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Tantárgyfelelős oktató
neve:
beosztása:
egyetemi tanár
Dr. Somsák László
A kurzus célja, hogy a hallgatók
számára bemutassa a biológiai és ipari szempontból egyre fontosabbá váló szénhidrátok és származékaik sajátságait,
alapismereteket nyújtson haladottabb kémiai és biokémiai stúdiumokhoz, a szénhidráttudomány (glycoscience)
megismeréséhez.
Tanulás eredmények, kompetenciák: a hallgató
Tudás:
Ismeretekkel rendelkezik a szénhidrátok szerkezeti sajátságairól és ezek felderítéséről különös tekintettel a modern
szerkezetvizsgálati módszerek alkalmazására; a szénhidrát származékok szerepeiről biológiai rendszerekben, illetve
biológiai és ipari felhasználási lehetőségeikről; ismeri jellegzetes reakcióikat, a szénhidrátkémiai védőcsoportokat és
alkalmazásukat, a szintetikus szempontból fontos származékok előállítását.
Képesség:
Képes a szénhidrátok kémiájával kapcsolatos irodalmi eredmények kritikai értelmezésére.
Képes alapvető szénhidrátkémiai szintézisek tervezésére.
Attitűd:
A megszerzett ismeretekre építve továbbképzi magát a szénhidrátkémia és biokémia, illetve glikobiológia területén.
Autonómia és felelősség:
A kurzus ismeretei alapján önállóan kialakítja javaslatait adott szénhidrátkémiai kérdésekben, szakmai körben
egyezteti és képviseli azokat.
A kurzus tartalma, témakörei
A szénhidrátok előfordulása, biológiai funkcióik. A szénhidrátok csoportosításai, felhasználási lehetőségeik.
Monoszacharidok konstitúciója, konfigurációja, és ábrázolásaik. A szénhidrátok nevezéktanának alapjai. Oligo- és
poliszacharidok szerkezeti sajátságai. A mikroheterogenitás. Műszeres szerkezetvizsgálati módszerek
szénhidrátkémiai alkalmazásai (Röntgen, UV, IR, MS). Az NMR spektroszkópia alkalmazása szénhidrátok
szerkezetének megállapítására. Optikai rotációs módszerek a szénhidrátok szerkezetvizsgálatában. Monoszacharidok
konformációs analízise. Az anomer effektusok (endo-, exo-, és inverz-) és általánosításuk. Szabad cukrok
átalakulásai vizes közegben; oxidációjuk, redukciójuk; reakcióik N, S, és C-nukleofilekkel. Szabad cukrok reakciói
alkoholokkal: glikozidok képződése és hidrolízise. Szénhidrát észterek és éterek. Szénhidrát acetálok és ketálok.
Peracilezett monoszacharidok előállítása és reakcióik. Glikozil-halogenidek előállítása és reakcióik. Telítetlen
kötések és újabb karbonilcsoport kialakítása szénhidrátokban. Nukleofil szubsztitúciók a nem anomer szénatomokon;
epoxidok előállítása és gyűrűnyitásuk.
Tervezett tanulási tevékenységek, tanítási módszerek
Interaktív előadás, aktív részvétel az órákon.
Értékelés
A tárgy szóbeli kollokviummal zárul, melynek sikertelensége esetén a TVSZ rendelkezései az irányadóak.

Kötelező olvasmány:
Az előadáshoz kapcsolódó ábra- és fogalomgyűjtemény.
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Heti bontott tematika
1. hét

A szénhidrátok előfordulása, biológiai funkcióik.

2. hét

TE: A hallgató sokoldalú példákon keresztül megismerkedik a szénhidrátok változatos előfordulásaival és biológiai szerepeikkel, a bennük rejlő ipari, energetikai, gyógyászati potenciállal.
A szénhidrátok csoportosításai, felhasználási lehetőségeik.

3. hét

TE: A hallgató képessé válik a szénhidrát-típusok felismerésére, elsajátítja a ma ismert legfontosabb gyakorlati alkalmazásaikat.
Monoszacharidok konstitúciója, konfigurációja, konformációja és ábrázolásaik.

4. hét

TE: A hallgató részletekbe menő jártasságot szerez az egyszerű cukrok szerkezeti és izoméria
sajátságainak leírásában, illetve ezek ábrázolásában.
A szénhidrátok nevezéktanának alapjai.

5. hét

TE: A hallgató számos példán keresztül megismeri a szénhidrát nómenklatúrát, elnevezések
önálló megadásával gyakorolja annak alkalmazását.
Oligo- és poliszacharidok szerkezeti sajátságai.

6. hét

7. hét

8. hét

9. hét

TE: A hallgató megismeri az összetett szénhidrátok tulajdonságait.
Műszeres szerkezetvizsgálati módszerek szénhidrátkémiai alkalmazásai (Röntgen, UV, IR,
MS, ORD/CD). Az NMR spektroszkópia alkalmazása szénhidrátok szerkezetének megállapítására.
TE: a hallgató megismeri a fizikai módszerek alkalmazását szénhidrát vegyületek szerkezetének meghatározásában.
Monoszacharidok konformációs analízise. Az endo-, exo- és reverz-, valamint az általánosított anomer effektus, és értelmezésük.
TE: A hallgató részletes betekintést nyer a monoszacharidok konformációs viszonyainak
meghatározásába, az azokat és egyéb jelenségeket is befolyásoló elektron-kölcsönhatások
értelmezésébe és következményeibe.
Szabad cukrok átalakulásai vizes közegben; oxidációjuk, redukciójuk.
TE: A hallgató szisztematikusan megismeri a védőcsoport nélküli monoszacharidok legfontosabb átalakításait.
Szabad cukrok reakciói alkoholokkal; glikozidok hidrolízise. Szabad cukrok reakciói N-, Sés C-nukleofilekkel.

10. hét

TE: A hallgató megtanulja a Fischer-féle glikozidszintézis lehetőségeit és korlátait, a
glikozidok hidrolízisét befolyásoló tényezőket, valamint a szabd cukrok nukleofilekkel végbemenő átalakításait.
Szénhidrát észterek és éterek.

11. hét

TE: A hallgató megismerkedik az észter és éter típusú védőcsoportok kialakítási és eltávolítási lehetőségeivel.
Szénhidrát acetálok és ketálok.

12. hét

TE: A hallgató megismerkedik az acetál és ketál típusú védőcsoportok kialakítási és eltávolítási lehetőségeivel.
Peracilezett monoszacharidok előállítása és reakcióik. Glikozil-halogenidek előállítása és
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reakcióik.

13. hét
14. hét

TE: A hallgató megismeri a glikozil-észter és glikozil-halogenid típusú glikozil donorok
előállítását és reaktivitását.
Glikozidok szintézise védett szénhidrátszármazékokból.
TE: A hallgató rendszerezetten áttekinti a glikozidok modern szintézismódszereit.
Telítetlen kötés és újabb karbonilcsoport kialakítása szénhidrátokban. Nukleofil szubsztitúciók a nem anomer szénatomokon; epoxidok előállítása és gyűrűnyitásuk.
TE: A hallgató betekintést kap a monoszacharid vázon gyakran végzett eliminációs, szubsztitúciós és oxidációs reakciókba.
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