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Praca dyplomowa dotyczyć będzie zbadania aktywności wybranych związków boroorganicznych
jako potencjalnych inhibitorów tzw. efluksowych pomp bakteryjnych. Niedawno stwierdzono, że
mechanizm oporności na antybiotyki często wykorzystywany przez bakterie polega na usuwaniu
leku poza komórkę przez pompy efluksowe. Różnią się one budową, liczbą sekwencji
transbłonowych, swoistością substratową oraz mechanizmem działania.[1] Ostatnie doniesienia
wskazują na możliwość zastosowania funkcjonalizowanych kwasów boronowych jako skutecznych
inhibitorów pomp efluksowych NorA bakterii S. aureus. [2] Niniejsza praca dyplomowa dotyczy
poszukiwania boroorganicznych układów heterocyklicznych (takich jak otrzymane w naszym
zespole benzosiloksaborole [3]), a szczególnie koniugatów związków boracyklicznych
z aminokwasami i innymi związkami naturalnymi [4], jako nowych inhibitorów pomp
efluksowych wzmagających aktywność antybiotyków wobec wybranych patogenów bakteryjnych.
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Proponowana praca obejmuje:
1. Optymalizację syntezy związków boroorganicznych i ich koniugatów ze związkami
naturalnymi.
2. Zbadanie aktywności wybranych związków boronowych jako potencjalnych inhibitorów
efluksowych pomp bakteryjnych.
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