blokadą punktów
kontrolnych układu immunologicznego (PD-1/PD-L1)

dr hab. Łukasz Orzeł
Mechanizmy reakcji kompleksów tetrapirolowych w kontekście
zastosowań katalitycznych, środowiskowych i biomedycznych
I.

Aktywacja małych cząsteczek na metaloporfirynach w kontekście modelowych
układów biologicznych i katalizy homogenicznej.

II.

Strategie transbłonowego transportu i uwalniania leków.

III.

Generowanie i dezaktywacja reaktywnych form tlenu w kompleksach
barwników fotosyntetycznych.

IV.

Mechanizmy modyfikacji naturalnych metaloporfirynoidów.
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Przykładowa tematyka badawcza

Zespół Biokrystalografii

Kierownik zespołu prof. dr hab. Krzysztof Lewiński

dr hab. Katarzyna Kurpiewska, dr Joanna Loch
Projektowanie, produkcja i badania strukturalne białek/enzymów
o nowych właściwościach, które mogą znaleźć potencjalne zastosowania terapeutyczne
Metodyka badań: PCR, klonowanie, mutageneza, produkcja i oczyszczanie (FPLC) białek rekombinowanych,
krystalizacja białek, wyznaczanie struktur krystalicznych (XRD), UV-VIS, CD, nanoDSF i inne
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dr hab. Justyna Kalinowska-Tłuścik
Analiza struktur i preferencji konformacyjnych związków biologicznie aktywnych oraz
wykorzystanie komputerowo wspomaganych metod projektowania związków bioaktywnych

Wyznaczenie struktury
krystalicznej związku
bioaktywnego

Budowanie modeli
homologicznych białek

Analiza własności fizykochemicznych i
poszukiwanie preferencji
konformacyjnych cząsteczki

Dokowanie molekularne – poszukiwanie optymalnego
dopasowania cząsteczek w układzie ligand – białko

Analiza niewiążących oddziaływań
międzycząsteczkowych w strukturze
kryształu

Analiza sposobu oddziaływania ligand-białko i budowa
modelu farmakofora

Przykładowa tematyka badawcza

Zespół Inżynierii Krystalicznej
I Analizy Strukturalnej

Kierownik zespołu prof. dr hab. Katarzyna Stadnicka

dr Agnieszka Skórska-Stania

Badania zależności pomiędzy strukturą krystaliczną
nowych połączeń leków przeciwmalarycznych
a ich aktywnością biologiczną

W ramach tematyki wykonywane są:
• optymalizacje kokrystalizacji leków przeciwmalarycznych
(np. chinina, chlorochina, meflochina) i związków o
potencjalnym działaniu leczniczym,
• pomiary dyfrakcyjne na otrzymanych monokryształach
• analiza konformacji i oddziaływań w otrzymanych układach
supramolekularnych

dr Marlen Gryl

Otrzymywanie nowych kokryształów zawierających składniki biaktywne
(multi drug co-crystals)
Optymalizacja procesu krystalizacji pochodnych kwasu barbiturowego
Badania struktury kokryształów zawierających kwas barbiturowy
Badania rozkładu gęstości elektronowej nowych materiałów
zawierających związki farmakologicznie aktywne

