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Celem pracy inżynierskiej jest otrzymanie kilku wybranych kompleksów związków
oksaborolowych z 8-hydroksychinoliną oraz określenie ich właściwości mikrobiologicznych.
W ostatnich latach duże zainteresowanie wśród badaczy wzbudzają benzoksaborole. Jest to
grupa związków chemicznych, w których pierścień benzenowy jest skondensowany z 5członowym pierścieniem oksaborolu (C-O-B). Zainteresowanie to wynika z ich właściwości
biologicznych, gdyż stwierdzono, że niektóre podstawione benzoksaborole wykazują wysoką
aktywność przeciwgrzybiczą, przeciwbakteryjną i przeciwzapalną, a jednocześnie są mało
toksyczne.[1] Drugą istotną grupą związków wykazującą aktywność biologiczną są kompleksy
związkami boroorganicznych z 8-hydroksychinoliną.[2] Kompleksy benzoksaboroli z 8hydroksychinoliną nie są jednak zbyt trwałe. Jak pokazują przeprowadzone w naszym zespole
badania, znacznie trwalsze mogą okazać się kompleksy strukturalnych analogów
benzoksaboroli takie jak siloksaborole (a), karboksaborole (b), fosfoksaborole (c), czy
oksadiborole (d).[3] W pracy przewiduje się otrzymanie kilku kompleksów tego typu na bazie
wcześniej otrzymanych związków boroorganicznych.

W ramach pracy dyplomowej określone zostaną właściwości mikrobiologiczne otrzymanych
związków w odniesieniu do wybranych szczepów bakterii i grzybów mikroskopowych przy
użyciu metody krążkowo-dyfuzyjnej. Badania te zostaną przeprowadzone we współpracy z
zespołem prof. Stefana Tyskiego z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
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