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       Przewodniczący: Krzysztof Woźniak 

                                      

S12 WS01 

11:00-11:30 

Porous and non-porous crystals sensing outside their faces, Andrzej Katrusiak  

S12 WS02 

11:30-12:00 

Koncepcja 'klatratu' po 70 latach ewolucji, Janusz Lipkowski 

S12 KS01 

12:00-12:20 

Spektrometria masowa metodą identyfikacji produktów reakcji 
wysokociśnieniowych, Paulina Ratajczyk, Szymon Sobczak, Andrzej Katrusiak 

S12 KS02 

12:20-12:40 

Badania fotokrystalograficzne kompleksów nitrowych niklu (II), 
Sylwia E. Kutniewska, Radosław Kamiński, Adam Krówczyński, 
Katarzyna N. Jarzembska 

S12 KS03 

12:40-13:00 

Badania strukturalne i aktywność przeciwgruźlicza 3,4-dipodstawionych 
pochodnych 1,2,4-triazolo-5-tionu, Zbigniew Karczmarzyk, 
Waldemar Wysocki, Monika Pitucha, Marta Swatko-Ossor, Grażyna Ginalska 
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       Przewodniczący: Izabela Madura  

                                      

S12 WS03 

15:00-15:30 
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S12 WS04 

15:30-16:00 

Multipolowe atomowe czynniki rozpraszania dla elektronów, 
Paulina Maria Dominiak  

S12 KS04 

16:00-16:20 

Chemia strukturalna kokryształów binarnych alifatycznych diamin i dioli, 
Grzegorz Cichowicz, Łukasz Dobrzycki, Michał Cyrański, Roland Boese 

S12 KS05 

16:20-16:40 

Pierwsza struktura krystaliczna drugiego rotameru ksylitolu, 
Monika Wanat, Maura Malińska, Rafał Siciński, Krzysztof Woźniak 

S12 KS06 

16:40-17:00 

Strukturalna rola wody w elektrolitach baterii litowo-jonowych 
opartych na solach z anionami dicyjanoimidazolowymi, Maciej Dranka 

  

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja południowa 12:00-14:00 

       Przewodniczący: Paulina Dominiak  

                                      

S12 WS05 

12:00-12:30 

Stereochemical restraints for nucleic acids revisited, Mariusz Jaskólski 



S12-2 

 

 

S12 WS06 

12:30-13:00 

The Chemistry of Artificial Protein Cages, Jonathan Heddle 

S12 KS07 

13:00-13:20 

Zastosowanie przewidywania struktur krystalicznych w analizie 
strukturalnej, Marta Dudek, Graeme M. Day, Grzegorz D. Bujacz, Piotr Paluch, 
Marek J. Potrzebowski 

S12 KS08 

13:20-13:40 

Rozpoznanie molekularne w kryształach wieloskładnikowych zawierających 
N-trifenyloacetylotyrozynę, Agnieszka Czapik 

S12 KS09 

13:40-14:00 

Badania strukturalne solwatów 2-({3-[(4-(2-metoksyfenylo)piperazyn-1-
ylo)metylo]benzylo}oksy)benzamidu - nowego liganda receptorów 5-HT1A 
i 5-HT7, Edyta Pindelska, Izabela D. Madura, Anna Marczewska-Rak, Paulina H. 
Marek, Jolanta Jaśkowska 

 4 września 2019 (środa)  

 Sesja popołudniowa 16:00-18:00 

       Przewodniczący: Janusz Zachara                         

S12 WS07 

16:00-16:30 

Od pojedynczej szczeliny do periodycznych, modulowanych 
i kwaziperiodycznych kryształów – nowe podejście do analizy dyfrakcyjnej 
układów aperiodycznych, Janusz Wolny, Radosław Strzałka, Ireneusz Bugański 

S12 WS08 

16:30-17:00 

Krystalografia globalna - krystalografia lokalna: skorelowany nieporządek w 
kryształach, Marek Wołcyrz, Dorota Kowalska, Marek Paściak 

S12 KS10 

17:00-17:15 

Krystalografia NMR jako komplementarne narzędzie analizy przemian 
termicznych, Tomasz Pawlak 

S12 KS11 

17:15-17:30 

Indirect detection of 195Pt nuclei in solids via protons, Piotr Paluch, Julien 
Trébosc, Olivier Lafon, Jean-Paul Amoureux 

S12 KS12 

17:30-17:45 

Wpływ modyfikacji liganda na strukturę krystaliczną 1D polimerów 
koordynacyjnych opartych na nowych kwasach bisfosfonowych, 
Tomasz Rojek, Waldemar Goldeman, Katarzyna Ślepokura, Ewa Matczak-Jon 

S12 KS13 

17:45-18:00 

Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin. Nowe struktury alliloaminy. Badania 
strukturalne i spektroskopowe, Bernadeta Nowosielska, Łukasz Dobrzycki, 
Patryk Rzepiński, Grzegorz Cichowicz, Michał K. Cyrański 

  

 3 września 2019 (wtorek)  

 Sesja plakatowa 17:00-18:30 

Budynek C  

(Wydział Matematyki i Nauk  Informacyjnych) 

S12 P01 

 

Architektura supramolekularna solwatów N-trifenyloacetylotyrozyny, 
Agnieszka Czapik, Marcin Kwit 

S12 P02 

 

Core Facility for Crystallographic and Biophysical Research to support the 
development of medicinal products, Jan Kutner, Maria Górna, Maura Malińska, 
Monika Wanat, Daria Dawidziak, Katarzyna Polak, Mikołaj Kuska, Weronika 
Lidwin, Marlena Kisiała, Szymon Sutuła, Krzysztof Woźniak 
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Struktura krystaliczna, analiza oddziaływań i eksperymentalna gęstość 
elektronowa 2-(4-hydroksyiminocykloheksa-2,5-dien-1-yliden)-2-
fenyloacetonitrylu, Katarzyna Polak, Agata Wróbel, Szymon Sutuła, Krzysztof 
Woźniak 

S12 P04 

 

Analiza struktury krystalicznej i oddziaływań międzycząsteczkowych 
nowych rodników nitroksylowych, Katarzyna Polak, Agata Wróbel, Damian 
Trzybiński, Elżbieta Megiel, Krzysztof Woźniak 

S12 P05 

 

Rekonstrukcja gęstości elektronowej danych niskorozdzielczych za pomocą 
metod krystalografii kwantowej, Monika Wanat, Maura Malińska, Matthias 
Gutmann, Krzysztof Woźniak 

S12 P06 

 

Badania strukturalne nowych pochodnych 1-aryloksyacetyloamino-3-
arylotiomocznika, Waldemar Wysocki, Monika Pitucha, Zbigniew Karczmarzyk, 
Paweł Kozyra, Michał Człapski 

S12 P07 

 

Nowe kompleksy srebra(I) z azolami, Yevgeniy Komerist, Joachim Kusz, 
Justyn Ochocki, Lilianna Chęcińska 
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Porous and non-porous crystals sensing outside their faces  

Andrzej Katrusiak  

Faculty of Chemistry, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89b, 61-614 Poznań 

 

The compression of crystals is usually associated with their structure. When exposed to hydrostatic 
pressure, crystals reduce their volume and in most cases they shrink in all directions (so called all-
positive compression). Occasionally, the crystals expand along one direction (negative linear 
compressibility, NLC) or along a plane (negative area compressibility, NAC). The NLC is quite rare 
and NAC was evidenced for very few crystals only. The NLC and NAC can be usually explained by 
the structural and molecular features of crystals.[1,2]  However, there are crystals that behave 
differently in different environments. For example, porous crystals can differently react to the 
compression in different environments, so the pressure-transmitting medium is important. Hence the 
phenomenon of compression cannot be confined to the crystal structure only, but also the external 
parameters influence the behavior of the crystal. There are materials that drastically change their 
compression in different liquids [3]. Even the most fundamental law of the positive volume 
compression (dV/dp > 0) can appear to be questionable [4]. The pores can open or close under 
pressure [5]. Additionally, structural transformations and topochemical reactions take place in some 
compounds under pressure and affect the compression of these materials [6]. 

 

This study was supported by project OPUS 10 UMO-2015/19/B/ST5/00262 from the Polish 
National Science Centre. 

 

 [1] W. Cai, A. Katrusiak,  Giant negative linear compression positively coupled to massive thermal 
expansion in a metal–organic framework, Nature Commun, 5 (2014) Article number: 4337 

 [2] W. Cai, J. He, W. Li, A. Katrusiak, Anomalous Compression of a Weakly CH∙∙∙O Bonded 
Nonlinear Optical Molecular Crystal, J. Mater. Chem. C, 2 (2014) 6471–6476. DOI: 
10.1039/C4TC00654B  

[3] W. Cai, A. Gładysiak, M. Anioła, V. J. Smith, L. J. Barbour, A. Katrusiak, Giant negative area 
compressibility tunable in a soft porous framework material, J. Am. Chem. Soc. 137 (2015) 
9296−9301. 

[4] S. Sobczak, A. Katrusiak, Zone-Collapse Amorphization Mimicking the Negative 
Compressibility of a Porous Compound, Cryst. Growth Des. 18 (2018) 1082-1089. 

[5] P. A. Guńka, K. F. Dziubek, A. Gładysiak, M. Dranka, J. Piechota, M. Hanfland, A. 
Katrusiak,  J. Zachara, Compressed arsenolite As4O6 and its helium clathrate As4O6∙2He, Cryst. 
Growth Des. 15 (2015) 3740−3745. 

[6] A. Półrolniczak, S. Sobczak, A. Katrusiak, Solid-State Associative Reactions and the 
Coordination Compression Mechanism, Inorg. Chem. 57 (2018) 8942-8950. DOI: 
10.1021/acs.inorgchem.8b00913
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Koncepcja 'klatratu' po 70 latach ewolucji 

Janusz Lipkowski 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,  
Woycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, j.lipkowski@uksw.edu.pl 

 

Koncepcja klatratu należy do ważnych osiągnięć chemii XX wieku. Początkowo wiązana była z 
przestrzennym dopasowaniem składników „gościa” i „gospodarza” [1], lecz wkrótce dołączone 
zostały fundamentalne kwestie oddziaływań pomiędzy składnikami [2] wraz z definicją warunków 
termodynamicznej stabilności klatratów.ermin ‘klatrat’ jest aktualnie bardzo często używany [3]. 
Jednak istnieje wiele niejasności w rozumieniu tego określenia. Niepewności istniały od dawna, więc 
w roku 1980 na I Międzynarodowym Sympozjum p.n. Clathrate Componds and Molecular Inclusion 
Pheomena” (Jachranka) F. Voegtle i E.Weber zaproponowali wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
‘zwiąkami, w których nie występują oddziaływania gość-gospodarz (klasyfikowane jako wiązania 
chemiczne) a takimi, w których wiązania są obserwowane. Proponowali zastrzeżenie nazwy ‘klatrat’ 
do tego pierwszego przypadku a używanie nazwy ‘kompleks’ do przypadku z wiązaniami 
chemicznymi. Do tego dołączyli schemat terminologii wynikający z typu struktury. Propozycja ta nie 
weszła do kanonu literatury przedmiotu.  W zamian mamy do czynienia z powszechnym stosowaniem 
terminu ‘klatrat’ wszędzie tam, gdzie można wyróżnić motywy strukturalne sieci ‘gospodarza’ od 
wypełnienia przez składnik ‘gość’. Jest to obecnie praktykowany standard, wyraźnie odbiegający od 
definicji termodynamicznych. Mamy więc klatraty ‘nieorganiczne’ czy klatraty ‘metaliczne’. W 
dziedzinie chemii materiałów takie związki mają bardzo duże znaczenie praktyczne. 

W referacie zostanie m.in. przedstawiona alternatywna notacja klatratów, uwzględniająca 
zarówno typ struktury jak i charakter oddziaływań gość-gospodarz. 

Omówiona będzie stopniowa ewolucja terminu ‘klatrat’ i jego związki z terminami ‘organiczny 
zeolit’, ‘Metal Organic Framework’ i ‘Covalent Organic Framework’.  

Zwrócona zostanie uwaga na praktyczne znaczenie tego typu połączeń chemicznych oraz na to, 
jak istotna zmianą w nowoczesnej chemii było wprowadzenie supramolekularnego typupołączeń, 
zwanych początkowo klatratowymi, do podstawowego kannu chemii XXI wieku.  

 

 

[1] D.E. Pali and H.M. Powell, J. Chem. Soc., 1947, 208 and 1948, 571, 815 

[2] J.H. van der Waals and J.C. Platteeuw, Adv. Chem. Phys. 1959, 2, 1 

[3] 11848 t.zw. ‘hits’ tylko w  Cambridge Crystallographic Database do 2017 r.
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Structural Biology – Foundation for Novel Drug Discovery 

Wladek Minor  

Department of Molecular Physiology and Biological Physics, University of Virginia 
Affiliated Professor of Warsaw University 

 

Most of the experimentally determined three-dimensional models of proteins, nucleic acids and 
viruses come from X-ray crystallography experiments, with important contributions made by NMR 
spectroscopy and, recently, by Cryo-Electron Microscopy. Structural information has paved the way 
for structure-guided drug discovery and laid the foundations for structural bioinformatics. However, 
structural biology still has a few fundamental limitations, some of which may be overcome and 
complemented using emerging methods and technologies in other areas of structural biology. 
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Multipolowe atomowe czynniki rozpraszania dla elektronów  

Paulina Maria Dominiak 

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, pdomin@chem.uw.edu.pl 

 

Ostatnimi czasy jesteśmy świadkami ogromnej rewolucji jaka następuje w mikroskopii 
elektronowej. Metody obrazowania pojedynczych cząstek w temperaturach kriogenicznych oraz 
metody dyfrakcji elektronów na nanokryształach małych cząsteczek organicznych lub 
makrocząsteczek biologicznych osiągnęły rozdzielczość bliską atomowej lub wręcz atomową [1, 2].  

Podstawą tych metod jest rozpraszanie wiązki elektronów na potencjale elektrostatycznym. W 
trakcie analizy danych eksperymentalnych konieczne jest użycie odpowiednich atomowych 
czynników rozpraszania [3]. Podobnie jak w rentgenografii, powszechnie stosowany jest model 
niezależnych atomów (IAM). Bardziej zaawansowane modele, zbudowane dla potrzeb bardziej 
dokładnego opisu dyfrakcji rentgenowskiej, mogą być zastosowane również w elektronografii. 

W trakcie prezentacji przedstawię wyniki naszych badań dotyczących zastosowania TAAM 
(Transferable Aspherical Atom Model) w elektronografii. Proponowany model bierze pod uwagę 
fakt, że atomy w cząsteczkach są częściowo naładowane i nie są kuliste. TAAM buduje się w oparciu 
o model multipolowy Hansena-Coppensa. Parametry tego modelu przenieśliśmy z banku UBDB [4]. 
Udokładnienia wykonaliśmy używając elektronowych modułów czynników struktury wyznaczonych 
eksperymentalnie [1] lub wymodelowanych metodami teoretycznymi. Wyniki pokazują możliwości 
i ograniczenia metody TAAM w elektronografii. Między innymi omówię czy i o ile poprawiają się: 
statystyki dopasowania modelu, pozycje atomów (w szczególności wodoru) oraz parametry drgań 
termicznych atomów. Wyniki odniosę do efektów zastosowania TAAM w rentgenografii. 

 

Badania były sponsorowane przez Narodowe Centrum Nauki,  

projekt nr. UMO-2017/27/B/ST4/02721. 

 

[1] ACS Cent. Sci. 2018, 4, 1587;  

[2] Angew. Chem, Int. Ed. 2018, 57, 16313 

[3] IUCrJ 2018, 5, 348 

[4] Acta Cryst 2019, A75, 398. 
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Stereochemical restraints for nucleic acids revisited  

Mariusz Jaskolskia),b) 
a)Department of Crystallography, Faculty of Chemistry, A. Mickiewicz University, Poznań  

b)Center for Biocrystallographic Research, Institute of Bioorganic Chemistry, Polish Academy  
of Sciences, Poznań, mariuszj@amu.edu.pl 

 

The reference dictionary of nucleic acid stereochemistry was compiled from data contained in 
the CSD in 1996, and presented in the classic paper by Parkinson et al. (1). Nearly 25 years later and 
with the CSD expanded almost 10 times (and the PDB 40 times, with the number of atomic resolution 
nucleic acid structures on the rise) it is a good moment to re-assess the validity of those standards and 
to see if a more sophisticated paradigm (for example, expression of covalent stereochemistry as 
conformation-dependent functions) might be possible. We based our analysis on rigorous statistical 
treatment of suitable CSD fragments, divided into the three main classes of the principal nucleic acids 
constituents. The covalent geometry of the phosphodiester group is indeed dependent on 
conformation, albeit in a discrete way, where the O-P-O bond angles and distances are grouped into 
six conformational categories. The same clustering results were obtained by manual analysis and by 
automatic machine-learning algorithms, confirming that artificial intelligence and machine learning 
can be successfully applied for the discovery of complicated structural patterns in data-mining 
experiments. Obviously, the nucleobase geometry is not expected to be conformation-dependent but 
in this class we tested different hypotheses, e.g. if the CSD data correctly represent WC base pairs, 
or if advanced quantum mechanical (QM) calculations could provide sufficiently accurate restraint 
targets. While the QM models are indeed remarkably good, they are still inferior to high-quality CSD 
data. However, for artificial nucleobases without CSD representation (e.g. iCiG), QM calculations 
provide the best source of stereochemical restraints. For the glycosidic moiety, the situation is 
complex because some of the geometrical parameters (e.g. the glycosidic bond) depend on 
conformation (in a functional or in a discrete way), while other do not. 

 Overall, our results confirm that the Parkinson library is still remarkably valid and could be 
used without compromising the quality of macromolecular models. However, since there are some 
parameters that require adjustment, and as our statistical and analytical tools are more sophisticated, 
we suggest to use the current library for refinement of nucleic acids structure. For convenience, a 
RestraintLib webserver has been created (http://achesym.ibch.poznan.pl/restraintlib/) to allow easy 
generation of external restraints for the most popular refinement programs.  

 

[1] G. Parkinson et al., Acta Cryst. 1996, D52, 57-74.    
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The Chemistry of Artificial Protein Cages 

Jonathan Heddle 

Bionanoscience and Biochemistry Laboratory, Malopolska Centre of Biotechnology, 
Jagiellonian University, Poland, jonathan.heddle@uj.edu.pl 

 

Artificial protein cages are a growing area of interest due to their interesting properties, ability 
to be used as model macromolecular protein complexes and potential for application as programmable 
delivery systems. We recently produced an artificial protein cage, “TRAP-cage” from 24 copies of a 
ring shaped protein [1-3] and found it to have interesting physical, chemical and geometrical 
properties. The rings in the structure are held in place by gold(I) atoms which provide an unusual 
switchable assembly feature to the cages. In this presentation I will present our protein cage work 
including the structural model as well as current ongoing efforts to produce further, modified 
versions. 

 

[1] Malay, A. D. et al. An ultra-stable gold-coordinated protein cage displaying reversible assembly. 
Nature 569, 438-442 (2019). 

[2] Imamura, M. et al. Probing structural dynamics of an artificial protein cage using high-speed atomic 
force microscopy. Nano Lett. 15, 1331-1335 (2015). 

[3] Malay, A. D. et al. Gold Nanoparticle-Induced Formation of Artificial Protein Capsids. Nano Lett. 
12, 2056-2059 (2012). 
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Od pojedynczej szczeliny do periodycznych, modulowanych 
i kwaziperiodycznych kryształów – nowe podejście do analizy dyfrakcyjnej 

układów aperiodycznych.  

Janusz Wolny, Radosław Strzałka, Ireneusz Bugański 

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, janusz.wolny@fis.agh.edu.pl 

 

Licząca ponad sto lat analiza dyfrakcyjna dla periodycznych kryształów napotkała na 
poważne trudności przy próbie opisu obrazów dyfrakcyjnych dla układów aperiodycznych, takich jak 
struktury modulowane, czy kwazikryształy.[1,2] W celu przywrócenia periodyczności w przestrzeni 
prostej powszechnie stosuje się podejście wielowymiarowe. W tym ujęciu rzeczywista struktura staje 
się rzutem skośnokątnym wybranej części wielowymiarowej struktury periodycznej.[2] W opisie 
wielowymiarowym zdefiniowana jest zarówno periodyczna sieć prosta, jak i symetrycznie 
równoważna periodyczna sieć odwrotna, co pozwala na użycie dobrze znanych metod krystalografii 
klasycznej. Problem polega na braku uniwersalności takiego podejścia. Dla każdego przypadku 
trzeba na nowo definiować zarówno wymiar użytej przestrzeni oraz tzw. powierzchnię atomową, 
czyli matematyczny obiekt stowarzyszony z realnym atomem, a opisujący hipotetyczne położenie 
atomu w dodatkowych wymiarach. Problem jest nadzwyczaj skomplikowany nawet dla prostych 
modelowych struktur matematycznych. Poza tym istnieje wiele struktur modelowych, dla których 
struktura nie staje się periodyczną w żadnej przestrzeni o skończonej liczbie wymiarów. Na jeszcze 
większe trudności napotykamy przy opisie dynamiki układów wielowymiarowych. Pojawiła się więc 
próba opisu dowolnej struktury przy użyciu tylko przestrzeni fizycznej (3D), rezygnująca z pojęcia 
sieci prostej i odwrotnej wraz ze stowarzyszonymi z nimi elementami symetrii. Metoda ta 
wykorzystuje własności transformaty Fouriera i oparta jest na obliczaniu stosownych rozkładów 
prawdopodobieństwa położeń atomów względem stowarzyszonej z wektorem rozproszenia sieci 
referencyjnej. Rozkłady te są dobrze zdefiniowane w średniej komórce elementarnej. Niezerowe 
wartości prawdopodobieństwa dla dwóch niewspółmiernych wartości wektora falowego układają się 
wzdłuż charakterystycznych odcinków opisywanych przez czynnik skalowania struktury, co znacznie 
upraszcza obliczenia obrazu dyfrakcyjnego. Ostatecznie prowadzi to do wyrażenia na czynnik 
strukturalny w postaci wielomodalnej transformaty Fouriera z rozkładów prawdopodobieństwa. 
Oddzielnym problemem jest opis dynamiki struktury i związanymi z nią poprawkami na fonony i 
fazony w obrazie dyfrakcyjnym.[3] W referacie przedstawione zostaną przykłady zastosowania tej 
nowej metody do opisu obrazów dyfrakcyjnych pochodzących od pojedynczej szczeliny, poprzez 
kryształy periodyczne i kwaziperiodyczne, w tym również struktury modulowane, zarówno 
współmiernie, jak i niewspółmiernie. 

 

[1] J. Wolny, I. Buganski and R. Strzalka, Philosophical Magazin 2016, 96, 1344-1359.  

[2] J. Wolny, I. Buganski & R. Strzalka, Crystallography Reviews 2018, 24, 22–64.  

[3] R. Strzalka, I. Buganski, P. Kuczera, L. Pytlik, J. Wolny, Crystals 2019, 1-10. 
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Krystalografia globalna - krystalografia lokalna: skorelowany nieporządek  
w kryształach 

Marek Wołcyrza), Dorota Kowalskaa), Marek Paściakb) 

a)Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN, ul. Okólna 2, 50-7422 Wrocław, 
m.wolcyrz@intibs.pl 

b)Fizykálni ústav, Akademie vĕd České republiky, Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8  

 

Pojęcie nieporządku w kryształach można rozumieć w szerokim sensie, jako wszelkie 
zaburzenia struktury oddalające kryształy rzeczywiste od ich idealnych, nieskończonych, ściśle 
periodycznych, bezdefektowych i stacjonarnych modeli. Takie zaburzenia to: defekty punktowe, 
dyslokacje, błędy ułożenia płaszczyzn, wydzielenia, domeny, bloki mozaiki, drgania cieplne atomów 
lub cząsteczek, podstawienia lub przesunięcia atomów, deformacje sieci krystalicznej na skutek 
naprężeń, itp. Niestety, stosowana w krystalograficznej analizie strukturalnej metoda doświadczalna 
– dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego, neutronów lub elektronów – nie jest czuła na większą 
część takich defektów, jeśli tylko nie występują one w krysztale w sposób skorelowany. Dopiero 
korelacje o krótszym lub dłuższym zasięgu sprawiają, że obraz dyfrakcyjny strukturyzuje się i 
przybiera kształt możliwy do interpretacji.  

 W niniejszym referacie omówione zostaną wybrane kryształy nieuporządkowane w węższym 
sensie, takie w których zaburzony został podstawowy dla wszystkich kryształów porządek dalekiego 
zasięgu, ale zaburzenie to nie może być czysto przypadkowe, lecz opisane jest dodatkowym 
porządkiem wynikającym z korelacji: porządkiem bliskiego zasięgu. Tak więc rozważane tu 
kryształy to kryształy z porządkiem bliskiego zasięgu nałożonym na uporządkowanie 
dalekozasięgowe. Można mówić o nich nieco nieprecyzyjnie, ale w sposób trafnie oddający istotę 
zjawiska, jako o kryształach ze „skorelowanym nieporządkiem”. 

 Termin „skorelowany nieporządek” zyskuje coraz większą popularność. Opublikowany 
niedawno w Nature przeglądowy artykuł na ten temat [1] potwierdza rosnące zainteresowanie tą 
tematyką. Wynika to z przeświadczenia, że własności fizyczne wielu materiałów funkcjonalnych 
wiążą się ściśle z występującym w nich nieporządkiem. Ponadto, pojawiające się wtedy tzw. 
ustrukturyzowane rozpraszanie dyfuzyjne dostarczyć może wiele cennych informacji o strukturze 
lokalnej badanych materiałów, trudnych do uzyskania innymi metodami [2-6]. 

  

[1] D. A. Keen, A. L. Goodwin, Nature, 2015, 521, 303-309. 
[2] M. Paściak, M. Wołcyrz, A. Pietraszko, Phys. Rev. B, 2008, 78, 024114.  
[3] D. Komornicka, M. Wołcyrz, A. Pietraszko, Cryst. Growth and Design 2014, 14, 5784−5793. 
[4] D. Komornicka, M. Wołcyrz, A. Pietraszko, W. Sikora, A. Majchrowski, J. Solid State Chem. 
2015, 230, 325-336. 
[5] T. J. Bednarchuk, D. Kowalska, V. Kinzhybalo. M. Wołcyrz, Acta Cryst. B, 2017, 73, 337–346.  
[6] D. Kowalska, E. Piskorska-Hommel, A. Majchrowski, M. Wołcyrz, J. Solid State Chem., 2019, 
276, 146-151. 
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Spektrometria masowa metodą identyfikacji 
produktów reakcji wysokociśnieniowych 

Paulina Ratajczyk, Szymon Sobczak, Andrzej Katrusiak 

Zakład Chemii Materiałów, Wydział Chemii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, ratajczykpaula@gmail.com 

 

Spektrometria masowa jest jedną z najważniejszych technik analitycznych, która swoją 
popularność zawdzięcza wysokiej czułości oraz szybkości. Metodę tą wykorzystuje się między 
innymi w badaniach identyfikacji zanieczyszczeń, w kryminalistyce oraz farmacji.[1] Jest ona 
również nieoceniona przy kontroli oraz analizie wyników reakcji organicznych.  

Poszukiwania nowych, przyjaznych środowisku reakcji chemicznych staje się coraz większym 
wyzwaniem dla naukowców z całego świata. Nowatorskim podejściem do rozwiązania tego 
problemu jest indukowanie reakcji chemicznej wysokim ciśnieniem. Syntezą, której 
wysokociśnieniowy mechanizm postanowiliśmy poznać jest metateza aromatycznych disulfidów. W 
warunkach normalnych, jedynym sposobem na otrzymanie produktów tej reakcji w wysokiej 
wydajności jest mielenie substratów w młynie kulowym, jednakże w procesie tym konieczne jest 
zastosowanie zasadowego katalizatora.  

W naszych badaniach przeprowadziliśmy szereg reakcji pomiędzy: (4-CH3PhS)2, (2-NO2PhS)2, 
(2-NH2PhS)2 oraz (4-ClPhS)2. W celu potwierdzenia, że reakcja zaszła oraz że otrzymany został 
oczekiwany produkt, każdorazowo wykorzystano spektrometrię masową. Dzięki niezwykle czułej 
metodzie byliśmy w stanie analizować mikro ilości produktów otrzymanych w diamentowej komorze 
reakcyjnej, której objętość waha się od 0.03 do 0.05 μl, a następnie poprzez zmianę stężenia, ciśnienia 
lub użytego rozpuszczalnika, mogliśmy poprawić jej wydajność oraz selektywność. Co więcej, dzięki 
dostosowaniu odpowiednich warunków byliśmy w stanie uzyskać produkt w formie wysokiej jakości 
monokryształów. Reakcja ta jest pierwszym przykładem, gdzie wpływ katalizatora lub czynników 
redukujących zastąpiono wysokim ciśnieniem.[2] 

 

 

Rys. 1. Schemat reakcji metatezy disulfidów.  
 

 Praca została sfinansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium 
2017/27/N/ST5/00693)  

 

[1] E. De Hoffmann, Kirk‐Othmer Encyclopedia of Chemical Technology. 2000. 

[2] S. Sobczak, W. Drożdż, G. I. Lampronti, A. M. Belenguer, A.Katrusiak, A. R. Stefankiewicz, 
Chem.: Eur. J. 2018, 24, 8769-8773. 



 

S12-13 

 

S12 
CHEMIA STRUKTURALNA  

I KRYSTALOGRAFIA 

KS02 
3 września (wtorek)  
budynek: A, sala: 45 
sesja: 11:00-13:00 

 

Badania fotokrystalograficzne kompleksów nitrowych niklu (II) 

Sylwia E. Kutniewska, Radosław Kamiński, Adam Krówczyński,  Katarzyna N. Jarzembska 

Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, Polska 

 

Projektowanie materiałów półprzewodnikowych, których właściwości można w sposób świadomy 
kontrolować i zmieniać, jest ważne w dziedzinie  chemii materiałów. Jednak zrozumienie 
podstawowych procesów fizykochemicznych w układach fotoaktywnych wymaga szczegółowej 
wiedzy na temat związanych z nimi zmian w ich strukturze na poziomie molekularnym i 
makrocząsteczkowym. Za pomocą technik fotokrystalografii łączących monokrystaliczną dyfrakcję 
rentgenowską ze spektroskopią, możemy badać wpływ zmian strukturalnych wywołanych pod 
wpływem światła i temperatury w kryształach w stanie ustalonym. 

W niniejszym doniesieniu przedstawiamy syntezę i krystalizację szeregu kompleksów niklu(II) 
zawierających ugrupowanie nitro i ich dogłębne badanie przy użyciu nowoczesnych technik dyfrakcji 
rentgenowskiej (1-4). Chcielibyśmy skupić się na znalezieniu zależności między strukturą materiału 
(upakowanie kryształu, oddziaływania międzycząsteczkowe, stabilność sieci krystalicznej) a jego 
zachowaniem (właściwości przełączania, konwersja procentowa, zmiany strukturalne) po 
wystawieniu na bodźce zewnętrzne. Jednym z aspektów wyjaśniających nasze zainteresowanie grupą 
NO2 związaną z centrum metalicznym jest zdolność do koordynacji w więcej niż jenym trybie 
łączenia. Wybrane przez nas kompleksy różnią się od siebie pozycją grupy metylowej w częsci 
ketonowej. Wszystkie badane układy istnieją w stanie podstawowym jako izomer nitrowy (Ni-N-O, 
O). Każdy z nich pod wpływem światła LED ulega transformacji z formy nitro na nitrito. Podczas 
prezentacji zaproponujemy możliwe mechanizmy reakcji izomeryzacji zestawiając metody 
eksperymentalne z modelowaniem teoretycznym i obliczeniami kwantowymi. Poznanie natury tego 
procesu w przyszłości może przyczynić się do świadomego i racjonalnego projektowania materiałów 
o konkretnych właściwościach, m.in. w optoelektronice, materiałach zmieniających kolor, czy 
urządzeniach do przechowywania danych o dużej pojemości. 

 

 

Podziękowanie: Grantowi PRELUDIUM (2017/25/N/ST4/02440) Narodowego Centrum Nauki za 
wsparcie finansowe. Wrocławskiemu Centrum Sieciowo-Superkomputerowego (grant nr 285) za 
możliwość wykorzystania klastra obliczeniowego. Pomiary dyfrakcji wykonane zostały na Wydziale 
Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na dyfraktometrze SuperNova firmy Rigaku Oxford 
Diffraction, którego zakup był sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (POIG.02.01.00-14-122/09).  
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Badania strukturalne i aktywność przeciwgruźlicza 3,4-dipodstawionych 
pochodnych 1,2,4-triazolo-5-tionu 

Zbigniew Karczmarzyka), Waldemar Wysockia),  Monika Pituchab), Marta Swatko-Ossorc), 
Grażyna Ginalskac) 

a)Instytut Chemii, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. 3 Maja 54,  
08-110 Siedlce, kar@uph.edu.pl 

b) Samodzielna Pracownia Radiofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin 

c) Katedra i Zakład Biochemii i Biotechnologii, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 
Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin 

   

W prezentowanym komunikacie przedstawiamy syntezę, wyniki badań strukturalnych 
metodami rentgenowskimi i metodami obliczeniowymi chemii kwantowej na poziomie 
DFT/B3LYP/6-311G(d,p) oraz wyniki dokowania molekularnego pochodnych 3,4-dipodstawionych 
1,2,4-triazolo-5-tionu. Związki te wykazały zróżnicowaną aktywność przeciwgruźliczą w testach 
biologicznych in vitro przeciwko Mycobacterium tuberculosis H37Ra, Mycobacterium phlei, 
Mycobacterium smegmatis i Mycobacterium timereck. Wśród przebadanych związków na szczególną 
uwagę zasługuje 4-(3,4-dichlorofenylo)-3-(2-pirydylo)-1H-1,2,4-triazolo-5-tion (Rys. 1), który 
powoduje zahamowanie wzrostu M. H37Ra w stężeniu 0,976 μg/ml oraz M. pheli w stężeniu 7,81 
μg/ml.  

 

 
Rys. 1. 4-(3,4-dichlorofenylo)-3-(2-pirydylo)-1H-1,2,4-triazolo-5-tion   

 

Wyniki badań strukturalnych i biologicznych wykorzystano do podjęcia próby wyjaśnienia 
mechanizmu działania na poziomie molekularnym badanych 1,2,4-triazolo-5-tionów w kierunku 
aktywności przeciwgruźliczej poprzez wiązanie z enzymem syntetazy glutaminowej MtGS.[1]  

 

 [1] M. Pitucha, Z. Karczmarzyk, M. Swatko-Ossor, W. Wysocki, M. Woś, K. Chudzik, G. Ginalska, 
A. Fruziński, Molecules 2019, 24, 251-266. 
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Chemia strukturalna kokryształów binarnych alifatycznych diamin i dioli  

Grzegorz Cichowicz, Łukasz Dobrzycki, Michał Cyrański, Roland Boese  

Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, 
ul. Pasteura 1, 02-093Warszawa, gcichowicz@chem.uw.edu.pl 

 

Proste cząsteczki amin i alkoholi znajdują szerokie zastosowanie jako „bloki budulcowe” 
w syntezie supramolekularnej, proste rozpuszczalniki czy ligandy kompleksujące. Wynika to głównie 
z obecności grupy aminowej bądź hydroksylowej w strukturze tych związków. Grupa  
–NH2 może być donorem dwóch protonów i posiadając jedną wolną parę elektronową może być 
akceptorem wiązania wodorowego. W przypadku alkoholi sytuacja jest odmienna, gdyż na atomie 
tlenu grupy -OH zlokalizowane są dwie wolne pary elektronowe a tylko jeden proton może być 
uwspólniany. Z tego względu pomiędzy cząsteczkami tych czystych  związków mogą tworzyć się 
maksymalnie dwa wiązania wodorowe. Powyższe fakty determinują powstawanie motywów 
łańcuchowych w strukturach krystalicznych tych czystych związków. Łącząc tą informację 
z właściwościami donorowo – akceptorowymi obu grup sugeruje, że obie grupy związków, 
w kokryształach o stechiometrii 1 : 1, mogą być komplementarne. [1] 

Kokryształy pierwszorzędowych alkoholi monohydroksylowych i amin tworzą struktury 
o topologii podobnej do struktury jednej z alotropowych odmian arsenu – arsenu szarego. W celu 
budowy struktur o rozbudowanych motywach trójwymiarowych, dokonałem kokrystalizacji diamin 
i dioli o różnych długościach łańcucha alifatycznego (od 2 do 6 atomów węgla). Korzystając z metody 
krystalizacji in situ w której krystalizacja wspomagana jest laserem IR [2], w wielu przypadkach 
udało się uzyskać struktury krystaliczne, w których większość tworzy warstwy zbudowane z 
sześcioczłonowych, pierścieniowych motywów strukturalnych – podobne jak w przypadku 
kokryształów pierwszorzędowych alkoholi monohydroksylowych i amin. Jednak w kilku 
przypadkach, np. w przypadku kokryształu 1,5-diaminopentan:1,5-pentanodiol (1:1), motyw ten nie 
występuje, co jest nierzadko związane ze zmianą konformacji aminy bądź alkoholu.  

Powyższy projekt ma charakter przeglądowy dla chemii strukturalnej tego typu związków. 
Poszerzeniem tej idei jest zamiana niektórych cząsteczek na ich odpowiedniki nienasycone. Takim 
przypadkiem jest pomyślna kokrystalizacja powyższych diamin z-1,4-but-2-endiolem, gdzie 
w przypadku kokryształu z 1,4-diaminobutanem i 1,6-diaminoheksanem powstały struktury 
modulowane z nieuporządkowanymi cząsteczkami diolu. Takie układy mogą być wykorzystane jako 
potencjalne ośrodki dla reakcji fotochemicznych pomiędzy cząsteczkami nienasyconymi.  

 

 

Projekt wykonany w ramach grantu SONATA BIS NCN nr 2016/22/E/ST4/00461 pt. Inżynieria 
krystaliczna alkoholi i amin 
 

[1] O. Ermer, A. Eling, J. Chem. Soc. Perkin Trans. 1994, 2, 925-988. 

[2] R. Boese, Z. Kristallogr. 2014, 229, 595-601. 
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Pierwsza struktura krystaliczna drugiego rotameru ksylitolu  

Monika Wanata,b), Maura Malińskaa) Rafał Sicińskic) Krzysztof Woźniaka) 
a)Platforma do badań krystalograficznych oraz biofizycznych, Centrum Nauk Biologiczno 

Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, ul. Żwirki i Wigury 101,  
02-089 Warszawa 

b)Kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski, 
ul. Stefana Banacha 2C, 02-097 Warszawa 

c)Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawamwanat@uw.edu.pl 

 

Ksylitol jest alkoholem polihydroksylowym powszechnie używanym jako słodzik. Począwszy 
od roku 1969[1], do tej pory w bazie CSD (ang. The Cambridge Structural Database) zdeponowano 
pięć struktur tego związku, w tym dane pochodzące z dyfrakcji neutronów[2] oraz dane 
wysokorozdzielcze o rozdzielczości równej 0.41 Å. [3] W niniejszym komunikacie zostanie 
przedstawiona nowa, nieznana do tej pory forma polimorficzna ksylitolu, będąca innym rotamerem 
tego związku. Startując z wyidealizowanej płaskiej formy liniowej ksylitolu, dla dotychczas 
wykrystalizowanego rotameru 1, następował obrót wokół wiązania C3-C4. W przypadku 
nowoodkrytego rotameru (rotamer 2) obrót ten następuje wokół wiązania C2-C3.  Schematy 
omawianych rotamerów zostały zaprezentowane na Rys. 1. Ta zmiana konformacyjna jest subtelna, 
dodatkowo obie formy charakteryzują się takimi samymi parametrami komórki elementarnej w 
grupie przestrzennej P212121. Niemniej jednak są to dwie różne, nienakładalne struktury. Oprócz 
wskazania różnic i podobieństw pomiędzy tymi formami, które stanowiły parę rotamerów, badania 
te zwracają uwagę na potencjalny problem występowania i detekcji rotamerów (badanych rotamerów 
ksylitolu nie da się wykryć metodami proszkowymi oraz pomiarami neutronowymi ze względu na 
brak anomalnego rozpraszania) oraz konieczność właściwego nazewnictwa struktur deponowanych 
w bazie CSD, zgodnie z zaleceniami IUPAC. W przypadku ksylitolu, kluczowa w nazewnictwie jest 
konfiguracja absolutna atomów C-2 (R) oraz C-4 (S). Tylko jedna z pięciu zdeponowanych struktur 
była nazwana poprawnie. Uzyskane wyniki zostały poparte szczegółową analizą geometryczną oraz 
obliczeniami teoretycznymi energii dimerów, energii kohezji oraz energii konformacji cząsteczki. 

 
Rys. 1. Rysunek obrazujący rotacje omawianych form krystalicznych ksylitou, startując z liniowej formy tego związku. 

 

[1] H. S. Kim, G. A. Jeffrey, Acta Cryst. B. 1969, 25, 2607–2613. 

[2] A. Ø. Madsen, , S. Larsen, Acta Cryst. B. 2003, 59, 653–663. 

[3] A. Ø. Madsen, H. O. Sørensen, C. Flensburg, R. F. Stewart, S. Larsen, Acta Cryst. A. 2004, 60, 
550–561.

     Rotamer 2                   Rotamer 1 
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Strukturalna rola wody w elektrolitach baterii litowo-jonowych opartych na 
solach z anionami dicyjanoimidazolowymi 

Maciej Dranka
Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej,

 ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa, mdranka@ch.pw.edu.pl 

Szybkiemu wzrostowi zapotrzebowania na coraz wydajniejsze baterie litowo-jonowe towarzyszą
intensywne poszukiwania nowych układów elektrolitów charakteryzujących się korzystniejszymi 
parametrami użytkowymi oraz zwiększonym bezpieczeństwem pracy. Jedną z możliwych metod
poprawy bezpieczeństwa jest ograniczenie bądź wyeliminowanie dotychczas stosowanych palnych
rozpuszczalników organicznych i zastąpienie ich na przykład wodą. Nie bez znaczenia zostaje tutaj 
także aspekt ekologiczny tak zaprojektowanych elektrolitów. Stąd też coraz większe 
zainteresowanie na tym polu elektrolitami opartymi o wodne roztwory soli litowych lub ich hydraty.
Ponieważ wykorzystywany komercyjnie w bateriach litowych heksafluorofosforan litu (LiPF6) w
reakcji z wodą ulega rozkładowi z wydzieleniem niebezpiecznego fluorowodoru, badania skupiają
się obecnie na nowych solach litowych z trwalszymi anionami imidkowymi bądź dicyjanoimidazo-
lowymi (TDI). Te ostatnie są przedmiotem intensywnych badań na Wydziale Chemicznym
Politechniki Warszawskiej. Przeprowadzone badania strukturalne serii hydratów soli LiTDI o
różnym stopniu uwodnienia otrzymywanych na drodze kontrolowanej, stopniowej hydrolizy
dostarczyły wielu cennych informacji stanowiących dobry punkt wyjścia do projektowania nowych
układów wykorzystujących elektrolit na bazie wody. Analiza procesu hydratacji soli LiTDI i 
budowy szeregu fragmentów strukturalnych występujących w budowie hydratów umożliwiła 
również zaproponowanie mechanizmu działania soli LiTDI jako dodatku poprawiającego parametry
elektrochemiczne komercyjnych elektrolitów zawierających sól LiPF6.

Rys. 1. Motywy strukturalne wyodrębnione ze struktur hydratów tworzących się w trakcie stopniowej kontrolowanej 
hydrolizy soli LiTDI. [1]  

[1] M. Dranka, G. Z. Żukowska, P. Jankowski, Snapshots of the Hydrolysis of Lithium 4,5-
Dicyanoimidazolate-Glyme Solvates. Impact of Water Molecules on Aggregation Processes in 
Lithium-Ion Battery Electrolytes, J. Phys. Chem. C, 2018, 122, 3201.
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Zastosowanie przewidywania struktur krystalicznych w analizie strukturalnej 

Marta K. Dudeka)b), Graeme M. Dayb), Grzegorz D. Bujaczc), Piotr Palucha),  
Marek J. Potrzebowski a)  

a)Centrum Badań Molekularnych i Markomolekularnych PAN, ul. Sienkiewicza 112, Łódź 
mdudek@cbmm.lodz.pl 

b) School of Chemistry, University of Southampton, University Road, SO17 1BJ Southampton, U 
c) Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechnika Łódzka, Stefanowskiego 4/10, Łódź 

 

Przewidywanie struktur krystalicznych (CSP) oferuje możliwość przewidzenia wszystkich 
korzystnych energetycznie struktur krystalicznych bez jakiejkolwiek uprzedniej wiedzy na temat ich 
preferencji krystalizacyjnych. Metoda ta coraz częściej stosowana jest w połączeniu z krystalografią 
NMR do określenia struktury krystalicznej związków, które nie dają się opisać za pomocą innych 
technik analitycznych. Rysunek 1 przedstawia tzw. krajobraz energii krystalicznej, w którym każdy 
punkt to inna, unikatowa struktura krystaliczna znaleziona w procedurze CSP. Uważa się, że 
eksperymentalnie będzie obserwowana ta struktura, która stanowi minimum globalne na takim 
krajobrazie. [1] 

 
Rys. 1. Krajobraz energii sieci krystalicznej dla epikatechiny wraz ze strukturą stanowiącą minimum globalne tego 

krajobrazu, identyczną ze strukturą eksperymentalną.  
 

W wykładzie zaprezentowane zostaną możliwości i ograniczenia metody CSP, wraz z 
konkretnymi przykładami zastosowań w badaniach strukturalnych katechiny i jej pochodnych [1, 2] 
oraz leku przeciwłuszczycowego, apremilastu [3].  

 

Przedstawiane badania są współfinansowane z Narodowego Centrum Nauki (UMO-
2017/25/B/ST4/02684) oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1664/MOB/V/2017/0). W 
pracy wykorzystano zasoby obliczeniowe sieci PLGrid, ICM UW (grant G67-11), IRIDIS High 
Performance Computing Facility oraz UK Materials and Molecular Modelling Hub (grant EPSRC 
EP/P020194/1) 

 

[1] M. K. Dudek, G. M. Day, CrystEngComm 2019, 21, 2067-2079.  

[2] M. K. Dudek, G. D. Bujacz, M. J. Potrzebowski, CrystEngComm 2017, 19, 2903–2913   

[3] M. K. Dudek, E. Wielgus, P. Paluch, J. Śniechowska, M. Kostrzewa, G. M. Day, G. D. Bujacz, 
M. J. Potrzebowski, Acta Cryst B (w recenzji) 
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Rozpoznanie molekularne w kryształach wieloskładnikowych 
zawierających N-trifenyloacetylotyrozynę 

Agnieszka Czapika,b) 
a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, agnieszka.czapik@amu.edu.pl 
b)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii, 

 ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań  

 

W chemii supramolekularnej grupa trytylowa wykorzystywana jest do konstrukcji maszyn 
molekularnych oraz kompleksów molekularnych typu gość-gospodarz. Znaczna objętość grupy 
trytylowej sprzyja tworzeniu w sieci krystalicznej przestrzeni potencjalnie dostępnych dla cząsteczek 
gościa, w szczególności cząsteczek rozpuszczalnika.[1] 

Prezentowane badania miały na celu wykazanie zdolności amidu kwasu trifenylooctowego,  
N-trifenyloacetylotyrozyny (TrCOTyr) do tworzenia układów wieloskładnikowych – solwatów oraz 
kokryształów. Wykazano, że N-trifenyloacetylotyrozyna tworzy solwaty, jednak zdolność ta jest 
ograniczona, co związane jest z dużą labilnością konformacyjna cząsteczki gospodarza.  
W otrzymanych izostrukturalnych solwatach z metanolem oraz etanolem, cząsteczki amidu 
oddziałują ze sobą przez wiązania wodorowe typu O-H···O z utworzeniem cyklicznego dimeru kwasu 
karboksylowego. Cząsteczki alkoholu oddziałują z gospodarzem przez wiązania wodorowe typu O-
H···O i N-H···O i uwięzione są między cząsteczkami amidu. (Rys 1) 

Zdolność do tworzenia kompleksów typu gość - gospodarz wykazano dla cząsteczek zasad 
organicznych – chinoksaliny, 1,5-naftyrydyny oraz 4,4’-bipirydyny. Podstawową jednostkę 
strukturalną w badanych kokryształach stanowi heterotrimer utrzymywany przez wiązania 
wodorowe, w którym cząsteczka zasady stanowi łącznik między dwiema grupami karboksylowymi 
amidu. 

 
Rys. 1. Oddziaływania międzycząsteczkowe w  strukturze solwatu TrCOTyr·MeOH 

 

Przeprowadzone badania wykazały, że N-trifenyloacetylotyrozyna może tworzyć roztwory 
stałe enacjomerów, co jest o tyle ciekawe, że zgodnie z doniesieniami literaturowymi, mniej niż 1% 
związków chiralnych wykazuje taką zdolność.[2]  

 

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr DEC-2016/B/ST5/00100 

 

[1] M. Akazome, w Advances in Organic Crystal Chemistry, R. Tamura, M. Miyata (Eds.); Springer: 
Japan; 2015; pp. 463-482.  

[2] J. Jacques, A. Collet, S. Wilen, Enantiomers, racematers and resolutions; Wiley, 1981. 
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Badania strukturalne solwatów  
2-({3-[(4-(2-metoksyfenylo)piperazyn-1-ylo)metylo]benzylo}oksy)benzamidu  

- nowego liganda receptorów 5-HT1A i 5-HT7   

Edyta Pindelskaa), Izabela D. Madurab), Anna Marczewska-Rak a), Paulina H. Marek b,c), 
 Jolanta Jaśkowska d)  

a) Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny 
Laboratoryjnej, Katedra Chemii Nieorganicznej i Biomateriałów, ul. Banacha 1, 02-097 Warszawa 

edyta.pindelska@wum.edu.pl 
b) Politechnika Warszawska, Wydział Chemiczny, Katedra Chemii Nieorganicznej,  

ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa  
c) Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii, Zakład Chemii Teoretycznej I Strukturalnej,  

ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa 
d) Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Chemii  

i Technologii Organicznej, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków 

 

Serotonina jest bardzo ważnym neuroprzekaźnikiem mającym swój udział  
w patomechanizmie chorób psychicznych. Schorzenia typu depresyjnego, obok schizofrenii  
i zaburzeń lękowych, są najczęściej występującymi oraz najbardziej obciążającymi w aspekcie 
finansowym terapii chorobami ośrodkowego układu nerwowego. Z tego powodu w ostatnich latach 
znacznie wzrosło zainteresowanie badaniami nad ligandami receptorów serotoninowych z grupy 
arylopiperazyn, czego wynikiem jest poszukiwanie nowych połączeń, które mogą znaleźć 
zastosowanie w leczeniu schorzeń, spowodowanych zmiennym poziomem serotoniny  
w ośrodkowym układzie nerwowym [1-2] 

Celem naszych badań jest strukturalna analiza dwóch solwatów, nowego, potencjalnego leku 
wykazującego bardzo wysokie powinowactwo zarówno do receptora 5-HT1A, jaki i do 5-HT7.  

Badania strukturalne przeprowadzone zostały przy użyciu spektroskopii 13C i 1H NMR  
w roztworze oraz spektroskopii 13C i 15N CP/MAS NMR. W oparciu o pomiar monokrystalicznej 
rentgenowskiej analizy strukturalnej możliwe było określenie struktur krystalicznych badanych 
związków. Solwaty krystalizują w układzie trójskośnym w grupie przestrzennej P-1 z jedną 
cząsteczką związku w komórce elementarnej. Kryształy są izostrukturalne i w obu przypadkach 
cząsteczki rozpuszczalnika wykazują znaczny stopień nieuporządkowania. Rozróżnienie solwatów 
było możliwe jedynie poprzez komplementarną analizę wykorzystującą wyniki badań 
spektroskopowych i dyfrakcyjnych. Badania uzupełnione zostały teoretycznymi obliczeniami 
optymalizacji geometrii, energii, jak również obliczeniami parametrów NMR z wykorzystaniem 
metody DFT, jak i najnowszych metod obliczeniowych bazujących na teorii GIPAW (Gauge 
Including Projector Augmented Waves). 

 

Podziękowanie: LIDER/015/L-6/14/NCBR/2015. 

 

[1] J. Z. Nowak, et all., Receptory i mechanizmy przekazywania sygnału, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa, 2004. 

[2] D. E. Nichols, C. D. Nichols, Chemical Reviews 2008, 108, 1614-1641. 
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Krystalografia NMR jako komplementarne narzędzie 
analizy przemian termicznych 

Tomasz Pawlak 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk,  
Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź, e-mail: tpawlak@cbmm.lodz.pl 

 
Analiza strukturalna związków czynnych biologicznie jest jednym z wyzwań współczesnej 

nauki. Prace nad nowoczesnymi metodologiami przybliżającymi nas do lepszego zrozumienia relacji 
pomiędzy budową a właściwościami, w szczególności w odniesieniu do produktów leczniczych, są 
istotnym zagadnieniem, zarówno na etapie zapewnienia odpowiedniej jakości, jak i generowania 
nowych innowacyjnych rozwiązań. Krystalografia NMR i badania nad jej rozwojem są jedną z tych 
perspektyw, która zbliża nas do tego celu. Pojęciem „krystalografii NMR” możemy określić 
metodologię postępowania dla ustalenia struktury związku chemicznego przy użyciu kombinacji 
metod: NMR w ciele stałym, proszkowego XRD oraz obliczeń teoretycznych. Główną zaletą tej 
metody jest możliwość jej stosowania nie tylko dla związków krystalicznych, ale także dla układów 
mających postać mikrokryształów jak i będących zupełnie amorficznymi. Nie ma również ograniczeń 
co do stosowania jej w przypadku mieszanin związków w postaci ciał stałych lub dla materiałów typu 
„soft matter” (np. błony fosfolipidowe). 

W naszej pracy skupiliśmy się na badaniach m .in. dla wybranych aktywnych składników 
leków z naciskiem na opis wpływu temperatury na zachodzące przemiany w ich strukturze 
krystalicznej.  Analizowane układy zostały scharakteryzowane z wykorzystaniem szeregu technik 
NMR w ciele stałym opartych zarówno o pomiary z wolną rotacją próbki pod kątem magicznym, jak 
również tzw. Very-Fast MAS pozwalający osiągnąć prędkość rotacji rzędu 65kHz. Część 
obliczeniową stanowiło wykorzystanie metod DFT ze szczególnym uwzględnieniem podejścia 
GIPAW, które obecnie stanowi niemalże standardową technikę wykorzystywaną do opisu układów 
w ciele stałym. Dla każdego z badanych obiektów została przeprowadzona analiza dynamiki 
molekularnej z wykorzystaniem spektroskopii NMR w ciele stałym oraz podjęto próbę powiązania 
jej z zachodzącymi przemianami polimorficznymi pod wpływem temperatury. 
 
 
Podziękowanie: Prezentowane badania są częścią projektu nr Homing/2017-4/37 realizowanego w 
ramach programu HOMING Fundacji na rzecz Nauki Polskiej współfinansowanego przez Unię 
Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 
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Indirect detection of 195Pt nuclei in solids via protons 

Piotr Palucha,b), Julien Tréboscb), Olivier Lafonb,c) , Jean-Paul Amoureuxb,d) 

a)Centre of  Molecular and Macromolecular Studies, Polish Academy of Sciences, Sienkiewicza 
112, PL-90 363 Lodz, Poland.  piotr.paluch@gmail.com  

b)Univ. Lille, UMR 8181, UCCS- Unité de Catalyse et de Chimie du Solide, F-59000 Lille, France. 
c)IUF, Institut Universitaire de France, 1 rue Descartes, 75231 Paris, France. 

d)Bruker France, 34 rue de l’Industrie, F-67166 Wissembourg, France. 

 

Pt element is extensively used for applications, such as catalysis or the treatment of cancer. The 
NMR spectra of this heavy spin-1/2 isotope by solid-state NMR are broadened by large chemical shift 
anisotropy (CSA), which can exceed 104 ppm. Acquisition of this wideline spectrum is challenging 
since (i) the signal intensity is spread over a wide spectral range, decreasing the signal-to-noise ratio, 
(ii) standard, high power rectangular pulses are insufficient for uniform excitation of these broad 
pattern and (iii) the width of the spectrum can exceed the probe detection bandwidth. Nevertheless, 
it has been recently demonstrated that these challenges can be alleviated through the indirect detection 
of 195Pt nuclei via protons.[1] As the conventional Cross-Polarization under Magic-Angle Spinning 
(CPMAS) experiment suffer from too limited bandwidth, dipolar-mediated Heteronuclear Multiple 
Quantum Coherence (D-HMQC) sequence has been used to indirectly detect 195Pt nuclei via protons. 
We have analysed the performances and the optimization of these 1H-{195Pt} D-HMQC experiments 
using various excitation schemes for 195Pt channel, such as single rectangular pulse and trains of rotor-
synchronized rectangular pulses in the form of DANTE schemes. Such analysis has used numerical 
simulations of the spin dynamics as well as experiments on the chemotherapeutic drug, cis-platin. 

 

 

Fig1. Simulated 195Pt projection of constant-time 1H-{195Pt} D-HMQC 2D spectra  = 1.47 MHz. (a) Dirac /2-

pulses; (b) D1
4 trains or (c) /2-pulses with 1 = 200 kHz; and (d) SLP with 1 = 42 kHz and t = 24 s.  

1. A. J. Rossini, M. P. Hanrahan, M. Thuo, Phys. Chem. Chem. Phys. 2016, 18, 25284–25295. 
2. P. Paluch, A.G.M. Rankin, J. Trébosc, J., O. Lafon, J.-P. Amoureux, (2019) Solid State Nuclear 

Magnetic Resonance, 100, pp. 11-25. 
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Wpływ modyfikacji liganda na strukturę krystaliczną 1D polimerów 
koordynacyjnych opartych na nowych kwasach bisfosfonowych 

Tomasz Rojeka), Waldemar Goldemana), Katarzyna Ślepokurab), Ewa Matczak-Jona) 
a)Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny, Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław, 

tomasz.rojek@pwr.edu.pl 
b)Uniwersytet Wrocławski, Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14, 50-383 Wrocław 

 

Kwasy bisfosfonowe należą do grupy związków, których główne zastosowanie związane jest z 
ich silnymi właściwościami antyresorpcyjnymi i dużym powinowactwem do jonów wapnia. Z tego 
powodu są z powodzeniem stosowane w terapii chorób, takich jak osteoporoza, choroba Pageta czy 
hiperkalcemia nowotworowa.[1] Wśród komercyjnie dostępnych związków tej klasy największą 
aktywność wykazuje kwas zoledronowy (H4Zol), będący przedstawicielem ostatniej generacji 
bisfosfonianów. Oprócz nauk medycznych bisfosfoniany badane są pod kątem ich zdolności do 
tworzenia krystalicznych form kompleksowych. Obecność w strukturze licznych atomów 
donorowych, stwarza szerokie możliwości tworzenia związków koordynacyjnych o różnych 
architekturach (np. jednowymiarowe polimery koordynacyjne, dwuwymiarowe sieci 
koordynacyjne), obiecujących właściwościach i potencjalnie szerokich zastosowaniach [2]. 

Niniejsza prezentacja ma na celu przedstawienie struktur krystalicznych 1D polimerów 
koordynacyjnych Co(II) opartych na nowym α,α-dipodstawionym analogu kwasu zoledronowego (1) 
i jego pochodnej z wprowadzoną grupą aminową w miejsce pierścienia imidazolowego (2) oraz 
określenie wpływu modyfikacji liganda na ich architekturę supramolekularną. 

 
Rys. 1. Kwas zoledronowy (H4Zol) i jego α,α-dipodstawiony analog z zachowanym pierścieniem imidazolowym (1) 

oraz wprowadzoną w jego miejsce grupą aminową (2). 
 

[1] R.G.G. Russell, Bone, 2011, 49, 2-19. 

[2] T. Rojek, W. Goldeman, K. Ślepokura, M, Duczmal, A. Wojciechowska, E. Matczak-Jon, Dalton 
Trans., 2017, 46, 6900-6911. 
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Inżynieria krystaliczna alkoholi i amin. Nowe struktury alliloaminy.  
Badania strukturalne i spektroskopowe 

Bernadeta Nowosielska, Łukasz Dobrzycki, Patryk Rzepiński, Grzegorz Cichowicz,  
Michał K. Cyrański 

Wydziałowe Laboratorium Zaawansowanej Inżynierii Kryształów, Wydział Chemii UW, Żwirki i 
Wigury 101, 02-089 Warszawa 

 

Inżynieria krystaliczna jest niezwykle prężnie rozwijającą się dziedziną w obrębie 
krystalochemii [1]. Jednym  z trudniejszych pod względem eksperymentalnym zadaniem jest 
projektowanie i synteza kryształów, których tworzące składniki są cieczami w temperaturze 
pokojowej. Niniejsza prezentacja dotyczy syntezy oraz charakterystyki strukturalnej i 
spektroskopowej alliloaminy różnymi alkoholami – m.in. etanolem, metanolem tertbutanolem [2], 
Odpowiednie obiekty do badań można uzyskać dzięki zastosowaniu wspomaganej laserem 
krystalizacji in situ bezpośrednio ma główce goniometrycznej dyfraktometru [3]. Przykładowa 
struktura kompleksu tertbutanolu i alliloaminy przedstawiona została na rysunku poniżej.  

 
Rys. Kolumna w strukturze alliloaminy i izopropanolu 

 

Seria struktur alliloaminy jest bardzo dobrą wzorcowa próbą badawczą ze względu na 
występowanie w niej prawie wszystkich, jak dotąd spotkanych w analogicznych układach, motywów 
strukturalnych (kolumny, płaszczyzny, tetrametry). Jednocześnie charakteryzuje się on bardzo małą 
zmiennością elementów symetrii obserwowanych w strukturach. Przedstawione badania umożliwiają 
uzyskanie odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania: i) jakie są dominujące motywy 
strukturalne, ii) czy uzyskiwane są struktury o dużej jednorodności czy zróżnicowane i w jakim 
stopniu iii) czy istnieje możliwość kontrolowania architektury danego kryształu, iv) czy w obrębie 
analizowanych układów istnieje możliwość zaobserwowania przejść fazowych i w jakich warunkach, 
v) co decyduje o trwałości układów (które z nich posiadają najwyższą temperaturę topnienia) i czy 
istnieje prosty sposób by tę właściwość zracjonalizować na podstawie analizy upakowania i 
występujących w sieci oddziaływań.  

 

Badania wykonane zostały w ramach projektu „SONATA BIS 6 NCN, UMO 
2016/22/E/ST4/00461. 

 

[1] Steed, J. W.; Atwood, J. L. Supramolecular chemistry; Wiley: Chichester, 2012. 

[2] B. Nowosielska, Ł. Dobrzycki, P. Rzepiński. G. Cichowicz, M. K. Cyrański, praca w 
przygotowaniu. 

[3] Boese M. N. R. In Situ crystallization Techniques, Organic Crystal Chemistry (20-37), Ed. D. W. 
Jones, Oxford University Press: Oxford, 1994. 
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Architektura supramolekularna solwatów N-trifenyloacetylotyrozyny 

Agnieszka Czapika,b), Marcin Kwit a,b) 
a)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Chemii,  

ul. Uniwersytetu Poznańskiego 8, 61-614 Poznań, agnieszka.czapik@amu.edu.pl 
b)Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Centrum Zaawansowanych Technologii, 

 ul. Uniwersytetu Poznańskiego 10, 61-614 Poznań 

 

W chemii organicznej grupa trytylowa jest powszechnie używana jako grupa zabezpieczająca. 
Wykorzystywana jest także w chemii supramolekularnej i inżynierii krystalicznej. Ze względu na 
dużą objętość grupy trytylowej, jej obecność w cząsteczce może sprzyjać powstawaniu w sieci 
krystalicznej przestrzeni dostępnych dla cząsteczek gościa, którego rolę w szczególnych przypadkach 
mogą pełnić cząsteczki rozpuszczalnika [1]. 

Badania miały na celu otrzymanie solwatów N-trifenyloacetylotyrozyny [2], zarówno formy 
racemicznej jak i optycznie czynnej, z halogenopochodnymi metanu. Projektowane struktury 
krystaliczne mają budowę zbliżoną do materiału porowatego, a różnorodność użytych 
rozpuszczalników miała pozwolić na manipulację rozmiarami porów. Warunki krystalizacji miały 
wpływ na rodzaj tworzonego krystalicznego produktu - jego stechiometrię i sposób ułożenia 
cząsteczek.  

Przedyskutowany zostanie zarówno sposób asocjacji rozpuszczalnika w krysztale, jak 
i agregacji cząsteczek N-trifenyloacetylotyrozyny, wynikający z bogactwa grup funkcyjnych oraz 
labilności konformacyjnej cząsteczki (Rys. 1). 

 

 
Rys. 1. a) Struktura cząsteczki N-trifenyloacetylotyrozyny  oraz b) upakowanie cząsteczek w krysztale solwatu  

z dichlorometanem. 
 

Badania finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki, grant nr DEC-2016/B/ST5/00100 

 

[1] M. Akazome, w Advances in Organic Crystal Chemistry, R. Tamura, M. Miyata (Eds.); Springer: 
Japan; 2015; pp. 463-482.  

[2] W. Bendzińska-Berus, M. Jelecki, M. Kwit U. Rychlewska, CrystEngComm  22 (2019).
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Core Facility for Crystallographic and Biophysical Research to support  
the development of medicinal products 

Jan Kutner, Maria Górna, Maura Malińska, Monika Wanat, Daria Dawidziak, Katarzyna 
Polak, Mikołaj Kuska, Weronika Lidwin, Marlena Kisiała, Szymon Sutuła,  

Krzysztof Woźniak 
University of Warsaw, Biological and Chemical Research Centre, Core Facility for 

Crystallography and Biophysics, 101 Zwirki i Wigury, 02-089 Warsaw, Poland 
jkutner@chem.uw.edu.pl, kwozniak@chem.uw.edu.pl, cfcb@uw.edu.pl 

 

As a result of TEAM-TECH Core Facility Project from the Foundation for Polish Science, we 
have established the Core Facility for Crystallography and Biophysics (CFCB) at the Biological and 
Chemical Research Centre, University of Warsaw, under the supervision of Professor Krzysztof 
Woźniak (Head) and Jan Kutner, Ph.D. (Deputy Manager). 

The mission of the new Core Facility is the biophysical and structural analysis of proteins and 
small molecules for academic and industrial users. The project enables studies of challenging 
biochemical and pharmaceutical problems, with emphasis on drug development in collaboration with 
other research groups.  

 
Fig. 1. Schematic view of the main pipelines of the Core Facility for Crystallography and 

Biophysics (CFCB). 

Research at CFCB is carried out in an interdisciplinary way, including both wet biology 
(“BIO”) and chemical crystallography (“CHEM”) techniques as well as theoretical approaches 
including structure modelling, bioinformatics and computational methods (Fig. 1). Biology and 
chemistry team members work in synergy complementing their knowledge, skills, and experience. 
Apart from services and collaborations, postdoctoral and Ph.D. researchers carry out their own 
research projects dedicated either to small-molecule or protein crystallography. 

Young scientists working in the project benefit from mentoring and exchange visits with the 
project partners, Prof. Wladek Minor (University of Virginia, USA) and Prof. Ben Luisi (University 
of Cambridge, UK). Work at CFCB includes, among others, collaboration with 
biotech/pharmaceutical companies, such as the WPD Pharmaceuticals, OncoArendi Therapeutics, 
Cellis or the Pharmaceutical Research Institute in Warsaw (Poland). The Facility is open to different 
forms of collaborations with individual researchers, research groups or biotech/pharma companies. 

Acknowledgments: The „Core facility for crystallographic and biophysical research to support 
the development of medicinal products” project is carried out within the TEAM-TECH Core Facility 
programme of the Foundation for Polish Science co-financed by the European Union under the 
European Regional Development Fund. 
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Struktura krystaliczna, analiza oddziaływań i eksperymentalna gęstość 
elektronowa 2-(4-hydroksyiminocykloheksa-2,5-dien-1-yliden)-2-

fenyloacetonitrylu 

Katarzyna Polak, Agata Wróbel, Szymon Sutuła, Krzysztof Woźniak 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, ka.polak2@student.uw.edu.pl 

 

2-(4-hydroksyiminocykloheksa-2,5-dien-1-yliden)-2-fenyloacetonitryl (dalej zwany 4AN) jest 
przedstawicielem nitryli, który znalazł swoje zastosowanie jako farmaceutyk. Struktura krystaliczna 
tego związku została już wcześniej opisana, dlatego też głównym przedmiotem przeprowadzonych 
badań było eksperymentalne otrzymanie jego ilościowego rozkładu gęstości. W tym celu należało 
przeprowadzić pomiary wysokorozdzielcze, które pozwoliłyby na przeprowadzenie ilościowej 
analizy eksperymentalnej gęstości elektronowej pozwalającej na lepsze scharakteryzowanie 
występujących w krysztale oddziaływań oraz na analizę właściwości elektrostatycznych badanego 
związku. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Rys. 1. Schematyczny wzór strukturalny 2-(4-

hydroksyiminocykloheksa-2,5-dien-1-yliden)-2-

fenyloacetonitrylu 

Rys. 2. Fragment dwuwymiarowej mapy deformacyjnej 

gęstości elektronowej dla 4AN  

 

Kryształy 4AN były mierzone bezpośrednio po wyciągnięciu ich z roztworu. Tylko wtedy  
miały one jakość odpowiednią do przeprowadzenia wysokorozdzielczej rentgenowskiej analizy 
strukturalnej monokryształów. Pomiary dyfrakcyjne zostały przeprowadzone za pomocą 
dyfraktometru Agilent Technologies SuperNova Dual Source z wykorzystaniem promieniowania 
MoKα (0.71073 Å) w temperaturze 100 K. Na podstawie zebranych refleksów ustalono tożsamość 
układu oraz szczegółowy opis jego struktury krystalograficznej. Ponadto, wykonana została także 
analiza powierzchni Hirshfelda dla obu układów. 

Po przeprowadzeniu analizy strukturalnej, wykonano udokładnienie multipolowe na pełnym 
zestawie danych o rozdzielczości do 0.50 Å. W komunikacie przedstawimy szczegóły tej analizy 
czyli topologiczną analizę gęstości elektronowej, w tym trójwymiarowe mapy statycznej 
deformacyjnej gęstości elektronowej, laplacjanu gęstości elektronowej, trójwymiarowy rozkład 
potencjału elektrostatycznego, oraz przedyskutujemy punktowe i zintegrowane parametry 
charakteryzujące liczne oddziaływania obecne w kryształach tego związku. 
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Analiza struktury krystalicznej i oddziaływań międzycząsteczkowych nowych 
rodników nitroksylowych 

Katarzyna Polak, Agata Wróbel, Damian Trzybiński, Elżbieta Megiel, Krzysztof Woźniak 

Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, ka.polak2@student.uw.edu.pl 

 

Rodniki nitroksylowe są grupą związków zawierających niesparowany elektron 
zdelokalizowany między atomem azotu a atomem tlenu. Posiadają one szeroki wachlarz zastosowań. 
Ich zdolność do wchodzenia w odwracalne reakcje redoks pozwala na eksploatację tych związków 
jako katalizatory w syntezie organicznej oraz reakcjach utleniania pierwszo- i drugorzędowych 
alkoholi do odpowiadających ketonów, aldehydów i kwasów. [1] Inną aplikacją rodników 
nitroksylowych jest wykorzystanie ich w radioterapii jako radioprotektory, czy środki redukujące 
skutki uboczne leczenia. [2] Duże zainteresowanie skupia również ich wkład do tworzenia nowych, 
funkcjonalnych nanomateriałów. [3] 

Obiektem powyższych badań jest rodnik TEMPO oraz jego trzy pochodne: TEMPOL, DISS 
oraz DITTE. (Rys.1.) Zarówno rodnik TEMPO jak i jego hydroksylowa pochodna (TEMPOL) są 
związkami pozyskanymi komercyjnie w celu posiadania odniesienia do pomiarów nowych 
pochodnych syntezowanych na Wydziale Chemii UW. Związek DISS został rekrystalizowany z 
acetonitrylu, a pochodna DITTE z chloroformu. Kryształy wszystkich związków miały jakość 
odpowiednią do przeprowadzenia rentgenowskiej analizy strukturalnej monokryształów. Pomiary 
dyfrakcyjne zostały wykonane za pomocą dyfraktometru Agilent Technologies SuperNova Dual 
Source z wykorzystaniem promieniowania CuKα w temperaturze 100 K.  

Przeprowadzone badania krystalo-
graficzne pozwoliły na jednozna-
czne ustalenie tożsamości obu ukła-
dów oraz na szczegółowy opis ich 
struktury krystalicznej. Związki, 
mimo stosunkowo podobnej 
budowy chemicznej, wykazują 
istotne różni-ce w sposobie, w jakim 
upakowują się w sieci krystalicznej 
oraz w schemacie występujących 

oddziały-wań 
międzycząsteczkowych. Ponad-to, 
pokazane zostaną także wyniki 
analizy powierzchni Hirshfelda dla 
obu układów.  

  

[1] L. Tebben and A. Studer, "Nitroxides: Applications in Synthesis and in Polymer Chemistry," 
Angewandte Chemie International Edition, no. 50, pp. 5034-5068, 2011. 

[2] B. P. Soule, F. Hyodo, K.-i. Matsumoto, N. L. Simone, J. A. Cook, M. C. Krishna and J. B. 
Mitchell, "The chemistry and biology of nitroxide compounds," Free Radical Biology & Medicine, 
no. 42, pp. 1632-1650, 2007. 

[3] E. Megiel, "Surface modification using TEMPO and its derivatives," Advances in Colloid and 
Interface Science, no. 250, pp. 158-184, 2017. 

a) 

 

 

 

c) 

b) 

 

 

d) 

Rys. 1. Schematyczne wzory strukturalne badanych związków:  
a) rodnik TEMPO; b) rodnik TEMPOL; c) dirodnik DISS; d) dirodnik 
DITTE   



 

S12-29 

 

S12 
CHEMIA STRUKTURALNA  

I KRYSTALOGRAFIA 

P05 
3 września (wtorek)  

budynek: C 
sesja: 17:00-18:30 

 

Rekonstrukcja gęstości elektronowej danych niskorozdzielczych za pomocą 
metod krystalografii kwantowej 

Monika Wanata,b), Maura Malińskaa) Matthias Gutmannc), Krzysztof Woźniaka) 
a)Platforma do badań krystalograficznych oraz biofizycznych, Centrum Nauk Biologiczno 

Chemicznych, Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, 
ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, mwanat@uw.edu.pl 

b)Kolegium Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych, Uniwersytet Warszawski, 
ul. Stefana Banacha 2C, 02-097 Warszawa,  

c)ISIS Neutron and Muon Source, Science and Technology Facilities Council, Rutherford Appleton 
Laboratory, Didcot, OX11 0QX, United Kingdom 

 

Eksperymentalne badania gęstości elektronowej w kryształach dostarczają informacji o geometrii, 
właściwościach oraz oddziaływaniach elektrostatycznych. Mogą one być przydatne przy 
projektowanie nowych ligandów o potencjale farmaceutycznym. Zastosowanie modelu 
multipolowego (MM) pozwalające na uzyskanie informacji o ilościowym rozkładzie gęstości 
elektronowym limitowane jest przez dostępność kryształów, które rozpraszają promieniowanie 
rentgenowskie do wysokich rozdzielczości lepszych niż 0.5 Å. Powszechnie stosowany model 
niezależnych atomów (IAM) nie jest odpowiednią metodą ze względu na poważne błędy 
systematyczne jakimi jest obarczona finalna struktura. Lukę między tymi metodami mogą wypełnić: 
model transferowalnych atomów asferycznych (TAAM), oparty o dane zawarte w bankach 
pseudoatomów oraz udokładnienie metodą atomów Hirshfelda (HAR), oparte o obliczenia funkcji 
falowej. Przeprowadzono udokładnienia IAM, HAR, TAAM dla danych CuKα oraz MoKα trzech 
związków modelowych tj. pochodnej tricycloimidu, ksylitolu oraz metylouracylu. Struktury 
uzyskane z dyfrakcji neutronów zastosowano jako modele referencyjne. Wykazano możliwość 
stosowania HAR i TAAM do rekonstrukcji gęstości elektronowej, poprawę geometrii, w tym 
poprawę długości wiązań z atomami wodoru. Zwrócono także uwagę na problem udokładnienia 
ADPs metodą HAR tzn. problemy związne z obecnością niezdefiniowanych ADPs atomów wodoru 
oraz inne problemy. 
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Badania strukturalne nowych pochodnych  
1-aryloksyacetyloamino-3-arylotiomocznika 

Waldemar Wysockia), Monika Pituchab), Zbigniew Karczmarzyka), Paweł Kozyrab), 

Michał Człapskia) 
a)Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ul. 3 Maja 54, 08-110 Siedlce. 

waldemar.wysocki@uph.edu.pl 
b) Samodzielna Pracownia Radiofarmacji, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki 

Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 4a, 20-093 Lublin  

 

Kontynuując nasze badania nad związkami zawierającymi układ tiomocznika wykazującymi 
szerokie spektrum aktywności biologicznej, w tym działanie przeciwbakteryjne, antyproliferacyjne, 
przeciwgruźlicze, przeciwcukrzycowe i przeciwgrzybiczne [1–3] przedstawiamy badania 
strukturalne nowych arylowych pochodnych oksyacetyloaminotiomocznika.  Związki te zostały 
zsyntetyzowane w wyniku reakcji hydrazydu kwasu fenoksyoctowego z odpowiednim 
izotiocyjanianem arylu w środowisku metanolu. 

 

 

Acetyloaminotiomocznik może występować w postaci różnych keto-enolowych, amino-
iminowych oraz tiono-tiolowych form tautomerycznych. Badania tych związków z wykorzystaniem 
metod rentgenowskiej analizy strukturalnej potwierdziły ich struktury molekularne oraz wskazały, 
która z możliwych form tautomerycznych istnieje w krysztale. Obliczenia teoretyczne na poziomie 
DFT/B3LYP przy użyciu bazy 6-311++G(d,p) potwierdziły dane eksperymentalne i pozwoliły 
wyznaczyć parametry geometryczne i elektronowe cząsteczek do wykorzystania w badaniach SAR 
w grupie pochodnych tiomocznikowych.  

Ocenę potencjalnej aktywności przeciwgrzybicznej badanych związków przeprowadzono z 
wykorzystaniem dokowania molekularnego do enzymu N-mirystoilotransferazy MNT (PDB ID: 
1IYL). [4] 

 

[1] M. Pitucha, M. Woś, M. Miazga-Karska, K. Klimek, B. Mirosław, A. Pachuta-Stec, A. Gładysz, 
G. Ginalska, Med. Chem. Res. 2016, 25, 1666. 
[2] M. Pitucha, Z. Karczmarzyk, M. Swatko-Ossor, W. Wysocki, M. Woś, K. Chudzik, G. Ginalska, 
A. Fruziński, Molecules, 2019, 24, 251. 

[3] A. Siwek, J. Stefańska, K. Dzitko, A. Ruszczak, J. Mol. Model., 2012, 18, 4159. 

[4] S. Sogabe, M. Masubuchi, K. Sakata, T.A. Fukami, K. Morikami, Y. Shiratori, H. Ebiike, K. 
Kawasaki, Y. Aoki, N. Shimma, A. D’Arcy, F.K. Winkler, D.W. Banner, T. Ohtsuka, Chem. Biol., 
2002, 9, 1119. 
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Nowe kompleksy srebra(I) z azolami 

Yevgeniy Komerista), Joachim Kuszb), Justyn Ochockic), Lilianna Chęcińskaa) 
a)Uniwersytet Łódzki, Wydział Chemii, Katedra Chemii Fizycznej, ul. Pomorska 163/165,  

90-236 Łódź, evgenykomerist@gmail.com 
b)Uniwersytet Śląski, Instytut Fizyki, ul 75-Pułki Piechoty 1, 41-500 Chorzów  

c) Uniwersytet Medyczny, Katedra Chemii Bionieorganicznej, ul. Myszyńskiego 1, 90-151 Łódź 
 

Azole są powszechnie znanymi lekami o aktywności głównie przeciwgrzybicznej. Związki 
kompleksowe bimetali z azolami cieszą się także dużym zainteresowaniem ze względu na bogactwo 
właściwości przeciwdrobnoustrojowych [1-3]. Nowe kompleksy srebra(I) z azolami poszerzają gamę 
potencjalnych leków oraz wpływają na zróżnicowanie ich właściwości, selektywności  
i efektywności. 

Badania strukturalne przez nas prowadzone są ukierunkowane na określenie liczby 
koordynacyjnej jonów metali oraz analizę oddziaływań wiążących i niewiążących jony centralne  
z ligandami i przeciwjonami w sieci krystalicznej w celu określenia budowy przestrzennej badanych 
związków koordynacyjnych.  

 

[1] U. Kalinowska-Lis, A. Felczak, L. Chęcińska, K. Zawadzka, E. Patyna, K. Lisowska,  
      J. Ochocki, Dalton Trans., 2015, 44, 8178-8189. 
[2] U. Kalinowska-Lis, A. Felczak, L. Chęcińska, I. Szabłowska-Gadomska, E. Patyna, M. Małecki, 
      K. Lisowska, J. Ochocki, Molecules, 2016, 21, 87. 
[3] U. Kalinowska-Lis, A. Felczak, L. Chęcińska, M. Małecka, K. Lisowska, J. Ochocki,  
      New J. Chem., 2016, 40, 694-704. 
 


