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Синтез на производни на пролинил-захарозата (пролинил-

сукрозата), пролинил-глюкозата, както и пролинил-фруктозата като 
потенциални антихипертензивни средства, използвайки метода на 

цианметиловите активирани естери на аминокиселините. 
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          Synthesis of the prolyl-sucrose, prolyl-glucose, as well as prolyl-fructose derivatives, as 
potential antihypertensive preparates, using the method of cyanomethyl activated amino acid 
esters.Several prolinyl-saccharide analogues (mixture of positional isomers) were synthesized as potential 
antihypertensive preparations (patent medicines) at mild conditions, using procedure of esterification by 
activated cyanomethyl esters. The synthesis was carried out without further comprehensive (complicated) 
and substantial purifications. The obtained mixtures of various analogues (isomers) have promising 
antihypertensive effect and play a role as inhibitors of the  Angiotensin Converting Enzime (ACE).  
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ВЪВЕДЕНИЕ 
Инхибиторите на ангиотензин превръщащия ензим са едни от най-

перспективните средства при терапия на хипертония, инфаркт на миокарда, 
диабетна хипертония, както и различни сърдечно-съдови заболявания. Основни 
усилия в световен мащаб са хвърлени в посока на теоретичен и синтезен дизайн на 
високо ефективни пептиди и пептидомиметици, като инхибитори на ангиотензин 
превръщащия ензим за фармацията и като добавки към функционални храни.  

Ангиотензин превръщащия ензим (ACE), също познат като Кининаза II, е цинк-
съдържаща, неспецифична регулираща дипептидил карбоксипептидаза (EC 3.4.15.1) 
с молекулна маса най-малко 129 kDa, широко представена в клетките на 
бозайниците [1], регулираща кръвното налягане, посредством модулиране на ренин-
ангиотензивната система [2]. Той увеличава кръвното налягане чрез превръщане на 
декапептида ангиотензин I в потентния и ефикасен вазоконструкционен октапептид - 
ангиотензин II, посредством сваляне на карбокси крайния дипептид хистидил-
левцин, както и инактивира циркулиращия брадикинин (нонапептид, водещ до 
понижаване на кръвното налягане) чрез протеолитично сваляне на дипептидната 
част. Ангиотензин II има няколко централни ефекта, всички водещи до последващо 
нарастване на кръвното налягане. Следователно инхибирането на ACE води до 
цялостен антихипертензивен ефект [1,3]. 

Търсенето на лекарства, които да са стабилни на гастроинтестиналното 
смилане след орално приемане и които да показват по-голям афинитет към 
активния център на ACE (Фиг.1), довежда както до дизайн на дипептидни аналози, 
така и до търсенето на захарни и хибридни (смесени) захарно-аминокиселинни и 
захарно-пептидни производни като инхибитори. Divakar и сътр. са установили, че 
някои аминокиселинни естери на въглехидратите проявяват високи ACE 
инхибиторни активности [4]. В своя публикация той използва ензима липаза, като 
катализатор на процеса естерификация при получаването на аминокиселинните 
естери на въглехидратите, проведен в чисто органична среда и също така използва 
амилогликозидаза за синтез на някои гликозиди [4]. Той установява, че от всички 
синтезирани продукти с едни от най-високите АСЕ активности се ползват 
валиновите и пролиновите естери на монозахаридите (глюкоза и фруктоза) и 
дизахаридите: захароза (сукроза), лактоза и малтоза. Ето защо в тази работа ние се 
спряхме на тяхното получаване, като обещаващи потенциални инхибитори на АСЕ, с 
възможност за тяхното внедряване, промишлено производство и реално 
приложение като лекарства или хранителни добавки. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 
Поради известните затруднения, които Divakar и сътр. са изпитали и 

установили при синтеза на тези компоненти, ние решихме да приложим метода на 
Robertson et al. за ацилиране и аминоацилиране на нуклеозиди и захари с помощта 
на цианметилови активирани аминокиселинни естери [5]. Известно е от класическия 
пептиден синтез, че цианметиловите активирани естери на N-защитените 
аминокиселини са слабо активирани, изискващи от 24 до 48 часа за протичането на 
пълна кондензация, но са напълно подходящи реагенти за аминоацилиране на 
захари. Поради своята сравнително по-слаба реакционна способност в сравнение с 
киселинните хлориди, симетричните и смесените анхидриди, те са по-селективни 
реагенти от гореспоменатите. По тези причини те са удобен ацилиращ 
(аминоацилиращ) реагент, носещи ацилния (аминоацилния синтон)^. 
Цианметиловият активиран естер от своя страна е синтетичен еквивалентΩ на 
киселинните хлориди, симетричните и смесените анхидриди, носещи същите 
синтони (ацилни и аминоцилни групи) в молекулата си. Това е т.нар. синтонен 
подход в органичната химия и органичния синтез в частност. 
Ω  

Синтетичните еквиваленти са молекули (клас производни), носещи в молекулата си един и същ 
синтон, активиран по различен начин. 
^ Синтонът е несъществуваща, но равноценна по свойства частица или химичен символ, който 
съответства на струкрурен фрагмент, вграден в дадена молекула. 

                            
    Фиг. 1. Взаимодействие между пептида – инхибитор на АСЕ и активния център на 
ензима. 
          

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ  
Обърнато-фазовите и нормално- фазовите HPLC-анализи са осъществени на 

течен хроматограф "Waters”, снабден с рефрактометричен детектор и колона 
Nucleosil 100-5C18 (12.5 cm x4.6 mm), както и Lichrosorb SiO2 – права/нормална фаза 
(25 cm x 15 mm) за полупрепаративни цели. 1H и 13C NMR спектрите са снети и 
обработени на Bruker Avance II+ 600MHz spectrometer, използвайки BBO или TBI 
сондиране и изследване. Химичните отмествания са изразени в единици ppm и 
константите на спин-спиново взаимодействие са обозначени в Hz. Прецизните 
определяния на 1H и 13C NMR спектрите са извършени чрез изчисляване на 2D 
хомоядрената корелация (COSY), DEPT-135 и 2D обърнатите (противоположните) 
детектирани хетероядрени (C–H) корелации (HSQC and HMBC). Химичните 
отмествания са представени в δ (ppm). Самите позиционни изомери не бяха 
разделяни помежду си поради невъзможността да се осъществи процедурата дори 
на Sephadex G-10 и на HPLC с права/нормална фаза, както и поради липсата на 
такава необходимост*. 
*Изомерните смеси показват обща антихипертензивна активност, дължаща се на всичките 

позиционни изомери в сместа, а не на отделни техни представители [4]. По този начин 
описаните активности са отнесени за общия сбор от всички компоненти, присъстващи в дадена 
реакционна смес. 
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Обща процедура за синтез на О-Пролинил захариди. 

Към разтвор на 1-8& ммола (1-8 мола) от аминоацилната компонента (N-Boc-L-
Pro-OCH2CN) като цианметилов активиран естер в подходящия органичен 
разтворител (най-често се използва смес от ДМФ и ацетонитрил 1:5, ДМФ и ацетон 
1:5, но също така се използва и ацетон/ацетонитрил 1:1), се добавя разтвор на 1-2 
ммола (1-2 мола) от захарната компонента в същата реакционна среда (комбинация 
от разтворители) и 8-10 ммола (8-10 мола) триетиламин като органична сравнително 
ненуклеофилна база. Реакцията протича при стайна температура за около 1-12 часа 
в зависимост от реагентите и условията на протичане на реакцията (използвания 
разтворител). След приключване на реакцията (TLC, HPLC) разтворът се изпарява, 
твърдият остатък се разтваря във вода и се промива с дихлорметан или етилацетат 
за отстраняване на излишъка от аминоацилната компонента‡. След това водният 
разтвор се концентрира до минимален обем и се прекристализира из етанол*. 

Полученият кристален продукт (позиционно-изомерната смес) се разтваря в 
система (MeOH : i-PrOH : Н2О – 7:2:1), към която се добавят 5% конц. HCl за 
отстраняване на трет-бутилоксикарбонилната защитна група. Реакцията се 
провежда за 2-3 часа на стайна температура, след което реакционната смес се 
изпарява до сухо и се прекристализира из етанол.  
‡ В органичния слой освен нереагиралият излишък от N-Boc-L-Pro-OCH2CN преминава и 

перацилираният захарид като продукт, поради своята хидрофобност. След това се процедира, 

следвайки процедурата, описана в забележка - 
&.  

& 
В случай на провеждане на реакцията с 10-20 ммола N-Boc-L-Pro-OCH2CN и 1 ммол от захарната 

компонента се получава перацилиран (перпролиниран) захарид. След изпаряване на реакционната 
смес, разтваряне на сухия остатък във вода и промиване на водния слой с органичен 
разтворител, в органичния разтворител преминава перацилирания (перпролиниран) захарид, 
заедно с излишъка от N-Boc-L-Pro-OCH2CN. След стандартното промиване на органичния слой с 
1N HCl, 10% NaHCO3 и наситен разтвор на NaCl, органичният слой се суши над безводен натриев 
сулфат, изпарява се и се дели на силикагелна колонна хроматографска система (система хексан 
(петролеев етер) : етилацетат - 7:3, или хексан (петролеев етер) : дихлорметан – 1:1) или 
директно се добавят 5% конц. HCl за отстраняване на трет-бутилоксикарбонилната защитна 
група, след което реакционната смес се изпарява до сухо и се прекристализира из етанол/вода. 
* 

Понякога продуктът кристализира и след оставяне на концентрирания воден разтвор на 

студено (4
0
С). 

 

L-Prolyl-D-glucose: Твърда субстанция; IR (KBr): 3261 cm–1 (OH), 1631 cm–1 (CO), 
1384 cm–1 (CN). 2D-HSQCT (DMSO-d6): 2-O-ester: 1H NMR δppm (600MHz): 3.79 
(αCH), 2.81 (βCH2), 3.65 (H-2α), 3.58 (H-2β), 3.51 (H-6α,β); 13C NMR δppm (150 MHz): 
56.0 (αCH), 31.5 (βCH2), 73.0 (C2α), 82.0 (C2β), 58.0 (C6α,β). 3-O-ester: 1H NMR δppm: 
3.56 (αCH), 2.80 (βCH2), 2.24 (δCH2), 3.81 (H-3α), 4.03 (H-3β), 3.47 (H-6α,β); 13CNMR 
δppm: 52.0 (αCH), 31.0 (β-CH2), 29.0 (δ-CH2), 97 (C1α), 81.0 (C3α), 84.7 (C3β), 59.0 
(C6α,β). 6-O-ester: 1HNMR δppm: 3.82 (αCH), 2.80 (βCH2), 1.97 (γCH2), 3.05 (δCH2), 
4.30 (H-1α), 4.22 (H-1β), 3.35 (H-3α), 4.21 (H-4α), 3.89 (H-4β), 3.84 (H-6α,β); 13C NMR 
δppm: 55.0 (αCH), 34.0 (βCH2), 27.7 (γCH2), 46.5 (δCH2), 171.0 (CO), 97.2 (C1α), 101.0 
(C1β), 72.6 (C3α), 71.8 (C4αβ), 62.9 (C6α,β). 
 

L-Prolyl-D-fructose: Твърда субстанция; IR (KBr): 3070 cm–1 (OH), 1604 cm–1 (CO), 
1402 cm–1 (CN). 2D-HSQCT (DMSO-d6): 1-O-ester: 1H NMR δppm (600 MHz): 3.07 
(αCH), 2.79 (βCH2), 2.03 (γCH2), 3.14 (δCH2), 4.08 (H-1α), 3.17 (H-3α), 3.43 (H-3β), 3.84 
(H-4α), 3.57 (H-4β), 3.36 (H-5α), 3.91 (H-5β), 3.24 (H- 6α,β); 13C NMR δppm (150 MHz): 
60.2 (αCH), 31.1 (βCH2), 23.0 (γCH2), 48.4 (δCH2), 171.8 (CO), 66.13 (C1αβ), 104.5 
(C1α), 72.2 (C3α), 82.3 (C3β), 70.2 (C4α), 77.2 (C4β), 74.4 (C5α), 82.7 (C5β), 63.8 
(C6α,β). 6-O- ester: 1H NMR δppm: 3.31 (αCH), 3.32 (δCH2), 3.79 (H-1α), 3.78 (H-3α), 
3.28 (H- 3β), 3.36 (H-5α), 4.14 (H-5β), 4.03 (H-6α,β); 13C NMR δppm: 59.1 (αCH), 49.6 
(δCH2), 63.8 (C1α), 99.7 (C2α), 72.0 (C3α), 71.2 (C4α), 75.1 (C5α), 81.8 (C5β), 65.7 
(C6α,β). 1,6-di-O-ester: 1H NMR δppm: 2.90 (αCH), 4.27 (H-1α), 3.43 (H-3α), 3.51 (H-
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5α), 4.30 (H-6α,β); 13C NMR δppm: 60.1 (αCH), 66.7 (C1αβ), 102.5 (C2α), 70.3 (C3α), 
75.8 (C5α), 66.0 (C6α,β). 
 
L-Prolyl-sucrose: Твърда субстанция; IR (KBr): 3084 cm–1 (OH), 1609 cm–1 (CO), 
1419 cm–1 (CN). 2D-HSQCT (DMSO-d6): 6-O-ester: 1H NMR δppm (600 MHz): 3.06 
(αCH), 2.72 (βCH2), 1.73 (γCH2), 3.01 (δCH2), 4.12 (H-1β), 3.29 (H-2α), 3.36 (H-3α), 4.10 
(H-4α), 3.84 (H-5α), 3.76 (H-5β), 3.85 (H-6α,β), 4.01 (H-1″β), 3.24 (H-2″), 3.33 (H-3″), 3.41 
(H-4″), 3.36 (H-5″), 3.44 (H-6″); 13C NMR δppm (150 MHz): 59.6 (αCH), 30.4 (βCH2), 23.8 
(γCH2), 44.5 (δCH2), 101.4 (C1β), 70.6 (C2α), 73.8 (C3α), 81.6 (C4α), 77.1 (C5α,β), 64.8 
(C6α,β), 102.9 (C1″β), 70.0 (C2″), 71.6 (C3″), 68.2 (C4″), 74.4 (C5″), 60.5 (C6″). 6″- O- 
ester: 1H NMR δppm: 2.86 (αCH), 2.48 (βCH2), 3.99 (H-4α), 3.78 (H-5α), 3.75 (H-6α,β), 
3.27 (H-2″), 3.58 (H-4″), 3.38 (H-5″), 3.45 (H-6″); 13C NMR δppm (150 MHz): 60.0 (αCH), 
33.2 (βCH2), 82.4 (C4α), 77.3 (C5α,β), 60.8 (C6α,β), 70.2 (C2″), 68.9 (C4″), 75.0 (C5″), 
62.8 (C6″). 
 
На следващите редове са представени отделните продукти (позиционните 
пролинил-захаридни изомери)Ø с техните добиви и активност като АСЕ – 
инхибитори°. 
 
L-Prolyl-D-glucose - 62% общ добив

†
, активност (IC50 стойност (mM))

#
 : 1.7 ± 0.19 

2-O-L-prolyl-D-glucose (35%)  
3-O-L-prolyl-D-glucose (9%)  
6-O-L-prolyl-D-glucose (14%) 
2,3,6-tri-O-L-prolyl-D-glucose (4%) 
1,2,3,4,6-penta-O-L- prolyl-D-glucose (peracylated [perprolinated] D-glucose) - 80% общ добив

 $
. 

 
L-Prolyl-D-fructose - 61% общ добив

†
, активност  (IC50 стойност (mM))

# 
: 4.4 ± 0.42 

1-O-L-prolyl-D-fructose (27%) 
6-O-L-prolyl-D-fructose (29%) 
1,6-di-O-L-prolyl-D-fructose (5%) 
1,2,3,4,6-penta-O-L-prolyl-D-fructose (peracylated [perprolinated] D-fructose) - 68% общ добив

 $
. 

 
L-Prolyl-sucrose - 67% общ добив

†
, активност  (IC50 стойност (mM))

#
 : 5.1 ± 0.32 

6-O-L-prolyl-sucrose
×
 

6-O”-L-prolyl-sucrose 
2-O-L-prolyl-1’’-O-L-prolyl-sucrose (13%) 
3-O-L-prolyl-1’’-O-L-prolyl-sucrose (9.5%) 
6-O-L-prolyl-1’’-O-L-prolyl-sucrose (7.2%) 
2-O-L-prolyl-6’’-O-L-prolyl-sucrose (17%) 
3-O-L-prolyl-6’’-O-L-prolyl-sucrose (5%) 
6-O-L-prolyl-6’’-O-L-prolyl-sucrose (6%) 
2-O-L-prolyl-1’’,6’’-di-O-L-prolyl-sucrose (3%) 
3-O-L-prolyl-1’’,6’’-di-O-L-prolyl-sucrose (2.5%) 
6-O-L-prolyl-1’’,6’’-di-O-L-prolyl-sucrose (2%) 
2,3,6-tri-O-L-prolyl-1’’,6’’-di-O-L-prolyl-sucrose (0.3%) 
2,3,6-tri-O-L-prolyl-1’’-O-L-prolyl-sucrose (0.8%) 
2,3,6-tri-O-L-prolyl-6’’-O-L-prolyl-sucrose (0.7%) 
2,3,4,6-tetra-O-L-prolyl-1’’,2’’,3’’,4’’-tetra-O-L-prolyl-sucrose (peracylated [perprolinated] sucrose) - 32% общ 
добив 

$
. 

 
Ø 

Анализирани са всички компоненти, но представени са само позиционните изомери, получени с 
най-голям % от даден компонент в сместа. 

° Активностите са взети от литературни данни на Divakar и сътр. [4], изследвали АСЕ 

активността по метода на Cushman и Cheung [6]. 
# 

IC50 стойности, сравнени с тези на каптоприла (captopril 0.060 ± 0.005 mM), определени по 

метода на Cushman и Cheung [6]. 
†
 Степента на превръщане (добивът) беше определена с помощта на HPLC със средна грешка в 

добива при измерванията ± 10%; 
$ 

Виж забележка - &. 
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× 
При провеждане на реакцията при съотношение на реагентите пролилно производно : захароза 

(сукроза) – 1-2екв. : 1 екв. се получават основно моно-пролилни (6-О- и 6”-О-) производни, поради 
първичните С-атоми (липсата на стерично пречене) в тези позиции. 
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R3, R4, R6 = H; R3”, R4”, R6” = H; R2, R1” = L-Pro: 2-O-L-prolyl-1’’-O-L-prolyl-sucrose  
R2, R4, R6 = H; R3”, R4”, R6” = H; R3, R1” = L-Pro: 3-O-L-prolyl-1’’-O-L-prolyl-sucrose 
R2, R3, R4 = H; R3”, R4”, R6” = H; R6, R1” = L-Pro: 6-O-L-prolyl-1’’-O-L-prolyl-sucrose  
R3, R4, R6 = H; R1”, R3”, R4” = H; R2, R6” = L-Pro: 2-O-L-prolyl-6’’-O-L-prolyl-sucrose  
R2, R4, R6 = H; R1”, R3”, R4” = H; R3, R6” = L-Pro: 3-O-L-prolyl-6’’-O-L-prolyl-sucrose  
R2, R3, R4 = H; R1”, R3”, R4” = H; R6, R6” = L-Pro: 6-O-L-prolyl-6’’-O-L-prolyl-sucrose  
R3, R4, R6 = H; R3”, R4” = H; R2, R1”, R6”= L-Pro: 2-O-L-prolyl-1’’,6’’-di-O-L-prolyl-sucrose  
R2, R4, R6 = H; R3”, R4” = H; R3, R1”, R6”= L-Pro: 3-O-L-prolyl-1’’,6’’-di-O-L-prolyl-sucrose  
R2,R3, R4 = H; R3”, R4” = H; R6, R1”, R6”= L-Pro: 6-O-L-prolyl-1’’,6’’-di-O-L-prolyl-sucrose  
R4 = H; R3”, R4”, R6” = H; R2, R3, R6, R1” = L-Pro: 2,3,6-tri-O-L-prolyl-1’’-O-L-prolyl-sucrose  
R4 = H; R1”, R3”, R4” = H; R2, R3, R6, R6” = L-Pro: 2,3,6-tri-O-L-prolyl-6’’-O-L-prolyl-sucrose  
R4 = H; R3”, R4” = H; R2, R3, R6, R1”, R6”= L-Pro: 2,3,6-tri-O-L-prolyl-1’’,6’’-di-O-L-prolyl-sucrose  
R2, R3, R4, R6, R1”, R2”, R3”, R4” = L-Pro: 2,3,4,6-tetra-O-L-prolyl-1’’,2’’,3’’,4’’-tetra-O-L-prolyl-sucrose (peracylated 
[perprolinated] sucrose)  

Фиг. 2. Схема на синтез на О-пролинил захаридите. 
Схемата показва директното получаване на О-пролинил захаридите, като умишлено е 
пропусната процедурата по деблокиране на N-Boc-групите на пролина в позиционните изомери с 
помощта на разтвор на HCl в съответната реакционна система. Индивидуалните 1”-O, 2-O, 3-O, 
6-O и 6”-О моноестери, както и 1”,6”-ди-O и 2,3,6-три-O, както и различни позиционни изомери на 
пролинил-О-захарозата бяха установени: 2-O-пролил, 1”-О-пролил захароза; 3-O-пролил, 1”-О-
пролил захароза; 6-O-пролил, 1”-О-пролил захароза; 2-О-пролил, 6”-O-пролил захароза (сукроза); 3-
О-пролил, 6″-O-пролил захароза; 6-O-пролил, 6”-O-пролил захароза; 2-О-пролил, 1”,6”-ди-O-пролил 
захароза (сукроза); 3-О-пролил, 1”,6″-ди-O-пролил захароза; 6-O-пролил 1”,6”-ди-O-пролил захароза; 
2,3,6-три-O- пролил-1’’,6’’-ди-O-пролил-захароза; 2,3,6-три-O-пролил-1’’-O-пролил-захароза; 2,3,6-
три-O-пролил-6’’-O-пролил-захароза (сукроза). 

Изолирането и пречистването на новите структури (техните позиционно-изомерни смеси) 
от страничните продукти и изходните реагенти беше осъществено в началото с колонна 
хроматография, след което беше усъвършенствана процедурата по синтеза и пречистването, 
без налагащото се използване на колонна хроматография, както и прилагането на стандартни 
разработки чрез промивки на реакционната смес. 

При получаването на пролиновите естери на захаридите – освен моно- и ди- и триестери в 
различни съотношения се получават и перацилирани производни, в зависимост от молните 
съотношения между ацилната (пролинилната) и захарната (въглехидратната) компонента, 
както и вида на гликозидната молекула, които бяха установени. Перацилираните 
(перпролинираните) захариди бяха получени чрез тотално ацилиране на захарната молекула, 
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използвайки голям излишък на аминоацилната компонента. Поради невъзможността за 
разделянето на индивидуалните гликозидни естери от реакционните им смеси дори и чрез 
хроматографски техники (Sephadex G-10 и на HPLC с права/нормална фаза) – те бяха директно 
анализирани.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Синтезирани са производни на пролинил-захарозата, пролинил-глюкозата, както 

и пролинил-фруктозата, използвайки метода на цианметиловите активирани естери 
на аминокиселините. Тези съединения могат да намерят приложение в 
хранителната химия и фармацията като потенциални антихипертензивни средства, а 
методиката да намери евентуално промишлено приложение за мащабно 
производство на аминоацил-захаридните АСЕ-инхибитори. 
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