
  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

OFERTA TECNOLÒGICA 

Nous complexes d’iridi (III) aplicats com a fotocatalitzadors i 
pel tractament del càncer 

 

S’han sintetitzat complexes d'Iridi (III) amb una important activitat com a 

fotocatalitzadors o fotosensibilitzadors, els quals actuen absorbint l'energia 

provinent de la llum i transferint-la a l'oxigen per formar espècies d'oxigen 

reactives (ROS). Poden actuar com a oxidants molt eficaços i 

mediambientalment sostenibles amb aplicació com fotocatalitzadors en 

síntesi química i com a fotosensibilitzadors terapèutics, particularment en 

   DESCRIPCIÓ DE LA TECNOLOGIA 
S'ha desenvolupat un procés sintètic per obtenir complexos catiònics d'iridi 

(III), en els quals l'àtom d'iridi es coordina amb dos lligands 2-fenilpiridinat i 

un lligand derivat de la beta-carbolina. Així mateix, s’ha desenvolupat un 

procediment de tipus one-pot per a la tiocianació d'indols en posició C-3 a 

partir d’indolines, emprant els complexos d'iridi (III) com a fotocatalitzadors. 

També s'ha establert l'ús dels complexos d'iridi (III) com a fotosensibilitzadors 

per teràpia fotodinàmica contra cèl·lules tumorals.  

   APLICACIÓ I MERCAT OBJECTIU 
Les potencials aplicacions dels nous complexes d’Iridi (III) són: 

• Reaccions de fotooxidació en síntesi orgànica. 
• Fotocatalitzadors en tiocianació d’indols i indolines. 
• Fotosensibilitzadors en teràpia fotodinàmica pel càncer 
• Nous agents pel tractament del càncer, en combinació amb 

radioteràpia, quimioteràpia o teràpies dirigides. 
 

 

 

 

AVANTATGES COMPETITIUS 
• Elevada estabilitat en dissolució dels complexos d’iridi (III). 
• Fotoestabilitat sota diferents fonts de llum. 
• Optimització en l’ús de llum de baixa energia, aconseguint una 

fotocatàlisi de major rendiment i eficiència.  
• Abaratiment del procés de síntesi d’indols tiocianats, evitant etapes 

d'aïllament i purificació dels productes intermedis. 
• Elevada fotocitotoxicitat dels complexos d’iridi (III) en aplicacions 

terapèutiques contra el càncer. 
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