


Sprawy organizacyjne

Wykłady:
20 godz., 10 spotkań po 90 min
początek: 10 października 2017
czas: wtorek 12:15-13:45 i 14:00-15:30
miejsce: s. 3.52, Collegium Chemicum Novum

Konsultacje:
czas: poniedziałek 15:15-16:15
miejsce: s. 4.103, Collegium Chemicum Novum

http://www.man.poznan.pl/CBB/teaching.html 



Ćwiczenia laboratoryjne:
25 godz. = 8 x 3 godz. + 1 godz. koll. zaliczeniowe
prowadzący: dr hab. Elżbieta Bartoszak-Adamska
czas: środa 9:45-12:00 (I grupa), 12:15-14:30 (II grupa)
miejsce: s. 3.52, Collegium Chemicum Novum

http://www.man.poznan.pl/CBB/teaching.html 

Sprawy organizacyjne



Egzamin:

• test wyboru (1 z 4), 40 pytań

• 90 minut

• zaliczenie od 25 pkt

• zwolnienie z egz. dla osób, które uzyskały min. dobry z kollokwium

Dodatkowe punkty (liczone do egz.)

• proste zadanie do wykonania w domu 1 pkt

• znalezienie błędu w podręczniku (krystalografia) 2 pkt

• znalezienie błędu w publikacji (krystalografia) 3 pkt

• wykonanie zadania/opracowania 1-3 pkt

http://www.man.poznan.pl/CBB/teaching.html
i dalej pod PXQuiz

I termin:  poniedziałek  5 lutego 2018, godz. 9:00-10:30, s. TBA

Poprawka: poniedziałek 12 lutego 2018, godz. 9:00-10:30, s. 3.52

http://www.man.poznan.pl/CBB/teaching.html


Program kursu

Wykłady:

1. Symetria w świecie molekuł i kryształów
2. Wiązania i oddziaływania chemiczne
3. Krystalizacja makromolekuł
4. Anatomia białek
5. Taksonomia zwoju białkowego
6. Anatomia i taksonomia kwasów nukleinowych
7. Struktury giganty: wirusy
8. Struktury giganty: rybosom
9. Podstawy, możliwości i perspektywy krystalografii makromolekuł
10. Metody komplementarne
11. PDB i ocena jakości modelu struktury

Ćwiczenia laboratoryjne:

1. Symetria molekuł, kryształów i sieci krystalicznych
2. Chiralność w świecie molekuł, kąty torsyjne
3. Wiązania wodorowe
4. Budowanie helisy  i motywów tworzonych na jej bazie (zamek leucynowy)
5. Budowanie łańcucha  i struktur tworzonych na jego bazie (arkusze )
6. Budowanie modelu małego białka na podstawie informacji w PDB
7. Budowanie modelu podwójnej helisy B-DNA
8. Budowa wirusów
9. Kollokwium zaliczeniowe
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dyscyplina zajmująca się badaniem struktury przestrzennej

makromolekuł, przede wszystkim białek, na poziomie atomowym, 

w celu skorelowania jej z funkcją biologiczną. Historycznie 

pierwszą, a do dziś główną metodą doświadczalną dostarczającą 

takich informacji jest krystalografia makromolekuł. Obecnie 

krystalografię wspomagają w tym zakresie: spektroskopia 

jądrowego rezonansu magnetycznego (NMR) i przede wszystkim

wysokorozdzielcza kriomikroskopia elektronowa (cryo-EM) oraz w 

mniejszym stopniu inne metody biofizyczne. Badacze mają 

nadzieję, że zgromadzenie wystarczająco bogatej bazy danych 

doświadczalnych o strukturze trzeciorzędowej makromolekuł 

pozwoli w przyszłości poprawnie i dokładnie przewidywać ich 

strukturę przestrzenną, tj. trójwymiarową, na podstawie informacji 

jednowymiarowej, tj. sekwencji.



w zarysie podstawy eksperymentalne Biologii strukturalnej 

budowę i klasyfikację podstawowych struktur 

makromolekularnych, białek i kwasów nukleinowych

wybrane przykłady największych osiągnięć Biologii 

strukturalnej obejmujące ogromne kompleksy 

makromolekularne, takie jak wirusy i rybosomy


