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Rövidítések jegyzéke 
 

Aas   aminosav 

Ac2O   ecetsav-anhidrid 

ACHC   2-aminociklohexánkarbonsav 

ACPC   2-aminociklopentánkarbonsav 

APC   aminopentánkarbonsav 

APP   amiloid prekurzor fehérje (APP: amyloid precursor protein) 

Ar   arilcsoport 

BAIB   bisz(diacetoxijód)benzol 

βFSAA   β-furanoid sugar amino acid 

BsCl   benzolszulfonil-klorid 

Boc   terc-butil-oxikarbonil 

Boc2O   di-terc-butil-dikarbonát 

BOP   (benzotriazol-1-iloxi)trisz(dimetilamino)foszfónium hexafluorofoszfát 

Bu4NHSO4  tetrabutilammónium-hidrogén-szulfát 

CAS   cukoraminosav 

CBMIT   1,1’-karbonilbisz(3-metilimidazolium) triflát 

2-Cl-Trt   2-klór-tritil-klorid gyanta 

CN   cianocsoport 

DCC   N,N’-diciklohexil-karbodiimid 

DCM   diklórmetán 

DCU   N,N’-diciklohexil-urea 

DIC   N,N’-diizopropil-karbodiimid 

DIEA   N,N-diizopropiletilamin 

DFT   sűrűségfunkcionál-elmélet (DFT: density functional theory) 

DMP    1,1,1-triacetoxi-1,1-dihidro-1,2-benzodoxol-3H-on 

DMSO   dimetil-szulfoxid 

DOSY   diffúziós NMR spektroszkópia 

DPP-IV   dipeptidil-peptidáz IV enzim 

ECD    elektronikus cirkuláris dikroizmus 

EDC   N-(3-dimetilaminopropil)-N’-etilkarbodiimid 

Et   etilcsoport 

Ex-4   Exendin-4 peptid-alapú gyógyszer 
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FCAS   furanóz típusú β-cukoraminosav 

Fmoc   9-fluorenilmetoxikarbonil 

Fmoc-OSu   N-(9-Fluorenilmetoxikarboniloxi)szukcinimid 

FTIR   Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia 

GLP-1   glükagon-szerű peptid (glucagon-like peptide 1) hormon  

HATU  1-[bisz(dimetilamino)metilén]-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]piridínium 3-

oxid hexafluorofoszfát 

H-Cube   áramlásos hidrogénező reaktor 

HMPA   hexametilfoszforamid 

HOAt   1-hidroxi-7-azabenztriazol 

HOBt   1-hidroxibenztriazol 

HPLC   nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

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

IBX          2-jódoxibenzoesav 

IM   intermedier 

Imz          imidazol 

Ims   N,N’-szulfurildiimidazil csoport 

MBHA  4-metil-benzhidril-amin 

Me   metilcsoport 

MeCN   acetonitril 

MeOH   metanol 

MsCl   metánszulfonil-klorid 

NaH   nátrium-hidrid 

NBO   (natural bond orbital) természetes kötőpálya 

NMR   nukleáris magrezonancia spektroszkópia 

PBu3   tributilfoszfin 

P(O)Bu3   tributilfoszfin oxid 

PCC   piridínium-klorokromát 

PEG   polietilén-glikol 

PMT   (photomultiplier tube) fotoelektron-sokszorozó 

PPII   poliprolin II hélix 

PPh3   trifenilfoszfin 

P(O)Ph3   trifenilfoszfin oxid 

Py   piridin 
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rmsd   négyzetes középérték (rmsd: root mean square distance) 

RP-HPLC   fordított fázisú nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia 

RT   szobahőmérséklet (RT: room temperature) 

SAA   sugar amino acid (cukoraminosav) 

SOCl2   tionil-klorid 

SPPS   szilárd fázisú peptidszintézis (SPPS: solid phase peptide synthesis) 

TBTU   O-(benztriazol-1-il)-N,N,N′,N′-tetrametilurónium tetrafluoroborát 

Tc5b   20 aminosavból álló minifehérje 

Tc5b-D9E   a Tc5b 9-es aszparaginsavjának glutaminsavvá cserélt módosítása 

TEA   trietil-amin 

TEM   transzmissziós elektronmikroszkóp 

TEMPO   2,2,6,6-tetrametil-1-piperidiniloxi gyök 

TFA   trifluorecetsav 

TFE   2,2,2-trifluoretanol 

Tf2O   trifluormetánszulfonsav-anhidrid 

THF   tetrahidrofurán 

THP   tetrahidropirán 

TIS   triizopropilszilán 

TsCl   toluolszulfonil-klorid 

Trp   triptofán 

VCD   vibrációs (rezgési) cirkuláris dikroizmus  

VRK   vékonyréteg kromatográfia 

Z   benziloxikarbonil 
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1. Bevezetés 
 

A természet világában milliónyi kincs rejtezik arra várva, hogy ne csak nézzük, hanem 

egyszerűségében lássuk és részenként értsük meg összetettségét. A tudománnyal karöltve 

nagyító alá vehetjük felbecsülhetetlen értékeit bízva abban, hogy felfedve magát, nyitott 

könyvként tárulnak elénk titkai. A természet zenél nekünk, dallamának hangjegyeit pedig mi, 

a tudomány emberei kottázhatjuk újabb és újabb szimfóniákká. Egyszerű építőelemeit adja 

kezünkbe, hogy az anyag átalakítását övező rejtélyt megfejtve a tudás gyömölcsével legyünk 

gazdagabbak.  

A természet örök körforgásban mozgó gyárának egyik ötvöseként, a tudomány egy 

nívós állomásán, két egyszerű építőelem házasságának tanújává szegődve mélyültem el a 

szénhidrátok és aminosavak érzékeny világában.  

E két alapkő magában az emberi szervezetben is megtalálható. A szénhidrátokat 

polifunkciós vegyületek lévén széleskörű, viszont érzékenységük nyomán sokszínű, a kreatív 

gondolkodást igénylő módszerekkel alakíthatjuk át. Az aminosavak egyesítése nyomán 

felépülő peptidgerinc, önszerveződése révén változatos térszerkezetek tárháza tárul fel előttünk.  

Ezután e két gyöngy egyesüléséből született molekulákat, azaz a cukoraminosavakat 

rövidebb-hosszabb láncmolekulákká fűzhetjük, így előnyös tulajdonságaikat ötvözve 

ellenállóbb, ugyanakkor mégis biológiailag összeférhető, a természet biomolekulákainak 

alakját utánzó szupramolekuláris rendszereket hozhatunk létre. 

E nem-természetes, önszerveződő rendszerek viselkedését, funkcióját, komplexségét az 

anyag és különböző természeti jelenségek kölcsönhatásán alapuló vizsgálati módszerekkel (pl.: 

optikai és NMR-spektroszkópia, röntgendiffrakció) tanulmányozhatjuk. Így a természet 

gépezetének minden egyes fogaskerekét a megfelelő helyre illesztve globális képet kaphatunk 

alkotásunkról.  
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2. Irodalmi áttekintés  
 

2.1.  A fehérje aggregáció folyamata és az aggregátumok szerkezetvizsgálata 
 

A peptidek és fehérjék aggregációs tulajdonságai jól ismertek. Tény, hogy a folyamat 

következtében a szervezetben és in vitro rendszerekben szálak, rostok és plakkok alakulnak ki, 

amelyek sok esetben aggodalomra adhatnak okot, mivel különböző betegségek forrásai 

lehetnek. Napjainkban a biopolimerek spontán bekövetkező aggregációja és szálképződése a 

kutatások központjában áll. Kimutatták, hogy a legtöbb globuláris fehérje esetén a negyedleges 

(térbeli) szerkezet felelős a sejtaktivitásért [1].  

Számos irodalmi példa támasztja alá, hogy a bioaktivitáshoz szükséges feltekeredés 

mellett egy jól meghatározott, negyedleges szerkezettel rendelkező alternatív forma is jelen 

van, amely az aggregáció folyamata alatt alakul ki [2c]. Ahelyett, hogy a fehérjék az aktív 

formájukat vennék fel néhány μs vagy ms alatt, inkább egy másodlagos szerkezet kialakulása 

közben egyszerűen kicsapódnak különböző, véletlenszerű kölcsönhatásoknak köszönhetően. 

Az ezután bekövetkező amiloid rostokká történő átalakulás tipikusan órákat, napokat vagy akár 

éveket vehet igénybe.  

A természetes, azaz natív szerkezet így egy, a feladatát már be nem töltő kóros formává 

alakul. Ez a feltekeredés folyamatában stabilizálódott IM állapot (β-él) jelenlétének 

következtében történik. Pontmutációk, a pH vagy a hőmérséklet változása kiválthatja ennek az 

IM-nek a kialakulását és stabilizációját, így a rendszer egy aggregált állapot felé hajlik. Ezek 

az amiloid rostok, mint nanorészecskék súlyos betegségeket okoznak, úgymint az Alzheimer és 

Creutzfeldt-Jakob kór, illetve a prion betegség [2a].  

Számos biológiai és patológiai fontosságú fehérje (pl.: APP, α-szinuklein, Huntington, 

transztiretin, β2-mikroglobulin) túl nagyméretű és komplex ahhoz, hogy vizsgálni tudjuk őket, 

illetve pontosan meghatározzuk az alapvető átalakulásaikat atomi szinten [2b]. Az aggregáció 

szorosan összefügg különböző belső kölcsönhatásokat eredményező, ellenőrizetlen mikro-

események sorozatával és a szabad β-élekkel (aggregációs IM) rendelkező fehérje gerinc 

jelenlétével. Habár a fehérje aggregációra hajlamos részei megkönnyítik és stabilizálják az 

intermolekuláris kölcsönhatásokat, úgy tűnik, hogy a polipeptid láncok termodinamikailag 

szabályozott belső szálképzése valósul meg. A folyamat során β-redős térszerkezet alakul ki, 

amely belső H-hidak kialakításával, aggregátumok képződésével stabilizálódik [3a]. Az 

elméleti kutatások mellett atomi szintű kísérletek is bizonyítják, hogy a gerinc átmeneti 

feltekeredése vezet a fehérje aggregációjához (pl.: inzulin, betanova, Tc5b) [3b]. Ezek alapján 
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a mindössze 20-30 aminosavból álló minifehérjék (pl.: Tc5b) jó modellként szolgálhatnak az 

önasszociáció tanulmányozásához. 

Az aggregáció korai stádiumának követésére kielégítő fizikai-kémiai, atomi szintű 

módszernek többször választották a röntgendiffrakciót. Eisenberg és munkatársai, a különböző 

módon elhelyezkedő β-redők elrendeződéséről adtak jó közelítést e technikával [4a]. A 

nagyméretű, szupramolekuláris plakkok vizsgálatára az 1H-NMR spektroszkópia nem 

megfelelő a jelkiszélesedést okozó hatásoknak köszönhetően. A dinamikus fényszórás mérés 

és az elektronmikroszkópia értékes információt adhat az aggregátumok (10-100 nm) 

méreteloszlásáról, alakjáról, azonban az atomi szintű részletek rejtve maradnak. Az optikai, 

azon belül a rezgési spektroszkópiát gyakran csak az előzetesen mesterségesen vagy a mérési 

körülmények (T, pH, c) változtatásával előidézett agreggációs változások követésére 

használják. E területen belül a Fourier-transzformációs infravörös spektroszkópia (FTIR) 

egyszerű és gyors technika, valamint alkalmas széles koncentráció és hőmérséklet 

tartományban a mérésekre. Így a konformációs változások, a minifehérjék aggregációs 

folyamata kiválóan követhető FTIR- és VCD-spektroszkópiával [4b-f]. E módszerek előnye, 

hogy nagyobb fehérjékre is jó egyezéssel átültethetők.  

Néhány polipeptid (<10 kDa; inzulin [5a-c], Aβ heptapeptid [6a-g], kalpain VP1 

dekapeptid [6e]) és fehérje (20-40 kDa; lizozim, RNáz Sa, β2-mikroglobulin [6c]) aggregációját 

és fibrillogenezisét már számos kutatócsoport vizsgálta VCD- és FTIR-spektroszkópiával. Az 

előidézett aggregációs folyamat gyorsítható a vizes oldat koncentrációjának növelésével (>100 

mg/ml), de főleg a pH (~2) [5a, c]  csökkentésével és/vagy a hőmérséklet (~65 °C) növelésével. 

Az aggregációt elősegítő oldószerek nemcsak az α-hélix, hanem a fibril-szerű aggregátumok 

kifejlődését is támogatják [6f]. A VCD-mérések időbeli hosszúsága miatt, néhány kinetikai 

érték is meghatározható, mint a fibril kialakulásának ideje és elsőrendű kinetikai együtthatója 

[6g]. Kulcsfontosságú tényező az amiloid szálak fejlődésekor a kisebb aggregátumok 

oldhatósága is [6b]. A FTIR- és VCD-spektroszkópiai mérések a körülmények (pH, segéd 

oldószer, hőmérséklet, stb.) változtatása során azt mutatták, hogy a legtöbb aggregátum β-redős 

térszerkezetet vesz fel. Ez a megfigyelés pedig azonosításukat nagyban megkönnyíti. Azonban 

maga az aggregáció, illetve az azt elősegítő IM-ek kialakulásának folyamata továbbra is 

feltáratlanul, magyarázat nélkül marad.  

A mindössze 30 aminosav hosszúságú glükagon-szerű peptid (GLP-1) spontán 

szálképződést mutat, amely β-redőkben dús, amiloid-szerű rostokká fejlődik [6d]. Poon és 

munkatársai határozták meg, hogy a szupramolekuláris rendszer kölcsönhatásait egy 12-13 

aminosav hosszú antiparallel β-szál indítja be. A GLP-1 aggregátum szerkezetét a fentebb már 
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említett módszerekkel vizsgálták [6d]. Ezzel szemben az NMR (DOSY) mérések azt mutatták, 

hogy a TFE segéd oldószer keltette az aggregációt, amelynek során a GLP-1-ből először 

dimerek keletkeztek. A dimerben egy parallel, coiled-coil típusú kölcsönhatás hatott és kiterjedt 

néhány felszíni hidrofób aminosavra. Így tiszta vízben is további aggregátumok képződtek [6a]. 

Az NMR-spektroszkópia alkalmas módszer lehet, és számos információt adhat arról az IM-ről, 

amely a peptidben előidézi az aggregációt [3a].  

Nemcsak az aggregátumok kialakulására visszavezethető betegségek kapcsán fontos 

megértenünk e folyamatot, hanem átfogóan kell felderítenünk azt is, hogy az általunk fejleszteni 

kívánt, potenciális peptid-alapú hatóanyagjelölt molekulák (pl.: GLP-1 és szintetikus 

származékai) maguk is hajlamosak lehetnek-e aggregációra, amely a gyógyászati 

alkalmazásból való kiesésüket okozhatja. 

 

2.2. A GLP-1-gyel és az Exendin-4-gyel a cukorbetegség ellen 
 

 Az Exendin-4 (Ex-4) egy 39 aminosavból álló peptid, amelyet a Heloderma Suspectum 

nevű gyík nyálából izoláltak először, és a glükagon-szerű peptidhez (GLP-1) hasonló aktivitást 

mutatott (1. ábra) [7a]. A 30 aminosavból felépülő GLP-1 egy emlősökben természetes módon 

termelődő hormon, amely potenciális megoldás lehet a 2-es típusú cukorbetegség kezelésére: 

serkenti az inzulin-elválasztást és a bevitt táplálék vércukorszint emelő hatását mérsékli [7a]. 

A 2-es típusú cukorbetegség folytán maga a GLP-1 hormon termelődése lecsökken. Szinten 

tartása érdekében a GLP-1 folyamatos utánpótlására lenne szükség. Azonban a természetes 

GLP-1 felezési ideje igen rövid. Lebontásáért a dipeptidil-peptidáz (DPP)-IV enzim felelős, 

ezért olyan származékra van szükség, amely ellenállóbb ezzel az enzimmel szemben. Megoldás 

lehet erre a már említett, természetben előforduló Ex-4 [7b], amely a GLP-1 receptor 

agonistájának tekinthető. Ennek szintetikus változata az Exenatide, amely néhány országban 

ma már kereskedelmi forgalomban levő peptid-alapú gyógyszer a 2-es típusú cukorbetegség 

kezelésére. 
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Ex-4: HGEGTFTSD LSKQMEEEAV RLYIQWLKEG GPSSGRPPPS 

 

 

1. ábra: Felül: A Heloderma Suspectum gyík (bal), a nyálából izolált Exendin-4 peptid (közép) és annak szintetikus 

származéka az Exenatide (jobb). Alul: Az Exendin-4 szekvenciája és egyes régióinak szerepe. 

  

 Az MTA-ELTE Fehérjemodellező kutatócsoport és az ELTE TTK Szerkezeti Kémia és 

Biológia Laboratórium munkatársainak egyik kutatási célpontja az Ex-4, az abból származtatott 

rövidebb láncú Tc5b minifehérje és annak lánchosszabbított módosulatainak expressziós 

módszeren alapuló előállítása, azok térszerkezetének és aggregációs folyamatainak széleskörű 

és beható tanulmányozása. Az ELTE TTK Szerves Kémiai Tanszékén újra előtérbe kerültek a 

szénhidrátkémián alapuló kutatások.  

 E két alapkutatás fúziója még feltáratlan, új utakat nyithat meg oly módon, hogy ezt a 

modern peptid-alapú hatóanyagot alapul véve lehetőségünk van rövidebb láncú peptid 

modellek tervezésére és globális térszerkezetük vizsgálatára. Továbbá enzimekkel szembeni 

ellenállóképességet, azaz a felezési időt is növelhetjük azáltal, hogy biokompatibilisnek, 

polifunkciósnak és hidrofil tulajdonságúnak tekinthető nem természetes β-aminosavakat, 

vagyis β-cukoraminosavakat építünk be az Ex-4 erre alkalmas régiójába.  

 

 

 

 

 

 

 

 

konzervált 
szakasz 

variálható 
szakasz 

receptor 
kötődés helye 

Trp-kalitka  

módosított Tc5b minifehérje  

1 39 1 9 
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2.2.1. Az Exendin-4 variánsai, rövidített változatai és azok szerkezetvizsgálata 

 

A kutatócsoportunk különböző peptideket 

tervezett és állított elő, amelyek a GLP-1 

agonistájából, az Ex-4-ből származtathatók (1. 

ábra). Ez a peptid típusú gyógyszer volt a 

kiindulási molekula, amelynek alapján egy 

minifehérjét (Trp-kalitka) és annak származékait 

hozták létre más csoportok is  

[7a, 8], főleg expressziós úton [9]. A Trp-kalitka, 

más néven Tc5b, egy mindössze 20 aminosavból 

álló minifehérje, amely az Ex-4  

C-terminálisának rövidítéséből jött létre  

(2. ábra). A 39 aminosav hosszúságú Ex-4 

tulajdonságait 30 % TFE 70 % víz elegyben,  

25 °C-on vizsgálták, amely azt mutatta, hogy 

három másodlagos szerkezeti elem található a molekulában. Egy hosszabb α-helikális, egy 

rövidebb 310 hélix és egy PPII rész a C-terminálison [7a]. Jelenlegi ismereteink szerint a Tc5b 

a legkisebb önszerveződő polipeptid lánc, ugyanis spontán feltekeredésre képes és 3D 

szerkezetet alakít ki rövid időn belül [7a, 8]. Nagyobb fehérjék valós modelljének tekinthetjük, 

hiszen a hőmérséklet és pH által előidézett fel-, és letekeredése ugyanolyan komplex [10a-c].  

A Tc5b kiroptikai spektroszkópiai tulajdonságai már ismertek. 

Szerkezetmeghatározását a VCD-spektroszkópia könnyítette meg, amely igazolta a minifehérje 

α-helikalitását, illetve egy PPII rész hozzájárulása is kimutatható volt [11].  

A hőmérséklet növelésével (>35 °C) a Trp-kalitka feltekeredési hajlama elveszett, a helikálisból 

rendezetlen szerkezetűvé vált, de aggregáció nem történt. A Tc5b fel-, és letekeredési 

folyamatának részleteiről kísérletes tanulmány NMR-spektroszkópiával készült [12a-c]. 

A Tc5b minifehérje egyik módosítása a 9-es aszparaginsav glutaminsavvá (Tc5b_D9E) 

történő cseréje volt. A módosítás célja a molekulában egy sóhíd kialakítása és optimalizálása 

volt, a Trp-kalitka kompaktabbá tétele érdekében [13a-b]. Az Asp→Glu csere növelte a sóhíd 

stabilitását (Asp- : Arg+), de igen kis mértékben változtatta a Trp-kalitka feltekeredési 

folyamatát [13b]. Az Ex-4 molekulában eredendően megtalálható Arg20 (R20) a Tc5b esetén, 

és módosított származékánál Asn-ra cserélődött, de három, N-terminálisától hosszabbított (H0, 

H5 és H10) származékánál nem változott. A H0 esetén a pozitív töltésű oldallánc (Arg+) 

2. ábra A Tc5b minifehérje térszerkezete és  

aminosavszekvenciája 
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bevezetése az α-hélix N-terminális részébe bizonytalanná tette a Trp-kalitka szerkezetét [12b-

c]. Azonban az EEEAV pentapeptiddel történő hosszabbítás (H5), és a további LSKQM 

hozzáépítés (H10) hozzájárult a Trp-kalitka szerkezetének helyes rendeződéséhez. A 

módosított Trp-kalitka teljes jellemzése már publikálásra került [12b-c, 13a-b], amely kiváló 

alapot adott a belőle felépített származékok (H0, H5, H10) konformációs tulajdonságainak 

tanulmányozására. Azt már irodalmi előzményekből tudjuk, hogy a H0 nagyon dinamikus, míg 

a H5 és különösképpen a H10 kifejlett α-helikális résszel rendelkezik alacsony koncentrációjú 

(~0,1-1 mM) oldatban, semleges pH-n [12b-c]. Ezen körülmények ugyan növelik a helikális 

rész stabilitását, azonban előidézhetik a Dobson és munkatársai által már vizsgált, növekvő 

stabilitású IM megjelenését, amely a peptid aggregációjához vezethet [14a-d].  

 Doktori munkám során a Tc5b természetes és aggregált állapota közötti 

folyamatok alapos és részletes vizsgálatába is bekapcsolódtam (4.1. fejezet). A Tc5b 

hosszabbított módosulatainak kiroptikai spektroszkópiai vizsgálatával kísérletileg 

bizonyítottuk, hogy az IM növekvő stabilitása idézi elő az aggregációt. 

 

2.3. Foldamer monomerek és foldamerek bemutatása 

 

A foldamerek olyan nem természetes önszerveződő oligomerek, amelyek a 

természetben megtalálható biopolimerekhez hasonlóan másodlagos szerkezetek (α-hélix,  

β-redő, stb.) kialakítására képesek, jól és előre jósolható konformációk létrehozásával [15]. 

Napjainkban jelentősen megnőtt az érdeklődés a nem természetes biopolimerek 

előállítására, amelyek sok esetben önszerveződő módon alalkulnak ki sajátos viselkedésüknek 

és szerkezetüknek köszönhetően. Foldamereket tipikusan különböző gyűrűs és/vagy nyílt láncú 

aminosavakból építenek fel, amelyeket főleg fehérje-, és peptidmimetikumként használnak fel 

[16a-c]. Maguk a foldamerek lehetnek homooligomerek, ahol egy fajta aminosavat kapcsolnak 

össze hosszabb lánccá. Továbbá lehetnek heterooligomerek, ahol különböző természetes 

és/vagy nem természetes aminosavat váltakozva kapcsolnak egymáshoz, különféle alternáló 

mintázatot létrehozva [17a-d]. Ezen kívül, a felépített oligomerek megmaradhatnak lineáris 

szerkezetűnek, de ciklizálhatják is azokat. A legegyszerűbb rendszert, a rendkívüli 

flexibilitással rendelkező poliglicin láncokat alapul véve a kutatók azt várták, hogy a 

természetes α-aminosavak homológjaiból felépített β-peptid típusú oligomerek is hasonló 

tulajdonságokat fognak mutatni (3. ábra) [18]. A foldamer kémiában azonban nemcsak a 

változatos másodlagos szerkezetek kialakítását tartották szem előtt, hanem az oligomerek 

enzimekkel szembeni ellenállóságát is, amely kulcsfontosságú egy peptid-típusú 
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gyógyszerjelölt tervezésénél, illetve a tervezett mono- és foldamerek biológiailag aktív 

peptidekbe való építésénél. Ma már nagy számban találjuk a legkülönfélébb foldamer mono- és 

oligomereket [18, 19a-b]. Samuel H. Gellman, aki a foldamer kémia egyik atyjának nevezhető, 

többek között β3-homoaminosavakat alapul véve állított elő és vizsgált β-homo, α/β- és α/β/γ-

típusú peptideket, amelyek másodlagos szerkezetei hélix utánzónak bizonyultak és  

negyedleges struktúra kialakítására is képesek voltak (3. ábra) [17a-d]. 
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3. ábra A természetes α-peptidek és a nem természetes β-peptid két típusának peptidgerincben ismétlődő mintázata 

 

Hofmann és munkatársai a lineáris, aciklikus, α/γ- és β/γ-hibrid peptidek feltekeredését 

tanulmányozták, a szerkezeti sokféleségből adódó hélix típusokat osztályozták, majd a helikális 

térszerkezeten belül kialakuló H-kötés mintázatokat is megállapították az egyes hibridek esetén 

[20].  

A β-aminosav egységek sokrétű feltekeredési irányultságot adhatnak a belőlük felépített 

foldamernek. Azonban ciklikus aminosavak bevezetésével - az aciklusos oligomerekéhez 

képest - a peptidgerinc merevebb szerkezetűvé válik, annak csavarodását és mozgékonyságát 

pedig nagyobb mértékben szabályozhatjuk. A prolinból és homoprolinból származtatható, a 

természetben kedvezményezett 5- és 6-tagú gyűrűvel rendelkező monomerek előállítása és 

peptidekbe történő építése jelenleg a legjobban kutatott terület a foldamerek témakörében (4. 

ábra). Központi szerepe van a β-aminosavnak számító 5-tagú gyűrűs 2-

aminociklopentánkarbonsav (ACPC) és származékainak, amelynek sztereoizomerjei 

homooligemerekké összekapcsolva különböző másodlagos szerkezet alakítanak ki. Míg a cisz-

(1R, 2S)-ACPC szálas elrendeződést, addig a transz-(1R, 2R)-ACPC 12-hélixet vesz fel, így 

előbbi β-redő, utóbbi pedig α-hélix kiváltására lehet alkalmas [17c, 21a-b, 22]. Gellman és 

munkatársai az ACPC heterociklusos analógját, az aminopentánkarbonsav (APC) 

tulajdonságait is vizsgálták, amelyből α/β-típusú heterooligomert állítottak elő és egy HIV-

ellenes peptidgyógyszerbe építve vizsgálták helikális szerkezetet (12-hélix) utánzó képességét 

és a beépítésével elért enzimekkel szembeni ellenállás növekedését [17d, 18, 21a, 23].  

A 6-tagú gyűrűs monomerek közül számos kutatócsoport tanulmányozta a  

2-aminociklohexánkarbonsav (ACHC) homo- és heterooligomerjeinek szerkezetét, H-kötés 

      α-peptid   β3-peptid       β2-peptid 
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mintázatát. Továbbá a belőle felépített homooligomerhez királis szabályozó egységet 

kapcsoltak, így a hosszútávon ható királis indukció vizsgálata is lehetővé vált [19]. A 

homokirális transz-ACHC oligomerekkel stabil 14-hélix, a heterokirális cisz-(1R,2S)-ACHC 

egységek összekapcsolásával pedig 10/12-hélix alakítható ki [18, 24]. 

Ahhoz azonban, hogy a 

foldamerek és a  

β-peptid-típusú 

gyógyszerjelöltek megfelelő 

vízoldhatóságúak legyenek, 

magát a monomert is hidrofil 

tulajdonságúvá szükséges 

tenni. Ezt elérhetjük úgy, 

hogy a monomer a gyűrűben 

heteroatomot tartalmaz, 

legegyszerűbb esetben 

oxigént, ily módon THF 

származékokat kapunk (4. 

ábra). A THF gyűrű fontos, 

biológiailag aktív vegyületek 

alapvázaként is szerepet 

játszik [25]. Fleet és 

munkatársai foglalkoztak β-

redős térszerkezetek 

felvételére hajlamos 

aminometil-tetrahidrofurán-karbonsav származékokkal [26a-c]. Sharma és munkatársai 

ugyanezen származékot L-alaninnal kombinálva α/β/α mintázatú hélix-kanyar térszerkezet 

felvételére képes oligomert hoztak létre [27a, b]. E vegyületek az aminosavak és a szénhidrátok 

házasítása révén már cukoraminosavaknak tekinthetők, amelyekkel részletesebben a 2.4. 

fejezetben foglalkozom. 

 

2.4. A cukoraminosavak jelentősége 
 

A cukoraminosavak (CAS) az aminosavakra jellemző amino és karboxil funkcióval 

egyaránt rendelkező szénhidrát vegyületek, amelyek lehetnek nyílt láncúak vagy gyűrűsek. 

Azonban a cukorgyűrűben N-heteroatomot, illetve valamely oldalláncban szénhidrátot 
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tartalmazó vegyületeket nem nevezzük CAS-nak. Viselkedésüket a gyűrűméret, azok 

szubsztituensei és térbeli elhelyezkedése jelentősen befolyásolja. A cukorgyűrűnek 

köszönhetően polifunkciós vegyületeknek tekinthetők, amelyek egyszerű szerves kémiai 

szintézisekkel széleskörűen átalakíthatóak, ezáltal érdekes szerkezeti tulajdonságok érhetők el. 

A gyűrűs CAS-ak mérettől függően, az alábbi típusúak lehetnek (5. ábra) [31, 32]:  
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5. ábra A 3, 4, 5 és 6-tagú gyűrűs cukoraminosavak 

 

A CAS-ak a természet két fontos építőelemének, az aminosavaknak és a 

szénhidrátoknak a tulajdonságait ötvözhetik. A furanóz és piranóz gyűrű az aciklusos 

aminosavszármazékokhoz képest vett merevségét tekintve, kiváló gerince lehet olyan peptid és 

fehérje jellegű molekulának, amelyek képesek lehetnek önrendeződően másodlagos szerkezet 

kialakítására. A cukorgyűrű méretének, szubsztituenseinek sokfélesége, valamint a 

kiralitáscentrumok hozzájárulnak számos származék kialakulásához, így érdekes és változatos 

szerkezetek tervezhetők és építhetők fel. Nem utolsó sorban pedig, a monoszacharid 

hidroxilcsoportjainak széleskörű átalakításával, a molekula hidrofil, illetve hidrofób jellegét 

szabályozhatjuk [31]. Mindezen előnyöket szem előtt tartva, e molekulák napjainkban számos 

kutatócsoport munkájának középpontjába kerültek, elsősorban foldamerekbe történő 

beépítésük kapcsán.  

Példának okáért megemlíthetjük, hogy a természetben is előforduló polisziálsav, amely 

egy tumor-asszociált poliszacharid, összefüggésbe hozható a tumor metasztázis kialakulásával. 

A polisziálsav konformációs helyettesítője a 6-tagú, ugyancsak természetes monomerből, 

úgymint a CAS-nak tekinthető neuraminsav-származékból, valamint L- és D-glutaminsavból 

felépített, balmenetes hélixet kialakító α/δ-típusú modell foldamer.  

E molekula szerkezetének vizsgálata nem csak új peptidmimetikum létrejöttét, hanem fontos 

biológiai folyamatok felderítését is elősegítheti [33b-c].  

Továbbá egy másik, emberi szervezetben is megtalálható vegyület, a glükózamin 

átalakításával kapott β- és γ-aminosav monomerek összekapcsolásával β- és γ-kanyar 

térszerkezetek tervezhetők [33a]. 

A furanóz, illetve piranóz gyűrűvel rendelkező CAS-ak a hidrofób jellegű ACPC és az 

ACHC hidrofil analógjainak tekinthetők (4. ábra) [26a, 34]. A β-furanoid típusú aminosavak 

Biológiailag aktív THF és THP 
származékok 
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oligomerjeinek további jelentősége abban rejlik, hogy THF egységet tartalmaznak, amely 

számos, más biológiailag aktív molekula része [25, 30, 34b, 35a-c]. Az általunk vizsgált  

3-amino-3-dezoxi-xilofuránuronsavból (8a) és ribóz epimeréből (8b), mint β-furanoid  

CAS-akból (βFCAS) homooligomereket Gruner és munkatársai már felépítettek. Továbbá 

ezeket α-aminosavakkal kombinálva változatos heterooligomerek is létrehozhatók [29-30].  

A munkám során előállított és tanulmányozott 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-

α-D-xilofuránuronsav (8a) (H-XylAFU(ip)-OH vagy cX) monomernek és megfelelő védett 

származékaiknak C-3 helyzetében aminocsoport, C-4 pozíciójában pedig karboxil funkció van. 

A ribo epimer (8b) (H-RibAFU(ip)-OH vagy tX) párjával együtt - amely egy másik doktori 

munkát ölel fel -, a C3(-NH2) és a C4(-COOH) csoportok térállása szerint, cisz és transz 

monomer áll rendelkezésünkre változatos oligomerek építéséhez. A monomerek 

konfigurációbeli különbsége lényeges hatással van arra, hogy az oligomer milyen térszerkezetet 

vesz fel (6. ábra) [29-30].  

 
6. ábra Felső: A cisz-ACPC és 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav  

(H-XylAFU(ip)-OH-8a) monomerek és a belőlük felépülő homooligomer 14-hélix térszerkezete.  

Alsó: A transz-ACPC és 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-ribofuránuronsav (H-RibAFU(ip)-OH-8b) 

monomerek és a belőlük felépülő homooligomer szálas térszerkezete. 

 

Irodalmi előzményekből tudjuk, hogy a xilóz (cisz) (8a) konfigurációjú monomerből 

14-hélix térszerkezet alakul ki, amely a 3,4 aminosav egységenkénti menetemelkedése, illetve 

az NHi – COi+3 H-kötés mintázata alapján az α-hélix kiváltására alkalmas lehet [18].  

Míg a ribóz (transz) (8b) konfigurációjú epimerből a β-redő utánzására alkalmas 

szerkezetek alakulnak ki (6. ábra) [29-30]. Az 5-, és/vagy 6-tagú gyűrűs CAS-ak, mint 

építőelemek alkalmasak lehetnek peptidoglikánok előállításához (2.3. fejezet).  
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2.5. Amino-furánuronsav előállítása  

 

A 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (8a) (H-XylAFU(ip)-

OH), öttagú gyűrűs CAS monomer szintézisútját Chandrasekhar és munkatársai írták le 2004-

ben [30]. Mindezt Gruner és munkatársainak kutatásai [29] alapján dolgozták ki, akik a 

módszert a 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-ribofuránuronsav (8b) (H-RibAFU(ip)-

OH) előállítására alkalmazták. A két molekula mindössze a C-3 atom konfigurációjában 

különbözik.  

A H-XylAFU(ip)-OH (8a) előállításának kiindulási anyaga az 1,2:5,6-di-O-

izopropilidén-α-D-glükofuranóz (1) (7. ábra). A vegyületet a kereskedelemben olcsón kapható 

D-glükózból kiindulva, acetonnal, kénsav katalizátor jelenlétében állítják elő [36a].  

A következő lépés az C3(-OH) csoport inverziójával, az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-

D-allofuranóz előállítása. Chandrasekhar [30] és munkatársai ezt két lépésben valósították meg 

Austin [36b] munkássága nyomán. A védett glükofuranózt (1), amely egyben szekunder 

alkoholnak tekinthető, PCC reagenssel a megfelelő ketonná oxidálták, majd izoláció nélkül 

sztereoszelektíven redukálták NaBH4 alkalmazásával [36b]. A módszert szénhidrátkémiai 

szintézisekben széleskörűen alkalmazzák. 
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7. ábra Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (1) oxidációja 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-ribo-

hexofuranóz-3-ulózzá majd annak redukciója 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-allofuranózzá (2). 

 
A teljesség igénye nélkül, a terjedelmi megkötések, illetve az alkoholok széleskörű oxidációs 

reakciói miatt a továbbiakban csak a furanóz származékokon sikeresen megvalósított oxidációk 

irodalmi előzményeit mutatom be, amelyeket a szintézisút optimalizálásánál alapul vettem. 

 
2.5.1. Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-allofuranóz előállítása 
 

Monoszacharidok hidroxilcsoportjának ketonná vagy aldehiddé történő szelektív 

oxidációjára alkalmasak a különféle elektrofilekkel aktivált DMSO-dal végzett eljárások is 

[37b, c], az előbb említett PCC-vel végzett oxidáción kívül. Ide sorolható például a 

DMSO/oxalil-klorid reagenssel végzett Swern [37b, c] vagy a Moffat-Pfitzner oxidáció, amely 
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DMSO/DCC reagens párt alkalmaz [37a]. A módszer számos alkoholt oxidál 

karbonilvegyületté jó termeléssel, alkoxiszulfónium són keresztül [37b]. Christensen és 

munkatársai az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (1) oxidációját DMSO/Ac2O 

reagenssel valósították meg. A reakció előnye, hogy RT-n végbemegy. Hátránya, hogy 

vízmentes körülmény szükséges, meglehetősen hosszú a reakcióidő, csekély a termelés, 

valamint mellékreakciók léphetnek fel [38a]. Hasonló problémák merültek 

fel, ha a DMSO-t AcCl vagy P2O5 reagensekkel aktiválták [38b]. Az előző 

eseteknél kétségkívül hatékonyabb Swern oxidáció alkalmazhatóságának is 

gátat szabhat az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-O-(metiltio)metil-α-D-

glükofuranóz származék keletkezése (8. ábra), illetve az erélyesebb 

reakciókörülmények hatása. 

A szénhidrátkémiában szintén jól ismert eljárással a védett glükofuranózt (1) 

1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-ribo-hexofuranóz-3-ulózzá (7. ábra) 

oxidálhatjuk NaIO4-tal, RuO2 katalizátor jelenlétében, amelyet Zsoldos-

Mády és munkatársai sikeresen valósítottak meg [39]. Hátrány lehet azonban a katalizátor 

magas költsége, illetve a cukorvegyület esetleges fémszennyezése.  

Elsősorban monoszacharidok primer hidroxilcsoportjainak szelektív oxidációjára 

alkalmaztak TEMPO/NaOCl és TEMPO/Ca(OCl)2 alapú katalitikus rendszereket [41a].  

E reagens párok alkalmasak lehetnek szekunder alkoholok oxidációjára is, de hosszabb 

reakcióidőkkel szükséges számolni.  

Alkoholok hatékony oxidációjához kiváló alapot teremthetnek továbbá a jód-alapú 

oxidáló reagensek, úgymint DMP [40a], IBX [40b], BAIB [41b, c] és maga a jód [41d]. A 

sztöchiometrikus mennyiségben alkalmazott oxidálószerek katalitikus mennyiségű TEMPO 

reagenssel történő kombinációjával rendkívül szelektív oxidáció valósítható meg, akár 

szénhidrátszármazékokon is. A TEMPO/BAIB katalitikus rendszerek előnye, hogy nem 

szükséges inert atmoszféra, vízmentes oldószer, mint az előzőekben, valamint elegendő a 

szobahőmérséklet [41c].  DeMico és munkatársai a TEMPO mennyiségének és az oldószerek 

polaritásának hatását is vizsgálták. A ciklusban a BAIB fő feladata a TEMPO regenerálása, 

illetve a belőle keletkező ecetsav katalizálja a TEMPO átalakulását hidroxil-aminná, majd 

oxoammónium sóvá, amely az alkohol szelektív oxidációjáért felelős (9. ábra) [41c]. 
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9. ábra A TEMPO/BAIB katalitikus rendszer működése [41c] 

A legjobb módszer az ulóz ketocsoportjának hidroxilcsoporttá átalakítására a 

karbonilvegyületek esetén leggyakrabban alkalmazott komplex fémhidridet (NaBH4) 

felhasználó, sztereoszelektív redukció (7. ábra) [42].  

 
2.5.2. Szulfonátok előállítása 

 
Következő lépésként a védett allofuranóz (2) szabad hidroxilcsoportjának aktiválása 

szükséges egy jó távozó csoport beépítésével. Így a C-3 helyzetben a szabad aminocsoport (N-

terminális) kialakítása lehetővé válik. Az aktiválást legegyszerűbben szulfonsavészterek 

kialakításával lehet elérni, amely általános eljárás a szénhidrátkémiában. Chandrasekhar és 

munkatársai [30] a (2) vegyület C-3 atomján DCM/Py közegben, trifluormetánszulfonsav-

anhidriddel (Tf2O) triflátot alakítottak ki [29, 36b, 43] Gruner és munkatársai védett 

glükofuranózon (1) kidolgozott módszere alapján (10. ábra). Manapság elterjedten és 

kiemelkedően használják e reagenst szulfonátok képzésére. Azonban a védett allofuranóz (2) 

esetén az irodalom [30] nem említ részleteket (pl.: termelés, bomlékonyság, stb.) e reakcióval 

kapcsolatban. A reakció hátránya, hogy a reagens rendkívül drága, valamint a képződött termék 

nagy reaktivitása következtében meglehetősen hamar elbomlik.  
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10. ábra Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-allofuranóz (2) 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-O-

trifluormetánszulfonil-α-D-allofuranózzá (3a) alakítása. Reagensek és körülmények: Tf2O, DCM/Py, -10°C. 

Whistler és munkatársai a védett glükofuranóz (1) észterezésére a nagyságrendekkel 

olcsóbb toluolszulfonil-kloridot (tozil-klorid) használták piridines közegben, amely a megfelelő 
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3-O-tozil-származékot eredményezte [44b, c]. Szintén az (1) C3(-OH) csoportján a trifláthoz 

hasonló reaktivitású imidazol-1-szulfonil (imidazilát) észtert alakítottak ki Vatéle és 

munkatársai [44d]. A metánszulfonátok (mezilátok) előállítása pedig általános a 

szénhidrátkémiában számos cukorszármazék esetén. Ezek alapján, a védett allofuranóz esetén 

hasonlóan gazdaságos megoldás lehet mezilát, tozilát, imidazilát és benzolszulfonát (bezilát) 

származékok képzése, amelyeket korábban többek között glükofuranóz és galaktopiranóz 

származékoknál alkalmaztak [44a, e]. 

 

2.5.3. Az azidcsoport bevitele 
 

Az aminocsoport (azaz N-terminális) kialakításának első kulcslépése a már említett 

szulfonát→azid szubsztitúciós reakció, amely a C-3 atom inverzióját eredményezi (11. ábra). 
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11. ábra Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-O-trifluormetánszulfonil-α-D-allofuranóz (3a) 3-azido-3-dezoxi-

1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózzá (4) történő átalakítása. Reagensek és körülmények: NaN3, 

Bu4NCl, DMF, 50 °C. 

 

Gruner és munkatársai a 3-O-triflil-glükofuranóz átalakítását tetrabutilammónium só 

fázistranszfer katalizátort jelenlétében végezték. Az azido-cukrot 70%-os termeléssel sikerült 

előállítaniuk. Chandrasekhar és munkatársai [29, 36b], a (2) vegyület 3-O-triflát (3a) 

származékából kiindulva, enyhe körülmények között szintén katalizátor jelenlétében jutottak a 

megfelelő 3-azido (4) vegyülethez. Azonban a reakció sikerességének részleteit ebben az 

esetben is homály fedte. 

Monneret és munkatársai szintén a 3-O-triflil-glükofuranóz vegyületen végeztek 

kísérleteket az előzőekkel azonos módon [43b, c]. Azonban a 3-azido-allofuranózt mindössze 

48 %-os termeléssel nyerték ki a 3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-eritro-hex-3-

enofuranóz melléktermék keletkezése miatt. Ez a nehézség az allofuranóz-szulfonátok C-3 

inverziójánál nem áll fenn. 

A 3-O-tozilát származékból kizárólag a glükofuranóz esetén állítottak elő azido-

vegyületet. Whistler és munkatársai a 3-O-tozilát származékot, DMF [45] és HMPA [44b, c] 
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közegben, jóval magasabb hőmérsékleten reagáltatták NaN3-dal. Előbbi oldószert alkalmazva 

a terméket 53 %-ban, az utóbbi esetben pedig 40%-ban kapták meg. 

A szulfonát→azid szubsztitúciós reakció lévén a 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-

izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (8a) szintézisének fontos prekurzorát lehet előállítani. 
 

2.5.4. A karboxil funkció kialakítása 

 

Karboxil funkció (C-terminális) számos szerves kémiai reakcióval kialakítható. A 

legtöbb esetben primer alkoholok oxidációjával történik, gyakran fémkatalizált karbonilezési 

reakciókkal vagy cianid- csoport beépítése után hidrolízissel. Chandrasekhar kutatócsoportja, a 

Gruner és munkatársai által kidolgozott reakcióutat alapul véve, a H-RibAFU(ip)-OH (8b) 

szintézisére leírt utat ültette át a H-XylAFU(ip)-OH (8a) C-terminálisának kialakítására a C-4 

helyzetben (12. ábra) [29, 30].  
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12. ábra A (8a) vegyület C-terminálisának kialakítási lépései. Reagensek és körülmények: a) 77 % AcOH, 3 óra, 

65 °C b) NaIO4, MeOH/víz, 5 óra, 10 °C c) KMnO4, 50% AcOH, RT. 

 

A karboxilcsoport kiépítése három lépést foglalt magában. Elsőként a 3-azido-3-dezoxi-

1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (4) savra labilisabb 5,6-O-izopropilidén 

védőcsoportját távolították el 77 %-os ecetsavval történő kezeléssel és melegítéssel. Azután az 

5,6-dihidroxi-vegyület (5) láncrövidítésével aldehidcsoportot alakítottak ki. Ezt követően egy 

savas közegű, KMnO4-tal végzett oxidációval kapták meg a karboxil funkciót, azaz a 3-azido-

3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavat (7) (12. ábra).  

A ribofurán-5-ulóz (6) származék továbbalakítására Gao és munkatársai egy másik 

módszert alkalmaztak, amelyben RuCl3·H2O-dal, CCl4/MeCN/H2O elegyben alakították ki a 

ribofuránuronsavat, a (7) vegyület C-3 epimerjét [46]. 

 
2.5.5. Az amino funkció kialakítása 
 

Szabad aminocsoport (N-terminális) kiépítésére a szénhidrátkémiában is számos 

módszer ismeretes, amely kiindulási vegyületei különböző ciano-, nitro-, illetve azido-

származékok lehetnek [32b]. Az amino védőcsoportnak tekinthető azid funkció esetén többek 

között bórhidridekkel [47], molibdátokkal [48], szerves ónvegyületekkel [49], kéntartalmú 
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szilánszármazékokkal [50], FeCl3/NaI [50b], SmI2 sókkal [51] és nem utolsó sorban 

foszfinokkal [52] végzett redukciós eljárásokat találunk [50b].  

Az eddig említett eljárásokon kívül, azido-vegyületek redukcióját alkil-ditiol 

reagensekkel is meg lehet valósítani [53]. Bayley és munkatársai más-más helyzetben 

szubsztituált azido-vegyületeket redukáltak 1,3-propánditiollal metanolos közegben RT-en, 

amely során kiváló termeléssel (80-90 %) kapták a termékeket [53a].  

A szénhidrátkémia területén közvetlen módon a védett 3-O-tozil-glükofuranóz 

szubsztitúciós reakcióját Freudenberg és munkatársai végezték el ammóniával, 170 °C-on, 

etanolban, amely a C-3 csoport inverzióját eredményezte. Azonban igen csekély termeléssel 

kapták meg a 3-amino-allofuranóz származékot [54].  

Chandrasekhar és munkatársai az N-terminális kialakításnál is Gruner munkásságát 

követték [30]. Első lépésben, a már C-terminálison észter formában védett 3-azido-3-dezoxi-

xilofuránuronsav származékból Pd-katalizált hidrogénezéssel alakították ki a szabad 

aminocsoportot. Második lépésben, az előzőleg nem izolált CAS-ból az N-terminálison védett 

származékot Fmoc-Cl és NaHCO3 hozzáadásával 70%-os termeléssel állították elő (13. ábra) 

[29].  
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13. ábra A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav metilészer egyidejű redukciója és N-

védelmének kialakítása [29]. 

 
2.5.5.1. A Staudinger reakció 
 

Azidok redukciójára széleskörűen alkalmazott módszer a Staudinger reakció. Az 

eljárást nemcsak a szénhidrátkémiában, hanem szerves kémiai szintézisekben is előszeretettel 

alkalmazzák azido-vegyületek foszfiniminekké, illetve azok hidrolízisével aminokká történő 

átalakításánál [35]. A redukciót általában trialkil- vagy triarilfoszfin reagensekkel valósítják 

meg. Előnyei között említhető, hogy a reakció kvantitatívvá tehető, kellően gyors, enyhe 

körülmények között lejátszódik, a reagens olcsó és nem utolsó sorban oldatban, illetve szilárd 

fázison is egyaránt alkalmazható [56, 57]. Többféle típusú azido-vegyület és bármilyen 

háromértékű foszforvegyületet felhasználható a reakció során, azonban leggyakrabban az olcsó 

és könnyen kezelhető PPh3-t használják [58a]. A Staudinger reakcióban kapott IM-ek az 

iminofoszforánok, vagy más néven foszfiniminek elég stabilak az izolációhoz.  
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A mechanizmus kezdeti lépésében a trialkil-, vagy triarilfoszfin nukleofilként támad a 

szerves azid terminális N-atomjára. Az addíció következtében egy lineáris foszfazid IM alakul 

ki, amely intermolekuláris átrendeződés után egy ciklikus szerkezetű átmeneti állapotból N2 

kilépés közben az iminofoszforán vegyületet adja (14. ábra) [56]. 

 
 

14. ábra A Staudinger reakció és a foszfinimin hidrolízis mechanizmusa 

 
A kialakult iminofoszforán maga is erős nukleofil, így vízzel vagy ammóniával, mint 

elektrofilekkel könnyen reagál. Ennek eredményeképpen trialkil-, vagy triarilfoszfin oxid 

kilépése közben primer aminokhoz jutunk (14. ábra) [56, 59].  

Staudinger reakciót 3-azido-3-dezoxi-α-D-furanóz típusú vegyületek redukciójára még 

nem alkalmaztak. Van Rompeay és munkatársai kutatásai során került előtérbe a módszer 

azidcsoporttal rendelkező, ribofuranóz cukoregységgel rendelkező nukleozidok redukciója 

esetén [58b]. A reakció segítségével a szabad aminocsoporttal rendelkező különböző 

nukleozidokat 60-70 % közötti termeléssel sikerült előállítani, RT-en, piridines közegben, 

PPh3-nal történő kezeléssel. Uronsavak esetén általánosan alkalmazott módszer a katalitikus 

hidrogénezés, a 3-azido-3-dezoxi-furánuronsavak átalakítására csak ebből a témakörből 

ismerünk redukciós eljárást [29, 30, 54]. 

 
2.5.5.2. Katalitikus hidrogénezés H-Cube készülékkel 
 

A ThalesNano Nanotechnology, Inc. fejlesztése révén létezik olyan áramlásos 

hidrogénező készülék (H-Cube mini), amely egy külső desztillált vizet tartalmazó tartályból 

elektrolízissel állítja elő a reakcióhoz szükséges H2 mennyiséget [60].  
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Hattori és munkatársai aromás azidokat redukáltak enyhe körülmények között e 

módszerrel RT-en, 1 bar nyomáson, MeOH-ban, jó termeléssel, Pd-katalizátor alkalmazásával. 

Alifás azidok esetén magasabb T (100 °C) kellett a sikeres redukcióhoz [61d].  

An és munkatársai alifás azidokat redukáltak áramlásos reaktorban történő 

hidrogénezési reakcióban: 10% Pd/C katalizátor, EtOH és megfelelő N-védőcsoport együttes 

alkalmazása mellett, enyhe körülményeket teremtve, 0-80 °C között, 1-2 atm nyomáson. Azt 

találták, hogy THF vagy MeOH oldószer, alacsony T, híg szubsztrát oldat és alacsony nyomás 

előnyös a reakcióhoz [62].  

Jicsinszky és Iványi β-ciklodextrin azidok redukcióját tanulmányozta hagyományos 

úton transzfer hidrogénezéssel, RT-en, MeOH-ban, 10% Pd/C katalizátort, hangyasav, illetve 

hidrazin-hidrát H-donor reagenseket alkalmazva. A szénhidrászármazékok esetén azt találták, 

hogy kedvezőbb a redukció, ha a kiindulási anyag metanolos oldata vizet is tartalmaz, 

optimálisan 10-30 %-ban, illetve ha azt enyhe körülmények (alacsony T, p) között végzik [63]. 

Redukálható funkciós csoporttal rendelkező szénhidrátszármazékok H-Cube áramlásos 

reaktorban történő átalakítására irodalmi példa nem ismert. E még feltáratlan terület indított el 

az irányban, hogy az általam előállított cisz-3-azido-3-dezoxi-furanóz származékok megfelelő 

aminovegyületekké történő átalakításának általános és optimált eljárását dolgozzam ki az 

áramlásos kémia témakörében.  

 
2.6. A C- és N-terminális csoportok védelmének lehetőségei 
 

A CAS-ak mind a szénhidrátok, mind az aminosavak tulajdonságait ötvözik, így akár a 

peptidkémia rutinszerű módszerei, például az α-aminosavak N-terminális védőcsoportjai ezen 

építőegységek védőcsoportjaiként is megfelelőek lehetnek.  

A leggyakrabban az uretán típusú N-védelmet, úgymint Boc-, Fmoc- és Z-csoportokat 

alkalmaznak mind oldat-, mind szilárd fázisú peptidszintézis esetén. Emellett C-védelemként a 

karboxil funkciót leggyakrabban észterré (pl.: -OMe [30, 65], -OEt [22]) alakítják át, amelyre 

számtalan módszer létezik. Az α-aminosavak esetén hatékonyan alkalmazzák az alábbi 

módszert (15. ábra):  
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15. ábra Aminosav-metilészter képzése. 
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Amennyiben a C-terminális szabad, mind oldatban, mind szilárd fázison in situ 

észterképzéssel (pl.: HOBt [28], HATU [66-67]) is lehet aktív monomert képezni. Rendszerint 

az aktív észter mellé valamilyen kapcsoló reagenst is adnak (pl.: DCC [68], DIC [69], EDC 

[70]) [71, 72], majd ezt a szabad aminocsoportot tartalmazó monomerrel kapcsolva dipeptidet 

kapnak (16. ábra). 
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16. ábra A peptidkötés kialakítása 

 

Számtalan példát találunk már a CAS-ak területén is az N-védelem kialakítására. Ezen 

a területen főleg a Boc- és Fmoc-csoportok kaptak kiemelkedő figyelmet.  

Gellman és munkatársai mindkét védőcsoportot alkalmazták a βFCAS (8a és 8b) 

hidrofób analógjának tekinthető ACPC monomerek védelmére. A transz-(1R,2R)-ACPC esetén 

az azid funkcióból katalitikus hidrogénezés mellett Boc-védelmet alakítottak ki Boc2O 

segítségével, majd a következő lépésben ezt Fmoc-csoportra cserélték Fmoc-OSu 

felhasználásával. A másik enantiomer, a transz-(1S,2S)-ACPC esetén szintén az Fmoc-

védőcsoportot részesítették előnyben, amelyet egy benzil típusú N-védelem eltávolítása után 

Fmoc-OSu reagenssel alakítottak ki NaHCO3-os közegben [73].  

Az Fmoc-védőcsoport nagy előnye, hogy szekunder aminok (pl.: piperidin, morfolin) 

jelenlétében hasítható, így más savas, illetve bázikus körülmények között stabil, potenciális 

védőcsoport mind oldat, mind szilárd fázisú peptidszintézishez (SPPS). 

Az ACPC hidrofil analógjainak tekinthető furanóz származékok esetén is közkedveltek 

az uretán típusú N-védőcsoportok és az észter jellegű C-terminális védelmek kombinációi. 

Sharma és munkatársai olyan L-Ala oligomereket alakított ki, amelyek oldalláncában β- és γ-

D-xilóz származékok voltak. Az oligomerek oldatban történő szintéziséhez Boc-védelmet 

alkalmaztak [74].  

Guo és munkatársai egy ACHC származék esetén nitrocsoportot redukáltak Raney Ni 

katalizátor és H2 jelenlétében és izolálás nélkül Boc2O alkalmazásával Boc-védelmet 

alakítottak ki [75]. Chakraborty és munkatársai szintén Boc-védelmet alkalmazva oldatban 

kapcsoltak és ciklizáltak D-xilózból előállított γ-furanóz CAS-akat [31b].  

Azonban az oldatban történő peptidszintézishez nem feltétlenül szükséges az N-

védelem kialakításának lépése. Ramana és munkatársai cisz-/transz-furanoid-β-aminosav 
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monomereket kapcsoltak össze úgy, hogy az azido funkciót Raney Ni katalizátor és H2 

jelenlétében aminocsoporttá redukálták, majd a szabad aminovegyületet egy in situ kialakított 

aktív karbonsavészterrel reagáltatták [76]. 

Franconetti kutatócsoportja egy furanózgyűrűs β-azidosav szabad aminocsoportját 

Staudinger reakció segítségével alakította ki és oldatban kapcsolta egy Boc-védett glicinnel 

[77]. Gruner és munkatársai sikeresen alkalmaztak egylépésben katalitikus hidrogénezéssel 

egybekötött Fmoc-védelem kialakítást a 3-azido-3-dezoxi-α-D-ribofuránuronsav származék 

esetén (13. ábra). Így a védett H-RibAFU(ip)-OH monomereket oldatban kapcsolták össze 

dimerekké, majd azokat a kívánt tetra-, hexa-, illetve oktamerekké. Chandrasekhar és 

munkatársai a 3-azido-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav epimer esetén ugyanezt a módszert 

alkalmazták oligomerek építéséhez szintén oldatban (13. ábra) [29, 30].  

Gyűrűs monomerek esetén SPPS-t ACPC [22], ACHC [78], furanóz [79] és piranóz [80] 

gyűrűs CAS-ak esetén alkalmaztak széleskörűen. Martinek és munkatársai Boc-védett ACPC-

etilészter monomerekből állított elő heterooligomereket szilárd fázison [22, 81].  

Grotenbreg kutatócsoportja a Gramicidin S ciklikus dekapeptid (cyclo(Pro-Val-Orn-

Leu-DPhe)2) antibiotikumba épített furanóz alapú β-azidosavat SPPS-sel. Az azido funkciót már 

a szilárd hordozón alakították át kapcsolható, szabad aminocsoporttá Staudinger reakció 

segítségével [82a]. Ugyanezen megfontolás és módszer alapján Knijnenburg és munkatársai 

cisz-δ-furanóz és piranóz CAS-akat építettek be a már fentebb említett antibiotikumba SPPS-

sel Fmoc/OtBu stratégiát alkalmazva [82b].  

Tehát nem feltétlenül szükséges uretán típusú N-védőcsoportot kialakítani az azid 

funkcióval rendelkező, kapcsolandó monomereken, hiszen az azidcsoport önmagában kiváló 

védelme lehet az aminocsoportnak. Így a 3-azido-3-dezoxi-α-D-furánuronsavak mint N-védett, 

de kapcsolható, szabad karboxil funkcióval rendelkező CAS prekurzorok ígéretes monomerek 

lehetnek homo- és heterooligomerek felépítéséhez. 

2.7. β-peptidek oldat- és szilárd fázisú szintézise 
 

A β-peptidek szintézisére többféle módszer is ismeretes. Oldatban oligomerek (di-, tetra-, hexa-

, oktamerek) felépítésére célzottan blokkszintézist alkalmaznak (17. ábra).  

 

17. ábra Az oldatban történő blokkszintézis sémája 
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Széleskörűen alkalmazott módszerek ezen belül az aktív észter képzésen át történő kapcsolások, 

főleg HOBt és EDC, esetleg DIC segítségével APC [70], ACPC [64b, c] származékok esetén. 

A módszer minimalisra csökkenti az epimerizációt.  

Homooligomereket mind oldatban, mind SPPS-sel előállítanak. Azonban 

heterooligomerek felépítésére inkább az SPPS technikákat (Boc/Bzl és Fmoc/OtBu) 

alkalmazzák [70b]. A számtalan kapcsolási módszer közül például a Boc-védett β-homovalin 

[85], ACPC [22a], ACHC monomereket [86] TEA jelenlétében kiváló termeléssel (>80 %), 

valamint D-furánuronsav származékokat [30, 87] klasszikus SPPS módszerrel, DCC 

alkalmazásával lehet egymáshoz, illetve α-aminosavakhoz kapcsolni. A Boc/Bzl technikánál 

enyhébb reakciókörülményeket alkalmazó Fmoc/OtBu módszer egyre több esetben, kiváltképp 

az érzékeny CAS-ak esetén kerül előtérbe. Mándity és munkatársai a cisz-ACPC-ból felépülő 

homooligomerek előállítására e módszert vélték hatékonynak [66-67]. 

CAS-ak beépítése esetén főleg a lépésenkénti SPPS szintézis került előtérbe az α-

peptideknél alkalmazott hagyományos reagensekkel, MBHA és alkoxi-benzil típusú 

hordozókon. Azonban előfordulnak oldatban blokkszintézisek is. Yoshimura és munkatársai 

amidkötéssel rendelkező 6-tagú gyűrűs diszacharidokat állítottak elő oldatban DCC, mint 

kapcsoló ágens és Py, mint bázis alkalmazásával, hosszadalmas reakcióval (5 nap), bár jó 

termeléssel (71 %) [68a]. Továbbá Sabesan és munkatársai a galaktopiránuronsavat egy 

hatékony aminoacilező ágenssel, a CBMIT-tal aktiválva állítottak elő α-peptidoszialozidokat, 

mindössze 5 perces reakcióval [88]. van Well kutatócsoportja a D-allofuranóz esetén BOP és 

DIEA segítségével épített heterooligomereket SPPS-sel, Boc-technikával [69]. Az L-lixo és D-

ribo konfigurációjú monomerekből felépülő homotetramereket, valamint transz-ACPC-at és 

transz-ACHC-at tartalmazó ciklizált β-heteropentamereket TBTU kapcsoló reagenssel 

építették fel DIEA jelenlétében [89]. A xilo- és ribofuranóz CAS analógnak nevezett ACPC 

monomerek esetén, az aktív észter kialakítása [70] mellett a klórhangyasav izobutilészterrel 

történő kapcsolást oldatban is sikeresen alkalmazták Okhi és munkatársai [90]. Ezen kívül, 

ugyanezen reagens hatékonynak bizonyult β-homoaminosav oligomerek felépítésénél [85].  

Gruner és munkatársai a 3-N-Fmoc-3-amino-3-dezoxi-α-D-ribofuránuronsav monomer 

felhasználásával építettek ciklizált heterooligomert az enyhe körülmények között hasítható Cl-

Trt hordozón, Fmoc/OtBu technikával. Azonban a CAS (2 ekv) egyszeri kapcsolásához a 

nehezen kapcsolható aminosavak (pl.: Pro) esetén alkalmazott HATU  

(2 ekv), HOAt (2 ekv) és kolidin (20 ekv) reagenseket alkalmazták feleslegben. Míg a 3-N-

Boc-3-amino-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav származék esetén Chandrasekhar és munkatársai 
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oldatban blokkszintézissel alakították ki a megfelelő oligomereket EDC és HOBt reagensek 

alkalmazásával az Fmoc/OtBu protokoll által megszabott mennyiségekkel.  
 

2.8. β-peptidek szerkezetvizsgálata 

 

Az α-peptidek esetén, legalább 15 aminosav szükséges ahhoz, hogy protikus / poláris 

oldószerben, időátlagban stabil α-hélix kialakulásáról beszéljünk. A β-aminosavak lokális 

flexibilitása jellegzetesen nagyobb, mint az α-aminosavaké, ám az ezekből felépülő másodlagos 

szerkezeteké mégis stabilabb, ezért ez esetben akár rövidebb lánchossz is elegendő stabil 

térszerkezetek kialakulásához. Az irodalomban bőven találunk olyan rövid β-aminosav-

szekvenciákat (pl. β-hexapeptideket), amelyek oldatban helikális térszerkezetet vesznek fel 

[64a]. Seebach, Gellman és munkatársai, már rövidebb oligomerek vizsgálata során 

megfigyelte a C=O···HN közötti H-kötés hélixet stabilizáló hatását [85, 91]. Seebach nem csak 

magát az alább említendő β-hexapeptid térszerkezetét elemezte, hanem a beépített α,α-

diszubsztituált aminosavak konformációra gyakorolt hatását is vizsgálta [85]. Gellman későbbi 

konformációs kutatásai a Cα-Cβ kötés mentén gátoltabb, tehát merevebb rendszerek 

szerkezetvizsgálata felé irányult. Mind a cisz-, mind a transz sztereokémiájú gyűrűs vegyületek 

beépítése során helikális térszerkezetek megjelenését tapasztalta. A kísérleti eredmények és az 

elméleti megfontolások alapján az alábbi szabályszerűséget állították fel a H-kötés mintázatok 

kialakítása kapcsán: 12, 16, 20-hélix térszerkezetek esetén, a C=O···HN H-híd a peptid C-

terminálisán, míg 10, 14 és 18-hélix típusú térszerkezetekben, az N-terminális régióban alakul 

ki kedvezményezetten (18. ábra) [64a]. 

 
18. ábra Helikális térszerkezetű β-peptidekben kialakuló intramolekuláris H-híd típusok 

Gellman és munkatársainak további felfedezése az volt, hogy a transz-ACPC 12-, a 

transz-ACHC hexamerjei pedig 14-hélix térszerkezetet vesznek fel [64b]. Továbbá, mindkét 

rendszer mind oldatban, mind szilárd fázisban ugyanazt a feltekeredést mutatja, amelyet 

egyrészt röntgendiffrakciós, másrészt NMR-mérésekkel (NOE) igazoltak [64]. Az NMR-

méréseknél nehézséget okoztak az átfedő jelek a Cα-Cβ régióban, ezért  áttértek az amid 
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tartomány NH→ND cserekísérleteire, amelyekből igazolták az erős intramolekuláris, 14-tagú 

H-kötés rendszer kialakulását. Az ECD-spektroszkópiai vizsgálatok alapján is azt találták, hogy 

az ACPC oligomerek 12-hélixet vesznek fel (19. ábra) [64].  

 
19. ábra A transz-ACPC (fekete) és a transz-ACHC (kék) egységekből felépülő hexamerek MeOH-ban felvett 

ECD-spektruma (t-ACPC (fekete), t-ACHC (kék), lineáris β-hexamerek (zöld és piros, képleteik nincsenek 

ábrázolva)) [18]. 

A hélix stabilitása a lánchosszal nő, amelyet az ECD-spektrumok intenzitás növekedése 

is alátámasztott. A transz-ACPC hexamer esetén teljesen feltekeredett 12-hélixről 

beszélhetünk, amelynek CβHi-NHi+2 H-kötés mintázata volt [92]. 

Számos lineáris β-aminosav alakít ki különböző helikális térszerkezeteket, amelyek 

ECD-spektroszkópiával kiválóan vizsgálhatók [64]. Seebach és munkatársai rövidebb és 

hosszabb láncú, lineáris β-peptidek szerkezet meghatározását helyezték előtérbe, többek között 

e módszerrel [85]. Az ECD-spektroszkópiai mérések kapcsán olyan érdekességeket 

tapasztaltak, hogy számos, MeOH-ban tipikusan 14-hélix térszerkezetet kialakító β-peptid 

vízben nem tartja meg ezt a térszerkezetét. Továbbá megállapították, hogy a β-aminosavak 

jelenléte a β-peptidekben, és szerepük a másodlagos szerkezetek megváltozásában olyan, mint 

a glicin hatása az α-peptidekben (pl.: hélixtörő, ciklizációs- vagy kanyar szerkezet képző 

képesség növekedése). Viszont oldószer és koncentrációfüggést nem tapasztaltak [18, 85]. 

Azonban nemcsak lineáris foldamerek helyettesíthetik a helikális formákat. A természet 

által kedvelt 5-, és 6-tagú gyűrűs rendszerek a nem természetes peptidek tervezésében 

előnyösek lehetnek, mivel beépítésükkel szélesebb körű sztereokémiai szabályozást és 

stabilizáló hatást érhetünk el. Martinek és munkatársai kutatásainak előterébe 5-tagú gyűrűs β-

peptidek kerültek. Korábbi ismeretekre alapozva, a hidrofób jellegű cisz-, és transz-ACPC 

homooligomer szerkezeteinek komplex vizsgálatába kezdtek. Bizonyították, hogy a transz-

(1R,2R)-ACPC homokirális homooligomerjei 12-hélix, míg a cisz-(1R,2S)-ACPC szál-

szerkezetek kialakítására hajlamos. A heterokirális eseteket előtérbe helyezve azt találták, hogy 

a transz származék (H-[(1S,2S)-ACPC-(1R,2R)-ACPC]n) szál konformációt, a cisz (H-

[(1S,2R)-ACPC-(1R,2S)-ACPC]n) ugyanakkor a 10/12-hélixet részesítette előnyben [22].  
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Feltevésük alátámasztása céljából ECD vizsgálatokat is végeztek vízben és MeOH-ban (20. 

ábra). A heterokirális cisz-ACPC tetra- és hexamere esetén pozitív Cotton effektust figyeltek 

meg 210 és 190 nm-nél MeOH-ban, amely 10/12-hélix térszerkezetet bizonyítja. Vizes 

közegben a jelintenzitás csökkenését egy nyújtottabb szerkezet jelenlétével magyarázták.  A 

jelalak és az effektus a modellvegyület részben rendezett helikális térszerkezetére utalt.  

 

 
 

20.ábra A: A heterokirális cisz-ACPC (H-[(1S,2R)-ACPC-(1R,2S)-ACPC]2 tetramer 10/12 hélix térszerkezetre 

utaló, MeOH-ban felvett ECD-spektruma (maximum: 210 nm, minimum: 190 nm). B: A heterokirális transz-

ACPC (H-[(1S,2S)-ACPC-(1R,2R)-ACPC]3 hexamer szálas térszerkezetre utaló, MeOH-ban felvett ECD-

spektruma (minimum: 205 nm, maximum: 190 nm) [22b]. 

Számos kutatócsoport kihívásai közé tartozik vízoldható β-peptidek előállítása.  

A hidrofil tulajdonság már poláris α-aminosavak (Ser, Lys) beépítésével növelhető [93]. 

Edwards és munkatársai a kiroptikai spektroszkópiát α-peptidek térszerkezetével analóg, δ-

CAS származékok térszerkezetének igazolására alkalmazták. A δ-CAS D-allo 

konformációjának ECD-spektruma a H-kötéssel rendelkező β-kanyar szerkezetek 

karakterisztikáját mutatta, amely TFE-ben 190 és 210 nm-nél egy negatív, és egy pozitív csúcs 

meglétét jelentette. Az L-lixo származék azonban H-kötéssel nem támogatott β-szálas 

szerkezetek kialakítására volt hajlamos [89b].  

Giri és munkatársai, cisz-γ-metoxi-szubsztituált transz és cisz β-furanoid CAS 

homooligomerek szerkezetét vizsgálták ECD-spektroszkópiával. A cisz konformerből 

kialakított tetra-, és hexamer, balmenetes 14-hélixet alakított ki (21. ábra) [25]. Karakterisztikus 

jelei a következők voltak: a görbe minimumát 214, nullpontját 199-202 nm között, maximumát 

pedig 193 nm-nél figyelték meg. A feltekeredés irányvonala ellentétes volt a Martinek és 

munkatársai által vizsgált cisz-ACPC oligomerekhez képest, amelyek  

β-szálas térszerkezetet alakítottak ki [22]. Ezzel szemben a transz származékok esetén nincs 

Δε 

λ/nm λ/nm 
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ellentmondás. Giri transz hexa-, és oktamere balmenetes 12-hélixet vett fel, amely a  

200 nm-nél levő maximum, a 210 nm-nél levő nullpont és a 220 nm-nél levő minimum 

karakterisztikus értékeket mutatott (21. ábra). Ez a sajátság megegyezett Appella által vizsgált 

transz-ACPC oligomerek viselkedése kapcsán leírtakkal [64].  

 
21. ábra A cisz és transz β-furanózból felépülő tetra-, hexa- és oktamerek által felvett 12- és 14-hélix 

térszerkezetek, illetve azok ECD-spektrumai [25]. 

Chandrasekhar és munkatársai a xilofuránuronsav homooligomerjeit vizsgálták.   

A tetramer MeOH-ban, 200 µM koncentrációban felvett ECD-spektruma egyértelműen 

másodlagos szerkezet meglétét bizonyította (22. ábra). Az ECD-jel 198, 209 és 218 nm-en 

megjelenő negatív, nullapont és pozitív jelei a Seebach és munkatársai által megfigyelt 

jobbmenetes 14-hélix térszerkezetre utaltak. A moláris ellipticitásban megadott intenzitás 

értékek növekedtek. Tehát minél hosszabb volt a homooligomer lánc, annál nagyobb a 

stabilitás, illetve a 14-helikális térszerkezet populációja [30]. E térszerkezetet továbbá 

karakterisztikus NOE kölcsönhatások is bizonyították: NHi+1-CβHi+3, NHi+1-CβHi+4, NHi+2-

CβHi+4 [25].  

Hullámhossz (nm) 

Δε 

Δε 

cisz 

transz 
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22. ábra Az 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavból felépülő, 14-hélix térszerkezetet 

kialakítő tetra-, hexa- és oktamerek ECD-spektrumai [30] 

Továbbá vizsgálták a fent említett monomerből álló, homo-, illetve azok β-glicinnel 

képzett heterotrimerjét. A ciklikus homotrimer a lineáris analógjához hasonlóan 14-hélix 

térszerkezetet vesz fel. Nem várták azonban, hogy a β-glicint tartalmazó származék is így 

viselkedik. Sem az α-, sem a β-Gly nem hélixképző aminosav, így a vizsgálatok arra mutattak, 

hogy a furanóz gyűrű indukálta a 14-hélix felvételét [87b]. Megjegyezendő, hogy számos  

β-peptid metanolban a 14-hélixre jellemző mintázatot mutatja az ECD-spektrumban, azonban 

vizes oldatba kerülve csak néhány származék tartja meg ezt a szerkezeti jelleget [18].  

2.8.1. A GGXGG szekvenciájú peptidek NMR-spektroszkópiai vizsgálata 

 

Shi és munkatársai széleskörű kutatásokat végeztek az Ac-GGXGG-NH2 (ahol X= 19 

különböző α-aminosav, kivéve Gly) pentapeptidek térszerkezetének felderítésére ECD- és 

NMR-spektroszkópia segítségével [94c, 95]. Úgy találták, hogy e peptidcsaládnak a PPII a 

kitüntetett térszerkezete, amelyet a peptidek megtartanak különböző típusú oldalláncok esetén, 

továbbá akkor is, ha Pro-t tartalmaz a szekvencia [94c, 96]. A Gly dús szekvencia minimalizálja 

az oldallánc kölcsönhatások létrejöttét, amely lehetővé teszi a központi aminosav 

konformációjának vizsgálatát a peptidgerincben. Továbbá flexibilitása növeli a PPII 

térszerkezet felvételének valószínűségét [96].  A GGXGG típusú peptidek kiváló modell 

rendszerek a térszerkezet nélküli peptidek, a denaturált állapotok tanulmányozására, valamint 

rendezetlen térszerkezetű fehérjék kémiai eltolódásainak és csatolási állandóinak összevetésére 

[94c, 95]. 
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A PPII térszerkezet vízben egy 

balmenetes 310 hélix, amelyben a 

torziós szögek Φ = -75°, ψ = + 145° 

értékeknek adódtak [96].  

Azonosítását ECD-spektroszkópia 

segítette. Az erős negatív csúcs ∼195 

nm és egy gyenge pozitív sáv ∼215 nm 

környékén, illetve a spektrum lefutása 

is jellegzetes [94c]. A GGPGG 

pentamer esetén a gyenge pozitív sáv 

nem jelent meg, amely utalhat a kis 

populációban jelen levő kanyar 

térszerkezetre, illetve a Pro cisz konformerére (23. ábra).  

Az NMR-spektroszkópiai vizsgálatokkal meghatározott NH-Hα közötti vicinális 

csatolási együtthatók ismeretében a peptidgerinc konformációját meghatározó Φ torziós szög 

kiszámítható a Karplus összefüggéssel: 3JNH-Hα = A∙cos2(Φ-60°) – B∙cos(Φ-60°) + C  

(24. ábra). Emellett, az NH-Hβ és a Hα-Hβ kölcsönhatások ismeretében pedig a ψ, illetve a β-

protonok orientációjáról információt adó χ torziós szögek becsülhetők [94c, 97-98]. Az 

összefüggésben szereplő A, B és C együtthatók adott Aas-ra előre meghatározott értékek. Ezek 

ismerete nélkül, de a csatolási állandók ismeretében a torziós szögek értékeit a Karplus 

függvény adja meg (24. ábra). A torziós szögek ismeretében pedig következtethetünk a 

molekula másodlagos szerkezetére. 

 
24. ábra Bal: A 3JNH-Hα csatolási állandó és Φ torziós szög függvénye a Karplus összefüggés, illetve a másodlagos 

szerkezeti irányultság becslése a Φ torziós szög alapján. Jobb: a peptidgerinc legfontosabb torziós szögei [99]. 

23. ábra A PPII térszerkezetet felvevő GGPGG pentamer 

hőmérsékletfüggő ECD-spektruma (4°C (fekete), 45°C 

(piros); 90 °C (kék)) [94c] 
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A másodlagos kémiai eltolódás értékek segítségével rövid, rendezetlenebb térszerkezetű 

peptidek, fehérjék másodlagos szerkezeti irányultságáról kaphatunk információt. Wütrich és 

munkatársai voltak az elsők, akik GGXA, majd GGXYA típusú peptidekre (X és Y a 20 α-

aminosav) határoztak meg random coil értékeket többféle oldószerben 1H, 13C és 15N magok 

esetén, amelyek ma is referenciaként használatosak [100]. 

A peptidet felépítő összes aminosav esetén, a mért Cα, Cβ és Hα (δmért) és az adott 

aminosavakra előre megadott referencia (δref) kémiai eltolódás értékeinek (random coil) 

különbsége (Δδ = δmért – δref) helikális hajlamra utal, ha az negatív érték, redős térszerkezet 

felvételére, ha pozitívnak adódik [101]. Továbbá egy általános sorrendet is felállítottak: 

helikális irányultság esetén a kémiai eltolódások a következőképpen alakulnak 13Cα > 1Hα > 
13Cβ > 15N > 1HN; míg β-redő esetén 1Hα > 13Cβ > 1HN ∼ 15N ∼ 13Cα [101]. E megfontolásokat 

referenciaként alkalmazva megbecsülhető a GGXGG típusú β-peptidek másodlagos szerkezeti 

irányultsága. 

Jagannadh és munkatársai Boc-hGly-FCAS-hGly (h: homo) β-tripeptid esetén 

határozták meg a ciklikus forma másodlagos szerkezeti irányultságát és a furanóz gyűrűs  

β-cukoraminosav (FCAS) királis indukciót is kiváltó térszerkezet szabályozó hatását NMR-

spektroszkópiás mérések segítségével [87b]. A FCAS JNH,Hβ csatolási állandója 8,5 Hz-nél 

nagyobb értéknek adódott, amely az összes aminosav transz-állására engedett következtetni 

[102]. A FCAS és a β-hGly esetén a JCαH,CβH csatolási állandók 4 Hz-nél kisebb értéknek 

adódtak, amely a Cα-Cβ (θ∼60°) körüli gauche konformációra utalt (25. ábra) [87b, 103].  

H'2

C'1 C'3

H6

H'6O'7

HO

H

1'

5'

4'

3'

2'

6'7'

6

transz-gauche  
25. ábra A ciklopentán gyűrű transz-gauche konformációja [103] 

A Karplus összefüggés alapján pedig a Φ torziós szög 120-140°-nak adódott [104]. Ezen 

értékek egyértelműen megfelelnek a β-típusú torziós szögekkel rendelkező FCAS alakította β-

peptid 14-hélix térszerkezetének [30, 87b, 105]. 
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2.8.2. A Pro-Xaa cisz-transz izoméria NMR-spektroszkópiai vizsgálata 

 

A fehérjékben, peptidekben a Pro-Xaa molekularészlet esetén cisz-transz izoméria 

fordulhat elő, a prolin Cα-N részleges kettős kötés jellege miatt fellépő gátolt rotáció 

következtében [106]. A két izomer között az energiagát meglehetősen magas, 15 kcal/mol és 

legnagyobb mértékben a transz forma fordul elő (∼95 %) [107b]. Az átalakulás lassú folyamat, 

amelyet a N-atom magányos elektronpárjának eltolódása okoz [108].  

Az izomerizáció NMR-spektroszkópiával RT-en jól követhető és számos tényező befolyásolja: 

a T, a szekvenciát alkotó aminosavak száma, az oldószer és az intramolekuláris H-hidak 

kialakulása [107]. Rövid modellpeptidek esetén a két izomer azonosítása könnyen 

megvalósítható 1D 1H-NMR és 2D TOCSY és ROESY mérések alapján, ahol a transz-forma 

jelrendszere intenzívebb, míg a cisz izomeré kevésbé [109]. Egy peptid Pro-Xaa molekularész 

okozta cisz- és transz-formáját egy szabályszerűség alapján meglehetősen egyszerű 

azonosítani: cisz esetben az NHi – Hα(i+1) és Hα(i) – Hα(i+1), transz esetben pedig az NHi
 – Hδ(i+1) 

és Hα(i) – Hδ(i+1) kölcsönhatások dominálnak (26. ábra) [109a, 110]. 

 
26. ábra Bal: a prolin transz izomere és a Hα(i) – Hδ(i+1) térközelség; Jobb: a cisz izomer és a Hα(i) – Hα(i+1) NOE 

kölcsönhatás jelölése 

Az NMR-spektrumban a két izomer két rezonanciasorozatot ad, amelyek intenzitáskülönbségei 

jelentősen eltérhetnek egymástól [106]. Ez szintén megkönnyíti a két izomer azonosítását. A 

cisz és transz populáció arányát 13C-NMR mérésekből, az egyes formákhoz tartozó csúcsok 

integráljából, azok hányadosából állapíthatjuk meg [106].  

Mivel a cisz és transz izomerek bioaktivitása eltérő lehet, a Pro-Xaa peptidek alkalmas 

modell rendszerek lehetnek különböző biológiai hatású peptidek konformációs változásainak 

felderítésére [107a].  
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3. Célkitűzések  

 
Doktori munkám egyik állomása egyrészt az volt, hogy Chandrasekhar és munkatársai 

által [30] már tanulmányozott 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) 

(N3-XylAFU(ip)-OH), mint N-védett CAS monomer egy gazdaságos és nagyléptékű 

előállításra is alkalmas szintézisútját dolgozzam ki (27. ábra). Majd e monomerből és 

származékaiból szilárd fázisú peptidszintézis segítségével építek fel homooligomereket.  
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27. ábra Az N-védett CAS prekurzor (7) előállítása és átalakítása Staudinger reakcióval H-XylAFU(ip)-OH -vá 

(8a). 

Ezt oly módon valósítom meg, hogy magát az azido funkciót, mint kiváló amino 

védőcsoportot alakítom át közvetlenül a szilárd hordozón, az enyhe körülményeket igénylő 

Staudinger reakcióval és a keletkező iminofoszforán hidrolízisével szabad aminná. Így 

elkerülhetők a védőcsoport-kialakítás plusz lépései, amelyek a monomer mennyiségét és az 

időigényt csökkentenék, illetve a katalitikus hidrogénezés is kiváltható lenne. Homogén 

oldatban foszfinok alkalmazásával, könnyű eltávolításával a β-peptidek előállításának 

méretnövelése és automizálhatóságának lehetősége is megnyílna előttünk. Nem utolsó sorban 

pedig a 3-azido-3-dezoxi-furanóz származékok Staudinger reakcióinak eddig még feltáratlan 

területét is behatóbban tanulmányozhatnám (27. ábra).  

A (8a) vegyület vízoldható βFCAS monomer, amely α-hélixet mimikáló szerkezetek 

építőegységeként alkalmas foldamerek szintézisére, így a Tc5b minifehérjébe és 

származékaiba, illetve peptid-, fehérje-típusú gyógyszerekbe történő beépítésre. A β-aminosav 

jelleg az enzimekkel szembeni ellenálló képességet, a furanóz jelleg pedig a vízoldhatóság 

növekedését és királis indukciót eredményezhet. 

Doktori munkám további tervei közé tartozik a CAS-7 prekurzor (=X) α-peptidekbe 

építésének, az azido-funkció Staudinger reakcióval történő átalakításának kidolgozása, 

optimálása SPPS-el, illetve e módszer automatizálhatóságának előkészítése GGXGG 

szekvenciájú modell peptidek építése nyomán. 

A kutatás távlati célja a CAS-7 prekurzor (=X) beépítése az Exendin-4 arra alkalmas, 

variálható szakaszába (28. ábra). Így lehetővé válik a β-Exendin-4 molekula felépítése.  

Az Exendin-4 α-peptid-típusú, ám rövid felezési idejű gyógyszer, amelyet a 2-es típusú 
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cukorbetegség kezelésére használnak. A βFCAS beépítésével elérhető módosítások révén 

várható a molekula hidrofilitásának, hatásának és farmakodinamikai tulajdonságainak előnyös 

változása.  Az egyes aminosavcseréket molekuladinamikai szimulációk alapján, az alábbi 

módon tervezem: 

Ex-4:   HGEGTFTSD LSKQMEEE  A V RLYIQWLKEG GPSSGRPPPS 

β-Ex-4: HGEGTFTSD LXKXMXEE C V RLYIQWLKEG GPSSGRPPPS 

A β-Exendin-4 felépítése két fragmens ligációjával valósul meg, amely kétféle módon 

tervezhető. Egyrészt a βFCAS-at tartalmazó fragmens előállítását lépésenkénti szilárd fázisú 

peptidszintézissel, Fmoc/OtBu módszerrel valósítom meg.  

Másrészt a Tc5b N-terminálison 5 és 10 aminosavval hosszabbított származékait (H5 és 

H10) építem tovább a βFCAS-ból felépülő homooligomerekkel a fent említett módszerrel. 

 
28. ábra: Az Ex-4 térszerkezete, variálható szakasza (fekete), valamint az Ex-4, a Tc5b, a H5 és H10 szekvenciája 

A doktori munkám során megfogalmazott célok megkoronázása építőegységeim, 

úgymint a Tc5b hosszabbított módosításaiból keletkező H5 és H10 kiroptikai, FTIR-

spektroszkópiai, továbbá aggregációs vizsgálatainak megvalósítása, továbbá a βFCAS 

homooligomerek, a GGXGG modellpeptidek és a β-Exendin-4 β-CAS-at tartalmazó 

fragmensének térszerkezeti jellemzése spketroszkópiai módszerekkel.  

   
 
 
 
 

 
 

1 39 
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4. Saját munka és eredmények 
 
4.1. A Tc5b minifehérje származékainak szerkezetvizsgálata 
 

A peptidek és fehérjék aggregációs folyamataihoz köthető betegségek korai 

felismeréséhez és kezeléséhez kiemelkedő fontosságú a natív szerkezet, az IM és az aggregált 

állapot közötti átalakulás molekuláris alapjának és mechanizmusának megértése.  

Az aggregáció és molekuláris célpontjának kutatásában alapvető feltétel, hogy egy olyan 

modell rendszert találjunk, amely könnyen kezelhető, megfelelő méretű, így atomi 

részletességgel vizsgálható. Továbbá olyan spektroszkópiai módszereket válasszunk, 

amelyekkel az alapvető átalakulásokon túl, a részecskék mérete és koncentrációja széles 

tartományban vizsgálható legyen. Így kutatócsoportunk érdeklődésének középpontjában álló, a 

2-es típusú cukorbetegség kezelésében szerepet játszó Ex-4 fehérjéből, csonkítással kialakított 

Tc5b minifehérje, módosított (Tc5b-D9E és H0), valamint N-terminálisán 5 és 10 aminosavval 

hosszabbított (H5 és H10) származékainak (29. ábra) stabilitását és önasszociációjának 

folyamatát doktori munkám során elsősorban rezgési, illetve optikai spektroszkópiai 

módszerekkel vizsgáltam. 

A három választott peptid a következő volt (H: hosszabbítás; a 9-es aszparaginsav (D) 

glutaminsavvá (E) történt cseréjével módosított Tc5b szekvenciához képest, fokozatos 

hosszabbítást jelent; pl.: H5: a Tc5b-D9E 5 aminosavval hosszabbított változata) (29. ábra): 

mindhárom peptid (H0, H5, H10) tartalmaz egy 20 aminosavból álló C-terminális részt 

(RLYIQWLKEG GPSSGRPPPS). Ez a rész felelős a Trp-kalitka kialakításáért. Azonban a 

három modellként szolgáló peptid a külső körülmények (pH, T, c, ionerősség) változtatására 

eltérő mértékben érzékeny. Így a fehérjék aggregációjának részleteiről, fontos szerkezeti 

változásairól még több információt nyerhetünk és érthetünk meg. 

 

 

29. ábra Az Ex-4, a Tc5b minifehérje, a Tc5b módosított változatok (Tc5b-D9E és H0), illetve az 5 (H5) és 10 

aminosavval (H10) hosszabbított változatok szekvenciája. 

1 39 

módosított 
1 9 
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4.1.1. A H5 és H10 peptidek előállítása, tisztítása és mintaelőkészítés 

 

Tóth Gábor és munkatársai a Szegedi Tudományegyetemen, SPPS-sel állították elő az 

általam vizsgált peptideket (Publikációk 1.).  

 A H5 és H10 expresszióval történő előállítását magam is elvégeztem. Azonban a 

spektroszkópiai vizsgálatokhoz nem volt elegendő az expresszió után kapott mennyiség. A 

továbbiakban a Szegeden előállított nyers mintákat használtam fel, amelyek kromatográfiás 

tisztítását magam végeztem. Így az expresszióval történő előállításra egyáltalán nem térek ki. 

A nyers peptidek tisztítását preparatív RP-HPLC segítségével végeztem (1. táblázat, A) 

(Függelék 9.1.). Egyszerre 20 mg peptidet tisztítottam, amelyet a loop térfogatának megfelelően 

8 ml desztillált vízben oldottam. A megfelelő frakciókat liofilizáltam és azonosítottam 

analitikai RP-HPLC segítségével (1. táblázat, B), valamint Bruker Esquire 3000+ tandem 

kvadrupól detektálású, elektrospray ionforrással rendelkező MS készülékkel. Az analitikai 

adatokat táblázatban összegeztem (1. táblázat) (Függelék 9.1.).  

 
1. Táblázat. A vizsgált H5 és H10 peptidek analitikai adatai  

 

Minifehérje Termelés (mg) 
MS 

számolt 
[M] 

MS 
mért 

[M+H]X+ /m/z 

HPLC adat 
(Rt / perc) 

H5 6,7  2784 
4+ 696,8 
3+ 928,6 
2784,2 

29,08 

H10 12,3 3371 

5+ 675,1 
4+ 843,4 

3+ 1124,0 
3370,9 

18,38 

     
 

 
4.1.2. A H0, H5 és H10 peptidek vizsgálata FTIR- és VCD-spektroszkópiával 
 
 Az ECD- és VCD-vizsgálatokat témavezetőm, Dr. Farkas Viktor végezte. A 

mintaelőkészítés, a mérési körülmények és a részletes eredmények a témában publikált cikkben 

találhatók meg (Publikáció 1.).  

 Az ECD- és VCD-mérések közötti nagy koncentrációszakadékot és az ebből adódó 

kiértékelési összeegyeztethetetlenséget FTIR-spektroszkópiai mérésekkel tudtam kiküszöbölni. 

A három minifehérje (H0, H5 és H10) FTIR-spektroszkópiai mérésének pontos körülményei és 

részletei a Függelék 9.1. fejezetében találhatók. 
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 A szűk koncentrációtartomány vizsgálatára, ahol mind a H5, mind a H10 β-redőt alakít 

ki, illetve az ECD és VCD koncentrációbeli szakadékának (26 μM→14mM) áthidalására a 

legegyszerűbb módszer az FTIR-spektroszkópia alkalmazása volt. Emellett az egyes 

méréseknél nemcsak a koncentráció, hanem a pH is hangolható, ezáltal az α→β átalakulás több 

irányból követhető volt. A spektroszkópiai mérések mellett egy görbe illesztő algoritmus 

segítségével elemeztem a H5 és H10 peptidek FTIR-spektrumait az 1580-1710 cm-1 

tartományban [11, 112]. 

 A H5 peptid esetén, 0,36-3,6 mM koncentrációtartományban az Amid I régió 

vizsgálatával az α→β átmenet szépen követhető volt (30. ábra). Az átalakulás 0,36 és 0,9 mM 

peptidkoncentráció között történt. A TFA szennyeződés a HPLC eluensből maradt a mintákban, 

amelyet a későbbi mérések során (31. ábra) maszkírozással (0,1 N HCl és 0,1 N NaOH) és 

liofilizással távolítottam el. 

 
 
30. ábra A H5 peptid FTIR-spektrumának Amid I régiója (T: 25°C, pH 3, c: 0,36 mM (fekete); c: 0,9 mM (piros); 

c: 1,8 mM (zöld); c: 3,6 mM (kék)). 

 

A koncentrációtartomány további szűkítésével (0,72 mM), illetve az adott 

koncentrációértékeknél megvalósított spektrum felbontással egy mennyiségi elemzést 

végeztem, amely megmutatta, hogy az adott peptidben, adott körülmény között, milyen 

másodlagos szerkezeti elemek fordultak elő, és azok hány százalékban (31. ábra). 

ν / cm -1 

A
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31. ábra A H5 (0,72 mM, 25 °C, pH 3) peptid FTIR-spektrum Amid I régiójának felbontása (3 komponens;  

1: 1672 cm-1, 2: 1655 cm-1, 3: 1619 cm-1 – β-redő) 

 
A görbe felbontás azt mutatta, hogy 0,36 mM koncentráció fölött β-redő kialakulása kezdődött 

el. Ezt a folyamatot az 1619 cm-1-nél észlelt csúcs (3. komponens; 31. ábra) bizonyította. A β-

redős térszerkezetnek tulajdonított csúcs uralkodóvá 1,8 mM-nél vált (30. ábra). A H5 esetén 

ez a jel 0,36 mM-nél (25 °C, pH 3) egy rejtett, szabad β-éllel rendelkező IM kialakulását 

hordozta, amely ha elért egy kritikus koncentráció értéket, eredményes és vissza nem fordítható 

aggregációt okozott. 

A VCD-mérések eredményeit az FTIR-mérések is megerősítették (Publikációk 1.). Az α-

helikális térszerkezetre utaló 1651 cm-1-nél levő sáv intenzitása csökkent, míg a nagyobb β-

redő populációra jellemző, 1616 és 1681 cm-1-nél mért sávok intenzitása megnövekedett (nincs 

ábrázolva; Publikáció 1.). Ezek a változások α-hélix→antiparallel β-redő átalakulást mutattak. 

Az antiparallel irányultságra az 1681 cm-1-nél mért sáv utalt. Magas hőmérsékleten (65 °C) a 

H10 feszesebb Trp-kalitkája is határozottan β-redős térszerkezetet vett fel, míg a mindössze 5 

aminosavval rövidebb H5 ezt a jelenséget már 5 °C-on mutatta (nincs ábrázolva; Publikáció 

1.). Így nemcsak a H5, hanem a H10 esetén is koncentrációfüggésről beszélhetünk. Utóbbi 

peptidnél a hőmérséklet emelésére volt szükség az aggregáció kiváltásához. Míg a H5 esetén a 

folyamat már csupán a koncentráció változtatás hatására spontán végbement.  

 Míg az ECD-spektroszkópia híg mintákkal (100-300 μM) dolgozik, addig a VCD-

mérésekhez nagy koncentrációkra (10-20 mM) van szükség. A három nagyságrenddel nagyobb 

koncentráció a peptid aggregációjához vezetett még semleges pH-n és alacsony hőmérsékleten 

is. Ez bizonyítja az IM β-redős térszerkezetének kialakulásán át történő aggregációt, amely 

feltételezhetően minden szabad β-élet tartalmazó foldamer esetén is végbemehet [113]. 

0 

A 

2 

 

 

1 

ν / cm-1 
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 Az eredmények tükrében megállapíthatjuk, hogy a Trp-kalitka globuláris térszerkezetének már 

egy 5 aminosavval hosszabb α-hélix rész (Tc5b→H5↔H10) is védelmet nyújthat az aggregáció 

ellen.  

 A H10 peptid 25 °C-on, még magas koncentráció (>20 mM) esetén is ellenállt az 

aggregációnak, csupán természetes β-redők kialakulásának jelei mutatkoztak. Amikor a 

koncentrációt és a hőmérsékletet párhuzamosan növeltük (65 °C-ig) a H10 jelentős 

mennyiségben β-redős térszerkezetben volt jelen.  

E megfigyelés azt tükrözi, hogy a β-szerkezet spontán kialakult, a rendszer nem mutatta az α→β 

átalakulás folyamatának átmeneteit, mint amit a H5 FTIR vizsgálatainál megfigyeltünk (nincs 

ábrázolva; Publikáció 1.). A peptidgerinc változása nem visszafordítható, tehát az α→β→α 

átalakulás nem valósítható meg, amely az aggregációt elősegítő IM jellemzését lehetővé tenné.  

A VCD- és FTIR-mérések alapján az alábbi megállapításokat tehetjük [114]: 

1) Mind a koncentráció, mind a hőmérséklet emelése β-redő kialakulását idézi elő. 

2) Az α→β átalakulás hatékonysága a modell elsődleges szekvenciájának függvénye  

(az IM szerkezetsokasága nagyobb a H5, mint a H10 esetén). 

3) Az aggregáció folyamatában megfigyelt β-redők kialakulása nem visszafordítható 

(hűtés/melegítés, illetve időbeli hatásra sem). 

A vizsgálataim kiterjedtek három Trp-kalitka foldamer aggregációs tulajdonságainak 

felderítésére: a legrövidebb (H0) a legkevésbé stabil rendszer, de Trp-kalitka kialakítását 

mutatta [12b-c]. A leghosszabb (H10) esetén, a hozzáépített tíz aminosav (LSKQMEEEAV) 

stabilizálja a minifehérje α-helikális részét oly mértékben, hogy aggregációja csak erélyes 

körülmények (magas T, nagy c, alacsony pH) között indult el. Ezt a megfigyelést kiroptikai és 

NMR spektroszkópiával is alátámasztottuk [12b-c]. A 25 aminosav hosszúságú H5 stabilabb a 

H0-nál az EEEAV pentapeptiddel való hosszabbítás miatt, amely egyben az N-terminális α-

helikális részét is stabilizálta. Továbbá a H5 konformerek együttesének tekinthető, ahol a 

szabad β-éllel rendelkező részek elősegítik a β-redők kialakulását, ezzel megkönnyítik az 

aggregációt. 

 A minifehérjék aggregációs folyamatában vezető szerepet játszó IM kialakulását a nagy 

koncentráció gyorsította [14d]. Ezt az állítást a H10-re kivetítve azt mondhatjuk, hogy β-redőt 

6 mM alatt nem alakított ki. Míg a H5 esetén ezt már alacsony koncentrációnál (~0,72 mM) 

megfigyeltük. A H5 IM-e kellően stabil és könnyebben alakult ki, mint a kompaktabb H10 

peptidé. Ez a megfigyelés jó egyezést mutatott Dobson és munkatársai vizsgálataival [14d], 

amelyek azt mutatták, hogy az IM stabilitása a nyitó és kulcslépése az aggregációnak (32. ábra).  
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32. ábra Bal: A H5 térszerkezeti tulajdonságai a koncentráció (0,03<c<14 mM), a hőmérséklet (5→65 °C) és pH 

(3→7) függvényében, ECD-, FTIR- és VCD-spektroszkópiával vizsgálva. Jobb: Az α-helikális térszerkezet (< 

0,72 mM), az α- és β-térszerkezetek, β-éllel rendelkező intermedierek (0,72<<3,6 mM), illetve a β- vagy aggregált 

forma megjelenésének tartományai, szobahőmérsékleten.  

 

Ezek a Trp-kalitka családba tartozó modellrendszerek (H0, H5 és H10) mind eléggé 

különböznek ahhoz, illetve más-más körülményekre érzékenyek, hogy az aggregációhoz vezető 

IM szerkezetről részletes információt kapjunk. De jó alapjai a nagy globuláris fehérjék amiloid-

szálakká történő asszociációjának felderítéséhez, amelyek az úgynevezett konformációs 

betegségeket okozzák. A vizsgálatokkal alá tudtuk támasztani, hogy a globuláris térszerkezet 

elvesztése és a szabad β-élek jelenléte védtelenné teszi a fehérjét az aggregációval szemben.  

 
4.2. 3-Amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (8a) szintézisútja 

 
A szintézisút kiindulási anyaga a D-glükóz volt, amely olcsó, kereskedelemből könnyen 

hozzáférhető, egyszerű monoszacharid. Ebből irodalmi eljárás alapján [36a] védett 

származékot, az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (1) állítottam elő. A C-3 

helyzetben levő szabad hidroxilcsoportja ezt követően, széleskörűen átalakíthatóvá vált. 

 
4.2.1. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-allofuranóz előállítása 
 
 A szintetikus munkám első lépéseként alapanyaggyártásba kezdtem. A H-XylAFU(ip)-

OH (8a) előállítását Chandrasekhar és Gruner eljárásai [29-30], majd gazdasági megfontolás 

alapján és a reakcióidő rövidítése céljából optimálni kezdtem. Előtérbe helyeztem a 

reakciókban a minél enyhébb körülmények, egyszerűbb, szervezetre kevésbé ártalmas anyagok 

alkalmazását. A reakcióút első lépésében az (1) vegyület C3(-OH) csoportját szükséges volt 

invertálni (33. ábra), amelyet többféle oxidációs, majd redukciós úton valósítottam meg (2. 

Táblázat). 
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33. ábra Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (1) oxidációja 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-ribo-

hexofuranóz-3-ulózzá majd annak redukciója 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-allofuranózzá (2). 

 

 A kereskedelemben hozzáférhető PCC reagens az oxidációhoz nem bizonyult 

megfelelőnek, TsOH reagenssel [115] történő aktivációval sem. Ezért azt frissen készítettem, 

Agarwal eljárása alapján [116b]. A PCC-vel végzett kísérletek (A – 2. Táblázat) előnyei pusztán 

kis méretben (0,5 – 1 g) mutatkoztak meg. Viszonylag jó termeléssel (66 %), RT-en, 3 nap után 

egységes, tiszta, kristályos terméket kaptam. A méretnövelés során (5-30 g) erős 

termelésingadozást tapasztaltam, illetve a reakcióelegy feldolgozása és az allofuranóz (2) 

kinyerése nehézkes volt. A feldolgozási probléma új, viszont hasonlóan enyhe, gazdaságos és 

rövid időtartamú oxidációs módszer keresését indokolta. 

2. Táblázat Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (1) oxidációs módszerei 

Módszer Reagens Oldószer Hőmérséklet / °C Termelés 

A PCC DCM RT 33-66 % 

B P2O5 [38a] DMSO RT 11 % 

C Ac2O [38a] DMSO RT 9 % 

D oxalil-klorid [38b] DMSO -80 – (-50) 32 % 

E AcCl [38b] DMSO - 20 0 % 

F DCC [37a, 41c, 132b] DMSO RT 0 % 

G TEMPO/BAIB DCM RT 52 % 

H TEMPO/BAIB MeCN RT 44 % 

I TEMPO/BAIB DMSO RT 0 % 

J TEMPO/jód DCM RT 0 % 
K TEMPO/NaOCl DCM 0 0 % 

L RuO2/NaIO4  RT 0 % 
M RuO2/KIO4  RT 0 % 

A védett glükofuranóz (1) C3(-OH) csoportját irodalmi előzmények alapján, több 

elektrofillel aktivált DMSO-val (B-F, 2. Táblázat) oxidáltam. A választott aktiváló ágensek 

közül csak az oxalil-klorid bizonyult hatékonynak. A reakció az A módszernél gyorsabb volt, 
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amely előnyös, de kisebb termelést eredményezett, valamint speciálisabb 

reakciókörülményeket igényelt. Így a továbbiakban ezt a reakciócsaládot elvetettem és más 

típusú monoszacharidokon alkalmazott módszerek felé fordultam.  

Elsősorban primer alkoholok szelektív oxidációjára alkalmas TEMPO alapú katalitikus 

rendszereket alkalmaztam a továbbiakban. A legsikeresebben a BAIB oxidánst alkalmaztam a 

TEMPO mellett. Az oxidáns és a katalizátor mennyiségét, valamint az oldószert (G-I,  

2. Táblázat) változtattam az optimálás során. A DCM reakcióközeg esetén, feldolgozás és 

oszlopkromatográfia után is nagy mennyiségben maradt vissza reagens, amely a terméket 

erősen szennyezte, továbbalakítását pedig jelentősen megnehezítette, rontva a termelést is.  

Ezért a továbbiakban inkább az MeCN alkalmazását helyeztem előtérbe, mert feldolgozás 

után a ketont tiszta és kristályos formában kaptam, illetve a reakcióidő is csökkent az 

előzőekhez képest. Optimális oxidáns mennyiségnek a 2,5 ekv., katalizátornak pedig a 0,25 

ekvivalenst találtam. A nagyléptékű reakciókat először a TEMPO/BAIB/DCM rendszerrel 

végeztem, majd az MeCN-re váltottam.  

Az ulózt EtOH/víz közegben, nátrium-bórhidriddel (NaBH4) reagáltattam 1 órán át, majd 

NH4Cl-dal történő pufferelés és kloroformos extrakció után, megkaptam az 1,2:5,6-di-O-

izopropilidén-α-D-allofuranózt (2) (33. ábra).  

 

4.2.2. 3-Aril/alkilszulfonil származékok előállítása 
 

A védett allofuranóz (2) előállítása után az C3(-OH) aktiválása céljából ötféle 

szulfonsavésztert alakítottam ki (34. ábra). E származékok könnyen előállíthatók jó termeléssel, 

valamint kiváló nukleofugacitással rendelkeznek.  

A reakcióút következő lépése a szabad aminocsoport (N-terminális) kialakítása, amely 

szulfonát→azid cserével, vagyis SN2 típusú szubsztitúcióval történik. A reakció pedig 

nagymértékben befolyásolható egy jó távozó csoport beépítésével. A szulfonát→azid csere 

reakciókra legtöbb esetben a trifluormetánszulfonát (triflát)-, a p-toluolszulfonát (tozilát)-, az 

imidazol-1-szulfonát- (imidazilát), a metilszulfonát (mezilát)- és a benzolszulfonát- (bezilát) 

származékokat alkalmazzák. Így az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-allofuranózból (2) 

előállítottam a megfelelő 3-O-triflil- (3a), 3-O-mezil- (3b), 3-O-tozil- (3c), 3-O-bezil- (3d) és 

3-O-imidazol-1-szulfonil- (3e) származékokat (34. ábra; 3. Táblázat). 
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34. ábra A 3-O-alkil/arilszulfonil-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-allofuranóz származékok előállítása 

A hátrányok között említendő, hogy a trifluormetánszulfonsav-anhidrid meglehetősen 

költséges reagens, továbbá a triflát származéka (3a) meglehetősen bomlékony. A legkevésbé jó 

távozó csoporttal ellátott mezilát (3b) származék esetén a termelés csökkent a (3a) vegyülethez 

képest, továbbá a szulfonát→azid szubsztitúciós reakciónál a reakcióidő erőteljes növekedése 

következett be. A bezilát (3d) származék tisztítása pedig nehézkes volt. 

Nagyléptékű szintézisek kivitelezéséhez az előbbi három származékot nem találtam 

megfelelőnek. A termék mennyiségét, az észter kialakítás, valamint a következő fejezetben 

részletesen kifejtett szulfonát→azid csere reakciókörülményeit, illetve a gazdaságossági 

tényezőket figyelembe véve, a továbbiakban a két optimált reakcióúthoz, a tozilát- (3c) és az 

imidazol-1-szulfonil- (3e) származékokat választottam (3. Táblázat).  

3. Táblázat A 3-O-alkil/arilszulfonil-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-allofuranóz származékok előállítása 

Szulfonátok 
Reagens Oldószer 

Hőmérséklet / 
°C 

Termelés/ % 

Ár / Ft.  nyers tiszta 

3a 
50 g 

107 ezer 
Tf2O Py/DCM -20 

80-
83 

n.a. 

3b 
100 ml 
8000.- 

MsCl Py 0 
71-
75 

46-
59 

3c 
250 g 
5000.- 

p-TsCl Py 25 94 
61-
66 

3d 
250 ml 
6000.- 

BsCl Py 0 90 19 

3e 
Im 8500.-/50 g 

SOCl2 5500.-/50 
ml 

N’,N-
szulfuril- 

diimidazol 
DMF -40 n.a. 87 

 
A (2) vegyületből p-toluolszulfonsav-kloriddal, piridines közegben, RT-en állítottam elő a 

megfelelő 3-O-tozilátot (3c). A feldolgozás meglehetősen egyszerű volt, extrakciót sem 

igényelt.  
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Az imidazilát (3e) esetén a (2) vegyületből NaH-del Na-sót alakítottam ki a C3(-OH) csoporton, 

majd ezt követően reagáltattam a frissen készített N’,N-szulfurildiimidazol reagenssel -40 °C-

on. Extrakciós feldolgozás után kristályos formában a tiszta terméket (3e) kaptam.  

 

4.2.3. Cukoraminosav N-terminális kialakítása 

 

4.2.3.1. Szulfonát-azid csere 
 

Az azido-cukor (4) előállítását valamennyi szulfonátból elvégeztem, valamint több 

katalizátort, oldószert és hőmérsékletet kipróbáltam az optimális reakció eléréséhez  

(4. Táblázat). 

4. Táblázat A 3-azido-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (4) előállításának módjai 

 
Kiindulási 

anyag 
Oldószer 

Hőmérséklet / 
°C 

Reakció
idő / óra 

Katalizátor Termelés 
Kiindulási 

anyag 

I 
-OMs (3b) DMF 

120 16 

NBu4HSO4 

- 37 % 
II 120-140 328 64 % 7 % 
III -OBs (3d) DMSO 120 54 18 % - 
IV -OTf (3a) DMF 120-140 136 53 % - 
V 

-OTs (3c) 

DMF 135 128 30 % 47 % 
VI DMSO 135 54 61-74 % 8 % 
VII MeCN 80 112 0 % 100 % 

IX 

95 % 
DMSO 
5 % víz 

120 184 34 % 10 % 

X DMF 80-135 72 
18-korona-6 

éter 
0 % 100 % 

XI -OImz (3e) toluol 80 8 NBu4Br 99 % - 
 

A mezilát (3b) származék esetén a reakcióidő rendkívül hosszúnak bizonyult még 

katalizátor és magas T alkalmazása mellett is (4. Táblázat I és II), ezért ezt a kiindulási anyagot 

elvetettem. A triflát (3a) bomlékony, előállítása nagyméretű reakció kivitelezéséhez túl 

költséges, ezért ennek a továbbalakítása is háttérbe szorult (4. Táblázat IV).  

Az SN2 típusú reakciókhoz ideális, dipoláris aprotikus oldószereket, úgymint DMF, 

MeCN és DMSO alkalmaztam a szulfonát→azid csere során. A DMF és DMSO közül az utóbbi 

bizonyult jobbnak, amellyel rövidebb reakcióidőt tudtam elérni (4. Táblázat V és VI).  

A DMSO-os reakcióelegyből petroléteres extrakcióval tiszta terméket tudtam kinyerni 

61-74%-os termeléssel (4. Táblázat VII). A bezilát (3d) és tozilát (3c) közül pedig szintén az 
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utóbbi bizonyult hatékonyabbnak, azonos oldószer, katalizátor és reakcióidő alkalmazása 

mellett jóval nagyobb mértékben alakult át azido-származékká (4. Táblázat III és VI).  

Az alkalmazott szulfonátok közül az imidazilát (3e) rövid idő alatt, alacsony T-en alakult át (4. 

Táblázat XI). Megnövekedett reaktivitása az imidazol elektronküldő hatásának tulajdonítható, 

illetve a reakció során bekövetkező fragmentáció imidazollá és kén-trioxiddá újabb aktivációt 

jelenthetett [44d].  

Wu és munkatársai számos szénhidrát származék esetén vizsgálták, hogy az oldószer 

nedvességtartalma befolyással van-e a reakcióra és annak sebességére [117]. Ezért a 3-O-

tozilátot (3c) 5 % desztillált vizet tartalmazó DMSO-ban, katalizátor jelenlétében, 120 °C-on, 

NaN3-al reakcióba vittem. A víz jelenléte kedvezett a reagens oldódásának, azonban a termelés 

csökkenését idézte elő és a reakcióidő hosszúságát is megnövelte (4. Táblázat IX).  

Így a nagyléptékű (5-30 g) azido-cukor (4) előállítást két szulfonát származékból  

(3c) és (3e) valósítottam meg. Kétféle úton haladtam: egyrészt a (3c) vegyületet 

NaN3/DMSO/Bu4NHSO4 felhasználásával 135 °C-on, 72 órán át refluxoltatva alakítottam át. 

Másrészt, a (3e) vegyületet NaN3/toluol/Bu4NBr alkalmazásával, 8 órán át, 80 °C-on vittem 

szubsztitúciós reakcióba.  

 

4.2.3.2. A szulfonát-azid csere alternatív megvalósításai 

 

Az (1) vegyület nehézkes oxidációs lépésének kiváltására egy szulfonát→benzoil 

szubsztitúciós reakcióval kívántam megvalósítani a C-3 inverziót (35. ábra). A benzoil-

allofuranózt (25) ezután szulfonát-allofuranózzá alakítva, az szulfonát→azid szubsztitúciós 

reakcióba vihető. 
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35. ábra Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (1) C3(-OH) inverziója 3-O-alkilszulfonil-1,2:5,6-di-O-

izopropilidén-α-D-glükofuranóz (3j és 3k) származékokon át 3-O-benzoil-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-

allofuranózzá (25). 

  

Az (1) vegyületből első lépésben 3-O-tozilát (3j) és 3-O-bezilát (3k) származékokat 

képeztem a 4.2.2. fejezetben, a (2) vegyületre leírtakkal analóg módon. A 4.2.3. fejezetben leírt, 
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szulfonát→azid cseréhez optimált reakciókörülményeket alkalmaztam ebben a reakcióban (4. 

Táblázat II és VII). 

A tozilátot (3j) DMF oldószerben a könnyen és olcsón hozzáférhető nátrium-benzoáttal, 

120-135 °C között reagáltattam. E benzoilezési reakció primer származékoknál ideális, ezért 

számolni kellett a hosszabb reakcióidővel, amely 1 hétnek adódott.  

A besötétedett reakcióelegyet vízzel történő hígítás után, kloroformmal extraháltam, majd a 

nyersterméket kromatografáltam. Azonban, a benzoil-származékot (25) a kiindulási anyaggal 

együtt, keverék formájában kaptam 69 %-os termeléssel. Elválasztásuk oszlopkromatográfiával 

nem volt sikeres. A reakciót a fenti körülmények között, DMSO-ban is elvégeztem, azonban ez 

a reakció sem vezetett eredményre.  

A reaktívabb bezilát származékot (3k) (Rtg szerkezete: Függelék, 97. ábra) szintén 

DMF oldószerben, 120-135 °C között reagáltattam nátrium-benzoáttal, amelyet az előzőekkel 

ellentétben 3 részletben adagoltam. A reakcióelegyhez a szulfonát→azid cserénél bevált 

tetrabutilammónium-hidrogén-szulfát katalizátort is adtam. További módosítás volt még, hogy 

a besötétedett reakcióelegyet celit-aktív szén padon szűrtem át, amely az extrakciót könnyítette 

meg. A nyersterméket szintén oszlopkromatográfiával tisztítottam, amelynek köszönhetően 33 

%-os termeléssel kaptam meg a 3-O-benzoil-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-allofuranózt (25). 

A reakció 184 órán át ment és kis termelést eredményezett. 

Összességében a benzoil-allofuranózból (9) kiinduló, majd szulfonáttá alakítással és 

szulfonát→azid csere reakcióval befejeződő alternatív útvonalat nem találtam alkalmasnak az 

azido-vegyület (4) nagyléptékű előállítására. A szulfonát→azid csere (36. ábra) 

reakcióidejének további csökkentésére más módszert is kerestem.  
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36. ábra A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (5) előállításának eredeti útja 

Mindössze két reakciólépést cseréltem fel és kis méretben teszteltem ennek hatását (37. 

ábra). A korábban leírtak szerint a 3-O-tozil- (3c), és a reaktívabb 3-O-bezil-allofuranózt (3d) 

állítottam elő. Majd első lépésként az 5,6-O-izopropilidén védőcsoportot távolítottam el 75 % 

ecetsavval történő kezeléssel.  
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37. ábra A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (5) előállításának alternatív útja 

A védőcsoport eltávolítása az esetleges sztérikus árnyékolást csökkentheti, az azid ion 

támadási tere nagyobb lehet, így növekedhet az SN2 reakció sebessége. A védőcsoport 

eltávolítás a tozilát származék (3c) esetén 40 %-os termeléssel adta a diolt (3g), míg ez a bezilát 

(3f) esetén csupán 35 % volt.  

A szubsztitúciós reakció lejátszódásához 24 óra kellett az eredeti útvonallal (72 óra) 

azonos körülmények között. Azonban az azido-diol (5) csak kis termeléssel (30%) keletkezett 

mindkét esetben, a feldolgozás során fellépett oldhatósági, így kinyerési nehézségek 

következtében. A reakcióidő jelentősen csökkent ugyan, de a termelés romlott, ezért a 

nagyléptékű reakciókhoz az eredeti sorrendben (36. ábra), mindkét védőcsoport jelenlétében 

végeztem a szulfonát→azid cserét.  

 

4.2.4. Cukoraminosav C-terminális kialakítása 
 

A 3-azido-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (4) C-4 helyzetében, 

három lépésben hajtottam végre a karboxilcsoport (C-terminális) kialakítását, vagyis a  

3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) előállítását (38. ábra). Gruner 

és csoportja által a H-RibAFU(ip)-OH szintézisére kidolgozott utat vettem alapul. A (4) 

vegyület gyenge savra is érzékeny 5,6-O-izopropilidén védőcsoportjának eltávolítását Gruner 

eljárásától [29, 46a] eltérően végeztem.  

Szobahőmérsékleten, 75 %-os ecetsavval, mennyiségtől függően 1-3 napon át történő 

kezeléssel, bepárlással és kristályosítással a várt terméket (5) 60-70 %-os termeléssel kaptam 

meg. Az 5,6-dihidroxi vegyületet ezek után az irodalmi előzményekkel azonos, hagyományos 

módon, szilárd NaIO4 adagolással, 10 °C-on, MeOH/víz elegyben, RT-en, 2 napon át oxidáltam 

aldehiddé. A kivált NaIO3 szűrése, a MeOH eltávolítása és a termék izolálása után alakítottam 

tovább a kapott aldehid nyersterméket (6) (44. ábra).  

Az oxidációt a továbbiakban, a H-RibAFU(ip)-OH (8b) előállítására kidolgozott 

irodalmi előzmények alapján [29] savas körülmények között végeztem. A KMnO4 reagenst 

több részletben, szilárdan adagoltam az 50 %-os ecetsavas oldathoz. Az oxidáció egy éjszakai 
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kevertetés hatására teljes mértékben lejátszódott. A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronsavat (7) 81 %-os termeléssel kaptam (38. ábra).  
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38. ábra A cukoraminosav C-terminálisának kialakítása, a 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronsav (7) előállítása. 

Módosításokra a H-RibAFU(ip)-OH (8b) előállítására leírt módhoz képest, az oxidációs 

lépésekben nem volt szükség. A termék nem kristályosodott, oszlopkromatográfiás tisztításra 

pedig nem volt szükség, így azt olaj formában vittem további reakciókba. 

4.2.5. A Staudinger reakció 

 

A Chandrasekhar által leírt szintézis útvonalban [30] az aminocsoport (N-terminális) 

kialakítása Pd-katalizált hidrogénezéssel, valamint Fmoc-védőcsoport beépítésével ment 

végbe, izoláció nélkül, két lépésben. A védett CAS származék így már alkalmassá vált 

peptidekké történő összekapcsolásra. A fém katalizátorok használata, esetleges szennyezései, 

költségessége elkerülése érdekében az eredeti útvonalról letérve, új módszert választottam.  

Van Rompaey és munkatársai által, nukleozidok átalakítására alkalmazott redukciós 

módszert ültettem át a H-XylAFU(ip)-OH (8a) szintézisútjának utolsó lépésébe (39. ábra) 

[58b]. 
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39. ábra A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) 1) Staudinger reakciója és  

2) hidrolízise 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavvá (H-XylAFU(ip)-OH-8a). 

Így a (7) vegyület azido-csoportjának redukcióját az enyhe körülményeket igénylő Staudinger 

reakcióval és hidrolízissel valósítottam meg. A reakciót piridines közegben, RT-en valósítottam 

meg. Reagensnek elsősorban a könnyen kezelhető PPh3-at használtam. A hidrolízist 

ammónium-hidroxiddal végeztem, amelynek eredményeként a H-XylAFU(ip)-OH-at (8a) 94 

%-os termeléssel kaptam meg. 

94 % 
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4.3. A 3-azido- és 3-amino-3-dezoxi-α-D-furanóz származékok 
 
4.3.1. C-védett származékok előállítása 
 

Ahhoz, hogy a CAS-hoz egy másik aminosavat tudjunk kapcsolni, a karboxil funkció 

aktiválására vagy éppen védelmére van szükség. Aktiválását megvalósíthatjuk a 

peptidkémiában általánosan alkalmazott -OiPr és -OtBu, úgynevezett aktív észterek 

kialakításával, védelmét pedig -OMe és -OEt származékok kialakításával. 

Aminosav-metilészterek előállításának legegyszerűbb módja a szabad aminosav 

sósavas metanollal történő kezelése. A szabad H-XylAFU(ip)-OH-hoz (8a) 6M HCl/MeOH-t 

adtam, azonban nem a 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav 

metilészter hidroklorid sóját kaptam.  

A reakció az 1,2-O-izopropilidén védőcsoport kilépését eredményezte és 

a C-1 atomon feltételezhetően egy metil-glikozid alakult ki. Továbbá, 

mellékreakcióként felmerülhetett, hogy a C3(-NH2) és a C4(-COOH)  

β-laktám gyűrűvé záródott, cisz állásuk következtében (40. ábra).  

A spektroszkópiai jellemzés nem bizonyította egyértelműen, hogy melyik 

termék keletkezett. 

Ezért az észterképzést egy másik módszerrel is megpróbáltam megvalósítani.  

Jó alternatíva, ha valamilyen alkoholból és tionil-kloridból dialkil-szulfitot alakítunk ki, 

amellyel érzékeny, karboxil funkcióval rendelkező vegyületek alkilezését valósíthatjuk meg, 

enyhe körülmények között (15. ábra).  

A módszerrel egyrészt az azido-karbonsavból (7), izopropil-alkohol és SOCl2 elegyével 

izopropilésztert, metanollal pedig metilésztert alakítottam ki  

(41. ábra). A két reakció azonos körülmények között ment végbe, mégis utóbbi esetben 15 %-

ban a kiindulási anyagot kaptam vissza, a reakcióelegy további része elbomlott.  

Az amino-karbonsav (8a) izopropilészter származékát (11) is izolálás nélkül N-Boc 

beépítési reakcióba vittem. Az N-Boc-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronsav izopropilésztert (20) sikeresen, 23 %-os termeléssel kaptam meg (41. ábra).  
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41. ábra A 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (8a) észterképzési reakciói, majd N-

védelmének kialakítása (20). 

A C-terminálison karboxamid funkciót is kialakítottam, az azido-karbonsavat (7) metilaminnal 

és dimetilaminnal reagáltatva (42. ábra). 

Ezen amidok olyan modellvegyületek 

prekurzorai, amelyek egy peptidkötésben 

levő CAS monomert hivatottak jelképezni. 

Az amidokat oldatfázisban, 

vegyesanhidrides peptidkapcsolási 

módszerrel állítottam elő. A kapcsolni 

kívánt „aminosav” a metilamin és a 

dimetilamin volt. Az azido-karbonsavból 

(7) klórhangyasavas etil-, vagy 

izobutilészterrel anhidridet alakítottam ki, -15 °C-on, DMF vagy THF közegben. Ezután a 

kereskedelmi forgalomból származó metilamin vagy dimetilamin 2M-os THF-os oldatát adtam 

az oldathoz. A kivált TEA·HCl szűrése, a reakcióelegyet extrakciós feldolgozása és a 

nyerstermék oszlopkromatográfiás tisztítása után a megfelelő metilamidot (9) 46,  

a dimetilamidot (10) pedig 48 %-os termeléssel kaptam meg (42. ábra).  

4.3.1.1. C-4 helyzetben védett azido-származékok Staudinger reakciói 

 

Az irodalmi előzmények és a származékképzési kísérleti tapasztalatok alapján a  

3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavat (7) és ennek C-4 helyzetben 

védett származékait választottam N-védett monomerként peptidoglikánok felépítésére, 

oldatban és szilárd fázison. 

A 4.2. fejezetben tárgyalt szintézisútvonalról [29-30] letérve, célom volt Staudinger 

reakcióval megvalósítani az azidok redukcióját. A reakciót több különböző monomeren és 
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42. ábra Az azido-metilkarboxamid (9) és az azido-

dimetilkarboxamid (10) prekurzorok előállítása 
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reakciókörülményen teszteltem. A monomereket és az egyes kísérletek eredményeit az  

5. Táblázatban foglaltam össze.  

Mint már korábban említettem, egyrészt a katalitikus hidrogénezés kiváltására 

törekedtem. Másrészt, a peptidoglikánokat és homooligomereket SPPS-sel kívántam felépíteni. 

Ebben a Staudinger reakció kiváló módszer lehet, mivel elkerülhető az N- és C-terminális védett 

származékképzés. Enyhe körülmények között, hatékonyan alakítható ki az aminocsoport, a 

könnyen kezelhető és mosási lépésekkel eltávolítható foszfin reagensekkel [55-56], valamint a 

kialakított foszfinimin IM egyszerűen és gyorsan végbemenő hidrolízisével. 
 

5. Táblázat A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-furanózok trifenilfoszfin reagenssel történt redukcióinak 

vegyületei 

 
Molekulák 

O

O

O

R1

R

R2
 

Azido vegyületek 
A 
 

(Kiindulási anyagok) 

Foszfiniminek 
B 
 

(Intermedierek) 

Amino vegyületek 
C 
 

(βFCAS-típusú  
termékek) 

4 
R: di-O-izopropilidén 

R1: N3, R2: H 
R: di-O-izopropilidén 

R1: N=PPh3, R2: H 
Nincs reakció 

4d 
R: izopropilidén-diol 

R1: N3, R2: H 
Nem izolált 

4d*: R: diol 
R1: NH2, R2: H 

7 
R: COOH 

R1: N3, R2: H 
R: COOH 

R1: N=PPh3, R2: H 
R: COOH 

R1: NH2, R2: H 

9 
R: CONHMe 
R1: N3, R2: H 

R: CONHMe 
R1: N=PPh3, R2: H 

Nincs reakció 

10 
R: CONMe2 
R1: N3, R2: H 

R: CONMe2 
R1: N=PPh3, R2: H 

R: CONMe2 
R1: H, R2: NH2 

 
*reagens: n-PBu3
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A Staudinger reakciót, mint redukciót korábban nem alkalmazták 3-azido-3-dezoxi-α-

D-furánuronsavakon (8a és 8b) és származékain, ezért sem a keletkező iminofoszforán IM-ek 

tulajdonságáról, sem pedig a hidrolizálhatóságukról nem állt rendelkezésemre semmilyen 

információ.  

A két epimerpár a C3(-NH2) és C4(-COOH) szubsztituensek állásában különbözik, a (8a) 

molekula esetén xilofuránuronsavról vagyis cisz; a (8b) molekulánál ribofuránuronsavról azaz 

transz monomerről beszélünk. A H-XylAFU(ip)-OH (xilo) (8a) és a H-RibAFU(ip)-OH (ribo) 

(8b) molekulákból felépített homooligomerek nemcsak feltekeredési irányultságaikban térnek 

el, hanem pontosan a C-3 szubszutituens cisz és transz állása játszik fontos szerepet a 

Staudinger reakció és a kialakult foszfiniminek hidrolízisének folyamatában.  

A továbbiakban a N3-XylAFU(ip)-OH (7) molekulával és származékaival foglalkozom, 

mivel az epimer párja és származékainak vizsgálata egy másik tézis témakörébe tartozik.  

A (7) vegyület és származékainak oldatbeli reakcióit RT-en, piridinben vagy 

THF/MeOH elegyben végeztem el. Az IM foszfinimineket pedig in situ kezeltem ammónium-

hidroxiddal, amelynek eredményeként szabad aminokat kevés esetben kaptam (43. ábra). 
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43. ábra Az 1,2-O-izopropilidén-3-azido-3-dezoxi-α-D-furanózok átalakítása (A) 3-dezoxi-3-foszfinimino- (B) és 

3-amino-3-dezoxi- (C) vegyületekké. Reagensek és körülmények: (i) Ph3P, THF-MeOH vagy Py;  

(ii) NH4OH-H2O 

Azonban, míg az azido-karbonsav (7) Staudinger reakcióval történő átalakítása amino-

karbonsavvá (8a) jó termeléssel és nehézségektől mentesen ment végbe (39. ábra), addig a C-

védett származékok esetén szokatlan stabilitással rendelkező xilofuranoid foszfiniminek 

képződését figyeltem meg. E származékok nagymértékű stabilitása a β-peptidek oldatban és 

szilárd fázison történő felépítésében is következményekkel járt. 

Az N-metil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-furánuronamid (9) és az 

1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-azido-3-dezoxi-α-D-glükofuranóz (4) esetén a Staudinger reakció 

PPh3 reagenssel a (4B) és (9B) foszfinimineket eredményezte 47, illetve 8 %-os 
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termeléssel. A hidrolízis nehézségekbe ütközött, így az IM-ek aminokká történő átalakítása nem 

ment végbe. 

Érdekességképpen, az N-metil-3-trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-

furánuronamid (9B) IM metanolos oldatából egykristály született, amelynek röntgendiffrakciós 

vizsgálata a későbbiekben nagymértékben hozzájárult a két el nem hidrolizálható 

cukorfoszfinimin esetén tapasztalt új jelenség felderítéséhez  

(4.3.1.2. és 4.3.1.3. fejezet).  

A (4) vegyület különböző oldószerekben (dietil-éter, THF:MeOH 1:1) végzett 

Staudinger reakciója szintén stabil IM-t, az olajként keletkezett 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-

trifenilfoszfinimino-3-dezoxi-α-D-glükofuranózt (4B) adta.  

A 3-trifenilfoszfinimino csoport (4B) IM stabilitására gyakorolt alapvető hatását a 

reaktívabb n-tributilfoszfinnal, THF/MeOH-ban, TEA katalizátor jelenlétében végzett 

reakcióval is alátámasztottam, amely eltérő eredményeket adott. A reakcióelegyet és a 

nyersterméket 2M HCl-el kezeltem, amelynek hatására az 5,6-O-izopropilidén védőcsoport 

lehasadt. Így az 1,2-O-izopropilidén-3-amino-3-dezoxi-α-D-glükofuranózt (4d), mint 

részlegesen C-védett, de szabad amin formában jelen levő terméket kaptam 28 % termeléssel.  

Mind a (4B), mind a (9B) foszfinimin létrejöttét 31P-NMR mérések támasztották alá. Az 

irodalmi előzményekből már jól ismerjük az N=PPh3 csoport spektrális tualjdonságait és az 

azokat jellemző karakterisztikus kémiai eltolódás értékeket, amely cukorszármazéktól függően 

29-40 ppm közé tehető [59b]. Ez az ismeret pontosan megfelel az általam előállított 3-

foszfinimino-3-dezoxi-α-D-furanóz származékok esetén 29,1-29,7 ppm között mért  
31P-NMR eltolódási értéknek (44. ábra).  

A proton-lecsatolt 31P-NMR méréseket minden esetben Bruker Avance-250 NMR 

spektrométeren, RT-en, CDCl3 oldószerben végeztem. 
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44. ábra A 3-trifenilfoszfinimino-3-dezoxi-α-D-furanóz származékok 31P-NMR kémiai eltolódásai, 302 K, CDCl3. 

 
A már korábban említett 3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofruánuronsav (7B) IM egy-üst reakcióból nem volt izolálható, mert rendkívül könnyen és 

gyorsan a megfelelő aminná alakult át. Ugyanezt figyeltem meg az N,N-dimetil-3-dezoxi-3-

trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (10B) esetén is.  

Ezért a (7B) és (10B) vegyületeket dietil-éterben, PPh3 reagens alkalmazásával, 3 órás, 

RT-en történő reakcióval állítottam elő, majd a dietil-éteres oldatot hexánba csepegtetve és a 

kivált anyagot szűrve, szilárd formában kaptam az IM-eket. A (7B) vegyület már a 31P-NMR 

mérés körülményei között átalakulás jelét mutatta 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronsavvá (8a). A (10B) vegyület esetén még gyorsabb átalakulást tapasztaltam, 

hiszen a hexános oldatból kivált és kinyert szilárd anyag már a 3-trifenilfoszfinimino (10B) és 

a 3-aminovegyület (10C) keveréke volt.  

 Az SPPS potenciális monomereként a 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronsavat (7) választottam. A C4(-COOH) funkció szilárd hordozóhoz kötése C-

terminális védelemnek számít, ezért a (7) vegyületet közvetlenül 2-Cl-Trt gyantához 

kapcsoltam az Fmoc/OtBu stratégiának megfelelően, THF-ban, DIEA jelenlétében, RT-en,  

4 órán át (45. ábra).  

 

7B 

4B 

9e 

9B 

10B 
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 A közvetlen kapcsolás sikerességét és hatékonyságát elemanalízissel, azon belül N-

tartalom méréssel igazoltam, amely 1,69 %-nak adódott. A (7) vegyület teljes, mért  

N-tartalma 5,2 %, így a kapcsolás hatékonysága 32,5 %-os volt (45. ábra). A peptidkémiában 

ismeretes, Fmoc védőcsoport hasításon alapuló gyantakapacitásmérés ebben az esetben nem 

volt megfelelő módszer. A kapcsolás sikerességének bizonyítására ebben az esetben a Kaiser-

teszt sem bizonyult alkalmasnak, mivel sem a gyanta, sem a (7) vegyület nem rendelkezik 

amino funkcióval, így a teszt a kapcsolás előtt és után is negatív (sárga) színváltozást mutatott 

volna. 

O

O

O

N3

OOP
32,5 %

Cl

 
45. ábra A 2-Cl-Trt gyantához közvetlenül kapcsolt 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav 

(7), illetve a kapcsolás hatékonysága elemanalízis N-tartalom mérés alapján (C3 (-N3) 32,5 %).  

 
A csekély mértékű kapcsolási hatékonyság feltételezhetően az azido-karbonsav (7) robosztus 

és merev szerkezetének, illetve β-aminosav jellegének tulajdonítható.  

 A következő lépésben a szilárd hordozóhoz közvetlenül kapcsolt azido-származékon 

végeztem el a Staudinger reakciót PPh3 alkalmazásával 3 órán át, RT-en, majd a hidrolízist 

ugyanilyen körülmények között THF:MeOH 1:1 elegyében (46. ábra). A reakció során nem a 

várt aminovegyület keletkezett, hanem a (7B) foszfinimin IM gyantáról történő önhasadása 

következett be (46. ábra). A (7B) vegyületet 31P-NMR és MS mérésekkel (számított [M]: 463,4; 

mért [M+H]: 464) igazoltam.  
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46. ábra A (7) monomer 2-Cl-Trt szilárd fázison történő Staudinger reakciója és hidrolízise, valamint a kialakult 

(7B) foszfinimin IM önhasadása a gyantáról. Reagensek és körülmények: 1) MeOH/THF 1:1, PPh3, 3 h, RT  

2) MeOH/THF 1:1, 3 h, RT. 
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Feltételezhetően az erős nukleofilnak számító C3(-N=PPh3) N-atomja a monomer és gyanta 

közötti észterkötés C4(-C=O) csoportjára támadva a monomer hasadását eredményezte, amelyet 

a C-3 és C-4 csoport cisz-állása nagymértékben elősegíthetett (46. ábra).  

Az önhasadás elkerülése érdekében a (7) monomert (3 ekv) két más típusú, úgymint 

Wang és RinkAmide MBHA gyantához is közvetlenül kapcsoltam THF-ben, HOBt (3 ekv) és 

DIC (3 ekv) alkalmazásával, RT-en, 12 órán át. A RinkAmide MBHA gyanta alkalmazásával 

az önhasadás kizárható volt, hiszen a monomer karboxilcsoportja és a szilárd hordozó 

aminocsoportja között amidkötés alakult ki. Ez esetben már a Kaiser teszt is alkalmas volt a 

kapcsolás és redukció sikerességének követésére. A sikeres kapcsolás után elvégeztem a 

fentiekkel analóg módon a Staudinger reakciót és a hidrolízist (47. ábra). 
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47. ábra A (7) monomer RinkAmide MBHA szilárd fázison történő Staudinger reakciója és hidrolízise, valamint 

az átalakított monomer lehasítása a gyantáról. Reagensek és körülmények: 1) MeOH/THF 1:1, PPh3, 3 h, RT  

2) MeOH/THF 1:1, 3 h, RT 3) 25 % TFA, 1 % TIS, 1 % víz, 2 óra, RT. 

 
A reakció során több nehézség is felmerült. Egyrészt, a kialakult foszfinimin is kék, azaz 

pozitív Kaiser tesztet adott [118], amely arra engedne tévesen következtetni, hogy létrejött a 

szabad aminocsoport. Ezért a látszólag sikeres redukció után a monomert lehasítottam a 

gyantáról az Fmoc/OtBu protokol szerint (47. ábra). Azonban az erősen savas (TFA) közeg az 

1,2-O-izopropilidén védőcsoport lejöttét okozta, ezáltal termékkeverék keletkezett.  

Másrészt, a 3-trifenilfoszfinimino IM (7D) hidrolízise nem következett be a gyantán a 

megfelelő aminovegyületté, amelyet 31P-NMR (36,2 ppm) és MS mérésekkel (számított [M]: 

476,5; mért [M+H]: 477,3) igazoltam (47. ábra). Ugyanez a probléma merült fel a Wang 

gyantán végzett kísérletek esetén is.  

E kísérleti tapasztalatok alapján az SPPS-hez a 2-Cl-Trt gyantát választottam, ahol a 

felépített peptidet enyhe körülmények (AcOH:MeOH:DCM 1:1:8) között, a CAS károsodása 

nélkül lehetett eltávolítani. Az önhasadás elkerülése érdekében pedig más kísérleti 

körülmények kidolgozása volt szükséges. 

Visszatérve az oldatfázisú Staudinger reakcióhoz, a (9B) és (9e) vegyületek hidrolízisét 

a korábban alkalmazott vizes MeOH-hoz képest erélyesebb körülmények között próbáltam 

megvalósítani. A megfelelő aminovegyületté alakításhoz NH4OH, TEA, DIEA és KOH 
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bázisokat alkalmaztam. Azonban a megfelelő amin (9C) nem keletkezett. A szokatlanul nagy 

stabilitású (9e) IM és hidroklorid sója (9B) olyan stabil, hogy a foszfiniminekre jellemző 

reakciókat (pl. acetil-kloriddal, ecetsavanhidriddel és p-metoxibenzaldehiddel) sem sikerült 

megvalósítani [46b, 54, 59a].  

A jelenség legvalószínűbb oka a Ph3P=N- (C-3) és CONHCH3 (C-4) csoportok cisz 

állása. A furanóz gyűrű C-3 és C-4 szubsztituensei között létrejövő kölcsönhatás és a fenil-

csoportok térkitöltése nyomán fellépő sztérikus zsúfoltság a legvalószínűbb gátló tényezői 

annak, hogy egy külső nukleofil a P-atomon támadjon, előidézve ezzel a foszfinimin 

hidrolízisét a megfelelő aminná.  

Hasonlóan a (9B) és (9e) molekulákhoz, a (4B) stabilitásában is meghatározó szerepe 

lehet a nagy térkitöltésű, C-3 helyzetben levő trifenilfoszfinimin egységnek és a C-4 atomhoz 

kapcsolódó 5,6-O-izopropilidén védőcsoportnak. A két csoport cisz állása következtében közel 

kerül egymáshoz. Továbbá a jókora térkitöltés megnehezítheti egy külső nukleofil támadását, 

tehát a foszfinimin IM hidrolízisét, amely a szabad amino-terméket adná.  

A kísérleti tapasztalatok alátámasztása érdekében, a 3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-

D-furanóz IM-ek lehetséges térszerkezeteire kvantumkémiai számolásokat végeztem a Monte 

Carlo Multiple Minimum (MCMM) szerkezeti minimumkeresés módszer segítségével.  

Majd a legvalószínűbb szerkezeteket, az oldószer modellt is alkalmazó DFT módszer 

segítségével optimáltam (4.3.1.3. és 9.3. fejezet, (9B) molekula esetén 50. ábra és (7B) esetén 

51. ábra B). Témavezetőm, Dr. Farkas Viktor további számításokat végzett Gaussian 09 

program segítségével (4.3.1.3. és 9.3. fejezet, (9B) molekula esetén 49. ábra és (7B) esetén 51. 

ábra A), a kötőpályák NBO analízisével egyetemben (Függelék 24. Táblázat).   A témában 

megjelent publikáció értelmében, az eredmények korrekt bemutatása érdekében az általunk 

végzett kvantumkémiai számítások vegyesen szerepelnek a dolgozatban. 
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4.3.1.2. Az N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D 

xilofuránuronamid hidroklorid (9B) röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálata 

 

A (9B) vegyületet kristályosítása metanolból egységes egykristályt eredményezett, így lehetővé 

vált kristályszerkezetének meghatározása röntgendiffrakciós módszerrel  

(48. ábra, bal).  

 
48. ábra Bal: az N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-xilofuránuronamid hidroklorid 

(9B) kristályszerkezete; Jobb: A 9B vegyület kristályszerkezetét stabilizáló H-híd hálózat (világoskék). 

 

A (9B) molekula xilo konfigurációjúnak bizonyult, ahol a furanóz gyűrű boríték 

konformációjú, a foszfinimin csoport pedig a C-4 atommal átellenes pozíciót foglalt el.  

A fenilcsoportok intramolekuláris kölcsönhatásai a molekula többi részével a (9B) vegyületet 

egy konformációba kényszerítették, ezért az sztérikusan meglehetősen merev és gátolt 

szerkezetté vált. A sztérikus zsúfoltságnak egyik oka, hogy két fenil csoport intramolekuláris 

másodlagos kölcsönhatásokban volt. Ennek okán a szerkezet torzult: jelentősen “kilóg” a fenil 

csoportok liganduma (a foszfor) a fenil csoportok síkjaiból.  

Döntőnek bizonyult a π-rendszer és a furanóz gyűrű H-3 közötti H-kötés (2,49 Å) 

kialakulása. Másrészt a metilamid kar az egyik fenilcsoport felé orientálódott 23,7(2)°-os 

szögben, ezáltal került közelebb a karbonilcsoport a P-atomhoz (3,748(4) Å).  

A fenilgyűrűk π-rendszere és a karboxamid csoport között egy indukált dipólus 

kölcsönhatás alakult ki. A két molekularész állása párhuzamos, enyhén csúsztatott 

elrendeződésű. A kristályszerkezetet egy H-híd hálózat stabilizálta (48. ábra, jobb), amely a 

metilamid kar, a metanol, a klorid ion és a vízmolekulák közreműködésével alakult ki. A 

pozitívan töltött foszforatom elektrosztatikus kölcsönhatásai közül a legerősebb a metanol 

(3,859(2) Å) és a metilamid kar karbonilcsoportjának oxigén atomjával (3,917(2) Å) alakult ki. 

Ezzel ellentétben pedig a foszforatom és a klorid ion közötti távolság meglehetősen nagy 

értéknek, 4,923(1) Å-nek adódott.  
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4.3.1.3. A 3-dezoxi-3-foszfinimino-α-D-furanóz származékok stabilitásának alátámasztása 

kvantumkémiai módszerekkel 

 

A molekulamodellezési és kvantumkémiai számításokat ma már általánosan 

alkalmazzák a szerkezetkutatás területén. Segítő kezet nyújtanak többek között a 

molekulageometria (térszerkezet) és a hatásmechanizmus közötti kapcsolat részleteinek 

feltérképezésében is. Az elméleti számítások kiegészíthetik, illetve megbízható módon 

alátámaszthatják a kísérleti tapasztalatokat és a megfigyelt spektroszkópiai jelenségek 

kiértékelését [119].  

A C-3 helyzetben foszfinimin csoporttal rendelkező furanóz származékok nem várt 

stabilitásának felderítése érdekében elméleti szinten konformáció keresést alkalmaztam, 

sűrűségfunkcionál módszerrel (DFT) számításokat végeztem mind azoknál az iminofoszforán 

származékoknál, ahol a hidrolízis nem, valamint azoknál, ahol könnyen ment végbe.  

A konformáció keresés folyamata révén a legkisebb energiával rendelkező és legnagyobb 

valószínűséggel előforduló szerkezeteket válogattuk ki, amelyek esetén a molekulageometriát 

DFT módszerrel, oldószermodell alkalmazásával tovább pontosítottuk  

(Függelék 9.3. fejezet). Az N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-

xilofuránuronamid hidroklorid (9B) számított szerkezete kiváló egyezést mutatott annak 

Röntgen-szerkezetével.  

A két szerkezet közötti különbség mértéke mind a protonáltságot, mind a szolvatációs 

állapotot szem előtt tartva a következő értékeknek adódott: dRtg: 3,9 Å és dab initio: 4,0 Å  

(a C=O csoport O-atomja és a P-atom között). A (9B) C3(-Ph3P=N-) (49. ábra A) mellett, a 

tributilfoszfinimin vegyület C3(-(n-Bu)3P=N-) is hasonlóan stabilnak bizonyult a kísérleti 

tapasztalatok alapján, ezért ennek, illetve az elő nem állított trimetilfoszfin származéknak  

C3(-Me3P=N-) is kiszámítottuk a legvalószínűbb szerkezetét és összevetettük őket. Mindhárom 

foszfinimin származék esetén alapvetően azonos szerkezetet kaptunk, amelyeket egymásra 

illesztve a három molekulageometria csekély eltérését rmsd értékben állapítottam meg, amely 

0,22 Å-nek adódott (nehéz atomok (O, N, P) esetén, a P szubsztituensei nélkül) (nincs 

ábrázolva).  
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49. ábra A: az N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-xilofuránuronamid (9B) 
származék számított szerkezete B: a (9B) molekula számított szerkezete a LUMO pályák ábrázolásával 
 

A molekulapálya számítások eredményei azoknál a származékoknál, amelyek a 

hidrolízis körülményei között is stabilnak bizonyultak, azt mutatták, hogy a C-4 karboxamid 

csoport karbonil oxigén atomja a C-3 foszfinimin csoport Pδ+-atomja felé orientálódik.  

A C3(-Ph3P=N) (9B) származék esetén a C=O·· ·P távolság 4,0 Å, a P-atom Mulliken-féle 

parciális töltése +0,38 értéknek adódott, így egy külső nukleofil támadása a foszforatomra 

gátolttá vált. Ezt a megfigyelést megerősítette a legkisebb reaktivitású iminofoszforán 

származék (9B) LUMO pályáinak (a N-atom nemkötő elektronpárja és az OH-csoport lazító 

pályája) elhelyezkedése is (49. ábra, B). A P-atom három fenil szubsztituense, az ekvatoriális 

helyzetű N-atom és a karbonil O-atomjának magányos elektronpárja egy kvázi pentakoordinált 

szerkezetet alakít ki. Ebben a térállásban a P-atom axiális helyzetű betöltetlen 3s* pályáját a 

karbonil O-atomjának magányos elektronpárja árnyékolja le, amely kedvezőtlenül befolyásolja 

a nukleofil támadását a foszforatomon, így a hidrolízis bekövetkeztét. Ráadásul az alacsony 

elektronsűrűség a P-atomon tovább növeli ezt a hatást.  

Ezen felül a karbonilcsoport elhelyezkedése rögzített a karboxamid csoport NH protonja 

és a cukorgyűrű O-atomja között kialakuló H-kötés (donor-akceptor távolság 2,6-2,7 Å) miatt. 

A karbonilcsoport helyzetét stabilizáló H-kötés jelenléte nélkül a nukleofil támadás 

kedvezményezett lenne. 

A 3-dezoxi-3-foszfinimino-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz származékok 

esetén (C3(-Ph3P=N-) (4B) és C3(-(n-Bu)3P=N-)) is nehezen valósítható meg a hidrolízis.  

A C-4 helyzetben levő metilamid csoport hiányában, ezekben az esetekben nem a kialakuló 

NH···O H-kötés által rögzített karbonilcsoport árnyékoló hatása okozza a nukleofil támadás 

bekövetkeztét, habár a számított szerkezetek nagymértékű hasonlóságot mutattak a  

C3(-Ph3P=N-), C3(-(n-Bu)3P=N-) és C3(-Me3P=N-) származékok szerkezeteivel (50. ábra). 

B A 
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Feltételezhetően a nagy térkitöltésű 5,6-O-izopropilidén védőcsoport árnyékolja a foszforatom 

LUMO pályáját, amelyen a nukleofil támadás létrejöhetne.  

 
50. ábra Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (3-Ph3P=N (zöld) és 3-(n-Bu)3P=N (lila) származékok 

számított szerkezetei összevetve az N-metil-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamid (9B) számított szerkezetével (arany) (a nem-poláris hidrogén atomok egyik szerkezeten 

sincsenek ábrázolva) 

 
Az NH···O kötés alapvető szerepét és befolyását a (9B) foszfinimin nem várt 

stabilitására teljes mértékben alátámasztották az N,N-dimetil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-

izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (10) PPh3-nal Py-ben végzett Staudinger reakciója és 

hidrolízise kapcsán tapasztalt megfigyelések. Ellentétben az N-metil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-

izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (9) származékkal, a (10) vegyületből azonos 

körülmények között, minden nehézség nélkül a (10C) aminovegyületet kaptam 44%-os 

termeléssel. A felderített ok további megerősítése érdekében megpróbáltam előállítani az  

N,N-dimetil-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid 

(10B) IM-t PPh3 jelenlétében dietil-éter/hexán közegben. Azonban spontán és gyors átalakulás 

következtében a megfelelő aminovegyülethez (10C) jutottam. Amennyiben a (10) vegyület 

Staudinger reakcióját és a kialakult IM hidrolízisét egy-üst reakcióban végeztem ammónium-

hidroxid jelenlétében, ugyanerre az eredményre jutottam. 

Hasonlóan egyszerű és könnyű átalakulást tapasztaltam a 3-dezoxi-3-

trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7B) esetén, már néhány órán 

belül a kívánt szabad amint (8a) kaptam.  

E megfigyelések alapján további számításokat végeztem a könnyen aminovegyületté 

alakuló (7B) és (10B) iminofoszforánok esetén és az eredményeket összevetettem a nem 

hidrolizálható (9B) IM számított szerkezetével (49. ábra). A (7B) és (10B) származékok  
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C-4 szubsztituenseinek karbonilcsoportja nem a C-3 foszfinimincsoport foszforatomja felé 

orientálódik, ezzel a P···O távolságok is jelentősen megnőnek (7B - 5,5; 10B – 4,7 Å)  

(51. ábra, A). Így a foszforatom környezetében nincs árnyékoló hatás, amely következtében egy 

külső nukleofil minden nehézség nélkül képes támadni, kiváltva ezzel a hidrolízist és a 

megfelelő aminovegyületek kialakulását. Továbbá a (7B) esetében H-kötés kialakulását is 

megfigyeltem a karboxil funkció OH csoportja és a foszfinimin N-atomja között (donor-

akceptor távolság 2,5 Å) (51. ábra, A). Ez az elrendeződés a cukorgyűrű konformációjának 

megváltozását is maga után vonta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51. ábra A: a 3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7B) számított 

szerkezete; B: a cisz (7B) (fehér) és a transz (zöld) 3-trifenilfoszfinimino-α-D-furánuronsav származékok számított 

szerkezeteinek összevetése (a nem-poláris hidrogén atomok egyik szerkezeten sincsenek ábrázolva) 

 
Érdekes, hogy a transz (S konfiguráció a C-3 pozícióban) származék és epimer párja a cisz (7B) 

(R konfiguráció a C-3 pozícióban) is azt a gyűrűkonformációt tartotta meg, amelyet a (10B) 

molekula esetén figyeltem meg (51. ábra, B). Az epimer párok reaktivitásban is hasonlóak, 

illetve a C-4 szubsztituens karbonilcsoportja mindkét esetben a foszforatomtól meglehetősen 

nagy távolságra orientálódott (5,7 Å). Ez alátámasztotta azt a tényt, hogy inkább ez a C=O·· ·P 

távolság, mintsem a cukorgyűrű konformációja határozta meg a vizsgált cukorfoszfinimin  

IM-ek stabilitását.  

Ebből a szemszögből tekintve a jelenséget és annak megértését, a foszfinimin (7B) 

könnyed átalakulása amino-uronsavvá (8a) az érdeklődésünk középpontjába került. Ebben az 

esetben a C3(-Ph3P=N) csoport intramolekuláris protonálódása, amelyben a C-4 helyzetben levő 

karboxilcsoport meghatározó szerepet játszik, elősegíti az IM hidrolízisét aminocukorrá és 

Ph3PO vegyületté, annak ellenére, hogy a protonált foszfinimin sók általában rendkívül stabilak 

[55-57a, 59a, 120].  

 

B A 
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4.3.2. C-védett származékok redukciója H-Cube-al 
 

A vegyiparban folyamatosan szükség van olyan módszerekre, folyamatokra, eszközökre, 

amelyekkel biztonságosan, szabályozottan, információ gazdag visszajelzéssel állíthatók elő 

különböző vegyületek.  Az H-Cube egyike az új típusú berendezéseknek, amely a szükséges 

feltételeknek megfelel.  

Az H-Cube katalitikus hidrogénezési reakciókra alkalmas reaktor, amely magas nyomású 

áramló rendszeren alapul, lényegében egy katalizátoroszloppal ellátott HPLC-nek tekinthető 

(52. ábra) [60].  

 

 

52. ábra Felül: Az H-Cube mini készülék felépítése Alul: a cisz-3-azido-3-dezoxi-furanóz származékok  

(3-azido-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (4); N-metil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-

izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (9); N,N-dimetil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamid (10) kék keret) redukciója a megfelelő cisz-3-amino-3-dezoxi-furanóz (4c, 15 és 16) 

származékokká (zöld keret); Reagensek és körülmények: 6. Táblázat. 
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Doktori munkám során a katalitikus hidrogénezés kiváltása volt az egyik célom a 3-azido-3-

dezoxi-α-D-furanóz származékok aminná történő átalakításánál, ezért a redukciót Staudinger 

reakcióval és a kialakított 3-dezoxi-3-foszfiniminek hidrolízisével kívántam elérni.  

A másik szempont volt, hogy a CAS-akból szilárd fázison építsek fel homo- és 

heterooligomereket, ahol a katalitikus hidrogénezés nem, viszont a Staudinger reakció kiválóan 

alkalmazható. Azonban két 3-azido-3-dezoxi-α-D-furanóz származék  

(4 és 9 (52. ábra)) esetén nem várt stabilitású iminofoszforánokat kaptam, amelyek nem 

bizonyultak hidrolizálhatónak, ezért a megfelelő amino-származékot (4c és 16 (52. ábra)) sem 

tudtam elérni.  

A ThalesNano Nanotechnology Inc. csoportunk preparatív laboratóriuma 

rendelkezésére bocsátotta egyik H-Cube Mini készülékét tesztelésre. Így felajánlásuk révén 

módonban állt a két, Staudinger reakcióval és hidrolízissel át nem alakítható azidocukor-

származék redukcióját katalitikus hidrogénezéssel, áramlásos reaktorban megvalósítani  

(4 és 9 (52. ábra)). Továbbá a könnyen aminovegyületté (15) alakítható (10) vegyület 

redukcióját is elvégeztem és összevetettem a PPh3 és (n-Bu)3P reagensekkel történő 

reakciójának hatékonyságával. A katalitikus hidrogénezés optimalizálását a saját vegyületeimre 

több paraméter változtatásával végeztem (6. Táblázat).  
 

6. Táblázat A cisz-3-azido-3-dezoxi-α-D-furanóz származékok (52. ábra) katalitikus hidrogénezési reakcióinak 

paraméterei H-Cube mini készüléken 

 
Vegyület Oldószer Adalék T / °C v (ml/perc) p / bar Termelés 

4 
MeOH - 60 0,3 10 71 % 
MeOH - 70 0,2 10 52 % 
MeOH AcOH 80 0,3 10 70 % * 

9 MeCN - 70 0,2 10 95 % ** 

10 
MeOH - 60 0,3 10 85 % 
MeOH - 70 0,2 10 62 % 

 
* nem a kívánt termék keletkezett 
** ugyanazon paraméterekkel végzett kétszeri redukció után 

 
A redukciót kezdetben a ThalesNano általános azid→amin átalakításra javasolt 

paraméterei (60 °C; 0,3 ml/perc, 10 bar, MeOH) beállításával végeztem, amelyek a (4) és (10) 

származékok esetében jó termeléssel adták a megfelelő aminovegyületet  

(7.3.8.2.1. és 7.3.8.2.3. fejezet) (6. Táblázat). 

A kiindulási anyagból minden esetben 35 mmol/L koncentrációjú oldatot készítettem. 

E koncentrációérték mellett a fejlődő H2 mennyisége a rendszerben feleslegben volt, így a 
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reakcióelegy cirkuláltatására nem volt szükség, a konverzió teljesnek bizonyult. A katalizátor 

minden kísérletben 10 % Pd/C volt. A kiindulási anyag oldatának egyszeri átáramoltatása 

elégséges volt, a szedett frakciókban csak terméket azonosítottam.  

A hőmérséklet emelése (60→70→80 °C) és az áramlási sebesség csökkentése  

(0,3→0,2 ml/perc) a (4) és (10) azido-származékok esetén a termelés csökkenéséhez vezetett 

(6. Táblázat). 

Amennyiben a (9) vegyület esetén MeOH oldószerről MeCN-re váltottam, egyszeri 

átáramoltatásra nem következett be 100%-os konverzió, így a szedett frakciók visszaforgatására 

és újabb redukcióra volt szükség. A termelés ennek ellenére is kiváló, 95 % volt. Azonban a 

reakcióidő majdnem háromszorosára nőtt (7.3.8.2.2. fejezet).  

A szabad aminocsoporttal rendelkező vegyületek stabilizálása céljából a (4) kiindulási anyag 

metanolos oldatához 10 %-ban AcOH-at adtam. Ezt a reakcióelegyet 80 °C-on, 0,3 ml/perc 

áramlási sebességgel, 10 baron redukáltam. Azonban nem a megfelelő aminovegyület (4c) 

keletkezett, hanem az ecetsav hatására az 5,6-O-izopropilidén védőcsoport lehasadt, majd a 

szabad 5,6-diol vegyület acetileződött. Ezt a terméket mind FTIR- (νC=O 1734 cm-1), mind 

NMR-spektroszkópiai (3 CH3 szinglett 1,9-2,1 ppm között) méréssel azonosítottam. 

A továbbiakban a cisz-3-azido-3-dezoxi-α-D-furanóz származékok redukciójára  

H-Cube mini reaktor esetén az alábbi paramétereket találtam optimálisnak:  

60 °C, 0,3 ml/perc, 10 bar, 35 mmol/L koncentrációjú metanolos oldat, ecetsav alkalmazása 

nélkül.  

Mint minden készülék esetén, gyakorlati alkalmazásbeli nehézségek léphetnek fel.  

Az H-Cube rendkívül nagy oldószerigényű, illetve a nyomásszabályozásból származó leállás, 

dugulás is több esetben felmerült. Az utóbbi nehézségek, illetve a reakcióelegy recirkuláltatása 

következtében a reakcióidő is jelentősen megnőtt.  

 Az H-Cube CAS monomer prekurzorok átalakítására ideálisnak bizonyult  

(52. ábra, 6. Táblázat). Azonban e módszert homooligomerek (pl. C-védett, azido funkciójú 

dimerek, (4.4.2. fejezet) oldatfázisú átalakítása és a heterooligomerek SPPS-sel történő 

felépítése során nem találtam kielégítőnek ezért a továbbiakban nem alkalmaztam. 

 

4.3.3. N-védett származékok előállítása 
 

A 3-azido-3-dezoxi-α-D-furanóz származékok esetén oldatban, mind a (7) CAS 

monomer prekurzort közvetlenül szilárd hordozóhoz kötve nehézségek merültek fel a 

trifenilfoszfinnal megvalósított Staudinger reakció és a kialakult trifenilfoszfiniminek 

hidrolízise során (4.3.1.1. – 4.3.1.3. fejezet) (53. ábra).  
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53. ábra A gyantához kötött 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) és C-védett 

származékának (9) Staudinger reakciója, hidrolízise és annak eredményei 

 

Olyan inert iminofoszforán IM-ek alakultak ki, amelyekből hidrolízissel a megfelelő szabad 

aminovegyületeket nem lehetett előállítani. Így a 3-azido-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav (7), 

mint N-védett foldamer építőegység alkalmazása homo- és heterooligomerek előállítására 

SPPS-sel már-már kudarcba fulladt. 

Ezért a β-peptidek építéséhez a H-XylAFU(ip)-OH-ból (8a) kiindulva uretán típusú  

N-védőcsoportok beépítésének hagyományos módszereit próbáltam meg áültetni a 

szénhidrátkémiai szintézisekbe (2.6. fejezet). Az aminosavak érzékeny volta miatt, az azokra 

kidolgozott enyhébb körülményeket és reagenseket igénylő reakciók megfelelőek lehetnek a 

hasonlóan érzékeny szénhidrátok esetén is.  

A Boc-védett H-XylAFU(ip)-OH az oldatban történő szintézishez, az Fmoc-védett 

származék pedig a tervezett Fmoc/OtBu technikán alapuló SPPS-hez kiváló építőkő volna. 

Így a szabad funkciós csoportokkal rendelkező (8a) vegyületet dioxán/víz elegyben, 

lúgos közegben, Boc2O-tal reagáltattam, RT-en, 12 órán át történő kevertetéssel. Feldolgozása 

után azonban a terméket csupán elenyésző mennyiségben kaptam meg. Ehelyett, a vizes 

fázisból nagy mennyiségű mellékterméket nyertem ki. FTIR- és NMR-spektroszkópiai, illetve 

az előzetes tapasztalatok (40. ábra) alapján feltételezhetően 3 gyűrűs, Boc-védett β-laktám 

típusú vegyület keletkezett (54. ábra), habár egyértelműen azonosítani nem tudtam  

(Függelék, 84. ábra). 
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54. ábra A 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (cisz-βFCAS-8a) Boc-védelmének 

beépítésekor kapott melléktermék kialakulásának feltételezett folyamata. 
 

Továbbá a védőcsoport hiányában a furanóz gyűrű piranóz gyűrűvé alakulhat vissza, 

emellett anomerkeverékek is keletkezhetnek. Tehát egyértelmű, egységes terméket ilyen 

esetben nem várhatunk (54. ábra). A melléktermék nagymértékű bomlékonyságát tapasztalva, 

azt kevés módszerrel tudtam vizsgálni. Így további vizsgálatokra és kísérletekre alkalmatlannak 

tartottam. 

Egyetlen esetben sikerült igen kis termeléssel (23 %) Boc-

védelmet kialakítani a C-3 aminocsoporton, ahol a C-4 helyzetben 

karbonsav-izopropilészter funkció (20) volt (55. ábra). Az általam 

kiválasztott 2-Cl-Trt gyanta és az Fmoc/OtBu technikán alapuló SPPS 

miatt, ezzel az irodalomban még nem ismert származékkal, mint 

lehetséges foldamer építőegységgel tovább nem foglalkoztam.  

Az Fmoc-származékok előállítására fordítottam nagyobb figyelmet. 

A másik uretán típusú védőcsoport beépítésére a (8a) vegyületet Fmoc-

OSu-el reagáltattam dioxán/víz elegyben NaHCO3 jelenlétében. Azonban savanyítás és 

extrakció után nem a kívánt terméket kaptam meg. Az FTIR-spektroszkópia alapján az 1655 és 

1543 cm-1-nél megfigyelt Amid I és II sávok az Fmoc csoport beépülését tanúsították a C-3 

aminocsopotra. Ezt a 1H-NMR-spektrumban 7-8 ppm közötti, Fmoc csoportnak megfelelő 

aromás jelsorozat is alátámasztotta (nincs ábrázolva). Az 1720 cm-1-nél megfigyelt intenzív sáv 

a C-4 karbonilcsoport meglétére utalt. A 3349 cm-1-nél megjelent kis intenzitású éles sáv a C-

3 NH csoportra utalt, a karboxilcsoport (pl. νOH) jelenléte azonban nem mutatkozott.  

Az NMR-spektrum az 1,2-O-izopropilidén csoport lehasadását bizonyította, így a fentebb 

leírtak alapján itt sem várhattunk egységes terméket.  

Sem a reakciókörülmény, sem a melléktermék azonosítása nem bizonyult 

egyértelműnek, ezért a továbbiakban a 1,2-O-izopropilidén-3-(N-Fmoc-amino)-3-dezoxi--α-D-

xilofruánuronsav előállítására egy másik útvonalat céloztam meg (56. ábra).   

 

O

O

O

HN

O O

Boc

55. ábra N-Boc-3-
amino-3-dezoxi-1,2-O-
izopropilidén-α-D-
xilofuránuronsav-
izopropilészter (20) 
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56. ábra Az 1,2-O-izopropilidén-3-(N-Fmoc-amino)-3-dezoxi-α-D-xilofruánuronsav előállításának alternatív 

útvonala 

 
A 3-azido-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (4) azido funkcióját H-Cube 

áramlásos reaktorban katalitikus hidrogénezéssel alakítottam át a megfelelő aminovegyületté 

(4c) (56. ábra; (4.3.2. és 7.3.8.2.1. fejezet)).  

Az N-terminális Fmoc-védelmet kíméletes és enyhe körülmények között Fmoc-OSu 

alkalmazásával, NaHCO3 jelenlétében dioxán/víz elegyben sikeresen kialakítottam.  

Az N-Fmoc-3-amino-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (17) 92 %-os 

termeléssel kaptam (56. ábra; (7.3.8.3.2. fejezet)).  

A C-terminális kialakítására a továbbiakban a 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-

D-xilofuránuronsav (7) szintézisútjának már jól bevált lépéseit ültettem át. E megfontolás 

alapján a (17) vegyület 5,6-O-izopropilidén védőcsoportját 75 %-os ecetsavas kezeléssel 

sikeresen távolítottam el, majd a reakcióelegy vákkumban történő bepárlása után kapott 

nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottam, amelynek eredményeként fehér olaj 

formájában, 47 %-os termeléssel kaptam a tiszta Fmoc-védett diolvegyületet (18)  

(56. ábra; (7.3.8.3.3. fejezet)).  

A következő lépésben a (18) származékot NaIO4-al történő oxidációval sikeresen 

aldehiddé (19) alakítottam 72 %-os termeléssel (56. ábra; (7.3.8.3.4. fejezet)).  

Az irodalomban utalást nem találtam a fent említett (17), (18) és (19) vegyületek létére, sem 

arra, hogy Fmoc-csoport jelenlétében NaIO4-al, illetve KMnO4-el végeztek-e oxidációt  

cisz-βFCAS származékokon. Ezért az oxidációs lépés után részletes szerkezetvizsgálattal 

ellenőriztem, hogy az Fmoc-csoport károsodott-e, de ennek semmilyen jelét nem figyeltem 

meg.  

Az utolsó lépés, amelynek során az aldehidet 50%-os ecetsavas közegben KMnO4 

alkalmazásával karboxilcsoporttá oxidálhatjuk, sikertelennek bizonyult. A kapott 

nyersterméket oszlopkromatográfiával tiszítottam és neonzöld mellékterméket kaptam.  
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Az NMR- és FTIR-vizsgálatok azt valószínűsítették, hogy a melléktermék szintén 

aldehidszármazék, amely viszont nem egyezett a kiindulási aldehid vegyülettel (19).  

Sajnálatos módon ezen az alternatív úton sem sikerült Fmoc-védett karbonsavat 

előállítani. Így a (7) N3-XylAFU(ip)-OH prekurzor, mint eredetileg elképzelt foldamer 

építőegység szilárd hordozón megvalósítható, módosított Staudinger reakcióval történő 

átalakítása került újra előtérbe (4.4.3. fejezet).  

 

4.4. Modell monomerek, homo és heteroligomerek előállítása 
 
4.4.1. Modell monomerek előállítása 
 

A C-védett és azidcsoporttal rendelkező monomerekből (9 és 10) modell vegyületeket 

(21 és 22) állítottam elő (57. ábra). A C-terminálison kialakított amid, az N-terminálison pedig 

N-acetil funkciót tartalmazó molekulák a H-XylAFU(ip)-OH -at (8a), mint peptidkötésben levő 

monomert modellezhetik. A két diamid modell vegyület spektroszkópiai jellemzése segítséget 

nyújthat a cukorgyűrű konformáció és a várható térszerkezet becslésében β-peptidekbe építve. 

Továbbá érdekes kitérő lehet, hogy a karboxamid csoport NH-protonjának léte vagy nem-léte 

miként befolyásolja a monomerek térszerkezet szabályozó hatását. 
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57. ábra Az N-metil- (21) (H-XylAFU(ip)-NHMe) és az N,N-dimetil-3-acetilamido-3-dezoxi-1,2-O-

izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (22) (H-XylAFU(ip)-NMe2) modell vegyületek. 

 
A (21) és (22) diamid modell vegyület kiindulási anyaga a 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-

izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) volt. Ennek a karboxilcsoportját alakítottam át első 

lépésként a 4.3.1. fejezetben foglaltak szerint, klórhangyasavas-izobutilészterrel kialakított 

vegyesanhidriden át metilamin és dimetilamin kapcsolásával.  

A következő lépés az azidcsoport redukciója volt. A problémásnak talált Staudinger 

reakció és hidrolízis helyett a katalitikus hidrogénezést választottam. A redukciót H-Cube 

áramlásos reaktorban hajtottam végre, mindkét modell esetén 10 % Pd/C katalizátor és H2 gáz 

felhasználásával (4.3.2. fejezet). Az N-metil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamidot (16) 95 %-os, az N,N-dimetil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-

D-xilofuránuronamidot (15) 85 %-os termeléssel kaptam meg (6. Táblázat, 52. ábra).  
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A szabad aminocsoportot ezután a szénhidrátkémiában hagyományosan O-acetilezésre 

alkalmazott módszerrel, Py/Ac2O eleggyel végeztem, 0 °C-on, mindkét vegyület esetén. Az 

extrakciós feldolgozás után, az N-metil-3-acetamido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamidot (21) 26 %-os, az N,N-dimetil-3-acetamido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-

α-D-xilofuránuronamidot (22) pedig 58 %-os termeléssel kaptam  

(7.3.8.3.5. és 7.3.8.3.6. fejezet).  
 

4.4.2. Homodimerek előállítása oldatban 
 

Az 4.3.1.1. fejezetben részletesen írtam arról, hogy a homooligomerek SPPS-e nem 

lehetséges a cisz monomer esetében. A gyantán végzett Staudinger reakcióban kialakult C-3 

foszfinimin erős nukleofil sajátságai miatt a C-4 pozícióban levő karbonilcsoport 

megtámadásával a monomer önhasadását eredményezte a szilárd hordozóról. Más típusú 

gyanták esetén (Wang, RinkAmide MBHA) pedig a peptid gyantáról való lehasításához 

szükséges erősen savas körülmény hatására a cukormolekula károsodást szenvedett.  

A homodimerek felépítésére ezért az oldatfázisú peptid szintézist választottam, a 

monomerek és aminok reakciója esetén már jól bevált vegyesanhidrid képzésen át történő 

kapcsolást (58. ábra). 
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58. ábra A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) és az N-metil-3-dezoxi-3-

trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (9B) vegyesanhidrid képzésen át történő 

oldatfázisú kapcsolása a (23) dimerré. 
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A reakció során bebizonyosodott, hogy a 3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-furanóz 

származékok közül a legstabilabb, C-védett (9B) vegyület kapcsolásra alkalmas az N-védett (7) 

monomerrel. A C-3 foszfinimin funkció aktivált N-terminális védőcsoportnak tekinthető.  

A vegyesanhidridet a (7) karboxilcsoportján alakítottam ki, klórhangyasavas izobutilészter 

segítségével, TEA-t is tartalmazó THF-os közegben, -15 °C-on (59. ábra). Majd ehhez fél óra 

kevertetés után a kapcsolni kívánt (9B) foszfinimin, TEA-t is tartalmazó THF-es oldatát 

adagoltam. Az extrakciós feldolgozás és oszlopkromatográfiás tisztítás után viszonylag kis 

termeléssel (26 %) kaptam a homodimert.  

A kis termeléshez feltételezhetően a cisz-cukorfoszfiniminek esetén fellépett, a 4.3.1.3. 

fejezetben tárgyalt sztérikus hatások járultak hozzá. Ezt alátámasztva, a katalitikus 

hidrogénezéssel nyert, szabad aminocsoporttal rendelkező N,N-dimetilamid (15) származékkal 

végeztem el a homodimer képzést az előzőekkel analóg módon (59. ábra). 
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59. ábra A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) és az N,N-dimetil-3-amino-3-dezoxi-

1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (15) vegyesanhidrid képzésen át történő oldatfázisú kapcsolása a (24) 

dimerré. 

 
 Az H-cube áramlásos reaktorban 10% Pd/C katalizátor és H2 segítségével végzett 

redukció során kapott N,N-dimetil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamidot (15) az N-védett (7) származékkal a fentiekkel analóg peptidkapcsolási 

módszerrel egyesítettem, azonban a (24) dimert mindössze 7 %-os termeléssel kaptam. 

 E kísérleti tapasztalatok tudatában az egyben N-aktivált és N-védett származéknak 

tekinthető 3-dezoxi-3-foszfinimin-α-D-furanóz vegyületeket hatékonyabban, jobb termeléssel 

lehetett dimerré kapcsolni a (7) vegyülettel. Így a katalitikus hidrogénezési lépés elkerülhető, 

ahogy a foszfiniminek nehezen vagy egyáltalán végbe nem menő hidrolízise is, amely nemcsak 

gazdasági értelemben, hanem a származékok átalakításához szükséges plusz reakciólépések 

elkerülésének köszönhető anyagveszteségek kiküszöblölése szempontjából is pozitív 

eredmény. 
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4.4.3. Heterooligomerek előállítása szilárd fázison 
 

4.4.3.1. A GGPGG szekvenciájú α-pentapeptid előállítása 

 

A GGPGG (ahol G = glicin (Gly); P = prolin (Pro)) szekvenciájú α-pentapeptidet a 

GGXGG (ahol X = βFCAS prekurzor 7) β-pentapeptiddel történő összehasonlítás céljából 

építettem. Az α-pentamer az L-prolin révén a GGXGG oligomerhez hasonlóan egy 5-tagú 

gyűrűt tartalmaz. A már korábbi fejezetekben említett megfontolások alapján, az oligomer 

építése az enyhébb körülményeket alkalmazó és kevesebb mellékreakciót eredményező 

Fmoc/OtBu stratégiájú lépésenkénti SPPS-el történt 2-Cl-Trt gyantán, az 60. ábrán szemléltetett 

tervezet alapján. 
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60. ábra A védőcsoporttal ellátott Fmoc-GGPGG-OH, valamint a védőcsoport nélküli H-GGPGG-OH  

α-pentapeptid építés tervezete 2-Cl-Trt gyantán, Fmoc/OtBu stratégiájú lépésenkénti SPPS-el 

 
Az α-pentamer építését a 2-Cl-Trt gyanta (1 g; 0,75 mmol/g) előkészítésével kezdtem, 

amelyet DCM:DMF elegyben (10 ml) duzzasztottam egy éjszakán át 2-5 °C-on (hűtőben).  

A már szobahőmérsékletű gyantát a továbbiakban 3x DCM-el (10ml/g gyanta) mostam.  

A gyantához kapcsolni kívánt Fmoc-Gly-Gly-OH dipeptidet (3 ekv a gyantához 

viszonyítva) DMF:THF 1:1 elegyében (5-10 ml) oldottam. Az oldószerelegyet kísérleti 

tapasztatok alapján választottam a stratégiára kidolgozott protokolban alkalmazott DMF:DCM 

1:1 elegy helyett. Az Fmoc-Gly-Gly-OH oldhatósága nagymértékben nőtt, ha DCM helyett 

THF-et alkalmaztam. Az első dipeptid 2-Cl-Trt gyantához kötése folyamán egy Cl-atomot 

cseréltem le a kapcsolandó dipeptidre, így csupán bázis jelenlétére volt szükség.  

Ez a DIEA (3 ekv az aminosav mennyiségéhez képest) volt. A kapcsolás egy éjszakán át,  
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RT-en történt. A reakcióidő lejárta után a gyantán egy mosási folyamatot végeztem el a 

reagensek eltávolítása érdekében: 1x MeOH, 3x DCM, 3x iPrOH, 2x dietil-éter. A gyantát 

ezután vákuumban szárítottam. 

A 2-Cl-Trt gyanta kapacitásának mérését - azaz annak meghatározását, hogy milyen 

mennyiségű aminosavat vett fel - a Függelék 9.4. fejezetben leírt folyamat alapján végeztem és 

az eredményét a 7. Táblázatban tüntettem fel. 

A következő lépésben a gyantához kötött glicil-glicin Fmoc-védőcsoportját távolítottam 

el 20 % piperidin/DMF eleggyel (5-10 ml/g gyanta) 1x3 perc, majd friss hasítóeleggyel 1x17 

perc reakcióidővel. A gyantát a következő mosási folyamattal tiszítottam:  

3x DCM, 3x MeOH és 2x dietil-éter, vákuumban szárítva. A védőcsoport hasítás sikerességét 

Kaiser teszttel ellenőriztem.  

Az Fmoc-Pro-OH aminosavat α-aminocsoportjának szekunder amin jellege miatt 2x 

kapcsoltam a már szabad aminocsoporttal rendelkező glicil-glicinhez. Az Fmoc-Pro-OH-t  

(3 ekv a gyantához képest) DMF-ben (5-10 ml) oldottam, majd az oldathoz HATU-t  

(3 ekv a gantához képest) adtam a prolin szabad karboxilcsoportjának aktiválása céljából. 

Ezután az oldathoz DIEA-t (6 ekv a gyantához képest) adtam. A Pro kétszer történt kapcsolása 

2x3 órát vett igénybe. A reakcióelegyet a gyantáról a következő mosási sorozattal távolítottam 

el mindkét kapcsolás után: 2xDMF, 3xDCM, 3xiPrOH, 2xdietil-éter, vákkumban szárítva.  

A kapcsolás sikerességének megállapítására a prolin aminocsoportjának szekunder jellege miatt 

a Kaiser teszt nem megfelelő, helyette izatin tesztet alkalmaztam.  

A gyantához kötött glicil-glicil-prolin tripeptid Fmoc csoportját a fentiekkel analóg 

módon hasítottam le. Az utolsó, Fmoc-Gly-Gly-OH dipeptid kapcsolását a prolin esetében 

leírtakkal egyező módon és mennyiségekkel DMF-ben, egyszeri alkalommal végeztem.  

A mosási folyamat szintén ugyanaz volt. A kapcsolás sikerességét Kaiser teszttel ellenőriztem. 

Ezután a dietil-éterrel és vákkumban szárított gyantát kétfelé osztottam (2x 0,75 g).  

Az egyik esetben Fmoc-GGPGG-OH pentamer volt a végcél, ezért a védőcsoport hasítása 

nélkül a teljes peptidet lehasítottam a gyantáról, DCM:MeOH:AcOH 8:1:1 arányú eleggyel,  

12 ó reakcióidővel. A mosási lépéseket háromszor végeztem a következő sorrendben: 3xDCM, 

3xiPrOH, 2xdietil-éter. Az oldószert rotációs vákuumbepárló segítségével eltávolítottam, 

amely a nyers peptid kiválását eredményezte. A nyers peptidet vákuumban szárítottam.  

A kapcsolást több módszerrel, lépésenként követtem. Ennek eredményeit a 8. Táblázatban 

összegeztem. 

A másik esetben a H-GGPGG-OH pentamer volt a cél. Így a pentamer végső Fmoc 

csoportját is eltávolítottam, a gyantát mostam a fentebb már említett folyamat alapján.  
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A peptid hasítása a gyantáról, illetve a nyers peptid kinyerése az Fmoc-GGPGG-OH esetében 

leírtakkal azonos módon történt. Az eredményeket szintén a 8. Táblázatban gyűjtöttem össze. 

Mindkét nyers peptid tisztítását preparatív RP-HPLC segítségével, Phenomenex Jupiter 

C18 oszlopon (21,2x250 mm), víz/MeCN eleggyel (A eluens: 0,1 % TFA tartalmú víz; B 

eluens: 0,08 % TFA tartalmú  100 % desztillált MeCN) gradiens elúcióval (100 % A és 0 % B 

eluens 0→20 perc; 20%→80% B eluens 20→25 perc, 80→20 % B eluens 25→150 perc; 4 

ml/perc áramlási sebességgel, UV-detektálással (220 és 280 nm)) végeztem.  

Egyszerre 21 mg peptidet tisztítottam, amelyet a loop térfogatának megfeleően 8 ml 

desztillált vízben oldottam. A megfelelő frakciókat liofilizáltam és azonosítottam analitikai  

RP-HPLC segítségével, valamint Bruker Esquire 3000+ tandem kvadrupól detektálású, 

elektrospray ionforrással rendelkező MS készülékkel. Az analitikai adatokat a  

7. táblázatban összegeztem.  

 
7. táblázat. Az N-védett és szabad GGPGG α-pentapeptid analitikai adatai  

Peptid 
(Nyers 21 mg) 

Tisztítási  
hatékonyság (mg) 

MS 
számolt 

MS 
mért 

RP-HPLC adat 
(Rt / perc) 

Fmoc-GGPGG-OH 17 (81%) 565,4 566,4 15,7 
H-GGPGG-OH 20 (95%) 343,3 344,3 6,9 

 
Az N-védett és szabad GGPGG α-pentapeptid RP-HPLC analízisének paraméterei: Phenomenex Jupiter C18 

oszlop (4,6x150 mm), víz/MeCN elegy (A eluens: 0,1 % TFA tartalmú víz; B eluens: 0,08 % TFA tartalmú 95 % 

MeCN – 5 % víz elegy) gradiens elúció (5%→95→5% B eluens, 50 perc, 1 ml/perc áramlási sebesség, 220 és 280 

nm-en történő UV-detektálás) 
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8. Táblázat Az N-védett és szabad GGPGG szekvenciájú α-pentapeptidek 2-Cl-Trt gyantán ( ) történő felépítésének (C→N) követése, 

eredményei 

 
 

GGPGG 
1 g 2-Cl-Trt gyanta 

HATU/DIEA 
módszer 

Gyantakapacitás 
mmol/g 

Mennyiség 
RP-

HPLC 
perc 

Elemanalízis 
N-tartalom 

% 

MS 
m/z 

Kapcsolás  
hatékonysága / 

% 

-GG-Fmoc 
0,58 

n.a. 

n.a. 

n.a. 

76 
(100 % 0,75) 

-GG-H 2,64 
n.a. 

-GGP-Fmoc 
0,88 

n.a. 
-GGP-H 3,70 43 

Fmoc-GGPGG-OH 
(N→C) 

0,55 
(Elm. össz. term: 

0,58*569,6:  
330 mg/1 g gyanta) 

mnyers: 198 mg  
Termelés: 80 % 

(100% 247 mg/0,75 g 
gyanta) 

15,70 n.a. 

Számolt [M]: 
565,4 

Mért [M+H]+: 
566,4 

7 

H-GGPGG-OH 
(N→C) 

0,74 
(Elm. össz. term: 

0,58*343,3:  
199 mg) 

mnyers: 156 mg 
Termelés: 104 % 

(100% 149 mg/0,75 g 
gyanta) 

6,42 5,20 

Számolt [M]: 
343,3 

Mért [M+H]+: 
344,3 

A kapcsolás összhatékonysága: 24 % 
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4.4.3.2. A GGXGG szekvenciájú β-pentapeptid előállítása 

 

Az azid funkciójú, tehát N-védett βFCAS monomer prekurzor N3-XylAFU(ip)-OH (7) 

α-peptidbe építésének, illetve az azidcsoport Staudinger reakcióval és hidrolízissel szabad 

aminocsoporttá alakításának kidolgozása érdekében GGXGG szekvenciájú modell β-

pentapeptidet építettem (61. ábra).  
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61. ábra A HO-GGXGG-H (az építés menete alapján, C→N terminális felé ábrázolva) szekvenciájú  

H-XylAFU(ip)-OH tartalmú β-pentapeptid 

Az építést többféle módon végeztem, annak lépéseit pedig számos módszerrel követtem 

(10. Táblázat). A korábbi megfontolások alapján az oligomer építése itt is Fmoc/OtBu 

stratégiájú lépésenkénti SPPS-el történt 2-Cl-Trt gyantán, a 62. ábrán szemléltetett tervezet 

alapján. 
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62. ábra A védőcsoporttal ellátott Fmoc-GGXGG-OH, valamint a védőcsoport nélküli H-GGXGG-OH  

β-pentapeptid építés tervezete 2-Cl-Trt gyantán, Fmoc/OtBu stratégiájú lépésenkénti SPPS-el 

 

C N 
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A 2-Cl-Trt gyanta ( ) (0,5 g; 0,75 mmol/g) előkészítését, az első Fmoc-Gly-Gly-OH 

dipeptid gyantához kapcsolását, védőcsoportjának eltávolítását, illetve a gyanta kapacitásának 

meghatározását a GGPGG esetén (4.4.3.1. fejezet) leírtakkal azonos módon végeztem. 

A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) prekurzort kétféle 

módszerrel kapcsoltam a szabad aminocsoporttal rendelkező, gyantához kötött glicil-glicilhez: 

1) HOBt/DIC 2) HATU/DIEA 

Az 1) esetben a (7) molekulát (3 ekv a gyantához képest) THF-ben (3-5 ml) oldottam, 

majd az oldathoz HOBt-t (3 ekv a gantához képest) adtam a (7) szabad karboxilcsoportjának 

aktiválása céljából. Ezután az oldathoz DIC-et (1 ekv a CAS-hoz képest) adtam. A (7) egyszeri 

kapcsolása 12 órát vett igénybe. A reakcióelegyet a gyantáról a következő mosási sorozattal 

távolítottam el mindkét kapcsolás után: 2xDMF, 3xDCM, 3xiPrOH, 2xdietil-éter, vákuumban 

szárítva. A kapcsolás sikerességének megállapítására a Kaiser teszten kívül szerkezetvizsgáló 

módszereket alkalmaztam (10. Táblázat). A (7) kapcsolásának hatékonyságát a gyantához 

kötött -GG dipeptid- és a -GGX-N3 tripeptid rész elemanalízis N-tartalmának különbsége 

alapján állapítottam meg (10. Táblázat). Referenciaként 2-Cl-Trt gyantát alkalmaztam, amelyen 

csupán a fentebb leírt mosási folyamatot alkalmaztam.  

A (7) molekulát tartalmazó gyanta N-tartalmát is meghatároztam. Az eredményeket a  

Függelék 9.5. fejezetében és a 10. Táblázatban foglaltam össze. 

A gyantához kötött GGX-N3 tripeptid azidocsoportját Staudinger reakcióval próbáltam 

átalakítani többféle módszerrel (9. Táblázat).  

9. Táblázat A gyantához kötött GGX-N3 Staudinger reakciójának és hidrolízisének módszerei 

-GGX-N3 
redukciója  

gyantán 

Staudinger  
reakció Hidrolízis Eredmény 

A 

PPh3 

MeOH/víz 

GGX-N=PPh3 
B MeOH/víz + NaAc puffer 
C Py/NH4OH 

D 
MeOH/víz DIEA, TEA 

E PBu3 GGX-NH2 

 

A Staudinger reakciót különböző CAS monomereken teszteltem (4.3.1.1. fejezet) oldatban. 

Azon megfigyeléseket átültetve szilárd fázisra, a redukciót PBu3 reagenssel (1,1 ekv a 

gyantához képest) végeztem 50 % MeOH-THF elegyben, N2-atmoszféra alatt, 3 órán át.  

A reakcióban keletkező GGX-N=PBu3 foszfinimint kétlépéses hidrolízissel bontottam el:  
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4 ekv DIEA, 1 óra, majd 4 ekv TEA 12 óra 50 % MeOH/THF elegyben. A hidrolízis után a 

gyantát mostam: 3xDCM, 3xiPrOH, 2xdietil-éter. A Kaiser teszt foszfiniminek esetén is pozitív 

tesztet ad [118]. Ezért próbahasítást végezve, a szabad aminocsoporttal rendelkező β-tripeptid 

létrejöttét más szerkezetvizsgáló módszerekkel bizonyítottam (10. Táblázat).  

A hidrolízis közben a GGX-N=PBu3 tripeptid a gyantáról való önhasadása történt  

(10. Táblázat), amely jelenség korábbi kísérletek során is megfigyelhető volt (4.3.1.1. fejezet).  

Az azidcsoport redukcióját PDT és EDT felhasználásával is elvégeztem, azonban e 

reagensek nem eredményezték az azidcsoport átalakulását a gyantán [53]. 

Az utolsó Fmoc-Gly-Gly-OH dipeptid (3 ekv) egyszeri kapcsolását a már szabad 

aminocsoporttal redelkező CAS-ra HOBt (3 ekv a gyantáshoz) és DIC (1 ekv az Aas-hoz 

képest) hozzáadásával valósítottam meg DMF:THF 1:1 elegyben, 12 óra reakcióidővel.  

A mosási folyamat az előzőekkel azonos volt. A kapcsolás sikerességét Kaiser teszttel 

ellenőriztem. 

Az egyik esetben az Fmoc-GGXGG-OH β-pentamer volt a cél, ezért a védőcsoport 

hasítása nélkül a teljes peptidet lehasítottam a gyantáról, DCM:MeOH:AcOH 8:1:1 arányú 

eleggyel, 12 óra reakcióidővel. A mosási lépéseket háromszor végeztem a következő 

sorrendben: 3xDCM, 3xiPrOH, 2xdietil-éter. Az oldószert rotációs vákuumbepárló 

segítségével eltávolítottam, amely a nyers peptid kiválását eredményezte. A nyers peptidet 

vákuumban szárítottam. Ugyanezen protokol és mennyiségek szerint új sarzs gyantán 

előállítottam a szabad H-GGXGG-OH β-pentamert is. Az egyes kapcsolási lépések 

hatékonyságát a 63. ábrán és a 10. Táblázatban tüntettem fel. 

HO C
H2
C

H
N

O

C
H2
C N

H

O

O

O

O

HNO

C
H2
C

H
N

O

C
H2
C NH2

O

80 %

42 %

49 %  
63. ábra A HO-GGXGG-H (az építés menete alapján ábrázolva, C→N terminális felé) β-pentamer lépésenkénti 

SPPS-ének hatékonysága a kedvezőbb, HOBt/DIC módszer esetén 

  

 

C N 
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A 2) módszer (HATU/DIEA) szerint a (7) vegyület kapcsolását a GGPGG előállításánál, az 

Fmoc-Pro-OH kapcsolása esetén leírt módon és mennyiségekkel végeztem (4.4.3.1. fejezet). 

A β-pentamer felépítését több módszerrel, lépésenként követtem. Ennek eredményeit a 

10. Táblázatban összegeztem. Az eredmények alapján arra a következtetésre jutottam, hogy a 

két kapcsolási módszer (HOBt/DIC és HATU/DIEA) hatékonysága nagymértékben 

megegyezik. Gazdasági megfontolásból azonban a HOBt/DIC módszert választottam a  

β-peptidek további előállításához.  
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10. Táblázat A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (cX, 7a) prekurzort tartalmazó β-pentapeptid (GGXGG) felépítésének követése és  kapcsolási 

hatékonyságának meghatározása. Reagens és körülmények: HOBt/DIC módszer: Aas, HOBt 3 ekv (gyantához mértem), DIC (1 ekv az Aas-hoz mérten), DMF:THF 1:1, 12 

óra; HATU/DIEA módszer: 1 ) Aas, HATU 3 ekv, DIEA 6 ekv, DMF, 3 óra 2) Aas, HATU 1 ekv, DIEA 2 ekv, DMF, 3 óra. 

 

GGXGG 
0,5 g 2-Cl-Trt ( ) 

gyanta 
Fmoc/tBu 

Kapcsolási 
módszer 

Gyantakapacitás 
mmol/g 

RP-HPLC /perc 
(fő 

komponensre) 

FTIR 
cm-1 

Elem-
analízis 

N-
tartalom 

% 

ESI-MS 
m/z 

NMR 
ppm 

Kapcsolási hatékonyság 
% 

-GG-Fmoc 

HOBt/DIC 
0,588 

(0,294/0,5 g 
gyanta) 

n.a. 1,64 n.a. 80 
(100 % 0,735 - 23. Táblázat.) 

HATU/DIEA 
0,58 

(0,29/0,5 g 
gyanta) 

-GGX-N3 
HOBt/DIC 

42 % 0,104 
8,2 2113 2,27 Mért [M+H]+: 344,3 

Számolt [M]: 343,3 
n.a. 42 HATU/DIEA 9,0 2116 2,3 

-GGX-N=PBu3 

HOBt/DIC - 3,3 nincs  
νN3  
jel 

n.a. 
Mért [M+H]+: 518,6 
Számolt [M]: 517,6 

n.a. 
Staudinger reakció: 

nem lett izolálva HATU/DIEA 0,017 2,8 
57,6 

(POBu3 
49,3) 

-GGX-NH2 

HOBt/DIC 83 % 0,087 8,3 
nincs  
νN3  
jel 

n.a. 
Számolt [M]: 317.3 
Molekulaion nem 

látszik. 

nincs 31P 
jel 

Az GGX-N=PBu3 önhasadása  
(0,017 mmol, 9 mg) 
Hidrolízis: 83 

HATU/DIEA 31 % 0,031 8,1 
A GGX-N=PBu3 önhasadása  

(0,073 mmol, 38 mg) 
Hidrolízis: 31 

H-GGXGG-OH 
HOBt/DIC 49% 0,042 7,8 

- 
1,06 Mért [M+H]+: 432,3 

Számolt: 431,4 
- 

49 
HATU/DIEA 90% 0,028 9,0 0,47 90 

Termelés (HOBt/DIC): 13 mg (59 %); (HATU/DIEA): 4,5 mg (38%) 
Kapcsolás összhatékonysága (HOBt/DIC): 7 %; (HATU/DIEA): 5 % 
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4.5. Monomerek, homo-, és heterooligomerek kiroptikai spektroszkópiai vizsgálata 
 
4.5.1. Az ECD-spektroszkópiai mérések körülményei  
 

A β-peptidek másodlagos szerkezetének kialakulását oldatban vizsgáltam.  

Az alkalmazott oldószerrel szemben támasztott követelmény, hogy oldja a vizsgált peptidet és 

hogy az adott spektrális tartományban jelentéktelen elnyeléssel rendelkezzen.  

Ennek megfelelően alap oldószerekként a királis UV-spektroszkópiai célra forgalmazott Uvasol 

MeCN-t, MeOH-t, TFE-t, illetve 2x desztillált vizet választottam (11. Táblázat).  

A műszer Jasco J-810 típusú egyfényutas dikrográf, ezért az egyes méréseknél alapvonal-

korrekcióra volt szükség, amely az oldószer spektrumfelvételét, és ennek a mért minta 

spektrumából való kivonását jelentette. A különböző mérésekhez kvarcból készült, az UV-fényt 

teljes mértékben áteresztő, az adott spektrális tartományban optikai aktivitással nem 

rendelkező, cilinderes küvettákat használtam. A távoli-UV (185-250 nm) tartományban  

0,2 mm-es, a közeli-UV-ban (250-350 nm) pedig 1 mm-es rétegvastagságút használtam.  

A felvételek során az ECD-spektrum mellett abszorbanciát (A) is mértem. Az LBB-

törvény A=log(Io/I)=ε∙c∙l értelmében a nagyobb A értékek kisebb rétegvastagságú (l) küvetta 

alkalmazásával kompenzálhatók voltak. A minták spektrumát két hullámhossz tartományra 

osztva (távoli UV 185-250 nm és közeli UV 250-350 nm) és folyamatos, öt mérés 

kiátlagolásával vettem fel. Az ECD-jelek intenzitását Δε értékben adtam meg ([Θ]=3300*Δε).  

11. Táblázat Az ECD-spektroszkópiai mérések körülményei 

Mérési tartomány 185-250 nm (250-350 nm) 

Küvetta rétegvastagság 0,02 cm (0,1 cm) 

Minta koncentrációja 0,0005-0,001 mol/L 

Minta térfogata 200 μl (400 μl) 

Felvétel pontossága 0,2 nm 

Felvétel sebessége 50 nm/min 

Résszélesség 1 nm 

Válaszjel 1 s 

Felvételek száma 5 

Hőmérséklet  25 ° C 

Oldószer  MeCN, MeOH, TFE, víz 

 



93 
 

A mérések többségét a vizsgált molekulára nézve 0,5 mg/ml koncentrációjú oldatokban 

vettem fel. A módszer kis anyagmennyiség igénye nagy előny a többi szerkezetvizsgáló 

módszerhez képest.  

 
4.5.2. CAS monomerek ECD-spektroszkópiai vizsgálata 
 

Irodalmi előzményekből már ismert, hogy a H-XylAFU(ip)-OH (8a) homooligomerjei  

14-hélix térszerkezet felvételére hajlamosak, ennek következtében a természetben előforduló 

α-hélix helyettesítésére alkalmasak [30]. A (8a) dimerjei szintén helikális térszerkezeti 

irányultságát mutatnak, amelyet ECD-spektroszkópiai mérésekkel támasztottam alá  

(4.5.3. fejezet). Mivel a monoszacharidok jellegzetesen több kiralitáscentrummal is 

rendelkeznek, ezért már az egyes monomer származékok ECD-spektroszkópiai jellemzését is 

elvégeztem. Továbbá a modell β-heterooligomerek előállítása során (4.4.3.2. fejezet) a N3-

XylAFU(ip)-OH prekurzort (7) beépítettem két glicilglicin dipeptid „közé” (GGXGG 

modellpeptidek). Bár a glicin alegységek rendre akirálisak, mégis a mért ECD-spektrum a 

GGXGG esetekben nullától különbözőnek mutatkozott (67. ábra).  

A monomerek ECD-spektroszkópiai vizsgálatának köszönhetően tehát lehetőség nyílt a 

cukorgyűrű által indukált konformációváltozás mértékének és jellegének meghatározására.  

A monomerek ECD-spektroszkópiai vizsgálatainak sorában először a már korábban 

tárgyalt (4.3.1.1. - 4.3.1.3. fejezet), szokatlan stabilitású N-metil-3-dezoxi-3-

trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (9B) tulajdonságainak 

feltérképezésére került sor a távoli-UV tartományban (185-250 nm), ahol a legjelentősebb 

információkat kaphatjuk meg a királis környezetbe ágyazott amid kromoforok térbeli 

elrendeződésről (12. Táblázat).  

12. Táblázat A (9B) foszfinimin intermedier ECD-spektroszkópiai tulajdonságai 

Oldószer Hullámhossz / nm és (Δε) 

 Távoli-UV tartomány 
 minimum maximum 

MeCN 201 (-1,6) 188 (2,7) 224 (0,8) 
MeOH - <185 (4) 220 (1,35) 

 Közeli-UV tartomány 
MeCN 276 258 
MeOH 276 264 
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A (9B) foszfinimin IM esetén egyetlen amidkötésen belül, a fenil kromoforok, illetve azokkal 

kialakuló kölcsönhatás elektronátmeneteiről, illetve csatolásairól vonhattunk le 

következtetéseket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64. ábra A (9B) foszfinimin IM ECD-spektruma a távoli- (nagy) és a közeli-UV (kis) tartományban  

(0,5 mg/ml, RT, MeCN: piros; MeOH: kék); 

 

A 188 és 201 nm közötti tartományban megjelent exciton felhasadás a CAS-β-peptidek 

spektrumával mutatott hasonlóságot. Ez az α-peptidek β-I. és II. turn térszerkezetének 

jelalakjára hasonlított, amely esetben az aromás hozzájárulás is számított. Aprotikus közeg 

esetén azonban a karakterisztikus értékek kisebb hullámhosszak felé tolódtak, amelyek az 

alifás, lineáris β-peptidek 14-hélix térszerkezetére jellemző spektrumot reprezentálják [18, 25]. 

A protikus közegben felvett spektrumban a benzol kromofor 1La átmenetéhez tartozó pozitív 

sáv jobban dominált a távoli-UV tartományban 220 nm környékén. Intenzitása az amid 

kromofor közelsége miatt erősödhetett fel. Feltételezhetően a foszfinimin molekularész 

konjugációs hatása következtében tolódott nagyobb hullámhossz érték (210→224 nm) felé.  

Ez az eltolódás a tirozin és sok más fehérje esetében megfigyelt jelenséggel mutat egyezést. Az 
1Lb átmenet felhasadást, negatív Cotton-effektust mutatott a közeli-UV tartományban, 258 és 

276 nm között. Protikus közeg esetén az intenzitásnövekedés mellett, váll is megjelent 270 nm-

nél.  

A modell monomerek (H-XylAFU(ip)-NHMe-21 és H-XylAFU(ip)-NMe2-22), a peptid 

láncba épített CAS-at hivatottak bemutatni, amelyek a C-3 atomon acetilcsoporttal, a C-4 
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atomokon pedig CO-NHMe (21), illetve CO-NMe2 (22) molekularésszel, tehát két 

amidkötéssel rendelkeznek.  

 A C-4 helyzetben CO-NHMe egységgel rendelkező modell monomer (21)  

nem volt megfelelő tisztaságú a korrekt spektroszkópiai értékeléshez, illetve az eredmények 

összevetéséhez. A mérések ugyan megtörténtek, de azok a dolgozatba nem kerültek be.  

 A másik modell vegyület (22) a C-4 pozícióban nem teljes amidkötéssel, a C4(-CO-

NHMe) egység helyett C4(CO-NMe2) molekularésszel rendelkezik. Ez lehetőséget teremthet 

az amid NH szerepének, esetleges befolyásoló hatásának felderítéséhez és megértéséhez.  

 E modell monomer ECD-spektrumai az előző molekulához hasonlóan, három 

oldószerben kerültek felvételre 1 mg/ml koncentrációban, RT-en (65. ábra, 13. Táblázat).  

A vízben történő mérést, ebben az esetben is a modell vegyület oldhatósága nem tette lehetővé. 
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65. ábra az N,N-dimetil-3-acetamido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (22) modell 

monomer ECD-spektrumai három oldószerben (MeCN: piros; MeOH: zöld; TFE: kék). 

  

Oldószer Hullámhossz / nm 

 minimum nullpont maximum 

MeCN 204 (-4) 197 
226 és 188 

(7,5) 
MeOH 206 (-13) 198 188 (30) 

TFE 203 (-10) 196 185 (30) 
 
13. Táblázat A (22) modell monomer karakterisztikus ECD értékei három oldószerben 

 

Mind aprotikus, mind protikus közegben a (22) spektrumának intenzitás értékei  

(pl.: MeOH esetén ΣΔε = 43) jelentősek voltak. Ez a megfigyelés a (22) esetén az NMe2 csoport 

Δε 

λ / nm 
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szabadabb rotációja (C4(-CO-NHMe) egységhez képest) révén több konfomer jelenlétét 

valószínűsíthette. Feltételezhetően az NMe2 egység esetén a H-híd hiánya, illetve ennek 

következtében a metilcsoportok nagyobb fokú illeszkedése egy csavarodottabb szerkezet 

kialakulásához vezethetett, amely az amid kromoforok egymáshoz képest vett helyzetét 

jelentősen befolyásolta és így a megfigyelt jelenséget okozta.  

A (22) modell vegyület spektrumai a β-peptidekre jellemző helikális jelleget 

valószínűsítette. Feltételezhetően már a CAS monomerek esetén megfigyelt helikális 

irányultság α-peptidbe történő építéskor vagy β-homooligomerek képzésekor nagymértékben 

kifejeződésre kerül. 

 
4.5.3. Homodimerek ECD-spektroszkópiai vizsgálata  
 

Chandrasekhar és munkatársai, cisz-βFCAS származékokból épített homotetra-, hexa-, 

és oktamerek szerkezetét vizsgálták ECD-spektroszkópia segítségével.  

A származékok az N-terminálison Boc védőcsoportot, a karboxil funkción pedig 

metilésztert tartalmaztak [30]. Mindhárom származék ECD-spektrumát 0,2 mM 

koncentrációjú, metanolos oldatban, RT-en vették fel. A görbék a jobbmenetes 14-hélixet 

felvevő β-peptidek karakterisztikus jeleit mutatták (14. Táblázat) [30, 89b, 105].  

Mind az α-, mind a β-peptidek esetén a legkisebb egység, amelynek feltekeredési 

irányultságát vizsgálni érdemes a tetramer. Azonban a dimerek tulajdonságaira az irodalmi 

előzmények nem tértek ki. Ezért az általam előállított oligomerek közül már az egyik 

homodimer spektroszkópiai jellemzését is elvégeztem.  

A 3-azido-3-dezoxi-di-(1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuron) N-metilamid (23) 

homodimer sem volt megfelelő tisztaságú a korrekt spektroszkópiai értékeléshez, illetve az 

eredmények összevetéséhez. A mérések ugyan megtörténtek, de azok a dolgozatba ebben az 

esetben sem kerültek be. 
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66. ábra A 3-azido-3-dezoxi-di-(1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuron) N,N-dimetilamid (24) homodimer 

ECD-spektrumai három oldószerben (MeCN: piros; MeOH: zöld; TFE: kék). 

 
 A (24) homodimer intenzív, metanolban felvett ECD-spektruma az N,N-dimetil-3-

azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (10) modell monomer származék 

(65. ábra), illetve a lineáris, 14-hélixet felvevő β-peptidek esetén mért spektrumokkal mutatott 

egyezést (66. ábra). A jelentős jelintenzitások ebben az esetben is a C4(-CO-N(Me)2) csoport 

szabadabb rotációjából adódó több konfomer jelenlétét, csavarodottabb szerkezetet 

feltételezett. A (24) homodimer karakterisztikus értékeit a 14. Táblázatban foglaltam össze. 
 

14. táblázat A (24) homodimer karakterisztikus ECD értékei három oldószerben 

 

Oldószer Hullámhossz / nm és (Δε) 
 minimum nullpont maximum 

MeCN 200 (-3,3) 
188 
217 

229 (0,9) 

MeOH 202 (-7,3) 193 185 (8) 

TFE 
201 (-4,4) 
213 (-2,3) 

191 
233 

185 (4,2) 

 
Míg a MeCN és TFE oldószerben felvett spektrumok esetén a 200 és 201 nm-nél megfigyelt 

minimum értékek, illetve a 213 nm-nél megjelent váll az α-peptidek β (I és II)-kanyar 

térszerkezeteinek spektrumával mutatott hasonlóságot. 
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4.5.4. Heterooligomerek ECD-spektroszkópiai vizsgálata 
 
4.5.4.1. GGPGG pentamerek 
 

A 4.4.3.1. fejezetben leírtak szerint az N-védett és szabad α-pentamer vizsgálatára azért 

került sor, hogy konformációs és feltekeredési tulajdonságait összehasonlítsuk a  

β-pentamerekével (GGXGG) (4.4.3.2. fejezet). Közös jellemzőik, hogy mindkét pentamer 

öttagú gyűrűvel rendelkező aminosavat tartalmaz.  

Jagannadh és munkatársai H-XylAFU(ip)-OH monomert építettek két β-hGly közé, 

amellyel olyan β-tripeptidet kaptak, amely 14-hélix térszerkezetet vett fel annak ellenére, hogy 

a glicin nem hélixképző tulajdonságú. Ezáltal feltételezték, hogy maga a cukorgyűrű 

rendelkezik egy bizonyos mértékű konformációs szabályozással [87b].  

 
15. táblázat Az Fmoc-védett (25) és a szabad (26) α-pentamerek karakterisztikus ECD értékei négy oldószerben 

 

Oldószer Hullámhossz / nm és (Δε) 
 negatív minimumok 
 Fmoc-GGPGG-OH H-GGPGG-OH 

MeCN 209 (-2) 219 (-3) 

- 

nem oldódott 
MeOH 205 (-3) 219 (-2,3) 205 (-2,5) 216 (-2)  

TFE 206 (-2,9) 218 (-3,7) 202 (-2,9) 210 (-2,6) 
Víz 197 (-8) - 198 (-3,8) 218 (-1,5) 

30% TFE 
70% víz 

202 (-5) 214 (-3,7) 223 (-3) 199 (-2,4) 215 (-1,7) 

50% TFE 
50% víz 

203 (-5) 214 (-3) - 200 (-2) 209 (-1,9) 

70% TFE 
30% víz 

200 (-4,6) 218 (-3) - 201 (-1,5) 216 (-1,8) 

  
A 15. táblázatban feltüntetett értékek, illetve a több oldószerben felvett spektrumok  

(Függelék, 85. ábra) azt mutatták, hogy az N-védett és szabad GGPGG α-pentamer vízben PPII 

típusú helikális, míg MeCN, MeOH, TFE oldószerben, valamint különböző arányú TFE:víz 

elegyben β- (I, III), illetve γ-kanyar  térszerkezetet kialakulását feltételezte.  

Azonban az felvett spektrumok a hélix típusára nem engedtek pontosan következtetni. 

A (25) és (26) pentamer vízben mért ECD-spektrumai a GGPGG PPII térszerkezetére utaltak 

(2.8.2.1. fejezet), amelyet a 197 nm-nél megfigyelt intenzív negatív sáv és az azt kísérő gyenge 

negatív váll (225 nm) bizonyított. Míg a másik három oldószerben felvett ECD-spektrumok  

C-típusú görbét mutattak, amely szintén helikális térszerkezetre engedett következtetni  

(15. Táblázat).  
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A felvett spektrumok jól mutatták azt az általános megfigyelést, hogy a peptidek 

helikális irányultsága TFE-ben jobban kifejeződik a belső H-hidak kialakulásának 

kedvezményezettsége miatt. Míg vízben rendezetlenebb térszerkezetűek az 

oldószermolekulával történő külső H-hidak kialakulása következtében.  

Az N-védett (25) pentamer NMR-spektroszkópiai vizsgálatai vízben és 30% TFE-70% víz 

elegyben készültek. Ebből szükségszerűen következett, hogy a (25) és (26) pentamerek ECD-

vizsgálatait is ugyanazon közegekben végezzem el. A peptidek, fehérjék helikális 

szerkezetének kialakulását elősegítő TFE hatását különböző arányú TFE-víz elegyben 

vizsgáltam mind a (25) (Függelék, 86. ábra), mind a (26) (nincs ábrázolva) pentamer esetén.  

Az ECD-görbék karakterisztikus értékei (15. táblázat) és alakja azt mutatták, hogy minél 

magasabb a TFE aránya az elegyben, annál jobban fejeződik ki a helikális térszerkezetre 

jellemző görbe. 

Összehasonlítva a védett (25) és szabad (26) α-pentamert az ECD-spektrumok azt 

mutatták, hogy a védett származék görbéinek intenzitása jóval nagyobbnak adódott, amely 

következhetett az Fmoc csoport esetleges térszerkezet stabilizáló hatásából. Vízben mindkét 

származék a PPII térszerkezetre jellemző tulajdonságokat mutatta. A helikális irányultság főleg 

a szabad pentamer (26) esetén, TFE-ben fejeződött ki a legnagyobb mértékben.  

 
4.5.4.2. GGXGG pentamerek  
 

A GGXGG szekvenciájú pentamerben a H-XylAFU(ip)-OH (cX) egység a királis 

tulajdonság hordozója. A pentamer egésze optikai aktivitást, ezáltal ECD-jelenséget mutatott, 

mert a cukorgyűrű a közvetlen közelében elhelyezkedő akirális glicin-részek szimmetrikus 

amidkötéseinek átmeneteit befolyásolja.  

Az 2.8.2. fejezetben említést tettem a cukorgyűrű konformáció szabályozó hatásáról is, 

miként nem hélixképző aminosavakat képes helikális szerkezetbe irányítani.  

Az ECD-mérések e két feltételezés megerősítését tették lehetővé. Az N-védett (27)  

β-pentamer spektrumait vízben, TFE-ben, illetve azok 70:30 arányú elegyében vizsgáltam  

(16. Táblázat; 68. ábra). Utóbbi közegben történt mérések információt szolgáltatnak arról, hogy 

oldószer váltás esetén mennyire flexibilis a peptidgerinc. A mérések a 4.5.1. fejezet  

11. táblázatában megadott paraméterek alapján történtek 0,5 mg/ml koncentrációjú oldatokkal 

a távoli-UV-tartományban. 
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16. táblázat Az Fmoc-védett (27) és a szabad (28) α-pentamerek karakterisztikus ECD értékei négy oldószerben 

 

Oldószer Hullámhossz / nm  
Fmoc-GGXGG-OH 

 maximum minimumok 
víz <185 (0,5)  200 (-4) - 

TFE <185 (1,3) 204 (-0,6) 219 (-0,5) 
30% TFE-70% víz 187 (4) 205 (-3) 222 (-2,2) 

H-GGXGG-OH 
MeOH 186 187  

TFE <185 206  

víz 
<185 
205 

197 
 

 
A CAS egységnek köszönhetően még az N-terminálison Fmoc védőcsoport jelenlétében 

is a β-pentamer kiváló vízoldhatósággal rendelkezett.  
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68. ábra Az Fmoc-GGXGG-OH (27) β-heterooligomer ECD-spektrumai különböző oldószerekben (MeOH: 

zöld; TFE: sötétkék; víz: világoskék; TFE:víz 30:70: arany). 

 
A GGXGG típusú (ahol X = 19 α-aminosav) peptidek vízben felvett ECD-spektrumai a PPII 

térszerkezetre jellemzően egy intenzív negatív sávval (∼195 nm) és egy azt kísérő vállal  

(∼220 nm) jelentkeznek (2.8.2.2. fejezet). A (27) pentamer vízben mért spektruma  

(68. ábra; világoskék görbe) megegyezik e megfigyeléssel, habár az erős negatív sáv batokróm 

eltolódást (195→200 nm) mutat.  

A (27) pentamer TFE-ben β-kanyar jelleget mutatott. A TFE:víz 30:70 arányú elegyben 

mért ECD-spektrum (68. ábra) és karakterisztikus értékei (16. Táblázat) β- (I, III) kanyarokat 

tartalmazó helikális térszerkezet kialakulását támasztotta alá. A 30:70 arányú TFE/víz elegyben 
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mért spektrum kiemelkedő intenzitásnövekedése mutatta, hogy e hajlam számottevő víz 

jelenlétében erősödik.  

A 4.6.3.1. fejezetben részletesen írok az Fmoc-védett (27) β-pentamer NMR-

spektroszkópiai vizsgálatának eredményeiről. Oldatfázisban két konformer közel 1:1 arányban 

volt jelen, amelyek konformációs egyensúlyban voltak egymással. Az NMR vizsgálatok és a 

kvantumkémiai számítások arra is rámutattak, hogy nem cisz-transz izoméria lép fel az 

aminosavak között. Azonban a két konformerben a furanóz gyűrű boríték és csavart állást vett 

fel. Tehát a konformációs egyensúlyt vagy a furanóz gyűrű vagy az Fmoc védőcsoport 

okozhatja. Ezért kiegészítő ECD-vizsgálatokat tettem annak felderítésére, hogy az Fmoc 

miként befolyásolja a GGXGG β-pentamer másodlagos térszerkezetének kialakulását. A védett 

származék (27) mellett a szabad pentamer (28) tulajdonságait is megvizsgáltam (16. táblázat; 

nincs ábrázolva). 

Az ECD-mérések közül csupán a metanolban felvett spektrum mutatkozott 

értékelhetőnek (nincs ábrázolva). A 185-190 nm között mért negatív-pozitív sávpár a  

(20) és (21) modell monomerek esetén mért spektrummal mutatott hasonlóságot  

(4.5.2. fejezet; 65. ábra). Számmottevő effektus sem a TFE-ben, sem vízben történt méréseknél 

nem volt a (27) pentamernél tapasztaltakhoz képest (68. kis ábra).  

Ez a megfigyelés arra utalt, hogy az Fmoc védőcsoportnak kitüntetett szerepe van a  

β-pentamer helikális térszerkezetének felvételében.  

 
4.6. Monomerek, homo-, és heterooligomerek NMR-spektroszkópiai vizsgálata 
 

Az egyszerű α-aminosavakból felépülő α-peptidek, fehérjék lineáris oligomereknek 

tekinthetők, amelyek gerincükben ismétlődő (-NH-CH-CO-) egységekből épülnek fel és az  

α-C-hez többnyire rövid oldalláncok kapcsolódnak. A gerinc és az oldalláncok rezonanciáinak 

azonosítása és jelhozzárendelése az NMR-spektroszkópiában két jól elkülöníthető lépésből áll 

[122].  

A szénhidrát oligomerek térszerkezete meglehetősen változatos, bonyolult, 

sokféleségük messze túlszárnyalja a polipeptidekét. A térszerkezet-meghatározásukat számos 

tényező nehezíti, úgymint a monomer egységeket összekapcsoló glikozidos kötés 

konfigurációja (α vagy β), a kapcsolódás helye, a különböző gyűrűtagszámú származékok 

előfordulása (furanóz és piranóz), lineáris vagy elágazó láncú oligomer, maga a monomer 

polifunkcionalitása, több vagy más típusú funkciós csoportok jelenléte, több kiralitáscentrum 
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akár monomeren belül, a gyűrűkonformáció változása, továbbá legalább két konformációt 

tartalmazó egyensúlyi elegyek is létrejöhetnek [122]. 

Ugyan a szekvenciális jelhozzárendelést polipeptidekre dolgozták ki, manapság a 

modern és speciális NMR-technikáknak köszönhetően a rövidebb szénhidrátláncok 

(maximálisan 10-12 monomeregységből felépülő) térszerkezetmeghatározása a fentebb 

említett nehézségek mellett is teljesen mértékben megvalósítható. 

 
4.6.1. 2D homonukleáris mérések 
 

 A glikopeptidek 1D NMR-spektroszkópiai mérései során gyakran előfordul, hogy az 

egyes szénhidrát és aminosav építőegységek jelei azonos vagy igen közeli kémiai eltolódás 

értékeknél jelentkeznek, így a jelátfedések jelentősen megnehezítik az egyes molekularészek 

azonosítását. A 2D-technikák az 1D-mérések speciális változatai, amelyek nagymértékben 

megkönnyítik a jelhozzárendelés nehézségeinek leküzdését. Továbbá e módszerek részletes 

kapcsolódásvizsgálatot tesznek lehetővé [122-123]. 

 A homonukleáris mérések spektrumában mindkét dimenzióban ugyannak a magnak az 

eltolódását (1H-1H) találjuk, tehát J-csatoláson (COSY, TOCSY) alapuló proton-proton 

korrelációt vizsgálunk. A homonukleáris mérések spektruma egy diagonális mentén 

szimmetrikus, benne az egyes rezonanciafrekvenciák keresztcsúcsok formájában jelennek meg, 

amelyeknek már jelenléte is, továbbá intenzitása és elhelyezkedése többletinformációkat 

hordoz a szerkezetre vonatkozóan [123-124]. 

 A konjuktivitás vizsgálaton alapuló kétdimenziós homonukleáris korrelációs mérések, 

úgymint COSY, TOCSY és ROESY együttes alkalmazása jelentősen megkönnyíti kisméretű 

biomolekulák (< 4000 Da), azon belül rövid láncú glikopeptidek egyértelmű azonosítását, 

jelhozzárendelését és térszerkezetének meghatározását [124]. 

 A COSY (korrelációs spektroszkópia) mérések 2-3 kötésen át kapcsolatban levő, tehát 

vicinális és geminális helyzetű protonok azonosítását teszik lehetővé. Tehát azok a protonok, 

amelyek 2-3 kötésen belül helyezkednek el, COSY keresztcsúcs jelenik meg. Így akár egy 

monomer (pl. a furanóz gyűrű protonjai) egységen belül megtalálható összes proton 

rezonanciafrekvenciájának meghatározása lehetővé válik [122]. Azonban COSY méréseknél is 

előfordulhat az egyes protonok túl közeli kémiai eltolódásából adódó jelzsúfoltság, átfedés, 

ezért célszerű további technikákkal kiegészíteni ezt a módszert. 

 A TOCSY (teljes korrelációs spektroszkópia) mérések során már egy és több 

spinrendszeren, azaz nagyobb molekularészen (pl. egy aminosavon) belül fellelhető összes 1H-
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1H kapcsolatról következtetéseket vonhatunk le, természetesen ebben az esetben is kötéseken 

át ható skaláris csatolásokról nyerhetünk információt [123-124]. A COSY mérések esetén 

fellépő problémákat a teljes kapcsolatrendszerről TOCSY mérésből nyert információk 

tudatában könnyebben kiküszöbölhetjük. 

 Ellenben a nagyméretű biomolekulákra alkalmazott NOESY (nukleáris Overhauser 

effektus spektroszkópia) és a főleg a kismolekulák szerkezetvizsgálatára kiváló ROESY 

mérésekkel a térben közel eső (< 5Å) protonok eltolódását rendelhetjük egymáshoz, amelynek 

segítségével a spinrendszerek közötti, tehát szekvenciális kapcsolathálózatot térképezhetünk 

fel, amely a térszerkezet meghatározás folyamatának alapját adja. E technika a NOE (nukleáris 

Overhauser effektus) effektuson alapul, amely a dipól-dipól csatolt magok között lép fel téren 

át [123-124]. A már említett szekvenciális információt a peptidgerinc (HNi-Hαi-1) és az 

oldalláncok (HNi-Hβi-1 és/vagy HNi-Hγi-1) protonjai által adott NOE keresztcsúcsokból 

nyerhetjük, illetve e konformációfüggő paramétereket átültetve a vizsgált molekulánk 

térszerkezete számítható. 

 A doktori munkám során előállított N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-

foszfinimino-α-D-xilofuránuronamid hidroklorid (9B) nem várt stabilitású IM, illetve a 

homodimerek (23 és 24) (vizsgálatára a doktori értekezés keretében nem térek ki), a GGPGG  

α-pentapeptidek és a GGXGG β-pentaglikopeptidek azonosítását, valamint jelhozzárendeléseit 

a fentebb felsorolt kétdimenziós homonukleáris korrelációs mérések együttes alkalmazása 

alapján végeztem el. 

 

4.6.2. Az N-metil-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D- 

          xilofuránuronamid intermedier NMR-spektroszkópiai vizsgálata 

 

A 4.3.1.1. - 4.3.1.3. fejezetekben tárgyalt szokatlan stabilitású N-metil-3-dezoxi-3-

trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (9B) IM-t homonukleáris 2D 

COSY, TOCSY és ROESY NMR-spektroszkópiai mérésekkel is vizsgáltam CDCl3 

oldószerben, 288 K-en (69. ábra) (Függelék, 87-88. ábra; 26. Táblázat).  

A pozitív NOE-jelekből következtethettünk arra, hogy a molekula mely részei között 

állt fenn sztérikus közelség. Ez a megfigyelés kiegészítő információként szolgált a végbe nem 

menő hidrolízis felderítésében, illetve a C-4 helyzetben levő metilkarboxamid NH protonja és 

a gyűrű O-atomja között létrejövő H-kötés igazolásában, amely a túlzott stabilitás egyik fő 

tényezője (69. ábra). 
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69. ábra Nagy ábra: Az N-metil-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (9B) 
1H-1H-NOE jeleiből származó információ a térben közel álló vicinális H-atomokról. Kis ábra: a fenilcsoportok 

protonjainak jelölése. Mérési körülmények: CDCl3, T=288 K; COSY: ns=16; TOCSY: ns=16, keverési idő=80 

ms; ROESY: ns=8, keverési idő=200 ms. 

 
A (9B) foszfinimin CDCl3-ban felvett 1D NMR spektruma egyetlen jelsorozatot mutatott a 

MeOH-os közegtől eltérően. A molekula három fenilcsoportja megkülönböztethetetlen a 2D 

NMR-spektrumban. Ez a N-P kötés közötti szabad rotációjára utalt, amely kis mértékben 

ugyan, de a sztérikusan gátoltabb C3-N kötés körül is fennállt. A fenilcsoport protonjai a COSY 

spektrum jelintenzitásai alapján azonosíthatók voltak. A fenil gyűrű Hζ protonjai nem mutattak 

NOE keresztcsúcsot a cukorgyűrű egyik protonjával sem, míg a Hδ# and Hε# protonok intenzív 

NOE keresztcsúcsokat adtak a furanóz gyűrű H-2, H-3 és H-4 protonjaival, valamint a 

karboxamid metilcsoportjának protonjaival. Ez a megfigyelés megerősítette, hogy a 

trifenilfoszfinimin csoport és a cukorgyűrű egymáshoz képest vett elhelyezkedése akadályozta 

egy külső nukleofil támadását a foszforatomon.  Emellett a fenilgyűrűk és az 1,2-O-

izopropilidén védőcsoport metilcsoportjai között nincs keresztcsúcs, amely a cukorgyűrű 

csavart konformációjára utalt. Így a foszfinimin egység és az 1,2-O-izopropilidén védőcsoport 

a furanóz gyűrű átellenes oldalára kerültek. Azonban a C-4 helyzetű amid-NH és a cukorgyűrű 

O-atomja között kialakuló H-kötésre nem találtunk egyértelmű bizonyítékot, mivel az amid 

proton csak két keresztcsúcsot adott. A nagyobb intenzitású NOE-jelet a vele kötésben levő 

metilcsoporttal, a kisebb intenzitásút pedig a furanóz gyűrű H-4 protonjával mutatta. Ebből 

kifolyólag egyértelműen nem lehet kizárni a H-kötés létrejöttét.  
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4.6.3. Heterooligomerek NMR-spektroszkópiai vizsgálata 
 

4.6.3.1. GGXGG pentamerek 
 

Az Fmoc-GGXGG-OH β-pentapeptid (27) 2D NMR-spektroszkópiai vizsgálatát 

(COSY, TOCSY, ROESY) is elvégeztem (Függelék 96. ábra, 29. Táblázat). Ennek során 

érdekes jelenséget figyeltem meg. Az ujjlenyomat tartományban két jelsorozat, illetve negatív 

NOE keresztcsúcsok jelentek meg, amely a pentapeptid összes aminosavára kiterjedt  

(70. és 71. ábra).  

 
70. ábra Bal: az Fmoc-GGXGG-OH pentapeptid (27) és Jobb: 2D NMR spektrumok ujjlenyomat tartománya 

(ROESY pozitív (piros), negatív (zöld), COSY (kék)) 

 
71. ábra Az Fmoc-GGXGG-OH pentapeptid (27) 2D NMR spektrumának NH-NH régiója az EXSY csere 

csúcsokkal (ROESY negatív (zöld)) 
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E megfigyelés alapján két, jól megkülönböztethető konformer közötti egyensúlyra 

következtethettünk. A konformációs egyensúlyt három feltevésre alapoztuk: 1) a Gly-Gly 

dipeptid részek közötti cisz-transz izoméria 2) a furanóz gyűrű boríték és csavart 

konformációjának jelenléte 3) az Fmoc védőcsoport „beakadása”, vagyis térszerkezet 

stabilizáló hatása. Ennek eldöntése érdekében első lépésként azonosítottam a két konformer 

egyes aminosavait, illetve azok eltolódás értékeit, különbségeit és csatolási állandóit a  

19. Táblázatban foglaltam össze.  

19. Táblázat Az Fmoc-GGXGG-OH (27) pentamer két konfomerének NMR-spektroszkópiai jellemzői 

Konformer 1 Konformer 2 H2O:D2O 90:10, 288K, pH 6 

 
JNH 
(Hz) 

δNH 
(ppm) 

 
JNH 
(Hz) 

δNH 
(ppm) 

Δδ 
(ppm) 

kex 
(s) 

Furanóz  
gyűrű 

JNH-Hβ 
6,19 

7,276 furanóz  
gyűrű 

JNH-
Hβ 

6,21 
6,793 0,483 

5,2±1,1 
(integrál) 

 
5,5±0,9 

(intenzitás) 

G1 
JNH-Hα 
10,47 

8,355 g1 
JNH-
Hα 

9,48 
8,003 0,352 

G2 
JNH-Hα 

6,33 
8,255 g2 

JNH-
Hα 

6,33 
7,817 0,438 

G4 
JNH-Hα 

6,84 
8,401 g4 

JNH-
Hα 

7,29 
8,567 0,166 

G5 
JNH-Hα 

6,22 
8,068 g5 

JNH-
Hα 

5,99 
8,142 0,074 

 
Az EXSY mérésekkel a β-pentamer dinamikájáról tudtunk ismeretekre szert tenni.  

A 2D NMR-spektrumokban megfigyelt két rezonanciasorozat két állapotra utalt, amelyek 

meghatározott sebsséggel egymásba alakulnak, így a pentamer egyes aminosavai különböző 

kémiai környezetbe kerülnek. A negatív NOE csúcsok jelenlétéből lassú konformációs 

változásra következtettünk [123-124, 126-127].  
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Az egyre hosszabb keverési időkön (50, 100, 150, 250, 300, 400 ms) mért egyes ROESY 

spektrumok segítségével a két állapot (GG és gg – a glicinek esetén, Fur és fur a CAS esetén) 

között bekövetkező átalakulásról 

(G→g és g→G), spinrendszereik 

változásáról kaptunk teljesebb 

képet. 

A fentebb említett keverési idők 

alkalmazásával mért hat ROESY 

spektrum mindegyikénél, 

minden aminosav esetén az NH-

NH keresztcsúcsok integrál 

értékeit határoztuk meg.  

Majd a kapott értékeket 

ábrázoltuk a keverési idő 

függvényében mindkét 

konformer esetén (72. ábra) [126-127]. A pontokra az EXSYCalc program [125] segítségével 

görbét illesztettünk. Ez alapján meghatároztuk a (27) pentamer két konformere között 

bekövetkező konformációs egyensúly együtthatóját (kex), amely 5,2±1,1 másodpercnek 

adódott. Elvégeztük a kex meghatározást a fenti folyamat alapján az egyes EXSY csúcsok 

intenzitás értékét alapul véve. Ebben az esetben az érték 5,5±0,9 másodpercnek adódott. A két 

érték jó egyezést mutatott (19. Táblázat)  

[126-127]. 

 A kémiai csere effektus vizsgálatára hőmérsékletfüggő 1H-NMR-méréseket is 

végeztem, amelyet a furanóz gyűrű (X) H-1 anomer protonján követtem  

(73. ábra).  

50 100 150 200 250 300 350 400

0,0

2,0x10
5

4,0x10
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6,0x10
5

8,0x10
5

1,0x10
6

1,2x10
6
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á

s

Keverési idõ / ms

 GG

 gg

 GG -> gg

 gg -> GG

72. ábra Az Fmoc-GGXGG-OH (27) pentamer két konformerének 

(GG és gg), azok egyensúlyi folyamatának (G→g és g→G) EXSY 

intenzitásai és a ROESY keverési idők függvénye. 



108 
 

73. ábra Az Fmoc-GGXGG-OH (27) pentamer két állapotának, cserefolyamatának 1H-NMR vizsgálata 277, 282, 

287, 292, 297, 302, 307 és 312 K-en, a furanóz gyűrű (X) H-1 anomer protonján követve 6,20-6,02 ppm között. 

Körülmények: 700 MHz; H2O:D2O 90:10; pH 6. 

 

A hőmérséklet emelésével a konformációs változások gyorsíthatók. A két konfomer 

populációarányát az egyes hőmérsékleteken a 21. táblázatban összegeztem.  

21. Táblázat Az Fmoc-GGXGG-OH (27) pentamer konformerarányainak meghatározása a 277, 282, 287, 292, 

297, 302, 307 és 312 K-en mért 1H-NMR-spektrumok alapján, a furanóz gyűrű (X) H-1 anomer protonjának 

integrálértékei alapján. Körülmények: 700 MHz; H2O:D2O 90:10; pH 6. 

 

Hőmérséklet / K 
Konformer 1 

Arány / % 

Konformer 2 

Arány / % 

277 52 48 

282 53 47 

287 54 46 

292 55 45 

297 57 43 

302 62 38 

307 100 0 

312 100 0 

 

A konformációs egyensúly 277-287 K között olyan lassúnak bizonyult, hogy a két konfomerhez 

külön-külön jelek voltak rendelhetők. A minor komponens dublett jele  

277 K 

282 K 

287 K 

292 K 

297 K 

302 K 

307 K 

312 K 

J/Hz 
fur-H1 
0.005 

J/Hz 
Fur-H1 
0.004 
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292 K-től folyamatosan egy jellé szélesedett. A két konfomer furanóz gyűrűjének H-1 anomer 

potonjai 307 K-nél váltak egyenértékűvé, azok összeolvadása következett be. 312 K-en már 

megfigyelhető volt a szinglett jel élesedése (20. Táblázat). 

A (27) pentamer esetén kvantumkémiai számításokat végeztem a 9.3. fejezetben foglalt 

paraméterek alapján, majd meghatároztam konformereinek arányát (74. ábra). 

 
74. ábra Az Fmoc-GGXGG-OH (27) két konfomerének térszerkezete, azok furanóz gyűrűinek állása, illetve 

egymásba alakulásukhoz szükséges energia (4,8 kJ)  meghatározása kvantumkémiai számítások alapján 

Az A pentamer esetén a furanóz gyűrű boríték konformációt vett fel, az Fmoc 

védőcsoport a G3 és G4 aminosavakra hajolt, távolságuk 2,7 Å-nek adódott. Továbbá a G2 

karbonilcsoportjának O-atomja és a G4 karboxilcsoportja között H-híd alakul (1,73 Å)  

(74. ábra). Ezt a térközelséget a ROESY mérések is igazolták, hiszen a G2NH-G4Hα# 

szekvenciális NOE jel 3,78 ppm-nél szintén jól azonosítható volt (70. ábra). A pentamer 

gerincének irányultságát meghatározó torziós szögek az alábbi értékeknek adódtak:  

Φ = 77,2°; ψ = -153,6°; µ = 43,9°. 

A B pentamer 4,8 kJ-al kedvezőbb energiájú szerkezet, ahol a furanóz gyűrű csavart 

konformációban állt. Az Fmoc védőcsoport azonban a cukorgyűrű fölé orientálódott. A 

közöttük levő távolság ebben az esetben is 2,7 Å volt. Továbbá a G2 karbonilcsoportjának  

O-atomja és a G4 karboxilcsoportja között itt is létrejött H-híd (1,60 Å) (74. ábra). A torziós 

szögeket ebben az esetben is meghatároztam a számított szerkezetből:  

Φ = 176,3°; ψ = 150,2°; µ = -35°. 

A két konformer populáció százalékos aránya 48:52 értéknek adódott, amely 

összhangban volt az NMR-spektroszkópiai kiértékelésnél meghatározott adatokkal  

(20. Táblázat). A másodlagos térszerkezeti irányultságot a már korábban említett Φ szög 

A B 1,73 Å 

1,6 Å 

ΔE: 4,8 kJ 
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ismeretében megbecsülhetjük. A furanóz gyűrű H3 vagyis β-protonja és az amid-NH közötti 
3JNHH3 csatolási állandó a (27) peptidben, 288K-en 6,21 Hz volt (19. Táblázat).  

Ennek ismeretében a Karplus összefüggésből (2.8.1. fejezet; 24. ábra) megbecsülhető a  

Φ torziós szög, amely négy értéknek adódott. A -160° β-redős, a -75° jobbmenetes, a +40° és 

+85° szögérték pedig balmenetes hélix térszerkezetet feltételezett. A helikális irányultságot már 

az ECD-spektroszkópiai mérések is alátámasztották (4.5.4.2. fejezet). Amennyiben a Φ = -75°, 

az egyértelműen PPII térszerkezetre utalt, amelyet a vízben mért ECD-spektrum 

karakterisztikus értékei és lefutása is bizonyított (68. ábra). A 12-hélixre jellemző ~90° és a 14-

hélixet leíró ~55° [30] és 120-140° fok [104] közötti értékek alapján a (27) pentamer esetén 

megbecsült +40° és +80° Φ torziós szög 12-hélixhez hasonló térszerkezetet becsült.  

A pentamer rövidsége, a ψ szög ismeretének hiánya, illetve a Karplus összefüggés 

bizonytalansága nyomán csupán közelítést tehettünk az Fmoc-GGXGG-OH térszerkezeti 

irányultságáról.  

A H-GGXGG-OH (28) NMR-spektroszkópiai vizsgálata során sem cisz-transz 

izoméria, sem kémiai cserefolyamat, sem pedig konformációs egyensúly nem lépett fel  

(spektrum nincs ábrázolva). Az egyes aminosavak azonosítását a (27) pentamert alapul véve 

végeztem (nincs ábrázolva). A spektrum jelszegénysége következtében, szekvenciális NOE 

jelek hiányában a térszerkezetre és H-híd hálózatra nem tudtam következtetni.  

Ebben az esetben a furanóz gyűrű H3 vagyis β-protonja és az amid-NH közötti 3JNHH3 

csatolási állandót nem lehetett meghatározni, mindkét jel szinglett formában jelent meg.  

Így a (28) pentamer térszerkezetére kizárólag az ECD-spektroszkópiai alapján lehetett 

következtetni (nincs ábrázolva). 

 
4.6.3.2. GGPGG pentamerek 

 

A 4.6.5.1. fejezetben az Fmoc-GGXGG-OH β-pentapeptid NMR-spektroszkópiai vizsgálata 

során megfigyelt konformációs egyensúly kialakulásáért felelős lehet: 

1) az Fmoc védőcsoport szerkezetstabilizáló hatása 

2) a furanóz gyűrű két konformációjának változása 
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Amennyiben az Fmoc-védett α-pentapeptid esetén is 

konformációs egyensúlyt figyelünk meg, EXSY csúcsok 

megjelenésére számíthatunk. Ha maga a védőcsoport 

„beakadása” okozza a változást, akkor a negatív NOE 

jeleket a védőcsoport közvetlen közelében levő Aas-on 

tapasztalhatjuk. Ha EXSY jeleket a peptid egészén vagy 

csak a gyűrűt övező aminosavakon látunk, abban az 

esetben a furanóz gyűrű szék csavart konfomereinek 

változása okozza a konformációs egyensúlyt. Továbbá, 

amennyiben az Fmoc védőcsoport kétségkívül meghatároz 

két adott térszerkezetet, a Pro-Gly között normális esetben 

fennálló cisz-transz izoméria lehetősége sem merülhetne fel.  

A konformációs egyensúlyt meghatározó tényezők egyértelmű eldöntése érdekében az 

Fmoc-GGPGG-OH (29) (75. ábra) és a H-GGPGG-OH (30) α-pentapeptidek NMR-

spektroszkópiás vizsgálatát (COSY, TOCSY, ROESY, 13C-HSQC) is elvégeztem. A teljes 

spektrumok, az egyes tartományok kiemelésének ábrái, illetve az asszignációs lista a 

Függelékben találhatók. 

Az, hogy a pentameren belül a Pro (P3) cisz- vagy transz-állásban van-e, könnyen 

bizonyítható a Cβ és a Cγ kémiai eltolódásának különbségéből. Általánosan elmondható, hogy 

ha CS(Cβ) -CS(Cγ): ∼5 ppm, akkor a Pro transz-, ha az érték 8-9 ppm-nek adódik, cisz-állásban 

van [128]. A 13C-HSQC-spektrum alapján (Függelék 92. ábra) a Cβ és a Cγ közötti távolság  

5 ppm-nek adódott, tehát az Fmoc-GGPGG-OH pentamer esetén a P3 100 %-ban  

transz-állásban van.  

 Az Fmoc-GGPGG-OH 2D spektruma esetén az amid régióban csupán az Fmoc és az 

azzal kötésben levő glicin (G1), valamint G2 esetén látszottak lassú cserére utaló negatív 

ROESY jelek, illetve két jelsorozat. Azonban hiányzott a spektrumból a Pro-Gly cisz-transz 

izomériára utaló két rezonancia sorozat: a P3 az azt követő G4 és G5 esetén (76 és 77. ábra).  
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75. ábra Az Fmoc-GGPGG-OH  

               (29) α-pentamer 
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76. ábra Az Fmoc-GGPGG-OH (29) pentapeptid 2D NMR spektrumok amid régiója (ROESY pozitív (piros), 

negatív (zöld), COSY (kék); 700 MHz; 90:10 H2O:D2O, T=288 K, pH 5,7) 

E megfigyelés alátámasztotta, hogy az N-védett α-pentapeptid két konformációja van 

jelen, amely csupán az Fmoc-ra és a vele kötésben levő két aminosavra (G1 és G2) 

korlátozódott. Tehát az Fmoc csoport rögzítette a térszerkezetet. Így nagy valószínűséggel 

megállapítható, hogy az Fmoc-GGXGG-OH esetén is a védőcsoport okozta a konformációs 

változást.  

Az Fmoc-GGPGG-OH térszerkezetét azonban egyértelműen meghatározni nem 

lehetett. A peptid rövidsége, illetve a kevés szekvenciális NOE keresztcsúcs miatt a 

szerkezetszámolásnak nem volt értelme. A GGXGG típusú peptideknél a központi aminosav 
3JNHHα csatolási állandójából a Karplus összefüggés alapján meghatározható torziós szögek 

ismeretében a másodlagos szerkezeti irányultság megjósolható. Azonban a GGPGG esetén, a 

központi prolin nem rendelkezik 3JNHHα csatolási állandóval, szekunder amin jellege miatt. 

Ezért térszerkezetére csupán a Cα, a Cβ és a Hα eltolódások alapján meghatározott 

másodlagos kémiai eltolódás értékei, illetve az ECD-spektroszkópiai tulajdonságai alapján 

következtettem (2.8.1. fejezet).  

A másodlagos kémiai eltolódásokat a pentamer minden egyes aminosavára 

meghatároztam. A mért Cα, Cβ és Hα eltolódások és a glicinre és prolinra előzetesen 

meghatározott, irodalomban megtalálható [128-129] random coil értékek különbségét vettem. 

Az így kapott ΔCα, ΔCβ és ΔHα értékek előjeléből megbecsülhető volt a másodlagos szerkezeti 

irányultság. A (27) pentamer esetén a Δδ értékek legnagyobb mértékben negatívnak adódtak 

(21. Táblázat), főleg a Hα protonok esetén. A kémiai eltolódás különbségek egyre nagyobb 

értékeknek mutatkoztak a 2.8.1. fejezetben leírtak alapján az alábbi sorrendben: Cα>Cβ>Hα.  

E trend, illetve a negatív Δδ értékek a helikális térszerkezetre engedtek következtetni ebben az 

esetben is.  
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 A H-GGPGG-OH (30) esetén negatív ROESY 

rezonanciák nem jelentkeztek, amely megerősíti azt a 

feltételezést, hogy az Fmoc védőcsoport okozta a 

konformációs egyensúlyt.  

Azonban a szabad pentapeptid központjában levő 

prolin esetén (P3), illetve annak környezetében levő G2, 

G4 és G5 aminosavak esetén cisz-transz izomériát 

figyeltem meg (77. ábra). A G1 ebben az esetben nem 

változott, ellentétben az Fmoc-cal rendelkező pentamer 

esetében (76. ábra). A két jelsorozat intenzitása 

nagymértékben különbözött.  

A Pro-Xaa peptidrészlet cisz és transz izomerei egy 

szabályszerűség alapján igen könnyen azonosíthatók 

voltak. A cisz izomernél az NHi(Gly) – Hα(i+1)(Pro),  

a transz esetén pedig a NHi(Gly) – Hδ(i+1)(Pro) 

kölcsönhatások rendkívül jól észrevehetők voltak [109a] 

(Függelék, 95. ábra).  

77. ábra A H-GGPGG-OH pentamer 2D NMR spektrumának amid régiója (ROESY pozitív (piros), negatív (zöld); 

COSY (kék); 90:10 H2O:D2O, 288 K, pH 3,3) 
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21. Táblázat Az Fmoc-GGPGG-OH (29) és a H-GGPGG-OH (30) β-pentamerek fő konformereinek predikciós (δref) és mért (δmért), kémiai eltolódás 

értékei, illetve azok különbségéből (Δδ = δmért – δref) meghatározott, a másodlagos térszerkezetet becslő random coil értékek (Δδ). 

 

 

 

Cα Cβ Hα Cα Cβ Hα ΔCα ΔCβ ΔHα 

δref / ppm [128-129] δmért / ppm Δδ / ppm 

29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 29 30 

G1 45,13 n.a. 4,02 44,42 43,32 n.a. 4,07 3,87 -0,71 -1,81 n.a. 0,05 -0,15 

G2 44,55 n.a. 4,31 49,66 44,55 n.a. 3,77 4,19 5,11 0 n.a. -0,54 -0,12 

P3 63,38 31,97 4,50 63,77 63,84 32,10 32,05 4,41 4,63 0,39 0,46 0,13 0,08 -0,09 0,13 

G4 45,38 n.a. 3,98 45,22 45,26 n.a. 3,92 3,96 -0,16 -0,12 n.a. -0,06 -0,02 

G5 45,39 n.a. 3,99 45,95 45,60 n.a. 3,72 3,81 0,56 0,21 n.a. -0,27 -0,18 
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A két izomer arányára a 13C- és az 1H-NMR mérésekből is következtetni lehetett. A cisz- és 

transz-forma arányára az 1H-NMR alapján következtettem az NH-csúcsok integrálértékeinek 

hányadosából, amelyet %-os értékben kaptam meg (22. Táblázat, 78. ábra).  

 

78. ábra A H-GGPGG-OH (30) pentamer 1H-NMR spektrumának NH régiója, a cisz-transz formák arányának 

meghatározása az egyes csúcsok integrál értékeiből. A mérés körülményei: H2O:D2O 90:10, T=288 K, pH: 3,35. 

H-GGPGG-OH (288 K, H2O-D2O 90:10, 700 MHz) 
Cα-Hα 

13C 
HSQC 
transz 

δNH  
(ppm) 

JαN 
(Hz) 

Cα-Hα 
13C 

HSQC 
cisz 

δNH  
(ppm) 

ΔδNH  
(ppm) 

cisz 
/ % 

transz 
/ % 

G1 8,436 n.a. cG1 n.a. n.a. 0 100 
G2 8,539 5,81 cG2 8,538 0,001 23 77 
P3 n.a. n.a. cP3 n.a. n.a. 15 85 
G4 8,679 6,21 cG4 8,738 0,059 22 78 
G5 8,007 5,89 cG5 8,140 0,133 18 82 

23. Táblázat A H-GGPGG-OH (30) pentamer cisz és transz izomerjének NH eltolódás értékei, csatolási állandói, 

különbségei és arányuk meghatározása. 

A Pro cisz izomerének jelenlétére további bizonyítékul szolgál a Cβ és a Cγ kémiai 

eltolódásának különbsége ebben az esetben is. A 13C-HSQC-spektrum alapján  

(Függelék, 95. ábra) a Cβ és a Cγ közötti távolság 8 ppm-nek adódott, tehát a H-GGPGG-OH 

(30) pentamer esetén a P3 a fő transz- mellett cisz-állásban is megtalálható volt.  
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Az egyes aminosavak kémiai eltolódás különbségeinek növekedése pedig arra is 

engedett következtetni, hogy a peptidben G1<P3<G2<G4<G5 irányban nőtt az egyes 

aminosavrészeken belüli változás (22. Táblázat).  

A spektrumban nem látszottak olyan NOE kölcsönhatások (pl.: NHi – Hα(i+3)), 

amelyekből egyértelmű térszerkezeti információk következtethetők ki. Hiányukban 

szerkezetszámolás sem volt megvalósítható. Csupán a dαN(i, i+1) NOE kölcsönhatások intenzív 

jelei voltak megfigyelhetők. Továbbá a dNN (i, i+1) kölcsönhatások közül csak a G4 és G5 

aminosav közötti adott intenzív keresztcsúcsot.  

Ahogy a védett pentamer esetén, itt sem következtethettünk másodlagos szerkezeti 

irányultságra a Karplus összefüggés alapján. A cisz- és transz-formák együttes jelenléte 

következtében a másodlagos kémiai eltolódásokból megbecsült helikális térszerkezet 

jellegének pontos meghatározása bizonytalan volt (21. Táblázat). E megfontolások mellett a H-

GGPGG-OH (30) másodlagos szerkezeti irányultságára az ECD-vizsgálatokból 

következtethettem, amelyek szintén helikális térszerkezetre utaltak.  
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5. Összefoglalás 

 
Doktori munkám egyik fő céljaként a 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronsav (7) (N3-XylAFU(ip)-OH), mint N-védett βFCAS monomer prekurzor egy 

gazdaságos és nagyléptékű előállításra is alkalmas szintézisútját és peptidekbe építését 

dolgoztam ki (79. ábra).  
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79. ábra H-XylAFU(ip)-OH-8a szintézisút a) BAIB, TEMPO, DCM, RT vagy PCC, DCM, RT; EtOH-H2O, 

NaBH4, 0 °C; b) Py, TsCl, RT vagy N,N’-szulfuril-diimidazol, DMF, NaH, -40°C c) DMSO, NaN3, Bu4NHSO4, 

135 °C vagy NaN3, Bu4NBr, toluol, 80°C d) 75 % AcOH; e) NaIO4, MeOH-H2O, RT; f) 50 % AcOH, KMnO4, 

RT; g) PPh3, Py, RT. 

 

Az új diamid-származékok (21 és 22) előállítására szintézisutat dolgoztam ki  

(80. ábra). A (7) monomer C4(-COOH) csoportjához metilamint és dimetilamint kapcsoltam 

savanhidriden át történő peptidkapcsolási módszerrel. A C3(-N3) csoportot H-Cube mini 

reaktorban redukáltam H2-nel 10% Pd/C katalizátor mellett MeCN oldószerben.  

A C3(-NHAc) csoportot Ac2O/Py eleggyel végeztem.  A (21) és (22) vegyületek kiroptikai 

spektroszkópiai vizsgálatai azt mutatták, hogy a monomer, az azt tartalmazó peptidet β-, γ-

kanyar, illetve PPII típusú hélix térszerkezetbe irányítja. 

O
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Ac Ac

21 22  
80. ábra Az N-metil- (21) és az N,N-dimetil-3-acetilamido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid 

(22) modell vegyületek. 
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Az azido funkció, mint kiváló amino védőcsoport szilárd hordozón történő közvetlen 

átalakítására az enyhe körülményeket igénylő, PBu3 reagenssel MeOH:THF 1:1 elegyben 

megvalósított Staudinger reakciót alkalmaztam sikeresen. A keletkező iminofoszforán 

hidrolízisét szabad aminná MeOH:THF 1:1 elegyben, TEA/DIEA jelenlétében valósítottam 

meg sikeresen. Így foszfinok alkalmazásával, könnyű eltávolításával a β-peptidek 

előállításának méretnövelése és automizálhatóságának lehetősége nyílt meg előttünk.  

Továbbá sikerült a 3-azido-3-dezoxi-furanóz származékok Staudinger reakcióinak 

eddig még feltáratlan területét is behatóbban tanulmányozni. Ennek köszönhetően sikeresen 

felderítettem az N-metil-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamid szokatlan stabilitásának okát, amelyet kísérletek mellett kvantumkémiai és 

röntgendiffrakciós módszerrel is alátámasztottam. Ezt a furanóz gyűrű O-atomja és a C-4 

karboxamid csoport NH-protonja között megvalósuló H-híd kialakulása okozta. Ennek 

következtében a C-4 karbonilcsoport a foszfinimin egység P-atomja felé orientálódik, ezzel 

gátolva a nukleofil támadását, így a hidrolízis bekövetkeztét szabad aminná.  

Doktori munkám további részében a N3-XylAFU(ip)-OH-7 prekurzort (=X) α-peptidekbe 

építettem az azido-funkció Staudinger reakcióval történő átalakításával, amelyet szilárd fázison 

optimáltam, illetve e módszer automatizálhatóságát sikeresen előkészítettem GGXGG 

szekvenciájú modell peptidek építése nyomán (81. ábra). A βFCAS beépítésével elértem a 

polipeptid hidrofilitásának növekedését, teljes vízoldhatóságát.  

Továbbá a βFCAS-ból felépített modell prekurzor molekulák, homodimerek, illetve a  

β-heteropentamer (GGXGG) széleskörű szerkezetvizsgálatát is sikeresen megvalósítottam. 

Ennek eredményeként a βFCAS-at királis indukciót kiváltó, a β-polipeptidet hélix 

térszerkezetbe szabályozó egységnek, így a belőle felépített foldamereket alkalmas α-hélix 

utánzó biopolimernek találtam.   

A kutatás távlati céljaként kísérletet tettem a N3-XylAFU(ip)-OH-7 prekurzor (=X) az 

Exendin-4 (82. ábra) arra alkalmas, variálható szakaszába történő beépítésére a GGXGG 

modell peptidek esetén kidolgozott módszerrel: 

Ex-4:   HGEGTFTSD LSKQMEEE  A V RLYIQWLKEG GPSSGRPPPS 

β-Ex-4:        KQXEEE  

81. ábra Felül: A II. típusú cukorbetegség kezelésére alkalmas 39 aminosavból álló Exendin-4 peptid-típusú 

gyógyszer. Alul: A N3-XylAFU(ip)-OH-7 prekurzor beépítése az Exendin-4 variálható szakaszába. 
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A βFCAS-at tartalmazó összetettebb szekvenciájú fragmens előállítását lépésenkénti SPPS-sel, 

Fmoc/OtBu módszerrel sikeresen valósítottam meg.  

Az eredmények a doktori munka keretei között nem kerültek bemutatásra, de ezen 

előkísérletek következtében új út nyílt meg a kutatócsoport számára a β-Exendin-4 molekula 

felépítésére, rövid felezési idejének és enzimekkel szembeni ellenállóságának növelésére.  

Másrészt a Tc5b hosszabbított variánsainak (H5 és H10) aggregációs folyamatát sikeresen 

tanulmányoztam, amely kizárólag erélyes körülmények között, külső indukció folytán 

következett be (82. ábra).  

 
82. ábra: Az Ex-4 térszerkezete, variálható szakasza (fekete), valamint az Ex-4, a Tc5b, a H5 és H10 szekvenciája 

 

Ezen eredmények a jövőbeli kutatásra elővetítik, hogy a βFCAS-ból felépülő 

homooligomerekkel történő hosszabbítás a variánsok aggregációs tulajdonságait jelentősen 

javíthatják. 
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6. Summary 
 

One of the main purpose of this research was to elaborate a profitable and large-scale 

synthesis of 3-azido-3-deoxy-1,2-O-isopropylidene-α-D-xylofuranuronic acid (7) from glucose 

with simple and conventional reactions (Figure 79). On the other hand I built up this N-

protected βFSAA monomer to peptides successfully.  

To convert the 3-azido-3-deoxy-xylofuranose derivatives a new Staudinger reaction 

with the more reactive phosphine (PBu3) reagent was applied on mild conditions. The 

hydrolysis of iminophosphorane derivatives was carried out in THF:MeOH 1:1 mixture in the 

presence of TEA and DIPEA in solution and on various solid phases. These new methods will 

open up a range of opportunities to create β-peptides. Furthermore, I estaiblished the 

unexpected stability of N-methyl-1,2-O-isopropylidene-3-deoxy-3-triphenylphosphinimino-

xylofuranuronamide (9B) intermediate with preparative experiments supported with quantum 

chemical calculations and X-ray diffraction. The existence of a H-bond was proved between 

the oxygen of furanose ring and the NH-proton of carboxamide group. Thus the C-4 carbonyl 

group oriented toward the P-atom can hinder the external nucleofil attack.  

In this research I built up the N3-XylAFU(ip)-OH (7) monomer (=X) to α-peptides 

converting azido-group by Staudinger reaction in solid phase. I reached the increasing 

hydrophilicity and total water solubility of polipeptide.  

The comprehensive stucture elucidation of model precursor molecules, homodimers and 

β-heteropentamer (GGXGG) including βFSAA monomer were carried out succesfully. I found 

that the βFSAA generate chiral induction, helical folding of foldamers. 

The far aim of this research is building of β-Exendin-4. Therefore I tried to build up the 

SAA-(7) precursor to variable region of Exendin-4 peptide with the GGXGG building method 

(Figure 81 and 82). The preparation of peptide fragment including βFCAS (Figure 81) was 

carried out step-by-step with Fmoc/OtBu method in solid phase. The enzyme resistance ability 

of β-Exendin-4 including βFSAA could also increase.  

On the other hand the aggregation of derivatives of Tc5b miniproteins such as H5 and 

H10 was investigated by optical spectroscopy. The aggregation occured only strong-minded 

conditions with external induction. 

These results predict to future research that building oligomers including βFSAA 

derivatives to α-peptides could decrease the aggregation, increase the water solubility and the 

enzyme resistance.  
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7. Kísérleti rész 
 
7.1. Általános módszerek 
 
Számos, kereskedelemben elérhető reagenst, kiindulási anyagot és oldószert az Alfa Aesar, 

Sigma-Aldrich, Merck, Reanal és VWR cégektől vásároltunk meg. A PCC [116], valamint az 

N’,N-szulfurildiimidazol reagenseket [44d, 130] irodalmi eljárások alapján magam készítettem. 

A nedvességre érzékeny reakciók esetén, a reagenseket és oldószereket frissen desztilláltam 

vagy szárítottam molekulaszitán, illetve vákuumekszikkátorban. A termékek tisztításához 

főként Kieselgel 60 szilikagél (0,040-0,063 mm; Merck) állófázis alapú oszlopkromatográfiát 

használtam. A reakciókat VRK-al követtem Kieselgel 60 F254 (E. Merck) vékonyréteg 

kromatográfiás lapon. Az előhívás UV-fényben (254 nm) és 5%-os kénsav oldattal roncsolva 

történt. A szilárd termékek olvadáspontját Boetius mikroszkóp típusú olvadáspont mérő 

készülékkel határoztam meg. Az optikai forgatóképességet Carl Zeiss Jena Polamat A típusú 

polariméteren mértem. Számos termék tisztaságát RP-HPLC segítségével ellenőriztem, 

állófázisként Phenomenex Jupiter C18 (21,2x250 mm) oszlopot, mozgó fázisként pedig 0,1 % 

TFA tartalmú víz/acetonitril (A eluens), valamint 0,1% TFA tartalmú 80% acetonitril/víz 

elegyet (B eluens) használtam, gradiens elúcióval (0-40% B eluens 80 percen át), 3 ml/perc 

áramlási sebességgel, UV detektálással (220 és 280 nm hullámhosszon). Az előállított 

peptideket HPLC tisztítás után liofilizáltam, és minden esetben tömegspektrometriás vizsgálat 

alá vetettem, amely Bruker Esquire 3000+ típusú tandem kvadrupól detektorú 

tömegspektrométeren történt, elektroporlasztás ionizációval. A Fourier-transzformációs 

infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Infrared Bruker IFS 28 spektrométeren készültek ATR 

technikával. A termékek és intermedierek rutin azonosítását Bruker Avance 250 NMR 

spektrométeren végeztem, szobahőmérsékleten (301K) deuterált oldószerekben (CDCl3, D2O, 

CD3OD, DMSO-d6, MeCN-d3), amelyeket a Sigma-Aldrich cégtől szereztünk be. A 

kétdimenziós homo- és heteronukleáris NMR spektroszkópiai vizsgálatok Bruker Avance-III 

700 típusú spektrométeren történtek. A (9B) IM kristályszerkezetét PANanalytical Xpert Pro 

MPD XRD X’celerator detector típusú röntgen diffraktométer segítségével mértük meg. 

 
7.2. Reagensek előállítása 
 
Piridínium-klorokromát (PCC) [116]: Desztillált és molekulaszitán tárolt, száraz piridint  

(38 ml) 0 °C-ra hűtöttem, majd erélyes kevertetés közben hozzácsöpögtettem cc. HCl-t  

(12N; 43 ml), a belső hőmérsékletet 0-5 °C között tartva. Az adagolás befejezése után a 
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reakcióelegyet újra 0 °C-ra hűtöttem, majd kis adagokban adtam hozzá a CrO3-at (52 g), erélyes 

kevertetés mellett. Adagolás közben a belső hőmérsékletet 0-10 °C között tartottam. 

Visszahűtve a reakcióelegyet, narancsszínű, szilárd termék vált ki, amelyhez pár csepp vizet 

adtam az elreagálatlan CrO3 eltávolítására. A terméket szűrtem és szárítottam vákuum alatt. 

Termelés: 94,9 g (94 %); op.: 193-195 °C; Ir. [116]: 205 °C.  

 
N,N'-Szulfurildiimidazol [44d]: Imidazolt (160 g; 2,35 mol) DCM-ben (1640 mL) oldottam, 

Ar-atmoszféra alatt, majd 0 °C-ra hűtöttem. Szulfuril-kloridot (40 ml) DCM-el elegyítettem (60 

ml), majd a reakcióelegyhez csepegtettem 0-5 °C között. A szulfuril-klorid tartalmú 

csepegtetőtölcsért még DCM-el (160 ml) átmosva, azt a reakcióelegyhez csepegtettem.  

A becsepegtetés után a reakcióelegyet egy éjszakán át állni hagytam, miközben 

szobahőmérsékletre melegedett fel. A kivált imidazol hidroklorid sót leszűrtem, majd a szerves 

fázist bepároltam, amelynek eredményeként narancsszínű szirupot kaptam. A nyersterméket 

izopropil-alkoholból (300 ml) kristályosítottam át. Termelés: 40 g (40 %); op.: 138-140 °C; Rf 

= 0,8 (EtOAc:hexán 1:1 ); FTIR-ATR: νmax: 3117 (νNH), 2918 (νCH és νas CH3), 1527 (βNH), 

1432 (νC-N), 1200, 1152, 1048 cm-1; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 7,99 (s, 2H, Imz H-2); 

7,08 (s, 4H, Imz H-4,5) ppm. 
 

7.3. 1,2-O-Izopropilidén-3-amino-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav (H-XylAFU(ip)-OH) 
előállítása    
 

7.3.1. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (1): Erélyes kevertetés közben  

D-glükózt (100 g; 0,55 mol) adagoltam acetonba (2 l) RT-en. A szuszpenziót 5-10 °C közé 

hűtöttem jeges-vízzel, majd részletekben kénsavat (96%-os, 80 ml) csepegtettem hozzá.  

A reakcióelegyet 5 órán át kevertettem, miközben az RT-re melegedett, és a glükóz oldatba 

ment. Az oldatot visszahűtöttem 5-15 °C közé és erélyesen kevertetve NaOH oldatot (50%-os 

oldat: 122,5 g (3,06 mol) NaOH 150 ml vízben) csepegtettem hozzá. A semlegesítést kevés 

szilárd NaHCO3 hozzáadásával fejeztem be. Az elegyet egy éjszakán át RT-en állni hagytam. 

A kivált szervetlen sókat leszűrtem, acetonnal többször mostam, majd az acetonos oldatot 

rotációs vákuumbepárlóval sziruppá koncentráltam. A szirupot DCM-ben (300 ml) oldottam,  

a szerves fázist 2x75 ml vízzel extraháltam, majd az egyesített vizes fázisokat 4x50 ml DCM-

el extraháltam. Az egyesített szerves fázist rotációs vákuumbepárlóval sziruppá pároltam, 

amely később beszilárdult. A nyersterméket ciklohexánból (260 ml) kristályosítottam át.  

A termék fehér, kristályos anyag (1) [36a, 131]. Termelés: 81,4 g (81%); op.: 106-108 °C, Ir. 

[36a] op: 110 °C; Rf = 0,61 (EtOAc:hexán 1:2 ), [α]23,5
D : - 20 ° (c 1, CHCl3); FTIR-ATR: νmax: 
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3425 (νOH), 2984, 1373 cm-1; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 5,94 (d, J1,2 = 3,6 Hz, 1H, H-1); 

4,54 (d, J2,3 = 3,6 Hz, 1H, H-2); 4,33 (d, J5,6 = 3,6 Hz, 1H, H-5); 4,16 (d, J4,5 = 2,45 Hz, 1H, H-

4); 4,08 (d, J3,4 = 2,8 Hz, 1H, H-3), 3,98 (d, J5,6= 3,2 Hz, 2H, H-6); 2,16 (s, 1H, OH); 1,49 (s, 

3H, CH3); 1,36 (s, 3H, CH3) ppm. 

 
7.3.2. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-allofuranóz (2) előállítása 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-

D-ribo-hexofuranóz-3-ulózon keresztül 
 

7.3.2.1. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (1) oxidációja 

  

A/ 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (1) (5 g; 0,019 mol) szárított DCM-ben (72 

ml) oldottam. Vízmentes PCC-t (17 g; 0,08 mol) és aktivált 3Å molekulaszitát (19 g) adtam az 

oldathoz. A reakcióelegyet szobahőmérsékleten, egy éjszakán át erélyesen kevertettem.  

A reakcióelegyhez további PCC-t (34 g; 0,16 mol), vízmentes DCM-et (36 ml) és 

molekulaszitát (33 g) adagoltam. Az elegyet további 2 napon át kevertettem 

szobahőmérsékleten. A reakciólegyet dietil-éterrel hígítottam (70 ml), péppé zúztam, majd 

szűrtem Kieselgel 60 szilikapadon és dietil-éterrel (5x70 ml) eluáltam. Az oldószert rotációs 

vákuumbepárolón eltávolítottam. Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-ribo-hexofuranóz-3-ulózt 

(2a) szirupként kaptam. Termelés: 4,196 g (84%); Rf = 0,82 (DCM:MeOH 19:1). FTIR-ATR: 

νmax: 2987 (νCH és νas CH3), 1772 (νC=O), 1373 (δs CH3), 1213 és 1155 (νC-CO-C) cm-1.  

A nyersterméket tisztítás nélkül azonnal továbbalakítottam [39a]. 

 
G-H/ 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (1) (5 g; 0,019 mol) vízmentes DCM (G) 

vagy MeCN-ben (H) (20 ml) oldottam, majd TEMPO-t (0,75 g; 4,7 mmol; 0,25 ekv) és BAIB-

ot (15,5 g; 2,5 ekv) adtam hozzá, több részletben. A reakcióelegyet 2 napon át 

szobahőmérsékleten kevertettem. A reakció lejátszódása után az elegyet hígítottam 100 ml 

DCM (G) vagy MeCN-el (H). A reakcióelegyet extraháltam 2x50 ml telített Na2S2O3 oldattal, 

majd a vizes fázist 5x50 ml DCM (G) vagy MeCN-el (H). A szerves fázist mostam még 2x50 

ml telített NaHCO3 oldattal, majd 2x50 ml sós vízzel. Az egyesített szerves fázist szárítottam 

Na2SO4-on, szűrtem, majd bepároltam. A bepárlási maradék tartalmazta a nyers ketont, amelyet 

VRK-val mutattam ki (Rf = 0,82; DCM:MeOH 19:1 ) és tisztítás, izolálás nélkül 

továbbalakítottam [41c, 132b]. 

 
7.3.2.2. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-ribo-hexofuranóz-3-ulóz redukciója 
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Redukció A/ ill. G/ és H/ oxidációk esetén: Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-ribo-

hexofuranóz-3-ulóz nyersterméket (5 g) oldottam EtOH/víz elegyben (10:1, 30:3 ml), 0 °C-ra 

hűtöttem. A reakcióelegyhez kevertetés közben, több részletben NaBH4 –et adtam (1 g; 0,026 

mol), majd 1 órán át kevertettem. A redukció lejátszódása után hűtés mellett, NH4Cl (15 g; 0,28 

mol) adagoltam a reakcióelegyhez, szintén több részletben. A reakcióelegyet kloroformmal 

hígítottam (65 ml), majd az elválasztott vizes fázist extraháltam kloroformmal (4x10 ml), majd 

a szerves fázist sós vízzel (2x10 ml) mostam. Az egyesített szerves fázist szárítottam Na2SO4-

on, szűrtem, majd bepároltam.  
 

Feldolgozás A/ oxidáció-redukció esetén: A terméket (2) bepárlás után, fehér kristályos anyag 

formájában kaptam. Termelés: 3,3 g (67 %); op: 70-72°C, Ir. [36b] op: 77-78°C; Rf = 0,35 

(EtOAc:hexán 1:1); [α]33
D +39,95° (c 1, CHCl3), Ir. [38a]: [α]25

D +38° (c 1, CHCl3); FTIR-

ATR: νmax: 3472 (νOH), 2990, 1375 cm-1; 1H NMR (CDCl3. 250 MHz): δ 5,81 (d, J1,2 = 3,8 Hz, 

1H, H-1); 4,62 (d, J2,3 = 4 Hz, 1H, H-2); 4,31 (d, J5,6 = 4,7 Hz, 1H, H-5); 4,07 (m, J4,5 = 9,12 

Hz, 1H, H-4); 4,03 (m, J3,4 = 9,12 Hz, 1H, H-3); 3,83 (d, J5,6= 4,65 Hz, 1H, H-6); 2,33 (s, 1H, 

OH); 1,57 (s, 3H, CH3); 1,46 (s, 3H, CH3) ppm. 
 

Feldolgozás G/ és H/ oxidáció-redukció esetén: A terméket oszlopkromatográfiával tisztítom 

(EtOAc:hexán 2:1). majd a megfelelő frakciókat izolálás után (VRK: EtOAc:hexán 1:1) 

bepárolva kapom a tiszta terméket (2). Termelés: 2,6 g (52 %); Op: 76-77°C, Ir. [36b] op: 77-

78°C; Rf = 0,57 (hexán:EtOAc 1:1); [α]32
D +39,3° (c 1, CHCl3), Ir. [38a]: [α]25

D +38° (c 1. 

CHCl3); FTIR-ATR: νmax: 3477 (νOH), 2985, 1376 cm-1. 

 

7.3.3. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-hexofuranóz 3-O-alkil- és 3-O-arilszulfonil- 

származékok szintézise  

 

7.3.3.1. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-trifluormetánszulfonil-α-D-allofuranóz (3a): 

1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-allofuranózt (2) (0,5 g; 1,9 mmol) oldottam piridint (2 ekv; 0,3 

ml) tartalmazó vízmentes DCM-ben (6,7 ml). Az elegyet -20 °C-ra hűtöttem N2-atmoszférában, 

majd fecskendővel, szeptumon keresztül trifluormetánszulfonsav-anhidridet (0,38 ml) 

adagoltam hozzá lassan csepegtetve 10 perc alatt. Az adagolás után a reakcióelegyet további 30 

percig kevertettem. A reakciót MeOH (0,22 ml) hozzáadásával leállítottam, az elegyet RT-re 

engedtem felmelegedni. A reakcióelegyet vízzel (2 x 5 ml) mostam, a szerves fázist Na2SO4-

on szárítottam, szűrtem, bepároltam. Halványsárga szirupos terméket kaptam, amely gyorsan 

bomlott, ezért izolálás nélkül továbbalakítottam [36b, 133b]. Termelés: 0,621 g (83,3 %);  
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Rf = 0,38 (hexán:EtOAc 4:1); FTIR-ATR: νmax: 2922, 2850, 1418, 1379, 1199, 1144 és 1007 

(νSO2) cm-1. 

 

7.3.3.2. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-metánszulfonil-α-D-allofuranóz (3b): 1,2:5,6-Di-

O-izopropilidén-α-D-allofuranózt (2) (0,5 g; 1,9 mmol) vízmentes piridinben (1,6 ml) oldottam, 

0 °C-ra hűtöttem, majd kevertetés közben metánszulfonil-kloridot (0,26 ml) csepegtettem az 

oldathoz. A reakcióelegy 1 napos kevertetés után egy éjszakán át 0 °C-on állt. Az oldatot ezután 

keverés közben 200 ml jeges vízre öntöttem, majd pár órát állni hagytam    0 °C-on. A kivált 

csapadékot szűrtem, jeges vízzel mostam, amíg a piridin szaga eltűnt. A nyerstermék 

csontszínű, kristályos anyag, amelyet absz. etanolból (15 ml) átkristályosítottam. A kivált 

kristályokat szűrtem, hideg etanollal és vízzel mostam. A termék fehér, kristályos anyag (3b). 

Termelés: 0,32 g (50 %), Op: 139-146 °C, Ir. op: 130-133 °C [133a] Rf = 0,44 (hexán:EtOAc 

1:1); FTIR-ATR: νmax: 2981, 1344, 1176 és 1015 (νSO2) cm-1;  

 

7.3.3.3. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-(4-toluolszulfonil)-α-D-allofuranóz (3c): 1,2:5,6-

Di-O-izopropilidén-α-D-allofuranózt (2) (10 g; 0,038 mol) vízmentes piridinben (32 ml) 

oldottam, majd RT-en kevertetve 4-toluolszulfonil-kloridot (14,4 g; 0,075 mol) adagoltam az 

oldathoz. A reakcióelegyet 1 napon át kevertettem, majd egy éjszakán át  0 °C-on állni hagytam. 

Az oldatot ezután kevergetés közben 800 ml jeges vízre öntöttem, majd pár órát állni hagytam 

0 °C-on. A kivált csapadékot szűrtem, jeges vízzel mostam, amíg a piridin szaga eltűnt.  

A nyerstermék csontszínű, kristályos anyag, amelyet átkristályosítottam 90%-os etanolból  

(150 ml). A kivált kristályokat szűrtem, hideg 90%-os etanollal és vízzel mostam. A termék 

fehér, kristályos anyag (3c). Termelés: 6,3 g (63 %), op: 124-130°C, ir [44b]: op: 122-123 °C; 

Rf = 0,64 (hexán:EtOAc 1:1); [α]26
D +109 ° (c 1, CHCl3); FTIR-ATR: νmax: 2985, 1369, 1176 

és 1015 (νSO2) cm-1; 1H NMR (CDCl3. 250 MHz): δ 7,88 (d, JAr-1,2 = 8,38 Hz, 2H, H-Ar); 7,35 

(d, JAr-2,3 =  8,13 Hz, 2H, H-Ar); 5,92 (d, J3,4 = 3,62 Hz, 1H, H-3); 5,76 (d, J1,2 = 3,04 Hz, 1H, 

H-1); 4,65 (d, J1,2 = 3,04 Hz, 1H, H-2); 4,18 (m, J5,6= 1,81 Hz, 1H, H-5); 4,16 (m, 1H, H-4); 

3,9 (d, J5,6= 1,81 Hz, 2H, H-6); 2,44 (s, 3H, CH3);  1,5 és  1,3 (s, 6H, 2CH3 1,2-izopropilidén) 

ppm. 

 

7.3.3.4. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-benzolszulfonil-α-D-allofuranóz (3d): 1,2:5,6-di-

O-izopropilidén- α-D-allofuranózt (2) (0,5 g; 1,9 mmol) vízmentes piridinben (1,6 ml) 

oldottam, 0 °C-ra hűtöttem, majd kevertetés közben benzolszulfonil-kloridot (0,36 ml) 

csepegtettem az oldathoz. A feldolgozás menete a 3b vegyületével egyezett. A nyerstermék 

csontszínű, kristályos anyag. Termelés: 0,68 g (90 %). A nyersterméket átkristályosítottam 
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absz. etanolból (15 ml). A kivált kristályokat szűrtem, hideg etanollal és vízzel mostam.  

A termék fehér, kristályos anyag (3d) [44a, e]. Termelés: 0,34 g (68 %); op: 97-100 °C;  

Rf = 0,66 (hexán:EtOAc 1:1); [α]25
D +88,05° (c 1, CHCl3); FTIR-ATR: νmax: 2988, 1371, 1183 

és 1015 (νSO2) cm-1; 1H NMR (CDCl3. 250 MHz): δ 7,99 (d, JAr-o = 7,52 Hz, 1H, H-Ar); 7,65 

(d, JAr-m =  7,32 Hz, 1H, H-Ar); 7,56 (d, JAr-p =  7,77 Hz, 1H, H-Ar); 5,75 (d, J1,2= 3,39 Hz, 1H, 

H-1); 4,64 (m, J3,4 = 4,1 Hz, 1H, H-4); 4,17 (m, J1,2 = 3,39 Hz, 1H, H-2); 4,12 (m, J3,4= 4,1 Hz, 

1H, H-3); 3,93 (m, J5,6= 7,48 Hz, 1H, H-5); 3,77 (m, J5,6= 7,48 Hz, 2H, H-6); 1,51 és 1,47 (s, 

6H, 2CH3 1,2-izopropilidén); 1,32 és 1,27 (s, 6H, 2CH3 5,6-izopropilidén) ppm. 

 
7.3.3.5. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-(N-imidazol-1-szulfonil)-α-D-allofuranóz (3e): 

1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-allofuranózt (1 g; 3,98 mmol) DMF-ben (20 ml) oldottam,  

0 °C-ra hűtöttem és N2-atmoszféra alatt tartottam, majd NaH-et (0,14 g; 05,97 mol; 1,5 ekv) 

adagoltam hozzá. A szuszpenziót 30 percig kevertettem, majd -35--40 °C-ra hűtöttem. Ezután 

a N,N’-szulfurildiimidazol (1,18 g; 5,97 mmol; 1,5 ekv) előzőleg elkészített DMF-es (12 ml) 

oldatát a reakcióelegyhez csepegtettem, majd újabb 30 percen át kevertettem, a hőmérsékletet 

-40 °C–on tartva. A reakcióelegyhez MeOH-t (0,8 ml) adtam és további 30 percig kevertettem, 

-40 °C–on. A reakció lejátszódása után (VRK - EtOAc:hexán 1:1) az oldatot 200 ml jeges-vízre 

öntöttem. A vizes fázist dietil-éterrel (4x60 ml) extraháltam. Az egyesített szerves fázist pH=7-

ig vízzel (4x30ml) mostam. Az éteres fázist MgSO4-on szárítottam, szűrtem, majd bepároltam. 

Fehér, kristályos, kellemetlen szagú, tiszta terméket kaptam (3e) [44b]. Termelés: 1,35 g (87%); 

Rf = 0,29 (EtOAc:hexán 1:1); FTIR-ATR: νmax: 3125 (νCH-Ar), 2981, 1416 (νC-C), 1375, 

1200, 1152 és 1016 (νSO2); ESI-MS: [M+H]: 391,2 m/z; számolt [M]: 390,4; RP-HPLC: 17,6 

perc; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 7,9 (s, 1H, Imz H-2); 7,09 (s, 2H, Imz H-4 és H-5); 5,72 

(d, J1,2 = 3,74 Hz, 1H, H-1); 4,71 (m, J3,4 = 6,51 Hz, 1H, H-3); 4,5 (d, J1,2= 3,74 Hz, 1H, H-2); 

4,1 (m, J3,4 = 6,51, 1H, H-4); 4,01 (m, J5,6= 8,07 Hz, 2H, H-6); 3,7 (m, J5,6= 8,07 Hz, 2H, H-6) 

1,44 és 1,33 (s, 6H, 2CH3 1,2-izopropilidén); 1,24 (d, 6H, 2CH3 5,6-izopropilidén) ppm; 13C 

NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 137,08 (Imz C-2’); 130,44 (Imz C-4’); 118,37 (Imz C-5’); 114,1 

(qC 5,6- izopropilidén); 110,23 (qC 1,2-izopropilidén); 104,03 (C-1); 80,95 (C-2); 77,36 (C-4); 

77,0 (C-3) 74,86 (C-5); 65,94 (C-6); 26,52 (CH3 1,2-izopropilidén); 26,41 (CH3 1,2-

izopropilidén); 26,2 (CH3 5,6-izopropilidén); 24,74 (CH3 1,2-izopropilidén) ppm. 

 
7.3.3.6. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-(4-toluolszulfonil)-α-D-glükofuranóz (3j): 1,2:5,6-

Di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (1) (5 g; 0,019 mol) frissen desztillált piridinben (16 ml) 

oldottam, majd RT-en kevertetve 4-toluolszulfonil-kloridot (7,15 g; 0,037 mol) adagoltam az 
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oldathoz. A körülmények és feldolgozás a 3c vegyületnél írtakkal egyezett. A nyerstermék 

(7,53 g; 96,6 %) csontszínű, kristályos anyag, amelyet átkristályosítottam abszolút etanolból 

(20 ml). A kivált kristályokat szűrtem, vízzel mostam. A termék fehér, kristályos anyag (3f). 

Termelés: 6,54 g (83,8 %); op: 121-124°C, Ir [44b]: op: 121-122 °C; Rf = 0,72 (hexán:EtOAc 

1:1); FTIR-ATR: νmax: 2968, 1371, 1169, 1069, 1015 (νSO2) cm-1; 1H NMR (CDCl3. 250 MHz): 

δ 7,85 (d, JAr-o = 8,26 Hz, 2H, H-Ar); 7,35 (d, JAr-m =  8,18 Hz, 2H, H-Ar); 5,92 (d, J3,4= 3,55 

Hz, 1H, H-3); 5,87 (d, J1,2 = 3,61 Hz, 1H, H-1); 4,83 (d, J1,2 = 3,61 Hz, 1H, H-2); 4,79 (d, J5,6= 

1,4 Hz, 1H, H-5); 4,55 (d, J3,4= 3,55 Hz, 1H, H-4); 4,04 (m, J6A,6B = 8,94 Hz, 2H, H-6); 2,16 (s, 

3H, CH3); 1,47 és  1,3 (s, 6H, 2CH3 1,2-izopropilidén); 1,19 és 1,14 (s, 6H, 2CH3 5,6-

izopropilidén) ppm. 

 

7.3.3.7. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-benzolszulfonil-α-D-glükofuranóz (3k): 1,2:5,6-di-

O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (1) (1 g; 0,0038 mol) piridinben (3,2 ml) oldottam, majd  

0 °C-ra hűtöttem, majd kevertetés közben benzolszulfonil-kloridot (0,72 ml) csepegtettem az 

oldathoz. A körülmények és feldolgozás a 3d vegyületnél írtakkal egyezett. A nyerstermék 

csontszínű, kristályos anyag (3g) [44a, e]. A terméket átkristályosítás nélkül alakítottam tovább. 

Termelés: 1,33 g (87,9 %); op: 144-150 °C; Rf = 0,7 (hexán:EtOAc 3,5:1); FTIR-ATR: νmax: 

2994, 1364, 1169, 1076 és 1002 (νSO2) cm-1. 

 

7.3.4. 3-Azido-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (4) előállítása 
 

7.3.4.1. Szintézis dimetilformamidban (DMF): 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-O-tozil-α-D-

allofuranózt (3c) (0,3g; 0,72 mmol) oldottam DMF-ben (5 ml). Az oldathoz kevertetés közben 

NaN3-ot (0,76 g; 0,011 mol) és katalizátort (1-2 kristály) adtam. A reagens teljes oldódása után 

az oldatot refluxoltattam 120-140 °C között a reakció lejátszódásáig. A reakcióelegyet RT-re 

hűtöttem, szűrtem, hígítottam vízzel (40 ml), majd extraháltam DCM-el (6x 5 ml). Az egyesített 

szerves fázist sós vízzel mostam (4x7ml), szárítottam (MgSO4), szűrtem, majd bepároltam. A 

nyersterméket oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán:EtOAc 3,5:1), amelynek 

eredményeként halványsárga olajat kaptam (4). Termelés: 0,06 g (30 %); Rf = 0,55 

(hexán:EtOAc 3,5:1); FTIR-ATR: νmax: 2988, 2102 (ν N3), 1371, 1210, 1069 és 1015 cm-1; 

 
7.3.4.2. Szintézis dimetilszulfoxidban (DMSO): 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-tozil-α-D-

allofuranózt (3c) (20 g; 0,048 mol) oldottam DMSO-ban (333 ml). Az oldathoz kevertetés 

közben NaN3-ot (15,6 g; 0,24 mol; 5 ekv) és katalitikus mennyiségű tetrabutilammónium-

hidrogén-szulfátot (0,094 g; 0,27 mmol) adtam. Az azid teljes oldódása után, az oldatot 
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refluxoltattam 135 °C–on, 52 órán keresztül. A reakcióelegyet RT-re hűtöttem és 3 l jeges-vízre 

öntöttem. majd petroléterrel extraháltam (8x 200 ml). Az egyesített szerves fázist sós vízzel 

mostam (3x200ml), szárítottam (MgSO4), szűrtem, majd bepároltam. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (hexán:EtOAc 3,5:1), amelynek eredményeként 

halványsárga olajat kaptam (4). Termelés: 10,194 g (74,4 %); Rf = 0,55 (hexán:EtOAc 3,5:1); 

FTIR-ATR: νmax: 2988, 2102 (νN3), 1378, 1210, 1076 és 1022 cm-1; ESI-MS: [M+H]: 286,2 

(fragmensek: 258,2, 200,2, 142,2, 68,6), számolt [M]: 285,3; 1H NMR (CDCl3. 250 MHz): δ 

5,85 (d, J1,2 = 3,56 Hz, 1H, H-1); 4,62 (d, J1,2 = 3,56 Hz, 1H, H-2); 4,27 (m, J3,4 = 4,7 Hz, 1H, 

H-4); 4,16 (m, J5,6= 4,9 Hz, 1H, H-5); 3,99 (d, J3,4 = 4,7 Hz, 1H, H-3) 3,94 (m, J5,6= 4,9 Hz, 

2H, H-6); 1,5 és 1,43 (s, 6H, 2CH3 1,2-izopropilidén); 1,36 és 1,31 (s, 6H, 2CH3 1,2-

izopropilidén) ppm. 

 

7.3.4.3. Szintézis toluolban: 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-O-(N-imidazol-1-szulfonil)-α-D-

allofuranózt (3e) (1,35 g; 3,45 mmol) toluolban (40 ml) oldottam. Ezután tetra-N-

butilammónium bromidot (3,33 g; 0,0103 mol; 3 ekv), majd NaN3-at (0,67 g; 0,0103 mol;  

3 ekv) adtam az oldathoz és kevertettem 30 percig RT-en. A reakcióelegyet 8 órán keresztül 

80-90 °C között melegítettem. A kivált NaBr-ot leszűrtem, majd a szerves fázist mostam vízzel 

(5x20 ml), NaHCO3 oldattal (2x20 ml) és sós vízzel (1x20 ml). Az egyesített szerves fázist 

szárítottam (MgSO4), szűrtem és bepároltam, amelynek eredményeként színtelen olaj 

formájában kaptam meg a terméket (4) [44b]. Termelés: 0,976 g (99 %); Rf = 0,83 

(EtOAc:hexán 1:1); FTIR-ATR: νmax: 2989, 2111 (νN3), 1375, 1216, 1072 és 1008 cm-1.  

A VRK és IR alapján, további elemzést nem tartottam szükségesnek, a várt termék keletkezett, 

melléktermék nélkül.  

 

7.3.5. 3-Azido-3-dezoxi-1,2-O-Izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7) (N3-XylAFU(ip)-OH) 
előállítása 
 

7.3.5.1. 3-Azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (5): 3-azido-3-dezoxi-

1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (4) (10 g; 0,035 mol) 75 %-os ecetsavban  

(100 ml) oldottam. Az oldatot RT-en kevertettem 3 napon át. A reakcióelegyet vákuumban 

bepároltam. A bepárlási maradékról többször, kevés szerves oldószert (EtOH, EtOAc, toluol) 

pároltam le az ecetsav eltávolítása végett. A kapott sűrű aranyszínű olajat EtOAc:hexán 1:1 

eleggyel kristályosítottam (hozzáadtam az oldószerelegyet és eldörzsöltem az olajat, majd 1-2 

óra állás után kristálykiválás történt). A szilárd anyagot szűrtem, kevés hideg hexánnal mostam. 

A tiszta termék drapp szilárd anyag (5). Termelés: 5,4 g (67%); op: 82-85 °C, ir. [36b] op:  
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86-87 °C; ir. [133a] op: 84-85 °C; Rf = 0,35 (hexán:EtOAc 1:1); FTIR-ATR: νmax: 3404 (νOH), 

2935, 2102 (ν N3), 1384, 1210, 1082 és 1015 cm-1; 1H NMR (CD3OD, 250 MHz): δ 5,81 (d, 

J1,2 = 3,62 Hz, 1H, H-1); 4,67 (d, J1,2 = 3,63 Hz, 1H, H-2); 4,15 (d, J3,4= 3,06 Hz, 1H, H-4); 

3,74-3,55 (m, 4H, H-3,5,6); 2,04 (s, 2H, 2OH); 1,43 és 1,28 (s, 6H, 2CH3) ppm. 

 

7.3.5.2. 3-Azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronaldehid (6): 3-azido-3-

dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (5) (5 g; 0,02 mol) oldottam MeOH/víz 

elegyben (37/62 ml) és 10 °C-ra hűtöttem. A reakcióelegyhez részletekben NaIO4-ot (4,7 g; 

0,02 mol) adtam. A reakcióelegyet 2 napon át kevertettem RT-en. A szervetlen sókat MeOH 

(95 ml) hozzáadásával kicsaptam, szűrtem és többször mostam metanollal. A szűrletet 

bepároltam és világossárga szirup formájában megkaptam a nyers aldehidet (6) (5,6 g);  

Rf = 0,66 (hexán:EtOAc 2:3). Tisztítás nélkül továbbalakítottam.  

 

7.3.5.3. 3-Azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (7): 3-azido-3-dezoxi-

1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronaldehidet (6) (5 g; 0,02 mol) oldottam 50 %-os 

ecetsavban (105 ml), majd apránként hozzáadagoltam kristályos KMnO4-et (5 g; 0,03 mol), 

majd 12 órán át, RT-en erélyesen kevertettem. A reakcióelegyet többször üvegszűrőn szűrtem, 

mostam metanollal, majd az anyalúgot cc. HCl-el pH 1-re állítottam. Az oldathoz telített 

nátrium-szulfit oldatot adagoltam, amíg elszíntelenedett. A reakcióelegyet kloroformmal 

(12x50 ml), majd DCM-el (6x50 ml) extraháltam. Az egyesített szerves fázist szárítottam 

(MgSO4), szűrtem és bepároltam. Az ecetsav nyomainak eltávolítására, többször kevés 

oldószert (EtOH, EtOAc, toluol) pároltam le. A termék aranysárga olaj (7). Termelés: 4,1 g 

(81,5 %); Rf = 0,11 (hexán:EtOAc 1:4); [α]27
D -28° (c 0,75; CHCl3); FTIR-ATR: νmax: 3462 

(νOH), 2993, 2108 (νN3), 1735 (νC=O) 1376, 1210, 1085 és 1023 cm-1; ESI-MS: [M-H] 228,0; 

számított [M]: 229,2; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 9,68 (s, 1H, OH); 5,87 (d, J1,2 = 3,11 Hz, 

1H, H-1); 4,71 (s, 1H, H-4); 4,36 (s, 1H, H-2); 2,34 (s, 1H, H-3); 1,5 és 1,33 (s, 3H, CH3) ppm. 

 
7.3.5.4. Alternatív út az 1,2-O-Izopropilidén-3-azido-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronsav (7)  

(N3-XylAFU(ip)-OH) előállítására 

 

7.3.5.4.1. 1,2-O-izopropilidén-3-O-(4-toluolszulfonil)-α-D-allofuranóz (3g): 1,2:5,6-Di-O-

izopropilidén-3-O-(4-toluolszulfonil)-α-D-allofuranózt (3c) (10 g; 0,016 mol) 75 %-os 

ecetsavban (100 ml) oldottam. A reakcióelegyet egy éjszakán át kevertettem. Az ecetsavat 

szilárd (26,5 g) Na2CO3-al és telített oldatával (45 ml) semlegesítettem pH 7-ig, kis részletekben 

történő adagolással, kevertetés közben. A vizes oldatot ezután kloroformmal extraháltam két 
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részletben (10x 100 ml). Az egyesített szerves fázist sós vízzel (3x 50 ml) mostam, szárítottam 

(Na2SO4), szűrtem, majd vákuumban bepároltam. A bepárlás után kapott nyersterméket 50 %-

os etanolban (200 ml) átkristályosítotva a tiszta, drapp szilárd terméket kaptam (3g). Termelés: 

4 g (40 %); Op: 156-158 °C; Rf = 0,13 (hexán:EtOAc 1:1); FTIR-ATR: νmax: 3317 (νOH), 2981, 

1592 és 1448, 1367, 1176, 1032; RP-HPLC: 15,7 perc; ESI-MS: [M+NH4
+] (m/z): 392,3; 

számolt [M]: 374,4; 1H NMR (DMSO-d6, 250 MHz): δ 7,8 (d, JAr-o = 8,28 Hz, 2H, H-Ar); 7,45 

(d, JAr-m =  8,18 Hz, 2H, H-Ar); 5,67 (d, J3,4 = 3,65 Hz, 1H, H-3); 4,96 (d, J1,2 = 4,61 Hz, 1H, 

H-1); 4,75 (m, J1,2 = 4,61 Hz, 1H, H-2); 4,6 (m, J3,4 = 3,65 Hz, 1H, H-4); 4,49 (m, J5,6= 4,19 

Hz, 1H, H-5); 4,05 (m, J5,6= 4,2 Hz, 2H, H-6); 2,4 (s, 3H, CH3);  1,5 és 1,3 (s, 6H, 2CH3 1,2-

izopropilidén) ppm. 

 

7.3.5.4.2. 1,2-O-izopropilidén-3-O-benzolszulfonil-α-D-allofuranóz (3f): 3-O-bezil-1,2:5,6-

di-O-izopropilidén-α-D-allofuranózt (3d) (0,34 g; 8,49E-04 mol) 75 %-os ecetsavban (5 ml) 

oldottam. A reakcióelegyet 3 napon át kevertettem. A reakcióelegyről vákkumban lepároltam 

a vizes ecetsavat. A bepárlás után kapott nyersterméket 50%-os etanolból (20 ml) 

átkristályosítottam (3f). Termelés: 0,15 g (44 %); op: 137-139 °C; Rf = 0,27 (EtOAc:hexán 1:1); 

FTIR-ATR: νmax: 3373 (νOH), 2989, 1375, 1192 és 1008 (βCH és νSO2); 1H NMR (CDCl3. 

250 MHz): δ 7,99 (d, JAr-o = 7,56 Hz, 2H, H-Ar); 7,71 (d, JAr-p =  7,46 Hz, 2H, H-Ar); 7,59 (d, 

JAr-m =  7,32 Hz, 2H, H-Ar); 5,73 (d, J1,2= 3,66 Hz, 1H, H-1); 4,89 (m, J3,4 = 3 Hz, 1H, H-3); 

4,49 (m, J1,2 = 3,6 Hz, 1H, H-2); 4,17 (d, J3,4= 3 Hz, 1H, H-4); 4,13 (d, J5,6= 2,99 Hz, 1H, H-5); 

3,42 (t, J6A,6B= 4,82 Hz, 2H, H-6); 3,74 (s, 1H, OH); 1,48 és  1,24 (s, 6H, 2CH3 1,2-

izopropilidén) ppm. 
 

7.3.5.4.3. 3-Azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (5): 1,2-O-

izopropilidén-3-O-(4-toluolszulfonil)-α-D-allofuranózt (3g) (1,5 g; 0,004 mol) DMSO-ban  

(25 ml) oldottam. Az oldathoz kevertetés közben NaN3-ot (1,17 g; 5 ekv; 0,018 mol) és 

katalitikus mennyiségű Bu4NHSO4-t (2-3 kristály) adtam. Fél óra RT-en történő kevertetés után 

az oldatot refluxoltattam 135 °C –on, 32 órán keresztül. Az elegyet RT-re hűtöttem, jeges-vízre 

(300 ml) öntöttem, majd DCM-el (5x 50 ml 3 körben) extraháltam, kisózás alkalmazásával.  

Az egyesített szerves fázist többször elválasztottam a felvett víztől, majd sós vízzel (1x 50 ml) 

mostam, szárítottam (Na2SO4), szűrtem, majd vákkumban bepároltam, amelynek 

eredményeként halványsárga olajat kaptam (11). Termelés: 4 g (oldószer tartalmú); Rf = 0,3 

(EtOAc:hexán 1:1); FTIR-ATR: νmax: 3413 (νOH), 2950, 2103 (νN3) cm-1. 
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7.3.6. 3-Amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (8a) (H-XylAFU(ip)-

OH): 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavat (7) (0,94 g; 4,0 mmol) 

szárított piridinben (35 ml) oldottam, majd trifenilfoszfint (1,7 g; 6,4 mmol; 1,6 ekv) adtam az 

oldathoz. A reakcióelegyet 2-3 órán át kevertettem RT-en. Az oldathoz csapadék megjelenéséig 

ammónium-hidroxidot (13,2 ml) csepegtettem, majd tovább kevertettem 2 órán át. A kivált 

csapadékot szűrtem, az anyalúgot bepároltam. A kapott szilárd anyag a főtermék (8a) és a 

trifenilfoszfin oxid keveréke. A nyersterméket DCM-ben oldottam, majd etil-acetát 

hozzáadására krémszínű szilárd anyag vált ki, amelyet szűrtem. A terméket metanolból 

átkristályosítva, fehér szilárd anyagot kaptam (8). Termelés: 76 mg (94 %); op: >235 °C; Rf = 

startvonalon marad, de a termék a kiindulási anyagtól VRK-n jól megkülönböztethető 

(EtOAc:MeOH 9:1); FTIR-ATR: νmax: 2977, 2465 (νOH – karbonsav), 1637 (νasCOO-), 1560, 

1377 (νasCOO-, δs CH3), 1068, 1019 cm-1; ESI-MS: [M+H] 204,2; fr. 156,1, 104,3 m/z; 

számított [M]: 203,19; RP-HPLC: 18,7 perc; 1H NMR (D2O, 250 MHz): δ 5,97 (d, J1,2 = 3,83 

Hz, 1H, H-1); 4,79 (d, J3,4 = 3,85 Hz, 1H, H-4); 4,65 (s, 1H, H-2); 3,86 (d, J3,4 = 3,95 Hz, 1H, 

H-3); 1,39 és 1,21 (s, 6H, 2 CH3) ppm.  

 

7.3.7.  Karboxilcsoporton szubsztituált származékok  
 

7.3.7.1. N-Metil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (9)  

(H-XylAFU(ip)-NHMe): 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavat (7)  

(2 g; 8,8 mmol) oldottam DMF-ben (26 ml) és hűtöttem -15 °C-ra. Az oldathoz TEA-t (1,4 ml), 

majd kevertetés közben klórhangyasavas etilésztert (924 µl) csepegtettem (Oldat I).  

A reakcióelegyet 30 percig kevertettem -10-15 °C-on. A metilamin TEA-t (1400 µl) is 

tartalmazó THF-es oldatát (2M; 4,48 ml) (Oldat II.) 0 °C-ra hűtöttem, majd az Oldat I-hez 

adtam. A reakcióelegyet 1,5 órán át kevertettem 0° és -10 °C között. Ekkor az elegy pH-ja 7-8 

volt. A kivált csapadékot (TEA·HCl) szűrtem, mostam hűtött DMF-el. A reakcióelegyet 

vákuumban bepároltam, majd a maradékot EtOAc-ban (80 ml) oldottam. A szerves fázist 

mostam vízzel (2x30 ml), HCl (2M, 2x30 ml), majd telített NaHCO3 oldattal (2x30 ml) és sós 

vízzel (2x30 ml). Az egyesített szerves fázist szárítottam (MgSO4), szűrtem és bepároltam.  

A nyersterméket oszlopkromatográfiával (eluens: hexán:EtOAc 1:2) tisztítottam (ellenőrzés 

VRK: hexán:EtOAc 1:1), amelynek eredményeként halványsárga olajat kaptam (9). Termelés: 

1,04 g, (46,5 %); Rf = 0,4 (EtOAc:hexán 1:1); FTIR-ATR: νmax: 3372 (νNH), 2970, 2109 (νN3), 

1742 (Amid I., νC=O), 1539 (Amid II., βNH), 1380, 1210 (Amid III., νC-N) cm-1; 
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7.3.7.2. N,N-Dimetil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (10) 

(H-XylAFU(ip)-NMe2): 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavat (7) 

(600 mg; 2,6 mmol), szárított THF-ben (8 ml) oldottam és -15 °C-ra hűtöttem. Kevertetés 

közben TEA-t (480 µl),  majd klórhangyasavas izobutilésztert (446 µl) csepegtettem az 

oldathoz (Oldat I). A reakcióelegyet 30 percig kevertettem -10-15 °C-on. A dimetilamin TEA-

t is tartalmazó (526 µl), THF-es oldatát (2M; 1,4 ml) (Oldat II.) 0 °C-ra hűtöttem, majd az Oldat 

I-hez adagoltam. A reakcióelegyet 1,5 órán át kevertettem 0° és -10 °C között. Ekkor az elegy 

pH-ja 6-7. A kivált csapadékot (TEA·HCl) szűrtem, és mostam hideg THF-el. Az anyalúgot 

bepároltam, majd EtOAc-ban (20 ml) oldottam. A szerves fázist mostam hideg sós vízzel  

(2x10 ml), HCl (2M, 2x10 ml), majd telített NaHCO3 oldattal (2x10 ml) és sós vízzel (2x10 

ml). Az egyesített szerves fázist szárítottam (MgSO4), szűrtem és bepároltam. A nyersterméket 

oszlopkromatográfiával (eluens: EtOAc:MeOH 9:1) tisztítottam (ellenőrzés VRK: 

hexán:EtOAc 1:1), amelynek eredményeként kámfor illatú, aranyszínű olajat kaptam 

(10).Termelés: 0,29 g, (48,3 %). Rf = 0,375 (EtOAc:hexán 1:1); FTIR-ATR: νmax: 2931, 2112 

(νN3), 1644 (Amid I., νC=O), 1211 (Amid III., νC-N) cm-1; ESI-MS: [M+H] 257,2; fragmens: 

199,2 m/z; számolt [M]: 256,26; RP-HPLC: 11,29 min; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 5,27 

(d, J1,2 = 2,94 Hz, 1H, H-1); 4,92 (d, J3,4 = 3,44 Hz, 1H, H-4); 4,59 (d, J1,2 = 2,94 Hz, 1H, H-2); 

3,44 és 3,28 (s, 6H, N(CH3)); 3,2 (d, J3,4 = 3,44 Hz, 1H, H-3); 1,8 és 1,63 (s, 6H, 2CH3 1,2-

izopropilidén) ppm.13C NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 166,17 (C=O); 112,21 (C-(Me2); 104,66 

(C1); 82,52 (C2); 78,13 (C4); 66,6 (C3); 36,81 és 35,98 (2 N-CH3); 26,45 és 25,99 (2 CH3); 
 

7.3.7.3. 3-Amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav-izopropilészter 

(11): Vízmentes izopropanolt (740 μl) -10 °C-ra hűtöttem, majd keverés mellett, tionil-kloridot 

(110 μl) adagoltam hozzá. Az elegyet 20-30 percig kevertettem. A 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-

izopropilidén-xilofuránuronsavat (50 mg; 0,25 mmol) az oldódáshoz éppen szükséges 

izopropanolban (1 ml) feloldottam, majd ezt az oldatot a reakcióelegyhez adagoltam -10 °C-

on. Az adagolás befejezése után az elegyet 30-60 percig kevertettem. A reakciót VRK-val 

követtem (EtOAc:metanol 1:1), majd szobahőmérsékletre melegítettem. A reakcióelegyet 

bepároltam, a maradékot feloldottam diizopropil-éterben (3 ml), a kivált fehér szilárd anyagot 

szűrtem, levegőn szárítottam. Termelés: 43 mg (86 %); Rf = 0,81 (EtOAc:MeOH 1:1); FTIR-

ATR: νmax: 2977, 1735 (νC=O, R-COOR’), 1371, 1224 (νasC-CO-O, δs CH3). A kristályokat 

THF-ben oldottam, az elegy pH-ját 3-ról pH 7-re változtattam szilárd Na2CO3, majd telített 

oldatának adagolásával. A fázisokat elválasztottam, majd a vizes fázist extraháltam THF-el 
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(3x5 ml). A szerves fázist szárítottam (MgSO4), szűrtem, vákuumban bepároltam, amelynek 

során halványsárga olajat kaptam (11), amelyet izoláció nélkül továbbalakítottam N-Boc 

származékká (20) (7.3.8.2.2. fejezet). 

 

7.3.8. 3-Azido-3-dezoxi-α-D-xilofuranóz származékok redukciója és átalakítása 
 

7.3.8.1. Redukció tercier foszfinokkal - Staudinger reakció módosításai 
 

7.3.8.1.1. 1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-glükofuranóz 

(4B): A: 3-azido-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (7) (0,5 g; 1,75 

mmol) oldottam MeOH/THF 1:1 elegyben (21 ml), amelyen N2-t buborékoltattam át. Az oldat 

pH-ja 5 és 6 között volt. Ammónium-hidroxiddal az oldatot pH 10-ig lúgosítottam, N2-

atmoszféra alatt. A reakcióelegyhez trifenilfoszfint (0,735 g; 2,8 mmol, 1,6 ekv) adtam  

3 részletben, majd kevertettem 3 órán át RT-en. További ammónium-hidroxid hozzáadására 

nem vált ki csapadék, viszont kálium-hidroxidot (1%) csepegtetve trifenilfoszfin-oxid csapadék 

jelent meg. A reakcióelegyet további egy órán át kevertettem. A csapadékot szűrtem, az 

anyalúgot bepároltam, majd a maradékot metanolban feloldottam, és az előző folyamatot 

többször megismételtem, amíg csapadék vált ki. Az anyalúg bepárlása halványsárga szirupot 

eredményezett. A nyerstermék a főtermék és trifenilfoszfin-oxid keveréke, amelyet 

oszlopkromatográfiával (eluens: MeOH:EtOAc 1:9) választottam szét. A tiszta főtermék 

aranyszínű olaj (4B). Termelés: 0,07 g, (14 %); Rf = 0,06 (MeOH:EtOAc 1:9); RP-HPLC: 

17,52, 18,65, 21,17 min; ESI-MS (m/z): [M+H]: 520,3; számolt [M]: 519,22; fragmensek: 

260,2; 279,2 (Ph3PO);  FTIR-ATR: νmax: 2987, 1372 cm-1; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 7,5-

7,26 (m, Ar-H); 5,84 (d, J3,4 = 3,29 Hz, 1H, H-3); 5,7 (d, J1,2 = 3,52 Hz, 1H, H-1); 4,38 (d, J1,2 

= 3,5 Hz, 1H, H-2); 4,2 (d, J5,6= 3,55 Hz, 1H, H-5); 3,91 (m, J3,4= 3,3 Hz, 1H, H-4); 3,64 (d, 

J5,6= 59,2 Hz, 2H, H-6);  1,31 (s, 3H, CH3, 1,2-izopropilidén);  1,23 (s, 3H, CH3, 1,2-

izopropilidén); 1,15 (s, 3H, CH3, 5,6-izopropilidén); (s, 3H, CH3, 5,6-izopropilidén) ppm; 31P 

NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 29,73 (R3P=N-R’). 

 

B: 3-azido-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (7) (0,12 g; 0,42 mmol) 

szárított piridinben (3 ml) oldottam, majd trifenilfoszfint (0,121 g; 0,46 mmol; 1,1 ekv) adtam 

hozzá. A reakcióelegyet 2 órán át kevertettem, RT-en. Ezután vizet, majd ammónium-

hidroxidot csepegtettem hozzá csapadék megjelenéséig és egy éjszakán át tovább kevertettem. 

A kivált csapadékot szűrtem, az anyalúgot bepároltam. A nyerstermék drapp szilárd anyag, 

amely a főtermék (4B) és a trifenilfoszfin-oxid keveréke. Ezt a keveréket kétszer kezeltem 

ammónium-hidroxiddal, a csapadékot szűrtem, vízzel mostam és az anyalúgot újra bepároltam. 
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A nyersterméket oszlopkromatográfiával szétválasztottam (eluens etil-acetát:metanol 9:1). A 

megfelelő frakciókat egyesítve és bepárolva, színtelen olajat kaptam (4B). Termelés: 62 mg, 

(47,6%); A vizsgálatok eredményei az A eljárásban foglaltakkal egyezésben voltak. 

  
7.3.8.1.2. 1,2-O-Izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-xilofuránuronsav (7B): 

3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavat (8a) (130 mg, 0,56 mmol) 

szárított THF-ben (3 ml) oldottam és trifenilfoszfint (163 mg, 0,62 mmol) adtam hozzá.  A 

reakcióelegyet 2 órán át RT-en kevertettem. Az oldatot bepároltam, majd a kapott drapp szilárd 

anyagot THF-ben újra feloldottam és hexánba (20x-os térfogat) csepegtettem, így választva el 

a feleslegben levő PPh3-tól. A kivált csontszínű terméket szűrtem és szárítottam (7B) (6,4 mg; 

25 %); op: 132-136 °C; Rf = 0,24 (MeOH:EtOAc 1:2). RP-HPLC: 14,58 perc; ESI-MS: [M+H]: 

464,3 m/z, számolt [M]: 463,4; FTIR-ATR: νmax: 2977, 2465, 1637, 1560, 1377, 1068, 1019 

cm-1. 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 7,72 (m, Ar-H), 6,06 (d, J1,2 = 1,6 Hz, 1H, H-1); 4,57 (s, 

1H, H-4); 4,06 (d, J1,2 = 1,7 Hz, 1H, H-2); 3,74 (d, J3,4 = 3,12 Hz, 1H, H-3); 1,3 és 1,05 (s, 6H, 

2CH3 1,2-izopropilidén) ppm. 31P NMR (CDCl3, 250 MHz): δ = 29,23 (N=PPh3) ppm.  
 

7.3.8.1.3. N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-

xilofuránuronamid (9e): N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-azido-3-dezoxi-α-D-

xilofuránuronamidot (9) (300 mg; 1,23 mmol) dietil-éterben (3 ml) oldottam, majd 

trifenilfoszfint (380 mg; 1,44 mmol; 1,2 ekv) adtam hozzá. A reakcióelegyet 2 órán át, RT-en 

kevertettem, bepároltam vákuumban, visszaoldottam éterben (1 ml), majd az oldatot hexánba 

csepegtettem (10x térfogat). A kivált terméket szűrtem, amelynek eredményeként drapp szilárd 

anyagot kaptam (9e)  (45 mg, 15 %), Op: 93-95 °C; Rf = 0,22 (EtOAc:MeOH 9:1); [α]23
D -4° 

(c 0,5; MeOH); ESI-MS: [M+H] 477,3 m/z; számított [M]: 476,5; RP-HPLC: 18,81 perc; FTIR-

ATR: νmax: 3345, 2985, 1669, 1543, 1215, 1071 cm-1; 1H NMR (d4-MeOH, 250 MHz): δ = 5,99 

(s, 1H, H-1); 4,72 (m, 1H, H-4); 3,98 (m, 1H, H-2); 3,94 (m, 1H, H-3); 2,77 (s, 3H, NHCH3); 

1,41 és 1,24 (s, 6H, 2CH3); 31P NMR: δ = 29,1 ppm. 
 

7.3.8.1.4. N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-amino-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronamid (9C):  

N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-azido-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronamidot (9) (50 mg; 0,2 

mmol) piridinben (1 ml) oldottam, majd tributilfoszfint (53,2 µl; 0,21 mmol) adtam az oldathoz 

szeptumon keresztül. A reakcióelegyet 1,5 órán át kevertettem RT-en, majd hígítottam vízzel 

és ammónium-hidroxidot csepegtettem hozzá, csapadék megjelenéséig. A csapadékot 

leszűrtem, majd az anyalúgot rotációs vákkumbepárlón bepároltam. Az ammónium-hidroxiddal 

történő kezelést még 3x elvégeztem a nyersterméken, amelynek eredményeként szirupos 
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terméket kaptam. Ezt oszlopkromatográfiával tisztítottam (EtOAc:MeOH 9:1). Az utolsó 

frakciókat (Rf ~0,1) vákuumon bepárolva, a tiszta terméket fehér szilárd anyag formájában 

kaptam (9C) (1,5 mg, 35 %), op: >300°C; FTIR-ATR: νmax: 3403, 1683, 1412, 1301, 1133, 806, 

615 cm-1; ESI-MS: [M+H] 217,2 m/z; számított [M]: 216,2; RP-HPLC 19,1 perc; 1H NMR 

(D2O, 250 MHz): δ = 6,03 (d, J1,2 = 1,58 Hz, 1H, H-1); 4,03 (s, 1H, H-4); 3,64 (d, J1,2 = 1,58 

Hz, 1H, H-2); 2,67 (s, 1H, H-3); 1,95 (NH-Me); 1,44 és 1,26 (s, 6H, 2 CH3) ppm.  
 

7.3.8.1.5. N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-

xilofuránuronamid klorid (9B): Az N-metil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamid (9) (1,0 g; 3,8 mmol) metanolos (40 ml) oldatához trifenilfoszfint (1,59 g; 

6,0 mmol) adtam, majd metil terc-butil étert csepegtettem a reakcióelegyhez, hogy a 

trifenilfoszfin feloldódjon. A reakcióelegyet 2-3 órán át kevertettem, RT-en, majd vizet 

csepegtettem hozzá csapadék megjelenéséig, majd tovább kevertettem 2-3 órán át. A kivált 

anyagot szűrtem, majd az anyalúgot bepároltam vákuumban. Metanolt adtam újra a bepárlási 

maradékhoz, újra szűrtem a kivált anyagot és az anyalúgot bepároltam, a víznyomok 

eltávolítása érdekében 2-propanol hozzáadásával. A bepárlási maradékot MTBE-ben oldottam 

(50 ml), majd az oldatot pH 2-3-ra savanyítottam 6M MeOH/HCl-el, majd egy éjszakán át 

kevertettem. A kivált anyagot szűrtem, amelynek eredményeként csontszínű terméket kaptam 

(9B) (0,7 g; 36%). Op: >235 °C; Rf = 0,21 (EtOAc:MeOH 4:1); [α]25
D -75° (c 1, EtOH); ESI-

MS: [M+H]: 217,3 (fr.); 477,4 m/z; számított [M]: 476,5; RP-HPLC: 15,37 perc (R-N=PPh3); 

FTIR-ATR: νmax: 3330, 2983, 1807, 1754, 1702, 1526, 1373, 1205, 1114, 1061, 1023 cm-1; 1H 

NMR (d4-MeOH, 250 MHz): δ = 6,12 (d, J1,2 = 3,46 Hz, 1H, H-1);  4,64 (d, J3,4 = 3,49 Hz, 1H, 

H-4); 4,53 (d, J1,2 = 3,46 Hz, 1H, H-2);  3,64 (d, J3,4 = 3,49 Hz, 1H, H-3);   2,65 (N-metilamid), 

1,3-1,2 (s, 6H, 2 CH3 1,2-izopropilidén) ppm; 13C NMR (d4-MeOH, 250 MHz): δ = 169,9 (C5); 

114,07 (C7); 106,36 (C1); 86,3-86,2 (C2); 81,14-81,05 (C4); 61,31 (C3); 26,87 (C6); 26,43-26,24 

(C8 és C9 1,2-izoprpopilidén) ppm; 31P NMR: δ = 40,55 (NH+=PPh3) ppm. 

 
7.3.8.1.6. N,N-dimetil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-

xilofuránuronamid (10B): Az N,N-dimetil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamidot (10) (0,30 g; 1,16 mmol) dietil-éterben (3 ml) oldottam és trifenilfoszfint 

(335 mg; 1,27 mmol) adtam hozzá. A reakcióelegyet 2 órán át állni hagytan RT-en, majd 

vákuumban bepároltam. A bepárlási maradékot oldottam éterben (1 ml), majd hexánba 

csepegtettem (10x térfogat) és állni hagytam 0°C-on egy éjszakán át. A kivált fehér anyagot 

szűrtem, amely az (10B) és (10C) keveréke (29 mg). Op: 60-64 °C; Rf: 0,2 (EtOAc:MeOH 4:1); 
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FTIR-ATR: 3227, 2931, 1643, 1436, 1207, 1069, 1018 cm-1; ESI-MS: [M+H] 491,4 m/z; 

számított [M-10B]: 490,5; RP-HPLC: amin (10C) 14,47, két foszfinimin (10B) konfomer 18,89 

és 28,31; 1H NMR (250 MHz, CDCl3): a) iminofoszforán major konformer δ = 7,63-7,50 (aril-

H), 5,96 (d, J1,2 = 3,59 Hz, 1H, H-1); 4,78 (d, J3,4 = 3,29 Hz, 1H, H-4); 4,36 (d, J1,2 = 3,59 Hz, 

1H, H-2); 4,98 (d, J3,4 = 3,29 Hz, 1H, H-4); 3,04 és 2,90 (s, 2 N-CH3); 1,44 és 1,25 (s, 2 CH3) 

ppm; b) iminofoszforán minor konformer δ = 7,47-7,37 (aril-H); 5,90 (d, J1,2 = 3,59 Hz, 1H, H-

1); 4,95 (d, J3,4 = 3,53 Hz, 1H, H-4); 4,51 (d, J1,2 = 3,59 Hz, 1H, H-1); 4,89 (d, J3,4 = 3,53 Hz, 

1H, H-4); 2,99 és 2,87 (s, 2 N-CH3); 1,44 és 1,22 (s, 2 CH3) ppm; c) amino vegyület δ = 6,24 

(d, J1,2 = 3,17 Hz, 1H, H-1); 4,89 (d, J3,4 = 3,53 Hz, 1H, H-4); 4,29 (d, J1,2 = 3,17 Hz, 1H, H-2); 

3,64 (d, J3,4 = 3,53 Hz, 1H, H-4); 2,72 és 2,53 (s, 2 N-CH3); 2,16 (s, C3-NH2); 1,36 és 1,17 (s, 

6 H, 2 CH3) ppm. 

 

7.3.8.1.7. N,N-dimetil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid 

(10C): Az N,N-dimetil-3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamidot (10, 

0,29 g; 1,13 mmol) piridinben (3 ml) oldottam, majd trifenilfoszfint (0,326 g; 1,24 mmol) adtam 

hozzá. A reakcióelegyet 2 órán át állni hagytam RT-en. Az oldathoz vizet és ammónium-

hidroxidot csepegtettem, csapadék megjelenéséig és állni hagytam egy éjszakán át. A kivált 

szilárd anyagot szűrtem, az anyalúgot vákuumban bepároltam, amelynek eredményeként drapp 

nyersterméket kaptam. A nyersterméket még 3x ammónium-hidroxidos kezelésnek vetettem 

alá. Az oszlopkromatográfiás tisztítás (etil acetát:metanol 9:1) után, a megfelelő frakciókat 

vákuumban bepárolva a terméket aranysárga olaj formájában kaptam (10C) (0,13 g; 50 %); Rf: 

0,28 (EtOAc:MeOH 2:1); [α]24.5
D 24,7° (c 0,85; CHCl3); FTIR-ATR: 3296, 2986, 1644, 1375, 

1211, 1059, 1011 cm-1; ESI-MS: [M+H] 231,2 m/z; számított [M]: 230,2; RP-HPLC: 2,86; 

7,58; 18,9; 1H NMR (250 MHz, CDCl3): δ = 5,88 (d, J1,2 = 3,52 Hz, 1H, H-1); 4,72 (d, J3,4 = 

3,26 Hz, 1H, H-4); 4,3 (d, J1,2 = 3,46 Hz, 1H, H-2);   3,56 (d, J3,4 = 3,26 Hz, 1H, H-3); 2,97 és 

2,83 (N-dimetilamid); 1,89 (C3-NH2); 1,36 és 1,17 (s, 6H, 2 CH3 1,2-izopropilidén) ppm; 13C 

NMR (CDCl3, 250 MHz): δ = 167,72 (C=O); 111,44 (C-(Me2); 104,45 (C1); 85,58 (C2); 77,91 

(C4); 58.27 (C3); 36,9 és 35,6 (N-CH3); 26,6 és 25,9 (s, 6H, 2 CH3 1,2-izopropilidén) ppm. 

 

7.3.8.1.8. 1,2-O-Izopropilidén-3-amino-3-dezoxi-α-D-glükofuranóz (4d): 3-azido-3-dezoxi-

1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (7) (0,3 g; 0,00105 mol) oldottam 50% 

MeOH/THF (2 ml) elegyben.  N2-atmoszféra alatt tributilfoszfint (0,419 ml; 0,00168 mol; 1,6 

ekv) adagoltam hozzá. A reakcióelegyet 3 órán át, RT-en kevertettem. A reakciót VRK-al 

követtem (MeOH:EtOAc 1:9). Az oldathoz trietilamint (0,5 ml; 0,0035 mol; 2,1 ekv) 

adagoltam, és egy éjszakán át kevertettem. Csapadék kiválás nem történt, ezért a reakcióelegyet 
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bepároltam. A maradékot metanolban oldottam, és 2M HCl-t adagoltam hozzá pH 2-ig. Az 

oldatot újra bepároltam. A szilárd bepárlási maradék a főtermék és a tributilfoszfin oxid 

keveréke. Ezt DCM-ben oldottam, amelynek eredményeként halványsárga szilárd anyag vált 

ki, amelyet szűrtem, majd metanolban oldottam, és végül Na2CO3 oldattal pH 8-ra állítottam. 

Az oldatot szűrtem, az anyalúgot bepároltam. A terméket fehér szilárd anyag formájában 

kaptam (4d), amely pozitív eredményt adott a ninhidrin teszten (84 mg, 28 %). Op: >150 °C 

bomlás; Rf (só) = 0; Rf (szabad amin) = 0,15 (MeOH:EtOAc 1:9); [α]25
D nem mutatott optikai 

aktivitást (c 1, H2O); RP-HPLC: 4,17 min; ESI-MS: [M+H]: 220,2; 459,4; számított [M-4d]: 

219,2; FTIR-ATR: νmax: 3292, 2932, 1589, 1455, 1378, 1217, 1069, 1012, 884, 621 cm-1; 1H 

NMR (D2O, 250 MHz): δ 6,04 (d, J1,2 = 1,82 Hz, 1H, H-1); 4,67 (d, J1,2 = 1,28 Hz, 1H, H-2); 

4,17 (m, J3,4 = 7,71 Hz, 1H, H-4); 3,39-3,94 (m, J3,4 = 7,71 Hz ; J5,6 = 2,37 Hz ; H-3-5-6); 2,85 

(s, C3-NH2); 1,40 és 1,56 (s, 6H, 2 CH3 1,2-izopropilidén); 13C-DEPT NMR (D2O, 250 MHz): 

δ 107,05 (C1); 87,58 (C2); 81,76 (C4); 71,29 (C5); 58,65 (C6); 51,50 (C3); 27,59 és 28,01 (2 CH3 

1,2-izopropilidén) ppm. 

 

7.3.8.2. Katalitikus redukció H-Cube készülékkel 
 

7.3.8.2.1. 3-amino-3-dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranóz (4c): 3-azido-3-

dezoxi-1,2:5,6-di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (4) (282 mg; 0,98 mmol) metanolban 

(29 ml; 35 mmol/L) oldottam. Az H-Cube készülék paramétereit a következőkre állítottam:  

10 % Pd/C, 60 °C; 10 bar; 0,3 ml/perc. Ezután a 4 vegyület metanolos oldatát átvezetve a 

készüléken, több frakciót szedtem és az átalakulást VRK-val (EtOAc:hexán 1:3,5) követtem.  

A paraméterek stabil beállásáig szedett frakció visszaforgatásra került. A reakció 2 órán át 

tartott, amelynek eredményeként, halványsárga olajat kaptam (4c). Termelés: 201 mg, (71,2 

%); Rf = 0 – startvonalon fut (MeOH:EtOAc 1:9) a kiindulási anyagtól VRK-al jól 

megkülönböztethető; RP-HPLC: 16,8 min; ESI-MS (m/z): [M+H]: 260,2; számolt [M]: 259,3;  

FTIR-ATR: νmax: 3373 (νs NH2, νNH),  2989, 1671 (βsNH2), 1375, 1216, 1064 és 1008 (νC-N) 

cm-1; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 5,68 (d, J1,2 = 3,54 Hz, 1H, H-1); 4,2 (d, J1,2 = 3,58 Hz, 

1H, H-2); 3,96 (m, J3,4= 3,3 Hz, 1H, H-4); 3,77 (m, J5,6= 19,73 Hz, 3H, H-5,6); 3,34 (m, J3,4= 

3,33 Hz, 1H, H-3); 2,17 (s, 2H, NH2); 1,29 és 1,21 (s, 6H, 2CH3, 1,2-izopropilidén); 1,14 és 

1,09 (s, 6H, 2CH3, 5,6-izopropilidén) ppm; 13C NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 111,83 (C1,2-

izopropilidén); 109,62 (C5,6-izopropilidén); 105,34 (C1); 86,75 (C2); 81,71 (C4); 73,24 (C5); 68,4 (C6); 

57,66 (C3); 27,15 és 27,07 (CH3 1,2-izopropilidén); 26,44 és 25,55 (CH3 5,6-izopropilidén) 

ppm. 
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7.3.8.2.2. N-Metil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid (16):  

A 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamidot (9) (314 mg; mmol) 

acetonitrilben (37 ml, 35 mmol/L) oldottam. Az H-Cube készülék paramétereit a következőkre 

állítottam: 10 % Pd/C, 70 °C; 10 bar; 0,2 ml/perc. Ezután a 9 vegyület MeCN-es oldatát a 

készüléken átvezetve, több frakciót szedtem és az átalakulás VRK-al (EtOAc:hexán 4:1) 

követtem. Az átalakulás nem volt teljes, ezért a reakciót megismételtem az alábbi 

paraméterekkel: 70 °C; 10 bar; 0,2 ml/perc. A paraméterek stabil beállásáig szedett frakció 

visszaforgatásra került. A reakció 6 órán át tartott, amelynek eredményeként halványsárga 

olajat kaptam (16). Termelés: 300 mg, (95 %); Rf = 0 – startvonalon fut (EtOAc:hexán 4:1), jól 

megkülönböztethető a kiindulási anyagtól. A szabad aminocsoportot ninhidrin teszttel 

mutattam ki és részletes vizsgálat nélkül továbbalakítottam (7.3.8.3.5. fejezet). 

 

7.3.8.2.3. N,N-Dimetil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid 

(15): N,N-Dimetil-1,2-O-izopropilidén-3-azido-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronamidot (10) (390 

mg; 1,2 mmol) redukáltam a 4 vegyületnél leírt eljárással. Az H-Cube készülék paramétereit a 

következőkre állítottam: 10 % Pd/C, 60 °C; 10 bar; 0,3 ml/perc. Ezután a 10 vegyület metanolos 

oldatát pumpálva bele, több frakciót szedtem és az átalakulás VRK-al (EtOAc:hexán 4:1) 

követtem. A paraméterek stabil beállásáig szedett frakció visszaforgatásra került. A reakció  

2 órán át tartott, amelynek eredményeként halványsárga olajat kaptam (15). Termelés: 264 mg, 

(85,4 %); Rf = 0 – startvonalon fut (MeOH:EtOAc 1:9) (kiindulási anyag Rf = 0,6); RP-HPLC: 

7,17 min; FTIR-ATR: νmax: 3380 (νs NH2, νNH),  2985, 1748 (νC=O), 1645 (Amid I. νC=O és 

νC-N), 1376, 1210 (νC-N és βNH), 1071, 1016 cm-1; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 5,92 (d, 

J1,2 = 3,65 Hz, 1H, H-1); 4,76 (d, J3,4 = 3,38 Hz, 1H, H-4); 4,37 (d, J1,2= 3,56 Hz, 1H, H-2); 3,6 

(m, J3,4= 3,34 Hz, 1H, H-3); 2,99 és 2,85 (s, 6H, N(CH3)2); 2,58 (s, 2H, NH2); 1,38 (s, 3H, CH3, 

1,2-izopropilidén); 1,2 (s, 3H, CH3, 1,2-izopropilidén) ppm; 13C NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 

168,1 (C=O); 111,83 (C1,2-izopropilidén); 104,79 (C1); 85,81 (C2); 78,01 (C4); 58,49 (C3); 37,2 és 

36,01 (N(CH3)2); 26,98 és 26,33 (CH3 1,2-izopropilidén) ppm.  

 

7.3.8.3.  Aminocsoporton szubsztituált származékok  
 

7.3.8.3.1. 3-N-Boc-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav 

izopropilészter (20): 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-Izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav 

izopropilésztert (11) (48 mg; 1,95E-04 mol) THF-ben oldottam (3 ml), majd Boc2O-t (0,12 g; 

0,55 mmol; 1,2 ekv) adagoltam hozzá. A reakcióelegyet melegítettem 6 órán át, 45-55 °C 

között. A reakcióelegyet RT-re hűtöttem, majd bepároltam, amelynek eredményeként sárga 
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szirupot kaptam. A szirupot kloroformban feloldva és kristályosítva, sárga kristályos anyagot 

kaptam (20). Termelés: 10 mg (23 %); op: 134-138 °C; Rf = 0,9 (EtOAc:hexán 2:1); FTIR-

ATR: νmax: 3325 (νNH), 2981, 1751 (νC=O – R-COOR’); 1703 (Amid I., νC=O, R-CONHR’), 

1519 (Amid II., βNH, R-CONHR’), 1208 (νC-O, νC-N), 1160, 1096, 1024 (βCH, νC-N); 1H 

NMR (CDCl3; 250 MHz): δ 5,95 (d, J1,2= 3,45 Hz, 1H, H-1); 5,12 (m, J3,4= 6,33 Hz, 1H, H-

3,4); 4,53 (m, J1,2 = 3,39 Hz, 1H, H-2); 4,76 (k, J= 3,95 Hz, 1H, (COO)CH(CH3)2); 1,51 és 1,4 

(s, 2CH3, 6H, 1,2-izopropilidén); 1,3 és 1,29 (s, 3H, (COO)(CH)CH3)2 ); 1,26-1,21 (3CH3, 9H, 

Boc) ppm. 

 

7.3.8.3.2. 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-(N-Fmoc-amino)-3-dezoxi-α-D-glükofuranóz (17): 

3-amino-3-dezoxi-1,2:5,6-Di-O-izopropilidén-α-D-glükofuranózt (4c) (201 mg; 0,775 mmol) 

dioxánban (1,5 ml) oldottam. Fmoc-OSu-t (313 mg; 0,93 mmol; 1,2 ekv) oldottam 1,5 ml 

dioxánban, majd hozzáadtam az oldathoz. Ezután NaHCO3 oldatot (32 mg; 0,5 ekv; 0,5 ml 

vízben) csepegtettem a reakcióelegyhez (pH 5). Az oldathoz még szilárd NaHCO3–ot adtam 

(100 mg) pH 8-ig. A reakciót egy éjszakán át kevertettem RT-en. A reakcióelegyet 100 ml jégre 

öntöttem, majd a vizes fázist extraháltam DCM-el (3x25 ml). Az egyesített szerves fázist 

szárítottam (MgSO4), szűrtem és bepároltam. A sárgásfehér nyersterméket 

oszlopkromatográfiával tisztítottam, a megfelelő első frakciókat bepárolva, tiszta terméket 

kaptam, halványsárga olaj formájában (17). Termelés: 346 mg, (92,7 %). Rf = 0,9 

(EtOAc:hexán 4:1); FTIR-ATR: νmax: 3358 (νNH), 2921, 1738 (νC=O), 1449 (Amid II.), 1372, 

1213 (Amid III., νC-N), 1069, 1023 cm-1; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 7,88 (s, 1H, NH); 

7,62-7,17 (m, 8H, Fmoc); 5,65 (d, J1,2 = 3,5 Hz, 1H, H-1); 4,82 (d, J1,2 = 3,5 Hz, 1H, H-2); 4,71 

(d, J3,4 = 4,04 Hz, 1H, H-4); 4,71 (d, J = 4,04 Hz, 2H, CH2 Fmoc); 4,41 (d, J = 7,37 Hz, 1H, H-

1 Fmoc); 4,34 (d, J3,4 = 4,04 Hz, 1H, H-3); 4,21 (s, 1H, H-5); 3,83 (d, J = 6,18 Hz, 2H, H-6); 

1,37 és 1,30 (s, 6H, 2CH3 1,2-izopropilidén); 1,18 és 1,15 (s, 6H, 2CH3 5,6-izopropilidén) ppm; 
13C NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 168,7 (C=O); 144,62 (Fmoc C2); 142, 44 (Fmoc C13); 141,41 

(Fmoc C7); 141,25 (Fmoc C8); 128,18 (Fmoc C3); 127,74 (Fmoc C12); 127,48 (Fmoc C6); 

127,41 (Fmoc C9); 127,08 (Fmoc C4); 127 (Fmoc C11); 125,18 (Fmoc C5); 124,87 (Fmoc 

C10); 119,96 (C(CH3), 5,6-izopropilidén); 109,81 (C1); 104,38 (C(CH3) 1,2-izopropilidén); 

72,84 (C2); 64,99 (C4); 61,25 (C5); 60,40 (Fmoc CH2); 50,36 (C6); 47,21 (C3); 46,3 (Fmoc 

C1); 26,56 és 26,08 (2 CH3; 1,2-izopropilidén); 25,4 és 24,9 (2 CH3; 5,6-izopropilidén) ppm. 

 

7.3.8.3.3. 1,2-O-izopropilidén-3-(N-Fmoc-amino)-3-dezoxi-α-D-glükofuranóz (18): 

1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-(N-Fmoc-amino)-3-dezoxi-α-D-glükofuranózt (17) (346 mg; 
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0,72 mmol) oldottam 75 %-os ecetsavban (10 ml). Az oldatot RT-en kevertettem 2 napon át.  

A reakcióelegyet vákuumban bepároltam. A bepárlási maradékról többször, kevés szerves 

oldószert (EtOH, EtOAc, toluol) pároltam le, az ecetsav eltávolítása végett. A kapott sárga 

szirupot oszlopkromatográfiával tisztítottam (eluens: EtOAc:hexán 1:1). A tiszta termék fehér 

olaj (18). Termelés: 150 mg (47%); Rf = 0,25 (hexán:EtOAc 1:1); FTIR-ATR: νmax: 3381 (νOH, 

NH), 2926, 1711 (νC=O), 1543 (Amid I), 1456 (Amid II), 1248, 1024 cm-1; 1H NMR (d6-

DMSO-D2O, 250 MHz): δ 7,65 (d, JNH-H3 = 7,35 Hz, 1H, NH); 7,54-7,05 (m, 8H, Fmoc); 5,77 

(d, J1,2 = 3,34 Hz, 1H, H-1); 4,46 (d, J1,2 = 3,39 Hz, 1H, H-2); 4,39-4,35 (m, 1H, H-4 és 2H, 

CH2 Fmoc); 4,13-3,99 (m, 1H, H-1 Fmoc és 1H, H-3); 3,7-3,52 (m, 1H, H-5 és 2H, H-6); 1,40 

és 1,19 (s, 6H, 2CH3 1,2-izopropilidén) ppm. 

 

7.3.8.3.4. 1,2-O-izopropilidén-3-(N-Fmoc-amino)-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronaldehid 

(19): 1,2-O-izopropilidén-3-(N-Fmoc-amino)-3-dezoxi-α-D-glükofuranózt (18) (150 mg; 0,34 

mmol) oldottam MeOH/víz elegyben (3/2 ml) és 10 °C-ra hűtöttem. A reakcióelegyhez 

részletekben nátrium-perjodátot (0,14 g; 0,34 mmol) adtam. A reakcióelegyet 12 órán át 

kevertettem RT-en. A szervetlen sókat MeOH (3 ml) hozzáadásával kicsaptam, szűrtem és 

többször mostam metanollal. A szűrletet bepároltam és fehér szirup formájában megkaptam a 

nyers aldehidet (19) (5,6 g); Rf = 0,66 (hexán:EtOAc 2:3). Vákuumszárítás után, de tisztítás 

nélkül továbbalakítottam. Termelés: 101 mg (72 %); Rf = 0,63 (EtOAc:hexán 1:1); FTIR-ATR: 

νmax: 3353 (νNH), 2926, 1712 és 1656 (νC=O), 1537 (Amid I), 1449 (Amid II), 1378, 1146, 

1043 cm-1; 1H NMR (d3-MeCN, 250 MHz): δ 9,51 (s, 1H, CHO); 7,8-7,27 (m, 8H, Fmoc); 5,95 

(s, 1H, H-1); 4,07 (s, 1H, H-2); 4,48-3,98 (m, H-4; CH2 Fmoc; H-1 Fmoc és H-3-5-6); 1,42 és 

1,26 (s, 6H, 2CH3 1,2-izopropilidén) ppm. 

 

7.3.8.3.5. N-Metil-3-acetamido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronamid 

(21): Piridint (1,5 ml) 0°C-ra hűtöttem, majd ecetsav-anhidridet (0,8 ml) adtam hozzá, amelyet 

1 órán át, hűtés közben kevertettem. N-Metil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamidot (16) (300 mg, 1,38 mmol) piridinben (0,5 ml) oldottam, majd a Py/Ac2O 

elegyhez csepegtettem, továbbra is hűtés közben. A reakcióelegy egy éjszakán át keverve RT-

re melegedett. Az oldatot ezután jégre (100 ml) öntöttem. Kiválást nem tapasztaltam, ezért a 

vizes fázist DCM-el (6x 10 ml) extraháltam. A szerves fázist 2M HCl (2x 10 ml), majd NaHCO3 

oldattal (2x 10 ml) és végül sós vízzel (1x 10 ml) mostam. Az egyesített szerves fázist 

szárítottam (MgSO4), szűrtem, majd bepároltam, a terméket halványsárga olaj formájában 

kaptam (21). Termelés: 94 mg, (26,2 %); Rf = 0,66 (EtOAc:hexán 4:1); RP-HPLC: 10,88 perc; 
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ESI-MS (m/z): [M+H]: 287,3; számolt [M]: 258,2;  FTIR-ATR: νmax: 3349 (νNH)  2926, 1743 

(νC=O), 1663 (Amid I. νC=O és νC-N), 1543 (Amid II.) 1367, 1216 (νC-N és βNH), 1016 

(νC-N) cm-1; 1H NMR (CDCl3, 700 MHz): δ 6,68 (d, JNH-Me= 3,21 Hz, 1H, NH); 6,22 (d, JNH-

H3 = 3,46 Hz, 1H, NH); 5,9 (d, J1,2 = 3,22 Hz, 1H, H-1); 4,86 (d, J3,4 = 3,3 Hz, 1H, H-4); 4,15 

(m, J1,2= 3,22Hz, 1H, H-2); 4,04 (m, J3,4= 7,14 Hz, 1H, H-3); 2,69 (s, 3H, NHCH3); 1,94 (s, 

3H, Ac-CH3); 1,42 (s, 3H, CH3, 1,2-izopropilidén); 1,24 (s, 3H, CH3, 1,2-izopropilidén) ppm; 
13C NMR (CDCl3, 700 MHz): δ 170,82 (AmidC=O); 168,94 (AcC=O); 111,27 (qC1,2-izopropilidén); 

107,6 (C1); 85,32 (C2); 82,09 (C4); 56,47 (C3); 27,06 (NHCH3); 26,29 és 25,28 (CH3 1,2-

izopropilidén); 21,58 (Ac-CH3); ppm.  

 

7.3.8.3.6. N,N-Dimetil-1,2-O-izopropilidén-3-acetamido-3-dezoxi-α-D-xilofuránuronamid 

(22): Piridint (1,5 ml) 0°C-ra hűtöttem, majd ecetsav-anhidridet (0,8 ml) adtam hozzá, és 1 órán 

át, hűtés közben kevertettem. N,N-Dimetil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronamidot (15) (264 mg; 1,14 mmol) piridinben (0,5 ml) oldottam, majd a Py/Ac2O 

elegyhez csepegtettem, továbbra is hűtés közben. A reakcióelegy egy éjszakán át keverve RT-

re melegedett. Az oldatot ezután jégre (100 ml) öntöttem. Kiválást nem tapasztaltam, ezért a 

vizes fázist kloroformal (5x 20 ml) extraháltam. A szerves fázist 2M HCl (2x 5 ml) és NaHCO3 

oldattal (2x 10 ml) extraháltam. Az egyesített szerves fázist szárítottam (MgSO4), szűrtem, 

majd bepároltam, a terméket aranysárga olaj formájában kaptam (22). Termelés: 155 mg, (58,7 

%); Rf = 0,69 (MeOH:EtOAc 1:9); RP-HPLC: 5,77 min; ESI-MS (m/z): [M+H]: 273,2; fr. 

215,2 számolt [M]: 272,3; FTIR-ATR: νmax: 3290 (νNH)  2931, 1748 (νC=O), 1652 (Amid I. 

νC=O és νC-N), 1368, 1217 (νC-N és βNH), 1078, 1016  (νC-N) cm-1; 1H NMR (CDCl3, 250 

MHz): δ 5,97 (d, J1,2 = 3,58 Hz, 1H, H-1); 4,96 (d, J3,4 = 3,95 Hz, 1H, H-4); 4,61 (d, J1,2= 3,97 

Hz, 1H, H-2); 4,5 (m, J3,4= 3,56 Hz, 1H, H-3); 3,62 (d, JNH-H3= 2,21 Hz, 1H, H3); 2,96 és 2,81 

(s, 6H, N(CH3)2); 1,81 (s, 3H, Ac-CH3); 1,4 (s, 3H, CH3, 1,2-izopropilidén); 1,18 (s, 3H, CH3, 

1,2-izopropilidén) ppm; 13C NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 170,78 (AcetilC=O); 167,42 (AmidC=O); 

112,39 (qC1,2-izopropilidén); 104,8 (C1); 84,55 (C2); 75,45 (C4); 56,2 (C3); 36,9 és 36,1 (N(CH3)2); 

27,0 és 26,4 (CH3 1,2-izopropilidén); 23,21 (Ac-CH3); ppm.  

 

7.3.9. Homodimerek előállítása 
 

7.3.9.1. 3-Azido-3-dezoxi-di-(1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuron) N-metilamid (23): 

3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavat (7) (100 mg, 0,43 mmol) THF-

ben (2 ml) oldottam, majd hűtöttem -15 °C-ra. Az oldathoz TEA-t (80 µl) és klórhangyasavas 

izobutilésztert (74 µl) adtam, majd 30 percet kevertettem (Oldat I). A hőmérsékletet -10-15 °C 
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között tartottam. Ezután N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-

xilofuránuronamidot (204 mg; 0,43 mmol; 1 ekv), TEA-t (160 µl) is tartalmazó THF/DMF 

elegyben (1:1; 3 ml) oldottam (Oldat II), hűtöttem 0 °C-ra majd az I oldathoz adtam.  

A reakcióelegyet 1,5 órán át, 0- -10 °C között kevertettem, amely további egy éjszakán át RT-

re emelkedett. Az oldat pH-ját ellenőriztem (pH 10). A kivált csapadékot (TEA·HCl) szűrtem, 

és mostam hideg THF-el. A reakcióelegyet bepároltam, majd visszaoldottam EtOAc-ban (20 

ml). A szerves fázist mostam sós vízzel (2x5 ml), telített Na2CO3 oldattal (5 ml), és sós vízzel 

(5 ml) újra. Az egyesített szerves fázist szárítottam (MgSO4), szűrtem, majd bepároltam. 

Nyerstermékként csontszínű szilárd anyagot kaptam (72 mg; 39 %). A terméket 

oszlopkromatográfiával tisztítottam (EtOAc:hexán 4:1). A megfelelő frakciókat egyesítve és 

bepárolva fehér kristályos anyagot kaptam (23). Termelés: 48 mg, (26,2 %); op: 230-234 °C; 

Rf = 0,43 (EtOAc:hexán 4:1); FTIR-ATR: νmax: 3353 (νNH), 2986, 2112 (νN3), 1678 (Amid I., 

νC=O), 1527 (Amid II., βNH), 1375, 1217 (νC-N és βNH), 1080 és 1017 (νC-N) cm-1; ESI-

MS: [M+H] 428,3, fragmens: 370,3 m/z, számolt: 427,4; RP-HPLC: 7,37 perc; 1H NMR 

(CDCl3, 250 MHz): δ 7,22 (s, 1H, NH); 7,16 (d, JNH= 8,16 Hz, 1H, NH(Me));  5,94 (d, J1,2 = 

3,32 Hz, 1H, H-1); 5,81 (d, J1,2 = 3,21 Hz, 1H, H-1); 4,76 (d, J1,2 = 4,18 Hz, 1H, H-2); 4,3 (d, 

J1,2 = 3,36 Hz, 1H, H-2); 4,66 (m, J3,4= 5,73 Hz, 1H, H-4); 4,53 (m, J3,4= 3,25 Hz, 1H, H-4); 

4,06 (m, J3,4= 21,44 Hz, 1H, H-3); 2,02 (s, 1H, H-3); 2,78 és 2,76 (s, 6H, N(CH3)2); 1,44 és 

1,41 (s, 6H, 2CH3, 1,2-izopropilidén); 1,25 és 1,18 (s, 6H, 2CH3, 1,2-izopropilidén) ppm.  

 

7.3.9.2. 3-Azido-3-dezoxi-di-(1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuron) N,N-dimetilamid 

(24): 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsavat (7) (315 mg, 0,0013 mol) 

DMF-ben (6 ml) oldottam, majd hűtöttem -15 °C-ra. Az oldathoz TEA-t (240 µl) és 

klórhangyasavas izobutilésztert (222 µl) adtam, majd 30 percet kevertettem (Oldat I).  

A hőmérsékletet -10-15 °C között tartottam. Ezután N-metil-3-amino-3-dezoxi-1,2-O-

izopropilidén-α-D-xilofuránuronamidot (314 mg; 0,0013 mmol; 1 ekv), TEA-t (240 µl) is 

tartalmazó DMF-ben (6 ml) oldottam (Oldat II), hűtöttem 0 °C-ra majd az I oldathoz adtam.  

A reakcióelegyet 2,5 órán át, 0- -10 °C között kevertettem, amely további egy éjszakán át RT-

re emelkedett. A reakcióelegyet bepároltam, majd visszaoldottam EtOAc-ba (20 ml). A kivált 

csapadékot (TEA·HCl) szűrtem, mostam hideg EtOAc-al. A szerves fázist sós vízzel (2x5 ml), 

telített Na2CO3 oldattal (5 ml), és sós vízzel (5 ml) mostam. Az egyesített szerves fázist 

szárítottam (MgSO4), szűrtem, majd bepároltam. Nyerstermékként csontszínű szilárd anyagot 

kaptam. A terméket oszlopkromatográfiával tisztítottam, EtOAc:hexán 4:1 eluenssel.  
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A középső frakciókat egyesítve és bepárolva, halványsárga olajat kaptam (19). Termelés: 44 

mg, (7 %); Rf = 0,5 (EtOAc:hexán 4:1); FTIR-ATR: νmax: 3293 (νNH), 2926, 2111 (νN3), 1711 

(νC=O), 1656 (Amid I., νC=O), 1535 (Amid II., βNH), 1375, 1248 (νC-N és βNH), 1160 és 

1032 (νC-N) cm-1; 1H NMR (CDCl3, 250 MHz): δ 7,36 (d, JNH-H3= 8,09 Hz, 1H, NH);  5,99 (d, 

J1,2 = 3,6 Hz, 1H, H-1); 5,95 (d, J1,2 = 3,37 Hz, 1H, H-1); 4,6 (d, J1,2 = 3,62 Hz, 1H, H-2); 4,56 

(d, J1,2 = 3,39 Hz, 1H, H-2); 4,37 (d, J3,4= 3,94 Hz, 1H, H-4); 4,35 (d, J3,4= 3,57 Hz, 1H, H-4); 

3,79 (d, J3,4= 6,62 Hz, 1H, H-3); 3,07 és 2,96 (s, 6H, N(CH3)2); 1,51 és 1,3 (s, 6H, 2CH3, 1,2-

izopropilidén); 1,46 és 1,23 (s, 6H, 2CH3, 1,2-izopropilidén) ppm; 

minor: 5,1 (d, J1,2 = 3,9 Hz, 1H, H-1); 5,04 (d, J1,2 = 4 Hz, 1H, H-2); 4,71 (d, J3,4 = 3,51 Hz, 1H, 

H-3); 4,66 (d, J3,4 = 3,52 Hz, 1H, H-4); 3,04 és 2,94 (s, 6H, N(CH3)2) ppm. 
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83. ábra A doktori munkám során előállított legfőbb szénhidrát származékok és β-peptidek (kék kerettel jelölve az 

irodalomban még nem megtalálható, új vegyületek). 

 

 
 
9.1.  A H5 és H10 peptidek HPLC tisztításának és analízisének körülményei 
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A H5 és H10 peptidek RP-HPLC tisztításának körülményei (A): Phenomenex Jupiter C18 

oszlop (21,2x250 mm), víz/MeCN elegy (A eluens: 0,1 % TFA tartalmú víz; B eluens: 0,08 % 

TFA tartalmú 95 % MeCN – 5 % víz elegy) gradiens elúció (15%→75% B eluens, 120 perc, 4 

ml/perc áramlási sebesség, 220 és 280 nm-en történő UV-detektálás). A H5 és H10 peptidek 

RP-HPLC analízisének paraméterei (B): Phenomenex Jupiter C18 oszlop (4,6x150 mm), 

víz/MeCN elegy (A eluens: 0,1 % TFA tartalmú víz; B eluens: 0,08 % TFA tartalmú 95 % 

MeCN – 5 % víz elegy) gradiens elúció (5%→95→5% B eluens, 50 perc, 1 ml/perc áramlási 

sebesség, 220 és 280 nm-en történő UV-detektálás). 

 

9.2. A H0, H5 és H10 peptidek FTIR-spektroszkópiai vizsgálatainak körülményei 

 

A H0, H5 és H10 FTIR spektrumait, Bruker-Equinox-55 típusú, folyékony N2-el hűtött 

MCT detektorral rendelkező spektrométerrel végeztem, 0,05 mm-es fix rétegvastagságú, BaF2 

küvettában, 4000-750 cm-1 tartományban, 4 cm-1 felbontással, D2O-ban. Minden spektrum az 

oldószer elnyelésével korrigálva lett. A H5 spektrumait, 0,36-7,2 mM 

koncentrációtartományban, pH 3-on, 25 °C-on vettem fel. A pH-függő méréseket (pH 4,0; pH 

5,4 és pH 7,0) 1,0-2,5 mg/ml (0,36-0,72 mM) koncentráció között valósítottam meg. A H10 

esetén, a görbéket 1,0-2,5 mg/ml (0,3-0,6 mM) között, pH 3-on és pH 7-en, 25 °C-on vettem 

fel. A spektrum felbontásokat, az OPUS 6.0 szoftver Curve Fit módszerével végeztem. 

 
9.3. A 3-dezoxi-3-foszfinimino-α-D-furanóz származékok kvantumkémiai számításainak 

paraméterei 

 

A konformáció keresést 10000 lépéses Monte Carlo Multiple Minimum (MCMM) 

módszerrel végeztük. Minden egyes Monte Carlo lépésben véletlenszerűen változtattuk az 

iminofoszforánok torziós szögeit (0-180° közötti tartományban). Majd az így kapott 

elrendeződések energiáját minimalizáltuk a Pollack-Ribiere konjugált gradiensek módszerével. 

Az egyes szerkezeteket a globális minimumtól 21 kJ/mol energiatartományon belül megőriztük. 

A számításokhoz az OPLS erőteret [135 a, b] alkalmaztuk, a szolvatációs hatást (metanol 

oldószer) GB/SA algoritmussal modelleztük. Az így kapott szerkezetsokaságból a 

legreprezentatívabb szerkezetet választottuk ki további optimálásra. A szerkezet és 

energiaoptimálást DFT módszerrel (M06-2x/6-311++G**), PBF szolvatációs algoritmus, 

metanol oldószer) végeztük a Schrödinger Jaguar [135c] program felhasználásával. 
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Témavezetőm, Dr. Farkas Viktor által végzett számolások (a (9B) molekula esetén 49. 

ábra, a (7B) vegyület esetén pedig 51. ábra A) Gaussian 09 programmal készültek [135e]. A 

legkisebb energiájú szerkezeteket B3LYP/6-31+G(d) bázis alkalmazásával, a ψ torziós szög 

változtatásával nyertük. A szerkezetek geometriai optimalizálását és a frekvencia számításokat 

B3LYP/6-311++G(d,p) bázis segítségével vákuumban, illetve IEFPCM szolvatációs 

algoritmus alkalmazásával vízben végeztük el. Az NBO analízis az NBO 5.9 [135f], illetve a 

kutatócsoport által fejlesztett ábrázoló programmal készült. 

 

24. Táblázat A 3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-furanóz kulcs intermedierek ab initio módszerrel 

meghatározott relatív energiái és szerkezeti paraméterei 

 

O
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Konformerek ψ (°) dO···N 

(Å) 
dO···P 
(Å) 

ΔG298,15K 

(kcal/mol) 

Boltzmann 
eloszlás 

(% - 298K) 

Q: OH (7B) 
vákuumban 111,2 3,3 4,3 

0 

92,0 
vízben 34,6 4,1 5,5 94,0 

Q: NHMe (9B) 
vákuumban 121,5 3,4 3,8 100,0 

vízben 115,7 3,5 4,0 87,6 

Q: NMe2 (10B) 
vákuumban 123,6 3,4 3,8 58,2 

vízben -77,0 3,3 4,7 97,7 
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84. ábra A 3-amino-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-xilofuránuronsav (8a) (nagy spektrum) és a Boc-

védőcsoporttal védett 3 gyűrűs β-laktám típusú melléktermék (kis spektrum) FTIR-spektruma. 

 
9.4. Gyantakapacitás meghatározás 
 

Az éterrel, majd vákuumban szárított gyantából 4-6 mg, a referenciaként vett Fmoc-

Ala-OH aminosavból pedig 1-2 mg közötti mennyiséget mértem ki keverőbabával ellátott 

edényekbe, majd külön-külön 200 μl DMF-et és 200 μl piperidint adtam hozzájuk, 

párhuzamosan. Ezután a reakcióelegyek 30 percig, szobahőmérsékleten kevertetődtek. A 

reakcióidő letelte után a reakciólegyeket 25 ml-es mérőlombikba mértem át, majd MeOH-al 

jelig töltöttem és az oldatokat homogenizáltam. Párhuzamosan egy vak mintát is készítettem, 

ugyanilyen módon, egy 25 ml-es mérőlombikba csupán 200 μl DMF-et és 200 μl piperidint 

mértem, majd jelig töltöttem MeOH-val. Eztuán UV-spektrométer segítségével meghatároztam 
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a három oldat abszorbanciáját. Az Fmoc-csoport aminosavról történő hasítása során kapott 

dibenzofulvén-piperidin addukt erős UV-elnyelést mutat 301 nm-nél.  

A kapott addukt mért abszorbanciája a Lambert-Beer törvény (A = ε·c·l) alapján 

egyenesen arányos annak mennyiségével, amelyből szintén egyenes arányossággal 

megállíptható a felkapcsolódott aminosav mennyisége is, amelyet az alábbi képlet alapján 

mmol (aminosav = AA) / g (gyanta = gy) dimenzióval kaptam meg:  

 
mmol

g
=

(1000 × m AA × A 301 gy)

(A 301 AA × M AA × m gy)
 

 

9.5. Gyantakapacitás (Cl-tartalom) és (7) vegyület N-tartalmának mérése elemanalízissel 

25. Táblázat. A 2-Cl-Trt gyanta kapacitásának (Cl-tartalom) és a 3-azido-3-dezoxi-1,2-O-izopropilidén-α-D-

xilofuránuronsav (7) N-tartalmának meghatározása elemanalízissel:  

A: Kiindulási 2-Cl-Trt gyanta mosása DMF-el (2x), DCM-el (5x), MeOH-al (5x), dietil-éterrel (3x) és 

szárítása vákkumban.  

B: A peptid hasított 2-Cl-Trt gyanta mosása DCM-el (5x), iPrOH-al (5x), dietil-éterrel (3x) és szárítása 

vákkumban 

 
A: Kiindulási gyanta 

(két Cl) 
Mért Cl-tartalom: 12,3 
Számolt: 22,6 (100%) 

B: Peptid hasított gyanta 
(egy Cl) 

Mért Cl-tartalom: 7,08 
Számolt: 12,8 

Gyantakapacitás 
(aktív Cl-tartalom) 

Cl-tartalom különbség: 5,22 
Számolt: 12,8 
 1,47 mmol/g 

(7) vegyület N-tartalma 5,2 % 
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85. ábra A: Az Fmoc-GGPGG-OH (25) és B: a H-GGPGG-OH (26) α-heterooligomerek ECD-spektrumai négy 

oldószerben (MeCN: piros; MeOH: zöld; TFE: sötétkék; víz: világoskék). 

Δε 

λ / nm λ / nm 

Fmoc-GGPGG-OH (25) 
H-GGPGG-OH (26) 

A B 
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86. ábra Az Fmoc-GGPGG-OH (25) α-heterooligomer ECD-spektrumai háromféle TFE:víz elegyben  

(30:70 = piros; 50:50 = zöld; 70:30 = sötétkék).  

Fmoc-GGPGG-OH (25) 
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87. ábra Az N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-xilofuránuronamid (9B) 2D NMR spektrumai (negatív ROESY: világoskék; pozitív ROESY: 

sötétkék; TOCSY: lila; COSY: piros) 
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88. ábra Az N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-xilofuránuronamid (9B) 2D NMR spektrumai (negatív ROESY: világoskék; pozitív ROESY: 

sötétkék; TOCSY: lila; COSY: piros) 
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89. ábra Az Fmoc-GGPGG-OH (29) α-pentamer 2D NMR spektruma (negatív ROESY: zöld; pozitív ROESY: piros; COSY: kék) 
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90. ábra Az Fmoc-GGPGG-OH (29) α-pentamer 2D NMR spektrumának alifás tartománya (negatív ROESY: zöld; pozitív ROESY: piros; COSY: kék)  
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91. ábra Az Fmoc-GGPGG-OH (29) α-pentamer 2D NMR spektrumának NH-NH régiója (negatív ROESY: zöld; pozitív ROESY: piros; COSY: kék) 
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92. ábra Az Fmoc-GGPGG-OH (29) α-pentamer 2D NMR 13C-HSQC spektruma 
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93. ábra A H-GGPGG-OH (30) α-pentamer 2D NMR spektruma (negatív ROESY: zöld; pozitív ROESY: piros; COSY: kék) 
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94. ábra A H-GGPGG-OH (30) α-pentamer 2D NMR spektrumának alifás tartománya (negatív ROESY: zöld; pozitív ROESY: piros; COSY: kék) 
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95. ábra A H-GGPGG-OH (30) α-pentamer 2D NMR 13C-HSQC spektruma  
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96. ábra Az Fmoc-GGXGG-OH (27) β-pentamer 2D NMR spektruma (negatív ROESY: zöld; pozitív ROESY: 

piros; TOCSY: narancssárga; COSY: világoskék) 
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26. Táblázat Az N-metil-1,2-O-izopropilidén-3-dezoxi-3-trifenilfoszfinimino-α-D-xilofuránuronamid (9B)  

2D NMR sepktrumának asszignációja 

 
Asszignáció w1 w2 

  

ppm 

1H-1H 
FH1 - H6 6,684 1,335 
FH1 - H7 6,695 1,201 
FH2 - H1 4,652 6,691 
FH2 - H7 4,650 1,203 
FH2 - Hδ# 4,653 7,806 
FH2 - Hε# 4,664 7,586 
FH3 - H1 3,675 6,690 
FH3 - Hδ# 3,675 7,804 
FH3 - Hε# 3,679 7,585 

FH3 - IminNH 3,681 9,333 
FH4 - H1 4,613 6,686 
FH4 - H3 4,627 3,677 
FH4 - H6 4,624 1,339 
FH4 - Hδ# 4,624 7,806 
FH4 - Hε# 4,627 7,584 
FH4 - Hξ 4,624 7,696 
FH4 - NH 4,629 7,518 

FH4 - IminNH 4,597 9,326 
FH5 - Hδ# 2,601 7,800 
FH5 - Hε# 2,593 7,578 
FH5 - NH 2,595 7,519 
FH6 - H1 1,343 6,694 
FH7 - H1 1,205 6,691 
FHδ# - H3 7,805 3,675 

FHδ# - IminNH 7,801 9,349 
FHε# - Hδ# 7,580 7,798 
FNH - H5 7,515 2,597 

IminNH - FH3 9,332 3,674 
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27. Táblázat Az Fmoc-GGPGG-OH (29) α-pentamer 2D NMR spektrumának asszignációja 

 
Asszignáció 

Fmoc-GGPGG-OH 
w1 w2 

1H-1H ppm 
FmocHα-Hα 3,255 3,254 

FmocHα-G1'HN 3,261 7,699 
FmocHβ#-Hξ 4,628 7,725 

Fmoc'Hα-FmocHα 3,794 3,256 
Fmoc'Hα-Hα 3,787 3,789 
Fmoc'Hβ#-Hξ 4,626 7,655 

Fmoc'Hξ-FmocHξ 7,39 7,724 
G1Hα1-HN 4,136 8,111 

G1Hα1-G1'Hα# 4,146 3,608 
G1Hα2-HN 4,073 8,107 

G1Hα2-G1'Hα# 4,058 3,608 
G1Hα2-G1'HN 4,076 7,703 
G1'Hα#-G1HN 3,603 8,11 

G1'Hα#-HN 3,601 7,7 
G1'HN-G1HN 7,699 8,112 
G2Hα#-G1HN 3,772 8,107 

G2Hα#-NH 3,787 7,125 
G2Hα#-G2'NH 3,787 6,802 
G2'Hα#-G2NH 3,253 7,126 

G2'Hα#-NH 3,258 6,803 
G2'NH-G2NH 6,795 7,126 

P3Hα-Hβ1 4,418 2,295 
P3Hα-Hβ2 4,424 2,011 
P3Hα-Hγ# 4,409 2,101 

P3Hα-G4HN 4,425 8,604 
P3Hβ1-Hβ2 2,301 2,016 
P3Hδ1-Hγ# 3,71 2,1 
P3Hδ2-Hβ1 3,642 2,295 
P3Hδ2-Hγ# 3,651 2,103 
G4Hα2-HN 3,928 8,608 

G4Hα2-G5HN 3,922 7,933 
G5Hα#-HN 3,727 7,93 
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28. Táblázat A H-GGPGG-OH (30) α-pentamer 2D NMR spektrumának asszignációja 

 

Asszignáció 
H-GGPGG-OH w1 w2 

1H-1H ppm 
G1Hα#-NH 3,868 8,434 

G1Hα#-G2HN 3,897 8,538 
G1NH-G2HN 8,434 8,543 
G2Hα#-HN 4,200 8,538 

G2Hα#-P3Hδ1 4,195 3,687 
G2Hα#-P3Hδ2 4,197 3,646 
cG2Hα1-NH 4,161 8,572 
cG2Hα2-NH 3,930 8,567 
P3Hα-Hβ1 4,450 2,311 
P3Hα-Hβ2 4,458 2,004 
P3Hα-Hδ1 4,440 3,690 
P3Hα-Hδ2 4,442 3,649 
P3Hα-Hγ# 4,444 2,060 

P3Hα-G4HN 4,449 8,679 
P3Hβ2-G4HN 2,006 8,678 
P3Hδ1-Hβ1 3,689 2,306 
P3Hδ1-Hβ2 3,689 2,003 

P3Hδ1-G4HN 3,689 8,678 
P3Hδ2-Hβ1 3,644 2,305 
P3Hδ2-Hγ# 3,660 2,059 

P3Hδ2-G4HN 3,652 8,679 
P3Hγ#-G4HN 2,060 8,679 
cP3Hα-G2Hα# 4,625 4,187 

cP3Hα-Hβ# 4,634 2,398 
cP3Hα-Hγ# 4,640 2,192 

cP3Hα-cG4HN 4,640 8,738 
cP3Hβ#-Hγ# 2,392 2,189 

cP3Hγ#-cG4HN 2,182 8,737 
G4Hα#-HN 3,967 8,680 

G4Hα#-G5HN 3,967 8,005 
cG4Hα#-HN 4,016 8,739 

cG4Hα#-cG5HN 4,025 8,140 
G5Hα#-HN 3,817 8,005 

G5HN-G4HN 8,010 8,679 
cG5Hα#-HN 3,824 8,140 
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29. Táblázat Az Fmoc-GGXGG-OH (27) β-pentamer 2D NMR spektrumának asszignációja 

 
Asszignáció 

Fmoc-GGXGG-OH 
w1 w2 

1H-1H ppm 
FmocHα-Hβ 4,704 7,726 
FurH3-NH 3,784 7,276 

FurH3-G2NH 3,789 8,255 
furH3-NH 3,374 6,793 
G1NH-NH 8,355 8,354 

G1NH-g1NH 8,353 8,003 
G1Hα#-NH 4,707 8,355 

g1NH-G1NH 8,003 8,358 
g1NH-NH 8,004 8,002 
g1Hα#-NH 4,739 8,002 
G2NH-NH 8,253 8,255 

G2NH-g2NH 8,255 7,817 
G2Hα#-NH 3,870 8,255 

g2NH-G2NH 7,816 8,256 
g2NH-NH 7,816 7,818 
g2Hα#-NH 3,618 7,817 
G3NH-NH 8,401 8,403 

G3NH-g3NH 8,399 8,567 
G3Hα#-NH 3,958 8,402 

G3Hα#-G4NH 3,970 8,067 
g3NH-G3NH 8,567 8,402 

g3NH-NH 8,562 8,567 
g3Hα#-NH 4,036 8,567 
G4NH-NH 8,067 8,069 

G4NH-g4NH 8,068 8,140 
G4Hα#-NH 3,709 8,068 

g4NH-G4NH 8,135 8,069 
g4NH-NH 8,141 8,141 
g4Hα#-NH 3,797 8,142 
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97. ábra Az 1,2:5,6-di-O-izopropilidén-3-O-benzolszulfonil-α-D-glükofuranóz (3k) egykristály és 

röntgendiffrakciós szerkezete 
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