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Treści merytoryczne: Wyznaczanie struktury kryształów związków małocząsteczkowych
i makromolekuł w oparciu o dane dyfrakcyjne dla monokryształu, w szczególności: metody
krystalizacji, wybór kryształu i ocena jego jakości, pomiar dyfrakcji rentgenowskiej w
warunkach kontrolowanej temperatury, rozwiązanie problemu fazowego i udokładnienie
struktury. Ocena jakości modelu struktury i procedura deponowania wyników badań
strukturalnych w światowych bazach danych. Absolutna struktura kryształu i cząsteczki.
Interpretacja uzyskanych wyników w oparciu o obliczenia geometryczne i mapy gęstości
elektronowej. Zastosowanie oprogramowania do obliczeń krystalograficznych i
strukturalnych. Grafika molekularna. Wykorzystanie informacji z globalnych baz danych w
chemii, biologii i medycynie. Nowoczesne projektowanie leków na bazie informacji
strukturalnej.
Celem przedmiotu jest poznanie metod dyfrakcyjnych służących wyznaczaniu struktury ciał
stałych, opanowanie umiejętności pozyskiwania informacji strukturalnej z innych źródeł
oraz wykorzystania jej do rozwiązania określonego zagadnienia strukturalnego w chemii,
biologii i medycynie. W szczególności celem jest: (a) zdobycie umiejętności postępowania z
materiałem białkowym, jego prostej charakterystyki i krystalizacji; (b) zdobycie
umiejętności przygotowania kryształu do badań rentgenograficznych; (c) poznanie
oprogramowania do obliczeń krystalograficznych i do modelowania struktur biomolekuł; (d)
poznanie metodyki racjonalnego projektowania nowoczesnych leków w oparciu o
informację strukturalną (e) zdobycie umiejętności krytycznej oceny wyników
doświadczalnych; (f) wykorzystanie informacji strukturalnej z baz danych dla rozwiązania
określonego problemu strukturalnego.
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Wymagania wstępne: Posługiwanie się podstawowymi pojęciami związanymi z symetrią
i siecią przestrzenną oraz symboliką Hermanna-Maugina; posługiwanie się podstawowymi
pojęciami z zakresu stereochemii; znajomość podstaw zjawiska dyfrakcji na kryształach

