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Opis zadań: Doktorant/ka będzie prowadzić badania na pograniczu chemii
organicznej, nanotechnologii I samoorganizacji molekularnej celem syntezy i
charakteryzacji unikatowych nanokatalizatorów umożliwiających selektywne reakcje
na szkieletach cząsteczek organicznych. Badania te leczyć Beda ze sobą klasyczna
syntezę organiczna i katalizę z najnowocześniejszymi technikami charakteryzacji
nanomateriałów (TEM, SEM, UV-Vis, DLS, etc.). Doktorant będzie miał możliwość
poszerzenia swoich kwalifikacji poprzez ścisłą współpracę z zespołem Prof.
Grzybowskiego w Korei (https://www.ibs.re.kr/softmatt/).
Cel projektu: W ciągu ostatnich dwustu lat, chemicy rozwijali i stosowali różne typy
katalizatorów ułatwiających reakcje organiczne, co dało przełożenie na syntezę
związków chemicznych w sposób bardziej ekonomiczny, generujący mniejszą liczbę
odpadów oraz w krótszym czasie. W ostatnich dekadach, zakres dostępnych
katalizatorów został znacznie zwiększony dzięki wprowadzeniu katalizatorów
metaloorganicznych, które lepiej różnicują substraty dopuszczone do dalszych
przekształceń. Wciąż jednak selektywność wytworzonych przez człowieka
katalizatorów nie dorównuje ich biologicznym odpowiednikom - enzymom. Podczas
gdy konstrukty stworzone przez człowieka zazwyczaj rozpoznają i preorganizują
substraty po bezpośrednim sąsiedztwie tworzonego lub zrywanego wiązania, miejsca
aktywne enzymów stanowią skomplikowaną mozaikę aminokwasów, które
rozpoznają substraty w oparciu o ich bardziej odległe cechy i w ten sposób działają z
odpowiednio zwiększoną selektywnością.
W ciągu ostatniego roku, grupie prof.
Grzybowskiego udało się – poprzez
polaczenie elementów nanotechnologii i
syntezy organicznej – skonstruować
zupełnie sztuczne analogi enzymów
umożliwiające
dalekozasięgową
selektywność
reakcji
chemicznych,
włączając
w
to
reakcje
w
rozpuszczalnikach i w temperaturach
niekompatybilnych
z
enzymami
biologicznymi. Celem proponowanego
projektu
jest
dalszy
rozwój
tych
unikatowych
na
skalę
światowa
„nanoenzymów”. W szczególności, projekt
będzie łączyć możliwości nanotechnologii i
chemii supramolekularnej celem samoorganizacji złożonych „sztucznych miejsc

aktywnych” na powierzchniach nanocząstek. Te miejsca aktywne będą
samoorganizować się z odpowiednich cząsteczek organicznych („ligandów”)
otaczających w sposób „zaprogramowany” centra katalityczne. Co ważne, ligandy
będą kontrolować położenie nadchodzących do centrów katalitycznych substratów z
precyzją porównywalną do prawdziwych enzymów. Powstałe w ten sposób
nanozymy będą nie tylko wyjątkowo selektywne, lecz również będą oferować
trwałość charakterystyczną dla nanomateriałów oraz elastyczność systemów
supramolekularnych. Z pomocą tych unikatowych konstruktów, będziemy zdolni do
przeprowadzenia przekształceń chemicznych dla cząsteczek, które wcześniej
znajdowały się poza zasięgiem syntetycznym, ostatecznie ułatwiając odkrycie
nowych użytecznych związków chemicznych, w tym kandydatów na nowe leki.
Wymagania: Znajomość chemii i duży zapał do wielkich odkryć naukowych, chęć
publikowania w Nature i Science.

