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Az értekezés előzményei és célkitűzései 

 

 

A glikokonjugátumok (glikopeptidek glikofehérjék, peptidoglikánok, glikolipidek) 

szerkezetében a szénhidrátrész kovalens kötéssel kapcsolódik az aglikonhoz. A 

glikokonjugátumok jelentős szerepet töltenek be a sejt-sejt (például a sejtfelismerés) és a sejt-

mátrix kölcsönhatásokban.
 
Ezen vegyületek mimetikumainak a tervezése és szintézise a 

gyógyszerkutatás új lehetőségeit nyitotta meg.
 
A cukrok konjugációjával (O- vagy N-glikozid 

konjugátumok) a kémiai és az enzimatikus hidrolízisre érzékeny peptidek esetén jelentősen 

növelhető az eredeti molekula membrántranszportja, in vivo féléletideje, valamint szelektíven 

befolyásolható az eredeti molekula szövetspecifikus kötődése.
1,2

 A kémiai és enzimatikus 

hidrolízissel szemben ellenálló C-glikozil-konjugátumok előállításával a molekulák in vivo 

stabilitása tovább növelhető, ezért célkitűzéseinkben olyan C-glikozilvegyületek előállítását 

terveztük, melyekből potenciális biológiai aktivitással rendelkező származékok illetve 

peptidkonjugátumok képezhetők. 
 

Munkánk célja az irodalomban nem ismert 2-amino-2-C-(-D-

glikopiranozil)acetonitrilek előállítása volt. E vegyületek hidrolízisével a peptidek 

konjugációjában alkalmazható C-glikozil glicinek, a nitrilcsoport redukciójával pedig 

tuberkulózissal szemben hatékonynak bizonyult glikozil-etiléndiaminok
3
 analógjai állíthatók 

elő. A redukcióban képződő diaminok aldehidekkel a P2X7 receptor antagonistaként 

gyulladásgátló hatást mutató 4,5-diaril-imidazolinekkel
4
 analóg szerkezetű származékokká 

alakíthatók. A 2-amino-2--D-glikopiranozil-acetonitrilek szintézisét  és -anomer 

glikozil-cianidokból kiindulva formilszármazékokon keresztül Strecker reakcióban kívántuk 

megvalósítani. Az 1-C-glikozil-formaldehid szubsztrátok széleskörűen alkalmazhatók 

C-glikozilvegyületek Mannich, Reformatszkij, Hantsch vagy Biginelli reakcióban
5
 történő 

előállítására. További célkitűzésünk a Strecker reakcióban az /-glikozil-aldehidekből 

képződő, az anomer szénatomhoz kapcsolódó exociklusos szénatomon C=N kötést tartalmazó 

C-glikozil-metilén-imin intermedierek hidrocianálási reakciójának sztereokémiai vizsgálata 

volt.  

Alkalmazott módszerek 

 

A szintetikus munka során a preparatív szerves kémia makro- és félmikro-módszereit 

egyaránt alkalmaztuk. A reakciók követésére vékonyréteg kromatográfiát, a reakcióelegyek 

tisztítására szilikagél oszlopkromatográfiát alkalmaztunk. Az előállított vegyületek 
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jellemzésére és azonosítására, szerkezetének igazolására a klasszikus analitikai eljárások 

mellett (olvadáspont, fajlagos forgatóképesség meghatározás) tömegspektrometriai, egy- és 

többdimenziós NMR spektroszkópiai méréseket (
1
H-, 

13
C-NMR, HSQC, HMBC, TOCSY, 

1D-NOESY), valamint röntgenkrisztallográfiát alkalmaztunk. 

 

Az értekezés új tudományos eredményei 

 

1. A 2-dezoxi-3,4,6-tri-O-benzil--D-glüko- és galaktopiranozil-cianidok előállítása  

 

Az irodalomban nem ismert benzil védett 2-dezoxi--D-glükozil- és galaktozil-

cianidokat (27, 28) állítottunk elő a megfelelő 1-ciano-glikál származékok Pd/C jelenlétében 

végzett kemo- és sztereoszelektív redukciójával. 

 
 

2. Az - és -anomer C-glikopiranozil-formaldehidek előállítása glikozil-cianidok 

reduktív hidrolízisével 

 

Általános módszert dolgoztunk ki a benzil és a metil védett glikozil-cianidok 1-C-

glikozil-formaldehid származékká alakítására. Az /-D-glikopiranozil-, a 2-dezoxi--D-

glikopiranozil-cianidok és az 1-ciano-D-glikálok diizobutilalumínium-hidrid (DIBAL-H) 

reagenssel -78 
o
C hőmérsékleten diklórmetánban történő redukciója és az azt követő hidrolízis 

(1M NH4Cl, 0 
o
C) a megfelelő aldehideket eredményezte (1. táblázat).  

A glikozil-aldehidek izolálására savas karakterű szilikagélt használva többnyire a 

keletkezett aldehid bomlását idézte elő és 2-alkiloxi eliminációval a megfelelő glikál 

aldehidek képződtek. A benzil védett 1-ciano-glikálok (6, 13) reduktív hídrolízise 60% körüli 

hozammal eredményezte a megfelelő 48 és 56 aldehideket aminképződés és a glikál-gyűrű 

kettős kötésének redukciója nélkül. A 28 2-dezoxi--D-galakto- és 27 glükopiranozil-

cianidokból közepes hozammal képződtek aldehidek (63, 53%; 64, 59%), a reakció során 

-eliminációt vagy epimerizációt nem tapasztaltunk. 
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1. Táblázat A /-D-glikopiranozil-, a 2-dezoxi--D-glikopiranozil-cianidok és az 

1-ciano-D-glikál vegyületek reduktív hidrolízise és a kromatográfiás tisztítás hatása a 

glikozil-aldehidek -alkiloxi eliminációval történő bomlására. 

 

 

Cianid Cukor, védőcsoport 
Aldehid aránya a nyerstermékben

a 
Izolált aldehid, hozam 

Glikozil-CHO Glikál-CHO Glikozil-CHO Glikál-CHO 

26 -Gal, Bn 50, 90% 48, 10% 50, 18% 48, 36% 

5 -Gal, Bn 47, 91% 48, 9% 47, 52% 48, 10% 

40 -Gal, Me 51, 100% - 51, 71% 52, 8% 

41 -Gal, Me 53, 100% - 53, 60% - 

25 -Glc, Bn 55, 92% 56, 8% - 56, 38% 

12 -Glc, Bn 57, 98% 56, 2% - 56, 41% 

38 -Glc, Me 58, 95% 61, 5% N/A N/A 

39 -Glc, Me 59, 98% 61, 2% N/A N/A 

36 -Man, Me 60, 88% 61, 12% 60, 29% 61, 26% 

37 -Man, Me 62, 80% 61, 20% 62, 38% 61, 28% 

6 Galaktál, Bn - - - 48, 63% 

13 Glükál, Bn - - - 56, 52% 

28 2-dezoxi Gal, Bn - - 63, 53% - 

27 2-dezoxi Glc, Bn - - 64, 59% - 

 a) A nyerstermék 
1
H NMR spektrumában mérhető CHO jelek integráljainak aránya alapján.  

A reduktív hidrolízis termékei a C-glikozil aldehidek in situ stabil N,N’-difenil-1,3-

imidazolidin származékokká alakíthatók, ha a redukciós lépést követően az elegyhez 

Wanzlick reagenst (N, N’-difenil-etiléndiamin) adagolunk.  

 

3. A C-glikozil-aldehidek -eliminációinak vizsgálata 

 

A glikozil-cianidok reduktív hidrolízise valamint a nyerstermék aldehidek szilikagél 

oszlopon történő tisztítása során lejátszódó, az irodalomban
5,6

 is leírt
 
2-alkoxi eliminációk 
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játszódtak le. A benzil védett -D-galaktozil-aldehid -eliminációja kloroform oldószerben 

már 40 
o
C hőmérsékleten megfigyelhető (T½ ~ 200 perc). A fenti vegyület vízmentes 

közegben 0,2 ekv. DBU hatására néhány óra, 0,2 ekv. trifluorecetsav hatására pedig 

pillanatszerűen alakul át a megfelelő glikálszármazékká. A metil védett származékok esetén a 

2-metoxi elimináció a kromatográfia és a tárolás során kisebb mértékű. 

 

4. Az alán-Strecker reakció akirális nitrilekből 

 

A nitrilekből aldimin-alán majd aldimin köztiterméken keresztül végbemenő, 

laboratóriumunkban kifejlesztett ún. alán-Strecker reakció egy edényben végezhető 

szintézissel eredményez aminonitrileket. Ezzel a módszerrel glikozil-aminonitrilek 

előállíthatók az instabil glikozil-aldehidek szintézise nélkül, és az aminonitrilek a 

hagyományos Strecker reakcióhoz képest újabb vegyületcsaládból kiindulva is előállíthatók.  

 

Az alán-Strecker reakció redukciós lépését DIBAL-H reagens (1,4 ekv.) jelenlétében 

-78 
o
C-on végeztük, ezt követően a DIBAL-H feleslegét metanol (0,4 ekv.) hozzáadásával 

kvencseltük. A képződött aldimin-alánokból aminok jelenlétében a transziminálási reakcióban 

iminek képződtek, amelyekből nukleofil addícióval nyerhetők az aminonitrilek. Amin 

reagensként a Strecker reakciókban gyakran alkalmazott királis (S)- vagy (R)-1-feniletilamint 

illetve az akirális benzilamint, cianid donorként aceton-ciánhidrint (ACH), trimetilszilil-

cianidot (TMSCN) vagy nátrium-cianidot alkalmaztunk. 

Akirális alkil- és aril-cianid szubsztrátok és királis aminok alkalmazása esetén az alán-

Strecker reakcióban a 2-fenoxi-acetonitrilből kiinduló reakciók kivételével nem 

szétválasztható diasztereomer elegyek képződnek. A termékek relatív konfigurációjának 

meghatározását az alkalmazott (S)- illetve az (R)-1-feniletilaminokkal képzett 

diasztereomerekben a fenilcsoport diasztereomerenként különböző, az új sztereocentrum és az 
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amin relatív konfigurációjára jellemző mágneses árnyékolását kihasználva 
1
H-NMR 

spektroszkópia segítségével vizsgáltuk. A relatív konfiguráció meghatározások eredményeit a 

3-fenoxi-(S/R)-2-((S)-1-feniletilamino)-propionitril diasztereomerek esetén 1D-NOESY 

spektroszkópiával is megerősítettük.  Akirális nitrilek és (S)-1-feniletilamin alán-Strecker 

reakcióiban Re-oldali szelektivitást tapasztaltunk. Az alán Strecker reakciókban a Re-oldali 

szelektivitás mértéke és a hozam is növekedett ha diklórmetán helyett polárosabb 

diklórmetán-metanol oldószerelegyet alkalmaztunk, de az apoláros toluol oldószerben sem 

keletkezett többségben a Si-termék. 

 

5. 2-Amino-2-C-(/-D-glikozil)-acetonitrilek előállítása Strecker és alán-Strecker 

reakcióval: A kettős aszimmetrikus indukció szerepe a reakció sztereokémiai 

kihozatalában 

 

Az - és -D-glikozil- valamint D-glikál-aldehidekből és ezek cianid prekurzoraiból a 

Strecker és a 4. fejezetben ismertetett alán-Strecker reakciókban az irodalomban eddig nem 

ismert 2-amino-2-C-(/-D-glikozil)-acetonitrileket állítottunk elő. Az alán-Strecker reakció 

hozamai minden esetben jelentősen meghaladták a hasonló körülmények között (S-PEA, 

ACH) végzett Strecker reakció hozamait (2. táblázat).  

2. Táblázat A Strecker és alán-Strecker reakciók összehasonlítása S-PEA és ACH  reagensek 

alkalmazása esetén  

 

Cianid szubsztrát 

Reduktív 

hidrolízis 

hozam 

Strecker reakció alán-Strecker reakció 
Amino-

nitril 
hozam dr. (Re/Si) összhozam     hozam 

6 Galaktál, Bn 63% 73 3,00 46% 2,50 62% 73 

13 Glükál, Bn 52% 43 1,24 22% 2,63 75% 76 

25 -Glc, Bn -
*
 -

*
    1/1,35 25%    1/2,77 55% 79 

36 -Man, Me -
*
 -

*
 2,00 13% 1,53 71% 80 

5 -Gal, Bn -
*
 -

*
 3,30 17% 5,73 57% 77 

28 2-dezoxi-Gal, Bn 53% 62 5,17 33% 4,49 62% 81 
*
Az aldehid köztiterméket nem izoláltuk, a Strecker reakcióhoz a reduktív hidrolízis nyerstermékeit 

használtuk. 
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A nitrilekből és az aldehidekből kiinduló reakciók hasonló szelektivitással szolgáltatták 

az aminonitrileket, ezért feltételezhető, hogy az alán-Strecker reakciókban a cianid addíciót 

megelőző lépések során képződött melléktermékek nem befolyásolták jelentősen a reakció 

sztereoszelektivitását. 
1
H-NMR vizsgálatok szerint a metil védett -D-glükozil-aminonitril 

esetén a főtermék S, az -D-mannozil-aminonitril esetén a főtermék R-konfigurációja 

valószínűsíthető. Ezeket az eredményeket a röntgenkrisztallográfiás mérések is 

megerősítették.  

A köztitermék C-glikozil-metilén-imineken lejátszódó nukleofil addíciókban, ha az új 

sztereocentrum kialakulásakor az imin szénatomjához és nitrogénatomjához is királis 

szubsztituens kapcsolódik, kettős aszimmetrikus indukció alakul ki. A prokirális 

reakciócentrumhoz kapcsolódó királis szubsztituensek aszimmetrikus indukciója erősítheti 

(’jó pár’, matched pairs) vagy gyengítheti (’rossz pár’, mismatched pairs) egymást.
8
 A királis 

szubsztrátokkal végzett alán-Strecker reakciókban képződött diasztereomerek 

konfigurációjának meghatározásakor szintén a királis aminok fenilcsoportjának anizotróp 

mágneses árnyékolását használtuk ki. Ekkor feltételeztük, hogy a vizsgált anizokron magok 

kémiai eltolódásának sorrendjét a királis szénhidrát szubsztituens nem befolyásolja. A 

-glikozil szubsztrátok reakciójában az S-PEA 1,3-aszimmetrikus indukciója és a szénhidrát 

komponens 1,2-aszimmetrikus indukciója eredményeként R diasztereomer főtermékek 

képződnek. Figyelembe véve az anomer szénatom melletti gyűrűs metincsoport nagy 

térigényét a Felkin-típusú átmeneti állapot nem valószínű, a Re-oldali szelektivitás így az 

anti-Felkin vagy a módosított Cram modellel (nem az oxigén a legnagyobb térigényű csoport) 

értelmezhető. 

 

 

A Re-oldali szelektivitás növelésének lehetőségeit és a reakciókörülmények hatását az 5 

benzil védett -galaktozil-cianidból kiinduló alán-Strecker reakciók esetén vizsgáltuk. 

(R)-1-feniletilamin reagenssel és ACH cianid donort alkalmazva alacsony szelektivitással 
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képződött a 106-R diasztereomer (3. táblázat). Az akirális benzilamin alkalmazásával hasonló 

szelektivitás tapasztalható a 105-R/S diasztereomerek képződésében, amit a hőmérséklet 

csökkentése nem befolyásolt. A benzilaminnál kisebb méretű ammónium bromiddal alacsony 

szelektivitással képződnek a 71-R/S diasztereomerek. Az (S)-1-feniletilamin reagens 

alkalmazásakor a hőmérséklet csökkentése növelte a szelektivitást. Tetrahidrofurán 

oldószerben az alán-Strecker reakció nem játszódott le, toluol oldószerben azonban -78 
o
C 

hőmérsékleten is 60%-os hozammal és kiváló szelektivitással (dr. 15.5) eredményezte a 77-R 

diasztereomert. 

3. Táblázat A reakciókörülmények hatása a benzil védett -galaktozil-cianidból kiinduló az 

alán-Strecker reakciók szelektivitására és hozamára  

Amin  Cianid Oldószer Katalizátor 

T
b
 

(
o
C) 

Hozam 

(%) 

dr. 

(Re/Si) 
Főtermék 

R-PEA ACH CH2Cl2 - 0 32 2,89 106-R 

BA ACH CH2Cl2 - 0 63 3,11 105-R
a
 

BA ACH CH2Cl2 - -40 59 3,78 105-R
a
 

BA ACH CH2Cl2 cinkona -40 63 3,78 105-R
a
 

NH4Br TMSCN CH2Cl2/MeOH - 0 48 2,43 71-R
a
 

S-PEA ACH CH2Cl2 - 0 57 5,73 77-R 

S-PEA ACH CH2Cl2 - -15 46 8,1 77-R 

S-PEA ACH THF - 0 0 - 77-R 

S-PEA TMSCN toluol - -78 60 15,5 77-R 

S-PEA TMSCN toluol Jacobsen -78 62 15,1 77-R 
a
 A Re-oldali CN-addíció feltételezésével képződő termék, a konfigurációról az NMR adatok nem 

adnak felvilágosítást. 
b
 A hidrocianálás 2 órán át T hőmérsékleten, majd egy éjszakán át szobahőmérsékleten történt. 

 

Az imin köztiterméken keresztül lejátszódó nukleofil addíciós reakciók 

sztereoszelektivitását királis tiokarbamid katalizátorok (cinkona-alapú és Jacobsen katalizátor) 

jelenlétében vizsgáltuk. Egyik katalizátor sem befolyásolta jelentősen a reakció 

szelektivitását.  

A 48 D-galaktál aldehid reakcióiban R diasztereomer főtermékek képződnek a 

szénhidrát 1,4-aszimmetrikus indukciója és a feniletilaminok 1,3-aszimmetrikus indukciója 

eredményeként. A 48 aldehid aszimmetrikus indukcióját S-PEA, R-PEA és benzilamin 

reagensekkel vizsgálva azonos reakciókörülmények között az S-PEA alkalmazása esetén 

tapasztaltunk nagyobb diasztereoszelektivitás értékeket (jó pár). A Si-oldali addíciót elősegítő 

R-PEA reagenssel végzett szintézisekben a nukleofil addíció mind az ACH mind a TMSCN 
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cianid-donorok alkalmazásával a Re-oldalon játszódott le, ami a galaktál szubsztrát erős Re-

oldali szelektivitására utal. Ennek ismeretében a benzilaminnal végzett reakció esetén is a Re-

oldali addícióval képződő termék (74) többsége valószínűsíthető, bár az NMR-spektrum 

ebben az esetben nem ad információt a relatív konfigurációról. 

0,10

1,00

10,00

 

A Jacobsen és a cinkona-alapú katalizátor szelektivitásra kifejtett hatását a 48 aldehid és 

az amin reagensek reakciójában frissen előállított iminekből (113-115) kiindulva diklórmetán 

oldószerben vizsgáltuk (4. táblázat). Az aldehid szubsztrátból kiinduló Strecker reakciókkal 

összehasonlítva az iminekből katalizátor jelenlétében hasonló körülmények között végzett 

reakciókban némileg magasabb hozamokat tapasztaltam, de a reakció szelektivitása érdemben 

nem változott. 

4. Táblázat Az aldehidekből illetve az iminekből kiinduló Strecker reakciók 

összehasonlítása és a tiokarbamid katalizátorok hatása a Strecker reakció 

diasztereoszelektivitására. 

 

Szubsztrát 
Amin 

(1.05 ekv.) 
Katalizátor 

HCN 

(1.25 ekv.) 
Termék 

Hozam 

(%) 
Re/Si 

48 S-PEA - TMSCN 73 65 5.82 

48 + S-PEA → 113 - Jacobsen TMSCN 73 78 4.80 

48 BA - TMSCN 74 72 3.36
*
 

48 + BA → 114 - cinkona
 

TMSCN 74 77 2.85
*
 

48 R-PEA - TMSCN 75 61 2.44 

48 + R-PEA → 115 - Jacobsen TMSCN 75 77 2.11 
*
 A Re-oldali CN-addíció feltételezésével képződő termék, a konfigurációról az NMR adatok  

nem adnak felvilágosítást 
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6. Az (S/R)-1-((S)-1-feniletil)-2-fenil-5-(2,3,4,6-tetra-O-metil--D-mannopiranozil)-4,5-

dihidro-1,3-imidazol előállítása 

A 80-R és 80-S -kapcsolt mannozil-aminonitril diasztereomerek lítium-alumínium-

hidriddel tetrahidrofuránban végzett redukciója a megfelelő C-mannozil-etilén-diamin 

származékokat közepes hozammal (117, 58%; 118, 65%) eredményezte. A diasztereomer  

mannozil-diaminok benzaldehid és N-bróm-szukcinimid reagensek jelenlétében 

5-C-mannozil-imidazolin származékokká (119, 52%; 120, 67%) alakíthatók. A reakciók során 

-eliminációt vagy epimerizációt nem tapasztaltunk. 

 

 

Az eredmények hasznosításának lehetőségei 

 

A munka során az irodalomban nem ismert glikozil-cianidok (7 vegyület), C-glikozil-

formaldehidek (14 vegyület), 2-C-(/-D-glikozil)-2-amino-acetonitrilek (27 diasztereomer 

pár, 54 vegyület), glikozil-etilén-1,2-diaminok (3 vegyület) és glikozil-imidazolinek 

(2 vegyület) előállítását és karakterizálását végeztük el. Az alán-Strecker reakció 

kifejlesztésével kiterjesztetük a Strecker reakció alkalmazhatósági körét, így lehetőség nyílhat 

aminocsoportot tartalmazó biológiailag aktív vegyületek (peptidek, gyógyszerhatóanyagok) 

C-glikozil származékainak előállítására az aglikonok farmakológiai tulajdonságainak javítása 

céljából. Az aminonitril illetve a diaminszármazékok karbonsav funkcióval rendelkező 

vegyületekkel (peptidek karboxiterminális csoportja) képezhetnek enzimatikus hidrolízisnek 

ellenálló stabil glikokonjugátumokat, de kiindulási anyagai lehetnek más típusú 

glikomimetikumoknak (C-glikoaminosavak, glikozil-imidazolinek, C-nukleozid analógok) is. 

A C-glikozil-metilén-imin szubsztráton végbemenő Strecker típusú reakciók sztereokémiai 

vizsgálatai pedig C-glikokonjugátumok sztereoszelektív szintézisének tervezésében 

nyújthatnak segítséget. A kettős aszimmetrikus indukció vizsgálata során szerzett információk 

lehetőséget nyújthatnak más, imin köztitermékeken végbemenő reakciókban (például 
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Mannich és Ugi reakciók) a termékek konfigurációjának meghatározására illetve a reakciók 

sztereoszelektivitásának irányítására.  
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