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Barwniki BODIPy (4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceny) są szeroko badaną grupą układów chemicznych 
wykorzystywanymi w obrazowaniu medycznym oraz jako komponenty ogniw fotowoltaicznych. W 
ostatnim czasie prowadzone są intensywne badania w kierunku zastosowania tych związków jako 
fotouczulaczy w terapii fotodynamicznej (PDT) – obiecującej metodzie walki z chorobami 
nowotworowymi. Przy naświetlaniu związku określoną długością fali następuje generacja tlenu 
singletowego, który ma działanie cytotoksyczne.  
Barwniki BODIPy charakteryzuje silna absorpcja, intensywna fluorescencja w szerokim zakresie światła 
aż do bliskiej podczerwieni, wysoka fotostabilność oraz stabilność termiczna. Jednak do zastosowań 
PDT wymagane jest wprowadzenie ciężkiego atomu do cząsteczki. Ostatnie badania przeprowadzone w 
naszym zespole sugerują, że właściwości te można osiągnąć poprzez modyfikację części 
boroorganicznej. W większości przypadków barwniki BODIPy (95% z pośród 14 tys. pochodnych) 
zawierają podstawniki fluorkowe na atomie boru. W niniejszej pracy inżynierskiej główna uwaga 
zostanie skupiona na optymalizacji syntezy układów BODIPy opartych na strukturach boracyklicznych. 
Będą to pochodne borafluorenu oraz diboraantracenu. W następnej kolejności zbadane zostaną 
właściwości spektroskopowe tych układów. Badania te będą obejmować pomiary widm absorpcyjnych 
oraz fluorescencyjnych. W przypadku badań fluorescencji, pomiary zostaną wykonane dla roztworów w 
otwartej kuwecie oraz w układzie szczelnie zamkniętym (bez dostępu powietrza). Efektywność 
otrzymanych fotouczulaczy będzie wyznaczona na podstawie pomiarów UV-Vis w układzie z 
dodatkiem 1,3-difenylizobenzofuranu, którego natychmiastowa reakcja z powstającym tlenem 
singletowym prowadzi do zaniku charakterystycznego pasma absorpcji tego związku. 

 
Prace wykonywane będą w ramach projektu naukowego: „Związki boroorganiczne o sztywnej 
strukturze jako materiały wyjściowe w konstrukcji układów o właściwościach luminescencyjnych”. 

Proponowana praca obejmuje: 
1. Synteza wybranych układów BODIPy – dobór metody, optymalizacja warunków reakcji. 
2. Badania spektroskopowe. 
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