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KUTATÁSI TERV 
 

Szintetikus módszer fejlesztése oligoszacharidok szintézisére alkalmas L-

hexózok előállítására és felhasználásuk heparin-analóg vegyületek 

gazdaságos szintézisére 
 

1. Bevezetés: 

A ritka, de biológiailag széles körben elterjedt L-hexózok, valamint ennek megfelelő 6-

dezoxi párjai fontos szerepet töltenek be a természetben
1
. Habár az L-hexózok nem annyira 

elterjedtek, mint az enantiomerjei a D-hexózok, mégis számos nagyon fontos biomolekula 

részét képezik. Az L-cukrok kereskedelmi úton ugyan elérhetőek, viszont többségük nagyon 

drága (1. táblázat), ezért kiemelkedő jelentőségű ezen származékok gazdaságos 

előállításának kutatása, amely a szénhidrátkémia története során mindig nagy kihívást jelentett 

a kémikusok számára. 
L-cukor Ár/1g (EUR) L-cukor Ár/1g (EUR) 

L-idóz 1390 L-glükóz 49 

L-altróz 1210 L-gulóz 40 

L-talóz 1060 L-fukóz 11 

L-allóz 840 L-ramnóz 0.21 

L-galaktóz 260 D-mannóz 0.23 

L-mannóz 53 D-glükóz 0.008 

1. táblázat: Az L-cukrok és az általunk tervezett kiindulási anyagok kereskedelmi árai
2 

 

AZ L-cukrok egy része ugyan megtalálható számos természetes forrásban, pl.: az 

alginátban
3
 (1, anionos poliszacharid, amely β-D-mannuronsav és α-L-guluronsav 1-4 

glikozidos kötéssel összekapcsolódó monomerjeiből épül fel), amely a barnamoszatok 

sejtfalában nagy mennyiségben fordul elő, vagy például a jól ismert, daganatellenes hatású 

antibiotikumban, a Streptomyces verticillus által termelt Bleomicin A2-ben (2), amely L-

gulózt tartalmaz
4-7

. 

 
1. ábra: Az alginát monomerjének (1) és a Bleomicin A2-nek (2) a szerkezete 

 

További kiemelkedő jelentőségű L-cukor az L-iduronsav, amely fontos szerepet tölt be az 

egyes glikózaminoglikánok ismétlődő diszacharid egységeinek felépítésében. Ezekben az 

ismétlődő egységekben az egyik molekula mindig valamilyen amino-szénhidrát (N-
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acetilglükózamin vagy N-acetilgalaktózamin), míg a másik molekula általában egy uronsav 

(D-glükuronsav vagy L-iduronsav). Ilyen glikózaminoglikán pl.: a heparin, a hialuronsav, a 

heparán-, kondroitin- és dermatán-szulfát
8-10

 is. 

A heparin és származékai (pl.: a szintetikus Fondaparinux, 3) véralvadásgátló 

tulajdonságaik miatt a mai napig az egyik legtöbbet forgalmazott gyógyszerek a 

thromboemboliás betegségek megelőzésében, illetve kezelésében. A Fondaparinux (3) 

jelenleg az egyetlen, Arixtra
®
 néven, a gyógyászatban is használt szintetikus heparin-analóg 

molekula. Előállítására elsőként a Sanofi és az Organon gyógyszergyárak dolgoztak ki egy 55 

lépéses szintézist
11

. 

 
2. ábra: A Fondaparinux (Arixtra

®
) szerkezete 

 

Kutatócsoportunk, jelenleg országosan egyedülálló módon, oligoszacharidok 

szintézisével foglalkozik, ezen belül több éve vizsgáljuk, új, szintetikus véralvadás-gátló 

pentaszacharidok előállításának lehetőségét. E kutatások keretében szintetizáltunk számos 

heparin-analóg oligoszacharidot (di-, tri- és pentaszacharidokat)
12-14

. Ezen származékaink 

képezik alapját a Dr. Bereczky Zsuzsanna (DE LMI, Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék, 

véralvadás-gátlás és dokkolási vizsgálatok) valamint Prof. Dr. E. Kövér Katalin (DE TTK, 

Szervetlen és Analitikai Kémiai Tanszék, NMR és ITC vizsgálatok) kutatócsoportjaival való 

együttműködésünknek, akikkel az AT Budapest 3 (ATBp3), egy Magyarországon előforduló 

mutáns antitrombin működésének pontosabb feltérképezésén dolgozunk. Ezek mellett, a 

hamarosan záró OTKA PD pályázatom során sikeresen továbbfejlesztettünk egy irodalomban 

már régebben leírt módszert, melyet alkalmazva, elsőként állítottunk elő megfelelően védett, 

aktiválható anomer csoporttal rendelkező, 5,6-telítetlen D-glükóz származékokból (5, 6) jó 

hozammal és az eddigieknél gazdaságosabban L-idóz származékokat (7, 8), továbbá ezen 

vegyületek felhasználásával sztereoszelektív glikozilezési próba-reakciókat hajtottunk 

végre
15

. A kutatások során előállított tioglikozid származékokról az elvégzett reakciók alapján 

elmondhatjuk, hogy alkalmasak lehetnek heparin-analóg oligoszacharidok szintézisére. 

 
3. ábra: Az L-idóz származékok előállítása és glikozilezési reakciójuk 

 

Az irodalmi példákból és a bemutatott eredményekből jól látható, hogy az L-hexózok 

milyen sokrétűen felhasználható, biológiailag jelentős monoszacharid építőelemek, amelyek 

természetes forrásból nem vagy csak nagyon költségesen nyerhetők ki. Bols és munkatársai
16

 

2014-ben leírták ugyan a nyolc L-hexóz tioglikozid donor szintézisét egy általuk fejlesztett 
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módszerrel, de a használt alapanyagok (L-fukóz és L-ramnóz) és reagensek (pl.: iridium 

katalizátor) ára miatt, ezek a szintézisek nagyon költségesek és körülményesek, nagy tételben, 

gazdaságosan nem megvalósíthatóak. 

Célunk egy olyan új, egyszerűen és gazdaságosan kivitelezhető előállítási módszer 

fejlesztése, mely megfelelő optimalizálás után alkalmas mind a nyolc, tioglikozid donorként 

használható L-hexóz előállítására, amely nagymértékben egyszerűsítheti és bővítheti ezen 

szénhidrátszármazékok felhasználását. Célunk továbbá egy új és hatékony reakcióút 

kidolgozása a kereskedelmi forgalomba is kapható Fondaparinux (3) szintézisére az általunk 

fejlesztett módszerrel előállított L-idóz donor felhasználásával. 

 

2. A nyolc L-hexóz szintézisének megvalósítása 5,6-telítetlen tioglikozidokból: 

A megfelelően védett monoszacharidok szintézisét a legolcsóbban és legkönnyebben 

beszerezhető D-hexózokból (D-glükóz és D-mannóz) tervezzük megvalósítani. Célunk olyan 

ortogonálisan védett L-hexóz származékok gazdaságos szintézise, melyek nagyobb tagszámú, 

α- ill. β-glikozidos kötést tartalmazó oligoszacharidok szintézisére is alkalmasak lehetnek. 

 

2.1 L-hexózok szintézise D-glükózból 

Az első két L-hexóz előállítását D-glükózból kiindulva tervezzük megvalósítani. 

Továbbá diizopropil-glükofuranózon keresztül a D-glükóz a 3-as helyzetű OH- csoportjának 

epimerizációjával könnyen átalakítható D-allózzá, amiből szintén előállítható további két L-

hexóz. Tehát ebből a két vegyületből lehetőségünk nyílik 4 L-hexóz előállítására. Korábbi 

vizsgálataink alapján már tudjuk azt, hogy a C-5 epimerizációnak az α-térállású anomer 

csoport kedvez, ezért mind a két származékból α-etiltio-glikozidot alakítanánk ki, majd 

bevisszük az oligoszacharid szintézisek szempontjából megfelelő védőcsoportokat. A 

célvegyületeken tervezzük éter- (benzil, Bn) illetve észter-csoportok (benzoil, Bz) kialakítását 

is. Így lehetőségünk nyílik szélesebb körben optimalizálni az általunk fejleszteni kívánt 

átalakítási módszert, valamint elemezhetjük az előállított donor molekulák glikozilezési 

reakciókban való alkalmazhatóságát is különböző védőcsoportok jelenléte mellett. Az így 

előállított exometilén származékokat hidroborálási/oxidációs reakcióban alakítjuk át a 

megfelelő L-konfigurációjú termékké. A tervezett reakcióúton két származékot (L-ido és L-

talo) közvetlenül elő tudnánk állítani. Továbbá ezen két vegyületből, néhány lépésben, 

lehetőségünk nyílna az L-altro és az L-manno származék szintézisére is. 

 
4. ábra: D-glükózból kiinduló szintézisek 

 

2.2 L-hexózok szintézise D-mannózból 

A további négy L-hexóz szintézise megvalósítható D-mannózból kiindulva. Ehhez 

szintén α-tioglikozidot tervezünk előállítani, ami mannóz esetében egyszerűbben 

kivitelezhető, mint glükóznál, majd a védőcsoportok kialakítása után a 22-es származékból 

folytatva a szintézist a 23-as exometilénen keresztül előállítjuk az L-gulózt és ezt 
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továbbalakítva eljuthatunk az L-allózhoz. A 22-es vegyület 3-as helyzetű hidroxilcsoportjának 

epimerizációjával lehetőségünk van előállítani a 26-os D-altróz származékot, amiből a már 

bemutatott reakcióúton szintetizálható az L-galaktóz és az L-glükóz is. 

 

5. ábra: D-mannózból kiinduló szintézisek 

 

3. Új reakcióút kidolgozása Fondaparinux előállítására 

 

3.1 Retroszintetikus terv 

A Fondaparinux (3) előállításához a védett pentaszacharidot 2+3 blokkszintézissel 

tervezzük előállítani egy diszacharid donor (30) és egy triszacharid akceptor (31) kapcsolási 

reakciójában. A DE diszacharid egység szintéziséhez egy triklóracetimidát donorral (32) 

tervezzük glikozilezni az E tioglikozid akceptort (33). Az FGH triszacharidot a GH 

diszacharid akceptor (35) és az F monoszacharid donor (34) kapcsolásával állítjuk elő. A GH 

diszacharid szintézisét pedig az ortogonálisan védett L-idóz (36) és a szintén ortogonálisan 

védett D-glükózamin (37) származékokból tervezzük megvalósítani. Azokat a 

hidroxilcsoportokat, ahol a végtermékben szulfát-észter csoportok lesznek benzil-

csoportokkal maszkírozzuk. A végtermékben levő szabad OH-kat benzoil-csoportokkal, az 

amino-csoportokat pedig azid formában védjük. Az általunk tervezett szintézis így 39 

lépésből áll, ami jelenleg az egyik legrövidebb szintézis útnak számít az irodalomban. 

 
6. ábra: A Fondaparinux előállításának retroszintetikus terve 
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3.2 A monoszacharid építőelemek szintézise 

A Fondaparinux előállítását mindösszesen kettő, a kereskedelmi forgalomban is kapható 

monoszacharidból: D-glükózból és D-glükózaminból kiindulva tervezzük megvalósítani (7. 

ábra). D-glükóz egységből a G- és az E-egység szintézisét valósítanánk meg. Az E-egység 

(L-idorunsav prekurzor) előállítására az általunk fejleszteni kívánt módszert használnánk fel 

optimalizálás után, előállítva így a sztereoszelektív glikozilezési reakcióban használható, 

ortogonálisan védett L-idóz donort. Ezen reakcióút egyik köztitermékéből pedig 2 lépésben 

előállítható a G-egység (D-glükuronsav prekurzor) is. Az uronsav funkciót pentaszacharid 

szinten tervezzük kialakítani. 

 
7. ábra: Az uronsav prekurzorok szintézise 

 

Az aminocukor építőelemeket irodalmi példákhoz
17

 hasonló módon tervezzük 

előállítani, annyi módosítással, hogy a benzil- és a benzoil védőcsoportok helyét felcseréljük a 

molekulákban. 

 
8. ábra: Az aminocukor építőelemek előállítása 

 

4. A kutatás várható eredménye, jelentősége: 

A kutatási munka eredményes esetben könnyebbé, gazdaságosabbá és ezáltal 

hatékonyabbá teheti valamennyi L-hexóz és belőlük készült származékaik szintézisét, továbbá 

az L-idóz és a Fondaparinux hatékony előállítása új lendületet adhat a heparin-alapú 

gyógyszerkutatásnak is. Optimális esetben az előállított L-hexózok kereskedelmi forgalomban 

történő értékesítése is előtérbe kerülhet. Figyelembe kell venni azonban a szintetikus szerves 

kémia bizonytalanságát, ha a szintézisek közben kiderül, hogy bizonyos reakciók nem 

kivitelezhetőek az adott vegyületeken. Ebben az esetben egyéb más védőcsoportok 

alkalmazása vagy más alternatív útvonalak/reakciók keresése kerülhet előtérbe. Mindezek 

mellett a tervezett vegyülettípusok előállítása hozzájárulhat a szénhidrátkémiai 

szintézismódszerek (glikozilezési reakciók, védőcsoport manipulációk) fejlődéséhez. Az L-

hexózok felhasználásával készülhetnek biológiailag hatásos molekulák (pl. aminodezoxi-L-

cukrok, aminoglikozid-antibiotikumok), melyek gyógyszerkémiai fejlesztés alapját 

képezhetik. A szintetikus munkát, kiegészítve a szerkezet-felderítési eredményekkel, referált 

nemzetközi és hazai folyóiratokban tervezzük publikálni (7-8 publikáció), valamint egy PhD 

dolgozatban és 3-4 diplomamunkában közzétenni. Tervezzük az elért eredmények 

bemutatását hazai és külföldi konferenciákon. 
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5. Munkaterv 

 

Első év 

 Az α-etiltio-glükopiranozid nagy mennyiségű előállítása, a tervezett védőcsoportok 

(észter, éter) bevitele, az 5,6-telítetlen D-glükóz származékok szintézise, az 

eliminációs reakció optimalizálása 

 A D-allóz szintézise D-glükózból nagy mennyiségben, az α-etiltio-allozid előállítása és 

a tervezett védőcsoportok kialakítása, az 5,6-telítetlen D-allóz származékok szintézise 

 A hidroborálási/oxidációs próbareakciók elvégzése, optimalizálása, a reakcióban 

keletkezett termék konfigurációjának analízise 

 Az L-cukrok donorrá alakítása: a 4,6-acetálgyűrű kialakítása, a reakciók optimalizálása 

  Az L-ido és az L-talo konfigurációjú vegyületek továbbalakítási reakcióinak tesztelése 

 Az eredmények referált nemzetközi folyóiratban való publikálása (2 publikáció) 

 

Második év 

 Az L-altro és L-manno származék előállítása, konfiguráció analízis 

 Az α-feniltio-mannopiranozid nagy mennyiségű előállítása, a tervezett védőcsoportok 

(észter, éter) bevitele, az 5,6-telítetlen D-mannóz származékok szintézise, az 

eliminációs reakció optimalizálása 

 A Fondaparinux szintéziséhez szükséges L-idóz donor nagy mennyiségű szintézise 

 Az eredmények publikálása egy PhD disszertációban 

 A D-altróz nagy mennyiségű előállítása a tervezett D-mannóz származékból 

 Az L-gulóz és az L-galaktóz származékok szintézise és donorrá alakítása 

 Az eredmények referált nemzetközi folyóiratban való publikálása (3 publikáció) 

 

Harmadik év 

 Az 5,6-telítetlen D-altróz származékok szintézise, az eliminációs reakció 

optimalizálása az adott származékokon 

 A Fondaparinux szintéziséhez szükséges glükózamin monomerek nagy mennyiségű 

előállítása 

 Az L-allóz és az L-glükóz származékok előállítása, konfiguráció analízis 

 A Fondaparinux előállításához szükséges glükuronsav prekurzor szintézise 

 A DE diszacharid donor és az FGH triszacharid akceptor szintézise, glikozilezési 

reakciók optimalizálása 

 A védett pentaszacharid előállítása [2+3]-as blokkszintézissel, a végleges csoportok 

kialakítása, szerkezetanalízis 

 Az eredmények referált nemzetközi folyóiratban való publikálása (3 publikáció) 

 
Irodalomjegyzék 

1. De Lederkremer, R. M.; Gallo-Rodriguez C., Adv. Carbohydr. Chem. Biochem., 2004, 59, 9-67. 

2. Frihed, T. G.; Bols, M.; Pedersen, C. M., Chem. Rev., 2015, 115, (9), 3615-3676. 

3. Draget, K. I.; Taylor, C., Food Hydrocolloids, 2011, 25, 251-256. 

4. Umezawa H., Pure Appl. Chem., 1971, 28, 665-680. 

5. Boger, D. L.; Honda, T., J. Am. Chem. Soc., 1994, 116, 5647-5656. 

6. Boger, D. L.; Teramoto, S.; Zhou, J., J. Am. Chem. Soc., 1995, 117, 7344-7356. 

7. Yu, Z.; Schmaltz, R. M.; Bozeman, T. C.; Paul, R.; Rishel, M. J.; Tsosie, K. S.; Hecht, S. M., J. Am. Chem. 

Soc., 2013, 135, 2883-2886. 

8. Turnbull, J.; Powell, A.; Guimond, S., Trends Cell Biol., 2001, 11, 75-82. 

9. Codée, J. D. C.; Stubba, B.; Schiattarella, M.; Overkleeft, H. S.; van Boeckel, C. A. A.; van Boom, J. H.; van 

der Marel, G. A., J. Am. Chem. Soc., 2005, 127, 3767-3773. 



7 

 

10. Seeberger, P. H.; Werz, D. B., Nature, 2007, 446, 1046-1051. 

11. Petitou, M.; Duchaussoy, P.; Lederman, I.; Choay, J.; Jacquinet, J. C.; Sinay, P.; Torri, G, Carbohydr. Res., 

1987, 167, 67-75. 

12. Herczeg, M.; Lázár, L.; Borbás, A.; Lipták, A.; Antus, S., Org. Lett., 2009, 11, 2619-2622. 

13. Herczeg, M.; Lázár, L.; Bereczky, Zs.; Kövér, K. E.; Timári, I.; Kappelmayer, J.; Lipták, A.; Antus, S.; 

Borbás, A., Chem. Eur J., 2012, 18, (34), 10643-10652. 

14. Herczeg, M.; Mező, E.; Eszenyi, D.; Antus, S.; Borbás, A., Tetrahedron, 2014, 70, (18), 2919-2927. 

15. Herczeg, M.; Demeter, F.; Balogh, T.; Kelemen, V.; Borbás, A., (közlés alatt). 

16. Frihed, T. G.; Pedersen, C. M.; Bols, M., Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 13889-13893. 

17. Mizuno, M.; Matsumoto, H.; Gotoa, K.; Hamasakib, K., Tetrahedron Lett., 2006, 47, 8831-8835. 

 


