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STUDIA I STOPNIA (3-letnie licencjackie)
Każdy projekt studencki (3-6 osób w jednej grupie) zawiera część teoretyczną, polegającą
na badaniach literaturowych, oraz część eksperymentalną, w której studenci zapoznają się z
szeregiem nowoczesnych metod syntezy organicznej jak np.:





synteza na nośniku stałym (manualna i w syntezatorze automatycznym)
synteza mikrofalowa
synteza regio- i stereoselektywna

oraz technikami analitycznymi, stosowanymi w laboratoriach chemicznych takimi jak m.in:









wysokosprawna chromatografia cieczowa na fazach odwróconych RP-HPLC (skala
preparatywna i analityczna)
elektroforeza żelowa
spektrometria mas
spektrometria FT-IR, NMR
metody chiralooptyczne (CD)
fluorescencja

Zajęcia praktyczne odbywają się pod kierunkiem dr Ewy Wieczerzak, dr hab. Elżbiety
Jankowskiej, dr hab. Anety Szymańskiej, dr Małgorzaty Czerwickiej, dr Patrick Groves oraz
dr Katarzyny Guzow w grupach w laboratoriach studenckich oraz w pracowniach
naukowych, w których znajduje się potrzebna aparatura specjalistyczna.

Tematy prac dyplomowych 2013/2014
























Peptydy o właściwościach regeneracyjnych
Przesyłanie sygnałów allosterycznych jako metoda regulacji aktywności enzymów i receptorów
Modyfikacje peptydów i białek w celu badania ich właściwości
Problemy związane z badaniem białek membranowych
Spektrometria mas w badaniach peptydów i białek
Zastosowanie wymiany izotopowej proton-deuter do badań strukturalnych
Elektroforeza jako technika analizy makromolekuł - przykłady zastosowań
Ilościowa i jakościowa analiza białek za pomocą elektroforezy SDS PAGE
Aparatura stosowana w spektroskopii fluorescencyjnej oraz możliwości jej zastosowania do badań
peptydów i białek
Właściwości fotofizyczne fenyloalaniny i tyrozyny oraz zastosowania tych fluoroforów w badaniach
peptydów i białek
Tryptofan jako fluorofor i jego zastosowanie w badaniach właściwości peptydów i białek
Charakterystyka wybranych znaczników fluorescencyjnych stosowanych w badaniach właściwości
peptydów i białek
Receptory komórek limfatycznych T
Prezentacja antygenu w komórkach nowotworowych
Optymalizacja wyodrębniania lipopolisacharydów ze ścian komórkowych bakterii
Optymalizacja oczyszczania glikanów i glikokoniugatów pochodzenia bakteryjnego
Określanie składu cukrowego oligo- i polisacharydów
Ustalanie sekwencji monosacharydów w polisacharydach z wykorzystaniem metod chemicznych i technik
spektroskopowych
Oznaczanie lotnych związków organicznych w próbkach naturalnych
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Amyloidy

Badania mechanizmu dimeryzacji, oligomeryzacji i fibrylizacji cystatyny C człowieka.

Badania konformacyjne peptydu beta-amyloidowego, jego fragmentów i mutantów.

Synteza chemiczna oraz badanie mechanizmu agregacji białka SAA oraz jego
fragmentów

Badania konformacyjne peptydów, białek i ich pochodnych posiadających właściwości
amyloidogenne
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Związki przeciwdrobnoustrojowe

Projektowanie, synteza i badania biologiczne związków antybakteryjnych,
antywirusowych i przeciwgrzybiczych.
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Inhibitory

Projektowanie, synteza i badania biologiczne inhibitorów procesu osteoporozy.

Projektowanie, synteza i badania aktywności azapeptydowych inhibitorów proteaz
cysteinowych.
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Synteza i projektowanie związków przeciwnowotworowych

Projektowanie i synteza (w roztworze i na nośniku stałym) małocząsteczkowych
związków – peptydów i peptydomimetyków o potencjalnej zdolności inhibowania lub
aktywowania proteasomu

Krystalizacja i rozwiązywanie struktury kompleksów proteasomu z modulatorami jego
aktywności


Projektowanie inhibitorów białka BTLA jako nowych leków przeciwko czerniakowi
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Wybrana tematyka badawcza realizowana
w Pracowni Fotobiofizyki

Synteza fluoroforów

Badania spektroskopowe i fotofizyczne

Wybrana tematyka badawcza realizowana
w Pracowni Fotobiofizyki
Mikroskopia fluorescencyjna:
obrazowanie fluorescencyjne (ang. FLIM)
badania pojedynczych cząsteczek

Synteza związków antynowotworowych zawierających fluorofory
Synteza i badania biologiczne peptydów zawierających szkielet
3-(2-benzoksazol-5-ylo)alaniny
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Pracownia Biochemii Strukturalnej
Tematyka badawcza:
Izolacja polisacharydów
Określenie ich struktury
Badania biologiczne
Produkcja szczepionek

Ściana komórkowa bakterii Gram-dodatnich

