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TEMATYKA BADAWCZA

• Spektroskopowe oraz strukturalne badania organizacji molekularnej związków 
biologicznie czynnych w modelowych układach biologicznych;

• Aktywność przeciwnowotworowa i przeciwgrzybicza naturalnych oraz syntetycznych 
związków w badaniach in vitro;

• Badania wybranych związków biologicznie czynnych o działaniu neuroprotekcyjnym w
badaniach in vivo;

• Protekcyjna rola związków biologicznie czynnych przed szkodliwym działaniem światła 
niebieskiego.



TEMATYKA BADAWCZA

Związki naturalne: Związki syntetyczne:

W badaniach wykorzystujemy następujące związki biologicznie czynne:

Amfoterycyna B

Ksantohumol

Chlorofil a

Tiadiazole

Triazole



TEMATYKA BADAWCZA

Układów modelowych (sztuczne mono- oraz
dwuwarstwy lipidowe) 

Linii komórkowych (komórki prawidłowe
oraz nowotworowe) (in vitro)

Badania prowadzimy na poziomie:



TECHNIKI BADAWCZE

Zakład wyposażony jest w aparaturę naukową wysokiej klasy 
umożliwiającą prowadzenie

badań na światowym poziomie.
Badania prowadzone przez Magistrantów wykorzystywane są

w przygotowaniu publikacji naukowych.

Funkcjonowanie komórek na poziomie molekularnym określamy za pomocą

technik mikroskopowych oraz technik spektroskopii molekularnej. 



TECHNIKI BADAWCZE
MIKROSKOPIA ŚWIETLNA ORAZ FLUORESCENCYJNA
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MIKROSKOP ŚWIETLNY/FLUORESCENCYJNY

Techniki te umożliwiają identyfikację struktur komórkowych oraz wizualizację 
złożonych procesów mających miejsce w komórkach oraz całych tkankach.
Możliwa jest obserwacja komórek niebarwionych  lub barwionych 

cytochemicznie. 



MIKROSPEKTROSKOPIA W PODCZERWIENI

TECHNIKI BADAWCZE

obraz w świetle widzialnym obraz w podczerwieni

MIKROSKOP IR

Technika ta umożliwia analizę związków chemicznych w wybranym mikroobszarze
badanej próbki (np. pojedynczej komórki lub tkanki). Jest nowoczesną metodą
diagnostyczną w medycynie. Pozwala na określanie markerów spektroskopowych
różnych chorób.

tkanka prawidłowa gruczołu jelita grubego



SPEKTROFOTOMETR
FLUORESCENCYJNY

SPEKTROFOTOMETR
ABSORPCYJNY UV-VIS

SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA ORAZ FLUORESCENCYJNA UV-VIS

TECHNIKI BADAWCZE

Techniki te umożliwiają określenie organizacji molekularnej 
cząsteczek w badanych układach: np. monomer, dimer, agregat.
Pozwalają na charakterystykę parametrów spektroskopowych 
takich jak: zdolność absorpcji światła, wydajność kwantowa
emisji fluorescencji przez cząsteczki.



SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA W PODCZERWIENI Z TRANSFORMATĄ FOURIERA
(FTIR)

TECHNIKI BADAWCZE

SPEKTROMETR
ABSORPCYJNY FTIR

Technika ta pozwala na określenie organizacji molekularnej
badanych cząsteczek w roztworach lub ciałach stałych. Umożliwia 
określenie rodzaju oddziaływania między cząsteczkami np. białkami,
lipidami, kompleksami białkowo-barwnikowymi. Pozwala na
monitorowanie zmian struktury drugorzędowej białek w badanych 
układach.

lipid DPPC kompleks fotosyntetyczny LHCII



TECHNIKA MONOWARSTW LANGMUIRA-BLODGETT
Z MIKROSKOPIĄ KĄTA BREWSTERA (BAM)

TECHNIKI BADAWCZE

MIKROSKOP KĄTA BREWSTERA

Technika ta pozwala na formowanie monowarstw cząsteczkowych
na granicy faz woda:powietrze. Umożliwia badanie oddziaływania
pomiędzy składnikami monowarstwy np. wbudowywanie się
białek w monowarstwy lipidowe lub oddziaływanie cząsteczek
aktywnych biologicznie z lipidami. Mikroskopia BAM pozwala na
obrazowanie oraz charakterystykę morfologiczną mikrodomen w
obszarze monowarstwy.

monowarstwa ze sfingomieliny



WIĘCEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ:

http://cell.umcs.lublin.pl/


