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Praca dyplomowa dotyczyć będzie zbadania właściwości biologicznych wybranych siloksaboroli.
W ostatnim czasie uwaga wielu badaczy skierowana jest w stronę układów oksaborolowych. Ich
podstawowymi przedstawicielami są benzoksaborole - związki te cieszą się bardzo dużą
popularnością ze względu na ich dużą aktywność biologiczną. Wybrane pochodne, takie jak
Crisaborole oraz Tavaborole, weszły na rynek jako leki o silnym działaniu odpowiednio
przeciwzapalnym oraz przeciwgrzybicznym. Dotychczas na świecie otrzymano ponad 1200
pochodnych benzoksaboroli, różniących się podstawieniem pierścienia aromatycznego oraz atomu
węgla pierścienia oksaborolu. Niewiele jest jednak analogów strukturalnych, które powstałyby w
wyniku modyfikacji rdzenia cząsteczki (układu aromatycznego bądź pierścienia oksaborolu).
Badania przeprowadzone w naszym zespole dowodzą, że krzemowe analogi benzoksaboroli –
benzosiloksaborole – wykazują aktywność przeciwdrobnoustrojową oraz mogą być efektywnymi
receptorami cukrów i neuroprzekaźników.[1,2]
Niniejsza praca dyplomowa dotyczy poszukiwania nowych heterocyklicznych układów borokrzemoorganicznych oraz ich funkcjonalizacji pod kątem poprawy właściwości biologicznych.

W ramach pracy dyplomowej określone zostaną właściwości mikrobiologiczne otrzymanych
związków w odniesieniu do wybranych szczepów bakterii i grzybów mikroskopowych przy użyciu
metody krążkowo-dyfuzyjnej oraz poprzez wyznaczenie wartości parametrów MIC (ang. Minimal
Inhibitory Concentration) i MBC (ang. Minimal Bactericidal Concentration).
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Proponowana praca obejmuje:
1. Syntezę związków borasilacyklicznych
2. Badania właściwości przeciwgrzybiczych i przeciwbakteryjnych otrzymanych związków.
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