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ACPC 2-amino-cikopentánkarbonsav 
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Bu2SnO dibutil-ónoxid 

(Bu3Sn)2O bisz(tributil-ón)-oxid 

CAS cukoraminosav 
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COSY Correlation Spectroscopy 

DBDMH 1,3-dibromo-5,5-dimetilhidantoin 
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glükopiranozil-karbonsav 

Fmoc-GlcAPU(Me)-OH metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-

dezoxi-α-D-glükopiranozid-uronsav 

Fmoc-ManAPC(Trt)-OH N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2-amino-2-dezoxi-6-O-tritil-α-D-
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HATU 1-[bisz(dimetilamino)metilén]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]-

piridínium-3-oxid-hexafluorofoszfát 
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H-GlcAPU-OH 4-amino-4-dezoxi-D-glükopiránuronsav 

HMBC Heteronuclear multiple-bond correlation spectroscopy 

HOBt 1-hidroxibenzotriazol 

HSQC Heteronuclear single-quantum correlation spectroscopy 

H-XylAFU(ip)-OH 1,2-O-izopropilidén-3-amino-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav 

H-XylAFU(ip)-OMe metil-1,2-O-izopropilidén-3-amino-3-dezoxi-α-D-

xilofuránuronát 

MD molekuladinamika 

MOM metoximetil- 

N3-XylAFU(ip)-OH 1,2-O-izopropilidén-3-azido-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav 

NBS N-brómszukcinimid 

NMR Nuclear Magnetic Resonance – mágneses magrezonancia  

NO2-Φ-D-GalNH2 D-galaktózamin-4-nitrofenilhidrazon 

NO2-Φ-D-MannNH2 D-mannózamin-4-nitrofenilhidrazon 

NO2-Φ-Gal D-galaktóz-4-nitrofenilhidrazon 

NO2-Φ-Glc D-glükóz-4-nitrofenilhidrazon 

NO2-Φ-GlcNH2 D-glükózamin-4-nitrofenilhidrazon 

NO2-Φ-Man D-mannóz-4-nitrofenilhidrazon 

NO2-Φ-Tal D-talóz-4-nitrofenilhidrazon 

NOESY Nuclear Overhauser Effect Spectroscopy 

Oxyma etil-(hidroxiimino)-ciano-acetát 

PCC piridinium-klorokromát 

PMB p-metoxi-benzil- 

Py piridin 

PyBOP (benzotriazol-1-iloxi)-tripirrolidino-foszfónium-

hexafluorofoszfát 

RAM RinkAmid 

RAM-MBHA RinkAmid-4-metilbenzhidrilamin 

ROESY Rotating frame nuclear Overhauser Effect Spectroscopy 

RP-HPLC Fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

SPPS szilárdfázisú peptidszintézis 

TCP tritilklorid-polisztirol gyanta 

TEA trietilamin 

TEM transzmissziós elektron mikroszkópia 

TEMPO 2,2,6,6-tetrametil-piperidin-1-oxil gyök 

THP tetrahidropirán 

TMSCN trimetilszililcianid 

TOCSY Total Correlation Spectroscopy 

VRK vékonyréteg kromatográfia 

XRD röntgendiffrakció 

Z benziloxikarbonil- 

β-FAA furanoid-β-aminosav 

Φ-D-GalNH2 D-galaktózamin-fenilhidrazon 

Φ-D-GlcNH2 D-glükózamin-fenilhidrazon 

Φ-D-MannNH2 D-mannózamin-fenilhidrazon 

Φ-Gal D-galaktóz-fenilhidrazon 

Φ-Glc D-glükóz-fenilhidrazon 

Φ-Man D-mannóz-fenilhidrazon 

Φ-Tal D-talóz-fenilhidrazon 
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1. Bevezetés 

 

Napjainkban a peptid és fehérje alapú gyógyszerek térhódítása egyre szembeötlőbb.1 Ennek 

köszönhetően nőtt meg a tudományos érdeklődés az olyan oligomerek iránt, amelyek képesek 

ezen biomolekulákhoz hasonló térszerkezetet stabil módon létrehozni és ezáltal akár 

helyettesíteni az előbbieket. Ebbe a csoportba tartoznak a foldamerek2 is, amelyek 

önszerveződő oligomerekként képesek a fehérjék másodlagos szerkezetéhez hasonló hélixeket, 

β-redőzött rétegeket kialakítani, spontán módon. A foldamerek nagy előnye a polipeptidekkel 

szemben, hogy már az építőelemek konfigurációjának ismeretében sokszor megbízhatóan 

tervezhető a kialakuló nanorendszer térszerkezete.3 Ezek és hasonló kedvező tulajdonságok 

indokolják azt, hogy a foldamerek a gyógyszerkutatásban is megjelentek, mint potenciális 

célvegyületek.4-6 

 

Az utóbbi évtizedekben előtérbe kerültek a korábban csak elvétve vizsgált 

cukoraminosavak.7 E vegyületcsalád tagjai a foldamerek fontos építőelemei lehetnek, mivel 

biokompatibilitásuknak és hidrofil tulajdonságuknak köszönhetően lehetővé teszik vízoldható 

oligomerek előállítását is, ami előnyös lehet a foldamerek sikeres gyógyszerkémiai alkalmazása 

során. A cukoraminosavak közül a furanóz és piranóz gyűrűs származékok terjedtek el 

leginkább,8,9 ezen belül is főleg a β-cukoraminosavak, mivel ezek képesek a legstabilabb 

helikális térszerkezet kialakítására.2,10 Közülük számos építőelemet alkalmaztak már sikerrel 

különböző hosszúságú foldamerek és α/β-kiméra peptidek előállítása során oldatban vagy 

szilárd fázison kapcsolva azokat egymáshoz.11-15 

 

Kutatócsoportunkban az elmúlt években különböző furanóz és piranóz gyűrűs  

β-cukoraminosavakkal kezdtünk el foglalkozni. Ezeket a vegyületeket, mivel építőelemként 

kívánjuk alkalmazni, gazdaságosan és méretnövelt szintézisekben akartuk előállítani.  

Doktori munkám során három különböző cukoraminosav előállításával és felhasználásával 

foglalkoztam. Az egyik az N-Fmoc-2-amino-2-dezoxi-D-mannopiranozil-karbonsav (Fmoc-

ManAPC-OH, 1) az irodalomból ismert D-glüko építőelem13 C-2 epimer párja. A másik két 

célvegyület 4,5-cisz-transz epimer párja egymásnak, a metil-N-Fmoc-4-amino-4-dezoxi-D-

glükopiránuronsav (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 2) és a metil-N-Fmoc-4-amino-4-dezoxi-D-

galaktopiránuronsav (Fmoc-GalAPU(Me)-OH, 3) az irodalomból ismert furánuronsav 

építőelemek11,12 hattagú gyűrűs változatai. 
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Ezeket az építőelemeket felhasználva, a kapcsolási körülményeket optimálva szilárdfázisú 

peptidszintézissel (SPPS) különböző hosszúságú homooligomerek, α/β-kiméra peptidek 

előállítására nyílik lehetőség. Az egyes cukoraminosavakból előállítható foldamerek 

térszerkezetét ECD és NMR spektroszkópia segítségével vizsgálhatjuk azért, hogy 

megállapítsuk, milyen másodlagos szerkezet (különböző hélixek, β-redőzött rétegek stb.) 

kialakítására képesek. 

 

A cukoraminosav tartalmú foldamerek hidrofil tulajdonságuknak köszönhetően alkalmasak 

lehetnek pl. 2-es típusú cukorbetegség kezelésében használt Exendin-416 (Exenadite17) vagy 

más fehérje alapú gyógyszerek farmakokinetikai tulajdonságainak javítására, illetve egyes 

fehérjéket érintő folyamatok, pl. aggregáció vizsgálatára.  
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2. Irodalmi előzmények 

2.1.  A foldamerek  

 

A foldamereket először az 1990-es években nevezték el,2,18-20 bár már az 1960-as években 

is állítottak elő olyan mimetikumokat,21 amelyek a későbbi definíció alapján ebbe a családba 

tartoznak. Először Kovács és munkatársai vizsgáltak egy β-aszparagin egységekből álló 

polimert [poli(β-Asp)],21 azonban részletes térszerkezet vizsgálatra csak az 1970-es években az 

NMR és kiroptikai módszerek elterjedését követően mutatkozott lehetőség.22,23 A ’90-es 

években Gellman2,10,18,24 és Seebach25-27 kutatócsoportjai foglalkoztak nyíltláncú és gyűrűs 

monomerekből felépíthető, különböző helikális térszerkezetek kialakítására alkalmas 

polimerek előállításával, amelyeket Gellman az 1998-as publikációjában foldamereknek2 

nevezett el. A későbbiekben Hill19 pontosította ezt a meghatározást: „foldamer minden olyan 

oligomer, amely képes oldatban spontán módon kialakítani rendezett térszerkezetet (pl. α-hélix, 

β-redőzött réteg, különböző kanyarok), valamint amelyet a monomerek közötti, nem kovalens 

kölcsönhatások (pl. H-híd) tartanak össze.” Ebben az összefoglalóban megkülönbözteti a 

peptidomimetikumok, nukleotidomimetikumok és abiotikumok csoportjait az építőelemek és 

szerkezetük alapján. Az első csoportba azon foldamerek tartoznak, amelyek képesek a 

peptidekre jellemző térszerkezeteket utánozni, így építőelemeik többnyire módosított 

aminosavak (lásd 2.1.1. fejezet, 13. oldal). A második csoportba a DNS-t alkotó bázisok, 

nukleotidok vagy nukleozidok helyettesítésére alkalmazható foldamerek tartoznak. Míg a 

harmadikba főleg az alapvázként heteroaromás vegyületeket tartalmazó oligomereket sorolta. 

Az első csoportba tartozó peptidomimetikumok az egyik legnépesebb csoportja a 

foldamereknek. Az α-peptidek esetében egy stabil hélix kialakulásához legkevesebb 15 

aminosavra van szükség.28 Azonban a nagyobb flexibilitásuk miatt a foldamereknél már akár 6 

egység is elegendő ehhez.18,24,26,27 Ezért többnyire a helikális elemeket tartalmazó 

peptidomimetikumok kerültek előtérbe. Az α-aminosavakból felépülő α-peptidek három hélix 

típust tudnak kialakítani (α-hélix, 310-hélix és π-hélix), azonban a foldamerek már többféle, 

eddig nem ismert térszerkezetet is képesek felvenni (pl. H12, H14, H10/12 és egyéb kevert 

hélixek) változatos építőelemeiknek köszönhetően (1. ábra).  
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1. ábra: Egy β-peptidben előforduló lehetséges H-hidak és az ezeknek megfelelő hélixek jelölése,  

pl. a H14 hélixben rendre 14 atomból álló H-hidak stabilizálják a térszerkezetet 

 

A β-aminosav monomerekből10 felépülő makromolekulák helikális térszerkezetét belső  

H-hidak ismétlődő rendszerei stabilizálják. Ettől eltérően a γ-aminosav monomerekből felépülő 

foldamerek térszerkezetét inkább a szomszédos egységek amidkötései közötti H-hidak 

stabilizálják, ezáltal a kanyar motívumok megjelenése a jellemzőbb.27 

A foldamerek térszerkezetét oldatfázisban elsősorban CD, NMR és IR spektroszkópia, míg 

szilárd fázisban alkalmas diffrakciós eljárással vizsgálhatjuk. A cirkuláris dikroizmus (CD) 

spektroszkópia alkalmas módszer az α-aminosavakból felépülő polipeptidek és fehérjék 

másodlagos szerkezeti elemeinek azonosítására (α-hélix, β-redőzött réteg, stb.), amely 

téralkatok jellegzetes spektrumaik alapján meghatározhatók.29 A nem természetes aminosavak 

esetén kialakuló helikális (pl. H10, H12 hélixek) vagy szálas térszerkezeteknek (pl. β-redőzött 

réteg) azonban ma még nincs elfogadott karakterisztikus CD spektrumalakja. Ezért az irodalmi 

adatok bár adhatnak információt, a közvetlen térszerkezet-spektrum hozzárendelést nem teszik 

lehetővé. A CD spektrum, mérési időskálája miatt rendre átlagolt térszerkezeti információt 

jelenít meg. Ha ezen térszerkezetek mellett további konformerek is megjelennek, akkor a 

mérhető spektrális változás bár informatív lehet, nagyban megnehezíti az asszignációt.10  

A fentiek értelmében, amikor kevert hélixek vannak jelen az adott oldószerben, akkor az 

alap hélixekre jellemző CD spektrumok keverékeit mérhetjük, amelyek asszignációja ma még 

komoly kihívás. Ezek azonosítása gyakran 2D NMR és/vagy röntgenkrisztallográfia 

segítségével történik. Amennyiben a két oligomer enantiomer pár monomerekből (6, 7) épül 

fel, akkor a mért CD spektrumok egymás tükörképei lesznek (2. ábra/c).30 Ha növeljük a 

monomerek számát (pl. tetramerről oktamerre), akkor a normalizált CD spektrum jellemző 

sávjai felerősödnek, mivel a megfelelő szerkezeti elemek konformációs sokszínűsége 

időátlagban csökken. Az így mérhető egyre jellegzetesebb lefutások segíthetik a térszerkezeti 

elemek spektrális azonosítását. A mérési körülményeket korlátozza az oldószerként használt 

vegyületek UV elnyelése, ezért általában víz, MeOH és ACN oldószereket szoktunk használni 



12 

 

180-360 nm-es spektrális tartományban az egyes foldamerek térszerkezetének meghatározása 

során. 

 

2. ábra: Különböző helikális térszerkezetű foldamerek CD spektrumai: a) az (1S,2S)-transz-ACHC 

(4) homooligomerjeinek spektruma CD3OH oldószerben 4mM koncentrációban;31 b) az  

N3-XylAFU(ip)-OH (5) cukoraminosavból felépített homooligomerek spektruma MeOH oldószerben 

0,2 mM koncentrációban;12 c) az enantiomer pár (1S,2S)- és (1R,2R)-transz APyC (6, 7) 

heterooligomerjeinek spektrumai MeOH oldószerben 0,2 mM koncentrációban.30 

 

A másik napjainkban elterjedten használt szerkezetvizsgálati módszer az NMR 

spektroszkópia. Ennek legnagyobb előnye az, hogy akár atomi szintű információt lehet gyűjteni 

a foldamerek térszerkezetéről. Ebben az esetben is az oligomerek oldhatósága szabja meg a 

használható oldószerek körét, de az érzékeny készülékek esetében nagy előny, hogy akár 50-

100 μM oldatról is lehet pár óra alatt kellő információt gyűjteni. 

Az alap 1H-NMR spektrumok jel diszperziójának mértékéből meg lehet állapítani, hogy 

mennyire kompakt a molekula térszerkezete. Ez különösen az amid (10-6 ppm) és az alifás 

protonok (3-0 ppm) kémiai eltolódás tartományát vizsgálva adhat értékes információt. Emellett 

lehetőség van arra, hogy adott oldószerben (pl. DMSO-d6, D2O) egy tágabb hőmérsékleti 

tartomány elemzésével és titrálási görbék felvételével az intra- és intermolekuláris H-hidakat 

megkülönböztessük, pl. az NH protonok kémiai eltolódás és/vagy intenzitás változásán 
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keresztül.30 A jel hozzárendelés és a térszerkezet felderítése érdekében 2D méréseket szoktunk 

végezni (3. ábra).10,13,30,32 Ezek lehetnek homonukleáris (pl. 1H-1H COSY, 1H-1H TOCSY,  

1H-1H ROESY, 1H-1H NOESY) illetve heteronukleáris (pl. 1H-13C HSQC, 1H-13C HMBC) 

elven működő mérések. A térbeli információt elsősorban a ROESY és NOESY mérések 

hordozzák, de hasznos kiegészítést jelentenek a skaláris csatolási állandók vagy az imént 

említett H-híd adatok is. A helikális térszerkezet jelenlétét igazolhatja az (i) és az (i+2) vagy 

(i+3) aminosav közötti NOE vagy ROE keresztcsúcsok megléte. Összegezve, az NMR 

adatokból meg lehet állapítani azt, hogy az adott foldamer egyszerű vagy kevert hélixek 

térszerkezetét mutatja. 

 

3. ábra: 1H-1H ROESY spektrum részletei a kevert H9/11 helikális térszerkezetet felvevő (1S,2S)-

transz-APyC (6) egyik oligomerjének.32 A jellemző keresztcsúcsok világosan utalnak a hélix kevert 

voltára. 

 

A kristályosodó foldamerek szilárd fázisban gyakran megőrzik az oldatfázisban azonosított 

térszerkezetüket, amit egykristály röntgendiffrakcióval (XRD) vizsgálhatunk.10,18 Ez az 

egyetlen módszer, amellyel abszolút – azaz közvetlenül az elektronsűrűségen keresztül – 

térszerkezetet lehet meghatározni. Ennek az eljárásnak a hátránya az, hogy minden esetben jó 

minőségű egykristályra van szükség az eredményes mérésekhez. 

Napjainkban általánossá vált, hogy a spektroszkópiai és diffrakciós méréseken alapuló 

térszerkezet vizsgálatokat elméleti kémiai számítások és molekulamodellezés előzi meg, vagy 

egészíti ki. Ezen in silico eredmények nagyban befolyásolhatják mind a szerkezetvizsgálat, 

mind a tervezés és a kémiai szintézis egyes lépéseit.14,31-34 

 

2.1.1. Foldamer monomerek és alkalmazásuk  

 

A foldamerek csoportjába tartozó peptidomimetikumok építőelemei lehetnek természetes 

és nem természetes aminosavak,19,35 illetve cukoraminosavak (CAS)7-9 is. A monomerek 
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csoportosítását adhatja azok gyűrűs vagy nyíltláncú jellege és az amidkötéseket elválasztó 

szénhidrogén egységes hossza is, így kapva az α→ε terjedő poliamid rendszereket. 

A gyűrűs aminosavak alkalmazása terjedt el, mivel ezek téralkata merevebb, ezért a belőlük 

felépülő foldamerek jobban tervezhetők. A gyűrűs β-aminosavak a már említett H-híd 

rendszerek kialakítása miatt kimondottan sokat alkalmazott monomerek.8,19 A gyűrűs  

β-aminosavak közül az öttagú gyűrűs 2-amino-ciklopentánkarbonsav (ACPC, 1. táblázat)24,36,37 

és ennek hattagú gyűrűs párja, a 2-amino-ciklohexánkarbonsav (ACHC, 2. táblázat)18,31,38,39 

különböző sztereoizomerjei talán a legtöbbet vizsgált monomerek napjainkban. Gellman és 

munkatársai már az 1990-es években leírták a belőlük felépülő homooligomerek 

térszerkezetét,10,18,24 megalapozva ezzel magát a foldamer kémiát. 

Munkájuk során elsőként az (1R,2R)-transz-ACPC (8) monomerből felépülő különböző 

hosszúságú homooligomereket (dimer, trimer, tetramer, hexamer, oktamer) vizsgálták. Az ECD 

méréseik10 alapján a hexamer és oktamer oligomerek 12-hélix konformációt vettek fel MeOH 

oldószerben. Az NMR méréseik24 alapján ugyanilyen H12 hélix alakult ki piridin-d5 és CD3OH 

oldószerben is. Ezt a térszerkezetet ezek az oligomerek szilárd fázisban is megőrizték, amelyet 

röntgenkrisztallográfiás24 vizsgálatokkal támasztottak alá. 

Az enantiomer (1S,2S)-transz-ACPC (9) monomerből Abraham és munkatársai hasonló 

módszerrel építettek fel különböző hosszúságú homooligomereket.37 Térszerkezetüket mind 

oldat (CDCl3), mind szilárd fázisban megvizsgálták és mindkét esetben az előzőkkel 

megegyező H12 hélix konformációt állapítottak meg.  

 

1. táblázat: A különböző konfigurációjú ACPC monomerekből felépülő és különböző hosszúságú 

oligomerek térszerkezete 

Építőelemek 
    

(1R,2R)-transz-

ACPC (8)10,24 

(1S,2S)-transz-

ACPC (9)37 

(1R,2S)-cisz-

ACPC (10)36 

(1S,2R)-cisz-

ACPC (11)40 

Oligomerek 

homooligomer:  

di-, tri-, tetra-, 

hexa-, oktamer 

homooligomer: 

di-, tri-, tetra-, 

penta-, hexamer,  

homooligomer:  

tri-, penta-, 

heptamer 

heterooligomer: 

tetra-, hexamer, 

alternálva az 

(1R,2S)-cisz-

ACPC-vel 

Vizsgálat ECD, NMR, XRD ECD, NMR IR, ECD, NMR ECD, NMR, TEM 

Térszerkezet H12 hélix H12 hélix szálas szerkezet H10/12 hélix 
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A cisz konfigurációjú (1R,2S)-cisz-ACPC (10) monomerrel és oligomerjeivel Martinek és 

munkatársai foglalkoztak36 a 2000-es évek elején. Azonban az általuk vizsgált tri-, penta- és 

heptamer nem alakított ki helikális szerkezetet. Az IR, ECD és NMR vizsgálatok alapján több 

oldószerben is (MeOH, DCM, DMSO) mindig szálas téralkat alakult ki, amelyet egy 6 atomos 

H-híd stabilizált. További publikációjukban különböző heterokirális oligomerek40 előállítását 

is leírták, amelyekben az (1R,2S)-cisz-ACPC (10) és (1S,2R)-cisz-ACPC (11) illetve az (1S,2S)-

transz-ACPC (9) és (1R,2R)-transz-ACPC (8) monomereket alkalmazták. Az előzetes 

molekulamodellezés alapján várt térszerkezetekhez jutottak. Az alternáló cisz-ACPC-ből (10, 

11) felépülő foldamerek H10/12 hélixet alkottak, míg transz-ACPC párjaik (8, 9) szálszerű 

elrendeződést mutattak mind oldat (NMR és ECD vizsgálatok), mind szilárd fázisban (TEM 

vizsgálatok). 

Ezzel párhuzamosan ugyanezen kutatócsoportok vizsgálták a hattagú, ACHC alapú 

foldamerek viselkedését is. Az (1S,2S)-transz-ACHC (12a) különböző hosszúságú 

homooligomerjeinek (di-, tri-, tetra-, hexamer)18 előállításával igazolták, hogy csak a nagyobb 

tagszámú, legalább 4 egységből álló oligomerek képesek oldatban helikális térszerkezetet, azon 

belül is H14 hélixet kialakítani az NMR és ECD mérések alapján (CD3OD oldószerben). 

Későbbi publikációjukban vizsgálták az (1R,2R)-transz-ACHC (12b) monomerből felépített 

tetramer térszerkezetét is, amely szintén H14 hélixet alakított ki.10 

Gellmanékhoz hasonlóan Hetényi és munkatársai szintén az (1S,2S)-transz-ACHC (12a) 

monomert felhasználva állítottak elő különböző hosszúságú homooligomereket, amelyek N- és 

C-terminális végén nem volt védőcsoport.31 A foldamerek térszerkezetét NMR és ECD 

spektroszkópia segítségével vizsgálták, amelyek alapján szintén helikális jelleget állapítottak 

meg hasonlóan a Gellman féle terc-butil- és benzilészter védett származékokhoz. Ezzel az 

eredménnyel igazolták azt, hogy az N- és C-terminális védelmétől független lehet ugyanazon 

foldamer által kialakított helikális térszerkezet. A tetramer a rövidebb lánchossz miatt H10 

hélixet, míg a penta- és hexamer H14 hélixet vett fel CD3OD oldószerben. 

A cisz-ACHC tartalmú homooligomerekről elég hamar, még a ’90-es évek végén kiderült, 

hogy nem alakítanak ki helikális szerkezetet,41 ezért a heterooligomerjeik38,39 kerültek a 

vizsgálatok előterébe. Choi és munkatársai az (1R,2S)-cisz-ACHC (13) monomert felhasználva 

β3-Homoalaninnal és L-Alaninnal alternálva állítottak elő oligomereket.39 Széleskörű 2D NMR 

és röntgenkrisztallográfiás vizsgálatok után azonban arra jutottak, hogy ezen oligomerek nem 

hajlamosak kompakt térszerkezet kialakítására. Mindössze egy 6 atomból álló H-hidat sikerült 

megfigyelniük, amely az egyes elemek pakolódását segítette szilárd fázisban.  
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2. táblázat: A különböző konfigurációjú ACHC monomerekből felépülő és különböző hosszúságú 

oligomerek térszerkezete 

Építőelemek 
(1S,2S)-transz-

ACHC (12a)18,31 

 

(1R,2R)-transz-

ACHC (12b)10  

  

(1R,2S)-cisz-

ACHC (13)39 

(1S,2R)-cisz-

ACHC (14)38,39 

Oligomerek 

homooligomera,b 

di-,a tri-,a tetra-,a,b 

penta-,b hexamera,b 

homooligomer 

tetramera 

 

heterooligomer 

β3-HAla és  

L-Ala 

monomerekkel 

heterooligomer 

(R,S)-cisz-ACHC 

és cisz-ACHEC 

monomerekkel 

Vizsgálat NMR, ECD, XRD ECD, XRD NMR, XRD EDC, NMR 

Térszerkezet 

H10 hélixb 

(tetramer) 

H14 hélixa,b 

(hexamer) 

 

H14 hélix nincs kompakt 

szerkezete 
H10/12 hélix 

a) A homooligomerek N-terminálisa terc-butil, míg a C-terminálisa benzilészter védett18 

b) A homooligomerek szabad N-terminális és amid végű C-terminálissal rendelkeznek31 

 

Mándity és munkatársai az (1R,2S)-cisz-ACHC (13) és enantiomer párja az (1S,2R)-cisz-

ACHC (14) építőelemeket kombinálta telítetlen cisz-2-amino-ciklohex-3-én-karbonsavakkal: 

(1R,2S)-cisz-ACHEC (15) és (1S,2R)-cisz-ACHEC (16).38 Az alternáló szekvenciákból tetra- 

és hexamereket állítottak elő, amelyeket oldatfázisban vizsgáltak. Az ECD és NMR mérések 

alapján ezek az oligomerek MeOH oldószerben 10/12 kevert hélix térszerkezet kialakítására 

képesek. Legnagyobb előnye ezen foldamereknek, hogy az eddig tárgyalt ACPC és ACHC 

tartalmú oligomerekkel szemben már vizes közegben is oldódtak. 

A foldamerek vízoldhatóságának kérdése a gyógyszerként való alkalmazás miatt rendkívül 

fontos. Ezt a tulajdonságot lehet módosítani az építőelem vízoldhatóságának növelésével, vagy 

az oldallánc védőcsoportok eltávolításával is. Amennyiben a gyűrű atomjait változtatjuk meg, 

akkor a tetrahidrofurán- (THF) és tetrahidropiránvázas (THP) építőelemekhez jutunk.30,32,42 

Ezek a megfelelő cisz- és transz-ACPC és ACHC hidrofil analógjainak tekinthetők. Pandey és 

munkatársai 2011-ben publikálták a THP vázas monomerek és a belőlük felépülő 

homooligomerek szintézisét és azok térszerkezet vizsgálatát. Az építőelemeket, amelyeket  

cisz- és transz-furanoid-β-aminosavaknak (β-FAA) neveztek el, szénhidrátszármazékokból 

kiindulva állították elő, majd ezeket felhasználva tetra-, hexa- és oktamert szintetizáltak. Az 
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oldatfázisú NMR és CD vizsgálatok alapján a cisz-β-FAA tartalmú oligomerek 14-hélixet, míg 

a transz-β-FAA tartalmúak 12-hélixet alakítottak ki.42 

Sharma és munkatársai szintén monoszacharidból kiindulva állították elő a transz 3-amino-

pirán-2-karbonsav (APyC) R,R és S,S (17, 18) enantiomerjeit.30,32 Ezekből D-Alaninnal és  

β-Homoglicinnel 1:1 alternáló oligomereket állítottak elő oldatban. Az NMR mérések és az 

MD szimulációk alapján megállapították, hogy a D-Alanin tartalmú oligomerek H9/11 hélixet 

alakítanak ki CDCl3 oldószerben. Ezzel ellentétben a β-Homoglicin tartalmú heterooligomerek 

H12/10 kevert helikális térszerkezetet mutattak. Ezt a kevert hélixet az elméleti számítások 

mellett ECD spektroszkópiával is vizsgáltak. Ezeken a spektrumokon jól látható (2. ábra, 

13. oldal), hogy a két enantiomerből készült alternáló oligomerek jellegzetesen tükörképi CD 

spektrumalakkal rendelkeznek. Ezek az aminopirán-karbonsav alapvázak kevésbé terjedtek el, 

mivel a szénhidrát alapvázzal rendelkező monomerek sokkal könnyebben hozzáférhetők 

voltak. 

 

2.1.2. Cukoraminosavak 

 

A szénhidrátkémia sokszínűségének köszönhetően a lehetőségek tárháza igen nagy, amikor 

a cukoraminosavakról (CAS) beszélünk.8,9 Ezek olyan vegyületek, amelyek alapváza egy 

monoszacharid molekula, és ezen adott pozícióban az aminosavak két jellemző funkciós 

csoportja, az amino- és karboxilcsoport található. Legnagyobb előnyük, hogy magukban 

hordozzák mindkét vegyületcsalád – az aminosavak és a szénhidrátok – előnyös tulajdonságait. 

Gyűrűtagszámuk és a funkciós csoportok elhelyezkedése alapján lehet őket csoportosítani. 

Előbbi szerint 3, 4, 5 és 6 tagú gyűrűs vagy akár nyíltláncú származékokról, míg utóbbi szerint 

α-, β-, γ-, õ- és ε-cukoraminosavakról beszélhetünk.7,9 Magát a cukoraminosav elnevezést az 

1990-es évektől kezdve használják,43,44 ugyanis ekkor kezdődött foldamer építőelemként 

történő alkalmazásuk is. 

A cukoraminosavak előfordulnak a természetben is főleg szerkezeti elemekként.7,45 Ezek 

közül a legjellemzőbbek a glikoproteinekben található neuraminsav származékok (4. ábra), pl. 

a D-glükózamin-46 és a D-galaktózamin-uronsavak47 N-acetil származékai, amelyek a 

baktériumok sejtfalának építőelemei. Emellett számos uronsav származék található nukleozid 

típusú antibiotikumokban is alapvázként,48 pl. a metil-4-amino-4-dezoxi-D-glükuronsav  

(H-GlcAPU(Me)-OH, 19),49,50 ami a gougerotin antibiotikum alkotóeleme. 
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4. ábra: Példák természetben előforduló cukoraminosavat tartalmazó vegyületekre (a CAS részlet 

zölddel jelölve) 

 

Kutatócsoportunk a legelterjedtebben vizsgált β-cukoraminosavak előállításával és 

felhasználásával foglalkozik. Széleskörben történő alkalmazásuk a β-savamid kötések 

fehérjéket alkotó α-amid kötésekkel szembeni nagyobb metabolikus stabilitásuknak 

köszönhető. Ráadásul, a gyűrűben lévő O atomnak és a szabad hidroxilcsoportoknak 

köszönhetően hidrofil karakterrel rendelkeznek. Ez a hidrofilitás módosítható a 

hidroxilcsoportok védelmével (pl. benzilezési, acetilezési reakciók), ezáltal lehetőség nyílik a 

foldamerek fizikai és kémiai tulajdonságainak megváltoztatására, az építőelemek módosítása 

nélkül. Szénhidrát alapvázukból adódóan biokompatibilisek is. 

Először a könnyen hozzáférhető kiindulási anyagokból előállítható cukoraminosavak 

kerültek előtérbe, mint a D-glükózból (20) nyerhető D-ribo- és D-xilofuránuronsavak11,12,51 és az 

aminocsoportot már tartalmazó D-glükózamin (21) és D-galaktózamin (22) különböző 

karbonsav származékai.13,14,43,47,52 A legelső cukoraminosavat Emil Fischer és Ferdinand 

Tiemann az 1890-es években állították elő D-glükózaminból (21) kiindulva a CH2OH csoport 

oxidációjával, amivel egy δ-CAS-hoz jutottak.53 A későbbiekben ezt a vegyületet neuraminsav 

analógiája miatt többen is vizsgálták, különböző oxidációs módszereket alkalmazva.21,54,55 

A β-cukoraminosavak esetében a legtöbbet a D-ribo- és D-xilofuránuronsav származékokat 

vizsgálták. E vegyületek a már említett ACPC származékok vízoldható változatai. Gruner és 

munkatársai a 2000-es évek elején az N-Fmoc-1,2-O-izopropilidén-3-amino-3-dezoxi- 

α-D-ribofuránuronsav (Fmoc-RibAFU(ip)-OH, 23) előállításával11 és monomerként való 

alkalmazásával foglalkoztak (5. ábra). Munkájuk során D-glükózból kiindulva 8 lépésben 

szintetizálták az N-Fmoc és O-izopropilidén védett monomert, ráadásul az egyik szintézis 

intermediert felhasználva egy γ-cukoraminosavat is előállítottak, amelyet az 5. lépés 

láncrövidítő oxidációja helyett alkalmazott sztereoszelektív oxidációval kaptak Ezeket az 

építőelemeket β-Homoglicinnel kombinálva szilárd fázison különböző hosszúságú lineáris és 

ciklikus oligomereket állítottak elő. A kész foldamereket oldat fázisban CD és NMR 
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spektroszkópia segítségével vizsgálták ACN oldószerben és megállapították, hogy a lineáris 

oligomerek esetében egy H12/10/12 kevert hélix alakult ki. Ez a tény alátámasztotta azon 

felvetésüket, hogy ezek a monomerek helikális térszerkezet kialakítására hajlamosak, mivel a 

köztudottan hélixet destabilizáló β-Homoglicinnel26 párosítva is sikerült ezt elérniük. A  

-RibAFU(ip)- monomert felhasználva homooligomereket eddig nem szintetizáltak. 

Szerkezetük felderítésére csoportunkban elméleti számítások készültek,34 amely alapján a 

hexamer térszerkezete H12 hélix lesz. 

 

5. ábra: A legtöbbet vizsgált furanóz gyűrűs β-cukoraminosavak (Fmoc-XylAFU(ip)-OH,12 24 és 

Fmoc-RibAFU(ip)-OH,11 23), amelyek alkalmasak szilárdfázisú szintézisekhez. 

 

A cisz konfigurációjú 1,2-O-izopropilidén-3-amino-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav 

származékait (H-XylAFU(ip)-OH, 25) Chandrasekhar és munkatársai használták fel 

építőelemekként.12 Különböző hosszúságú homooligomereket (di-, tri-, tetra-, hexa-, oktamer) 

állítottak elő oldatfázisban az 1,2-O-izopropilidén-3-azido-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav  

(N3-XylAFU(ip)-OH, 5) és e vegyület „amino-metilészter” (H-XylAFU(ip)-OMe, 26) 

változatát kapcsolva egymáshoz. Az oligomerek az ECD és NMR spektroszkópiai vizsgálatok 

alapján jobbmenetes 14-hélixet alkottak. Ezt a térszerkezetet kutatócsoportunk későbbi elméleti 

számításai is igazolták.34 

A 2010-es években mindkét furanóz gyűrűs cukoraminosav (Fmoc-RibAFU(ip)-OH, 23 és 

Fmoc-XylAFU(ip)-OH, 24) szintézisét kutatócsoportunkban optimáltuk és alkalmaztuk azokat 

peptidkapcsolási reakciókban.51,56 (lásd. 2.5. fejezet). A szintézisek során az aminocsoportot 

azidon keresztül szulfonát→azid cserével, míg a karboxilcsoportot a C-5-ös és C-6-os pozíció 

láncrövidítő NaIO4-os, majd KMnO4-os oxidációjával alakítottuk ki. 

Ezzel párhuzamosan a hattagú gyűrűs ACHC monomerek vízoldható analógjai a piranóz 

gyűrűs cukoraminosavak is a kutatások középpontjába kerültek. Közülük is a könnyű 

hozzáférhetőség miatt a D-glükózaminból levezethető származékok terjedtek el leginkább 

(6. ábra).13,14,43,47 
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Kessler kutatócsoportja olyan ciklikus és lineáris peptideket vizsgált, amelyek öt különböző 

α-, β-, γ- vagy δ-cukoraminosavat tartalmaztak.43 A γ- és δ-CAS-akat Leu-enkefalin és 

szomatosztatin analógok előállítására használták fel, míg a számunkra érdekes β-származékot, 

az Fmoc-GlcAPC(Bn)-OH (27) cukoraminosavat, (lásd 2.3.1, 26. oldal) egy modell peptidbe, 

a H-GlcAPC-Ala-D-Pro-Ala-Ala-OH szekvenciába építették be, ami NMR méréseik alapján  

γ-kanyar kialakítására volt képes. 

Ezt követően a 2000-es évek elején Suhara és munkatársai több publikációjukban 

foglalkoztak a Boc védett 2-amino-2-dezoxi-D-glükopiranozil-karbonsavból (Boc-

GlcAPC(Ac)-OH, 28) felépített foldamerekkel. Először elméleti számításokkal megvizsgálták 

a különböző pozíciójú amino- és karboxilcsoporttal rendelkező lehetséges monomereket 

[β(1→2), β(1→3), β(1→4) és β(1→6)],14 és megállapították, hogy csak az általuk β(1→2) 

kötésnek nevezett β-cukoraminosav képes a helikális térszerkezet kialakítására. Ezt igazolva 

előállítottak több, eltérő hosszúságú homooligomert (di-, tri-, tetra-, hexamer) és vizsgálták 

azok oldatbeli térszerkezetét NMR és CD spektroszkópiával.13 Megállapították, hogy a 

trimertől kezdve növelve a monomerek számát 14-hélix alakul ki. A monomer és az oligomerek 

részletes szintézisét későbbi cikkükben írták le (lásd 2.3.1 és 2.5.1. fejezet).  

 

6. ábra: A 2-amino-2-dezoxi-D-glükopiranozil-karbonsav különböző védett monomerjeinek 

előállítása D-glükózamin hidrokloridból (21) kiindulva: a Boc-GlcAPC(Ac)-OH (28) szintézise 

7 lépés13 és az Fmoc-GlcAPC(Bn)-OH (27) szintézise 8 lépés43 

 

Ezt a cukoraminosavat nemcsak foldamer építőelemként alkalmazták. Egy japán 

kutatócsoport több publikációjában is leírja a H-GlcAPC-OH-ból felépülő ciklikus peptidek 

szintézisét és felhasználását.52,57,58 Először egy három és négy egységből álló ciklopeptidet 

állítottak elő, amelynek térszerkezetét NMR és CD spektroszkópiával vizsgálták.52 A 

későbbiekben már ciklikus hexamert is szintetizálták.34 Ezen munkák készítették elő a 

nanocsövekként alkalmazható vízoldható, ciklikus hexamer előállítását és vizsgálatát, ami  

D-glükózamin-karbonsav egységekből épült fel.58  

Léteznek olyan cukoraminosavak is, amelyeket ugyan előállítottak, azonban nem 

használtak még foldamer építőelemként. Ezek biológiai jelentőségük révén kerültek előtérbe. 
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Ezek közé tartozik a már említett 4-amino-4-dezoxi-D-glükopiránuronsav (H-GlcAPU(Me)-

OH, 19), ami a gougerotin49,50 nukleozid típusú antibiotikum szénhidrát építőeleme. Ennek 

szintézisét (lásd 2.4.1. fejezet) jelentősége miatt két kutatócsoport egymástól függetlenül írta 

le, két éven belül,59,60 majd az egyik csoport, Watanabe és munkatársai magát a gougerotin 

antibiotikumot totálszintézisét is közölték két évvel később.49 

A másik kutatócsoportban Naka és munkatársa a metil-4-amino-4-dezoxi-D-

galaktopiránuronsav (H-GalAPU(Me)-OH, 29) előállítását (lásd 2.4.2 fejezet) is leírta, amely 

az előbbi D-glüko származék (19) 4,5-cisz epimer párja. Majd az 1990-es években Vogel és 

munkatársa61 módosítottak a leírt útvonalon és más védőcsoportokat alkalmazva jutottak 

ugyanazon cukoraminosavhoz. Munkájuk során e vegyület származékait módosított pektin 

fragmensként tervezték alkalmazni, hogy királis β-laktámokat képezhessenek belőlük, azonban 

eredményeiket később nem közölték. 

Számos cukoraminosav előállítását írták le egy 1996-ban megjelent szabadalomban,62 

mivel ezeket egy új vegyületcsaládba a „szacharopeptidekbe” sorolták. Voltak köztük 3-amino-

3-dezoxi-hexopiránuronsavak (γ-CAS), 4-amino-4-dezoxi-hexopiránuronsavak (β-CAS) és  

2-amino-2-dezoxi-hexopiránuronsavak is (δ-CAS). A jellegzetes funkciós csoportok 

kialakítását itt is főleg szulfonát→azid cserével és különböző oxidációs módszerekkel 

valósították meg. 

 

2.2. Piranóz gyűrűs cukoraminosavak I.: 2-amino-2-dezoxi-D-aldopiranozil-

karbonsavak  

2.2.1. A 2-amino-2-dezoxi-D-glükopiranozil-karbonsav: H-GlcAPC-OH 

 

A legtöbbet vizsgált piranóz gyűrűs cukoraminosav, a H-GlcAPC-OH előállítására kétféle 

módszer is található az irodalomban.13,43 Az eljárásokban csak a kiindulási anyag, a  

D-glükózamin hidroklorid (21) a közös, mivel a hidroxil- és aminocsoportok védelmére más 

csoportokat használtak. Ennek oka, hogy mind Fmoc-, mind Boc-technikát is alkalmaztak az 

összekapcsolásuk során, amelyek eltérő védőcsoport stratégiát igényelnek. 

Kessler és munkatársai43 a hidroxilcsoportokat éter típusú védelemmel (O-benzil), míg az 

aminocsoportot átmenetileg Z, majd a kapcsolások során Fmoc védelemmel látták el (7. ábra). 

Az O-benzil és Z védelemre azért volt szükség a szintézis során, mert a karboxil funkciót (34) 

lítium organikus vegyületen keresztül (33) szén-dioxid bevezetéssel alakították ki. Ezt követően 

cserélték le a Z-csoportot a szilárd fázisra alkalmasabb Fmoc védelemre (27), amelyet két 

lépésben valósítottak meg közepes hozammal (48%). 
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7. ábra: Az Fmoc-GlcAPC(Bn)-OH (27) cukoraminosav előállítása Kessler és munkatársai által  

D-glükózamin hidrokloridból kiindulva 

 

A reakciósor előnye, hogy későbbi szilárdfázisú kapcsolásoknál alkalmazható 

védőcsoportokat tartalmaz. Ráadásul az O-benzil védőcsoportot katalitikus hidrogénezéssel el 

lehet távolítani, amivel megnövelhető az oligomerek hidrofil karaktere.13,43 Hátránya a karboxil 

funkció kialakítására használt lítiálási reakció, amelynek méretnövelése nehézségekbe 

ütközhet. Ráadásul az amino funkció védőcsoportjának cseréje során több melléktermék (36, 

37) is keletkezett, amelyek egyikét (37) sikerült csak a célvegyületté (27) alakítaniuk. 

Suhara és munkatársainak szintézisútját13 elterjedtebben alkalmazzák52,57 annak ellenére, 

hogy a ma már kevésbé gyakori Boc stratégiát használták (8. ábra). D-Glükózaminból (21) 

kiindulva először annak N-ftaloil és O-acetil védett származékát (38) állították elő két lépésben, 

majd ebből HBr-AcOH segítségével az anomer pozícióban axiális állásban Br atomot 

tartalmazó glikozil-bromid (39) származékhoz jutottak. Erre a lépésre a lánchosszabbítás során 

használt SN2 reakció miatt volt szükség, amihez Hg(CN)2-ot63 használtak. Ez a reakciósor 

kulcslépése volt, mivel ez határozta meg a cukoraminosav konfigurációját. Az így kapott cianid 

származékot (40) 30%-os HBr-AcOH-val alakították amiddá (41), majd ioncserélő gyanta 

segítségével metilészter (42) formájában izolálták. A következő lépésekben alakították ki a Boc 

védelmet az amin funkción. Először eltávolították a ftaloil- és a metilészter védőcsoportokat 

(43), majd Boc-ON reagenssel és O-acetilezés után kapták a 44 intermediert. Utolsó lépésként 

a mellékreakcióban keletkezett észtert hidrolizálták el előállítva így a célterméket, a Boc-

GlcAPC(Ac)-OH (28) cukoraminosavat, amit a későbbiekben a homooligomerek szintézisében 

használtak fel. 
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8. ábra: A Boc-GlcAPC(Ac)-OH (28) előállításának lépései Suhara és munkatársai nyomán  

D-glükózamin hidrokloridból kiindulva 

 

A reakciósor legnagyobb hátránya, hogy sok „felesleges” lépés található benne, amely a 

szabadon maradt hidroxilcsoportoknak köszönhető, pl. észter képződés. Lehetőség van 

megváltoztatni a reakciósor egyes lépéseit, mint például a kulcslépést, a C-1 lánchosszabbítást 

úgy, hogy lecseréljük a cianid forrást szerves cianidra. Főleg a 2-es pozícióban OH-t tartalmazó 

szénhidrátszármazékoknál jellemző ez a reakció, mint C-glikozid képzési módszer. Azonban 

akad példa az irodalomban N-ftaloil védett D-glükózamin származékokra pl. trimetilszilil 

cianiddal (TMSCN) történő lánchosszabbításra is.64 A reakció BF3.OEt2 jelenlétében 

nitrometán oldószerben sztereoszelektíven játszódik le, általában 1,2-transz származékokat 

eredményezve (9. ábra). Előnye, hogy nincs szükség glikozil-bromidok előállítására, tehát egy 

lépésben megvalósítható a lánchosszabbítás a megfelelő O-acetil védett származékból (38). 

9. ábra: Lánchosszabbítás az anomer C atomon TMSCN és BF3.OEt2 jelenlétében 

 

2.2.2. A 2-amino-2-dezoxi-D-mannopiranozil-karbonsav: H-ManAPC-OH 

 

A C-2 epimer pár H-ManAPC-OH (45), mint foldamer monomer nem került előtérbe, mivel 

a lehetséges kiindulási anyag, a D-mannózamin (46) jelentősen drágább. Összehasonlításként, 

a D-glükózamin hidroklorid (21) és a D-mannózamin hidroklorid (46) ára között körülbelül 

ezerszeres a szorzó, ami megnehezíti a nagytételben történő használatát. Ennek oka, hogy a 

sztereoszelektív reakciók, amelyekkel a C-2-es pozícióba amino csoportot tudunk bevinni 

legtöbbször a D-glüko epimer keletkezését részesítik előnyben.65 
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Így az ebből kiinduló szintéziseknél ki kell alakítani mind az amino, mind a karboxil 

funkciós csoportot a molekulában. Ehhez a legegyszerűbb megoldás, ha először a  

D-mannózamint (46), mint kiindulási anyagot állítjuk elő, amelyre van példa az irodalomban.66-

68 Ezek közül az egyik leggyakrabban alkalmazott módszer a D-arabinózból (47) kiinduló 5 

lépéses szintézis (10. ábra).66 Első lépése a D-arabinóz (47) nitrometános lánchosszabbítása, 

amely a megfelelő 1-dezoxi-1-nitro-D-glücitolt (48) és 1-dezoxi-1-nitro-D-mannitolt (49) 

eredményezi. Ezt a keveréket acetilezve és lúgosan hidrolizálva kapható a kulcsintermedier  

1,2-telítetlen vegyület (50). Ennek metanolos oldatát ammónia gázzal telítve a 2-acetamido-

1,2-didezoxi-1-nitro-D-mannitolt (51) lehet előállítani. Ez azon sztereoszelektív reakciók 

egyike, amely a kevésbé preferált D-manno epimert eredményezi. Utolsó lépésben, az ún. Nef-

reakcióban lúgosan elbontható a nitrometilén csoport, majd HCl gáz segítségével előállítható a 

D-mannózamin hidroklorid sója (46). 

10. ábra: D-Mannózamin hidroklorid (46) előállítása öt lépésben D-arabinózból (47) kiindulva 

 

2.2.2.1. Arilhidrazonok, mint alkalmas intermedierek 

 

Természetesen vannak más módszerek is aminocsoport C-2-es pozícióba történő 

beépítésére. A monoszacharid arilhidrazonok alkalmas intermedierek N-szubsztituált-2-amino-

2-dezoxi-D-monoszacharidok szintézisére, mivel az arilhidrazon molekularész erős 

elektronszívó tulajdonsága révén bázikus közegben aktiválja a szomszédos C-2-es pozíciót, így 

már gyengébb nukleofilek (pl. azid,65 benzilamin) is képesek beépülni az adott pozícióba.  

A monoszacharid arilhidrazonok a legrégebb óta ismert szénhidrátszármazékok közé 

tartoznak. Az 1890-es évek végén Emil Fischer állította elő és vizsgálta meg az első D-hexóz 

fenilhidrazonokat69 és már akkor felismerte, hogy a D-glükóz fenilhidrazonnak három 
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különböző izomerje létezik, név szerint az α-, β-gyűrűs és a nyíltláncú forma. A későbbiekben 

kiderült, hogy a többi monoszacharid esetében csak a nyíltláncú formák vannak jelen és 

szerkezetüket UV, IR, NMR és röntgenkrisztallográfia segítségével is vizsgálták.70-73 Az 

eredmények alapján érdekes, hogy a gyűrűs fenilhidrazin származékok csak D-glüko 

konfiguráció esetén vannak jelen. Ennek az irodalom alapján egyetlen oka van, még pedig a 

hidroxilcsoportok ekvatoriális állása, azonban egyéb átfogó vizsgálatra, amely pontosabb 

magyarázatot adna nem volt példa. 

A nyíltláncú arilhidrazonok könnyen előállíthatók és tovább alakíthatók, ezáltal alkalmas 

intermedierek lehetnek a C-2-es pozíció módosítására irányuló szintézisekben.65,74,75 A 

reakciósor végén az arilhidrazon molekularész eltávolításával ismét gyűrűs monoszacharidokat 

kapunk, amelyek immár a C-2-es pozícióban valamilyen amino- vagy maszkírozott 

aminocsoportot tartalmaznak. 

Erre példa Messmer és munkatársainak munkája, amelyben különböző O-acetil védett 

monoszacharidok 4-nitrofenilhidrazon származékainak C-2-es pozíciójába NaN3 segítségével 

azidocsoportot építettek be (11. ábra). A reakció telítetlen intermedieren át ment, emiatt mindig 

epimerek keverékét eredményezte.65 

 

11. ábra: Arilhidrazonok, mint intermedierek 2-azido-2-dezoxi-D-monoszacharidok szintézisénél: a  

D-glükózból (20) és D-mannózból (52) kiinduló reakciók ugyanazon D-glüko származékot (55) 

eredményezik főtermékként. 

 

Azonban függetlenül attól, hogy a per-O-acetil védett D-glükóz- (53) vagy D-mannóz-4-

nitrofenilhidrazonjából (54) indultak ki, mindkét esetben a 2-azido-2-dezoxi-D-glükóz-4-

nitrofenilhidrazon per-O-acetil védett származékát (55) kapták nagyobb arányban. Az analóg 

D-galaktóz- (57) és D-talóz-4-nitrofenilhidrazonok (58) esetében is a 2-azido-2-dezoxi-D-

galaktóz-4-nitrofenilhidrazon (59) keletkezett nagyobb arányban. A főtermékek abszolút 

konfigurációját egykristály röntgendiffrakcióval állapították meg,72 mivel nyíltláncú 
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monoszacharidok esetében más spektroszkópiai vizsgálatok (pl. NMR spektroszkópia) 

referencia vegyület nélkül nem tudják ezt bizonyítani. 

 

2.3. Piranóz gyűrűs cukoraminosavak II.: 4-amino-4-dezoxi-D-aldopiránuronsavak  

2.3.1. D-Glükopiránuronsav: H-GlcAPU(Me)-OH 

 

A 4-amino-4-dezoxi-D-glükopiránuronsav (H-GlcAPU(Me)-OH, 19) és C-4 epimerje  

(H-GalAPU(Me)-OH, 29) a D-ribo- és D-xilofuránuronsavak (23, 24) hexopiranóz gyűrűs 

változatai. Míg a furanóz gyűrűs monomereket széleskörűen alkalmazták,11,12,51,56 a rokon 

piranóz gyűrűs uronsavakat nem használták még oligomerek előállítására. Mindkét vegyület 

szintézisének közös eleme, hogy az amino funkciót azidon keresztül, míg a karboxil funkciót 

különböző, általában nem-szelektív oxidációkkal alakították ki. 

M. P. Kotick és munkatársai59 kiindulási vegyületként a már maszkírozott amino funkcióval 

rendelkező metil-4-azido-4-dezoxi-D-glükopiranozidot (60) használta. Ezt a vegyületet 

négylépéses szintézissel állították elő metil-α-D-galaktopiranozidból (61) (12. ábra) Reist és 

munkatársainak eredményeit76 felhasználva. Az ehhez szükséges kizárólag 4-es pozícióban 

szabad hidroxilcsoportot tartalmazó származékot (65) kétféleképpen is elő lehet állítani. A 

hosszabb úton haladva (A) először a 4-es és 6-os pozícióban lévő hidroxilcsoportokat védték le 

(62), ezután a 2-es és 3-as pozícióban az általuk választott észter típusú O-benzoil védelmet 

alakították ki (63), majd harmadik lépésként eltávolították a 4,6-O-benzilidén védelmet (64) és 

szelektíven védték a 6-os pozíciót szintén O-benzoilcsoporttal (65). A rövidebb útvonal (B) 

esetében, egy lépésben, szelektív benzoilezéssel kapták ugyanazt a származékot (65). A reakció 

során kihasználták, hogy a 4-OH axiális állása miatti csökkent reaktivitással rendelkezik, ezért 

3 ekvivalens benzoil-klorid alkalmazásával a többi pozíció szelektíven védhető. A reakció 

számos mellékterméket, parciálisan benzoilezett származékokat (pl. metil-2,3-di-O-benzoil-, 

metil-2,6-di-O-benzoil-α-D-galaktopiranozid) eredményezett, de leírásuk alapján egyszerű 

átkristályosítással 57%-65%-ban sikerült előállítani a kívánt szelektíven védett terméket (65). 

Ebből a származékból szulfonát→azid cserét követően kapták a védett amino funkciót (60). 
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12. ábra: A H-GlcAPU(Me)-OMe (67) előállítása M.P. Kotick és E.J. Reist munkái alapján a két 

alternatív útvonalat (A, B) alkalmazva.59,76 

 

Azonban ahhoz, hogy a karboxil funkciót is kialakítsák szükség volt a 6-os pozíción szabad, 

de a többin védett hidroxil származékra (70). Ehhez a meglévő O-benzoil védelmet 

eltávolították, hogy a 6-os hidroxilcsoportot szelektíven védhessék (69) tritilcsoporttal, majd 

újból kialakították az O-benzoil védelmet ugyanabban a 2-es és 3-as pozícióban (71). Ezután 

távolították el savas hidrolízissel a 6-O-tritilcsoportot és jutottak a könnyen uronsavvá 

oxidálható származékhoz (70). Az oxidációhoz KMnO4-ot használtak és diazometánnal képzett 

metilészter (71) formájában izolálták a terméket. Az utolsó lépésben katalitikus hidrogénezéssel 

redukálták az azidocsoportot aminná, ezáltal megkapva a célmolekulát (67), amelyet csak N-

acetil védett formában izoláltak. 

Ennek a szintézisútnak a legnagyobb hátránya, hogy az utolsó lépésekben 

oszlopkromatográfiás tisztítást alkalmaztak. Emellett a teljes reakciósor hosszú és számos 

„felesleges” lépésből áll, amelyekre az egyes reakciók során a védőcsoportok sérülése miatt 

volt szükség, Ezek egy részét ki lehet küszöbölni más típusú védőcsoportok megválasztásával. 

Ráadásul mindössze 3-5% a reakciósor össztermelése és a végtermék észter típusú védelme 

sem megfelelő, ha később szilárdfázisú peptidszintézis módszereket szeretnénk alkalmazni. 

T. Naka és munkatársai által 1970-ben publikált eljárás az előbbinél elegánsabb, mivel 

logikusabb védőcsoport stratégiát alkalmaztak. A H-GlcAPU(Me)-OH (19) cukoraminosav 

mellett a C-4 epimer H-GalAPU(Me)-OH (29) szintézisét is leírták (13. ábra).60 A két epimer 

előállítása ugyanazon lépésekből állt, csak a kiindulási anyagok különböztek egymástól, ami 
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metil-α-D-galaktopiranozid (61) volt a D-glüko epimer (19) és metil-α-D-glükopiranozid (72) 

volt a D-galakto epimer (29) esetében. Az eltérés az előzőekben bemutatott útvonalaktól az, 

hogy a 4-es és 6-os szabad hidroxilcsoporttal rendelkező származékot (64) már a 4. lépésben 

tritilezték, így kialakítva a 6-os pozícióban egy szelektív, átmeneti védelmet. Ezért itt nem volt 

szükséges a 2,3,6-tri-O-benzoil védelem eltávolítása, mint a 66-os származék esetében kellett, 

az azidocsoport bevitele után, hanem egyből a 74-es származékot állították elő a 

szulfonát→azid cserét követően, lerövidítve ezzel a szintézis utat 13-ról 10 lépésre. Azonban 

az egyes lépésekről részletes leírást nem közöltek. 

 

13. ábra: A 4-amino-4-dezoxi-D-glükuronsav származék (H-GlcAPU(Me)-OMe, 67) előállítása metil-

α-D-galaktopiranozidból (61) 10 lépésben, amelyet az epimer pár D-galakto konfigurációjú 

cukoraminosav (29) esetében is alkalmaztak metil-α-D-glükopiranozidból (72) kiindulva.60 

 

2.3.2. D-Galaktopiránuronsav: H-GalAPU(Me)-OH 

 

A C-4 epimer H-GalAPU(Me)-OH (29) részletes szintézisét évtizedekkel később C. Vogel 

és munkatársa írták le. Kiindulási vegyületük a metil-2,3-di-O-benzil-6-O-(4-metoxibenzil)-α-

D-glükopiranozid (76) volt, amelyet metil-α-D-glükopiranozidból (72) állítottak elő három 

lépésben (14. ábra).77 Eltérően az előzőektől itt már O-benzil védőcsoportot használtak a 

hidroxilcsoportok védelmére. 

Először a 4-es és 6-os pozíciót szelektíven védték 4-metoxibenzilidén csoporttal (77), majd 

a szabadon maradt 2-es és 3-as hidroxilcsoportot benzilezték, így kapva a teljesen védett (78) 

származékot. A 4-metoxibenzilidén védelmet a következő lépésben szelektíven felnyitva 

előállították a szabad 4-OH vegyületet (76). A maszkírozott amino funkciót ezután szintén 

szulfonát→azid cserével alakították ki (80). Az oxidálható 6-os pozíciót a szelektíven 

eltávolítható O-4-metoxibenzil védelem hidrolízisével kapták (81), majd piridinium-

klorokromátos (PCC) oxidációt78 alkalmazva jutottak a védett célvegyületükhöz (83), amelyet 

hasonlóan az előzőekhez szintén metilészter formában és szabad aminocsoporttal izoláltak.  
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14. ábra: A H-GalAPU(Me)-OMe (83) előállítása szulfonát→azid csere alkalmazásával metil-α-D-

glükopiranozidból (72) 9 lépésben C. Vogel és munkatársa által61 (PMB: p-metoxi-benzil) 

 

A reakciósor előnye, hogy az előzőekhez képest kevés lépésből áll. Azonban majdnem 

minden lépés után oszlopkromatográfiás tisztítást alkalmaztak, amely korlátozza a 

méretnövelési lehetőségeket. Ráadásul, a peptidkémiában szilárdfázisú szintézisek során pont 

ellentétesen védett származékokra van szükség az aminosavak esetében, azaz szabad karboxil- 

és Fmoc vagy Boc védett aminocsoportra.  

 

2.3.3. Az aminocsoport kialakításának lehetőségei 

 

A cukoraminosavak szintézisénél az aminosavak két jellemző funkciós csoportját kell 

kialakítani egy szénhidrát molekulán. Ez aminocsoport esetében, mint láthattuk, legtöbbször 

azidon keresztül történik,11,12,51,59-61 míg karboxilcsoport esetében egyszerű oxidációkkal (pl. 

KMnO4, PCC)11,12,51,59-61 vagy a C-1-es pozícióban lánchosszabbítással (CO2, HgCN).13,43 

Az aminocsoport másik fontos prekurzora lehet az oxim funkciós csoport, amelynek 

szelektív vagy nem-szelektív redukciója eredményezi a kívánt aminocsoportot.79-82 Az oxim 

előállítása minden esetben az adott pozícióban lévő karbonilcsoport átalakításával történik, 

amelyeket különböző oxidációs reakciókban nyerhetünk. A szénhidrátkémiában általánosan a 

Swern-oxidációt alkalmazzák ezekben az esetekben (15. ábra).83 Ebben a reakcióban DMSO 

és oxalil-klorid használatával tudunk aldehid vagy keton származékokat jó hatékonysággal 

előállítani. Ezt a reakciót kutatócsoportunk is alkalmazta az Fmoc-XylAFU(ip)-OH (24) 

foldamer monomer szintézisénél a C-3-as hidroxilcsoport átforgatásánál (15. ábra).51 
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15. ábra: Swern oxidáció alkalmazása és oxim funkciós csoport kialakítása 1,2;5,6-di-O-

izopropilidén-α-D-glükofuranóz (84) molekulán. 

 

Emellett szelektíven primer OH mellett is lehet szekunder hidroxilcsoportokat oxidálni 

gyűrűs intermediereken keresztül (88). Erre példák a különböző ónvegyületekkel (Bu2SnO, 

(Bu3Sn)2O) végbemenő szintézisek (16. ábra), amelyeket brómvegyületekkel (Br2, NBS, 

DBDMH) elbontva megkapható a megfelelő ulóz származék (89). A reakció csak vicinális, 

diekvatoriális pozíciók esetén alkalmazható, tehát sztérikus korlátai vannak. A sztannilén 

vegyületek (88) elsődleges felhasználása azonban nem az oxidációk során, hanem szelektíven 

védett (pl. O-benzoil, 91) származékok előállításánál jellemző.84  

 

16. ábra: Ónvegyületek felhasználása szelektív oxidációban és szelektív O-benzilezési reakciókban. 

 

Az oxocsoportot ezt követően hidroxilamin hidrokloriddal könnyen oximmá lehet alakítani 

(15. ábra), amelynek izolálása jó kristályosodási tulajdonsága miatt könnyű. Ezért régebben 

alkalmazták ezeket a reakciókat az oxocsoport jelenlétének kimutatására is. A redukciók 

általában savas közegben80 mennek végbe, de piridines közeget is alkalmazhatunk, amennyiben 

savra érzékeny védőcsoport található a molekulán.85 

Az oxim származékokat sztereoszelektív és nem-sztereoszelektív módon is lehet a 

megfelelő amin származékokká redukálni. A sztereoszelektív szintézisek esetében legtöbbször 

komplex fémhidrideket alkalmaznak, mint például LiAlH4, NaCNBH3. Lemieux és 



31 

 

munkatársai az 1960-as években számos monoszacharid oxim és acetoxim származékait 

állították elő és vizsgálták azok redukciós lehetőségeit különböző 2-amino-2-dezoxi- vagy  

4-amino-4-dezoxi-monoszacharidok előállítása céljából (17. ábra).79,81 Megállapították, hogy 

10% Pd/C katalizátorral és hidrazinnal lehet sztereoszelektíven redukálni 2-oximino-α-D-

arabino származékokat (92) úgy, hogy az ekvatoriális D-glüko epimert (93) eredményezzék akár 

90% feletti szelektivitással. Ezzel ellentétben a BH3.THF és LiAlH4 komplexek már nem voltak 

ilyen hatékonyak: ezekben az esetekben 70:30 és 40:60 D-glüko (93) és D-manno (94) epimer 

arányt tudtak csak elérni. Ha viszont 2-acetoximino-α-D-arabino származékból (95) indultak ki, 

a BH3.THF komplex már szelektív reakcióban 95:5 arányban szintén a D-glüko konfigurációjú 

terméket (93) eredményezte.81 

 

17. ábra: 2-Oximino-α-D-arabino (92) és 4-oximino-α-D-arabino (96) származékok sztereoszelektív és 

nem-sztereoszelektív redukciója amino és hidroxilamino származékokká. 

 

A redukciós lépés egy hidroxilamin intermedieren keresztül megy végbe, amelyet direkt is 

elő lehet állítani.85-87 Gribble és munkatársai ecetsavas közegben NaBH4-del in situ előállított 

Na(OAc)3BH jelenlétében redukáltak különböző gyűrűs és nyíltláncú szerves oximokat 

hidroxilamin származékokká.86 Emellett szintén ecetsavas közegben a NaCN(BH)3 is alkalmas 

redukálószernek bizonyult O-benzoil védett oxim származékok (96) esetében D-galakto (97) és 

D-glüko (98) epimer keverékeket eredményezve, amelyeket oszlopkromatográfiás eljárással 

választottak el egymástól.85 Mint látható a 17. ábrán is, a reakció általában nem sztereoszelektív 

a piranóz gyűrűs monoszacharidok esetében. Azonban a furanóz gyűrűs monoszacharidokat 

lehet sztereoszelektíven is redukálni az AcOH-NaBH4 reagenspárossal, amelyet különböző 

nukleotidok előállítása során alkalmaztak.87 Tehát az irodalom alapján az adott oxim 

sztereoszelektív redukcióját nagyban befolyásolja a kiindulási anyag konfigurációja, a gyűrű 

konformációja, az alkalmazott védőcsoportok vagy akár a választott reagensek is. 
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Az fenti példákon kívül lehetőség van az aminocsoport kialakítására különböző N-tartalmú 

gyűrűs intermedierek alkalmazásával is. Erre példák az oxazin gyűrűn (99) keresztül 

végbemenő szintézisek.88 Van den Bos és munkatársai különböző monoszacharidok oxazin 

származékait állították elő, majd ezeket a gyűrűket sztereoszelektíven felnyitották a kevésbé 

preferált axiális pozíció felé (18. ábra), amivel értékes glikozid donor és akceptor 4-amino-4-

dezoxi-monoszacharidokat szintetizáltak. 

 

18. ábra: Oxazin gyűrűs vegyület (99) kialakítása és felnyitása savas közegben 4-acetamido-4-dezoxi-

monoszacharidok (102) előállítására. 

 

2.4. Védőcsoportok eltávolítása 

 

A piranóz gyűrűs cukoraminosavak esetében az eddigi védőcsoportok észter vagy éter 

típusúak voltak. Suhara és munkatársai mindkét lehetőséget alkalmazták: a Boc védelem mellé 

β-CAS-ak esetében az O-acetil csoportot, míg γ- és δ-CAS-aknál az O-benzil védelmet 

használták.14 Az O-acetil védelmet egyszerű Zemplén-dezacetilezéssel, NaOMe bázissal 

MeOH oldószerben el lehet távolítani (19. ábra/a). Ennek nagy előnye, hogy a reakció 

mellékterméke alacsony forráspontjának köszönhetően a feldolgozás során könnyen 

eltávolítható, tehát a reakció nem igényel különösebb tisztítási eljárást. Ezt a módszert ezért 

oligoszacharidok esetén is rutinszerűen használják.89,90 

 

19. ábra: Az észter és az éter típusú védőcsoportok eltávolítása cukoraminosavakat tartalmazó 

szekvenciákról (103, 105)14 a) általános Zemplén-dezacetilezési módszer O-acetil védőcsoport 

eltávolítására; b) katalitikus hidrogénezés Pd/C alkalmazásával O-benzil védőcsoport eltávolítására. 
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Az éter típusú, általában O-benzil védelmet főleg az Fmoc védőcsoport mellett szokták 

alkalmazni.43 E védőcsoport eltávolítására többféle módszer is ismert. A legáltalánosabb a 

katalitikus hidrogénezés Pd/C vagy Pd(OH2)/C katalizátorral, amelyet Kessler és Suhara 

kutatócsoportjai13,43 mellett az oligoszacharid kémiában91 is alkalmaztak (19. ábra/b). Ez 

megvalósítható atmoszférikus vagy nagyobb nyomáson és hőmérsékleten. A kivitelezés 

történhet autoklávban vagy folyamatos áramlású H-Cube® készülékben is.92 Ez utóbbi 

legnagyobb előnye, hogy a hidrogén gázt vízből in situ állítja elő és a katalizátor előre töltött 

oszlopban ún. cartridge-ban van elhelyezve, ezáltal a víz vagy levegő érzékeny katalizátorok is 

könnyedén alkalmazhatók egy-egy reakció során. Az áramlást egy egyszerű HPLC pumpa 

biztosítja (0,2 ml/perc→10 ml/perc), a katalizátor teret széles tartományban lehet fűteni 25 °C-

tól 100 °C-ig és a nyomást 0-tól 100 barig lehet szabályozni. Ezt a konstrukciót széles körben 

használják nemcsak az O-benzil védelem eltávolítására, hanem pl. többszörös kötés 

redukálására, nitrocsoport aminná alakítására vagy heterociklusok telítésére.  

A szénhidrátkémiában más módszert is alkalmaztak még az O-benzilcsoportok 

eltávolítására. Rodebaugh és munkatársai különböző mono-, di- és tetraszacharidok O-

benzilcsoportjait vízmentes FeCl3 jelenlétében távolították el közepes és jó termelésekkel.93 A 

reakció hátránya, hogy oszlopkromatográfiás tisztítást igényel, a vas vegyületek jelenléte miatt.  

Emellett a peptidkémiában az oldalláncon O-benzil védelmet tartalmazó aminosavak 

esetében a Boc/Bzl technikánál a véghasítás során HF savat szoktunk alkalmazni,94 azonban 

ehhez speciális eszközökre van szükség, ami megnehezíti a használatát. (A Bzl rövidítés a 

peptidkémiai nómenklatúrában a benzil védőcsoportokat jelöli.) 

 

2.5. Foldamerek előállítása: különböző kapcsolási reakciók 

2.5.1. Kapcsolás oldatban 

 

A foldamerek szintizését nagyban befolyásolja az, hogy milyen az alkalmazott monomerek 

típusa. Az irodalomban számos példa található a hidrofób ACPC és ACHC monomerek 

alkalmazására,10,31,38-40 ahol főleg a szilárdfázisú szintézisek a jellemzők. Míg a 

cukoraminosavak esetében inkább az oldatfázisú kapcsolások terjedtek el.13,37,42 

A választott kapcsolási eljárás meghatározza a használt monomer védőcsoportjait és ez 

fordítva is igaz. Általában már a monomer előállítása során figyelembe vesszük a későbbiekben 

használt kapcsolási protokollokat, és ez alapján választjuk ki az „oldallánc” védőcsoportokat. 

Amennyiben oldatban kapcsolunk, két monomerre is szükségünk van, amelyek közül az egyik 

az N- a másik a C-terminálison átmeneti védelemmel rendelkezik. Ez általában aminocsoport 



34 

 

esetében Boc vagy Z védelem, míg a karboxilcsoportnál metil- vagy terc-butil-észter. Az 

amidkötés kialakítása után eltávolítjuk a megfelelő N- vagy C-terminális védelmet, majd ismét 

összekapcsoljuk őket egymással, így haladva tovább, lépésenként vagy 2-4 aminosav 

egységenként, blokk szintézissel. 

Előfordul, hogy a szintézissorban található egyik komponens már alkalmas építőelem lehet 

az oldatfázisú kapcsolások során. Erre példa a -XylAFU- monomerből felépített tetra-, hexa- és 

oktamer, ahol az N3-XylAFU(ip)-OH (5), mint intermedier és a H-XylAFU(ip)-OMe (26), mint 

végtermék volt a két partner.12 Ezekből HOBt/EDCI/DIEA kapcsolószerekkel dimereket 

képeztek, amelyeket egymáshoz kapcsolva, blokk szintézissel építkeztek tovább a C-terminális 

irányába a kívánt hosszúságú oligomer eléréséig. Az utolsó lépésben az azidocsoportot 

katalitikus hidrogénezéssel redukálták és Boc védelemmel látták el az N-terminálist, míg a  

C-terminális maradt metilészter formában védve. 

Kutatócsoportunkban az Fmoc-RibAFU(ip)-OH (23) szintézise kapcsán előállított két 

szintézis intermediert az N3-RibAFU(ip)-OH (107) és a H-RibAFU(ip)-NHMe (108) 

építőelemeket kapcsoltuk össze a peptidek oldatfázisú szintézisénél használt vegyesanhidrid 

képzési módszerrel.51 

Pandey és munkatársai a cisz- és transz-β-FAA-ból dimerek összekapcsolásával készítettek 

homooligomereket EDCI.HCl/HOBt és DIEA reagenseket használva. Az oligomerek  

N-terminálisa azidocsoportként, míg C-terminálisa metilészter csoporttal volt védve, amely 

védőcsoportokat az oldatfázisú kapcsolások során is használtak.42 Ugyanezt a kapcsolószer 

párost alkalmazták az (1S,2S)-transz-ACPC-ből (9) felépített homooligomerek esetében is, csak 

a bázist lecserélték TEA-ra.37 

Sharma és munkatársai szintén ezt a módszert használták az APyC-ból felépített 

heterooligomerek szintézisénél.30,32 A β-Homoglicin metilészteréhez HOBt/EDCI/DIEA 

reagensekkel kapcsolták a Boc-(1S,2S)-transz-APyC-OH-t (6a), majd a megfelelően védett 

dimereket blokkszintézissel tetramerré, hexamerré és oktamerré építették tovább. Az ezt 

megelőző publikációjukban azonban éppen fordítva, az H-(1S,2S)-transz-APyC-OMe 

metilészer származék (6b) volt az építőelemük a Boc-D-Ala-OH mellett azonos körülmények 

között. 

Suhara és munkatársai a különböző hosszúságú β-, γ- és δ-cukoraminosavakból (pl. 28) 

felépülő homooligomerjeiket mind oldatfázisban állították elő N-Boc és O-acetil illetve  

O-benzil védőcsoportokat alkalmazva BOP/DIEA reagensekkel.13,14 A C-terminálist mindig 

fenilalanin metilészterrel blokkolták és az N-terminális irányába építkeztek tovább. A 
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szintézisek végén az O-benzil védelmet katalitikus hidrogénezéssel, míg az O-acetilcsoportokat 

egyszerű Zemplén-dezacetilezéssel távolították el az oligomerekről. 

Az előzőekhez hasonlóan a -GlcAPC- tartalmú ciklikus homooligomerek 

mindegyikét52,57,58 oldatban HATU/DIEA kapcsolószerekkel Boc védelem mellett állították 

elő, lépésenként. 

Az (1S,2S)-transz-ACHC (12a) azon monomerek egyike, amelynek ugyanazon 

származékát mind oldatban,10 mind szilárd fázison31 is felhasználták Boc technikát alkalmazva. 

Oldat fázisban Appella és munkatársai EDCI.HCl és DMAP kapcsolószerekkel dolgoztak, 

lépésenként különböző hosszúságú homooligomereket előállítva. Majd ezeket a körülményeket 

használták az enantiomer pár, (1R,2R)-transz-ACHC (12b) építőelemek esetében is. A 

szintézisek során az N-terminális Boc, míg a C-terminális benzilészter formában volt védve. 

 

2.5.2. Kapcsolás szilárd fázison 

 

Foldamerek szintézisénél mindkét szilárdfázisú peptidszintézis módszert, a Boc/Bzl és 

Fmoc/tBu technikát is alkalmazták már. A monomerek védőcsoportjait is az alkalmazott 

módszernek megfelelően választották ki még a szintézisek elején. Boc/Bzl technika esetén a 

Boc védőcsoportot 33%-os TFA-val távolítjuk el a kapcsolások után, míg a véghasításnál HF-

ot használunk a peptid és az oldallánc (Bzl: benzil) védelmek eltávolításához. Fmoc/tBu 

technika esetén a kapcsolások után szekunder bázis (piperidin) jelenlétében távolítjuk el az 

Fmoc védelmet, míg a gyantáról 90% TFA-val lehet lehasítani a peptidet és az oldallánc 

védőcsoportokat (tBu). Emellett számos szilárd hordozó, azaz gyanta közül választhatunk a 

kapcsolások során, amelyek meghatározzák a szintetizált peptidek C-terminálisát és oldallánc 

védelmét is. Általában polisztirol-divinilbenzol kopolimer alapú, nagyobb kapacitású 

(~1 mmol/g) RinkAmid (RAM), RinkAmid-MBHA gyantákat szoktunk alkalmazni. 

Amennyiben védett peptidet szeretnénk előállítani további felhasználás, pl. ligálás céljából, 

akkor gyenge savas közegben is hasítható gyantákat, mint a 2-Cl-tritil-klorid gyanta 

alkalmazhatunk. Az áramlásos nagyhatékonyságú peptidszintetizátorokban jó nyomástűrő 

képességű gyantát szoktunk használni, amelyek általában a polisztirol- és polietilénglikol 

kopolimer alapú Tentagel® gyanták közé tartoznak. 

Az (1S,2S)-transz-ACHC (12a) monomerből felépített homooligomerek szintézisét Hetényi 

és munkatársai MBHA gyantán Boc/Bzl technikával valósították meg, amivel szabad N- és 

amid végű C-terminálishoz jutottak.31 Külön kiemelték, hogy a harmadik aminosav 
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kapcsolásáig a DCC/HOBt kapcsolószerekkel nem volt probléma, azonban ezt követően sem 

HATU, sem HBTU reagensekkel nem ment a kapcsolás, így az acil-fluorid módszert 

alkalmazva építkeztek tovább a kívánt hosszúságig. 

Ezzel ellentétben Choi és munkatársai publikációja szerint az (R,S)-cisz-ACHC (13) 

esetében megfelelő volt az HOBt/EDCI kapcsolószerek használata a különböző 

heterooligomerek szintézisénél, ahol szintén Boc/Bzl technikát alkalmaztak.39 

A szilárdfázisú szintézisek során akár a peptidkémiában, a foldamereknél is az Fmoc 

technika az elterjedtebb. Az enantiomer pár cisz-ACHC (13, 14) és szintén enantiomer pár cisz-

ACHEC (15, 16) hidrofób építőelemek kombinálása során már Fmoc technikát alkalmaztak.38 

Ehhez kifejezetten alacsony kapacitású gyantát használtak, mivel nagyobb, akár aggregációra 

hajlamos peptidek esetén ez előnyt jelent, ezért RAM-Tentagel® gyantán HATU/DIEA 

kapcsolószerekkel szintetizáltak különböző hosszúságú heterooligomereket. 

Gruner és kutatócsoportja az Fmoc-RibAFU(ip)-OH (23) és β-Homoglicin monomereket 

tritilklorid-polisztirol gyantán (TCP) kapcsolta egymáshoz HATU/2,4,6-kollidin 

reagensekkel11 azért, hogy alternáló szekvenciájú heterooligomereket állítsanak elő. Ezeket a 

reagenseket kifejezetten nehezen kapcsolható aminosavak esetében szokták alkalmazni, ezért 

esett erre a választásuk. Azonban figyelembe kellett venniük a racemizáció veszélyét is, mivel 

urónium típusú kapcsolószert használtak, ezért csak 2,9 ekvivalenst, az általános 

3 ekvivalenssel szemben, és rövid kapcsolási időt (1-3 óra) alkalmaztak.95,96  

Kutatócsoportunkban mind a két furanóz gyűrűs cukoraminosav azidocsoportot tartalmazó 

származékát (N3-XlyAFU(ip)-OH, 5 és N3-RibAFU(ip)-OH, 107) alkalmazták már egy modell 

peptid szintézisénél. A -GGXGG- szekvenciát, ahol X a –RibAFU(ip)- vagy -XylAFU(ip)- 

építőelemek, 2-Cl-tritil-klorid gyantán állították elő.56 A Gly-Gly dipeptidet tartalmazó 

gyantára kapcsolták HATU/DIEA vagy HOBt/DIC reagensekkel a megfelelő 

cukoraminosavakat azid védett formában, majd a gyantán Staudinger reakcióval redukálták az 

azidocsoportot PPh3 vagy Bu3P jelenlétében. Utolsó lépésben a szabad aminocsoporthoz 

kapcsolták az Fmoc-Gly-Gly-OH dipeptidet, lezárva ezzel a szekvenciát. Minden kapcsolást 

gyantakapacitás méréssel ellenőriztek, amik alapján gyenge kapcsolási hatékonyságot értek el. 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy az azid védett származékok nem megfelelő 

monomerek a későbbi kapcsolások során, mindenképp szükséges az Fmoc védett származékok 

(Fmoc-RibAFU(ip)-OH, 23 és Fmoc-XylAFU(ip)-OH, 24) előállítása és használata.51  

A szilárdfázisú kapcsolások legnagyobb hátránya az oldatfázisúakkal szemben, hogy az 

aminosavakból legalább 3 ekvivalens felesleget kell alkalmazni a nagy hatékonyság (>99%) 

elérése érdekében. Ez főleg a drága, nehezebben hozzáférhető, speciálisan védett vagy nem 
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természetes pl. β-aminosavak, vagy cukoraminosavak esetében jelenthet gondot. Ennek 

megoldására Mándity és munkatársai kifejlesztettek egy folyamatos áramlású 

nagyhatékonyságú peptidszintetizátort (CF-SPPS),97 amely a magas hőmérséklet (70 °C) és 

nyomás (60 bar) alkalmazásával lehetővé teszi a felhasznált aminosavak mennyiségének 

csökkentését (20. ábra). 

  

20. ábra: A folyamatos áramlású nagyhatékonyságú peptidszintetizátor sematikus ábrázolása97 

 

Munkájuk során megvizsgálták az összes természetes, Fmoc-védett α-aminosav kapcsolási 

körülményeit HATU/DIEA kapcsolószerekkel. A paraméterek (hőmérséklet, nyomás és 

áramlási sebesség) optimálásával elérték, hogy a felhasznált aminosavakból mindössze 

1,5 ekvivalens alkalmazása is elég legyen a nagy hatékonyság (>99%) megőrzése mellett. A 

nem természetes aminosavak közül az (1S,2R)-cisz-ACPC (11) és (1S,2S)-transz-ACHC (12a) 

homo- és heterooligomerjeit állították elő RAM-Tentagel® vagy ChemMatrix® gyantákon, 

mivel itt fontos volt, hogy jó nyomástűrő hordozókat használjanak. A kapcsolások 

hatékonysága kiváló volt (>99%), amelynek köszönhetően kevesebb ekvivalens monomer 

felhasználásával sikerült ugyanolyan vagy jobb tisztaságú oligomereket előállítaniuk.  
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3. Célkitűzések 

 

Doktori munkám fő célja három, peptidkapcsolások során is alkalmazható piranóz gyűrűs 

β-cukoraminosav gazdaságos és méretnövelhető szintézisének kidolgozása volt, majd ezek 

beépítési lehetőségének vizsgálata különböző α/β-kiméra peptidekbe és foldamerekbe 

(21. ábra). 

 

Munkám során célom volt az N-Fmoc-2-amino-2-dezoxi-D-mannopiranozil-karbonsav 

(Fmoc-ManAPC-OH, 1) előállítása a D-glüko konfigurációjú cukoraminosav esetében  

(Fmoc-GlcAPC-OH, 109) kutatócsoportunkban kidolgozott útvonal alkalmazásával. Ennek 

első lépése a kiindulási D-mannózamin hidroklorid (46) nagytételű előállítása aldohexóz-4-

nitrofenilhidrazon származékon keresztül. 

Munkám másik két célvegyülete a 4,5-cisz-transz epimer pár Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) 

és Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3) cukoraminosavak, amelyek gazdaságos és méretnövelt 

szintézisének megvalósítását terveztem az amin prekurzorok célszerű megválasztásával. 

 

21. ábra: A három piranóz gyűrűs β-cukoraminosav előállításának és alkalmazásának terve. 

 

A továbbiakban célom volt a szilárdfázisú peptidszintézisre alkalmas β-cukoraminosavak 

kapcsolási tulajdonságainak vizsgálata egy modell peptid (-GXXG-) előállításával, ahol X az 

adott cukoraminosav egység. E szekvencia segítségével meghatározhatók az optimális 

kapcsolási körülmények (pl. kapcsolószer, reakció idő, stb.). Legfőbb célom volt a 
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leghatékonyabb kapcsolási módszer alkalmazásával különböző hosszúságú homooligomerek 

előállítása és azok térszerkezetvizsgálata ECD és NMR spektroszkópiával. 

 

A kutatómunka távlati célja, hogy az előállított β-cukoraminosavak általánosan 

alkalmazható építőelemek legyenek különböző peptidek, fehérjék módosítása során. Ezáltal 

lehetőség nyílik különböző peptid alapú hatóanyagok, pl. a 2-es típusú cukorbetegség 

kezelésére használt Exendin-4 fehérje16 tulajdonságainak módosítására, és egyéb fehérjéket 

érintő folyamatok, pl. aggregációs hajlam, amiloid képződés vizsgálatára is. 
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4. Eredmények 

4.1.  A 2-amino-2-dezoxi-D-aldopiranozil-karbonsavak előállítása 

4.1.1. A D-mannózamin előállításának lehetősége D-aldóz-4-nitrofenilhidrazonon 

keresztül 

 

A D-glükózamin-karbonsav (43) különböző származékai már a régebb óta ismert 

cukoraminosavak közé tartoznak, amelyeket széleskörűen használtak már foldamerek vagy 

akár nanocsövek építőelemeként is.13,57 Felmerült a kérdés, hogy a C-2 epimer D-manno 

származék esetén is fennállnak-e a kedvező tulajdonságok? Szintén képesek-e a -ManAPC- 

tartalmú oligomerek valamilyen másodlagos, feltehetően helikális térszerkezet kialakítására? 

Az Fmoc-ManAPC-OH (1) cukoraminosav előállítása az irodalomban már ismert  

H-GlcAPC-OH (43) szintézise alapján valósítható meg a legkönnyebben. Ennek a 

szintézissornak a kiindulási anyaga, a D-glükózamin hidroklorid (21), ami nagyobb tételben is 

beszerezhető. Ezzel ellenétben a D-mannózamin hidroklorid (46) már nehezebben 

hozzáférhető, csak kisebb kiszerelésben van kereskedelmi forgalomban (1 g) és az ára is 

többszöröse C-2 epimer párjának. Ezért az Fmoc-ManAPC-OH (1) cukoraminosav 

előállításának első része a kiindulási D-mannózamin hidroklorid (46) szintézise volt. 

Előzetes eredmények alapján az irodalmi D-arabinózból kiinduló szintézist elvetettem.98 

Ezért az aminocsoport beépítését a D-mannóz (52) C-2-es pozíciójába 4-nitrofenilhidrazon 

származékon keresztül terveztem megvalósítani Messmer és munkatársai nyomán,65 

kihasználva a fenilhidrazon molekularész C-2-es pozícióra kifejtett aktiváló hatását. Első 

lépésben a D-mannóz (52) és a 4-nitrofenilhidrazin vizes-etanolos oldatának forralásával 

előállítottam a D-mannóz-4-nitrofenilhidrazont (112). Második lépésben a szabad 

hidroxilcsoportokat acetileztem ecetsavanhidriddel piridin oldószerben, 0 °C-on, hogy 

megkapjam a megfelelően védett arilhidrazon származékot, a per-O-acetil-D-mannóz-4-

nitrofenilhidrazont (54). 

A reakciósor kulcslépése a C-2-es pozícióba történő maszkírozott aminocsoport beépítése 

volt (22. ábra). Reagensként olyan vegyületet kellett választanom, amely gyenge bázis ahhoz, 

hogy az O-acetil csoportokat eltávolítsa, de elég erős bázis, hogy a reakció első lépését jelentő 

deprotonálódást elindítsa. Emellett elég erős nukleofilnak is kellett lennie, hogy a keletkezett 

telítetlen kötésre támadjon és kialakítsa a 2-es pozícióban szubsztituált származékokat (113, 

114). Ezeknek a feltételeknek több prekurzor is megfelelt, azonban előzetes eredmények 

alapján a benzilaminra esett a választásom. Mivel a reakció kettős kötést tartalmazó 

intermedieren (115) ment keresztül a D-manno (113) és D-glüko epimer (114) keletkezésére is 
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egyaránt számítottam. Azonban számos paraméter változtatásával sikerült olyan körülményeket 

találnom, hogy 50 °C-on, maximum 24 órán át kevertetve a reakcióelegyet az egyik epimer 

keletkezzen főtermékként, amelyet frakcionált kristályosítással sikerült izolálnom.98 

Az IR és NMR vizsgálatok alapján kiderült, hogy a termékek (113+114) O→N acetil 

vándorlás következtében az egyik pozícióban szabad hidroxilcsoportot és N-acetil-N-benzil-

csoportot tartalmaznak. Az elvégzett spektroszkópiai vizsgálatok alapján (1H-1H-NOESY és 

1H-13C-HMBC mérések) a C-4-es pozícióról történt az acetil vándorlás. Ezt, a feltehetően 

intramolekulárisan lejátszódó O→N acetil vándorlást már korábban cukorformazán 

származékok hasonló reakciójánál is megfigyelték.65 Az NMR spektrumok alapján a C-2-es 

atom konfigurációja nem volt meghatározható, mivel a termékek nyíltláncú monoszacharid 

származékok voltak. Ennek megválaszolására a gyűrűzárást követően, az ötödik lépés után van 

lehetőség, amikor a piranóz gyűrű szubsztituenseinek térállását már az 1H-NMR spektrum 

alapján is meghatározhatjuk a csatolási állandók ismeretében. 

 

22. ábra: Benzilamin beépítése a C-2-es pozícióba D-mannóz 4-nitro-fenilhidrazon származékán (54) 

keresztül, ami a két lehetséges epimer (113+114) keverékét eredményezte. 

 

A következő lépés a 2-benzilamino származék (113 vagy 114) dezacetilezése volt. Ehhez 

ammónia gázzal telített metanolos közeget alkalmaztam, mivel a Zemplén-dezacetilezés nem 

adott egyértelmű terméket. A reakció egy több komponensű elegyet eredményezett (116 vagy 

117), amelynek NMR spektroszkópiai vizsgálata kiderítette, hogy feltehetően az amid csoport 

izomériája okozza a minor jelek jelenlétét. A spektrumokban csak a nyíltláncú származékokat 

tudtam azonosítani. Piranóz gyűrűs formák jelenlétét, amik segítették volna a C-2-es 

konfiguráció meghatározását nem sikerült igazolni (90-100 ppm közötti nem volt 13C-NMR jel, 

Függelék: 139. oldal). Így a konfiguráció meghatározása ebben a lépésben sem volt lehetséges. 

A fenilhidrazon molekularész eltávolítását pedig nagyban megnehezítette a többfajta izomer 

jelenléte, ezért más módszert alkalmaztam a termék konfigurációjának meghatározására. 
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4.1.1.1. D-Hexóz és D-hexózamin fenilhidrazonok 

 

Az irodalomban kevés információ található a monoszacharid arilhidrazonok 

térszerkezetéről. Ráadásul a 2-amino-2-dezoxi-D-monoszacharidok, azaz D-hexózaminok 

analóg arilhidrazon származékait, amelyek segíthetnék az N-acetil-2-benzilamino származék 

(113 vagy 114) konfigurációjának azonosítását, még nem vizsgálták, ezért munkám e 

vegyületek szerkezetének felderítésével folytatódott. 

Ennek céljából előállítottam és megvizsgáltam számos C-2 és/vagy C-4 epimer D-hexóz és 

D-hexózamin fenil- és 4-nitrofenilhidrazon származék térszerkezetét.99 A D-hexózok esetében 

ismert volt, hogy a D-glükóz fenil- és 4-nitrofenilhidrazonja gyűrűs és nyíltláncú formában is 

jelen van oldatban (Φ-Glc 118, NO2-Φ-Glc 119).69,73 Ezzel ellentétben D-manno, D-talo és  

D-galakto konfiguráció esetében csak a nyíltláncú formák találhatók meg oldatfázisban  

(Φ-Man, 120; NO2-Φ-Man, 112; Φ-Gal, 121; NO2-Φ-Gal, 57; NO2-Φ-Tal, 58, 23. ábra). Az új 

D-hexózamin arilhidrazonok közül a D-mannózamin és az N-acetil-D-glükózamin 

arilhidrazonjai (Φ-ManNH2, 122; NO2-Φ-ManNH2, 123, Φ-GlcNAc, 124; NO2-Φ-GlcNAc, 

125) is csak nyíltláncú formában léteznek. Négy esetben sikerült igazolnom a három lehetséges 

izomer, a nyíltláncú, az α- és β-piranóz gyűrűs forma jelenlétét. A már ismert D-glükóz 

fenilhidrazon (118) és az új D-hexózamin származékok közül a D-galaktózamin arilhidrazonjai 

(Φ-GalNH2, 126; NO2-Φ-GalNH2, 127) és a D-glükózamin fenilhidrazonja (Φ-GlcNH2, 128) 

esetében. Ráadásul sikerült egy olyan monoszacharid arilhidrazont is előállítanom, amely az 

egyetlen eddig ismert 100%-ban gyűrűs, jelen esetben β-anomer formában van jelen 

oldatfázisban. A teljes térszerkezetvizsgálat során ezt a vegyületet, a D-glükózamin-4-

nitrofenilhidrazint (NO2-Φ-GlcNH2, 129) használtam modellként. Ennek az egyedüli 

izomernek a létezését az 1H és 13C mérések is igazolták. A kísérleti eredmények alátámasztására 

és magyarázatára elméleti számítások is készültek Csámpai Antal és Jákli Imre segítségével, 

hogy a lehetséges piranóz gyűrűs formák kiválasztásával általános szabályokat tudjunk 

meghatározni az arilhidrazonok konformációs preferenciájára. 
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23. ábra: D-Hexózok és D-hexózaminok arilhidrazonjainak előállítása. a) A D-glükóz arilhidrazonok  

(Φ-Glc 118, NO2-Φ-Glc 119) lehetséges formái oldatban: a két α-, β- anomer arilhidrazin (118,C(β), 

118,C(α) és 119,C(β), 119,C(α)) és a nyíltláncú arilhidrazon (118,A) származék; b) A nyíltláncú 

formában jelenlevő D-hexózok egyik képviselői, a D-mannóz arilhidrazonjai (Φ-Man, 120, NO2-Φ-

Man, 112); c) Az egyetlen ismert, kizárólag piranóz gyűrűs izomer formában detektálható  

D-glükózamin-4-nitrofenilhidrazin (NO2-Φ-GlcNH2, 129). 

 

A szerkezetvizsgálatra IR, MS és NMR spektroszkópiát használtam. A nyíltláncú hidrazon 

szerkezetét az IR spektrumokban azonosítani lehetett 1630 cm-1 értéknél (νC=N); az MS 

spektrumokban azonban nem volt különbség a két izomer fragmentációját tekintve, viszont a 

D-hexózaminok esetében a negatív módban mért spektrumok bizonyították, hogy ezek az 

arilhidrazonok (122, 123, 126-129) hidroklorid só formájában vannak jelen. Az egyértelmű 

összetétel meghatározásra tehát 1H-NMR spektrumokat alkalmaztam, mivel a gyűrűs forma 

anomer protonja 3,5-5 ppm között, míg a nyíltláncú H-1-es atom magasabban, 7-8 ppm között 

jól elkülönülve található (Függelék: 140. oldal). Ráadásul a piranóz gyűrűk esetében a H-1-es 

és H-2-es protonok csatolási állandója megadta az adott anomer C atom konfigurációját is. Ha 

kis csatolási állandót mértem, J1,2=3-4 Hz, akkor az α-anomer, míg nagyobb érték esetén, 

J1,2=8-10 Hz a β-anomer volt jelen az oldatban (Függelék: 129. oldal). Ezek a jól elkülönülő 

jelek megfigyelhetők voltak a 13C-NMR spektrumokban is, ahol a gyűrűs formák C-1-es atomja 

85-95 ppm eltolódásnál, míg a nyíltláncú származékok jelei a C=N kettőskötés miatt 140 ppm 

körül voltak megtalálhatók. Egyes esetekben használtam 2D HSQC, COSY és HMBC 

spektrumokat is a teljes asszignálás során. 
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A piranóz gyűrűs formák stabilitásának vizsgálatára időfüggő 1H-NMR spektrumok is 

készültek, amelyekben 24, 72 és 168 óra után sem történt változás az eredeti izomer arányhoz 

képest. Tehát a D-hexózamin arilhidrazonok szerkezete független volt az aminocsoport 

protonáltságától. Ezt bizonyította az is, hogy a sók felszabadítására az NMR mintákhoz 

hozzáadott 1,5 ekvivalens TEA hatására sem történt változás az eredeti izomer arányban. 

 

A különböző izomerek jelenlétének atomi szintű magyarázatára ab initio számítások is 

készültek Csámpai Antal és Jákli Imre segítségével. Ezekben a gyűrűs izomerek szerkezetének 

stabilitását vizsgáltuk minden lehetséges konfigurációt figyelembe véve (D-glüko, D-manno- és 

D-galakto). Ráadásul a fenilcsoport szubsztituáltságát is figyelembe vettük, mivel az 

eredmények alapján egyértelmű volt, például a D-glükózamin esetében, hogy az hatással van a 

gyűrűs (ciklikus, C), illetve nyíltláncú (aciklikus, A) formák arányára. A mért adatok szerint a 

fenilhidrazon származékok esetében (Φ-GlcNH2, 128) az arány A/C ~ 95:5 volt, míg a  

4-nitrofenilhidrazonoknál (NO2-Φ-GlcNH2, 129) ennek ellentéte A/C ~ 0:100 volt. A 

számítások alapján a gyűrűs konformereknek két minimuma létezik, a C(β1) és C(β2) a  

D-hexózamin sók vagy a C(β1) és C(β3) a szabad aminok esetében. A két ciklikus forma közötti 

különbséget a NO2-Φ-Glc származéka (119) szemlélteti a 24. ábrán. Látható, hogy a szerkezet 

stabilitásáért egy H-híd rendszer a felelős, amelyben az arilhidrazon α-NH-ja és a 

hidroxilcsoportok vesznek részt. A hálózat teljes, amikor minden HO atom ekvatoriális 

pozícióban van, ami stabilizálja a H-hidak hálózatát. Azonban a 119,C(β3) konformernél az  

α-NH és a gyűrű O atomja közötti taszító hatás destabilizálja a szerkezetet, ezért a számítások 

alapján ennek 3,40 kcal/mol-lal több az összenergiája (ΔG, Függelék: 129. oldal) 
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24. ábra: A NO2-Φ-Glc (119) két lehetséges piranozil gyűrűs formája [119,C(β1) és 119,C(β2)]. A 

kiválasztott NBO átfedések (n→σ*) sárga-kék színnel jelölik a stabilizáló H-híd hálózatot és piros-kék 

színnel a destabilizáló effektusokat. 

 

A gyűrűs formát stabilizáló H-híd hálózat szükségszerűen sérül, ha a C-2-es vagy C-4-es 

pozícióban a szubsztituens axiális állású lesz. Ennek következtében pl. a D-manno konfiguráció 

esetén csak a nyíltláncú fenilhidrazon származék van jelen. A 25. ábrán látható, hogy a 

hipotetikus piranóz gyűrűs NO2-Φ-D-MannNH2
+ (123+) esetében a H-híd hálózat nem teljes, a 

fenilhidrazon molekularész α-NH-ja egyik szerkezetben sem vesz részt a hálózatban, ráadásul 

a piranóz gyűrű O atomja és a β-NH között kedvezőtlen kölcsönhatás van jelen (piros-kék 

jelölés), emiatt ezek az izomerek kevésbé stabilak. A C-4 epimer, D-galakto konfigurációnál 

(127+) még létezik oldatban a gyűrűs forma (A/C ~ 80:20), mert a 4-es hidroxilcsoport és az  

α-NH is része a H-híd rendszernek, azonban az 1,3-diaxiális kölcsönhatás miatt (piros-kék 

jelölés) a teljes piranóz gyűrű válik kevésbé preferált szerkezetté a nyíltláncúval szemben. 
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25. ábra: A D-hexózamin arilhidrazonok valós (129+, 127+) és hipotetikus (123+) piranóz gyűrűs 

szerkezetét stabilizáló H-híd hálózatok a vizsgált D-hexózaminok esetén. 

 

Amennyiben a β-piranóz gyűrű minden szubsztituense ekvatoriális állású, a fenilgyűrű 4-es 

pozíciójában erős elektronszívó szubsztituens és a gyűrű 2-es pozíciójában aminocsoport 

található, akkor a gyűrűs konformer válik dominánssá. A D-glükózamin-4-nitrofenilhidrazin 

hidroklorid sójában (NO2-Φ-GlcNH3
+, 129+) ugyanis a H-híd hálózat teljes a piranóz gyűrű 

körül, ami az egyetlen NMR-ben detektálható izomerré teszi. Az ab initio számítások alapján a 

piranóz gyűrűs szerkezetek (β1 és β2) között minimális energiakülönbség van, közel azonos  

H-híd rendszer stabilizálja azokat. Az elméleti számítások eredménye szerint a két gyűrűs 

konformer, a C(β1)/C(β2) aránya körülbelül 85:15. Az NMR időskála a két forma közötti 

egyensúlyi állapotot méri, ami a csatolási állandók és kémiai eltolódások alapján is a C(β1) 

konformer dominanciáját jelzi. 

 

A C-2 és C-4 epimer D-hexózaminok 4-nitrofenilhidrazon származékainak teljeskörű 

szerkezetvizsgálata és a piranóz gyűrűs formák stabilitásának vizsgálata alapján 

megállapítható, hogy a gyűrűs forma csak adott konfiguráció: D-glüko vagy D-galakto esetén 

jelenik meg az oldatban. Ezek alapján az új 2-es pozícióban benzilaminnal szubsztituált 
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származék (113 vagy 114) az O-acetil védőcsoportok eltávolítása után csak akkor lehet gyűrűs 

formában jelen, ha az D-glüko konfigurációval rendelkezik. Azonban, a fent említett piranóz 

gyűrűs formákat stabilizáló H-híd hálózatnak feltétele volt a 2-es pozícióban lévő ekvatoriális 

szubsztituens, amely alkalmas H-donor vagy akceptor lehet a hálózatban. Mivel az új N-acetil-

N-benzil származékok (116, 117) az aminocsoporton lévő két szubsztituens miatt ezt nem 

tudják teljesíteni, ezért a gyűrűs forma hiánya egyértelműen nem jelentette a 113 termék remélt 

D-manno konfigurációjának azonosítását. 

 

26. ábra: Az (N-acetil-2-benzilamino)-2-dezoxi-3,5,6-tri-O-acetil-D-glükóz-4-nitrofenilhidrazon (114) 

abszolút konfigurációjának meghatározása a röntgenszerkezet alapján: a) a teljes molekula szerkezete; 

b) a C-2-es atom konfigurációja. 

 

Ezt a feltevést alátámasztotta a később meghatározott röntgenszerkezet is (26. ábra), amely 

alapján már egyértelműen eldönthető lett a C-2-es atom abszolút konfigurációja, és igazolta, 

hogy az új vegyület az (N-acetil-2-benzilamino)-2-dezoxi-3,5,6-tri-O-acetil-D-glükóz-4-

nitrofenilhidrazon (114). Ezek alapján a D-mannózból kiinduló szintézisek is a térállás 

szempontjából kedvezőbb C-2 epimert, a D-glüko konfigurációjút eredményezték, mint ahogy 

az irodalomban vizsgált 2-azido-2-dezoxi-hexóz-arilhidrazonok (55, 56) esetében is történt. 

Tehát ez az útvonal nem alkalmas D-mannózamin hidroklorid (46) nagytételű előállítására. 
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4.1.2. A 2-amino-2-dezoxi-D-mannopiranozil-karbonsav előállítása:  

Fmoc-ManAPC-OH 

 

Az Fmoc védett 2-amino-2-dezoxi-D-mannopiranozil-karbonsav (1) szintézise során a 

könnyebben hozzáférhető D-glükózamin származékra (109) csoportunkban kidolgozott 

szintézis utat alkalmaztam. Ennek előnye, hogy a reakció körülmények már optimálva vannak 

az intermedier monoszacharid származékokra. 

Első lépésben szükség volt a kiindulási D-mannózamin hidroklorid (46) reaktív 

csoportjainak védelmére. A hidroxilcsoportokat acetil-, az aminocsoportot ftaloil vagy a 

későbbi alkalmazás céljából már a szintézisút elején Fmoc védőcsoporttal láttam el. A funkciós 

csoportok védelmét tetszőleges sorrendben lehetett megvalósítani. Ha első lépésben a 

hidroxilcsoportokat savkatalizált acetilezési módszerrel védtem,100 akkor a per-O-acetil-D-

mannózamin hidroszulfát sóját (130) tudtam izolálni, mivel az aminocsoport a reakció során 

érintetlen maradt. Második lépésben pedig az N-ftaloil védelmet alakítottam ki. Ez a módszer 

azonban nem eredményezett jól izolálható teljesen védett (131) származékot, ezért nem ezt 

alkalmaztam a méretnövelés során. 

Ugyanis jobb eredményeket kaptam, ha fordított sorrendben alakítottam ki a 

védőcsoportokat (27. ábra).101 Az N-ftaloil védelem kialakításának első lépése a  

D-mannózamin felszabadítása hidroklorid sójából bázis hatására. Ezt a lépést in situ 

valósítottam meg piridin vagy TEA bázissal, majd többféle oldószert kipróbáltam a 

ftálsavanhidrid (Phth2O) reagens oldódásának elősegítésére. Bázisként a legjobbnak a piridin 

bizonyult és oldószerként az aceton-víz elegy a próbareakciók során. A hőmérséklet emelése 

(25 °C→55 °C) is gyorsította a reakciót. A feldolgozás után egy „félamin-sav” származékot 

(132a) kaptam,101 amelynek gyűrűzárását az acetilezés során alkalmazott savanhidrid végezte 

el. Ebben a lépésben az acetilezést általános piridin-ecetsavanhidrides módszerrel valósítottam 

meg 0 °C-on, szobahőmérsékleten és 55 °C-on is. A legjobbnak az alacsony hőmérsékletű 

reakció bizonyult, így sikerült a várt 1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-ftálimido-2-dezoxi-β-D-

mannopiranózt (131) előállítanom jó termeléssel (50-65%). A termékben a C-1-es atom 

konfigurációját 1H-NMR spektrum alapján határoztam meg (Függelék: 141. oldal). A 3JH-1,H-2 

értéke 3,85 Hz volt, ami a két hidrogén axiális-ekvatoriális állására utal, azaz β-anomer 

jelenlétére. 

Az Fmoc védett származéknál először a D-mannózamint vizes közegben NaHCO3-tal 

felszabadítottam sójából, majd az Fmoc-OSu dioxános oldatát hozzáadva állítottam elő az  

N-Fmoc-D-mannózamint (133). Ennek izolálása egyszerű volt, mivel a termék vízből fehér, 
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szilárd anyagként vált ki. A 133 vegyületet a szokásos módon, piridin-ecetsavanhidrid 

elegyével, 0 °C-on O-acetileztem és így izoláltam az N-Fmoc-1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-amino-

2-dezoxi-β-D-mannopiranózt (134) jó termeléssel (77%). 

 

27. ábra: A kulcsintermedierek, per-O-acetil-D-mannopiranozil-cianid származékok (110, 135) 

előállításának lépései a reakciók felcserélhetőségét szemléltetve 

 

A következő lépés a szénlánc hosszabbítása volt a C-1-es pozícióban. Ez a reakcióút 

kulcslépése, mert ez fogja meghatározni a cukoraminosav konfigurációját. A reakcióhoz 

reagensként szerves cianid forrást, TMSCN-ot használtam és két oldószert is kipróbáltam.63,64 

Az általánosan használt szárított nitrometános közegben a reakció lassú volt, sok melléktermék, 

feltehetően parciálisan dezacetilezett szénhidrátszármazékok képződését figyeltem meg. Ezzel 

szemben a lánchosszabbítás szárított ACN oldószerben pár óra alatt (3-5 óra), minimális bomlás 

mellett lejátszódott nagyobb méretben is. Ennek köszönhetően itt nem volt szükség a  

D-glükózamin származék (40) esetében használt kromatográfiás tisztítási módszerre, elegendő 

volt a nyersterméket 95%-os etanolból átkristályosítani, ezzel fehér, tűszerű kristályokként 

izoláltam az új cianid származékot (110) 60-85%-os termeléssel. 

Irodalmi adatok és saját eredményeim alapján a D-glükózamin esetében a lánchosszabbítás 

sztereoszelektív és 1,2-transz, azaz β-anomert (40) eredményez. Ezek alapján a D-manno 

konfiguráció esetén az α-anomer keletkezését vártam, azonban az 1H-NMR spektrum ezt nem 

támasztotta egyértelműen alá. Ugyanis ebben az esetben a H-1-es és H-2-es atom közötti 

csatolás (3JH-1,H-2) rendkívül kicsi (1 Hz alatti) érték lenne, mert a két hidrogén transz-

diekvatoriális állású. Ellenben a mért csatolási állandó, 3JH-1,H-2 = 8,86 Hz volt, ami nem 

magyarázható egyik anomer jelenlétével sem. Ezt az ellentmondást a cianid származékból (110) 

sikeresen növesztett egykristály segítségével válaszoltam meg. Az egykristály 
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röntgendiffrakciós mérésekből kiderült (28. ábra), hogy a nagy csatolási állandóért a H-1-es és 

H-2-es hidrogén atom transz-diaxiális állása a felelős. Ez úgy lehetséges, hogy a gyűrű 

konformációja változott meg, az általában nagyobb százalékban jelen levő 4C1 helyett most 1C4 

konformációban van jelen oldatban és szilárd fázisban egyaránt. Ennek magyarázata a ftaloil 

csoport nagy térkitöltése, amely az ekvatoriális pozíciót preferálja, míg a kisebb O-acetil 

csoportok axiális állásúak.  

 

28. ábra: A cianid származék (110) 1H-NMR spektruma (a) és XRD szerkezete (b), amelyen látszik a 

nagy csatolási állandó (3JH-1,H-2 = 8,86 Hz) és az azért felelős 1C4 gyűrű konformáció; a H-1-es és  

H-2-es atom transz diaxiális állása zölddel jelölve. 

 

Ezzel szemben az N-Fmoc-per-O-acetil-D-mannózaminból (134) kiindulva a 

lánchosszabbítási lépés nem járt sikerrel, mert az egyszeresen védett aminocsoporton található 

szabad H atom miatt feltehetően oxazolon gyűrűzárás következett be. Annak ellenére, hogy az 

Fmoc védelem kedvezőbb lett volna a későbbiekben, a lánchosszabbítás sikertelensége miatt 

ezt a szintézisutat nem folytattam tovább. 

Az N-ftaloil-per-O-acetil-D-mannózamin-cianid (110) hidrolízise során bázikus 

körülményeket alkalmaztam, ezért az O-acetil védelem is sérült. A parciálisan dezacetilezett 

származékok elkerülése érdekében a 110 vegyület hidrolízisének első lépése egy Zemplén-

dezacetilezés volt. A reakció termékét nem izoláltam, hanem az elegyet koncentrálást követően 

12,5%-os NaOH vizes oldattal elegyítve forraltam 24 órán keresztül. A reakció elméletileg a 

ftaloil képzésnél bemutatott „félamin-savhoz” hasonló származékot (132b) eredményez, 

amelyet a D-glükózamin származék esetén izoláltak is.102 Azonban a D-manno konfigurációjú 

vegyületek már többször bizonyultak reaktívabbnak a szintézisek során, mint C-2 epimer 

párjaik, így már ebben a lépésben is kimutatható volt a teljesen szabad D-mannózamin-

karbonsav (45) jelenléte. Ezért a közti terméket (132b) nem izoláltam, hanem kétféle savas 

közegű hidrolízissel is megpróbáltam maradéktalanul eltávolítani a ftaloil védelmet. Először 

ecetsavas közeget alkalmaztam, amellyel a pH-t 4,8-ra állítottam és forraltam az oldatot a 
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köztitermék eltűnéséig. Azonban ezt a reakciót nehezen lehetett reprodukálni, ezért másik 

módszert is kipróbáltam. A NaOH-os hidrolízist követően a már eltávolított ftaloil 

származékokat etil-acetátos extrakcióval választottam el a vízben lévő termék Na-sójától, majd 

3N HCl oldatot készítettem a vizes fázisból és forraltam 18 órán keresztül. A feldolgozás során 

ismét etil-acetátos extrakciót alkalmaztam és sikeresen izoláltam a szabad  

D-mannózamin-karbonsavat (45) stabil hidroklorid só formájában (29. ábra). 

 

29. ábra: Az Fmoc-ManAPC-OH (1) előállítása a ftaloil védelem eltávolításával és ezzel 

párhuzamosan a nitril funkció lúgos és savas hidrolízisével. 

 

A következő lépésben az aminocsoportot Fmoc védőcsoporttal láttam el, hogy a monomer 

alkalmas legyen szilárdfázisú szintézisekhez. Ennél a reakciónál a dioxán-víz és a metanol-víz-

THF oldószer elegyek is egyaránt jók voltak, hasonló termeléssel (40-60%) sikerült izolálni a 

célvegyületet, az Fmoc-ManAPC-OH (1) cukoraminosavat. 

Általában a szilárdfázisú peptidszintézis során szükség van a reaktív csoportok védelmére, 

ezért a szintézissor utolsó lépésében a hidroxilcsoportok ismételt védelmét kellett 

megvalósítani. Kutatócsoportunkban az N-Fmoc-D-glükózamin-karbonsav (109) esetében már 

több védőcsoportot is teszteltünk. A reakciók során kiderült, hogy a C-3-as és C-4-es pozíciók 

kevésbé reaktívak. Ugyanis nem sikerült benzoil-, MOM- és terc-butilcsoportokkal sem 

teljesen védett monoszacharid származékokat előállítanunk. Ezért a legreaktívabb, primer 

hidroxilcsoport szelektív tritil védelme mellett döntöttem. A tritilezési reakció piridinben, 

85 °C-on 3 óra alatt lejátszódott. A termék izolálását a feleslegben alkalmazott tritil-kloridból 

a feldolgozás során keletkezett tritil-alkohol nehezítette meg. Ennek eltávolítására egy sav-

bázis alapú extrakciót alkalmaztam. 

Az így előállított Fmoc-ManAPC-OH (1) és Fmoc-ManAPC(Trt)-OH (136) már alkalmas 

építőelem lehet szilárdfázisú szintézisek során. Mivel a hidrolízis és az azt követő lépések nem 

változtatták meg a C-1-es atom konfigurációját, így D-mannózamin esetében is, akár a  

D-glükózaminnál 1,2-diekvatoriális transz állású cukoraminosavat kaptam. Ezáltal a 

későbbiekben lehetőség nyílik kutatócsoportunkban új típusú építőelem párok (Fmoc-GlcAPC-

OH, 109 és Fmoc-ManAPC-OH, 1) tulajdonságainak és oligomerjeinek vizsgálatára is.  
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4.2.  A 4-amino-4-dezoxi-D-aldopiránuronsavak előállítása: Fmoc-GlcAPU(Me)-OH 

és Fmoc-GalAPU(Me)-OH 

 

A 2.1.2-es fejezetben már bemutattam, hogy a furanóz gyűrűs 3-amino-3-dezoxi-uronsav 

származékok (23, 24) alkalmas foldamer monomerek.11,12 Így felmerült a kérdés, képesek-e a 

megfelelő piranóz gyűrűs analógjaik is hasonló helikális térszerkezetet kialakítani. Így kerültek 

előtérbe a foldamer monomerként még nem használt 4-amino-4-dezoxi-D-glükopirán- és  

D-galaktopiránuronsavak (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 2 és Fmoc-GalAPU(Me)-OH, 3). 

A két cukoraminosavat azonos reakciólépésekkel, két különböző kiindulási anyagból elő 

lehet állítani, mint ahogy azt T. Naka és munkatársai is tették60 (13. ábra, 28. oldal). Ennek oka, 

hogy egymás C-4 epimerjei, azaz, ha az általánosan használt szulfonát→azid cserét 

alkalmazzuk, mint amino prekurzor kialakítási módszert, metil-α-D-glükopiranozidból (72) a 

D-galakto származék (29) állítható elő, és fordítva. Ez azt jelenti, hogy elegendő egy reakcióutat 

kidolgozni és azt alkalmazni mindkét kiindulási vegyület esetében, ahogy kutatócsoportunkban 

a C-3 epimer furanóz gyűrűs cukoraminosavak esetében is tettük.51 

 

4.2.1. A 4-amino-funkció kialakítása 

4.2.1.1.  Azid prekurzorok 

 

Az amino funkciót az irodalom alapján azidon keresztül, míg a karboxil funkciót a CH2OH 

csoport oxidációjával terveztem kialakítani. Az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) előállítását több, 

párhuzamos útvonalon szerettem volna megvalósítani D-galaktózból (137) kiindulva (30. ábra). 

Ehhez az ismert reakcióutak módosítását vagy más cukoraminosavaknál alkalmazott 

szintéziseket terveztem alkalmazni, hogy a végtermék szilárdfázisú kapcsolásokhoz 

megfelelően védett származék legyen. Az A útvonalon a már ismertetett szelektív benzoilezési 

reakciót kíséreltem megvalósítani, azonban az irodalmi adatokkal ellentétben76 nem sikerült jó 

termeléssel, reprodukálhatóan előállítani a 4-es pozícióban szabad 65 vegyületet, mivel több, 

parciálisan védett származék volt a várt termék mellett a reakcióelegyben. A C útvonal esetében 

a 6-O-tritil védelmet a reakcióút elején szerettem volna kialakítania, amihez tritil-alkoholból 

AcCl-dal frissen előállított tritil-kloridot használtam, de így is közepes termeléssel (34-50%) 

izoláltam a várt 6-O-tritil származékot (138), mert a melléktermék tritil-alkoholtól nehezen 

lehetett a terméket kristályosítani. 
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Azokban az esetekben, ahol a karboxilcsoportot terveztem először kialakítani (B, D, E 

útvonalak) az észter vagy a hidroxilcsoport védelem, illetve az oxidációk során akadtak a 

termékek izolálását, vagy a méretnövelést megnehezítő problémák. A B esetben a CH2OH 

csoport oxidációját Pt katalizátor jelenlétében levegő átbuborékoltatással valósítottam meg. Ezt 

az eljárást nem védett monoszacharidok esetében használják, ezért ebben az esetben a védett 

származékon (64) már nem működött hatékonyan. Egyéb oxidációs módszereket, mivel lúgos 

közeget igényelnek, amelynél az észter védelem sérülhet, nem alkalmaztam. Azonban az E 

útvonal esetében D-galaktózból (137) kiindulva ez az oxidációs reakció már jól ment és a  

D-galakturonsavat (139) eredményezte. A karboxil funkciót és az anomer hidroxilcsoportot 

egyszerre védtem sósavas metanollal történő forralás során (140), majd ismét szelektív 

benzoilezést kíséreltem meg 2,2 ekvivalens BzCl jelenlétében. Azonban az előzőekhez 

hasonlóan itt is több, parciálisan védett terméket kaptam, amely megnehezítette a főtermék 

(141) izolálását. 

A D esetben használt O-izopropilidén védelemre azért esett a választás, mert már sikeresen 

használtuk ezt a védőcsoportot a furanóz gyűrűs cukoraminosavak esetében. Ha D-galaktózból 

indulunk ki az izopropilcsoportok az 1-es, 2-es és 3-as, 4-es pozíciókban lévő két-két vicinális 

hidroxilcsoporthoz kapcsolódnak azok ekvatoriális-axiális állása miatt, ezért a C-6-os pozíció 

marad szabadon (142). Ezt KMnO4-tal egyszerűen lehetett oxidálni uronsavvá (143), amelyet 

az amino funkció kialakítása miatt a továbbiakban le kellett védeni. Erre a célra a könnyen 

eltávolítható tBu- vagy iPr-észtert választottam, amelyeket savkloridon, illetve 

vegyesanhidriden keresztül, savkatalizátor jelenlétében próbáltam kialakítani. Azonban egyik 

módszer sem járt sikerrel, feltehetően a védőcsoportok nagyobb térkitöltése miatt, ezért ez a 

reakcióutat sem vizsgáltam tovább. 
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A 30. ábrán látható szintéziseknél voltak olyan reakciók, amelyek méretnövelése 

akadályokba ütközött, vagy a várt termék izolálása egyéb szennyező komponensek miatt 

nehézkes volt. Így az eddigi tapasztalatok alapján az epimer pár H-GalAPU(Me)-OH (29) 

monomer szintézisénél az előzőekben legjobbnak bizonyult reakciólépéseket próbáltam ki 

metil-α-D-glükopiranozidból (72) kiindulva (31. ábra). A hidroxilcsoportok védelmére az 

étertípusú O-benzilcsoportot választottam, mert ez mind savas, mind bázikus körülmények 

között stabil marad, így a későbbi peptidkapcsolások során is alkalmazható. Az első három 

lépésben alakítottam ki a C-4-es pozícióban szabad, a többiben védett származékot (78), 

amelyet a 4,6-O-anizilidén gyűrű NaCNBH3 jelenlétében történő szelektív felnyitásával 

kaptam.77 A minorként jelenlevő 6-OH vegyületet (151) 2-Cl-Trt-klorid gyantára terveztem 

felvinni (152a), vagy 6-O-tritil származékként (152b) elválasztani az 76 célvegyülettől. E 

kísérletek azonban a méretnövelés során nem jártak sikerrel, 5 g-os tételben már több napra nőtt 

a reakcióidő és a gyanta mennyisége is jelentősen növekedett, amellyel párhuzamosan több 

melléktermék is megjelent. Ezen okok miatt a 4,6-O-anizilidén gyűrű szelektív felnyitását és a 

további tervezett reakciókat elvetettem. 

 

31. ábra: A H-GalAPU(Me)-OH (29) szintézisének terve az irodalmi analógiák és a próbareakciók 

alapján: a 4,6-O-anizilidén gyűrű (78) szelektív felnyitása és a melléktermék (151) eltávolítása 

tritilezési reakcióval. 

 

Ezt követően megfordítottam a funkciós csoportok kialakításának sorrendjét, azaz először 

az oxidációs lépést valósítottam meg, amelyhez egy O-benzilekkel szelektíven védett 

származékot állítottam elő (90).103 Ezt a védett metil-2,3-di-O-benzil-4,6-O-anizilidén-α-D-

glükopiranozid (78) KHSO4-tal104 történő reakciójával kaptam. Az irodalmi eljárás 
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módosításával sikerült kiváltanom az oszlopkromatográfiás tisztítási lépést egyszerű 

petroléteres eldörzsöléssel és kiváló termeléssel (95%) izoláltam a terméket (90) nagyobb 

méretben is (35 g). Nagy előnye a használt 4,6-O-anizilidén védelemnek, hogy eltávolítása 

során a reagenst, az ánizsaldehid-dimetilacetált a petroléteres eldörzsölés után, az oldatból 

sikerült 98%-ban visszanyerni és visszaforgatni az első lépésbe, ahol ugyanolyan kiváló 

termeléssel lehetett a 77 vegyületet előállítani (32. ábra). 

A keletkezett „dihidroxi” vegyület (90) primer hidroxilcsoportjának TEMPO katalizált 

szelektív oxidációjával105 állítottam elő az uronsav származékot (153), amelyet az előbbi 

észterképződési próbák alapján most a kis térkitöltésű metilészterként izoláltam (154). Az 

észtert kétféleképpen is kialakítottam: először diazometánt alkalmaztam, amellyel 77%-ban 

sikerült kinyernem a terméket; másodszor DIC/DMAP jelenlétében MeOH oldószert 

használtam metilcsoport forrásként, amely esetben jobb termeléssel (82%) sikerült a metilészter 

származékot (154) izolálni, ezért ezt a módszert használtam a későbbiekben. A szabad C-4-es 

pozícióban többféle szulfonát csoportot is kialakítottam. A stabilabb, ám nagyobb térkitöltésű 

tozil (155a) és imizil (155b), és a kisebb és reaktívabb mezil (155c) származékokat is sikerült 

előállítanom, változó termeléssel. Ezután azonos körülmények között DMSO oldószerben, 

Bu4NHSO4 fázistranszfer katalizátor jelenlétében, magas hőmérsékleten hajtottam végre a 

szulfonát→azid cseréket. Mind a tozil, mind a mezil származékokból rövid idő alatt (3-6 óra) 

és jó termeléssel 75-80% kaptam ugyanazt a terméket. Azonban IR és MS mérések alapján 

kiderült, hogy ez a termék a 4,5-telítetlen (156) származék volt (32. ábra). A szulfonát→azid 

cserék során a szubsztitúciós SN2 és az E2 elimináció verseng egymással, amelynek jelentősége 

főleg transz helyzetben található jó távozó csoport (pl. tozil) és a H atom esetében van. Azonban 

ebben az esetben a piranóz gyűrű konformációs változása és a karboximetilcsoport jelenléte 

miatt az elimináció került előtérbe a telítetlen vegyületet (156) eredményezve. 
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32. ábra: A H-GalAPU(Me)-OH (29) szintézisének terve, amely során az aminocsoportot 

szulfonát→azid cserével terveztem kialakítani; és a termék IR spektruma, amely alátámasztotta a 

főtermék (156) telítetlen szerkezetét. 

 

4.2.1.2. Az oxazin gyűrű felnyitása  

 

A nem várt 4,5-telítetlen termék képződése miatt ismét megváltoztattam a funkciós 

csoportok kialakításának sorrendjét, azaz először az amino-, majd a karboxilcsoportot 

terveztem beépíteni. Ehhez megváltoztattam az aminocsoport prekurzort is azid helyett az 

irodalomból ismert 4,6-oxazin gyűrűre (99).88 Ennek savval történő felnyitása vezetett az 

Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3) előállításához. 

A reakciósor első három lépése megegyezik az előző szintézissorral (32. ábra). Ezeket a 

reakciólépéseket már méretnöveltem, 20-50 g-os tételben is sikeresen megismételtem a kiváló 

termelések (89-90%) megőrzése mellett. 

 

33. ábra: A D-galakto származék (157) kialakítása a 4,6-oxazin vegyület (99) gyűrűjének 

felnyitásával. 
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Az oxazin gyűrűs vegyületet (99) egy üst reakcióval állítottam elő az irodalmi eljárás 

reprodukciójával (33. ábra). Ennek első lépése a triklóracetimidát származék keletkezése (100), 

amely 5 perc alatt ment végbe triklóracetonitrillel reagáltatva a kiindulási „dihidroxi” 

származékot (90). Majd ehhez az elegyhez Tf2O-et hozzáadva a jó távozó csoporttal rendelkező 

triflát származékhoz (101) jutottam, amelyhez újabb 5 perc elteltével bázist adva történt meg 

az oxazin gyűrű kialakítása. A reakció mindössze 4 órát vett igénybe, azonban a 

melléktermékek eltávolításához oszlopkromatográfiás tisztításra volt szükség. Az oxazin gyűrű 

gyenge savval történő felnyitása a megfelelő 4-5-cisz konfigurációjú metil-2,3-di-O-benzil-4-

amino-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozidot (157) eredményezte. Az aminocsoportot elsősorban 

vékonyrétegen (VRK) vizsgáltam ninhidrin és klór-toulidin előhívószereket alkalmazva, 

amelyek rózsaszín, illetve kék-lila foltokként jelezték azok jelenlétét. A további lépések, 

amelyekkel az Fmoc védelmet és a karbonsav funkciót alakítottam ki a következő fejezetben 

leírtakkal megegyeznek.  

 

4.2.1.3. Az oxim prekurzor  

 

Mivel az oxazin gyűrűs vegyület (99) csak az Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3) előállítására 

alkalmas intermedier, egy másik amin prekurzort is kipróbáltam.106 Az új oxim származék 

(111) legnagyobb előnye, hogy szelektív vagy nem-szelektív redukciós módszereket is 

alkalmazhatunk továbbalakítása során, ezáltal akár mindkét cukoraminosavat (Fmoc-

GlcAPU(Me)-OH, 2 és Fmoc-GalAPU(Me)-OH, 3) előállíthatjuk ugyanazon prekurzorból.  

Az oximcsoporthoz a C-4-es pozícióban szükséges oxocsoportot először a már karboxil 

funkciót tartalmazó uronsav metilészter származék (154) szabad szekunder hidroxilcsoportján 

próbáltam meg többféleképpen kialakítani (34. ábra). Számos oxidációs módszert kipróbáltam, 

azonban a TEMPO/BAIB;107 PCC108,109 vagy Swern-oxidáció,83 illetve a Ru(IV) 

katalizátorok110,111 jelenétében végbemenő oxidációs reakciók egyike sem eredményezte a 

kívánt ulóz származékot (158) (Függelék: 128. oldal).  

Ezért visszaléptem a szintézissorban a „dihidroxi” (90) származékhoz, és az irodalomból 

ismert ónvegyületeken keresztül végbemenő és a C-4-es pozíció szelektív oxidációját 

eredményező reakcióhoz.84 Ennek során Dean-Stark feltét alkalmazásával, Bu2SnO reagenssel 

toluol oldószerben egy gyűrűs ónvegyületet (88) képeztem, amelyet dibróm-dimetil-

hidantoinnal (DBDMH) elbontva megkaptam a szelektíven szekunder hidroxilcsoporton 

oxidált metil-2,3-di-O-benzil-α-D-xilopiranozid-4-ulóz (89) származékot. Az ónvegyületet (88) 

nem tudtam izolálni, sem vékonyrétegen kimutatni, mivel rendkívül érzékeny vízre és levegőre, 
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így a reakció után az ulóz származékot azonosítottam. A ketocsoport kimutatására az 

általánosan használt 5% kénsavas előhívás mellett 2,4-dinitro-fenilhidrazin előhívószert is 

alkalmaztam a vékonyréteg vizsgálatok során. Ennek lényege, hogy a lapon lévő vegyületek 

oxocsoportja az előhívószerrel 2,4-dinitro-fenilhidrazont képez, amely sárga foltként jelenik 

meg a vékonyréteg lapon. Az oxocsoport jelenlétét emellett IR spektroszkópiával is igazoltam 

(ν=1731 cm-1 (C=O), Függelék: 133. oldal)  

 

34. ábra: Az oxim kulcsintermedier (111) előállítása a C-4-es pozíció különböző szelektív oxidációs 

reakcióin keresztül. 

 

Az oxim kialakítására hidroxilamin hidrokloridot alkalmaztam különböző közegeket is 

kipróbálva. Az általánosan használt bázikus körülmények között, piridinben85 vagy NaOH 

jelenlétében nem kaptam egyértelmű terméket, ezért savas közeget alkalmaztam.86 Ecetsavban 

hidroxilamin hidrokloriddal 55 °C-on pár óra alatt végbement a reakció a kívánt oxim 

származékot (111) eredményezve, amelyet jó kristályosodó tulajdonságának köszönhetően 

sikerült éter-hexán elegyéből kristályosítanom. 

Az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) cukoraminosav előállítása céljából a 111 oxim 

sztereoszelektív redukcióját dietil-éter oldószerben LiAlH4 reagenssel79 valósítottam meg. A 

reakció a várt D-glüko epimert (159) eredményezte. Azonban csak közepes termeléssel, 

mindössze 57%-ban sikerült izolálnom a metil-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-

glükopiranozidot (159) fehér, szilárd por formájában.  

Azonban itt lehetőségem nyílt a két cukoraminosavat egyidejűleg is előállítani a 111 oxim 

nem-szelektív redukciójának kidolgozásával. A reakciósor kulcslépésének kivitelezésére 

többféle körülményt is kipróbáltam. Először a köztitermék hidroxilamin származékokat 

(160+161) szerettem volna előállítani NaBH(OAc)3 reagenssel MeOH oldószerben. Azonban 

a reakció során nem tapasztaltam termék képződését, a feldolgozást követően visszakaptam a 

kiindulási oxim származékot (111). Viszont a NaBH(OAc)3 reagenst jégecetes közegben 

NaBH4 adagolásával in situ előállítva már végbement a reakció, ráadásul a két lehetséges 
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termék, a metil-2,3-di-O-benzil-4-dezoxi-4-hidroxilamino-α-D-glükopiranozid (160) és C-4 

epimer párja, a D-galakto származék (161) 1:1 arányú elegyét eredményezte kiváló (98%) 

termeléssel.  

 

A két redukciós módszer sztereoszelektivitás és termelés különbségének oka feltehetően az 

oxim szerkezetét stabilizáló intramolekuláris H-híd. A LiAlH4-del történő reakció során az 

oxim képes egy négy centrumú C=N+…Al—H komplex kialakítására, amire a nagy [AlH4]
- ion 

csak felülről támadhat ezáltal a D-glüko epimer (159) képződése a kedvezményezett (35. ábra). 

Ezt a Z-oximból készült egykristály röntgendiffrakciós vizsgálat során kapott szerkezet 

támasztja alá, amelyen a pakolódási mintából látható az oxim OH és a C-6 OH közötti 

intermolekuláris H-híd (36. ábra, világoskék jelölés). 

 

35. ábra: Az oxim redukció feltételezhető mechanizmusának első lépése (a) sztereoszelektív esetben 

LiAlH4 reagenssel és (b) nem-szelektív, savas közegű redukció esetében 

 

Annak oka, hogy a nem-szelektív redukció csak savas közegben (jégecet-NaBH4) ment 

végbe az oxim gyors protonálódása lehet. Ennek következtében egy „karbokation” (111+) 

keletkezett, amelyre a hidrid anion mindkét oldalról támadhatott, ezzel mindkét lehetséges 

hidroxilamin származékot (160+161) eredményezve. Ezt a „karbokationt” stabilizálhatja a –

C=N-OH…O– H-híd az oxim OH csoportja és a C-6-os OH csoport között. Ennek jelenlétét 

oldatfázisban a 1H-1H NOESY spektrumban az E-oxim izomer esetén az oxim N-OH 

(9,13 ppm) és az OH-6 (2,72 ppm) közötti erős keresztcsúcs jelzi, ami a minorként jelenlévő Z-

oximnál is megtalálható. Az 1H-NMR spektrum alapján az E- és Z-oxim aránya 93:7, ami 

magyarázza a LiAlH4-es sztereoszelektív redukcióhoz szükséges több mint egy napos 
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reakcióidőt is (36. ábra). Ugyanis ehhez elsősorban a Z-oximra van szükség, ami minor 

komponensként van jelen oldatban. 

 

36. ábra: A 111 oxim izomerek térszerkezetet stabilizáló H-hídjai: a) 1H-1H NOESY spektrum 

részlete az oxim OH csoportja és a primer-6-OH közötti keresztcsúcsokkal; b) a Z-oxim 3D 

kristályszerkezete az intermolekuláris H-hidakkal (világoskékkel jelölve). 

 

Mivel a LiAlH4-es redukció lassú volt és közepes termeléssel csak a D-glüko származékot 

eredményezte, és a NaBH4-es redukció csak a hidroxilamin származékok előállítására 

alkalmazható, ezért más redukciós módszereket is kipróbáltam. Az oximot stabilizáló H-híd 

jelenléte miatt a reakciók során mind az oximot (111), mind a hidroxilamin származékokat 

(160+161) használtam, mint kiindulási anyagot (3. táblázat). 

Először NaBH4 fémsókkal alkotott komplexeit alkalmaztam katalizátorként.112 Azonban 

egyik esetben sem sikerült egyértelműen izolálnom a terméket, csak vékonyrétegen sikerült 

kimutatni valamilyen aminocsoport jelenlétét klór-toluidin előhívószerrel. Ráadásul a fémsók 

megnehezítették a reakcióelegy feldolgozását és a termékek izolálását is. Emellett szerves bór 

komplex (BH3.THF)81 alkalmazásával sem sikerült a redukciót megvalósítani, a feldolgozást 

követően visszakaptam a kiindulási anyagot. 

Következő módszerként transzfer hidrogénezést próbáltam HCOONH4 hidrogén forrással 

és Zn vagy Pd/C katalizátorral.113,114 Egyes esetekben vékonyrétegen kimutattam az 

aminocsoport jelenlétét, azonban izolálni nem sikerült a termékeket. 

Általános katalitikus hidrogénezési eljárásokat is alkalmaztam. Ehhez H-Cube® készüléket 

használtam Pd/C vagy RaNi katalizátorok és különböző adalékanyagok, pl. N2H4.H2O, 

jelenlétében. E reakciók során a 111 oxim redukciói nem jártak sikerrel, még a protonálódását 

elősegítő savas közeg alkalmazásakor sem. 
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Viszont a hidroxilaminok (160+161) elegyéből kiindulva H-Cube® készülékben RaNi 

katalizátorral a hőmérséklet, nyomás és áramlási sebesség optimálása után sikerült 97% 

termeléssel izolálni a két amino származék keverékét (157+159). A reakció előnye, hogy nem 

változtatja meg a kiindulási hidroxilaminok epimer arányát, azaz a metil-2,3-di-O-benzil-4-

amino-4-dezoxi-α-D-glükopiranozidot (159) és a metil-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-

galaktopiranozidot (157) 1:1 arányban kaptam meg a reakció végén (37. ábra). Az epimer 

arányt 1H-NMR spektrum alapján határoztam meg. A két H-4-es proton jelét 1H-13C-HSQC 

spektrum alapján állapítottam meg, majd a csatolási állandók meghatározásával azonosítottam 

a két epimert. 

 

3. táblázat: Az oxim (111) és hidroxilamin származékok (160+161) vizsgált redukciós 

körülményei és a reakciók eredményei. 

Redukciós módszerek 
Kiindulási anyagok Termékek 

111 160+161 160+161 157+159 

LiAlH4, Et2O81 
a
 -

b
 - D-glüko (159) 

H-Cube®: Pd/C N
2
H

4
.H

2
O81, 

H
2
O-EtOH 1:1 

  xc
 x 

H-Cube®: RaNi, H
2
, N

2
H

4
.H

2
O, 

MeOH 
  x VRK

d
 

H-Cube®: RaNi, H
2
, 80 °C,  

50 bar, 0,3 ml/min, MeOH 
-  - 

izolált, 1:1 

epimer arány 

Pd/C114 / HCOONH
4
 -  x x 

Zn113/ HCOONH
4
   x VRK 

Zn/ AcOH79 -  x VRK 

CuSO
4
.5H

2
O112/NaBH

4
   x VRK 

NaBH
4
 / HAc (in situ)86  - 

izolált, 1:1 

epimer arány 
- 

NaBH(OAc)3
115  - x - 

BH
3
.THF komplex81   x VRK, lassú 

a) : Kiindulási anyag; b) -: nem kiindulási anyag; c) x: nincs reakció, a kiindulási 

anyagot izoláltam; d) terméket csak vékonyréteg alapján mutattam ki klór-toluidin 

előhívószerrel 
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37. ábra: a) Az amino funkció kialakítása az oxim (111) nem-szelektív, kétlépéses (A) és szelektív, 

egylépéses (B) redukciójával; b) A két epimer arányának meghatározására használt 1H-NMR spektrum 

részlete a csatolási állandók feltüntetésével. 

 

A két epimer szétválasztását megkíséreltem oszlopkromatográfiás módszerrel etil-acetát és 

metanol eluens alkalmazásával, azonban a vegyületek poláris tulajdonságai miatt kis 

hatékonysággal sikerült a D-glüko származékot (159) tisztán (29%), míg a D-galakto epimert 

(157) csak keverékként izolálni. Ezért a két epimert nem ebben a lépésben választottam el 

egymástól. 

 

4.2.2. A karboxil funkció kialakítása 

 

Miután az amino funkciót sikeresen kialakítottam, a karboxilcsoport következett. Az 

oxidációt megelőzően szükséges volt az aminocsoport védelme. Mivel a cukoraminosavakat 

szilárdfázisú peptidszintézis módszerekkel terveztem építőelemként használni, ezért az Fmoc 

védelemre esett a választásom. A reakció során többféle oldószert kipróbáltam az Fmoc-OSu 

reagens oldhatóságának növelése érdekében, azonban minden esetben tapasztaltam az Fmoc-

OSu bomlása során keletkező Fmoc-β-alanin116 és egyéb nem azonosított szennyezők 

megjelenését. A legjobbnak a víz-MeOH-THF rendszer bizonyult, ahol kellően gyors volt a 

reakció (18 óra) ahhoz, hogy a melléktermékek minimális mennyiségben keletkezzenek. 

Ezután a lépés után nyílt lehetőség a két epimer elválasztására. A két Fmoc védett 

származék (162, 163) fizikai tulajdonságai kellően eltértek egymástól, hogy egyszerű 

kristályosítással izolálni tudjam az egyik epimert. A reakció feldolgozását követően a 

nyersterméket dietil-éterrel eldörzsölve megkaptam a metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-

di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-glükopiranozidot (162) fehér, szilárd anyagként. A  

D-galakto epimer (163) az oldatban maradt, amit koncentrálva, majd hexánnal kezelve 
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sárgásfehér olajként tudtam izolálni. Az Fmoc védelem kialakítása sem változtatta meg az 

eredeti 1:1 epimer arányt. Ezért az izolált vegyületek eltérő termelési adatait (96%, 75%) 

egyrészt a jobban hozzáférhető 4,5-transz konfiguráció magyarázza, azaz a reakció gyorsabb 

volt a D-glüko konfiguráció esetében. Másrészt az izolálás módja, amely a D-glüko epimer (162) 

esetén a tiszta komponens kristályosodását jelenti; míg a másik esetben az oldatból történő 

kinyerését. Ennek során többszöri eldörzsölésre volt szükség és főleg a reagensből származó, 

dietil-éterben jól oldódó szennyezők eltávolítása jelentett problémát.  

 

38. ábra: A két cukoraminosav (2, 3) előállításának utolsó lépései, amely során a két epimer 

szétválasztása is történik az Fmoc származékok (162, 163) kristályosításával. 

 

A reakciósor utolsó, 9. lépése a C-5-ös pozícióban lévő CH2OH csoport szelektív 

oxidációja. Ennek megvalósítására olyan módszert kellett választanom, amely alkalmazható O-

benzil és N-Fmoc védelem mellett is. Ezek alapján a TEMPO-NaOCl,105 piridínium-

dikromát109 (PCC) és Jones-oxidáció jöhettek szóba. Ezek közül a TEMPO katalizálta reakció 

volt a legjobbak, amelyet már korábban is sikeresen alkalmaztam a csoport oxidációjára, más 

származék esetében. A reakció lúgos közegben ment végbe és alacsony hőmérsékleten (0 °C), 

mivel így elkerülhető volt a dekarboxileződés. Az irodalomból ismert eljárást módosítottam, 

hogy a TEMPO katalizátort és esetlegesen dekarboxileződött mellékterméket eltávolítsam, 

elkerülve ezzel az oszlopkromatográfiás tisztítást. A feldolgozás során a reakcióelegy pH-jának 

2-re állítása előtt hexános extrakciót alkalmaztam a szennyező komponensek eltávolítása 

céljából. A reakció 4,5-transz konfiguráció esetén (2) gyorsabban ment végbe és termelése is 

jobb volt, mint a D-galakto származék (3) esetében, így 97% és 85%-os termeléssel sikerült 

izolálni a két célvegyület új β-cukoraminosavat (2 és 3, 38. ábra).106 

 

Az általam kidolgozott új szintézisút a két cukoraminosavat 46% (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 

2) és 32% (Fmoc-GalAPU(Me)-OH, 3) össztermeléssel eredményezte. Legnagyobb előnye, 

hogy ugyanazon oxim intermedieren (111) keresztült mindkét célvegyületet elő lehet állítani és 
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nem tartalmaz oszlopkromatográfiás tisztítási lépést. Az így előállított β-cukoraminosavak 

védőcsoportjaik és funkciós csoportjaik révén már alkalmasak arra, hogy szilárdfázisú 

peptidszintézis technikát használva foldamer építőelemek legyenek. 

 

4.2.3. Az O-benzil védőcsoport eltávolítása 

 

Az O-benzil védőcsoportok eltávolításának kidolgozásához a szintézisút egyik 

intermedierét használtam modell vegyületként. A metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid, 

azaz a „dihidroxi” származék (90) könnyen hozzáférhető és az O-benzil védőcsoportok 

eltávolítása egyértelmű terméket, a metil-α-D-glükopiranozidot (72) eredményezi (39. ábra).  

 

39. ábra: Az O-benzil védőcsoport eltávolításának körülményei a modellként használt metil-2,3-di-O-

benzil-α-D-glükopiranozidon. 

 

Az irodalom alapján többféle módszert is kipróbáltam az O-benzilcsoportok eltávolítására. 

A cukoraminosavak kapcsolásakor kiderült, hogy a véghasításnál használt erős sav képes 

előidézni az O-benzil védőcsoportok hasadását is. Ezért megkíséreltem erős savval a 

védőcsoport eltávolítást, azonban 95% TFA és 5% víz elegyével 18 órás kevertetés után is 

lehetett parciálisan O-benzilezett terméket kimutatni az elegyből, ráadásul szomszédcsoport 

részvételt követően benzilcsoport vándorlás is bekövetkezett. A keverék termékek és a nem 

teljes reakció miatt ezt az eljárást nem vizsgáltam tovább. 

Ezután kipróbáltam a szénhidrátkémiában használt vízmentes FeCl3 reagenst. A vas 

vegyületet feleslegben, egy O-benzil csoportra nézve 2 ekvivalenst, és vízmentes 

körülményeket alkalmaztam. A reakciókat szobahőmérsékleten és 0 °C-on is elvégeztem. 

Mindkét reakció 2 óra alatt teljesen lejátszódott, de az alacsonyabb hőmérséklet jobbnak 

bizonyult, mivel kevesebb melléktermék keletkezett a reakció során. A feldolgozást 

megnehezítette a FeCl3 feleslegből származó melléktermékek jelenléte, ráadásul a termék (72) 

az extrakciók után a vizes fázisban volt, amelyben a szennyező szervetlen sók is oldódtak. Ennél 
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a reakciónál mindenképpen oszlopkromatográfiás tisztításra volt szükség, ezért ezt a módszert 

sem vizsgáltam tovább. 

A legelterjedtebb eljárás O-benzilcsoportok eltávolítására a katalitikus hidrogénezés, 

amelyet H-Cube® készülékkel terveztem megvalósítani. Két, különböző hosszúságú (3 cm vagy 

7 cm) katalizátort próbáltam ki 10% Pd/C vagy 20% Pd(OH)2/C töltettel. A hőmérsékletet 

25 °C és 80 °C között változtattam, míg a nyomást atmoszférikustól egészen 80 barig. Az oldat 

koncentrációja mindig 1 mg/ml volt és az áramlási sebességet 0,3 vagy 0,5 ml/percre állítottam. 

(Függelék: 131. oldal) A kezdeti paramétereket irodalmi példák alapján határoztam meg.92 A 

reakciót vékonyrétegen követtem, és ha nem volt teljes a konverzió, többször recirkuláltattam 

az elegyet, amíg a kiindulási anyag már nem volt kimutatható. A 10% Pd/C katalizátor esetében 

a 80 °C, 50 bar, 0,5 ml/perces áramlás és háromszoros recirkuláció vezetett eredményre. A 

20% Pd(OH)2 katalizátornál a 60 °C, 20 bar, 0,3 ml/perces áramlás és háromszoros recirkuláció 

volt a legjobb paraméter. A magasabb hőmérsékletre érzékeny anyagok miatt kipróbáltam a 

nyomás és áramlási sebesség változtatása nélkül alacsonyabb hőmérsékleten is a reakciót, 

azonban ebben az esetben nem volt teljes a reakció többszöri recirkuláció esetén sem. 

A paraméterek beállítását követően megpróbáltam a céltermék Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) 

cukoraminosavról is eltávolítani az O-benzil védelmet. Itt 80 °C-ot és 40 bart alkalmaztam, 

azonban termékelegyben a szabad hidroxilcsoportok mellett szabad aminocsoportot is 

kimutattam, tehát az Fmoc csoport is sérült a katalitikus hidrogénezés során. Ezt a nem várt 

reakciót egy publikációban említik csak meg, amelyben az Fmoc védőcsoport stabilitását 

vizsgálták különböző peptidszintézis körülmények között.117 

A legjobbnak bizonyult paramétereket a későbbiekben előállított modell vegyületek és α/β-

kiméra peptidek esetében is alkalmaztam. 
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4.3. Peptidkapcsolás szilárd fázison 

 

Napjainkban a legelterjedtebben a szilárdfázisú peptidszintézis (SPPS) során alkalmazott 

módszereket szokták foldamerek előállítására is használni. Ehhez mindig Boc vagy Fmoc 

aminocsoport védelemmel ellátott építőelemek kellenek, amelyek egyéb aktív csoportjait, mint 

például -OH, -NH2, -SH is védeni kell, akár az α-aminosavak oldalláncai esetén. Ennek oka, 

hogy a monomerekben található aktív csoportokkal mellékreakciók játszódhatnak le, amelyek 

nem a kívánt amidkötést eredményezik. Ráadásul módszertől függően legalább 3 ekvivalens 

feleslegben használjuk az egyes monomereket. 

 

4.3.1. Modellvegyületek előállítása és térszerkezetvizsgálata 

4.3.1.1. A diamid modellek 

 

Az Fmoc védett cukoraminosavak (1, 2, 3) monomerként történő alkalmazásának 

vizsgálatára különböző diamid és α/β-kiméra peptid modelleket állítottam elő. 

Először az amidkötés kialakításának lehetőségét vizsgáltam meg. Ehhez a 4,5-cisz-transz 

pár D-glüko- és D-galakto konfigurációjú származékokat (2, 3) választottam, hogy a reakció 

során fellépő sztérikus effektusokat is vizsgálhassam. A modellvegyületekben az N-terminálist 

acetileztem, a C-terminálison metilamid csoportot alakítottam ki, hogy a cukoraminosav egység 

két „végén” amidkötés legyen. Ezzel modellezhető lett, hogyan viselkedhetnek a láncban 

található cukoraminosav egységek és megvizsgálható az amidkötés kialakítása is az adott 

monoszacharid egységek esetén. A két célvegyületben az aminocsoportot különböző úton 

állítottam elő: a D-galakto származék, Ac-GalAPU(Me)-NHMe (164) esetében az oxazin gyűrű 

(99) felnyitásával alakítottam ki (4.2.1.2. fejezet), míg a D-glüko származék, Ac-GlcAPU(Me)-

NHMe (165) esetében az oxim (111) sztereoszelektív redukciójával (4.2.1.3. fejezet). 

 

40. ábra: A két „metilamid modell” vegyület (164 és 165) előállításának lépései. 
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Az N-acetilezést az általános piridin-ecetsavanhidrid reagenssel végeztem el, mert a 

szelektív N-acilezési eljárások (pl. N,N’-karbonildiimidazol-jégecet) esetében nem voltak jól 

reprodukálhatók a reakciók. Mivel egy amino- és hidroxilcsoportot is tartalmazó 

származékokból (157 és 159) indultam ki, ezért teljesen védett monoszacharidokat (157Ac és 

159Ac) kaptam. Tehát a következő lépés egy Zemplén-dezacetilezés volt, amely szelektíven az 

O-acetilcsoportok eltávolítására alkalmas és szabad C-6-os hidroxilcsoportokat (166 és 168) 

eredményezett. Ezután oxidáltam a CH2OH csoportot a már bemutatott TEMPO/NaOCl 

oxidációt alkalmazva.105 A reakciók során keletkező jellegzetes funkciós csoportokat (acetil-, 

karboxil-, hidroxilcsoport) IR spektroszkópia segítségével azonosítottam.  

Utolsó lépésben alakítottam ki a C-terminálison a „másik amidkötést” metilamid 

formájában, amelyet többféle módszerrel is próbáltam megvalósítani. A vegyesanhidriden és 

savkloridon keresztül történő szintézisek nem jártak sikerrel. Viszont az irodalomban is 

gyakran használt HOBt/EDCI/DIEA kapcsolószerekkel118 és metilamin hidroklorid sójának 

alkalmazásával már sikerült előállítani a kívánt céltermékeket (164 és 165) közepes 

termelésekkel (56% és 55%). 

A D-glüko konfigurációjú vegyületet (165) modellként használtam az O-benzil védőcsoport 

amidkötés jelenlétében történő eltávolításának vizsgálatára. Sikeresen alkalmaztam az  

H-Cube® készüléken korábban optimált körülményeket, 20% Pd(OH)2 katalizátorral 80 °C-on, 

50 bar nyomáson 0,4 ml/perc áramlással a 165 vegyületből kiindulva előállítottam az új  

N-metil-(metil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid)-uronamidot (170). 

A modellvegyületek tisztaságát MS és NMR spektroszkópiával határoztam meg 

(Függelék). Térszerkezetük vizsgálatára ECD spektroszkópiát is alkalmaztam, ahol a két amid 

kromofór, úgy, mint a láncba épített aminosav egységek, jellegzetes jelet adhatnak. A 

spektrumokat ACN, MeOH és víz oldószerben vettem fel 25 °C-on (Függelék: 137. oldal). 

Érdekes, hogy a 4,5-cisz-transz epimer pár Ac-GalAPU(Me)-NHMe (164) és  

Ac-GlcAPU(Me)-NHMe (165) spektrumalakja, maximum és minimum értékeik előjele is 

ellentétes egymással, amely adódhat akár diasztereomer jellegükből is. Azonban jelentős 

változást az O-benzil védőcsoportok eltávolítása okozott. A 195 nm-nél lévő maximum jel 

intenzitása jelentősen csökkent a normalizált ECD spektrumokat nézve az  

Ac-GlcAPU(Me)-NHMe származékok (165 és 170) esetében. Ez jelentheti azt is, hogy az  

O-benzilcsoportok lehetnek a felelősek a 200 nm alatti nagyobb intenzitású ECD jel 

kialakulásáért. Mivel e vegyületek kevés kromofórt tartalmaznak, e mérések a későbbi 

oligomerek térszerkezetének vizsgálatát segítették. 



69 

 

Összefoglalva, a modellvegyületek szintézisénél mindkét konfiguráció esetében közel 

azonos termeléssel és sebességgel lehetett a C-metilamid és az N-acetil molekularészt 

kialakítani, ezért a két cukoraminosav peptidszekvenciákba történő beépítése során nem 

várható számottevő különbség. 

 

4.3.1.2. A -GXXG- modellek 

 

A cukoraminosavakat általában oldatban szokták összekapcsolni,12,14,43 ezért szilárdfázisú 

szintézisekben történő alkalmazásukra kevés példa található,11 amelyek nagy részét ráadásul a 

furanóz gyűrűs származékokra (23, 24) alkalmazták. Mivel az új cukoraminosavakat még nem 

használták foldamer építőelemként, szükséges volt a szilárdfázisú szintézisek körülményeinek 

vizsgálata. Monomerként a legkönnyebben hozzáférhető piranóz gyűrűs β-cukoraminosavat, az 

Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) származékot választottam. Ezt lehet a legjobb termeléssel 

előállítani, ráadásul az O-benzil védelem megfelelő az Fmoc technika alkalmazása során, mivel 

mind bázikus, mind savas körülmények között stabil. 

A kapcsolások előtt meg kellett válaszolni néhány fontos kérdést. Először is, hogy melyik 

gyanta a legalkalmasabb a szintézisekre. Mivel nehezen előállíthatónak számít minden  

β-aminosavat vagy β-CAS-at tartalmazó szekvencia, így alacsony kapacitású gyantát 

választottam az aggregáció elkerülése érdekében. A RAM-Tentagel® gyanta volt a megfelelő, 

amely 0,24 mmol/g kapacitású, jó nyomástűrő képességgel rendelkező speciális gyanta. 

Ráadásul a későbbiekben használni kívánt nagyhatékonyságú peptidszintetizátor esetében is 

alkalmazható. Emellett a „hangolható kapacitású” 2-Cl-tritil-klorid gyantát is kipróbáltam, 

amelynél az első aminosav speciális felkapcsolásával alacsony kapacitást lehet elérni 

(5.8.2.2. fejezet). Előnye, hogy erről a gyantáról gyengén savas körülmények között, pl. AcOH 

vagy 1% TFA, is lehet hasítani a peptidet. Ez lehetővé teszi, hogy akár savérzékeny 

védőcsoportokat is alkalmazzunk a cukoraminosavak oldallánc védelme során, mint a furanóz 

gyűrűs cukoraminosavak O-izopropilidén védőcsoportjai.51 

Másodszor, kérdéses volt, hogy az Fmoc védelem az általánosan használt 

piperidin/DBU/DMF hasítóelegy segítségével ugyanúgy eltávolítható-e az egyes kapcsolási 

ciklusokban, mint az α-aminosavak esetében. Mivel erre 3+17 perces hasítási idő szerepel a 

protokollban, megvizsgáltam, hogy az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-ról (2) lehasadt-e az Fmoc 

csoport, amely reakció a dibenzofulvén származék keletkezésével jár (41. ábra). A HPLC és 

MS mérések igazolták, hogy a reakció hasonlóan az α-aminosavakhoz a kívánt szabad amino 
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származékot eredményezi, 20 perc elteltével. Ennek ellenére, a későbbiekben a gyakorlati 

alkalmazás során a protokollt módosítottam 10+40 perces hasítási időre. Ennek oka, hogy a 

Kaiser-teszt nem volt mindig kék színű, és az ellenőrzés céljából mért gyantakapacitás értékek 

is igazolták az Fmoc csoport jelenlétét a gyantán az általános 3+17 perces hasítás után. 

 

41. ábra: Az Fmoc hasításról készült HPLC kromatogramok: az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) csúcsa 

27,4 percnél, a keletkező dibenzofulvén származék csúcsa 26,3 percnél látható. 

 

A következő lépés a megfelelő kapcsolószer kiválasztása volt, amelyhez négy reagens 

párost próbáltam ki. Az α-aminosavaknál leggyakrabban használt HOBt/DIC95 mellett a 

cukoraminosavak oldatfázisú szintézisénél használt HOBt/EDCI/(DIEA)12 reagenseket. 

Emellett a HATU/DIEA95,96 és a PyBOP/DIEA119 kapcsolószerek is előtérbe kerültek, 

amelyeket nehezen szintetizálható szekvenciáknál szoktunk alkalmazni. Ebben az esetben 

fontos, hogy a HATU, mint minden urónium típusú kapcsolószer hajlamos racemizációt 

előidézni, ezért mindig 2,9 ekvivalens mennyiségben alkalmaztam és maximum 3 órás 

kapcsolási idővel; míg a PyBOP esetében ezzel nem kellett számolni. 

Az amidkötés kialakítása két lépésben történik. Először a szabad karboxilcsoporton a 

kapcsolószerek segítségével egy aktívészter alakul ki, amire a gyantán lévő szabad 

aminocsoport támad, ezzel kialakítva a kívánt amidkötést. Ezért a kapcsolások egyik kulcs 
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kérdése, hogy milyen gyorsan képződik és mennyire stabil az a bizonyos aktívészter. Az 

aktívészterek képződésének és stabilitásának időfüggő vizsgálatára 1H-NMR spektroszkópiát 

alkalmaztam.120 A módszerrel lehetőségem volt a kapcsolási körülmények között, DMF 

oldószerben, folyamatosan vizsgálni a reakciót. A kezdeti állapot (0. perc) az Fmoc-

GlcAPU(Me)-OH (2) és az adott kapcsolószer (PyBOP, HATU, HOBt) 1:1 arányú elegyét 

tartalmazó DMF-d7-os oldat volt. A reakció elindítására ehhez hozzáadtam a bázist (DIEA) 

vagy a karbodiimidet (DIC). Ezután 10, 20, 30, 60 perc elteltével, majd óránként, 24 órán 

keresztül 1H-NMR spektrumokat vettem fel (42. ábra, 4. táblázat).  

 

42. ábra: Az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) PyBOP/DIEA kapcsolószerrel történő aktívészter 

képződésének követése 1H-NMR spektroszkópiával, az aromás tartomány kiemelésével (a pirossal 

jelölt H1, HD, HB, H1’, HD’ és HB’ atomok a karakterisztikus, kinetikai elemzéshez használt jelek). 

 

A mérésekből kiderült, hogy nem mindegyik aktívészter alakul ki kellően rövid idő alatt, 

ráadásul néhány esetben a mérési idő alatt a kiindulási cukoraminosavvá hidrolizáltak. A 

HOBt/DIC kapcsolószer esetében az aktívészter lassan alakult ki, több mint 2 óra elteltével érte 

el a maximum 63%-os konverziót. Ezzel ellentétben ha EDCI-t használtam, a reakció gyorsabb 

volt, már 10 perc után kialakult az aktívészter, azonban csak 35%-ban keletkezett és a mérési 

idő alatt el is bomlott. Emiatt várható volt, hogy a kapcsolások során az HOBt/EDCI rendszer 
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kevésbé lesz hatékony. A HATU/DIEA kapcsolószerrel még hosszabb időre, 5 órára volt 

szükség a maximális konverzió elérésére. Ez nagyban megnehezíti a kapcsolószer használatát, 

mivel a racemizáció veszélye miatt csak 3 óráig lehet használni. Ezért ennek alkalmazása során 

előaktiválás vált szükségessé, azaz a cukoraminosavat és a kapcsolószereket 4 órával a 

kapcsolás előtt összekevertem, hogy az aktívészter maximálisan ki tudjon alakulni. A 

legjobbnak a PyBOP/DIEA kapcsolószer bizonyult. Itt az aktívészter már 20 perc után 

maximálisan keletkezett az eddigi legjobb konverzióval (88%) és ráadásul lassan is hidrolizált 

el (több mint 6 óra alatt). 

 

4. táblázat: Az aktívészterek képződéséhez (tk) és hidrolíziséhez (th) szükséges idők az egyes 

kapcsolószerek esetében az 1H-NMR mérések alapján DMF-d7 oldószerben, 25 °C-on. 

Kapcsolószerek 
Aktívészter képződése Aktívészter hidrolízise 

tk (perc) konverzió (%) th (perc) konverzió (%) 

HOBt/DICa 120 >99 ∞ 0 

HOBt/EDCI/DIEAb 20 20 180 >99 

PyBOP/DIEAb 10 >99 360 >99 

HATU/DIEAa 240 >99 ∞ 0 

a) A mérések 250 MHz készüléken történtek 5mm NMR csövekben 

b) A mérések 700 MHz készüléken történtek 5mm NMR csövekben 

 

A használt kapcsolószerek működési mechanizmus szerint két különböző típusba tartoznak, 

ami az eltérő reaktivitásukat is magyarázza (43. ábra). A HOBt/DIC és HOBt/EDCI/DIEA 

rendszerekben az első lépés a sebesség meghatározó, ami a gyenge bázis (DIC vagy EDCI) 

hatására bekövetkező deprotonálódás (2-). Ezzel ellentétben a PyBOP és HATU reagenseknél 

az első lépés a gyors deprotonálódás az erős bázis jelenlétében, és a következő lépés a sebesség 

meghatározó, ami a karboxilát anion nukleofil támadása az elektrofil centrumra. Az utóbbi két 

kapcsolószer közötti különbséget a P és a C atom elektronszerkezete okozza, mivel előbbi képes 

trigonális bipiramis szerkezetet felvenni, ami kedvezőbb a nukleofil támadás során. Ezzel 

magyarázható, hogy HATU-val több idő kell az aktívészter képződéséhez, mint PyBOP reagens 

esetén (4. táblázat). 
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43. ábra: Az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH cukoraminosav (2) aktívészter képződésének főbb lépései (a) 

PyBOP/DIEA és (b) HOBt/DIC kapcsolószerrel, a sebesség meghatározó lépések bekeretezve. 

 

Az 1H-NMR mérések fényében a legjobbnak a PyBOP/DIEA kapcsolószert vártam a 

gyakorlatban történő alkalmazás során. Ezt a feltételezést egy modell peptid előállításával 

vizsgáltam meg. A modell szekvencia a H-GXXG-NH2 (174) α/β-kiméra peptid volt, ahol az 

X:-GlcAPU(Me)- egység, amellyel egyaránt lehet tanulmányozni az α- és β-; β- és β- illetve  

β- és α-aminosavak közötti kötések kialakulását. 

A peptidszintézisek során Fmoc technikát és 100-150 mg RAM-Tentagel® gyantát 

használtam. Az egyes kapcsolások sikerét Kaiser-teszttel ellenőriztem és a kapcsolási 

hatékonyságot gyantakapacitás méréssel határoztam meg. A kapcsoláshoz szükséges időt az 

aktívészterek képződését és stabilitását vizsgáló 1H-NMR mérések eredményei alapján 

határoztam meg. A HOBt/EDCI/DIEA kapcsolószernél 18 órán keresztül kapcsoltam, míg a 

HATU/DIEA esetében a lassú aktívészter képződés miatt 4 óra előaktiválást alkalmaztam. 

Abban az esetben, ha az első gyantakapacitás mérés eredménye alacsony értéket mutatott, akkor 

megismételtem a kapcsolást (5. táblázat). A kész peptidek tisztaságát és a melléktermékek 

azonosítását HPLC, MS és 1H-NMR vizsgálatok alapján határoztam meg (Függelék). 

A gyantakapacitás adatok alapján a kapcsolási hatékonyságok folyamatosan csökkentek, 

azaz a β-cukoraminosav kapcsolása nem volt teljes. Azonban a PyBOP/DIEA és a HOBt/DIC 

kapcsolószerek is több mint 95%-os tisztaságban eredményezték a kívánt peptidet. Ennek a 

kapcsolási hatékonyság csökkenésnek oka lehet, hogy a cukoraminosav nagyobb térkitöltése 

miatt leárnyékol még aktív aminocsoporttal rendelkező helyeket, amelyekre ezért nem tudnak 

a következő aminosav egységek felkapcsolódni. Ennek alátámasztására a HATU/DIEA 

kapcsolószer esetében az első cukoraminosav felkapcsolása után, mivel 55% volt a kapcsolási 

hatékonyság, a fennmaradó aktív aminocsoportokat Ac2O/piridin elegyével acetileztem, majd 

továbbépítettem a H-GXXG-NH2 szekvenciát. Azonban a peptid gyantáról történő hasítása után 
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a nyerstermék MS mérése alapján nem képződött az Ac-XG-NH2 dipeptid, csak a H-GXG-NH2 

tripeptid mellékterméket azonosítottam. 

A szintézisek során a 2-Cl-tritil-klorid gyantát is kipróbáltam, amelynek előnye, hogy a 

gyenge savval történő véghasítás miatt a savérzékeny védőcsoportok nem sérülnek. A  

H-GXXG-OH (175) szekvenciát HOBt/EDCI/DIEA kapcsolószerekkel szintetizáltam és 

hasonló tisztasággal és mennyiségben sikerült izolálni, mint a RAM-Tentagel® gyanta esetében 

a H-GXXG-NH2 peptidet (174). Ez alapján a cukoraminosavat tartalmazó szekvenciák esetében 

bármelyik gyantát lehet használni attól függően, hogy védett vagy szabad, illetve karboxil vagy 

amid végű C-terminálissal rendelkező peptidre van szükségünk. 

A gyantakapacitás mérés helyességének ellenőrzésére RAM-Tentagel® gyantára 

kapcsoltam az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-at (2). Ennek a gyantának megmértem a kapacitását az 

általános eljárással és ezzel párhuzamosan Kiskó Mária a gyanta N tartalmát elemanalízissel is 

meghatározta. A két adat összevetésével megállapítható a gyantakapacitás mérés pontossága, 

amely alapján a kapcsolási hatékonyságokat számoltam. A két mérés közel azonos eredményt 

adott, amely 81% volt az elemanalízis és 83% a gyantakapacitás mérés esetében, tehát a 

kapacitásmérés megfelelő módszer a hatékonyság jellemzésére. 

A véghasítás során RAM-Tentagel® gyanta esetén 95%-os TFA közeget szoktunk 

alkalmazni. Azonban az első hasítások során kiderült, hogy az erős sav hatására az O-benzil 

védőcsoportok is sérültek. Ezért olyan TFA koncentrációt kellett találnom, ami elegendő a 

peptid gyantáról történő hasításához, de mellette nem távolítja el az O-benzil védelmet. Ehhez 

szintén RAM-Tentagel® gyantára kapcsoltam az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH cukoraminosavat (2), 

majd az Fmoc csoport hasítása után acetileztem az N-terminálist. Ezt a cukoraminosavat ezután 

25%-os, 50%-os és 75%-os TFA koncentrációt használva lehasítottam a gyantáról 3 órás 

reakcióidőt alkalmazva. Az alacsony savkoncentráció (25%) nem volt elegendő a CAS 

lehasításához, míg magasabb TFA koncentráció (75%) esetében megjelentek az O-benzil 

csoport nélküli termékek is (Függelék: 153. oldal). Az 50%-os TFA viszont elegendő volt a 

peptid gyantáról történő hasításához és sértetlenül hagyta a védőcsoportokat is, így ezt a 

módosított hasítóelegyet alkalmaztam a véghasítások során az alábbi összetételben: 50% TFA, 

45% DCM, 2,5% TIS és 2,5% víz. A Kutatócsoportban -RibAFU(ip)- tartalmú peptidek 

esetében megállapítottuk, hogy az 50%-os TFA elegendő az α-aminosavaknál oldallánc 

védelemként használt egyéb védőcsoportok (tBu, Boc, Trt) eltávolítására is. 
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5. táblázat: Kapcsolási hatékonyságok a négy különböző kapcsolószer esetében a H-GXXG-NH2 

(174) modell peptid szintézisénél. 

Kapcsolások Fmoc-GlcAPU(Me)-OH 

cukoraminosavval (2) 

HOBt/EDCI/

DIEA 

HATU/ 

DIEA 

PyBOP/ 

DIEA 

HOBt/ 

DIC 

RAM gyanta 

Kapcsolás Fmoc-Gly-OH aminosavval 

Gyantakapacitás 

(mmol/g)a 
0,19 0,19 0,25 0,25 

Kapcsolási idő (h) 3 3 1 1 

Fmoc-G-RAM 

gyanta 

Kapcsolás Fmoc-GlcAPU(Me)-OH cukoraminosavval 

Gyantakapacitás 

(mmol/g)a 
0,15 0,10 0,21 0,23 

Kapcsolási 

hatékonyság (%) 
79 55b 84 92 

Kapcsolási idő (h) 18 2 x 3c 3 3 

Fmoc-XG-

RAM gyanta 

Kapcsolás Fmoc-GlcAPU(Me)-OH cukoraminosavval 

Gyantakapacitás 

(mmol/g)a 
0,11 0,08 0,21 0,19 

Kapcsolási 

hatékonyság (%) 
73b 83 >99 83 

Kapcsolási idő (h) 2 x 18 3c 3 3 

Fmoc-XXG-

RAM gyanta 

Kapcsolás Fmoc-Gly-OH aminosavval 

Gyantakapacitás 

(mmol/g)a 
0,11 0,08 0,19 0,17 

Kapcsolási 

hatékonyság (%) 
>99 >99 91 92 

Kapcsolási idő (h) 3 3 3 3 

Fmoc-GXXG-

RAM gyanta 
Összhatékonyság (%) 58 46 76 70 

a) Az értékeket gyantakapacitás méréssel határoztam meg 

b) A cukoraminosavat kétszer kapcsoltam 

c) A kapcsolás során 4 órás előaktiválást alkalmaztam 

 

Az 5. táblázatban látható, hogy a β-cukoraminosav α-aminosavra történő kapcsolásakor  

(-G-X-) meglepő módon a HATU/DIEA rendszer volt a legrosszabb, ráadásul megismételt 

kapcsolás után. Ennek oka feltehetően az előaktiválás szükségessége és a maximum 3 órás 

kapcsolási idő. Ezzel ellentétben az -X-X- kapcsolás során a legrosszabb az HOBt/EDCI 

kapcsolószer volt, ami azzal magyarázható, hogy az aktívészter kis mennyiségben keletkezett 

és ezt a reagenst főleg oldatfázisban alkalmazzák. A másik három esetben nem volt számottevő 

különbség a cukoraminosavak összekapcsolása során. Ezek a vizsgálatok az analóg, furanóz 

gyűrűs Fmoc-RibAFU(ip)-OH cukoraminosav (23) esetén is azonos eredményt mutattak, 

amelyek egy másik doktori dolgozat témáját képezik.121 A HOBt/DIC és PyBOP/DIEA 

kapcsolószerek esetén nem volt számottevő különbség az összhatékonyságot (76% és 70%) 

tekintve, azonban az látható, hogy ha a cukoraminosavat kapcsoljuk α-aminosavra a HOBt/DIC 
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páros, míg a két cukoraminosav összekapcsolása esetén a PyBOP/DIEA kapcsolószerek 

használata lehet előnyösebb. 

A kapcsolási tulajdonságok vizsgálatára a cisz konfigurációjú Fmoc-GalAPU(Me)-OH 

cukoraminosavat (3) is felhasználtam a -GXXG- modell peptid (176) előállítására. Ebben az 

esetben a legjobb PyBOP/DIEA kapcsolószert alkalmaztam csak. Az előzetes 1H-NMR 

vizsgálatok itt is bizonyították, hogy az Fmoc-GalAPU(Me)-OBt aktívészter (177) kellően 

gyorsan alakul ki (10 perc) és lassan, 24 óra alatt hidrolizál el teljesen. Azonban az aktívészter 

képződés maximális konverziója csak 53% volt, ami transz konfiguráció esetén nagyobb volt 

(86%), ezért az esetleges sztérikus hatások miatt ezt a cukoraminosavat 18 órán keresztül 

kapcsoltam. A gyantakapacitás mérések eredményei alapján itt is jó hatékonyságot értem el 

(>90%) mind a -GX- és -XX- kapcsolások esetén. A véghasításnál a módosított hasítóelegyet 

használtam, ennek ellenére az MS mérések alapján parciálisan védett peptidek is keletkeztek, 

ráadásul a -GlcAPU(Me)- tartalmú peptidekkel ellentétben a mérések minimális szekvencia 

hibát (H-GXG-NH2) is kimutattak. A termék (176) izolálását megnehezítette, hogy az Fmoc-

GalAPU(Me)-OH (3) tulajdonságaiból adódóan a peptid oldódott dietil-éterben, így annak 

kicsapására hexánt használtam. 

Összefoglalva, a két cukoraminosav (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 2 és Fmoc-GalAPU(Me)-

OH, 3) esetében a modell peptidek (H-GXXG-NH2, 174 és H-GXXG-OH, 175) tisztaságát és a 

kapcsolások összhatékonyságát figyelembe véve megállapítható, hogy a PyBOP/DIEA 

kapcsolószer a legjobb választás a β-cukoraminosavak kapcsolása során. 

 

Az általam előállított β-cukoraminosavak (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 2 és Fmoc-

GalAPU(Me)-OH, 3) mellett azok furanóz gyűrűs párjait (Fmoc-RibAFU(ip)-OH, 23 és Fmoc-

XylAFU(ip)-OH, 24), illetve α-aminosavak és nyíltláncú vagy gyűrűs β-aminosavak egyes 

képviselőit is megvizsgáltuk,122 hogy átfogó képet kapjunk a PyBOP/DIEA kapcsolószer 

tulajdonságairól. A módszer azonos volt az előzővel, az aktívészterek képződését és stabilitását 

itt is 1H-NMR spektroszkópiával követtük. Az aktívészterek hidrolízisének kvantitatív 

elemzése céljából pedig kinetikai vizsgálatok is készültek Keszei Ernő által, amellyel az 

aktívészterek kezdeti koncentrációja mellett a hidrolízist okozó rendszerben lévő víz kezdeti 

koncentrációját is meghatároztuk. 

Kiderült, hogy az egyes vizsgált természetes, és nem természetes aminosavak és 

cukoraminosavak csoportokba sorolhatók az aktívésztereik stabilitása alapján (Függelék: 

132. oldal). Az első csoportba a „gyorsan hidrolizáló” aminosavak tartoztak, amelyek kicsi (pl. 

Fmoc-Ala-OH), vagy hosszú, nagy védőcsoporttal ellátott oldallánccal (pl. Fmoc-Arg(Pbf)-
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OH) rendelkeznek. Ezen aktívészterek 3-6 óra alatt több mint 90%-os konverzióval 

elhidrolizáltak. A második csoportba a „lassan hidrolizáló” aminosavak tartoztak, amelyek 

elágazó oldallánccal rendelkeznek (pl. Fmoc-Val-OH) és 6-24 óra között hidrolizáltak el. A 

harmadik csoportot a „nem hidrolizáló” aminosav aktívészterek jelentették, amelyek a mérési 

időn belül (24 óra) stabilak maradtak. Az összes vizsgált β-aminosav e csoportba tartozott. 

Ennek oka egy hattagú H-híd rendszer, ami kizárólag a β-aminosav aktívészterekben található 

meg és stabilizálja azok szerkezetét. 

 

44. ábra: Az α-aminosavak és a vizsgált β-aminosavak és β-cukoraminosavak osztályozása 

topológiájuk és aktívésztereik hidrolízisre való hajlama alapján. A „gyorsan hidrolizáló” aminosavak 

zölddel, a „lassan hidrolizálók” kékkel és a „nem hidrolizálók” pirossal jelölve; * az adott csoportba 

tartozó rendkívül gyorsan hidrolízáló aktívésztereket jelöli 

 

E csoportosítást követve az általam előállított két új cukoraminosav, nevezetes az Fmoc-

GlcAPU(Me)-OH (2) és Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3) a harmadik csoportba tartozna. Azonban 

a mérések alapján, mint láthattuk korábban (4. táblázat, 72. oldal) a 2-es cukoraminosav 6 órán 

belül, míg a 3-as cukoraminosav 6-24 óra között hidrolizált el. Tehát az első és második 



78 

 

csoportba tartoznak. A cukoraminosavak hidrolízisre való hajlamát a piranóz gyűrű nagyfokú 

flexibilitása okozza, mivel a furanóz gyűrűs párjaik (23 és 24) a harmadik csoportba tartoznak. 

A két vegyület közötti különbséget pedig a cisz-transz térállás sztérikus gátlása okozza. 

Az eredmények azt mutatták, hogy az aminosav aktívészterek eltérő hidrolizáló képessége 

független a víz koncentrációjától, azokat az aminosavak változatos szerkezete okozza, amely 

alapján az összes természetes aminosavat is csoportosítani tudtuk (44. ábra). Méréseinknek 

köszönhetően új β-aminosavakra és β-cukoraminosavakra is vonatkozó peptidkapcsolási 

protokoll módosításokat tudtunk javasolni, amelyekkel hatékonyabb és jobb eredmények 

érthetők el. 

 

A későbbi gyakorlati alkalmazás céljából a H-GXXG-NH2 (174) peptid előállítását 

áramlásos nagyhatékonyságú peptidszintetizátor alkalmazásával97 is megpróbáltam. Ehhez 

170-180 mg RAM-Tentagel® gyantával töltött oszlopot használtam. A szintézisek során a 

nyomás (7,1 MPa) és áramlási sebesség (0,15 ml/perc) állandó volt, egyedül a hőmérsékletet 

változtattam. Az optimális 70 °C mellett 25 °C-on is elvégeztem a peptid szintézisét. A 

kapcsolási időket még nem változtattam meg a manuális módszerhez képest, az Fmoc-Gly-OH 

kapcsolásához 1 órás, míg az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) kapcsolásához 3 órás recirkulációt 

alkalmaztam PyBOP/DIEA kapcsolószerekkel 3 ekvivalens felesleggel. A peptideket a 

módosított 50%-os TFA eleggyel hasítottam a gyantáról. A 25 °C-os szintézist a cukoraminosav 

beépítése miatt próbáltam ki, mivel a C-4 epimer pár Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3) és a 

csoportunkban is vizsgált furanóz gyűrűs uronsavak (23, 24) hőstabilitása kisebb, mint a 

vizsgált cukoraminosavé (2). Azonban csak 3 mg terméket kaptam a hasítást követően, amely 

HPLC és MS mérések alapján csak kis mennyiségben tartalmazta a cél peptidet. A 70 °C-os 

szintézis során sikerült 79%-os termeléssel fehér szilárd anyag formájában kinyerni a 

nyersterméket, amely 84%-os tisztaságú volt. Az MS mérés alapján az -X-X- kapcsolás nem 

volt teljes, mivel a nyerstermék H-GXG-NH2 tripeptidet is tartalmazott. Ezt a 70 °C-os 

szintézist 1,5 ekvivalens cukoraminosav alkalmazásával is megismételtem. Az eredmény 

hasonló lett, a terméket 52%-os termeléssel és 66%-os tisztasággal sikerült előállítani, amely 

azonos szekvencia hibát tartalmazott (H-GXG-NH2). 

Ezek alapján az áramlásos nagyhatékonyságú peptidszintetizátor is alkalmazható 

cukoraminosavak kapcsolására PyBOP/DIEA reagenssel: ráadásul van lehetőség a felhasznált 

monomer mennyiségének csökkentésére is, mivel 1,5 ekvivalens cukoraminosav használata is 

elegendő volt hasonló hatékonyság eléréséhez. 
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A H-GXXG-NH2 modell peptidről (174) megkíséreltem eltávolítani az O-benzil 

védőcsoportokat a diamid modell (165) és a „dihidroxi” származéknál (90) optimált 

körülményekkel H-Cube® készülékben: 10% Pd/C katalizátorral, 50 bar nyomáson, 80 °C-on 

és 0,5 ml/perc áramlási sebességgel recirkulációt alkalmazva. A magasabb hőmérséklet (80 °C) 

ellenére a reakció sikeres volt és a szabad H-GXXG-NH2 peptidet (178) MS és NMR 

mérésekkel azonosítottam (Függelék). Ennek ellenére alacsonyabb hőmérsékletű körülmények 

között is (pl. 30 °C, 40 bar, 0,3 ml/perc áramlás) elvégeztem a reakciót, ami bár jól ment a 

„dihidroxi” származék (90) esetében, a modell peptidnél már nem eredményezett teljes 

konverziót. 

 

45. ábra: Az előállított cukoraminosav (-GlcAPU(Me)- és -GalAPU(Me)-) tartalmú α/β-kiméra 

peptidek. 

 

A nagyobb, elágazó oldalláncot is tartalmazó α-aminosavak kapcsolásának 

megvizsgálására a H-VXVG-NH2 modell peptidet (179) is előállítottam (45. ábra). Ennek 

során már az optimált paramétereket alkalmaztam. Első lépésben 100 mg Fmoc-G-RAM-

Tentagel® gyantára kapcsoltam fel az Fmoc-Val-OH-t, majd PyBOP/DIEA kapcsolószerrel az 

Fmoc-GlcAPU(Me)-OH cukoraminosavat (2) >99%-os hatékonysággal. A gyantakapacitás 

mérések alapján a szekvencia zárásaként az Fmoc-Val-OH-t is >99%-os hatékonysággal tudtam 

felkapcsolni. A véghasítást a szokásos 50%-os TFA hasítóeleggyel végeztem el, és a peptidet 

éteres kicsapással fehér, szilárd anyagként izoláltam. Az így előállított H-VXVG-NH2 

szekvencia azonosítására HPLC és MS méréseket alkalmaztam (Függelék). A HPLC 

kromatogramon egységes anyag látszott, (1 csúcs), azonban MS mérések igazolták minimális 

tripeptid (H-XVG-NH2) jelenlétét is. 
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4.3.2. Homooligomerek előállítása és térszerkezetvizsgálata 

 

Az irodalomban számos ciklikus β-aminosavat és β-cukoraminosavat is felhasználtak már 

különböző hosszúságú homooligomerek előállítására.10,12-14,18,24,31,36 Segítségükkel 

megállapítható, hogy milyen térszerkezet kialakítására képesek az egyes építőelemek, ha 

beépítjük azokat különböző szekvenciákba. Ennek köszönhetően már a monomerek szintjén 

jósolható és tervezhető az előállítandó foldamerek térszerkezete. Például az (1R,2R)-transz-

ACPC (8) homooligomerjei10,24 H14 hélix kialakítására képesek, ezért ezt a ciklikus  

β-aminosavat peptidek vagy fehérjék α-hélixébe építve stabilizálhatjuk azok térszerkezetét, 

ezzel akár kedvezően változtathatjuk farmakokinetikai tulajdonságaikat. 

Az általam előállított új cukoraminosavak (1, 2, 3) oligomerjei nem ismertek, ezért még 

nincs információ arról, hogy milyen térszerkezet kialakítására lehetnek képesek. Az Fmoc-

GlcAPC-OH (109) homooligomerjeit Suhara és munkatársai már megvizsgálták és 

megállapították, hogy különböző hosszúság esetén is mindig H14 hélixet alakítanak ki.13,14 

Feltehetően a C-2 epimer párját, az Fmoc-ManAPC-OH cukoraminosavat (1) felhasználva is 

hasonló helikális jellegű oligomerek alakulhatnak ki. Azonban az új Fmoc-GlcAPU(Me)-OH 

(2) és Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3) építőelemeket még nem használták fel, ezért nem lehet 

megjósolni, milyen térszerkezet stabilizáló hatással rendelkezhetnek. Az egyes cisz-transz 

párokból felépülő foldamerek hasonló térszerkezete miatt11,12,24,40 elegendő lehet az egyik 

cukoraminosav szerkezetirányító tulajdonságainak elemzése. 

 

46. ábra: Az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH cukoraminosav (2) alkalmazása építőelemként a négy és hat 

egységből felépülő homooligomerek (180, 181) szintézisére RAM-Tentagel® gyantán, PyBOP/DIEA 

kapcsolószerrel. Az egyes cukoraminosav egységek A→F jelölve 
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Ebből a célból az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH cukoraminosavat (2) alkalmaztam 

monomerként, és a H-GXXG-NH2 peptid (174) szintézisénél optimált körülményeket 

használva terveztem két különböző hosszúságú homooligomer előállítását. Ehhez 200 mg 

RAM-Tentagel® gyantán Fmoc technikát alkalmazva PyBOP/DIEA kapcsolószerrel építettem 

fel a négy és hat egységből álló homooligomert (tetramer: H-[GlcAPU(Me)]4-NH2, (180) és 

hexamer: H-[GlcAPU(Me)]6-NH2, (181), 46. ábra). A kapcsolások hatékonyságát szintén 

gyantakapacitás méréssel határoztam meg az 1., 3. és 4., illetve az 1., 3., 5. és 6. cukoraminosav 

beépítése után (6. táblázat). Az alacsonyabb kapacitás értékeket feltehetően itt is a 

cukoraminosav árnyékolása miatt bekövetkező kapacitáscsökkenés okozta, mivel a 

nyerstermékek kevés rövidebb szekvenciájú oligomert tartalmaztak. Az Fmoc védőcsoport 

hasítását a módosított protokoll alapján 10+40 percig végeztem, illetve a véghasításnál is a 

csökkentett 50% TFA, 45% DCM, 2,5% TIS és 2,5% víz összetételű hasítóelegyet alkalmaztam 

az O-benzil védelem megóvása érdekében.  

 

6. Táblázat: A gyantakapacitás mérések alapján a számolt kapcsolások hatékonysága a két 

homooligomer (180, 181) szintézisénél. 

Kapcsolások sorszáma és adatai Tetramer (180) Hexamer (181) 

1. 
Gyantakapacitás (mmol/g)a 0,21 0,23 

Kapcsolási hatékonyság (%) 86a 96a 

3. 
Gyantakapacitás (mmol/g) 0,12 0,15 

Kapcsolási hatékonyság (%) 57 56 

4. 
Gyantakapacitás (mmol/g) 0,08 0,13c 

Kapcsolási hatékonyság (%) 66 >99 

5. 
Gyantakapacitás (mmol/g) -b 0,13c 

Kapcsolási hatékonyság (%) - >99 

6. 
Gyantakapacitás (mmol/g) - 0,13c 

Kapcsolási hatékonyság (%) - >99 

Összhatékonyság (%) 32 52 

a) RAM-Tentagel® gyanta kezdeti kapacitása 0,24 mmol/g 

b) A szekvencia vége, nem volt több kapcsolás 

c) A kapcsolási idő 18 óra 

 

A homooligomerek izolálását megnehezítette, hogy jól oldódtak dietil-éterben. Emiatt a 

véghasítást és koncentrálást követően vízzel kezeltem a termékeket, majd centrifugálás és 

dekantálás után hexános kicsapással izoláltam a tetramert (180) és a hexamert (181). Azonban 

a sok O-benzil védőcsoport miatt fellépő rendkívül hidrofób tulajdonságuk megnehezítette az 

oligomerek tisztítását. Az általánosan használt RP-HPLC körülmények között a hexamer (181) 

és mellette lévő pentamer (182) szennyező komponens is 100% ACN (B eluens) – 0% víz (A 

eluens) összetételnél eluálódott az oszlopról, ezért a hatékony elválasztás eléréséhez fontos volt, 

hogy minél kevesebb rövidebb szekvencia legyen a nyerstermékben. A tetramer (180) esetében 
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nem volt ilyen gond, 3 órás kapcsolási idők alkalmazásával is sikerült 95% feletti tisztasággal 

előállítani azt. Azonban, a hexamer (181) esetében ha 3 órás kapcsolásokat alkalmaztam 

minden egyes cukoraminosavnál a célterméket csak 65%-os tisztasággal sikerült előállítani 

pentamer (182, 23%) és tetramer (180, 12%) szennyezővel együtt. Ezt követően a 4. 

cukoraminosavtól kezdődően 18 órás kapcsolási időket használtam, hogy a kapcsolás teljes 

legyen, így sikerült a nyerstermék tisztaságát 85%-ra növelnem, amelyet csak a pentamer (182) 

szennyezett (15%). Az RP-HPLC tisztítás során az általánosan használt 0,5%/perc gradiens 

alkalmazásával a nyersterméket nem tudtam megtisztítani, ezért 2%/perc emelkedést 

alkalmaztam, amivel már sikerült 10 mg tiszta hexamert (181) előállítanom. 

A kész oligomerek tisztaságát HPLC és MS mérések alapján határoztam meg, és 

térszerkezetüket ECD és NMR spektroszkópiával vizsgáltam. Az ECD spektrumokat MeOH és 

ACN oldószerben vettem fel 5 °C, 25 °C és 65 °C-on (Függelék: 137. oldal). E 

hőmérsékletfüggő mérések alapján a homooligomerek térszerkezete 5 °C-on a legstabilabb, 

mivel ebben az esetben kaptam a normalizált spektrumok alapján a legintenzívebb CD jeleket. 

Az egyes modell vegyületek (Ac-GlcAPU(Me)-NHMe, 165 és H-GXXG-NH2, 174) és a 

homooligomerek (180, 181) azonos hőmérsékleten és oldószerben felvett spektrumainak 

összehasonlításával képet kaphatunk a növekvő cukoraminosav tagszám térszerkezetre 

gyakorolt hatásáról (47. ábra). A diamid modell vegyületek (Ac-GlcAPU(Me)-NHMe, 165, 

170) ECD spektrumai alapján a 200 nm alatti nagyobb intenzitású jelek kialakulásáért az  

O-benzil csoportok lehetnek a felelősek (Függelék: 137. oldal). Ha azt feltételezzük, hogy a 

megállapítás helyes, akkor egy növekvő tendencia figyelhető meg növekvő monomer tagszám 

esetében. A maximum értékek a tetramer és hexamer ECD spektrumaiban 205 nm-nél 

találhatók, a CD görbék lefutása hasonló, azonban a jelek intenzitása eltérő. A hexamer (181) 

spektrumában bekövetkező intenzitásnövekedés egy kompaktabb térszerkezet jelenlétére is 

utalhat, ami irodalmi adatok alapján akár egy kevert hélix is lehet.30 Azonban mint említettem 

a nem természetes aminosavak esetén ma még nincs elfogadott karakterisztikus CD 

spektrumalakja az egyes térszerkezeteknek, ezért nem állíthatom biztosan, hogy a 

homooligomerek helikális térszerkezettel rendelkeznek.  
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47. ábra: A különböző hosszúságú -GlcAPU(Me)- egységet tartalmazó modellek (165, 174) és 

oligomerek (180, 181) ECD spektrumai 5 °C-on, MeOH oldószerben, amelyen megfigyelhető a 

205 nm-es jel intenzitás növekedése. 

 

A térszerkezet felderítésére 1D és 2D NMR mérések készültek CD3OH közegben, TMS 

referencia jelenlétében, 700 MHz-es készüléken mindkét homooligomer (180, 181) esetében. 

A mérések hőmérséklete 5 °C, azaz 277 K volt az ECD méréseknél tapasztalt stabilabb 

térszerkezet kialakulása miatt. A teljes térszerkezet meghatározására 1H-1H COSY, 1H-1H 

TOCSY és 1H-1H ROESY mérések készültek. A COSY spektrumok alapján megállapíthatók a 

három kötésen belüli kapcsolatok, így azonosítani tudtam az amid protonok tartományának 

vizsgálatával a szekvenciában található H-4-es protonok, azaz a „Hα protonok” jeleit. A 

TOCSY spektrumok nyújtottak segítséget (48. ábra, piros jelek) az azonos spinrendszerbe 

tartozó protonok meghatározására, tehát a cukoraminosav egységek vázprotonjainak 

azonosítására. A térszerkezetről kapható értékes információt a ROESY mérések adták 

(48. ábra, kék jelek), amik a térben közel lévő atomok közötti keresztcsúcsokhoz rendelhetők 

hozzá. 

A tetramer (180) esetében az amid protonok 1 ppm tartományon belül voltak, és jól 

elkülönültek egymástól, ami kompakt térszerkezet jelenlétére utalt. A láncvégi NHA és NHD 

protonok jelei a gyors csere miatt ellaposodtak, míg a láncközi amid protonok (B és C egységek) 

dubletteket adtak, nagy csatolási állandóval (3JH,H=7,0-9,2 Hz), ami transz állású amidkötés 

jelenlétére utalt. Azonban helikális térszerkezetre utaló ROE keresztcsúcsot nem találtam a 

spektrumokban, kizárólag a szekvenciális NHC-H-4B protonok között voltak jelek. Ezért az 
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ECD spektrumokkal kiegészítve sem jelenthetem ki, hogy a tetramer (180) helikális jellegű 

térszerkezettel rendelkezne. Ez az irodalmi példákat elemezve nem meglepő, mivel általában 6 

egység kell egy konkrét térszerkezet kialakítására. 

 

48. ábra: A tetramer (180) amid régiójának 2D NMR spektrum részletei és az egyes amid és 

vázprotonok asszignációja: 1H-1H-COSY (lila), 1H-1H-TOCSY (piros) és 1H-1H-ROESY (kék). 

 

A hexamer spektrumában az amid csoportok jeleinek diszperzitása nagyobb volt, 2 ppm-es 

tartomány, és a láncközi NH jelek (B-től F-ig) nagy csatolási állandójú (3JH,H=9,15-10,3 Hz) 

dublettekké hasadtak fel, ami egyetlen kompakt térszerkezet jelenlétére és transz-amid 

kötésekre utalt. Az O-benzil védőcsoportok illetve a vázprotonok nagyfokú átfedése miatt 

nehéz volt az asszignáció. A ROESY spektrumban itt is megtalálhatók a szomszédos 

építőelemek közötti keresztcsúcsok, pl. NHC-H-4B (49. ábra), amelyek segítségével 

meghatároztam az egyes cukoraminosav egységeket. Azonban nem szekvenciális, helikális 

térszerkezetre utaló ROE keresztcsúcsok itt sem voltak azonosíthatók. Annak ellenére, hogy az 

ECD spektrum alapján valamilyen kevert hélix lehet jelen az oldatban, az NMR mérések ezt a 

feltevést nem támasztották alá. 

A későbbiekben tervezem az O-benzil védőcsoportok eltávolítását a GXXG modell peptid 

esetében is alkalmazott H-Cube® paraméterekkel, hogy megnöveljem az oligomerek 

vízoldhatóságát, növeljem a szerkezet stabilitását a helikális térszerkezet kialakulásának 

valószínűségét. Emellett a térszerkezet meghatározására röntgendiffrakciós méréseket is 

tervezek. 
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49. ábra: A hexamer (181) amid régiójának 2D NMR spektrum részletei és az egyes amid és 

vázprotonok asszignációja: 1H-1H-COSY (lila), 1H-1H-TOCSY (piros) és 1H-1H-ROESY (kék). 

 

Összefoglalva a szilárdfázisú szintéziseket elmondhatom, hogy az időfüggő 1H-NMR 

mérések, a kapcsolási próbák és az előállított modell vegyületek (164, 165, 170), α/β-kiméra 

peptidek (174, 175, 176, 178, 179) és homooligomerek (180, 181) térszerkezet vizsgálata 

alapján, az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) és az Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3) cukoraminosavak 

alkalmas foldamer építőelemek lesznek.  
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5. Kísérleti rész 

 

Általános információk 

A laboratóriumi munka során használt vegyszerek beszerzése a Sigma-Aldrich (Merck), 

Alfa Aesar, VWR, Reanal, Acros vagy Molar Chemicals Kft-től történt, az oldószerek szárítása 

aktivált 3Å molekulaszitán történt. Az olvadáspontokat Boetius Micro olvadáspont mérő 

készüléken határoztam meg. A vékonyréteg kromatográfiás vizsgálatokhoz Merck 60 F254 

230 mesh típusú vagy TLC Silica Gel 60 típusú szilikagél lapokat használtam. Az előhívást UV 

lámpával (254 nm) és 5% vizes H2SO4 oldattal történő roncsolással végeztem, az aminocsoport 

kimutatása klór-toluidin vagy ninhidrin előhívószerrel, a ketocsoportok kimutatása  

2,4-dinitrofenilhidrazin előhívószerrel történt. Az oszlopkromatográfia során Kieselgel 60 

(0,040-0,063 nm, E. Merck) típusú szilikagélt használtam, az eluenseket feltüntettem a 

kísérletek leírásában. Az optikai forgatás értékeket Jasco P-2000 Polariméterrel 589 nm-en 

határoztam meg. Az IR spektrumok Bruker IFS 28, gyémánt ATR feltétű spektrofotométeren 

készültek. A HPLC kromatogramokhoz Phenomenex Gemini C-18, 110Å, 150x4,60 mm, 5µ 

oszlopot használtam víz/0,1% TFA (A) és 95% acetonitril-5% víz/0,08% TFA (B) eluensekkel. 

Gradiens 1: 5% B→95% B, 30 perc; gradiens 2: 30% B→100%B, 30 perc. A detektor 220 nm 

és 280 nm között működött. Preparatív HPLC tisztítások során Phenomenex Jupiter típusú  

C-18, 300Å, 250x10.00 mm, 5µ oszlopot használtam, a gradienseket feltűntettem a leírásokban. 

Az α/β-kiméra peptidek áramlásos rendszerben történő előállítása a HPPS-4000 

nagyhatékonyságú peptidszintetizátoron történt. 

Az NMR spektrumok 298-300 K-en, Bruker Avance DRX 250 MHz spektrométeren, 5-mm 

z-gradiensű SB dual mérőfejen, 1H esetében 250,13 MHz-en, 13C esetében 62,895 MHz-en 

vagy TXI z-gradiens mérőfejű Bruker Avance DRX 500 MHz készüléken, 1H esetében 

500,128 MHz-en és 13C esetében 125,757 MHz-en, illetve 5-mm z-gradiens mérőfejű Bruker 

Avance III 700 MHz spektrométeren, 1H esetében 700,049 MHz-en és 13C esetében 

176,027 MHz-en készültek. A minták koncentrációja 0,1 M és 0,2 M között volt, az oldószerek 

DMSO-d6, CDCl3, D2O:H2O 1:9, DMF-d7, CD3OH vagy CD3OD voltak. A kémiai eltolódások 

ppm-ben vannak megadva, vagy az oldószerek jeleit (2,5 ppm – DMSO-d6, 7,26 ppm – CDCl3, 

2,75 ppm – DMF-d7) vagy a TMS jelét használva referenciaként. A csatolási állandókat Hz-

ben adtam meg, a szinguletteket s, a dubletteket d, a tripletteket t, a kvartetteket q, a 

multipletteket m, betűvel jelöltem. A TOCSY mérések során a mixing time értéke 80-120 ms 

között volt. Az egy és kétdimenziós spektrumokat TopSpin 3.2 software és CCPNMR Analysis 
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3.0 software segítségével értékeltem ki. A tömegspektrumokat (ESI-MS) Bruker Daltonics 

Esquire 3000+ spektrométeren vettem fel pozitív és negatív módban 50-3000 m/z 

tartományban, 40 μl/perc áramlás mellett. A mintákat acetonitril-víz (1:1, v/v) elegyében 

NH4OAc puffer jelenlétében oldottam szénhidrát származékok, míg 0,1% AcOH jelenlétében 

a α/β-kiméra peptidek és homooligomerek esetében. 

Az ECD mérések Jasco J-810 Spektrofotométeren készültek, és Spectra Manager program 

segítségével értékeltem ki. A mintákat μg pontosságú mérlegen mértem be. A mérések 

alapvonalát a távoli-UV tartományban 25 °C-on az alkalmazott oldószerrel vettem fel. A 

mintákat adott arányban hígítottam annak érdekében, hogy a kapott abszorbancia 1 alatt legyen. 

A mérések során az alábbi beállításokat használtam: 

7. táblázat: Az ECD mérések során használt paraméterek. 

Mérési tartomány 185-260 nm 

Küvetta rétegvastagsága 0,1 cm 

Érzékenység Standard 

Felbontás 0,2 nm 

Felvétel módja folyamatos 

Felvétel sebessége 50 nm / perc 

Válaszidő 4 sec 

Sávszélesség 1 nm 

Átlagolt spektrumok száma 5 

 

Az egykristály röntgendiffrakciós adatgyűjtés az oxim származék (111) esetében Agilent 

SuperNova diffraktométeren Cu Kα sugárforrással (hullámhossz 1,54184 Å) a Budapesti 

Műszaki Egyetemen készült. A többi röntgendiffrakciós vizsgálat az ELTE Krisztallográfiai 

Laboratóriumában (ELTE-CrystalLAB) történt Rigaku XtaLab Synergy-R diffraktométeren Cu 

Kα sugárforrással (hullámhossz 1,54184 Å). Az adatfeldolgozás a diffraktométer szoftverével 

történt (CrysAlisPro 1.171.40.144). A szerkezetmegoldáshoz az OLex2 1.2. programot 

használtuk.123 A szerkezetfinomítást a SHELXL programmal124 végeztük teljes mátrixon 

legkisebb négyzetek módszerével, F2 értékekkel. A hidrogén atomok finomítása során 

geometriai és atomi mozgástényező-megkötéseket használtunk („rigid model”). A szerkezetek 

megjelenítésére az Olex2 és Mercury 4.0.0 programokat használtuk.125 Az oxim származék 

(111) elérhető a Cambridge Structural Database kismolekulás adatbázisban (adatbázis kód: 

CCDC 1575872), a többi szerkezet publikációja előkészületben van. A röntgenkrisztallográfiai 

adatokat a függelékben, a 7. táblázatban foglaltam össze (156. oldal). 
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Gyantakapacitás mérése során a referencia, Fmoc-Ala-OH aminosav 1-2 mg-ját és a 

vizsgált Fmoc-aminosavval acilezett gyanta 4-6 mg-ját bemértem μg pontosságú mérlegen és 

kevertettem DMF és piperidin 1:1 arányú elegyében (200-200 μl) 30 percig. Ezután metanollal 

25 ml-re hígítottam a két oldatot, ügyelve arra, hogy a gyantaszemcsék ne kerüljenek az oldatba. 

Referencia mintának a DMF és piperidin (200-200 μl) metanolos oldatát használtam 25 ml-re 

hígítva. A kész oldatok abszorbanciáját JASCO V-660 UV-VIS spektrofotométeren 301 nm 

hullámhosszon határoztam meg a vak mintával, lásd fent, szemben 3-3 párhuzamost mérve. A 

kapacitás kiszámításához az alábbi képletet használtam: 

𝐺𝑦𝑎𝑛𝑡𝑎𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡á𝑠 =
1000 ∗ 𝑚Ala ∗  𝐴gyanta

𝐴Ala𝑀Ala𝑚gyanta
 

ahol mAla és mgyanta a bemért Fmoc-Ala-OH és az Fmoc-Aminosavval acilezett gyanta tömege 

g-ban; Agyanta és AAla a mért abszorbancia értékek átlaga; MAla a referencia Fmoc-Ala-OH 

moláris tömege. 

A számításokhoz DFT módszerrel B3LYP/6-331++G(2,dp) bázison IEFPCM oldószer 

modellt használtunk Gaussian 09 programcsomag alkalmazásával. Az NBO elemzés NBO 

5.0/5.G programmal készült ugyanazon a bázison és oldószer modellel, mint a DFT számítások. 

 

5.1. Általános receptek az arilhidrazon származékok előállítására 

Aldohexóz fenilhidrazonok előállítása fenilhidrazin hidrokloriddal (120, 121)126 

A D-aldohexózt (0,99 g, 5,5 mmol) oldom meleg vízben (1,4 ml). Közben a NaOAc.3H2O-t 

(0,99 g, 7,5 mmol) és a fenilhidrazin hidrokloridot (0,99 g, 6,9 mmol) is oldom meleg vízben 

(5 ml). A két lehűtött oldatot összeöntöm és 5-15 perc múlva a termék hóesésszerű 

csapadékként válik ki. A szilárd anyagot leszűröm és hideg vízzel, etanollal és dietil-éterrel 

mosom.  

 

Aldohexózamin fenilhidrazonok előállítása 97%-os fenilhidrazin oldattal (118, 122, 124, 

126, 128) 

A D-aldohexózamin hidrokloridot vagy a D-glükózt (20, 0,9 mmol) oldom 75%-os EtOH-ban 

(3 ml), majd AcOH-at (0,05 ml) és 97%-os fenilhidrazin oldatot (0,14 ml, 1,4 mmol) 

csepegtetek bele. Az elegyet szobahőmérsékleten kevertetem, a reakciót vékonyrétegen 

követem (EtOAc/EtOH/víz 7:2:1). A kiindulási anyag eltűnését követően az oldatot 

koncentrálom és a terméket kristályosítom dietil-éterből vagy THF-ból, szűröm és szárítom. 
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Aldohexóz és aldohexózamin 4-nitrofenilhidrazonok előállítása 4-nitrofenilhidrazinnal 

(57, 58, 112, 119, 123, 125, 127, 129): 

A D-aldohexózt vagy D-aldohexózamint (1,1 mmol) metanol-víz 2:1 arányú elegyében oldom 

AcOH katalizátor jelenlétében (0,05 ml). Az oldathoz részletekben hozzáadom a  

4-nitrofenilhidrazint (0,16 g, 1,1 mmol) és forralom 1,5-3 órát a kiindulási anyag eltűnéséig 

(VRK: EtOAc/EtOH/víz 7:2:1). Az elegyet lehűtöm és a kivált terméket szűröm, mosom hideg 

etanollal. Amennyiben a termék nem válik ki, az oldatot koncentrálom és kristályosítom dietil-

éterből vagy THF-ból. 

 

5.2. A benzilamin molekularész beépítése a C-2-es pozícióba 

2,3,4,5,6-Penta-O-acetil-al-D-mannóz-4-nitrofenilhidrazon (54) 

A D-mannóz-4-nitrofenilhidrazont (112, 19,0 g, 0,06 mol) ecetsavanhidrid (57 ml) és piridin 

(95 ml) hűtött elegyében oldom és kevertetem 18 órán át, majd jégre öntöm (600 ml), a kivált 

barna, szilárd anyagot szűröm, vízzel mosom (30,3 g). A nyersterméket iPrOH-ból 

átkristályosítom, háromszor derítem perlittel és fehér szilárd anyagot kapok (19,8 g, 63%). 

VRK: Rf = 0,80 (EtOAc/hexán 3:2). Op.: 126 °C, Op.(ir): 126 °C.70 IR ν= 3285 (NH), 1755 

(C=O), 1603 (Ar-NO2) cm-1. 

 

2,3,4,5,6-Penta-O-acetil-al-D-mannóz-4-nitrofenilhidrazon (54) reakciója benzilaminnal 

A penta-O-acetil-al-D-mannóz-4-nitrofenilhidrazont (54, 5,0 g, 9,5 mmol) oldom metoxi-

etanolban (75 ml) és kevertetés közben hozzácsepegtetem a benzilamint (2,9 ml), majd 50 °C-

on kevertetem 2 napig. A sötét narancssárga oldatot jégre öntöm (750 ml). A kivált citromsárga 

anyagot szűröm, vízzel mosom. A nyersterméket (4,9 g) KOH felett szárítom. Átkristályosítom 

etanolból (1,67 g, 31%), citromsárga, szilárd anyagot kapok. VRK: Rf = 0,35 

(EtOAc/ciklohexán 4:1); Op.: 176-178 °C; []D
22= +142,8 (c=1, metanol); 1H-NMR 

(500 MHz, CDCl3) δ ppm 8,11 (d, 3JH,H=9,1 Hz, 2H; H-3’, H-5’), 7,97 (s, 1H; NH), 7,32 (t, 

3JH,H=7,4 Hz, 2H; H-3”, H-5”), 7,27 (~t, 3JH,H=7,4 Hz, 1H; H-4”), 7,21 (~d, 3JH,H=7,4 Hz, 2H; 

H-2”,H-6”), 7,15 (d, 3JH,H=6,2 Hz, 1H; H-1), 6,87 (d, 3JH,H=9,1 Hz, 2H; H-2’,H-6’), 5,52 (d, 

3JH,H=9,7 Hz, 1H; H-3), 5,08 (átfedő, 1H; H-2), 5,00 (ddd, 3JH,H=9,6 Hz, 5,1 Hz és 2,5 Hz, 1H; 

H-5), 4,66 (d, 3JH,H=17,2 Hz, 1H; NCHAHB), 4,53 (d, 3JH,H=17,2 Hz, 1H; NCHAHB), 4,50 (dd, 

3JH,H=9,6 Hz és 2,5 Hz, 1H; H-6A), 4,31 (dd, 3JH,H=9,6 Hz és 5,1 Hz, 1H; H-6B), 3,79 (d, 

3JH,H=9,7 Hz, 1H; H-4), 2,22 (s, 3H, NCOCH3), 2,10 (s, 3H, OCOCH3, C-6), 2,02 (s, 3H, 

OCOCH3, C-5), 1,95 (s, 3H, OCOCH3, C-3); 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) 173,6 
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(NCOCH3), 171,5 (OCOCH3, C-6), 171,1 (OCOCH3, C-3), 170,4 (OCOCH3, C-5), 149,7  

(C-1’), 141,7 (C-4’), 138,6 (C-1), 136,4 (C-1”), 129,5 (C-3”,C-5”), 128,4 (C-4”), 127,1 (C-2”, 

C-6”), 126,5 (C-3’, C-5’), 112,1 (C-2’, C-6’), 70,0 (C-5), 69,3 (C-3), 67,7 (C-4), 63,9 (C-6), 

58,9 (C-2), 51,5 (NCH2), 22,7 (NCOCH3), 21,78, 21,72 és 21,69 (nehezen elváló csúcsok, 

COCH3, C-3,5,6); IR  3445 (OH), 3252 (NH), 1712 (észter C=O), 1642 (amid I), 1594 (aromás 

gyűrű), 1548 cm-1 (amid II); MS (ESI): m/z 573,3 [M+H]+, számolt 573,76. 

 

(N-acetil-2-benzilamino)-2-dezoxi-3,5,6-tri-O-acetil-D-glükóz-4-nitrofenilhidrazon (114) 

dezacetilezése 

A 114 vegyületet (0,1 g, 0,17 mmol) szuszpendálom MeOH-ban (5 ml) és ammóniával telített 

MeOH-os oldatot adagolom bele (3,5 ml). Kevertetem 18 órán át szobahőmérsékleten, majd 

koncentrálom. A maradék sárga szirupról többször MeOH-t párolok le, és szárítom P2O5 felett. 

A termék narancssárga olaj, amely két komponensből áll (0,063 g, 84%). VRK: Rf = 0,67 és 

0,63 (EtOAc/MeOH/AcOH 6:1:1), fő+melléktermék jelei: 1H-NMR (500 MHz, DMSO) δ ppm 

10,9; 10,88 (s, 1H; NH), 8,07; 8,08 (átfedő d, 3JH,H=8,6 Hz és 7,9 Hz, 2H; H-3’, H-5’), 7,76 (s, 

1H; NH), 7,39-7,28 (m, 6H; H-3”, H-5”, H-4”), 7,21-7,14 (m, 4H; H-2”,H-6”, H-1), 6,95 és 

6,84 (d, 3JH,H=9,0 és 9,7 Hz, 3H, H-2’,H-6’), 4,91 és 4,81 (d, 3JH,H=7,2 Hz, 1H; H-3), 4,77-

4,67 (átfedő, 3H; H-2, H-5, NCHAHB), 4,58-4,36 (m, 3JH,H=17,2 Hz, 7H; NCHAHB, H-6A,B), 

4,28 (td, 3JH,H=6,5 Hz, 1H; H-4), 4,32 (m, 1H, OH-6) 4,12 (t, 1H, OH-3), 3,68 (t, 1H, OH-4), 

3,61 (t, 1H, OH-5), 2,27 és 1,96 (s, 3H, NCOCH3). MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 447,2, mért: 

447,3. 

 

5.3. A 2-amino-2-dezoxi-D-mannopiranozil-karbonsav előállítása 

(Fmoc-ManAPC-OH) 

N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-amino-2-dezoxi-D-mannopiranóz 

(134) 

A D-mannózamin hidrokloridot (46, 0,5 g, 2,31 mmol) oldom vízben (4,6 ml) és 5-10 °C között 

hozzáadom a NaHCO3-ot (0,3 g, 4,6 mmol, 2 ekv.). Az Fmoc-OSu (0,78 g, 2,3 mmol, 1 ekv.) 

acetonos oldatát (2,3 ml) lassan hozzácsepegtetem 10-15 °C között és kevertetem 5 órát ezen a 

hőmérsékleten, majd 18 órát szobahőmérsékleten. Az elegyhez hozzáadom a cc. HCl oldatot 

(0,35 ml) és kevertetem 0 °C-on fél órát, majd szűröm. A terméket EtOAc-tal eldörzsölöm és 

fehér, szilárd anyagot kapok (0,77 g, 82%). VRK: Rf = 0,64 (CHCl3/EtOAc/MeOH 7:2:3). 

Ennek kis részletét (0,23 g, 0,56 mmol) oldom piridinben (1,3 ml) 0 °C-on és Ac2O-et 
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csepegtetek bele (0,68 ml), majd kevertetem szobahőmérsékleten 18 órát. Az elegyet jégre 

öntöm (10 ml) és szűröm a kivált anyagot. A termék fehér, szilárd anyag (0,24 g, 77%). VRK: 

Rf = 0,51 (Toluol/EtOAc 3:1). 1H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ ppm 7,72-7,19 (m, 8H;  

Fmoc-H1’-Fmoc-H6’), 6,12 (s, 1H), 5,29-5,12 (m, 2H; H-1, H-3), 4,41-4,2 (m, 4H; H-4, H-5, 

H-6), 4,03 (átfedő dd, 2H; Fmoc-CH2), 2,12 (s, 3H, OCOCH3, C-6), 2,04 (s, 3H, OCOCH3,  

C-4), 2,01 (s, 3H, OCOCH3, C-3) 1,91 (s, 3H, OCOCH3, C-1). MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 

587,2, mért: 587,3; [M+Na]+ 592,3, [M+K]+ 608,9. 

 

1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-ftálimido-2-dezoxi-β-D-mannopiranóz (131) 

a) A D-mannózamin hidrokloridot (46, 5 g, 23,1 mmol) oldom víz-aceton 1:1 arányú 

elegyében és piridint (4,6 ml) öntök hozzá, majd több részletben hozzáadom a ftálsavanhidridet 

(3,77 g, 25,5 mmol, 1,1 ekv.) és kevertetem 55 °C-on 5 órát. Amikor a kiindulási anyag 

vékonyréteg szerint átalakult (VRK: EtOAc/EtOH/víz/AcOH 12:3:3:2), az elegyet 

koncentrálom, és háromszor toluolt párolok le róla, majd exszikkátorban szárítom. Az így 

kapott 2-ftaloil-D-mannózamin „félamin-sav” származékát (132a) oldom piridinben (46 ml) 

0 °C-on, ecetsavanhidridet (14 ml) csepegtetek bele és hozzáadom a DMAP katalizátort 

(116 mg, 0,95 mmol) és kevertetem szobahőmérsékleten 1 napig. A barna elegyet jégre öntöm 

(300 ml) és extrahálom EtOAc-tal (3x100 ml). A szerves fázisokat egyesítem, mosom 2M HCl 

oldattal (2x50 ml), vízzel (1x50 ml), telített NaHCO3 oldattal (1x50 ml) és ismét vízzel 

(1x50 ml), majd szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. A kapott barna olajat 

átkristályosítom forró etanolból (80 ml). A termék fehér kristályos anyag (7,1 g, 65%). VRK: 

Rf = 0,57 (toluol/EtOAc 3:2); Op.: 144-145 °C; 1H-NMR (250 MHz, CDCl3) δ ppm 7,82-7,68 

(m, 4H; Ftaloil-H), 6,52 (d, 3JH,H=3,6 Hz, 1H, H-1), 5,45 (qd, 3JH,H=6,9 és 7,9 Hz, 2H; H-4,  

H-3), 4,82 (dd, 3JH,H=4,1 és 0,7 Hz, 1H; H-5), 4,41-4,26 (átfedő dd, 3JH,H=5,3 és 2,5 Hz, 2H; 

H-6A,B), 4,22-4,12 (m, 1H, H-2), 2,08 (s, 3H, OCOCH3, C-6), 2,06 (s, 3H, OCOCH3, C-4), 2,03 

(s, 3H, OCOCH3, C-3) 1,89 (s, 3H, OCOCH3, C-1). 

b) A D-mannózamin hidrokloridot (46, 5 g, 23,1 mmol) oldom Ac2O-ben (18 ml) és 

lehűtöm 0 °C-ra, majd hozzácsepegtetem a cc. H2SO4-t (1,3 ml) és kevertetem 

szobahőmérsékleten 12 órát. A reakciót leállítom MeOH adagolásával (30 ml) hűtés közben és 

kevertetem 1 órát, majd vizet adok hozzá (10 ml) és CaCO3-tal semlegesítem (pH~6). Az 

elegyet szűröm és extrahálom EtOAc-tal (2x30 ml). Az egyesített szerves fázisokat szárítom 

(Na2SO4), szűröm és koncentrálom, majd KOH felett szárítom. A termék sárgás olaj (130, 

5,38 g). Ennek kis részletét (1,0 g) oldom DCM-ban (15 ml) és hozzáadom a Pht2O-t (0,55 g), 

a DMAP-t (0,046 g) és a TEA-t (0,55 ml) és kevertetem 1 órát, majd hozzáadom az Ac2O-et 
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(0,54 ml) és kevertetem 1 napig. A reakcióelegyet semlegesítem EtOH adagolásával (2,3 ml) 

és koncentrálom. A maradékot oldom EtOAc-ban (10 ml) és mosom vízzel (1x10 ml), szárítom 

(MgSO4), szűröm és koncentrálom. A nyersterméket etanolból átkristályosítva csak kevés 

termék válik ki (0,1 g, 7%). A termék analitikai adatai megegyeznek az a) pontban előállított 

vegyületével. 

 

1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-ftálimido-2-dezoxi-β-D-mannopiranozil-cianid (110) 

A per-O-acetil-2-ftálimido-D-mannózamint (131, 1,99 g, 4,14 mmol) oldom szárított ACN-ben, 

hozzáadom a TMSCN-t (1,04 ml, 8,3 mmol, 2 ekv.) és vizes hűtés közben belecsepegtetem a 

BF3.OEt2-t (0,52 ml, 4,14 mmol, 1 ekv.). A reakciót kevertetem 3 órát, majd koncentrálom. A 

maradék sárgás olajat oldom kloroformban (40 ml) és mosom vízzel (3x30 ml), a vizes fázist 

extrahálom kloroformmal (1x20 ml). Az egyesített szerves fázisokat szárítom (MgSO4), szűröm 

és koncentrálom (2,5 g). A maradékot csontszénnel átkristályosítom tízszeres mennyiségű forró 

etanolból. A termék áttetsző kristályos anyag (1,11 g, 60%). VRK: Rf = 0,52 (toluol/EtOAc 

3:2); Op.: 115-116 °C; HPLC, (gradiens 1): 1 csúcs, 20,6 perc. 1H-NMR (250 MHz, CDCl3) 

m, 4H; Phth-H), 7,2 (s, 1H), 5,78 (d, 3JH,H= 8,9 Hz, 1H; H-1), 5,32 (t, 3JH,H= 

3,6 Hz, 1H; H-4), 5,06 (t, 3JH,H= 3,5 Hz, 1H; H-3), 4,94 (dd, 3JH,H= 3,4 és 8,7 Hz, 1H; H-5), 

4,63 (dd, 3JH,H= 9,1 és 3,9 Hz, 1H; H-2), 4,25-4,06 (m, 2H, H-6A,B), 2,13 (s, 3H, OCOCH3,  

C-6), 2,09 (s, 3H, OCOCH3, C-4), 1,96 (s, 3H, OCOCH3, C-3); 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) 

170,9, 169,2, 169,7 (OCOCH3-C3’,C4’,C6’), 167,8 (Phth-C=O), 135,1, 131,4, 124,3,  

(Phth-C1’-C6’) 115,6 (C=N), 75,15 (C-5), 68,2 (C-6), 67,7 (C-4), 60,4 (C-1), 59,8 (C-3), 50,1 

(C-2), 21,2, 21,1, 21,0 (OCOCH3, C3,C4,C6), MS (ESI): m/z számolt [M+NH4]
+ 462,0, mért: 

462,1. A röntgenszerkezet meghatározására a termék egy részét átkristályosítom 90%-os 

etanolból. 

 

2-Amino-2-dezoxi-α-D-mannopiranozil-karbonsav (H-ManAPC-OH, 45) 

A cianid származékot (110, 0,88 g, 2 mmol) szuszpendálom MeOH-ban (4 ml) és 2M NaOMe 

oldatot (0,048 ml) csepegtetek bele, majd kevertetem 1 órát. Az oldatot koncentrálom, sárgás 

olajat kapok, amit oldok 12,5%-os NaOH oldatban (3 ml) és forralom 24 órát.  

a) Az oldatot ezután hígítom vízzel (8,5 ml) és semlegesítem IR-120 H+ gyantával (1,6 g) 

kevertetve. Az elegyet szűröm, majd a szűrlethez ecetsavat adok (2,2 ml) és melegítem 80 °C-

on 15 órát. Az oldatot koncentrálom, és háromszor toluolt párolok le róla, majd EtOAc-tal 

eldörzsölve barna port kapok (0,4 g).  
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b) Az oldatot hígítom vízzel (8 ml) és extrahálom EtOAc-tal (2x10 ml) pH 9-en, a vizes 

fázist semlegesítem 2M HCl oldattal és cc HCl adagolásával 3N-os oldatot csinálok belőle 

(2,4 ml). A savanyított elegyet forralom 12 órát, majd feldolgozom: extrahálom EtOAc-tal 

(3x15 ml) és a vizes fázist koncentrálva és liofilizálva fehér, szilárd anyagot kapok (0,2 g). 

VRK: Rf = 0,28 (MeOH/AcOH 6:1); MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 208,1, mért: 208,3. 

 

N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2-amino-2-dezoxi-α-D-mannopiranozil-karbonsav  

(Fmoc-ManAPC-OH, 1) 

a) A D-mannózamin-karbonsavat (45, 0,1 g, 0,5 mmol) oldom vízben (1 ml) és az oldat 

pH-ját 9-re állítom telített NaHCO3 oldattal. Ehhez két részletben hozzáadom az Fmoc-OSu 

(0,185 g, 0,55 mmol, 1,1 ekv.) dioxános oldatát (2,5 ml) és kevertetem 2 napig. Az elegyet 

koncentrálom és a maradékot vízzel hígítom és extrahálom hexánnal (2x20 ml). A hexános 

fázisokat kiöntöm, a vizes fázis pH-ját 2-re állítom 2M HCl oldattal és extrahálom EtOAc-tal 

(3x20 ml), szárítom (MgSO4) és szűröm. A termék fehér szilárd anyag (0,31 g, 13%). 

b) A D-mannózamin-karbonsavat (45, 0,11 g, 0,54 mmol) oldom víz-MeOH 2:1 arányú 

elegyében (2 ml) és az oldat pH-ját 9-re állítom telített NaHCO3 oldattal. Ehhez két részletben 

hozzáadom az Fmoc-OSu (0,193 g, 0,57 mmol, 1,05 ekv.) THF-es oldatát (2,5 ml) és 

kevertetem 2 napig. Az elegyet koncentrálom és a maradékot vízzel hígítom és extrahálom 

hexánnal (2x20 ml) és EtOAc-tal (2x20 ml). A szerves fázisokat kiöntöm, a vizes fázist 

liofilizálom. A termék fehér szilárd anyag (0,92 g, 40%). VRK: Rf = 0,36 (EtOAc/AcOH/H2O 

8:2:1); Op.: 125-129 °C; 1H-NMR (250 MHz, DMSO-d6) -m, 8H, Fmoc-H), 4,2 

(vízjellel átfedő, 2H, OH, H-1), 3,76-3,52 (átfedő m, H-5,H-4,H-3,H-2), 3,24 (átfedő m,  

H-6A,B). MS (ESI): m/z számolt [M+Na]+ 452,9, mért: 452,1. 

 

Tritil-klorid előállítása 

A tritil-alkohol (5 g) benzolos oldatához (2,5 ml) adom a frissen desztillált acetil-kloridot (3 ml, 

Tfp = 52-53 °C) és forralom 30 percig. Az oldatot lehűtöm, hexánt öntök rá (5 ml) és szűröm a 

kivált fehér tűkristályokat (2,3 g). 

 

N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2-amino-2-dezoxi-6-O-tritil-α-D-mannopiranozil-

karbonsav (Fmoc-ManAPC(Trt)-OH, 136) 

Az N-Fmoc-D-mannózamin-karbonsavat (1, 0,071 g, 0,16 mmol) oldom száraz piridinben 

(1,6 ml), hozzáadom a tritil-kloridot (0,13 g, 0,49 mmol, 3 ekv.) és forralom 6 órán át. Az 

elegyet lehűtöm és jégre öntöm (30 ml), majd a kivált fehér anyagot szűröm, vízzel mosom. A 
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termék fehér, szilárd por (0,09 g, 83%), ami MS és NMR alapján tritil-alkohol szennyezőt 

tartalmaz. VRK: Rf = 0,58 (metanol/EtOAc/AcOH 9:1:0.01). MS (ESI): m/z számolt [M+NH4]
+ 

689,2, mért: 689,3; Tritil-alkohol: 243,2 [M+H]+. 

 

5.4. A 4-amino-4-dezoxi-D-aldopiránuronsavak előállítása azid prekurzoron keresztül 

5.4.1. A D-galaktózból kiinduló szintézisek 

Metil-α-D-galaktopiranozid (61) 

A D-galaktózt (137, 5 g, 27 mmol) szuszpendálom száraz MeOH-ban (15 ml) és Dowex-50H+ 

gyantával (2,5 g, 4,8 mekv/g) kevertetem és forralom 8 órán át, miközben az oldat homogén 

lesz. Az elegy negatív Fehling próbája szerint nincs szabad anomer hidroxilcsoport, ezért a 

gyantát leszűröm és koncentrálom az szűrletet. A nyersterméket (5,14 g) átkristályosítom forró 

iPrOH-ból (15 ml). A terméket szűröm, ami fehér kristályos anyag. VRK: Rf = 0,52 

(EtOAc/MeOH 4:1); Op.: 114 °C, Op.(ir): 108-109 °C.127 

 

Metil-(metil-α-D-galaktopiranozid)-uronát (140) 

A D-galakturonsavat (139, 1 g, 4,7 mmol) forralom HCl gázzal telített metanolban (5 ml) 4 órát. 

A reakcióelegyet semlegesítem PbCO3 adagolásával (1 g), majd szűröm és koncentrálom a 

szűrletet. A sárgás olajat eldörzsölöm metanol:aceton 1:1 arányú elegyével. A kivált terméket 

szűröm. A termék fehér, szilárd por (0,3 g, 29%). VRK: Rf = 0,5 (EtOAc/MeOH 4:1). 1H-NMR 

(250 MHz, DMSO-d6)  4,84 (d, 3JH,H=5,02 Hz, 1H, H-1), 4,68 (m, 1H, H-5), 4,65 (átfedő m, 

2H, H-2, OH-3), 4,23 (s, 1H, OH-2), 3,96 (m, 1H, H-4), 3,62 (s, 3H, COOCH3), 3,57 (átfedő 

m, 2H, H-3, OH-4), 3,24 (s, 3H, OCH3). MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 223,2 mért: 223,5. 

 

1,2:3,4-di-O-Izopropilidén-α-D-galaktopiranóz (142) 

A vízmentes ZnCl2-ot (66,8 g, 0,49 mol) hűtés közben oldom szárított acetonban (625 ml) és 

lassan hozzácsepegtetem a tömény kénsavat (2 ml), amely hatására kitisztul az oldat. 

Hozzáadom a D-galaktózt (137, 50 g) és kevertetem 4 órán át. A reakcióelegyet semlegesítem 

Na2CO3 oldattal (100 g 250 ml vízben oldva), pH~7, és kevertetem egy éjszakán át. Ezt 

követően szűröm a fehér kivált sókat, a szűrletet koncentrálom. A kapott sárga olajat 

visszaoldom dietil-éterben és extrahálom vízzel (3x100 ml). A szerves fázist szárítom, szűröm 

és koncentrálom. A termék sárga olaj (65,8 g, 91%). VRK: Rf = 0,68 (EtOAc/hexán 2:1); 

[]D
22

ir=+55 (c=3,5, kloroform);128 []D
22=+54,1 (c=3,5, kloroform). 
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1,2:3,4-di-O-Izopropilidén-α-D-galaktopiránuronsav (143) 

Az 1,2:3,4-di-O-izopropilidén-α-D-galaktopiranózt (142, 10,4 g, 0,04 mol) oldom DCM-ban 

(160 ml) és hozzáadom a 2M NaOH oldatot (80 ml), a Bu4NBr katalizátort (1,12 g, 0,8 mmol) 

és 10 °C-on hozzácsepegtetem 2 óra alatt a KMnO4 vizes oldatát (25,6 g. 0,16 mmol, 400 ml-

ben). A reakcióelegyet kevertetem 40 °C-on 2 órát, majd lehűtöm és semlegesítem 30%-os 

H2O2 oldattal és szűröm a kivált barna MnO2-t, majd mosom forró vízzel (3x80 ml) és szűröm. 

A szerves fázist elválasztom, a vizes fázisokat egyesítem és a szűrletet IR 120 H+ gyantán 

átengedem és addig mosom, amíg ~2 lesz az oldat pH-ja. Az így kapott vizes oldatot extrahálom 

DCM-nal (5x200 ml) és szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. Az így kapott termék 

fehér szilárd anyag (6,9 g, 63%). VRK: Rf = 0,54 (toluol/EtOAc/EtOH/AcOH 4:2:2:1);  

[]D
22= -71 (c=0,9, kloroform). 

 

Metil-4,6-O-benzilidén-α-D-galaktopiranozid (62) 

Összeöntöm a frissen desztillált benzaldehidet (40 ml) a ZnCl2-t (8 g) és a metil-α-D-

galaktopiranozidot (61, 2 g, 10 mmol) és rázatom egy éjszakán át. Az elegyet hűtöm és jeges 

vízzel (50 ml) hígítom, majd a kivált fehér anyagot szűrőm. A szűrletet, mivel két fázis 

elválasztom egymástól és extrahálom EtOAc-tal (3x30 ml), majd a vizes fázist kisózom és ismét 

extrahálom EtOAc-tal (2x20 ml). Az szerves fázisokat egyesítem és szárítom (MgSO4), szűrőm 

és koncentrálom. A maradék sárga olajat eldörzsölöm petroléterrel, majd szűröm. A termék 

fehér, szilárd anyag (2,36 g, 82%). Op.: 168-169°C, Op.(ir): 168-170 °C.129 

 

Metil-2,3-di-O-benzoil-4,6-O-benzilidén-α-D-galaktopiranozid (63) 

A metil-4,6-O-benzilidén-α-D-galaktopiranozidot (62, 1,9 g, 6,7 mmol) oldom piridinben 

(10 ml) 0 °C-on és kevertetés közben hozzáadom a BzCl-ot (1,9 ml, 16,8 mmol, 2,5 ekv.). A 

reakcióelegyet kevertetem 18 órán át, majd feldolgozom. Az elegyet jégre öntöm (100 ml), és 

fehér csapadék válik ki, ami nem szűrhető. A pH-t 2-re állítom 2M HCl oldat adagolásával és 

extrahálom DCM-nal (3x40 ml), majd az egyesített szerves fázisokat semleges pH-ig mosom 

telített NaHCO3 oldattal (2x30 ml) és vízzel (1x50 ml). A szerves fázist szárítom (MgSO4), 

szűröm és koncentrálom. A maradék sárgás olajat átkristályosítom forró etanolból. A termék 

fehér, tűkristályos anyag (2,7 g, 83%). Op.: 201-203 °C, Op.(ir): 201-203 °C.130 1H-NMR 

(250 MHz, CDCl3)  7,95-7,9 (m, 4H, Bz-H), 7,52-7,40 (m, 4H, Bz-H), 7,32-7,26 (m, 7H,  

Bz-H és Benzilidén-H), 5,72 (td, 3JH,H=1,7 Hz, 2H, H-4, H-5), 5,5 (s, 1H, Benzilidén-H1), 5,21 

(d, 3JH,H=2,1 Hz, H-1), 4,58 (d, 3JH,H=2,6 Hz, 1H, H-2), 4,28 (dd, 3JH,H=12,1 és 1,3 Hz, 1H,  
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H-6A), 4,06 (dd, 3JH,H=12,1 és 1,3 Hz, 1H, H-6B), 3,83 (d, 3JH,H=8,1 Hz, 1H, H-3), 3,39 (s, 3H, 

OCH3).  

 

Metil-2,3-di-O-benzoil-α-D-galaktopiranozid (64) 

A 10% Pd/C katalizátort (0,2 g) aktiválom etanolban 18 órán át, majd hozzáadom a metil-2,3-

di-O-benzoil-4,6-O-benzilidén-α-D-galaktopiranozidot (63, 2 g, 4,1 mmol) és kevertetem 

65 °C-on 5 órát. A reakcióelegyet szűröm, a szűrletet koncentrálom, és többször toluolt párolok 

le róla. A termék áttetsző, habszerű anyag (1,76 g, 98%). VRK: Rf = 0,33 (hexán/EtOAc 1:1); 

[]D
22=175 (c=1, kloroform). 1H-NMR (250 MHz, CDCl3)  7,93-7,88 (m, Bz-H), 7,46-7,05 

(m, 6, Bz-H), , 5,65 (td, 3JH,H=1,7 Hz, 2H, H-4, H-5), 5,21 (d, 3JH,H=2,2 Hz, H-1), 4,4 (d, 

3JH,H=2,7 Hz, 1H, H-2), 3,97-3,85 (átfedő m, 3H, H-3, H-6A,B), 3,36 (s, 3H, OCH3). 

 

5.4.2. A D-glükózból kiinduló szintézisek 

Metil-4,6-O-(4’-metoxibenzilidén)-α-D-glükopiranozid (77) 

Egy gömblombikba bemérem a metil-α-D-glükopiranozidot (72, 40 g, 0,2 mol) és oldom 

szárított DMF-ban (160 ml) és hozzáadom a kámforszulfonsavat (0,46 g, 2 mmol, 0,1 ekv.) és 

a 4-metoxi-benzaldehid-dimetilacetált (41,3 ml, 0,22 mol, 1,1 ekv.). Az elegyet rotációs 

vákuum bepárlóra teszem és vákuum alatt 55 °C-os fürdőbe engedem. A reakció során 

keletkező metanol desztillációja után megemelem a hőmérsékletet 65 °C-ra és az oldószer 

kétharmadát ledesztillálom, amíg szilárd anyag kiválását tapasztalom. A maradékot jég (100 g), 

telített NaHCO3 oldat (200 ml) és éter (200 ml) elegyére öntöm. A kivált fehér, szilárd anyagot 

leszűröm, petroléterrel és vízzel mosom háromszor. A termék fehér, szilárd por (61,3 g, 98%). 

VRK: Rf = 0,67 (EtOAc/metanol 9:1); Op.: 194 °C, Op.(ir): 194 °C.77  

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4,6-O-(4’-metoxibenzilidén)-α-D-glükopiranozid (78) 

Egy 1 literes KPG keverővel felszerelt háromnyakú gömblombikban oldom a metil 4,6-O-(4’-

metoxibenzilidén)-α-D-glükopiranozidot, (77, 15 g, 0,048 mol) 3Å molekulaszitán szárított 

DMF-ban (200 ml), N2 atmoszférában, 0 °C-on. Ezután NaH-et (40% ásványi olaj tartalmú, 

4,8 g, 0,12 mol, 2,5 ekv) adok hozzá részletekben és kevertetem szobahőmérsékleten 15 percet. 

Ezt követően BnBr-t (14,3 ml, 0,12 mol, 2,5 ekv) csepegtetek bele lassan, minimális hűtés 

közben, és az elegyet kevertetem 1 órán át szobahőmérsékleten (VRK: EtOAc/toluol 1:3). A 

reakciót hűtés közben semlegesítem metanol (40 ml) csepegtetésével és kevertetem 30 percig. 

A reakcióelegyet telített NaHCO3 oldat (100 ml) és jég (800 ml) elegyére öntöm. A kivált fehér 
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anyagot szűröm, vízzel mosom és átkristályosítom forró etanolból. A termék fehér kristályos 

anyag. (21,13 g, 89%). VRK: Rf = 0,65 (EtOAc/toluol 1:3); Op.: 142 °C, Op.(ir): 143-144 °C.77 

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-O-(4’-metoxibenzil)-α-D-glükopiranozid (151) és metil-2,3-di-O-

benzil-6-O-(4’-metoxibenzil)-α-D-glükopiranozid (76) 

A metil-2,3-di-O-benzil-4,6-O-(4’-metoxibenzilidén)-α-D-glükopiranozidot (78, 2,95 g, 

6 mmol) oldom száraz DMF-ban (30 ml) és 4Å molekulaszitával (6,3 g) és NaCNBH3-del 

(1,88 g, 30 mmol, 5 ekv.) kevertetem 0 °C-on. Ebbe csepegtetem bele a TFA (4,5 ml, 60 mmol, 

10 ekv.) DMF-os oldatát (24 ml) 0 °C-on és kevertetem. A reakciót vékonyrétegen követem, 

alumina lapon futtatva, mivel a szilikagél savassága miatt a termék visszaalakulhat. A rendszer 

redukáló képességét I2-AcOH oldattal ellenőrzöm. A reakcióelegyet 3 nap után perlit rétegen 

szűröm és a szűrletet jeges NaHCO3 telített oldatába öntöm (450 ml) és extrahálom EtOAc-tal 

(3x100 ml). Az egyesített szerves fázisokat mosom telített NaHCO3 oldattal (1x200 ml), majd 

szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. A termék áttetsző olaj (2,8 g, 90%), amely kis 

mennyiségben a 151 vegyületet tartalmazza. VRK: Rf = 0,54 és 0,41 (toluol/EtOAc 3:1).  

Tisztítás 2-Cl-Trt-klorid gyantával: A két szelektíven védett vegyületet keverékét (76+151, 

2,8 g) oldom piridinben és rázatom duzzasztott 2-Cl-Trt-klorid gyantával (=0,65 mmol/g, 2,7 g) 

5 napig. Az elegyet lemosom a gyantáról, amelyből a főtermék (76) izolálható a piridin 

koncentrálása és többszöri toluol lepárlása után (2,3 g). A melléktermék (151) a gyantán marad.  

 

Metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid (90) 

A metil-2,3-di-O-benzil-4,6-O-(4’-metoxibenzilidén)-α-D-glükopiranozidot (78, 26,3 g, 

0,053 mol) szuszpendálom metanolban (800 ml) és hozzáadom a KHSO4-ot (21,0 g, 0,15 mol, 

3 ekv.). Az elegyet kevertetem 1 órán át szobahőmérsékleten. Ezt követően perliten keresztül 

szűröm és az oldatot semlegesítem (pH~7) szilárd K2CO3 adagolásával. Majd az elegyet ismét 

perlit rétegen szűröm és a szűrletet koncentrálom. A kapott sárgás olajat eldörzsölöm 

petroléterrel. A termék fehér, szilárd anyag (21,2 g, 98%). VRK: Rf = 0,18 (EtOAc/petroléter 

1:1); Op.: 73-75 °C, Op.(ir): 73-75 °C.131 A leszűrt petrolétert koncentrálom, ezzel 

visszanyerem a 4-metoxi-benzaldehid dimetilacetált halványsárga olajként (~90-95%-ban). 

 

Metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid-uronsav (153) 

A metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozidot (90, 10,5 g, 28,2 mmol) oldom DCM-ban 

(150 ml) 0 °C-on és hozzáadom a TEMPO-t (0,22 g, 1,4 mmol) és a telített NaHCO3 oldatot 

(105 ml). Ehhez kevertetés közben kis részletekben hozzáadom a NaOCl-ot (háztartási hipó, 
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c=0,47 M, 94,5 ml) és 0 °C-on kevertetem 45 percig. Az elegyhez 1M HCl oldatot (315 ml) 

adok 0 °C-on és 10 percig kevertetem, majd EtOAc-tal hígítom és extrahálom (2x200 ml). A 

szerves fázisokat egyesítem és szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. A termék áttetsző 

olaj (10,2 g, 94%). VRK: Rf = 0,19 (EtOAc/AcOH 1:0,01), MS (ESI): m/z számolt [M+NH4]
+ 

406,2, mért: 406,3; [M-H]- 387. 

 

Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid)-uronát (154) 

a) A metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid-uronsavat (153, 0,5 g, 1,3 mmol) oldom 

DCM-ban (25 ml) és hűtöm, majd keverés közben hozzácsepegtetem a diazometán éteres 

oldatát (30 ml) addig, amíg sárga színű marad az oldat. Ezt követően levegőt szivatok át rajta 

1 órán át, amíg az oldat elszíntelenedik és koncentrálom. A termék halványsárga olaj (0,4 g, 

77%). VRK: Rf = 0,67 (hexán/EtOAc 1:1), 1H-NMR (250 MHz, CDCl3)  7,39-7,29 (m, 10H, 

BnO Ar-H), 4,94-4,78 (dd, 3JH,H=11,6 Hz, 3H, Bn-CH2), 4,67-4,62 (átfedő d, 3JH,H=11,6 és 

3,8 Hz, 2H, Bn-CH2, H-1), 4,15 (d, 3JH,H=9,1 Hz, 1H, H-5), 3,88-3,75 (átfedő d, 2H, H-3, H-2), 

3,36 (s, 3H, OCH3), 3,79 (s, 3H, COOCH3), 3,58-3,49 (m, 1H, H-4), 3,46 (s, 3H, OCH3). 

b) A metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid-uronsavat (153, 5 g, 13 mmol) oldom 

MeOH-ban (50 ml) és hozzáadom a DMAP-ot (0,16 g, 1,3 mmol), majd a DIC-et (2,2 ml, 

14,3 mmol, 1,1 ekv.) és kevertetem szobahőmérsékleten 2 órát. Az elegyet koncentrálom, majd 

dietil-éterben oldom és extrahálom vízzel (230 ml), 5%-os AcOH oldattal (2x30 ml), 5%-os 

Na2CO3 oldattal (2x30 ml) és ismét vízzel (1x30 ml). A szerves fázist szárítom (MgSO4), 

szűröm és koncentrálom. A termék halványsárga olaj (4,6 g, 88%), és analitikai adatai (Rf, 

NMR) megegyeznek az a) pontban előállított anyaggal. 

 

Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-O-(p-toluolszulfonil)-α-D-glükopiranozid)-uronát (155a) 

A 4-OH vegyületet (154, 0,1 g, 0,25 mmol) oldom piridinben (2 ml), 0 °C-on hozzáadom a 

TsCl-ot (0,071 g, 0,37 mmol, 1,5 ekv.) és kevertetem 18 órát szobahőmérsékleten. A reakció 

még nem játszódott le, ezért 50 °C-on kevertetem tovább 12 órát, majd feldolgozom. Az elegyet 

jégre öntöm (20 ml) és extrahálom EtOAc-tal (3x15 ml), majd a szerves fázist mosom vízzel 

(1x15 ml), 2M HCl oldattal (2x15 ml), telített NaHCO3 oldattal (1x15 ml) és telített NaCl 

oldattal (1x15 ml). A szerves fázist szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. A termék sárga 

olaj, nem egységes NMR alapján TsOH melléktermék van benne, tisztasága ~60%.  

VRK: Rf = 0,35; 0,51; 0,8 (hexán/EtOAc 2:1). 
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Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-O-(N-imidazol-1-szulfonil)-α-D-glükopiranozid)-uronát 

(155b) 

A 4-OH vegyületet (154, 0,2 g, 0,5 mmol) oldom szárított DMF-ban (2 ml) és 0 °C-on 

hozzáadom a NaH-et (40% ásványi olaj tartalmú, 0,018 g, 0,75 mmol, 1,5 ekv.) inert 

atmoszférában, majd kevertetem 30 percig. Majd lehűtöm -40 °C-ra és hozzácsepegtetem az 

Im2SO2 (0,148 g, 0,75 mmol, 1,5 ekv.) DMF-os (1,5 ml) oldatát tartva a hőmérsékletet, majd 

kevertetem 30 percig -40 °C-on. A reakciót semlegesítem MeOH (2 ml) adagolásával és 

kevertetem -40 °C-on szintén 30 percet. Hagyom szobahőmérsékletre melegedni, majd jégre 

öntöm (20 ml). A vizes fázist extrahálom EtOAc-tal (2x20 ml), az egyesített szerves fázist 

mosom vízzel (1x30 ml), majd szárítom (Na2SO4), szűröm és koncentrálom. A termék fehér, 

kristályos anyag (0,15 g, 56%). VRK: Rf = 0,81 (hexán/EtOAc 2: 1), 1H-NMR (250 MHz, 

CDCl3)  8,05 (s. 1H, Ims-NH), 7,36 (d, 3JH,H=3,2 Hz, 1H, Ims-H2’), 7,36-7,32 (m, 10H, BnO 

Ar-H), 7,18 (d, 3JH,H=3,3 Hz, 1H, Ims-H3’), 4,92 (d, 3JH,H=2,7 Hz, 1H, H-1), 4,83-4,69 (m, 4H, 

BnO-3: CH2 és BnO-2: CH2), 4,36 (d, 3JH,H=7,2 Hz, 1H, H-5), 4,1 (m, 1H, H-4), 3,78 (s, 3H, 

COOCH3), 3,4 (m, 1H, H-3), 3,48 (s, 3H, OCH3), 3,4 (dd, 3JH,H=7,5 és 2,7 Hz, 1H, H-2).  

 

Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-O-metánszulfonil-α-D-glükopiranozid)-uronát (155c) 

A 4-OH vegyületet (154, 1,0 g, 2,5 mmol) oldom szárított piridinben (10 ml), 0 °C-on 

hozzáadom a MsCl-ot (0,71 g, 6,2 mmol, 2,5 ekv.) és kevertetem szobahőmérsékleten 18 órán 

át. Az elegyet jégre öntöm (80 ml) és extrahálom EtOAc-tal (3x20 ml). Az egyesített szerves 

fázisokat mosom 10% KHSO4 oldattal (5x20 ml), telített NaHCO3 oldattal (3x50 ml) és vízzel 

(3x30 ml), majd szárítom (MgSO4), és koncentrálom. A termék halványsárga olaj (1,15 g, 

95%). VRK: Rf = 0,65 (toluol/EtOAc 3:1), 1H-NMR (250 MHz, CDCl3)  7,41-7,29 (m, 10H, 

BnO Ar-H), 5,04 (d, 3JH,H=11,1 Hz, 1H, BnO-3: CH2A), 4,76 (átfedő d, 3JH,H=11,6 és 3,9 Hz, 

2H, BnO-3: CH2B, H-1), 4,64-4,5 (átfedő d, 3JH,H=10 és 9,7 Hz, 3H, BnO: CH2, H-4), 4,34 (d, 

3JH,H=9,7, 1H, H-5), 4,1 (t, 3JH,H=9,5 Hz, 1H, H-3), 3,8 (s, 3H, COOCH3), 3,4 (dd, 3JH,H=9,4 és 

3,4 Hz, 1H, H-2), 3,4 (s, 3H, OCH3), 2,8 (s, 3H, S(O)2CH3). MS (ESI): m/z számolt [M+NH4]
+ 

498,1, mért: 498,3. 

 

Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-O-metánszulfonil-α-D-glükopiranozid)-uronát (155c) 

reakciója NaN3-dal 

A metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-O-metánszulfonil-α-D-glükopiranozid)-uronátot (155c, 1 g, 

2,1 mol) oldom DMSO-ban (10 ml) és hozzáadom a NaN3 (0,41 g, 6,25 mmol, 3 ekv.) DMSO-
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dal készül oldatát (5 ml), majd a Bu4NHSO4 fázistranszfer katalizátort (2 mg) és forralom 3 órán 

át. Az elegyet jégre öntöm, majd extrahálom EtOAc-tal (3x20 ml). Az egyesített szerves 

fázisokat mosom 1% NaOH oldattal (3x35 ml) és vízzel (3x50 ml), majd szárítom (MgSO4), 

szűröm és koncentrálom. A termék sárga olaj (0,83 g), amelynek fő komponense a telítetlen 

vegyület (156), amelyet oszlopkromatográfiás tisztítás után izolálok: a termék kis részét 

(94 mg) tisztítom szivatásos flash kromatográfiával toluol/EtOAc 3:1 eluenssel. A fő 

komponens 60 mg, fehér szilárd anyag. IR ν= 3462 (OH), 2956-2869 (CH), 1731 (C=O), 1650 

(C=C). 1H-NMR (250 MHz, CDCl3)  7,36-7,28 (m, 10H, BnO Ar-H), 6,07 (d, 3JH,H=2,9 Hz, 

1H, H-1), 5,14 (d, 3JH,H=2,4 Hz, 1H, H-4), 4,73-4,57 (m, 4H, BnO: CH2), 4,19 (dd, 3JH,H=7,9 

és 3,1 Hz, 1H, H-3), 3,76 (dd, 3JH,H=7,2 és 2,2 Hz, 1H, H-2), 3,66 (s, 3H, COOCH3), 3,33 (s, 

3H, OCH3). 

 

Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid)-uronát (154) oxidációja 

a) A 4-OH vegyületet (154, 0,4 g, 1 mmol) oldom DCM-ban (1 ml) és hozzáadom a 

TEMPO-t (0,35 g, 0,1 mmol) és a BAIB-ot (0,35 g, 1,1 mmol, 1,1 ekv) és kevertetem 

szobahőmérsékleten 2 napig. A kiindulási anyag elkezdett bomlani, terméket nem sikerül 

kimutatni. 

b) A 4-OH vegyületet (154, 0,4 g, 1 mmol) oldom kloroformban (2 ml) és erős kevertetés 

mellett hozzáadom a vizet (1,8 ml), a KIO4 -ot (0,34 g, 1,5 mmol, 1,5 ekv.), a K2CO3-ot 

(0,037 g, 0,27 mmol, 0,27 ekv.) és a RuO2 katalizátort (4 mg, 3 mol%). A reakcióelegyet 

erőteljesen kevertetem szobahőmérsékleten 18 órán át, majd iPrOH adagolásával (0,5 ml) 

semlegesítem és 10 percig kevertetem. Az elegyet szűröm perliten, mosom kloroformmal és 

elválasztom a fázisokat. A vizes fázist extrahálom kloroformmal (2x5 ml), majd az egyesített 

szerves fázisokat szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom, ami sárgás olajat eredményez. 

Analitikai vizsgálatok alapján (MS, IR) az olaj megegyezik a kiindulási vegyülettel (154). 

c) A 4-OH vegyületet (154, 0,4 g, 1 mmol) oldom ACN/CCl4/víz 1:1:1,5 arányú elegyében 

(4 ml) és erős kevertetés közben hozzáadom a RuCl3.H2O katalizátort (5 mg, 2,2 mol%) és a 

NaIO4-ot (0,87 g, 4,1 mmol, 4,1 ekv.) és 2 napig kevertetem szobahőmérsékleten. A 

reakcióelegyet hígítom DCM-nal (3 ml) és elválasztom a fázisokat. A vizes fázist extrahálom 

DCM-nal (3x5 ml), majd az egyesített szerves fázisokat szárítom (MgSO4), szűröm és 

koncentrálom. A termékelegy sárga olaj (0,44 g), azonban analitikai vizsgálatok alapján (IR, 

VRK) még tartalmaz kiindulási anyagot (~50%).  

d) A 4-OH vegyületet (154, 0,4 g, 1 mmol) oldom száraz DCM-ban és kevertetem 4Å 

molekulaszitával inert atmoszféra alatt 30 percig. Hozzáadom a PCC-t és kevertetem további 
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24 órán át szobahőmérsékleten. Majd az elegyet perliten szűröm és koncentrálom. A kapott 

anyag a kiindulási 4-OH vegyület (154).  

e) Az oxalil-kloridot (0,34 ml, 4 mmol) oldom vízmentes DCM-ban (8 ml) és -78 °C-ra 

hűtöm. Ehhez csepegtetem hozzá a hőmérséklet tartásával a DMSO (0,56 ml, 8 mmol) DCM-

os elegyét (2 ml) és kevertetem 30 percig -78 °C-on. Ezután a 4-OH vegyület (154, 0,4 g, 

1 mmol) DCM-os oldatát (2 ml) csepegtetem bele és kevertetem 1 órát -78 °C-on. A reakciót 

ezután semlegesítem TEA adagolásával (1,2 ml, 10 mmol) és hagyom felmelegedni 0 °C-ra. 

Hígítom telített NH4Cl oldattal és extrahálom DCM-nal (3x20 ml). A szerves fázisokat 

egyesítem és szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. A termék sárga olaj (0,35 g), ami 

analitikai vizsgálatok alapján (VRK, IR) tartalmaz oxocsoportot, de nem egységes.  

  

5.5. A 4-amino-4-dezoxi-D-aldopiránuronsavak előállítása oxim prekurzoron 

keresztül: Fmoc-GlcAPU(Me)-OH és Fmoc-GalAPU(Me)-OH 

Metil-2,3-di-O-benzil-α-D-xilopiranozid-4-ulóz (89) 

Egy Dean-Stark feltéttel felszerelt gömblombikba bemérem a metil-2,3-di-O-benzil-α-D-

glükopiranozidot (90, 10 g, 0,026 mol), oldom toluolban (220 ml) és hozzáadom a Bu2SnO-ot 

(7,9 g, 0,032 mol, 1,2 ekv.). Az elegyet 11 órán át forralom, majd koncentrálom és a 

visszamaradt olajat 30 percig vákuumban szárítom. Az így kapott anyagot feloldom 

kloroformban (220 ml) és egy részletben hozzáadom a DBDMH-t (7,9 g, 0,032 mol, 0,55 ekv.) 

és kevertetem a narancssárga szín eltűnéséig (15 perc). Ezután az elegyet 10% Na2S2O3 oldatba 

(150 ml) szűröm. A két fázist elválasztom és a szerves fázist kétszer mosom vízzel (2x100 ml), 

majd szárítom (MgSO4). A szűrés és bepárlás után sárgás olajat kapok (9,5 g). VRK: Rf = 0,41 

(EtOAc/petroléter 1:1, DNP előhívószerrel); IR ν= 3462 (OH), 2956-2869 (CH), 1731 (C=O). 

A nyersterméket alakítom tovább.  

 

Metil-2,3-di-O-benzil-α-D-xilopiranozid-4-ulóz oxim (111) 

Először a NaOAc (10,9 g, 0,08 mol, 3 ekv.) és a hidroxilamin hidroklorid (5,5 g, 0,08 mol, 

3 ekv) elegyét oldom ecetsavban (100 ml). Ezt felmelegítem 55 °C-ra és az ulóz (89, 9,9 g, 

0,026 mol) ecetsavas (50 ml) oldatát adagolom bele. Inert atmoszféra alatt kevertetem 55 °C-

on 6 órán át. A reakcióelegyet ötszörös mennyiségű jégre öntöm és semlegesítem telített 

Na2CO3 vizes oldattal (pH~6), majd extrahálom kétszer hexánnal (2x100 ml), háromszor 

EtOAc-tal (3x100 ml). A hexános fázisokat kiöntöm, az egyesített EtOAc-os fázisokat mosom 

telített Na2CO3 vizes oldattal és vízzel (150 ml). A szerves fázist szárítom (MgSO4), majd 
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szűröm és koncentrálom. A maradékot oldom éterben (30 ml) és hexánnal kicsapom a terméket, 

ami fehér, tűkristályos anyag (6,4 g, 62%). VRK: Rf = 0,52 (EtOAc/petroléter 1:1); Op.: 91 °C; 

[]D
22=+101,3, (c=1, kloroform); 1H-NMR (500 MHz, CDCl3)  9,13 (s, 1H, OH-oxim), 7,24-

7,15 (m, BnO Ar-H), 4,96 (dd,3JH,H= 5,3 és 1,8 Hz, 1H, H-5), 4,76 (d, 3JH,H= 3,7 Hz, 1H, H-1), 

4,53 (d, 3JH,H=11,6 Hz, 1H, BnO-3: CH2A), 4,51 (d, 3JH,H=12,1 Hz, 1H, BnO-2: CH2A), 4,45 (d, 

3JH,H=12,1 Hz, 1H, BnO-2: CH2B), 4,28 (d, 3JH,H=11,6 Hz, 1H, BnO-3: CH2B), 4,06 (d, 3JH,H= 

3,4 Hz, 1H, H-3), 3,86 (dt, 3JH,H= 11,5 és 5,0 Hz, 1H, H-6A), 3,78-3,74 (átfedő m, 1H, H-6B), 

3,77 (átfedő t, 3JH,H= 3,6 Hz, 1H, H-2), 3,36 (s, 3H, CH3), 2,72 (t, 1H, OH-6); 13C-NMR 

(125 MHz, CDCl3) 153,0 (C-4), 137,6 (BnO-3: C-1’), 137,1 (BnO-2: C-1’), 128,6, 128,5, 

128,4 (BnO-3: C-2’, C-3’, C-4’, C-5’, C-6’), 128,2, 128,1, 128,0 (BnO-2: C-2’, C-3’, C-4’,  

C-5’, C-6’), 97,2 (C-1), 79,0 (C-2), 76,6 (C-3), 72,1 (BnO-2: CH2’), 70,6 (BnO-3: CH2’), 68,5 

(C-5), 62,1 (C-6), 56,6 (CH3). 

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-dezoxi-4-hidroxilamino-α-D-glükopiranozid (160) és metil-2,3-di-

O-benzil-4-dezoxi-4-hidroxilamino-α-D-galaktopiranozid (161) 

Egy gömblombikba keverés közben jégecethez (10 ml) NaBH4-et (0,58 g, 15,5 mmol, 6 ekv.) 

adagolok 15-20 °C között tartva a hőmérsékletet és kevertetem a keletkező H2 buborékolás 

végéig (30 perc). Ezután egy részletben hozzáadom az oximot (111, 0,93 g, 2,5 mmol) és 

kevertetem szobahőmérsékleten 2 órát, majd semlegesítem víz és telített Na2CO3 vizes 

oldatának adagolásával (pH~6). Az elegyet extrahálom kétszer DCM-nal (2x30 ml) és az 

egyesített szerves fázisokat mosom telített Na2CO3 vizes oldatával (50 ml), szárítom (MgSO4). 

Szűrést és koncentrálást követően színtelen, habszerű olajat kapok (0,9 g (99%). VRK: 

Rf = 0,41 és 0,46 (EtOAc/petroléter 1:1). A két epimert nem választom el egymástól.  

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid (159) és metil-2,3-di-O-

benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid (157) 

A hidroxilaminok keverékét (160+161, 4,8 g, 0,012 mol) oldom metanolban (128 ml) és  

H-Cube® készülékben redukálom: katalizátor RaNi, nyomás 50 bar, hőmérséklet 80 °C, 

áramlási sebesség 0,3 ml/perc. A reakció után a termékelegyet koncentrálom vákuumban és 

színtelen olajat kapok (4,35 g, 97%).  

D-glüko epimer, 159: VRK: Rf = 0,31 (EtOAc/metanol 9:1); 1H-NMR (500 MHz, CDCl3)  

7,28-7,16 (m, BnO Ar-H), 4,65 (átfedő d, 3JH,H=11,5 Hz, 1H, BnO-3: CH2A), 4,57 (átfedő d, 

3JH,H= 11,5 Hz, 1H, BnO-3: CH2B), 4,57 (átfedő m, 1H, BnO-2: CH2A), 4,55 (átfedő m, 1H, 
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BnO-2: CH2B), 4,52 (d, 3JH,H=3,6 Hz, 1H, H-1), 3,63 (átfedő dd, 3JH,H= 6,3 Hz, 2H, H-6A és  

H-6B), 3,47 (t, 3JH,H= 9,5 Hz, 1H, H-3), 3,41 (dd, 3JH,H= 9,7 és 3,3 Hz, 1H, H-2), 3,36 (átfedő 

dd, 3JH,H= 5,1 Hz, 1H, H-5), 3,27 (s, 3H, CH3), 2,60 (t, 1H, 3JH,H= 9,5 Hz, 1H, H-4) 2,29 (s, 1H, 

OH-6); 13C-NMR (125 MHz, CDCl3) 138,1, 137,8, (BnO-2: C-1’és BnO-3: C-1’), 128,03, 

127,9, 127,3 (BnO-3: C-2’, C-3’, C-4’, C-5’, C-6’), 127,45, 127,41, 126,4 (BnO-2: C-2’, C-3’, 

C-4’, C-5’, C-6’), 97,7 (C-1), 81,4(C-3), 80,0 (C-2), 72,5 (BnO-2: CH2’), 72,0 (BnO-3: CH2’), 

70,4 (C-5), 62,9 (C-6), 54,8 (CH3), 54,6 (C-4).  

D-galakto epimer, 157: VRK: Rf = 0,22 (EtOAc/metanol 9:1); 1H-NMR (500 MHz, CDCl3)  

 7,28-7,16 (m, BnO-2 Ar-H, BnO-3 Ar-H), 4,95 (d, 3JH,H= 11,4 Hz, 1H, BnO-3: CH2A), 

4,71(átfedő d, 3JH,H= 12,1 Hz, 1H, BnO-2: CH2A), 4,64 (átfedő m, 1H, BnO-2: CH2B), 4,57 

(átfedő d, 3JH,H= 11,4 Hz, 1H, BnO-3: CH2B), 4,57 (átfedő, 1H, H-1), 3,73 (átfedő t, 3JH,H= 

5,6 Hz, 1H, H-5), 3,72 (átfedő t, 3JH,H= 5,2 Hz, 1H, H-6A), 3,72 (átfedő t, 3JH,H= 9,8 Hz, 1H,  

H-3), 3,69 (átfedő t, 3JH,H= 5,2 Hz, 1H, H-6B), 3,6 (dd, 3JH,H= 6,4 és 3,7 Hz, 1H, H-2), 3,27 (s, 

3H, CH3), 3,21 (dd, 1H, 3JH,H= 3,8 Hz, 1H, H-4) 2,29 (s, 1H, OH-6); 13C-NMR (125 MHz, 

CDCl3) 137,9, 137,5, (BnO-2: C-1’és BnO-3: C-1’), 128,1, 128,06, 127,2 (BnO-3: C-2’,  

C-3’, C-4’, C-5’, C-6’), 127,6, 127,5, 126,9 (BnO-2: C-2’, C-3’, C-4’, C-5’, C-6’), 98,11  

(C-1), 77,4 (C-5), 75,1 (BnO-3: CH2’), 75,0 (C-2), 72,8 (BnO-2: CH2’), 68,1, (C-3), 62,4  

(C-6), 54,7 (CH3), 51,1 (C-4). A két epimert nem választom el egymástól. 

 

Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-

glükopiranozid (162) és metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-

dezoxi-α-D-galaktopiranozid (163) 

Egy gömblombikban oldom az aminok epimer keveréket (157+159, 2,23 g 6 mmol) 

metanol:víz 2:1 elegyben (48 ml) és a pH-t 9-re állítom telített NaHCO3 oldattal, majd Fmoc-

OSu (2,21 g, 6,53 mmol, 1,1 ekv.) THF-nal (15 ml) készült oldatát adagolom bele és kevertetem 

24 órán át. Majd a THF-t lepárlom róla, a maradékot extrahálom kétszer hexánnal (2x50 ml) és 

háromszor EtOAc-tal (3x50 ml). A hexános fázist kiöntöm, az egyesített EtOAc-os fázisokat 

mosom vízzel (100 ml) és telített NaCl oldattal (100 ml), szárítom (MgSO4), szűröm és 

koncentrálom. A maradék sárgás olajat kezelem éterrel, amelynek hatására a D-glüko epimer 

(162) fehér szilárd anyagként kiválik. (1,7 g, 96%, 1:1 arányt feltételezve). VRK: Rf = 0,15 

(éter/petroléter 4:1), []D
22=+28,3 (c=1, kloroform); 1H-NMR (500 MHz, CDCl3) dd, 

3JH,H= 2,4 és 7,2 Hz, 2H, Fmoc-H-6, Fmoc-H-6’), 7,46 (dd, 3JH,H= 7,0 and 3,0 Hz, 2H,  

Fmoc-H-3, Fmoc-H-3’), 7,34-7,15 (m, BnO Ar-H, Fmoc-H-4, Fmoc-H-5, Fmoc-H-4’, Fmoc-
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H-5’), 4,81 (d, 3JH,H= 11,7 Hz, 1H, BnO-3: CH2A), 4,70 (d, 3JH,H= 11,2 Hz, 1H, BnO-2: CH2A), 

4,58 (átfedő, 2H, BnO-2: CH2B, BnO-3: CH2B), 4,53 (d, 3JH,H= 3,3 Hz, 1H, H-1), 4,48 (dd, 

3JH,H= 10,7 és 4,2 Hz, 1H, Fmoc-CH2A), 4,36 (dd, 3JH,H= 10,7 és 4,2 Hz, 1H, Fmoc-CH2b), 4,25 

(d, 3JH,H= 6,9 Hz, 1H, NH), 4,08 (t, 3JH,H= 6,1 Hz, 1H, Fmoc-H-1), 3,58 (átfedő dd, 3JH,H= 9,8 és 

3,5 Hz, 1H, H-4), 3,57 (átfedő t, 3JH,H= 9,5 Hz, 1H, H-3), 3,52 (átfedő dd, 3JH,H= 8,8 és 3,2 Hz, 

1H, H-2), 3,46 (dd, 3JH,H= 12,7 és 7,2 Hz, 1H, H-6A), 3,40 (dd, 3JH,H= 12,7 és 7,2 Hz, 1H,  

H-6B), 3,25 (átfedő s, 3H, CH3), 3,25 (átfedő m, 1H, H-5); 13C-NMR (127 MHz, CDCl3) 

157,1 (Fmoc-C=O), 143,9, 143,3 (Fmoc-C-2 és Fmoc-C-2’), 140,9 (Fmoc-C-7 és Fmoc-C-

7’), 137,6 (BnO-3: C-1’’), 137,3 (BnO-2: C-1’), 128,1, 128,0, (Fmoc-C-4 és Fmoc-C-4’ és 

Fmoc-C-5 és Fmoc-C-5’), 127,9, 127,8, 127,6, 127,3 (BnO-3: C-2’’, C-3’’, C-4’’, C-5’’ és 

BnO-2: C-2’, C-3’, C-4’, C-5’), 127,6 (BnO-3: C-6’’), 127,5 (BnO-2: C-6’), 124,4 (Fmoc-C-3 

és Fmoc-C-3’), 119,6 (Fmoc-C-6, Fmoc-C-6’), 97,8 (C-1), 79,6 (C-2), 75,9 (C-3), 74,0  

(BnO-3: CH2’’), 72,8 (BnO-2: CH2’), 70,9 (C-5), 66,2 (Fmoc-CH2), 54,8 (CH3), 51,4 (C-4), 

46,8 (Fmoc-C-1). 

Az anyalúgot koncentrálom és kezelem hexánnal megkapva a D-galakto epimert (163) fehér 

habszerű anyagként (1,3 g, 75%). VRK: Rf = 0,23 (éter/petroléter 4:1), []D
22=+44 (c=0,5, 

kloroform); 1H-NMR (700 MHz, CDCl3) d, 3JH,H= 7,6 Hz, 2H, Fmoc-H-6, Fmoc-H-

6’), 7,50 (t, 3JH,H= 6,4 Hz, 2H, Fmoc-H-4, Fmoc-H-4’), 7,33-7,17 (m, 14H, BnO-2 Ar-H,  

BnO-3 Ar-H, Fmoc-H-3, Fmoc-H-5, Fmoc-H-3’, Fmoc-H-5’), 4,92 (d, 3JH,H= 8,5 Hz, 1H, NH), 

4,77 (d, 3JH,H= 12,8 Hz, 1H, BnO-3: CH2A), 4,63 (átfedő d, 3JH,H= 12,8 Hz, 1H, BnO-3: CH2B), 

4,62 (átfedő d, 3JH,H= 11,6 Hz, 2H, BnO-2: CH2A), 4,53 (d, 3JH,H= 3,5 Hz, 1H, H-1), 4,50 (d, 

3JH,H= 11,6 Hz, 1H, BnO-2: CH2B), 4,44 (dd, 3JH,H= 10,7 és 6,5 Hz, 1H, Fmoc-CH2A), 4,38 (dd, 

3JH,H= 10,7 és 6,5 Hz, 1H, Fmoc-CH2b), 4,27 (dd, 3JH,H= 8,2 és 4,9 Hz, 1H, H-4), 4,13 (t, 3JH,H= 

6,7 Hz, 1H, Fmoc-H-1), 3,94 (dd, 3JH,H= 9,9 és 4,4 Hz, 1H, H-5), 3,82 (t, 3JH,H= 6,9 Hz, 1H,  

H-3), 3,45 (m, 1H, H-6A), 3,40 (dd, 3JH,H= 9,8 és 3,3 Hz, 1H, H-2), 3,35 (m, 1H, H-6B), 3,28 (s, 

3H, CH3), 3,03 (br t, 3JH,H= 5,4 Hz, 1H, OH-6); 13C-NMR (176 MHz, CDCl3) 158,0 (Fmoc-

C=O), 143,7, 143,4 (Fmoc-C-2 és Fmoc-C-2’), 141,3, 141,2 (Fmoc-C-7 és Fmoc-C-7’), 138,1 

(BnO-3: C-1’’), 137,8 (BnO-2: C-1’), 128,4, 128,3 (BnO-3: C-2’’, C-6’’, BnO-2: C-2’, C-6’), 

127,9, 127,8 (BnO-3: C-3’’, C-5’’, BnO-2: C-3’, C-5’), 127,71, 127,70 (BnO-3: C-4’’, BnO-2: 

C-4’), 127,69, 127,94, 127,04, 127,02 (Fmoc-C-4 és Fmoc-C-4’ és Fmoc-C-5 és Fmoc-C-5’), 

124,9, 124,8 (Fmoc-C-3 és Fmoc-C-3’), 119,97, 119,95 (Fmoc-C-6 és Fmoc-C-6’), 98,3 (C-1), 

75,5 (C-3), 75,3 (C-2), 73,5 (BnO-3: CH2’’), 71,4 (BnO-2: CH2’), 68,5 (C-5), 66,9 (Fmoc-CH2), 

60,8 (C-6), 55,4 (CH3), 49,7 (C-4), 47,2 (Fmoc-C-1).
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Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-

glükopiranozid-uronsav (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 2) 

A 162 vegyületet (2,23 g, 4 mmol) oldom THF és telített NaHCO3 1:1 arányú elegyében (20 ml) 

0 °C-on és TEMPO-t (125 mg, 0,8 mmol, 0,2 ekv.), KBr-ot (141 mg, 0,3 mmol, 0,3 ekv.) adok 

hozzá, majd 0,47 M NaOCl oldatot (háztartási hipó, 17,6 ml) csepegtetek bele. Egy óra 0 °C-

os kevertetés után újabb TEMPO-t (60 mg) és NaOCl oldatot (8 ml) adok hozzá és kevertetem 

ismét 1 órán át. Az oldatot ezután extrahálom kétszer hexánnal (2x20 ml). A vizes fázist pH-

ját 3-ra állítom telített NaHSO4 oldattal és extrahálom négyszer EtOAc-tal (4x50 ml). Az 

egyesített EtOAc-os fázisokat szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. A bepárlási 

maradékot eldörzsölöm hexánnal (30 ml). A termék fehér, szilárd anyag (2,35 g, 97%). VRK: 

Rf = 0,18 (metanol/EtOAc/AcOH 9:1:0.01); Op.: 158-160 °C; []D
22 =+35,9, (c=0,48, 

kloroform); HPLC, (gradiens 1): 1 csúcs, 27,41 perc. 1H-NMR (700 MHz, DMSO-d6) 

d, 3JH,H= 7,5 Hz, 2H, Fmoc-H-6, Fmoc-H-6’), 7,70 (dd, 3JH,H= 7,4 Hz, 2H, Fmoc-H-3, 

Fmoc-H-3’), 7,65 (d, 3JH,H= 7,6 Hz, 1H, NH), 7,40-7,18 (m, 14H, BnO Ar-H, Fmoc-H-4, Fmoc-

H-5, Fmoc-H-4’, Fmoc-H-5’), 4,91 (d, 3JH,H= 3,31 Hz, 1H, H-1), 4,70 (d, 3JH,H= 11,2 Hz, 1H,  

BnO-3: CH2A), 4,65 (átfedő d, 3JH,H= 12,04 Hz, 1H, BnO-2: CH2A), 4,64 (d, 3JH,H= 11,8 Hz, 

1H, BnO-2: CH2B), 4,55 (d, 3JH,H= 11,2 Hz, 1H, BnO-3: CH2B), 4,26 (átfedő d, 3JH,H= 9,02 Hz, 

1H,), 4,16 (átfedő d, 3JH,H= 9,02 Hz, 1H, Fmoc-CH2A), 4,14 (átfedő t, 1H, Fmoc-H-1), 4,03 (d, 

3JH,H= 10,5 Hz, 1H, H-5), 3,83 (t, 3JH,H= 9,7 Hz, 1H, H-3), 3,69 (dd, 3JH,H= 10,1 Hz, 1H, H-4), 

3,51 (dd, 3JH,H= 9,5 és 3,4 Hz, 1H, H-2), 3,33 (s, 3H, CH3); 13C-NMR (176 MHz, DMSO-d6) 

COOH-6), 155,7 (Fmoc-C=O), 143,8, 143,7 (Fmoc-C-2 és Fmoc-C-2’), 140,6 (Fmoc-

C-7 és Fmoc-C-7’), 138,6 (BnO-3: C-1’’), 138,4 (BnO-2: C-1’), 128,2, 127,9, 127,6, 127,5 

(BnO-3: C-2’’, C-3’’, C-4’’, C-5’’, C-6’’ és BnO-2: C-2’, C-3’, C-4’, C-5’, C-6’), 127,2 (Fmoc-

C-5 és Fmoc-C-5’), 127,0 (Fmoc-C-4 és Fmoc-C-4’), 125,3, 125,1 (Fmoc-C-3 és Fmoc-C-3’), 

120,1 (Fmoc-C-6 és Fmoc-C-6’), 97,6 (C-1), 79,2 (C-3), 77,9 (C-2), 74,3 (BnO-3: CH2’), 71,4 

(BnO-2: CH2’’), 69,9 (C-5), 65,7 (Fmoc-CH2), 55,0 (CH3), 54,0 (C-4), 46,5 (Fmoc-C-1). 

 

Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-

galaktopiranozid-uronsav (Fmoc-GalAPU(Me)-OH, 3) 

A 3 vegyület előállítása az előzővel azonos módon történt a 163 Fmoc származékból (1,20 g, 

2 mmol) kiindulva. A termék fehér por (1,04 g, 85%). VRK: Rf = 0,38 (metanol/EtOAc/AcOH 

9:1:0.01); Op.: 75-78 °C; []D
22=+58,4, (c=0,49, kloroform); HPLC (gradiens 1): 1 csúcs, 

27,38 perc. 1H-NMR (700 MHz, DMSO-d6) d, 3JH,H= 7,5 Hz, 2H, Fmoc-H-6,Fmoc-H-
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6’), 7,77 (dd, 3JH,H= 7,4 Hz, 2H, Fmoc-H-3, Fmoc-H-3’), 7,64 (d, 3JH,H= 10,6 Hz, 1H, NH), 

7,44-7,18 (m, 14H, BnO Ar-H, Fmoc-H-4, Fmoc-H-5, Fmoc-H-4’, Fmoc-H-5’), 4,86 (d, 

3JH,H= 5,31 Hz, 1H, H-1), 4,72 (átfedő d, 3JH,H= 11,7 Hz, 1H, BnO-3: CH2A), 4,71 (átfedő t, 1H, 

H-4), 4,69 (átfedő d, 3JH,H= 11,8 Hz, 1H, BnO-2: CH2A), 4,59 (d, 3JH,H= 11,8 Hz, 1H, BnO-2: 

CH2B), 4,49 (d, 3JH,H= 11,7 Hz, 1H, BnO-3: CH2B), 4,38 (d, 3JH,H= 1,7 Hz, 1H, H-5), 4,18 (átfedő 

t, 1H, Fmoc-H-1), 4,17 (átfedő m, 2H, Fmoc-CH2), 4,0 (dd, 3JH,H= 10,4 és 6,7 Hz, 1H, H-3), 

3,92 (dd, 3JH,H= 10,2 és 5,9 Hz, 1H, H-2), 3,30 (s, 3H, CH3); 13C-NMR (176 MHz, DMSO-d6) 

COOH-6), 156,2 (Fmoc-C=O), 143,8, 143,7 (Fmoc-C-2 és Fmoc-C-2’), 140,6 (Fmoc-

C-7 és Fmoc-C-7’), 138,9 (BnO-3: C-1’’), 138,6 (BnO-2: C-1’), 128,0, 127,9, 127,6, 127,3 

(BnO-3: C-2’’, C-3’’, C-4’’, C-5’’, C-6’’ és, BnO-2: C-2’, C-3’, C-4’, C-5’, C-6’), 127,3 

(Fmoc-C-5 és Fmoc-C-5’), 127,2 (Fmoc-C-4 és Fmoc-C-4’), 125,5 (Fmoc-C-3 és Fmoc-C-3’), 

120,0 (Fmoc-C-6 és Fmoc-C-6’), 98,2 (C-1), 75,4 (C-2), 74,8 (C-3), 71,8 (BnO-2: CH2’), 70,2 

(BnO-3: CH2’’), 68,3 (C-5), 65,8 (Fmoc-CH2), 50,5 (C-4), 46,5 (Fmoc-C-1). 

 

5.5.1. Az oxim csoport redukciói 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid (159): az oxim (111) 

redukciója LiAlH4 reagenssel 

Az oximot (111, 0,2 g, 0,52 mmol) oldom szárított dietil-éterben (3 ml) és hozzáadom a LiAlH4 

(0,086 g, 3,12 mmol) szárított dietil-éteres oldatát (5 ml) 0 °C-on, és kevertetem 24 órát. A 

reakciót leállítom MeOH és MeOH.HCl oldat adagolásával (5 ml). Az oldószert koncentrálom, 

majd a maradék olajat visszaoldom telített NaHCO3 oldatába és extrahálom dietil-éterrel 

(3x10 ml). Az egyesített szerves fázisokat szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. A 

termék színtelen olaj (0,11 g, 57%). Az NMR vizsgálatok alapján a termék megegyezik az oxim 

nem-sztereoszelektív redukciójánál kapott D-glüko epimerrel (159).  

 

Az oxim (111) és a hidroxilamin epimer keverékek (160+161) redukciói: 

Redukció NaBH(OAc)3 reagenssel 

Az oximot (111, 0,19 g, 0,5 mmol) feloldom szárított iPrOH-ban (5 ml) és 15 °C-on 

többrészletben hozzáadom a NaBH(OAc)3-et (0,31 g, 1,5 mmol, 3 ekv.) és kevertetem 

szobahőmérsékleten 1 napig. A reakció nem indult el, ezért feldolgozom: vízzel hígítom (5 ml) 

és a pH-t 7-re állítom telített Na2CO3 oldattal, majd extrahálom DCM-nal (2x10 ml) és szárítom 

(MgSO4), majd szűröm és koncentrálom. A kapott sárgás olajat éter-hexán elegyével kezelem 

és visszanyerem a kiindulási anyagot (0,14 g). 
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Transzfer hidrogénezés HCOONH4 jelenlétében: 

a) A hidroxilaminok keverékét (160+161, 0,1 g, 0,25 mmol) oldom MeOH/víz 2:1 arányú 

elegyében (1,6 ml) és hozzáadom az HCOONH4-ot (0,032 g, 0,5 mmol, 2 ekv.) és a 10% Pd/C 

katalizátort (3 mg, 10 mol%) és kevertetem 18 órán át. Az elegyet szűröm perliten, majd a 

szűrletet hígítom vízzel, extrahálom EtOAc-tal (3x5 ml) és az egyesített fázisokat mosom 

telített NaCl oldattal (1x10 ml), majd szárítom (MgSO4), szűröm és koncentrálom. A termék 

több komponensű, fehér olaj, 0,09 g. VRK: Rf = 0,31 és 0,22 (EtOAc/metanol 9:1).  

b) A reakciót megismételtem Zn jelenlétében, azonban itt csak vékonyrétegen tudtam 

kimutatni az aminok jelenlétét, izolálni nem sikerült. 

Redukció Zn-AcOH jelenlétében 

Az oximot (111, 0,1 g, 0,25 mmol) oldom AcOH/víz 3:1 elegyében (2 ml) és beleadagolom kis 

részletekben a Zn port, majd 80 °C-on melegítem 3 órát. A reakcióelegy barnul, ezután 

kevertetem 3 napig, azonban csak a kiindulási anyag bomlása figyelhető meg. Az elegyet dietil-

éterrel hígítom (2 ml) és extrahálom telített Na2CO3 oldattal (3x5 ml), majd szárítom, szűrőm 

és koncentrálom. Barna olajat kapok, ami bomlás termékeket tartalmaz.  

Redukció BH3.THF reagenssel: 

a) Az oximot (111, 0,05 g, 0,13 mmol) oldom száraz THF-ban (1 ml) és -5 °C-on, inert 

atmoszférában hozzáadom a BH3.THF komplexet (1,5 M, 0,43 ml) és kevertetem 

szobahőmérsékleten 7 napig. A kiindulási anyag bomlik, nem izolálom a terméket. 

b) A hidroxilaminok keveréket (160+161, 0,05 g, 0,14 mmol) oldom száraz THF-ban 

(1 ml) és -5 °C-on, inert atmoszférában hozzáadom a BH3.THF komplexet (1,5 M, 0,43 ml) és 

kevertetem szobahőmérsékleten, amíg a kiindulási anyag eltűnik (VRK: EtOAc/metanol 9:1, 

7 nap). Az elegyet MeOH-lal semlegesítem és koncentrálom. A várt termék vékonyrétegen 

detektálható, de más szennyezőket is tartalmaz.  

Redukció NaBH4–CuSO4 komplexével: 

A CuSO4.5H2O-et (0,05 g, 0,2 mmol) oldom MeOH-ban (5,2 ml) és 0 °C-on hozzáadom a 

NaBH4 egy részét (0,007 g, 0,2 mmol), majd a fekete kolloid oldathoz hozzáadom a 

hidroxilaminok/oxim (160+161 / 111, 0,2 g, 0,5 mmol) MeOH-os oldatát (2 ml) és forralom 

15 percig. Majd hűtöm és 0 °C-on hozzáadom a többi NaBH4-et (0,077 g, 2 mmol) és ismét 

forralom 15 percig. Az elegyet jégre öntöm és pH~10-en (2% NaOH oldat) extrahálom dietil-

éterrel (3x20 ml), majd az egyesített fázisokat mosom vízzel (1x40 ml), szárítom (MgSO4) és 

koncentrálom. A maradék fehér olaj az oxim kiindulási anyag; vagy a hidroxilaminok esetében 

az oxim származék (0,18 g). 
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Redukció H-Cube® készülékben N2H4.H2O jelenlétében: 

a) Az oximot (111, 0,1 g, 0,25 mmol) oldom víz/EtOH 1:1 elegyében (20 ml), hozzáadom 

a N2H4.H2O-t (1 ml) és RaNi vagy 10% Pd/C katalizátoron, 70 baron, 80 °C-on redukálom, 

0,4 ml/perc áramlási sebességgel, többszöri recirkuláltatással. Az elegyet koncentrálom. A 

maradék anyag megegyezik a kiindulási oximmal.  

b) A hidroxilaminok keverékét (160+161, 0,11 g, 0,28 mmol) oldom MeOH-ban (20 ml) 

és hozzáadom a N2H4.H2O-t (1 ml) és RaNi katalizátoron 70 baron, 80 °C-on redukálom, 

0,4 ml/perc áramlási sebességgel, háromszor recirkuláltatom. Az elegyet koncentrálom, amiben 

kimutathatók az aminok és egyéb bomlástermékek. 

 

5.6. A diamid modell vegyületek előállítása 

Oxazin 99 

Egy háromnyakú gömblombikba bemérem a metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozidot (90, 

2,0 g, 5,3 mmol) és oldom szárított DCM-ban (26 ml), 0 °C-on, N2 atmoszféra alatt. Ehhez kis 

részletekben hozzáadom a Cl3CCN-t (0,56 ml, 5,6 mmol, 1,05 ekv.) és a DBU-t (12 µl, 

0,05 mmol, 0,01 ekv), majd kevertetem 5 percig 0 °C-on. Ezután hozzáadom a piridint (2,2 ml, 

5 ekv.) és a Tf2O-et (1,3 ml, 8 mmol, 1,5 ekv.) és kevertetem újabb 5 percig 0 °C-on. Ezt 

követően hozzáadom a DIEA-t (5,3 ml, 5 ekv.) és kevertetem szobahőmérsékleten 3,5 órát, 

majd koncentrálom az elegyet. A maradék vörös, olajos anyagot szilikapadon szűröm. Eluens 

petroléter/EtOAc 4:1. A termék citromsárga olaj (1,89 g, 70%). VRK: Rf = 0,19 

(EtOAc/petroléter 4:1), MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 500,2, mért: 500,1. 

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid (157): az oxazin gyűrű 

felnyitása 

Egy gömblombikban az oxazin 99 (0,64 g, 1,3 mmol) 80%-os vizes ecetsavas (7,5 ml) oldatát 

kevertetem 30 percig szobahőmérsékleten. Az oldószert eltávolítom, és többször toluolt párolok 

le a maradék anyagról. A termék halványsárga olaj (0,57 g), amit tisztítás nélkül alakítok 

tovább.  

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-6-O-acetil-α-D-galaktopiranozid (157Ac)  

Egy gömblombikban oldom a D-galakto konfigurációjú amino származékot (157, 0,48 g, 

1,3 mmol) piridinben (5,7 ml) és 0 °C-on hozzáadom az Ac2O-et (1,5 ml). Az elegyet egy 

éjszakán át 0 °C-on tartom. Ezután koncentrálom, majd többször toluolt párolok le róla. A 
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maradék sárgás olajat hexánnal eldörzsölöm. A termék halványsárga olaj (0,49 g, 85%).  

VRK: Rf = 0,75 (EtOAc/petroléter 4:1), IR ν= 3265 (NH), 3035-2901 (CH), 1741 (C=O), 1645 

(Amid-I), 1539 (Amid-II).  

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid (168) 

Egy gömblombikban feloldom a 157Ac vegyületet (0,49 g, 1,1 mmol) metanolban (13 ml) és 

2M NaOMe oldatot (0,27 ml) csepegtetek bele a pH~t 9-re állítva. Kevertetem 1 órát 

szobahőmérsékleten, majd semlegesítem 2M HCl oldattal (0,2 ml) és koncentrálom. A termék 

halvány sárga olaj (0,39 g, 86%). VRK: Rf = 0,65 (EtOAc/éter 1:1), IR ν= 3320 (OH, NH), 

3045-2892 (CH), 1647 (Amid-I), 1543 (Amid-II) cm-1. 

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid-uronsav (169) 

A 168 anyagot (0,39 g, 0,7 mmol) oldom DCM-telített NaHCO3 oldat 2:1 arányú elegyében 

(15 ml) és 0 °C-on hozzáadom a TEMPO-t (28 mg, 0,14 mmol, 0,2 ekv.), majd 0,47 M NaOCl 

oldatot (háztartási hipó, 5,4 ml) csepegtetek bele. Kevertetem 1 órát 0 °C-on, majd 

feldolgozom. Az elegyet hidegen extrahálom kétszer hexánnal (2x15 ml), a hexános egyesített 

fázisokat mosom telített NaHCO3 oldattal (20 ml), majd a hexános fázisokat kiöntöm. A vizes 

fázisokat egyesítem és savanyítom telített NaHSO4 oldattal (pH~2), majd extrahálom EtOAc-

tal (4x20 ml) és az egyesített szerves fázisokat szárítom (MgSO4). Az elegyet szűröm, 

koncentrálom, fehér olajat kapok (0,28 g, 70%). VRK: Rf = 0,18 (EtOAc/metanol 9:1),  

IR ν= 3287 (NH), 3025-2876 (CH), 1720 (C=O), 1650 (Amid-I), 1540 (Amid-II). 

 

N-Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid)-uronamid 

(Ac-GalAPU(Me)-NHMe, 164) 

A 169 anyagot (0,26 g, 0,6 mmol) oldom szárított DCM-ban (34 ml) és hozzáadom a metilamin 

hidrokloridot (82 mg, 1,2 mmol, 2 ekv.), az EDCI-t (212 ul, 1,2 mmol, 2 ekv.) és a HOBt-t 

(162 mg, 1,2 mmol, 2 ekv.). Kevertetem szobahőmérsékleten 3 órát, majd hígítom DCM-nal 

(20 ml) és mosom hideg 2M HCl oldattal (2x50 ml), vízzel (50 ml), hideg telített NaHCO3 

oldattal (2x50 ml) és vízzel (50 ml). Az szerves fázist szárítom (MgSO4), majd szűröm és 

koncentrálom. A fehér olajos anyagot hexánnal kezelem, és fehér kristályt kapok (0,106 g, 

41%). VRK: Rf = 0,19 (EtOAc/metanol 9:1), IR ν= 3303 (NH), 3045-2865 (CH), 1654 (Amid-

I), 1540 (Amid-II) cm-1. HPLC (gradiens 1): 1 csúcs, 16,14 perc. 1H-NMR (700 MHz, CDCl3) 

-m, 10H, BnO Ar-H), 5,41 (d, 3JH,H= 8,7 Hz, 1H, BnO-3: CH2A) 5,16, (d, 3JH,H= 

8,7 Hz, 1H, BnO-2: CH2A) 4,84 (átfedő d, 3JH,H= 8,7 Hz, 1H, BnO-3: CH2B), 4,81 (átfedő d, 
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3JH,H= 8,7 Hz, 1H, BnO-2: CH2B), 4,63 (d, 3JH,H= 3,4 Hz, 1H, H-1), 4,58 (d, 3JH,H= 3,4 Hz, 1H, 

H-5), 4,47 (dd, 3JH,H= 7,8 Hz, 1H, H-3), 3,94 (dd, 3JH,H= 7,8 és 3,4 Hz, 1H, H-2), 3,41 (dd, 

3JH,H= 9,4 és 3,4 Hz, 1H, H-4), 3,31 (s, 3H, OCH3), 2,71 (s, 3H, C(O)NHCH3), 1,91 (s, 3H, 

NHC(O)CH3); 13C-NMR (176 MHz, DMSO-d6) COO-6), 186,7 (NHC(O)CH3), 138,4 

(BnO-3: C-1’’), 138,1 (BnO-2: C-1’), 128,5, 128,4, 128,3, 128,3, 127,9, 127,8, 127,6 (BnO-3: 

C-2’’, C-3’’, C-4’’, C-5’’, C-6’’ és, BnO-2: C-2’, C-3’, C-4’, C-5’, C-6’), 98,3 (C-1), 76,3  

(C-2), 75,1 (C-3), 73,8 (BnO-2: CH2’), 71,8 (BnO-3: CH2’’), 69,6 (C-5), 56,1 (C-4), 48,1 (CH3), 

25,9 (C(O)NHCH3), 23,5 (NHC(O)CH3). MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 443,8, mért: 443,6. 

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-6-O-acetil-α-D-glükopiranozid (159Ac) 

a) Egy gömblombikban az aminok keverékét (157+159, 0,95 g, 2,6 mmol) oldom 

piridinben (11,5 ml) és 0 °C-on hozzáadom az Ac2O-et (3 ml). Az elegyet egy éjszakán át 0 °C-

on tartom. Ezután koncentrálom, majd többször toluolt párolok le róla. A maradék fehér, szilárd 

anyagot dietil-éterrel kezelem. A D-glüko epimer (159Ac) fehér kristályként válik ki (0,47 g, 

81%). VRK: Rf = 0,71 (EtOAc/éter 1:1). IR ν= 3200 (NH), 3032-2889 (CH), 1737 (C=O), 1644 

(Amid-I), 1539 (Amid-II), 1230 (COC) cm-1. A D-galakto epimer (157Ac) oldatban marad, 

amelyet bepárolva színtelen olajat kapok (0,42 g, 72%). 

b) Egy gömblombikban oldom a D-glüko konfigurációjú amino származékot (159, 0,1 g, 

0,27 mmol) piridinben (1,5 ml) és 0 °C-on hozzáadom az Ac2O-et (0,05 ml). Az elegyet egy 

éjszakán át 0 °C-on tartom. Ezután koncentrálom, majd többször toluolt párolok le róla. A 

maradék sárgás olajat dietil-éterrel eldörzsölöm. A termék halványsárga olaj (0,12 g, 86%). 

Analitikai adatai megegyeznek az a) pontban leírt termékével.  

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid (166)  

A 168 vegyületnél leírt recept alapján Zemplén-dezacetilezést alkalmazva a 159Ac anyagból 

(0,3 g, 0,6 mmol) kiindulva fehér szilárd anyagot kapok (0,27 g, 98%). VRK: Rf = 0,55 

(EtOAc/éter 1:1), IR ν= 3402 (OH), 3209 (NH), 3032-2890 (CH), 1644 (Amid-I), 1543  

(Amid-II) cm-1. MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 416,3, mért: 416,3 

 

Metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid-uronsav (167)  

A 166 anyagból (0,27 g, 0,65 mmol) a D-galakto epimernél (169) leírt módon elvégezve a 

reakciót halványsárga olajat kapok (0,26 g, 98%). VRK: Rf = 0,11 (EtOAc/metanol 9:1),  

IR ν= 3344 (OH), 3290 (NH), 3030-2860 (CH), 1720 (C=O), 1604 (Amid-I), 1540 (Amid-II) 

cm-1. MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 430,2, mért: 430,3. 
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N-Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid)-uronamid 

(Ac-GlcAPU(Me)-NHMe, 165) 

Az Ac-GalAPU(Me)-NHMe (164) vegyületnél leírt módon a 167 vegyületből (0,21 g, 

0,5 mmol) állítom elő ezt a modell vegyületet. Az extrakciók után hexános eldörzsöléssel 

kapom a 165 vegyületet fehér, szilárd anyagként (0,12 g, 55%). VRK: Rf = 0,25 

(EtOAc/metanol 9:1), HPLC (gradiens 1): 1 csúcs, 18,2 perc, 1H-NMR (700 MHz, CD3OD) 

-m, 10H, BnO Ar-H), 4,82 (d, 3JH,H= 10,8 Hz, 1H, BnO-3: CH2A) 4,74, (d, d, 3JH,H= 

10,8 Hz, 1H, BnO-3: CH2B) 4,68 (átfedő d, 3JH,H= 11,8 Hz, 1H, BnO-2: CH2A), 4,62 (átfedő d, 

3JH,H= 11,8 Hz, 1H, BnO-2: CH2B), 4,67 (átfedő d, 1H, H-1), 4,04 (td, 3JH,H= 9,7 és 2,9 Hz, 1H, 

H-3,), 3,96 (d, 3JH,H= 2,9 Hz, 1H, H-5), 3,86 (t, 3JH,H= 8,9 Hz, 1H, H-2), 3,61 (m, 1H, H-4), 

3,30 (s, 3H, OCH3), 2,7 (s, 3H, C(O)NHCH3), 1,89 (s, 3H, NHC(O)CH3); 13C-NMR (176 MHz, 

DMSO-d6) COO-6), 170,1 (NHC(O)CH3), 138,6 (BnO-3: C-1), 138,1 (BnO-2:  

C-1’), 128,1, 127,9, 127,8, 127,61 127,4, 127,2 (BnO-3: C-2’’, C-3’’, C-4’’, C-5’’, C-6’’ és, 

BnO-2: C-2’, C-3’, C-4’, C-5’, C-6’), 98,3 (C-1), 79,8 (C-2), 78,3 (C-3), 74,8 (BnO-2: CH2’), 

72,7 (BnO-3: CH2’’), 70,5 (C-5), 54,6 (C-4), 53,2 (CH3), 24,7 (C(O)NHCH3), 21,5 

(NHC(O)CH3). MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 443,8, mért: 443,6. 

 

5.7. Az O-benzil védőcsoport eltávolítása  

a) A H-GXXG-NH2 modell peptidet (174, 10 mg) oldom 95% TFA és 5% víz elegyében 

(1 ml) és kevertetem szobahőmérsékleten 18 órán át. Az elegyet koncentrálom és sárgás olajat 

kapok (5 mg). MS alapján a termék több komponensű, a reakció nem volt teljes. 

b) A 2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozidot (90, 50 mg, 0,13 mmol) oldom száraz DCM-

ban 0 °C-on vagy szobahőmérsékleten és hozzáadom a vízmentes FeCl3-ot (173 mg, 

1,07 mmol, 8 ekv. 0°C vagy 126 mg, 0,8 mmol, 6 ekv. 25°C esetén) és kevertetem 2 órát. A 

reakciót leállítom víz adagolásával (2 ml) és hígítom kloroformmal (2 ml), majd elválasztom. 

A szerves fázist mosom telített NaCl oldattal (1x5 ml), majd szárítom (MgSO4), szűröm és 

koncentrálom. Barna olajos anyagot kapok mindkét esetben, ami több komponensű.  

c) Az Ac-GlcAPU(Me)-NHMe diamid modell vegyületet (165, 20 mg, 0,04 mmol) oldom 

metanolban (20 ml) és H-Cube® készülékben redukálom: katalizátor 20% Pd(OH)2/C, nyomás 

50 bar, hőmérséklet 80 °C, áramlási sebesség 0,5 ml/perc, kétszeres recirkuláció. A reakció 

után az elegyet koncentrálom vákuumban, kezelem dietil-éterrel, szűröm és fehér habszerű 

anyagot kapok (15 mg, 85%). VRK: Rf = 0,19 (EtOAc/MeOH 4:1) 1H-NMR (700 MHz, 
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CD3OD)  4,81 (d, 3JH,H= 3,7, 1H, H-1), 3,96 (d, 3JH,H= 11,2 Hz, 1H, H-5), 3,89 (t, 3JH,H= 

11,2 Hz, 1H, H-4), 3,74 (t, 3JH,H= 9,7 Hz, 1H, H-3), 3,55 (dd, 3JH,H= 9,8 és 3,7 Hz, 1H, H-2), 

3,43 (s, 3H, OCH3), 2,73 (s, 3H, C(O)NHCH3), 1,96 (s, 3H, NHC(O)CH3);  

d) A H-GXXG-NH2 modell peptidet (174, 10 mg, 0,01 mmol) oldom metanolban (10 ml) 

és H-Cube® készülékben redukálom: katalizátor 10% Pd/C, nyomás 50 bar, hőmérséklet 80 °C, 

áramlási sebesség 0,5 ml/perc, háromszoros recirkuláció. A reakció után az elegyet 

koncentrálom vákuumban és liofilizálom. A termék halványsárga szilárd anyag (3,2 mg, 62%). 

1H-NMR-ben nem látható O-benzil csoportokhoz tartozó jel. MS (ESI): m/z számolt [M+H]+ 

510,2, mért: 510,2.  

 

5.8. Peptidkapcsolások szilárd fázison 

5.8.1. Cukoraminosav felkapcsolása RAM-Tentagel® gyantára  

a) A RAM-Tentagel® gyantát (kapacitás 0,24 mmol/g, 0,100 g) duzzasztom 20 percig 

DMF-ban (2 ml). Leszűröm az oldószert és lehasítom az Fmoc védőcsoportot 2% DBU, 2% 

piperidin DMF-os oldatával 3 percig rázatva (2 ml), majd leszűröm és újabb eleggyel 17 percig 

rázatom (2 ml). A gyantát mosom DMF-dal (2x), DCM-nal (3x), MeOH-lal (2x) és dietil-éterrel 

(1x). Kaiser tesztet csinálok, ami pozitív (kék színű), ezért a gyantát ismét duzzasztom DMF-

ban (2 ml), majd szűröm. Előkészítem az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2, 44 mg, 3 ekv.) és HOBt 

(10 mg, 3 ekv.) DMF-os oldatát (1 ml), hozzáadom az EDCI-t (13 µl, 3 ekv.), majd az oldatot 

a duzzasztott gyantára öntöm. Ezt rázatom 18 órán át, majd leszűröm az oldatot és mosom 

DMF-dal, DCM-nal, MeOH-lal és dietil-éterrel az előbbi módon és Kaiser tesztet csinálok, ami 

negatív (sárga), ezért gyantakapacitást mérek: 0,16 mmol/g, kapcsolási hatékonyság 66%.  

b) Hasítóelegy meghatározása: Az Fmoc-X-RAM-Tentagel gyantát duzzasztom és 

hasítom róla az Fmoc védőcsoportot az a) pontban leírtak szerint 10+40 percig, majd mosom a 

gyantát DMF-dal, DCM-nal, MeOH-lal és dietil-éterrel, és Kaiser tesztet csinálok. Ezt követően 

a gyantát duzzasztom és a szabad aminocsoportokat acetilezem piridin/Ac2O 9:1 arányú 

elegyével rázatva 3 órán át, majd mosom DMF-dal, DCM-nal, MeOH-lal és dietil-éterrel és 

Kaiser teszttel ellenőrzöm az acetilezést. A gyantát ezután ismét duzzasztom DCM-ban, három 

részre osztom és különböző elegyekkel hasítom a cukoraminosavat: a) 25% TFA, 70% DCM, 

2,5% víz, 2,5% TIS, 18 óra; b) 50% TFA, 42,5% DCM, 5% víz, 2,5% TIS, 3 óra és c) 75% TFA, 

17,5 DCM, 5% víz, 2,5% TIS, 3 óra. A terméket MS méréssel azonosítom: MS (ESI): m/z 

számolt [M+H]+ 429,2, mért a) háttér, b) 429,2 és 451,1 [M+NH4]
+, c) 429,2 és 451,1 

[M+NH4]
+ és 339,2 [M-Bn]+

. 
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c) Kapcsolási hatékonyság ellenőrzése: Az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) felkapcsolását 

megismétlem 0,05 g RAM-Tentagel® gyantán PyBOP (19 mg, 3 ekv.) és DIEA (12 µl, 6 ekv.) 

alkalmazásával 3 órás kapcsolási idővel. A mért kapacitás 0,2 mmol/g, kapcsolási hatékonyság 

83%. Elemanalízis: N tartalom 0,026 m/m%, referencia RAM-Tentagel® gyantára nézve. 

Kapcsolási hatékonyság: 81%. 

 

5.8.2. A -GXXG- modell peptidek előállítása 

5.8.2.1. Az első aminosav felkapcsolása RAM-Tentagel® gyantára  

A RAM-Tentagel® gyantát (kapacitás 0,24 mmol/g, 0,150 g) duzzasztom, majd hasítom az 

Fmoc védőcsoportot az előzőekben leírtak szerint (5.8.1.a). A Kaiser teszt kék színű, ezért a 

gyantát ismét duzzasztom DMF-ban (2 ml). Előkészítem az Fmoc-Gly-OH (32,1 mg, 3 ekv.) 

és HOBt (14,6 mg, 3 ekv.) DMF-os oldatát (1 ml), hozzáadom a DIC-et (17 µl, 3 ekv.) és az 

oldatot a duzzasztott gyantára öntöm. Rázatom 1 órát, majd leszűröm az oldatot. A gyantát 

mosom az előbbi módon (5.8.1.a) és Kaiser tesztet csinálok. A teszt sárga, ezért megmérem a 

gyanta kapacitását. Kapacitás: 0,24 mmol/g, a kapcsolási hatékonyság >99%.  

 

5.8.2.2. Az első aminosav felkapcsolása 2-Cl-tritil-klorid gyantára 

A gyanta eredeti kapacitása 1,6 mmol/g, ezt az első aminosav kapcsolásával csökkentem 

0,4 mmol/g alá. Ehhez a gyantát duzzasztom (0,1 g, feltételezett kapacitás 0,25 mmol/g) DCM-

ban és közben elkészítem az Fmoc-Gly-OH (11 mg, 1,5 ekv.) DCM-os oldatát (1 ml) és 

hozzáadom a DIEA-t (16 µl, 3,75 ekv.), majd a duzzasztott gyantára öntöm. Az elegyet rázatom 

1 órát, majd leszűröm. A gyantát mosom DMF-dal (2x), majd DCM/MeOH/DIEA 80:15:5 

arányú elegyével rázatom 15 percig, ezzel inaktiválom az aktív tritil-klorid csoportokat. Az 

elegyet leszűröm és mosom a gyantát DMF-dal (2x) és DCM-nal (2x), majd gyantakapacitást 

mérek. Kapacitás: 0,35 mmol/g. 

 

5.8.2.3. A H-GXXG-NH2 modell peptid felépítése RAM-Tentagel® gyantán  

Az aminosavak egyes kapcsolási lépéseit, a gyanta mosását és az Fmoc védőcsoport hasítását 

a 5.8.1.a) pontban leírtak alapján végeztem és Kaiser teszttel ellenőriztem. 

a) HATU/DIEA kapcsolószerrel (174) 

Az Fmoc-Gly-RAM-Tentagel gyantáról (kapacitás 0,19 mmol/g) hasítom az Fmoc csoportot. 

Az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2, 53,2 mg, 3 ekv.), HATU (32 mg, 2,9 ekv.) és DIEA (30 µl, 
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6 ekv.) elegyét összeöntöm és 4 órán át előaktiválom. Az aktívészteres elegyet öntöm a 

duzzasztott gyantára és rázatom 3 órát. A mosást követően a Kaiser teszt halványkék lett, ezért 

újrakapcsolom az aktivált aminosavat azonos bemérésekkel. A mosást követően a 

gyantakapacitás 0,10, kapcsolási hatékonyság: 55%. A szabad aminocsoportokat acetilezem az 

előbbi módon (5.8.1.b, Ac2O/piridin 1:9). Erről az Fmoc-GlcAPU(Me)-G-RAM-Tentagel 

gyantáról hasítom az Fmoc védőcsoportot (10+40 perc) és kapcsolom rá a következő 

cukoraminosav egységet: a gyantát Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2, 28 mg, 3 ekv.), HATU (17 mg, 

2,9 ekv.) és DIEA (16 µl, 6 ekv.) előaktivált elegyével rázatom 3 órát. A mosást követően a 

Kaiser teszt sárga. A gyantakapacitás 0,085, a kapcsolási hatékonyság 83%. Ismét hasítom az 

Fmoc védőcsoportot a protokoll szerint (10+40 perc) és kapcsolom az utolsó aminosavat: a 

gyantát Fmoc-Gly-OH (11 mg, 3 ekv.), HOBt (5,1 mg, 3 ekv.) és DIC (6 µl) DMF-es elegyével 

(1 ml) rázatom 1 órát. Mosom a gyantát, a Kaiser teszt sárga, kapacitás 0,08 (97%-os 

hatékonyság). A kész peptidet hasítom a gyantáról. Először eltávolítom az Fmoc védőcsoportot 

(3+17 perc), majd a duzzasztott gyantára öntöm a hasítóelegyet (87,5% TFA, 2,5% TIS, 5% 

víz, 5% tioanizol) és 3 órán át kevertetem. Szűröm és koncentrálom, majd hideg dietil-étert 

öntök rá és fehér, szilárd anyagot kapok (11 mg, 45%). HPLC (gradiens 1): 3 csúcs, 16,7 perc 

(25%), 19,0 perc (45%) és 25,6 (30%). MS (ESI): m/z számolt 870,2 [M+H]+, mért: 501,2  

(H-GXG-NH2), 690,2; 780,3 (-Bn), 870,3 (HGXXG-NH2, 174). 

b) HOBt/EDCI/DIEA kapcsolószerrel (174) 

Az Fmoc-Gly-RAM-Tentagel gyantáról (0,15 g, kapacitás 0,19 mmol/g) hasítom az Fmoc 

védőcsoportot és az a) pontban leírtak alapján kapcsolom az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) 

cukoraminosavat HOBt/EDCI/DIEA 3:3:6 ekvivalens alkalmazásával 18 órán át, előaktiválásra 

nincs szükség. A gyanta kapacitása 0,15 mmol/g, kapcsolási hatékonyság 79%. Az Fmoc-

GlcAPU(Me)-G-RAM-Tentagel gyantára ezt követően kapcsolom a második cukoraminosavat 

(2) szintén 18 órán át HOBt/EDCI/DIEA 3:3:6 ekvivalenssel. Mivel a Kaiser teszt halványkék 

színt ad, ezért újrakapcsolom azonos bemérésekkel 18 órán át. A kapacitás 0,11 mmol/g, 

kapcsolási hatékonyság 73%. Utolsó lépésben kapcsolom az Fmoc-Gly-OH aminosavat 3 órán 

át HOBt/DIC kapcsolószerekkel, melynek hatékonysága >99%, kapacitás 0,12 mmol/g. A 

peptidet hasítom a gyantáról az a) pontban leírtak alapján. A termék fehér, szilárd anyag (5 mg, 

30%). HPLC (gradiens 1): 3 csúcs, 15,5 perc (8%), 18,8 perc (36%) és 21,5 (55%).  

MS (ESI): m/z számolt 870,2 [M+H]+, mért: 723,3 (-Bn), 813,3 (H-XXG-NH2); 780,3 (-Bn), 

870,3 (HGXXG-NH2, 174). 
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c) HOBt/DIC kapcsolószerrel (174) 

Az Fmoc-Gly-RAM-Tentagel gyantáról (0,15 g, kapacitás 0,24 mmol/g) hasítom az Fmoc 

védőcsoportot és kapcsolom az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) cukoraminosavat HOBt/DIC 

3:3 ekv. kapcsolószerekkel 3 órán át előaktiválás nélkül. A gyanta kapacitása 0,24 mmol/g, a 

kapcsolás hatékonysága >99%. Erre kapcsolom a következő cukoraminosav egységet, az 

Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-t (2) HOBt/DIC-vel szintén 3:3:3 ekv. alkalmazásával 3 órán át. A 

kapcsolás hatékonysága 83%, kapacitás 0,19 mmol/g. Az utolsó aminosavat, az Fmoc-Gly-OH-

t szintén 3 ekvivalens alkalmazásával kapcsolom 1 órán át. A kapacitás 0,17 mmol/g, a 

hatékonyság 90%. Az Fmoc védelem eltávolítása után a peptidet a módosított eleggyel hasítom 

a gyantáról (50% TFA, 45% DCM, 2,5% víz, 2,5% TIS), és fehér szilárd anyagot kapok (22 mg, 

71%). HPLC (gradiens 1): 1 csúcs, 19,4 perc (95%). 1H-NMR spektrum mellékelve 

(115. oldal), MS (ESI): m/z számolt 870,4 [M+H]+, mért 870,6. 

d) PyBOP/DIEA kapcsolószerrel Fmoc-GlcAPU(Me)-OH cukoraminosavval (174) 

Az Fmoc-Gly-RAM-Tentagel gyantáról (0,15 g, kapacitás 0,24 mmol/g) hasítom az Fmoc 

védőcsoportot és kapcsolom az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) cukoraminosavat PyBOP/DIEA 

3:3:6 ekv. kapcsolószerekkel 3 órán át előaktiválás nélkül. A gyanta kapacitása 0,21 mmol/g, a 

kapcsolás hatékonysága 84%. Erre kapcsolom a következő cukoraminosav egységet, Fmoc-

GlcAPU(Me)-OH-t (2) PyBOP/DIEA-val szintén 3:3:6 ekv. alkalmazásával 3 órán át. A 

hatékonysága >99%, kapacitás 0,22 mmol/g. Az utolsó aminosavat, az Fmoc-Gly-OH-t 

3 ekvivalens alkalmazásával kapcsolom 1 órán át. A kapacitás 0,17 mmol/g, a hatékonyság 

79%. Az Fmoc védelem eltávolítása után a peptidet a módosított eleggyel hasítom a gyantáról 

(50% TFA, 45% DCM, 2,5% víz, 2,5% TIS), és fehér szilárd anyagot kapok (29 mg, 93%). 

HPLC (gradiens 1): 1 csúcs, 19,3 perc (95%). MS (ESI): m/z számolt 870,4 [M+H]+, mért 

870,5. 

e) PyBOP/DIEA kapcsolószerrel Fmoc-GalAPU(Me)-OH cukoraminosavval (176) 

Az Fmoc-Gly-RAM-Tentagel gyantára (0,15 g, kapacitás 0,21 mmol/g) kapcsolom az Fmoc-

GalAPU(Me)-OH (3) cukoraminosavat PyBOP/DIEA 3:3:6 ekv. kapcsolószerrel 18 órán át. 

Kapacitás 0,19 mmol/g, a kapcsolás hatékonysága >90%. Erre kapcsolom az Fmoc csoport 

hasítása utána a következő cukoraminosavat: Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3), PyBOP, DIEA 3:3:6 

ekv. beméréssel, 18 órán át. A kapacitás 0,19 mmol/g, kapcsolási hatékonyság >99%. Majd az 

Fmoc védőcsoport hasítása után az utolsó Fmoc-Gly-OH aminosavat is kapcsolom, kapacitás 

0,19 mmol/g, hatékonyság >99%. Az Fmoc eltávolítása után hasítom a peptidet a gyantáról az 

előzőek szerint. A termék oldódik dietil-éterben, ezért hexánnal csapom ki és fehér szilárd 

anyagot kapok (20 mg, 74%). HPLC (gradiens 1): 2 csúcs, 16,9 perc (15%), 19,6 perc (85%). 
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MS (ESI): m/z számolt 870,4 [M+H]+, mért 501,1 (H-GXG-NH2), 780,1 (-Bn), 870,1  

(H-GXXG-NH2, 176). 

f) Áramlásos nagyhatékonyságú peptidszintetizátorral (174) 

A RAM-Tentagel® gyantával töltött oszlopot (0,183 g, c=0,24 mmol/g) bekötöm a készülékbe 

és DMF-dal kondicionálom, 7 MPa nyomáson, 25 °C-on, 0,15 ml/perc áramlással. Eközben 

bemérem az aminosavakat és kapcsolószereket: 3 ekv. Fmoc-Gly-OH (0,034 g), 3 ekv. HOBt 

(0,015 g) és 3 ekv. DIC (18 µl) DMF-ban oldva (1 ml); 3 ekv. Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2, 

0,069 g), 3 ekv. PyBOP (0,059 g) és 6 ekv. DIEA (40 µl) DMF-ban oldva (1 ml). Elindítom a 

szekvenciát, a kapcsolás körülményei: Fmoc-Gly-OH esetében 1 órás, Fmoc-GlcAPU(Me)-OH 

(2) esetében 3 órás recirkuláció, utána mindig 20 perces mosás DMF-dal. Az Fmoc hasítás 

20 perc Fmoc-Gly-OH után és 2x20 perc az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH után; nyomás 7 MPa, 

hőmérséklet 25 °C, áramlási sebesség 0,15 ml/perc. A teljes szintézisidő 12 óra. A szekvencia 

végén mosom DCM-nal az oszlopot, majd kiveszem a gyantát az oszlopból és hasítom róla a 

peptidet a módosított eleggyel (50% TFA, 45% DCM, 2,5% víz, 2,5% TIS). Az oldatot szűröm 

a gyantáról, majd koncentrálom. A termék fehér, szilárd anyag (3 mg), ami HPLC vizsgálatok 

alapján több komponensű, MS alapján GXG szekvenciát is tartalmaz.  

g) A kapcsolásokat megismétlem 70 °C-on, azonos bemérésekkel és kapcsolási 

körülményekkel 0,179 g RAM-Tentagel® gyantán. A hasítás követően fehér, szilárd anyagot 

kapok (0,023 g, 79%). HPLC (gradiens 1): 2 csúcs, 15,0 perc (16%) és 19,3 perc (84%). MS 

(ESI): m/z számolt 870,4 [M+H]+, mért 501,6 (H-GXG-NH2), 870,5 (H-GXXG-NH2, 174). 

h) A kapcsolásokat megismétlem 70 °C-on 1,5 ekv. használatával (0,177 g RAM-

Tentagel® gyanta). Bemérések: 1,5 ekv. Fmoc-Gly-OH (0,015 g), 1,5 ekv. HOBt (0,008 g) és 

1,5 ekv. DIC (9 µl) DMF-ban oldva (1 ml); 1,5 ekv. Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2, 0,034 g), 

1,5 ekv. PyBOP (0,03 g) és 3 ekv. DIEA (20 µl) DMF-ban oldva (1 ml). A hasítás után fehér 

szilárd anyagot kapok (0,019 g, 66%). HPLC (gradiens 1): 2 csúcs, 15,1 perc (6%) és 19,3 perc 

(12%), 19,6 perc (74%). MS (ESI): m/z számolt 870,4 [M+H]+, mért 501,3 (H-GXG-NH2), 

780,2 (-Bn), 870,2 (H-GXXG-NH2, 174). 

 

5.8.2.4. A H-GXXG-OH modell peptid felépítése 2-Cl-tritil-klorid gyantán  

Az aminosavak egyes kapcsolási lépéseit, a gyanta mosását és az Fmoc védőcsoport hasítását 

a 5.8.1.a) pontban leírtak alapján végeztem és Kaiser teszttel ellenőriztem. 

Az Fmoc-Gly-Trt gyantáról (0,1 g, Kapacitás: 0,35 mmol/g) hasítom az Fmoc védőcsoportot, 

majd kapcsolom az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) cukoraminosavat HOBt/EDCI/DIEA 
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3:3:6 ekvivalens alkalmazásával 18 órán át, az előzőekben leírtak alapján (5.8.4.3. b) pont), 

előaktiválás nélkül. A gyanta kapacitása 0,21 mmol/g, kapcsolási hatékonyság 60%. Az Fmoc-

GlcAPU(Me)-G-Trt-gyantára ezt követően kapcsolom a második cukoraminosavat (2) szintén 

18 órán át HOBt/EDCI/DIEA 3:3:6 ekvivalenssel. A kapacitás 0,15 mmol/g, kapcsolási 

hatékonyság 77%. Utolsó lépésben kapcsolom az Fmoc-Gly-OH aminosavat 1 órán át 

HOBt/DIC kapcsolószerekkel: hatékonysága >99%, kapacitás 0,15 mmol/g. A peptidről 

eltávolítom az Fmoc védőcsoportot és hasítom DCM/MeOH/AcOH 8:1:1 arányú elegyével 

3 órán át. Az elegyet leszűröm és koncentrálom, majd dietil-éterrel kicsapom. A termék fehér, 

szilárd anyag (7 mg, 53%). HPLC (gradiens 1): 4 csúcs, 15,1 perc (15%), 15,8 perc (12%), 

19,6 perc (39%), 20,4 (34%). MS (ESI): m/z számolt 871,3 [M+H]+; mért: 445,2 (H-XG-OH), 

502,2 (H-GXG-OH), 814,4 (H-XXG-OH), 871,2 (H-GXXG-OH, 175).  

 

5.8.2.5. A H-VXVG-NH2 modell peptid előállítása 

Az aminosavak egyes kapcsolási lépéseit, a gyanta mosását és az Fmoc védőcsoport hasítását 

a 5.8.1.a) pontban leírtak alapján végeztem és Kaiser teszttel ellenőriztem. 

Az Fmoc-Gly-RAM-Tentagel gyantára (0,10 g, kapacitás 0,19 mmol/g) kapcsolom az Fmoc-

Val-OH aminosavat HOBt/DIC kapcsolószerekkel 1 órán át. Kapacitás 0,17 mmol/g, 

hatékonyság 89%. Erre az Fmoc védőcsoport hasítása után kapcsolom az Fmoc-GlcAPU(Me)-

OH cukoraminosavat (2, 31 mg) PyBOP/DIEA kapcsolószerekkel (26 mg/17 μl) 3:3:6 ekv. 

3 órán át. Kapacitás 0,17 mmol/g, hatékonyság >99%. Az Fmoc eltávolítása után kapcsolom az 

utolsó aminosavat: Fmoc-Val-OH (18 mg) PyBOP/DIEA kapcsolószerekkel (28 mg / 19 μl) 

3 órán át. Kapacitás 0,18 mmol/g, >99% hatékonyság. Hasítom az Fmoc védőcsoportot, majd 

a módosított eleggyel (50% TFA, 45% DCM, 2,5% víz, 2,5% TIS) a peptidet a gyantáról 3 órán 

át. A termék fehér por (6 mg, 81%). HPLC (gradiens 1): 1 csúcs, 16,2 perc (95%). MS (ESI): 

m/z számolt 642,1 [M+H]+; mért: 543,1 (H-XVG-NH2), 642,4 (H-VXVG-NH2, 179).  

 

5.9. A homooligomerek előállítása 

5.9.1. Tetramer: H-(GlcAPU(Me)4-NH2  

Az aminosavak egyes kapcsolási lépéseit, a gyanta mosását és az Fmoc védőcsoport hasítását 

a 5.8.1.a) pontban leírtak alapján végeztem és Kaiser teszttel ellenőriztem. 

A duzzasztott RAM-Tentagel® gyantátról (200 mg, c=0,24 mmol/g) hasítom az Fmoc 

védőcsoportot (10+20 perc). A mosást követően kapcsolom az első cukoraminosav egységet 
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3 órán át: Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-t (2, 88 mg, 3 ekv.) és a PyBOP-ot (75 mg, 3 ekv.) oldom 

DMF-ban (1 ml) és hozzáadom a DIEA-t (50 μl, 6 ekv.), majd a gyantára öntöm. A mosást 

követően a Kaiser sárga, kapacitás: 0,21 mmol/g, 86%. Hasítom az Fmoc védőcsoportot 

(10+40 perc), majd kapcsolom rá a következő cukoraminosavat szintén 3 ekvivalens 

alkalmazásával 3 órán át: Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-t (2, 76 mg, 3 ekv.) és PyBOP-ot (66 mg, 3 

ekv.) oldom DMF-ban (1 ml) és hozzáadom a DIEA-t (44 μl, 6 ekv.), majd a gyantára öntöm. 

A Kaiser sárga, így hasítom róla az Fmoc védőcsoportot (10+40) és kapcsolom a következő 

cukoraminosavat (2) azonos bemérésekkel szintén 3 órán át. A kapacitás 0,12 mmol/g, 57%. 

Az Fmoc csoportot ismét hasítom, majd kapcsolom az utolsó cukoraminosavat is 3 órán át: 

Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-t (2, 44 mg, 3 ekv.) és PyBOP-ot (37 mg, 3 ekv.) oldom DMF-ban (1 

ml) és hozzáadom a DIEA-t (25 μl, 6 ekv.), majd a gyantára öntöm. Kapacitás 0,08 mmol/g, 

hatékonyság 66%. Utolsó lépésként eltávolítom az Fmoc védőcsoportot (10+40), majd hasítom 

a kész peptidet a gyantáról a módosított eleggyel (50% TFA, 45% DCM, 2,5% víz, 2,5% TIS). 

3 óra kevertetés után az elegyet szűröm és a szűrletet koncentrálom. A maradékot vízzel 

felöntöm és kicsapom a terméket, majd centrifugálom. Leöntöm róla a vizet és szárítom KOH 

felett. A termék (180) fehér, szilárd anyag (13 mg). HPLC (gradiens 1): 1 csúcs 28,4 perc 

(95%). MS (ESI): m/z számolt 1495,6 [M+H]+; mért: 1495,4. 

 

5.9.2. Hexamer: H-(GlcAPU(Me)6-NH2 

Az aminosavak egyes kapcsolási lépéseit, a gyanta mosását és az Fmoc védőcsoport hasítását 

a 5.8.1.a) pontban leírtak alapján végeztem és Kaiser teszttel ellenőriztem. 

a) A RAM-Tentagel® gyantáról (200 mg, c=0,24 mmol/g) először hasítom az Fmoc 

védőcsoportot (10+20 perc). A mosást követően kapcsolom az első cukoraminosav egységet 

3 órán át rázatva: Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-t (2, 88 mg, 3 ekv.) és a PyBOP-ot (75 mg, 3 ekv.) 

oldom DMF-ban (1 ml) és hozzáadom a DIEA-t (50 μl, 6 ekv). A mosást követően a Kaiser 

sárga, kapacitás: 0,22 mml/g, 92%. Hasítom az Fmoc védőcsoportot (10+40 perc), majd 

kapcsolom rá a következő cukoraminosavat szintén 3 ekvivalens alkalmazásával 3 órán át: 

Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-t (2, 80 mg, 3 ekv.) és PyBOP-ot (68 mg, 3 ekv.) oldom DMF-ban 

(1 ml) és hozzáadom a DIEA-t (46 μl, 6 ekv.), majd a gyantára öntöm. A Kaiser sárga, így 

hasítom róla az Fmoc védőcsoportot (10+40) és kapcsolom a 3. cukoraminosavat (2) azonos 

bemérésekkel szintén 3 órán át. A kapacitás 0,15 mmol/g, 68%. Az Fmoc csoportot ismét 

hasítom és kapcsolom a 4. cukoraminosavat is 3 órán át: Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-t (2, 54 mg, 

3 ekv.) és PyBOP-ot (47 mg, 3 ekv.) oldom DMF-ban (1 ml) és hozzáadom a DIEA-t (31 μl, 
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6 ekv.), majd a gyantára öntöm. A Kaiser sárga, így hasítom róla az Fmoc védőcsoportot 

(10+40) és kapcsolom az 5. cukoraminosavat (2) azonos bemérésekkel szintén 3 órán át. A 

kapacitás 0,11 mmol/g, 73%. Az Fmoc csoportot ismét hasítom, majd kapcsolom az utolsó, 6. 

cukoraminosavat is: Fmoc-GlcAPU(Me)-OH-t (2, 51 mg, 3 ekv.) és PyBOP-ot (43 mg, 3 ekv.) 

oldom DMF-ban (1 ml) és hozzáadom a DIEA-t (29 μl, 6 ekv.), majd kapcsolom 3 órán át. 

Kapacitás 0,011 mmol/g, >99%. Utolsó lépésként hasítom az Fmoc védőcsoportot (10+40), 

majd hasítom a kész peptidet a gyantáról a módosított eleggyel (50% TFA, 45% DCM, 2,5% 

víz, 2,5% TIS). 3 óra kevertetés után szűröm az elegyet és a szűrletet koncentrálom. A 

maradékot vízzel felöntöm és kicsapom a terméket, majd centrifugálom. Leöntöm róla a vizet 

és hexánnal kicsapom a terméket, ami fehér, szilárd anyag (42 mg). HPLC (gradiens 1): 3 csúcs 

28,8 perc (12%), 31,2 perc (23%), 33,4 perc (65%). MS (ESI): m/z számolt 2232,9 [M+H]+; 

mért: 1495,6 (tetramer, 180), 1864,3 (pentamer, 182), 2232,2 (hexamer, 181).  

Preparatív RP-HPLC C-18 oszlopon tisztítom (19 mg): gradiens 50% B→100% B 100 perc, 

emelkedés 0,5%/perc, majd 100% B 30 perc. Minden frakcióban keverék. A legtisztább 

frakciók összetétele 4% pentamer (182), 80% hexamer (181) és 14% egyéb szennyező, ennek 

oka, hogy az anyag túl apoláris, nem eluálódik diszkrét csúcsként. 

b) Megismétlem a szintézist RAM-Tentagel® gyantán (201 mg, c=0,24 mmol/g). A 

kapcsolásokat a 3. cukoraminosavig 3 órán át, majd a 4., 5. és 6. cukoraminosav esetében 

18 órán át végzem. Kapcsolási hatékonyságok a 6. táblázatban láthatók (81. oldal). A peptidet 

hasítom a gyantáról 3 órán át (50% TFA, 45% DCM, 2,5% víz, 2,5% TIS) és ismét vízzel, majd 

hexánnal kezelve kapom meg a terméket fehér, szilár anyagként (52 mg). HPLC (gradiens 2): 

30% B→100% B 30 perc: 2 csúcs, 24,1 perc (15%), 26,1 perc (85%). MS (ESI): m/z számolt 

2232,9 [M+H]+; mért: 1117,2 [M+2H]2+, 1864,3 (pentamer, 182), 2232,3 (hexamer, 181). 

A nyersterméket RP-HPLC-n, C-18-as oszlopon tisztítom (18 mg): gradiens 30% B→100% B 

35 perc, emelkedés 2%/perc, majd 100% B 25 perc. A tiszta hexamer 34-36 perc között jön, 

11 mg. HPLC (gradiens 2): 1 csúcs, 25,9 perc (98%). MS (ESI): m/z számolt 1117,3 [M+2H]2+, 

2232,9 [M+H]+; mért: 1117,5 [M+2H]2+, 2233,9 (hexamer, 181).  
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6. Összefoglalás 

 

A foldamerek peptidomimetikum csoportja, mint önszerveződő, tervezhető térszerkezettel 

rendelkező oligomerek alkalmasak lehetnek peptid alapú gyógyszerek tervezésére és 

helyettesítésére. Doktori munkám során három új, piranóz gyűrűs β-cukoraminosav 

méretnövelt szintézisét valósítottam meg és sikeresen alátámasztottam ezek alkalmazhatóságát 

homo- és heterooligomerek felépítésével. 

 

Az Fmoc-ManAPC-OH (1) cukoraminosavat az epimer D-glüko konfigurációjú monomer 

szintézisének módosításával állítottam elő 6 lépésben. A szintézis kulcslépése, a C-1-es 

lánchosszabbítás 1,2-transz származékot, az N-ftaloil-per-O-acetil-D-mannózamin-cianidot 

(110) eredményezte, amelynek konfigurációját és a piranóz gyűrű nem várt 1C4 konformációját 

a röntgen-diffrakciós mérés egyértelműen bizonyította. Az új molekula továbbalakításával 

szilárdfázisú szintézisre alkalmas Fmoc védett származékokat, az Fmoc-ManAPC-OH (1) és 

Fmoc-ManAPC(Trt)-OH (136) cukoraminosavakat jó össztermeléssel sikerült előállítanom. 

 

A szintézissorban elsőként a D-mannózamin (46) nagytételű előállítását terveztem  

4-nitrofenilhidrazon származékon át benzilaminocsoport beépítésével a C-2-es pozícióba. Az 

így szintetizált új intermedier, nevezetesen az (N-acetil-2-benzilamino)-2-dezoxi-D-glükóz-4-

nitrofenilhidrazon (114) konfigurációját röntgen-diffrakciós szerkezetével és átfogó D-hexóz- 

és D-hexózamin arilhidrazonok származékait érintő NMR, IR, MS szerkezetvizsgálattal és 

elméleti számításokkal támasztottunk alá.99 

 

A 4,5-cisz-transz epimer pár Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) és Fmoc-GalAPU(Me)-OH (3) 

cukoraminosavak szintézisére új útvonalat dolgoztam ki,106 amelyben a két vegyületet közös 

oxim prekurzoron (111) keresztül állítottam elő. Ennek a kulcsintermediernek a kétlépéses, 

nem-sztereoszelektív redukciója 1:1 arányban eredményezte a két célmolekulát, a metil-2,3-di-

O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-glüko- és D-galaktopiranozidot, (159, 157), amelyekből a két 

új foldamer monomert 46% (2) ill. 32% (3) össztermeléssel állítottam elő. 

 

Az új cukoraminosavak felhasználásának vizsgálatára több modellvegyületet is 

szintetizáltam. Az amidkötés kialakításának körülményeit N-acetil- és C-metilamid 

származékok (Ac-GalAPU(Me)-NHMe, 164 és Ac-GlcAPU(Me)-NHMe, 165) vizsgálatával 

végeztem, amelyek igazolták, hogy a piranóz gyűrű flexibilitásának köszönhetően nincs 
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különbség a cisz- és transz konfigurációjú származékok reaktivitása között. A cukoraminosavak 

alkalmasságát a peptidkapcsolásra az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2, X) felhasználásával 

vizsgáltam. Négy, általánosan használt kapcsolószerrel is előállítottam a H-GXXG-NH2 modell 

peptidet (174).120 Ezzel a rövid szekvenciával modelleztem az α/β-, β/β és β/α amidkötés 

kialakítását és eredményesen dolgoztam ki új hasítási protokollt O-benzil védett peptidekre. 

Eredményeim alapján a PyBOP/DIEA reagens páros a legjobb választás a vizsgált 

cukoraminosavak kapcsolására. Az optimált eljárást egyéb szekvenciákban (H-VXVG-NH2, 

179) és az Fmoc-GalAPU(Me)-OH (2) monomerre is sikeresen alkalmaztam.  

A PyBOP/DIEA kapcsolószerrel kiválasztott α-aminosavak, alifás és ciklikus  

β-aminosavak, illetve β-cukoraminosavak esetében is vizsgáltuk az aktívészterek képződését. 

Megállapítottuk, hogy azok eltérő viselkedése, azaz az aktívészterek hidrolízise és stabilitása 

az adott aminosavak topológiájától függ. Ezek alapján új kapcsolási protokoll módosításokat 

javasolhattunk.122  

 

A két új, különböző hosszúságú homooligomert az Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) 

monomerből a modellvegyületeknél szerzett tapasztalataim alapján PyBOP/DIEA 

kapcsolószerrel állítottam elő. A tetramer (180) és hexamer (181) ECD spektrumai helikális 

jelleg kialakulására utalhatnak, amelyet azonban a 2D NMR térszerkezetvizsgálat nem 

támasztott egyértelműen alá, ennek fényében nem tekinthetők potenciális foldamereknek. 

Viszont a védőcsoportok eltávolítása új lehetőségeket kínál a későbbiekben. 

 

Eredményeim alapján megállapíthatom, hogy a három új cukoraminosav (1, 2, 3) előnyösen 

alkalmazható szilárdfázisú peptidszintézisek során, így lehetőség van rutinszerű használatukra. 

Segítségükkel új foldamerek állíthatók elő és a jövőben beépíthetők különböző peptid alapú 

gyógyszerekbe, hogy módosításukkal azok farmakokinetikai tulajdonságait előnyösen 

változtathassuk. 
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7. Summary 

 

Peptidomimetic group of foldamers, as self-assembling oligomers with predictable 

structure, can be useful in the design and replacement of peptide-based drugs. During my PhD 

work I accomplished the large-scale synthesis of three new, pyranoid β-sugar amino acids and 

I successfully confirmed their aptitude as building blocks in the synthesis of homo- and 

heterooligomers. 

 

The Fmoc-ManAPC-OH (1) sugar amino acid was prepared in 6 steps by modifying the 

synthesis of the D-gluco epimer in 6 steps. The key step of the pathway, the chain elongation at  

C-1 resulted in the 1,2-trans N-phthaloyl-per-O-acetyl-D-mannosamine cyanide (110). The 

configuration and the unexpected 1C4 pyranoid ring conformation of the compound were clearly 

demonstrated with X-ray diffraction. Transformation of this new compound led to two Fmoc 

protected derivatives which are suitable for peptide synthesis, the Fmoc-ManAPC-OH (1) and 

Fmoc-ManAPC(Trt)-OH (136) sugar amino acids in good overall yields. 

 

In the first part of the synthesis, the production of D-mannosamine (46) was planned in 

multigram-scale via 4-nitrophenylhydrazone derivative with incorporation of benzylamine at  

C-2 position. Configuration of the newly synthetized intermediate, namely, the N-acetyl-2-

benzylamino-2-deoxy-D-glucose 4-nitrophenylhydrazone (114) was confirmed by X-ray 

diffraction and comprehensive structural analysis of D-hexose and D-hexosamine 

arylhydrazones with NMR, IR and MS measurements and molecular modelling.99 

 

For preparation of the 4,5-cis-trans epimeric pair Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) and Fmoc-

GalAPU(Me)-OH (3) sugar amino acids a new pathway was developed,106 in which the two 

compounds were produced via the common oxime precursor (111). The non-selective reduction 

of this key intermediate resulted in the two target molecules, the methyl 2,3-di-O-benzyl-4-

amino-4-deoxy-α-D-gluco- (159) and D-galactopyranoside (157), from which the two novel 

foldamer monomers (2, 3) were synthetized with 46% and 32% overall yields, respectively. 

 

Thereafter, various model compounds were synthesized to study the feasibility of the new 

sugar amino acids. The conditions of amide bond formation were tested with N-acetyl- and C-

methyl amide derivatives (Ac-GalAPU(Me)-NHMe, 164 and Ac-GlcAPU(Me)-NHMe, 165) 

which showed no difference in the reactivity of the cis and trans compound due to the flexibility 
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of the pyranoside ring. The use of sugar amino acids in peptide coupling was examined with 

Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) as X monomer. The H-GXXG-NH2 model peptide (174) was 

synthetized with four common coupling reagents.120 With this short sequence the formation of 

α/β-, β/β and β/α amide bond could be modeled and thus, a new cleavage protocol was 

successfully developed for O-benzyl protected peptides. Based on my results the PyBOP/DIEA 

reagent pair is the best choice for coupling of such sugar amino acids. The optimized method 

was successfully applied to in case of other sequences (H-VXVG-NH2, 179) and Fmoc-

GalAPU(Me)-OH (2) monomer.  

The active esters of selected α-amino acids, aliphatic and cyclic β-amino acids as well as  

β-sugar amino acids were investigated also with PyBOP/DIEA coupling agent. Their different 

behavior, the hydrolysis of the active esters and their stability was found to depend on the 

topology of the given amino acid resides. Based on these, we could propose new modified 

coupling protocols.122 

 

Based on my experience with model peptides, two new different length homooligomers 

were synthetized with PyBOP/DIEA reagents from Fmoc-GlcAPU(Me)-OH (2) monomer. The 

ECD spectra of both tetramer (180) and hexamer (181) oligomers indicated a helical structure 

but it was not clearly confirmed by 2D NMR measurements, thus they cannot be considered 

potential foldamers. However, removal of the protecting groups might offer new opportunities 

in the future. 

 

Based on my result I conclude that the three new sugar amino acids are useful for solid phase 

peptide synthesis, hence, we can apply those, routinely. Furthermore, they can be used to create 

new foldamers and they can be incorporated into various peptide-based drugs to modify their 

pharmacokinetic properties advantageously. 
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9. Függelék 

9.1.Táblázatok 

1. táblázat Karakterisztikus 1H- és 13C-NMR adatok (δ és 3J) piranóz gyűrűs (A) és nyíltláncú (C)  

D-hexóz arilhidrazonok, D-hexózamin arilhidrazonok hidroklorid sói és N-acetil származékai esetén  

(DMSO-d6, T= 298,7 K, c=0,1-0,2 M) 

Komponens Izomer: 
Aa vagy C és % 

anomer: 
α vagy β 

 (ppm)b 3J (Hz)c 

Hexóz/hexózamin 
arilhidrazon Szám 1H (H-1) 13C (C-1) JH-1,H-2 

Φ-Glc 118 
A: 40d 
C(α): 5 

C(β): 55 

7,13 
4,9 
3,71 

141,3 
92,7 
91,2 

6,4 
3,4 
9,1 

NO2-Φ-Glc 119 
A: 60 

C(β): 40 
7,36 
3,79 

147,2 
91,2 

6,4 
8,5 

Φ-Man 120 A 7,16 146,3 7,0 
NO2-Φ-Man 112 A 7,36 148,5 6,7 

Φ-Gal 121 A 7,27 142,9 6,3 
NO2-Φ-Gal 57 A 7,45 148,8 6,0 
NO2-Φ-Tal 58 A 7,41 147,3 6,6 

Φ-GlcNH3
+ 128+ 

A: 95 
C(β): 5 

7,20 
4,10 

132,7 
87,8 

3,5 
10,2 

NO2-Φ-GlcNH3
+ 129+ C(β) 4,12 87,4 

10,7 
9,6 

Φ-ManNH3
+ 122+ A 7,35 145,8 3,9 

NO2-Φ-ManNH3
+ 123+ A 7,60 134,1 3,3 

Φ-GalNH3
+ 126+ A: 93 

C(β): 7 
7,20 
4,03 

134,7 
88,0 

4,0 
9,9 

NO2-Φ-GalNH3
+ 127+ 

A: 80 
C(α): 5 

C(β): 15 

7,48 
5,23 
4,09 

140,7 
89,5 
87,9 

3,5 
3,5 
10,4 

Φ-GlcNAc 124 A 7,13 139,1 5,4 
NO2-Φ-GlcNAc 125 A 7,37 145,1 5,4 

a) A= nyíltláncú C= piranóz gyűrűs forma; b) 1H eltolódások a DMSO-d6 jelére (2,5 ppm) referálva; c) a proton-

proton csatolási állandók hibahatára ± 0,3 Hz. d) a különböző formák aránya 

 

2. táblázat: A D-hexózamin arilhidrazonok számított összenergia értékei (G) 

Komponens Összenergia (G) 

D-Hexózamin 

arilhidrazon 
Szám 

β1 

kcal/mol[a] 

β3 

kcal/mol[a] 

Φ-Glc 118 -431271,0600 -431269,1712 

NO2-Φ-Glc 119 -726865,5574 -726862,1451 

Φ-GlcNH2 128 -586008,1094 -586003,4973 

NO2-Φ-GlcNH2 129 -714386,6789 714382,8134 

Φ-ManNH2 122 -586003,7351 -585996,9900 

NO2-Φ-ManNH2 123 -714381,6023 -714378,3644 

Φ-GalNH2 126 -586006,9737 -586001,9661 

NO2-Φ-GalNH2 127 -714386,1832 -714380,8054 

a) A számítások Gaussian programmal B3LYP/6-311++G(2d,p)/IEFPCM bázison történtek  

(ε=46,7 DMSO, T=298,15 K) 
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3. Táblázat: A metil-(metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid)-uronát (154) C-4-es pozícióban 

történő oxidációjának körülményei 

Oxidációs módszer Körülmények Eredmények 

TEMPO/BAIB DCM, rt,a 2 nap Kiindulási anyag bomlik, termék nincs 

Ru(IV)-oxid CHCl3-víz, K2CO3, rt, 18 óra Nincs reakciób 

RuCl3-NaIO4 CCl4-víz, rt, 2 nap Nem teljes a konverzió 

RuCl3-NaOCl DCM-víz, rt Nem teljes a konverzió 

PCC DCM (3A), rt, N2 atm. Nincs reakciób 

Swern-oxidáció (COCl)2, DMSO, -78°C, N2 atm A termék nem egységes 

a) rt: szobahőmérséklet; b) a kiindulási anyagot izoláltam az elegyből 

 

4. táblázat: Az oxim (111) és hidroxilamin (160+161) származékok redukciójának optimálásánál 

használt paraméterek H-Cube® reaktorban 

Kiindulási anyag Katalizátor T/°C p/bar v/ml/perc c/mM oldószer Eredmény, megjegyzés 

Hidroxilaminok 

(160+161) 

RaNi 50 10 0,3 32 95% EtOH 

N2H4.H2O adalékanyag, xa 10% Pd/C 25 10 0,5 32 90% EtOH 

10% Pd/C 25 10 0,3 32 90% EtOH 

Oxim (111) 

RaNi*b 60 20 0,2 20 EtOH 

x RaNi* 80 50 0,3 20 EtOH 

RaNi* 80 60 0,3 20 EtOH 

RaNi 80 70 1 13 MeOH Recirkuláció, VRKc 

RaNi 80 70 0,4 13 MeOH Recirkuláció, VRK 

RaNi* 80 60 0,2 20 MeOH VRK 

RaNi* 80 70 0,5 20 MeOH : méretnövelt, termelés 40% 

RaNi* 60 10 0,2 20 MeOH Konverzió >80%d 

RaNi* 60 20 0,2 20 MeOH Konverzió >80% 

RaNi* 60 30 0,2 20 MeOH Konverzió >80% 

RaNi* 60 20 0,2 20 MeOH : izolált amin 

RaNi* 60 20 0,2 20 MeOH :méretnövelt, konverzió >80% 

RaNi* 80 20 0,2 20 MeOH VRK 

RaNi* 80 20 0,2 20 MeOH + 10% AcOH, konverzió >80% 

RaNi* 80 50 0,3 20 MeOH Recirkuláció, konverzió >80% 

RaNi* 80 50 0,3 20 MeOH Recirkuláció 3x, konverzió >80% 

Hidroxilaminok 

(160+161) 
RaNi* 80 50 0,3 20 MeOH 

: méretnövelt, termelés: 90-98% 

(0,1 g-5 g) 

a) nincs reakció, a kiindulási anyagot kaptam vissza; b) * jelölésnél 7 cm-es Cartridge (katalizátor töltet) használata;  

c) a terméket csak VRK alapján mutattam ki klór-toluidin előhívószerrel; d) konverzió meghatározása vékonyréteg 

alapján történt 
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5. táblázat: Az O-benzil védőcsoport eltávolításának optimálási paraméterei H-Cube® készülékben a 

modell metil-2,3-di-O-benzil-α-D-glükopiranozid („dihidroxi”, 90), a transz modell, Ac-GlcAPU(Me)-

NH2 (165) és a GXXG modell peptid (174) esetében MeOH oldószerben 

Kiindulási anyag Katalizátor T/°C p/bar v/ml/perc c/mM Eredmény 

„dihidroxi” (90) 

10% Pd/C*a 70 15 0,5 10 x b 

10% Pd/C* 60 80 0,5 10 x 

10% Pd/C 80 40 1 1mg/ml x 

10% Pd/C 80 40 0,5 1mg/ml x 

10% Pd/C 80 40 0,3 1mg/ml x 

10% Pd/C* 80 50 0,5 1mg/ml : recirkuláció 3x 

10% Pd/C 60 20 0,3 1mg/ml 
: recirkuláció 3x, 

termék izolálva 

20% Pd(OH) 50 20 0,5 1mg/ml x 

20% Pd(OH) 60 20 0,3 1mg/ml x, recirkuláció 2x 

20% Pd(OH) 60 20 0,3 10 x, 10 %AcOH 

20% Pd(OH) 60 20 0,3 1mg/ml Recirkuláció 2x, VRKc 

20% Pd(OH) 60 20 0,3 1mg/ml x, recirkuláció 2x 

20% Pd(OH) 60 20 0,3 1mg/ml VRK 

20% Pd(OH) 70 50 0,3 1mg/ml VRK 

20% Pd(OH) 60 50 0,3 1mg/ml Konverzió >80%d  

20% Pd(OH) 50 50 0,3 1mg/ml Konverzió >80% 

20% Pd(OH) 60 50 0,3 1mg/ml Recirkuláció 2x1H-NMR 

20% Pd(OH) 80 50 0,3 10 x, 10% AcOH 

20% Pd(OH) 80 50 0,3 1mg/ml : Konverzió >80% 

20% Pd(OH)* 80 50 0,3 1mg/ml 
: Recirkuláció 2 x, 

termék izolálva  

Ac-GlcAPU(Me)-NH2 

 (165) 

20% Pd(OH)* 60 20 0,3 1mg/ml VRK 

20% Pd(OH)* 80 50 0,4 1mg/ml 
Recirkuláció 2x, 

konverzió >80% 

20% Pd(OH)* 80 50 0,4 1mg/ml 
: recirkuláció 3x, 

termék izolálva 

GXXG modell (174)  

10% Pd/C* 80 50 0,5 1mg/ml 
, termék + egyéb 

szennyezők (MS) 

10% Pd/C* 80 50 0,5 1mg/ml 
, minimális szennyező 

(MS) 

a) * jelölésnél 7 cm-es Cartridge (katalizátor töltet) használata; b) nincs reakció, a kiindulási anyagot kaptam 

vissza; c) a terméket csak VRK alapján mutattam ki klór-toluidin előhívószerrel; d) konverzió meghatározása 

vékonyréteg alapján történt 
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6. Táblázat: Az aktívészterek képződéséhez (k) és hidrolíziséhez (h) szükséges idők (perc) és konverzió 

értékek (%) a vizsgált Fmoc védett α- és β-aminosavak esetében, amelyek topológiájuk szerint három 

csoportba sorolhatók. Illetve, a konverziók értéke 10, 60 és 180 perca után, ami a kapcsolások 

meghatározó időintervalluma. 

Topológia és 
karakter 

PyBOP/DIEA 
reagenssel képzett 

aktívészterek 

Képződés (k) Hidrolízis (h) 
Képződés és hidrolízis 

konverziója (%) 

tf 

(perc) 
konverzió 

(%) 
th 

(perc) 
konverzió 

(%) 
10 

perc 
60 

perc 
180 
perc 

 

első csoport: 
elágazás-

mentes, 

flexibilis 

oldalláncok  

gyors hidrolízis 

 

Fmoc-Ala-OH 10 86 360 >99 k: 86  h: 14 h: 62 

Fmoc-Gly-OH 10 87 420 >99 k: 87  h: 29 h: 55 

Fmoc-Asn(Trt)-OHb 10 89 360 >99 k: 89  h: 28 h: 65 

Fmoc-Arg(Pbf)-OH 10 56 180 >99 k: 56 h: 55 h: 97 

Fmoc-GlcAPU(Me)-
OHb 

10 86 300 >99 k: 86 h: 17 h: 44 

Fmoc-Leu-OHc 10 68c 1440 >99 k: 68  k: 69 k: >99 

második 

csoport: 
elágazó 

oldalláncok 

lassú hidrolízis 

Fmoc-Thr(tBu)-OH 20 64 1440 90 k: 64 k: 65 k: 78 

Fmoc-Ile-OH 20 71 1440 90 k: 71 h: 4 h: 5 

Fmoc-Val-OH 10 88 1440 88 k: 88 h: 6 h: 18 

Fmoc-β-Ala-OH 10 >99 1440 >99 k:>99 k: >99 h: 9 

Fmoc-GalAPU(Me)-
OHb 

10 53 1440 >99 k: 53 k: 53 h: 56 

 

harmadik 

csoport: alifás 

vagy gyűrűs 

egységek, merev 

szerkezettel 

nincs hidrolízis 

 

Fmoc-ACPC-OH 540 >99 ∞ 0 k: 53 k: 76 k: 81 

Fmoc-ACHC-OH 840 >99 ∞ 0 k: 60 k: 61 k: 64 

Fmoc-β3-Val-OH 10 71 ∞ 0 k: 71 k: 71 k: 71 

Fmoc-β3-Thr(tBu)-OH 360 91 ∞ 0 k: 64 k: 69 k: 76 

Fmoc-RibAFU(ip)-
OH 

20 >99 ∞ 0 k: 86 k: 86 k: 86 

Fmoc-XylAFU(ip)-OH 10 95 ∞ 0 k: 95 k: 95 k: 95 

a) 10 perc: jellemző aktívészter képződési idő ; 1 és 3 óra: jellemző kapcsolási idő; b) az aktívészter elbomlott;  

c) az aktívészter 3 óra után képződött >99% konverzióval. 
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9.2. IR spektrumok 

Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-O-metánszulfonil-α-D-glükopiranozid)-uronát (155c) reakciója 

NaN3-dal 
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Metil-2,3-di-O-benzil-α-D-xilopiranozid-4-ulóz (89)
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N-Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid)-uronamid (164) 
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9.3. HPLC kromatogramok 

Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid-

uronsav (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 2) 
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Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid-

uronsav (Fmoc-GalAPU(Me)-OH, 3) 
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H-GXXG-NH2 (174) modell peptid: PyBOP/DIEA kapcsolószerrel, nyerstermék 
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H-GXXG-NH2 (174) modell peptid: áramlásos nagyhatékonyságú peptidszintetizátor 

PyBOP/DIEA kapcsolószer, 1,5 ekvivalens 
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H-VXVG-NH2 (179) modell peptid 
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9.4. ECD spektrumok 

Diamid modellek: Ac-GalAPU(Me)-NHMe (164) és Ac-GlcAPU(Me)-NHMe (165) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ac-GlcAPU(Me)-NHMe (165, 170) 
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Homooligomerek: Tetramer (180) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hexamer (181) 
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9.5. NMR spektrumok 

 

(N-acetil-2-benzilamino)-2-dezoxi-D-glükóz-4-nitrofenilhidrazon (117) 

1H-NMR (CDCl3, 500,13 MHz) 

 
 

 

1H-13C HSQC (CDCl3, 500,13 MHz) 
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2-Amino-2-dezoxi-α-D-galaktopiranozil-fenilhidrazin hidroklorid (126+,C(α)), 2-amino-2-dezoxi-

β-D-galaktopiranozil-fenilhidrazin hidroklorid (126+,C(β)) és 2-amino-2-dezoxi-D-galaktóz-

fenilhidrazon hidroklorid (126,A)  

1H-NMR (CDCl3, 500,13 MHz) 

 

 

 

 

 

N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-amino-2-dezoxi-D-mannopiranóz (134) 

1H-NMR (CDCl3, 250,13 MHz) 

 

 

  

126+, A: H-1  

 

13+, A: H-1 

126+, C: H-1 
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2-Ftálimido-2-dezoxi-3,4,6-tri-O-acetil-β-D-mannopiranóz (131) 

1H-NMR (CDCl3, 250,13 MHz) 

 

 

 

N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2-amino-2-dezoxi-α-D-mannopiranozil-karbonsav  

(Fmoc-ManAPC-OH, 1) 

1H-NMR (CDCl3, 250,13 MHz) 
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1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-ftálimido-2-dezoxi-β-D-mannopiranozil-cianid (110) 

1H-NMR (CDCl3, 250,13 MHz) 

 

 

 

 

13C-NMR (CDCl3, 62,9 MHz) 
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Metil-2,3-di-O-benzil-α-D-xilopiranozid-4-ulóz oxim (110) 

H NMR (CDCl3, 500,13 MHz) 

 

 
13C-NMR (CDCl3, 125,76 MHz) 

 
 

1H-1H NOESY (CDCl3, 500,13 MHz) 
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Metil-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid (157) és metil-2,3-di-O-benzil-4-

amino-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid (159) (1:1)  

 

1H-NMR (CDCl3, 500,13 MHz)  

  
 
13C-NMR (CDCl3, 125,76 Hz) 
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Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid-

uronsav (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 2) 

 

1H-NMR (DMSO-d6, 700,17 MHz) 

 
  

 

 
13C-NMR (DMSO-d6, 176,06 MHz) 
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Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid-

uronsav (Fmoc-GalAPU(Me)-OH, 3) 

 

1H-NMR (DMSO-d6, 700,17 MHz) 

 
 
 

 

13C-NMR (DMSO-d6, 176,06 MHz) 
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N-Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid)-uronamid  

(Ac-GalAPU(Me)-NHMe, 164) 

1H-NMR (CDCl3, 700,17 MHz) 

 
 

 

 

13C-NMR (CDCl3, 176,06 MHz) 
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N-Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid)-uronamid  

(Ac-GlcAPU(Me)-NHMe, 165) 

 
1H-NMR (CD3OD, 700,17 MHz) 

 

 

 

13C-NMR (CD3OD, 176,06 MHz) 
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H-Gly-GlcAPU(Me)-GlcAPU(Me)-Gly-NH2 (174) modell peptid 

1H-NMR (MeOD-d4, 700,05 MHz) 

 

 

 

 

 

 

Debenzilezett H-Gly-GlcAPU(Me)-GlcAPU(Me)-Gly-NH2 (178) modell peptid 

1H-NMR (D2O:H2O 1:9, 700,05 MHz)  
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9.6. MS spektrumok 

(N-acetil-2-benzilamino)-2-dezoxi-3,5,6-tri-O-acetil-D-glükóz-4-nitrofenilhidrazon (114) 

 

 

 

 

N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2-amino-2-dezoxi-α-D-mannopiranozil-karbonsav  

(Fmoc-ManAPC-OH, 1) 
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Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid-

uronsav (Fmoc-GlcAPU(Me)-OH, 2) 

 

 

Metil-N-(9-fluorenilmetoxikarbonil)-2,3-di-O-benzil-4-amino-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid-

uronsav (Fmoc-GalAPU(Me)-OH, 3) 

 

 
N-Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-glükopiranozid)-uronamid  

(Ac-GlcAPU(Me)-NHMe, 165) 
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fr 
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N-Metil-(metil-2,3-di-O-benzil-4-acetamido-4-dezoxi-α-D-galaktopiranozid)-uronamid  

(Ac-GalAPU(Me)-NHMe, 164) 

 

H-GXXG-NH2 (174) modell peptid előállítása, nyerstermékek 

HATU/DIEA kapcsolószerrel 

 

 

HOBt/EDCI/DIEA kapcsolószerrel 

 

 

 

[M+H]+ 

[M+Na]+ 

[M+K]+ fr 
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HOBt/DIC kapcsolószerrel 

 

PyBOP/DIEA kapcsolószerrel 

 

Debenzilezett H-GXXG-NH2 (178) nyerstermék 

 

 

[M+H]+ 

[M+H]+ 

[M+H]+ 

[M+Na]+ 

[M+K]+ 
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Hasítási próbák RAM Tentagél® gyantára kapcsolt Ac-GlcAPU(Me)-NH2 cukoraminosavon 

a) 25% TFA, 70% DCM, 2,5% TIS, 2,5% víz 

 

b) 50% TFA, 45% DCM, 2,5% TIS, 2,5% víz 

 

c) 75% TFA, 20% DCM, 2,5% TIS, 2,5% víz 

 

[M+H]+ 

[M+Na]+ 

[M+H]+ 

-Bn 
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H-VXVG-NH2 (179) modell peptid, nyerstermék 

 

 

Tetramer (180) 

 

Hexamer (181) 

 

[M+H]+ 

[H-XVG-NH2]+ 

[M+H]+ 

[M+H]+ 

[M+2H]2+ 
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9.7. Röntgen diffrakciós szerkezetek 

7. Táblázat: A 110-es, 111-es és 114-es vegyületek röntgenkrisztallográfiai adatai 

Vegyület száma 114 110 111 

Összegképlet C27 H32 N4 O10 C21 H20 N2 O9 C21 H25 N O6 

Molekulatömeg 572,56 444,39 387,42 

Hőmérséklet (K) 299,1(4) 299,2(1) 293 

Hullámhossz (Å) 1,54184 1,54184 1,54184 

Kristályrendszer Ortorombos Monoklin Ortorombos 

Tércsoport P212121 P21 P212121 

Elemi cella dimenziói  

a, b, c (Å)  

7,76548(4), 

14,62696(7), 

24,35713(12) 

8,44387(6), 

14,5902(2), 

8,63839(7)  

8,3727(2), 

10,4621(2), 

23,6661(3) 

α, β, γ (°) 90, 90, 90 90, 94,0127(7), 90 90, 90, 90 

V (Å3) 2766,61(2) 1061,62(2) 2073,04(6) 

Z 4 2 4 

Dcalc (g /cm3)  1,375 1,39 1,241 

θmin, θmax (°) 3,525, 75,298 5,251, 75,033 4,621, 70,856 

Gyűjtött / egyedi reflexiók 82107 / 5615 19428 / 4044 9202 / 3709 

Rint  0,0339 0,02 0,0152 

Teljesség θmax (%)  99,1 97,1 97,5 

Adatok/kényszerfeltételek/ 

paraméterek száma 

5615 / 0 / 375 4044 / 1 / 292 3709 / 12 / 256 

Goodness-of-fit  

(GOF) on F2  

1,028 1,113 1,05 

R1 / wR2 [I > 2σ(I)] 0,0304 / 0,0820 0,0286 / 0,0735 0,0433 / 0,1284 

R1 / wR2 (minden adat) 0,0314 / 0,0828 0,0306 / 0,0815 0,0456 / 0,1288 

Flack-x paraméter 0,00(3) 0,04(4) 0,07(9) 

 

 

Az (N-acetil-2-benzilamino)-2-dezoxi-3,5,6-tri-O-acetil-D-glükóz-4-nitrofenilhidrazon (114) 

kristályszerkezete: ORTEP diagramos ábra az atomi elmozdulások ellipszoidos ábrázolásával (50%-

os valószínűségi szinten) 
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Az 1,3,4,6-tetra-O-acetil-2-ftálimido-2-dezoxi-β-D-mannopiranozil-cianid (110) kristály-

szerkezete: ORTEP diagramos ábra az atomi elmozdulások ellipszoidos ábrázolásával (50%-os 

valószínűségi szinten) 

 

 

A metil-2,3-di-O-benzil-α-D-xilopiranozid-4-ulóz oxim (111) kristályszerkezete: ORTEP diagramos 

ábra az atomi elmozdulások ellipszoidos ábrázolásával (50%-os valószínűségi szinten)  
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