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Nr.  Obowiązujący materiał 
        Zadanie do wykonania 
        Dodatkowe uwagi 
 

1. Zasady budowy symbolu grupy punktowej we wszystkich układach krystalograficznych. Symetria brył skończonych. 
Model kryształu: wyszukanie elementów symetrii, określenie układu krystalograficznego i klasy krystalograficznej. 
 

2. Działanie osi śrubowych. Enancjomorfizm. Grupy przestrzenne. Wskaźniki Millera. 
Model sieci Bravais’go: określenie symetrii, układu krystalograficznego, grupy punktowej, grupy przestrzennej; określenie 
współrzędnych węzłów, symboli prostych sieciowych i wskaźników Millera wybranych płaszczyzn. 
 

3. Międzynarodowe Tablice Krystalograficzne. Komórka elementarna. Współrzędne ułamkowe i ortogonalne. Tensor metryczny. 
Przekształcanie punktów elementami symetrii grupy przestrzennej z zastosowaniem rachunku macierzowego. Przekształcanie 
współrzędnych atomów w zbiorze PDB. 
Przynosimy kalkulatory. Przeczytać: Z.Dauter, M.Jaskolski (2010) J. Appl. Cryst. 43, 1150-1171. 
 

4. Kąt torsyjny. Proste obliczenia geometryczne. Wariancja. Średnia arytmetyczna i jej odchylenie standardowe. Test t Studenta. 
Wyznaczanie geometrii molekuł (długości wiązań, kąty walencyjne, kąty torsyjne) na podstawie współrzędnych atomowych. 
Analiza statystyczna wyników. 
Przynosimy kalkulatory/komputery. 
 

5. Dyfrakcja promieniowania rentgenowskiego na kryształach.  
Wyznaczanie parametru sieci ze zdjęcia rotacyjnego. 
Przynosimy linijkę, ołówek, kalkulator. Pokaz aparatury rentgenowskiej. 
 

6. Wskaźniki refleksów. Wykres Arganda. Czynnik struktury. Wskaźnik rozbieżności R. Stosunek sygnału do szumu. Test χ2. 
Obróbka informatyczna obrazu dyfrakcyjnego: redukcja danych do zbioru intensywności lub modułów czynników struktury. 
 

7. KOLLOKWIUM I. 
Wiązanie wodorowe. Grafika stereoskopowa. 
Analiza zdolności protonodonorowych i protonoakceptorowych aminokwasów i nukleotydów. 
Przynosimy tablice 20 aminokwasów; otrzymujemy kolorowanki krystalograficzne. 
 

8. Kąty torsyjne w łańcuchu polipeptydowym. Wykres Ramachandrana. 
Budowanie modelu równoległego i antyrównoległego arkusza β. 
 

9. Helisa α. 
Budowanie modelu helisy α. 
Przynosimy kątomierz, cyrkiel, linijkę, ołówek. 

 

10. Transformacja Fouriera. Problem fazowy. Rodzaje map gęstości elektronowej. Rozdzielczość. 
Obliczanie i nterpretacja map gęstości elektronowej. Budowanie modelu struktury na podstawie map gęstości elektronowej przy 
pomocy programu Coot. 
 

11. Parametry modelu. Parametr przemieszczenia atomowego. Optymalizacja modelu. Metoda najmniejszych kwadratów. Metoda 
największej wiarogodności. Więzy stereochemiczne. Symulacja dynamiki molekularnej. Ocena jakości modelu. 
Prowadzenie udokładniania modelu struktury kryształu białka metodą największej wiarogodności pod kontrolą więzów 
stereochemicznych przy pomocy programu REFMAC pakietu CCP4. 
Przeczytać: A.Wlodawer, W.Minor, Z.Dauter, M.Jaskolski ( 013) FEBS J. 280, 5705-5736. 2

12. Interpretacja wyników rentgenowskiej analizy strukturalnej. Transferazy nukleotydylowe. Integraza retrowirusowa. Kataliza 
enzymatyczna. Koordynacja metali w strukturach białek. 

 

Analiza centrum aktywnego transferaz nukleotydylowych przy pomocy programu PyMOL. 
 

13. Zasady budowy wirusów sferycznych. 
Struktura krystalograficzna wirusa polio – film wideo. 
Referaty studentów; student narratorem filmu. Otrzymujemy siatki do wykonania modelu wirusa sferycznego (ikozadeltaedru). 
 

14. Zasady budowy przestrzennej kwasów nukleinowych. 
Budowanie modeli nukleozydów i nukleotydów. Otrzymujemy siatki do wykonania modelu podwójnej helisy B-DNA: 
http://www.ncbe.reading.ac.uk/DNA50/cutout.html 

 

15. KOLLOKWIUM II. 
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