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Samenvatting  

‘Synthese van Gezondheidsbevorderende 
Koolhydraten’ 

Het doel van dit proefschrift is om suikers te ontwerpen en te synthetiseren die 
potentieel de gezondheid van een baby kunnen verbeteren. Hoofdstuk 1 beschrijft de 
basis van de koolhydraatchemie. Om een perspectief te bieden op het onderzoeksveld 
zijn in Hoofdstuk 2 de beschikbare onverteerbare koolhydraten beschreven die de 
functie van moedermelk oligosachariden (HMOs) kunnen nabootsen. Om de functie van 
moedermelk oligosachariden na te bootsen, is een gefucosyleerd β-cyclodextrine (β-
CD) ontworpen. Deel 1 beschrijft de synthese en de biologische evaluatie van di-α-
gefucosyleerd β-cyclodextrine. Exopolysachariden (EPS) zijn één type van de 
polymeren die hetzelfde gunstige effect op gezondheid hebben als HMOs. EPS vormen 
een suikerlaag aan de buitenkant van gunstige bacteriën. Deze EPS hebben unieke 
structurele kenmerken en kunnen als immuunmodulatoren functioneren. In Deel 2 
wordt de synthese van de repeterende eenheid van EPS van Bifidobacterium 
adolescentis uitgelegd.  

De synthese van di-α-gefucosyleerd β-cyclodextrine staat centraal in Deel 1 van dit 
proefschrift. In Hoofdstuk 3 is de stereoselectiviteit en regioselectiviteit beschreven in 

de fucosyleringsreactie van α-CD (zes α-(1→4)-glucosides) en β-CD (zeven α-(1→4)-
glucosides) met een geperbenzyleerde fucosyldonor en pre-activatie procedure. Beide 
reacties gaven overwegend een mengsel van di-α-gefucosyleerd producten, maar in het 
geval van de β-CD acceptor werd specifiek één isomeer gevormd. Na het zuiveren van 
het product met behulp van HPLC en de daaropvolgende ontscherming van de 
beschermgroepen, een complete analyse werd uitgevoerd om het hoofdproduct te 
karakteriseren. Drie mogelijkheden zijn overwogen: het 3A,3B product waarin de 
gemodificeerd glucosiden direct naast elkaar geplaatst zijn, het 3A,3C product waarin 
de gemodificeerde glucosiden zijn gescheiden door één glucoside, en het 3A,3D product 
waarin de gemodificeerde glucosiden zijn gescheiden met twee glucosiden. Met 
kernspinresonantie (NMR) konden we de 3A,3B regioisomeer elimineren, en MS/MS-
analyse onthulde dat het 3A,3D-product gevormd was. Om de ruimtelijke ordening van 
de di-gefucosyleerde β-CD te begrijpen, werden moleculaire dynamica (MD) simulaties 
uitgevoerd. Deze simulaties toonden aan dat de cyclodextrineconus nogal flexibel is. Dit 
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werd duidelijk door het tuimelen van bepaalde glucosiden, en vooral in het geval van 
de gemodificeerd glucosides werd een verbeterde rotatie en verhoogde stoelflexibiliteit 
waargenomen. Ter ondersteuning van de MD-simulatie werden nucleair Overhauser 
effect (NOE) intensiteiten berekend. De MD-simulaties voorspelden de aanwezigheid 
van zwakke NOE-signalen die de conformationele flexibiliteit van het nonasacharide 
ondersteunden, vooral voor de verschillende oriëntaties van de fucosiden. De H-atomen 
van de fucoseposities C5 en C6 (H5FucA,D, en H6FucA,D) waren relatief dichtbij de H-
atomen van de C-3 van de glucoside stroomopwaarts (H3GG,C) in de meest 
waargenomen clusters. Deze NOE crosspieken werden inderdaad in het experimentele 
NOESY spectrum waargenomen ter ondersteuning van de dynamische ensemble uit de 
MD simulaties. Uit de MD-analyse bleek dat het wegbuigen van fucoside-ringen van de 
cyclodextrineconus samengaat met een verhoogde stoelflexibiliteit van 
gesubstitueerde glucosiden (eenheden A en D). Deze flexibiliteit werd bevestigd door 
de verandering van de koppelingsconstanten van de H-3 signalen van de glucosiden.  

In Hoofdstuk 4 is de oorsprong van de regio- en stereoselectiviteit van fucosylering 
van β-CD onderzocht met behulp van MD simulaties. De glycosyleringsreactie was 
opgesplitst in twee evenementen: de eerste koppeling op de β-CD acceptor die 
resulteerde in het monogefucosyleerd β-CD, en de tweede glycosylering op dit product 
als de acceptor, die in detail is onderzocht. Verschillende reactieve verbindingen van 
fucose zijn overwogen: het covalente triflaat en het overeenkomstige oxacarbeniumion 
in combinatie met het triflaation, en alle reactieve intermediairen op het continuüm 
tussen deze twee uitersten. Met het covalente triflaat werd geen enkele reactieve pose 
waargenomen. Het oxacarbeniumion resulteerde wel een reactieve pose en deze 
binding werd verder geëvalueerd. In deze reactieve pose was een triflaation 
gepositioneerd aan dezelfde kant als de nucleofiele zuurstof, wat karakteristiek is voor 
een SNi-mechanisme. Deze reactieve pose is gebruikt voor het benaderen van andere 
alcoholgroepen van de cyclodextrine en een relatief lange levensduur werd 
waargenomen voor de O3E positie (structureel dezelfde positie als O3D). Dat leidt tot 
de vorming van overwegend het 3A,3D product. De plaatsing van de benzyl groepen van 
het reactieve fucosylintermediair bleek interessant. Bijvoorbeeld, de benzylgroep op de 
O-2 positie was parallel aan de β-CD conus, terwijl de benzyl op de O-3 positie zowel 
parallel stond aan de β-CD conus als ook ingeklemd was door de benzylgroepen van de 
acceptor. Deze interacties waren er niet wanneer het geactiveerd fucoside werd 
gesimuleerd samen met α-CD, of wanneer gepermethyleerde donor werd gesimuleerd 
met de β-CD acceptor. Verder, deze twee controle-experimenten gaven experimenteel 
gezien ook geen regioselectiviteit. Dus voorlopig kan het stapelen van de benzyl 
groepen aan de basis van de regioselectiviteit liggen. Om een compleet overzicht van 
het mechanisme van de reactie te krijgen, zijn kwantummechanica berekening nodig 
om inzicht in de overgangstoestand te krijgen.  

Gefucosyleerde HMOs hebben verschillende gunstige effecten, bijvoorbeeld 
bescherming tegen infecties en ze functioneren als anti-adhesief. Omdat di-
gefucosyleerde β-CD (DFβ-CD) twee fucosyl groepen heeft, wordt verwacht dat dit 
molecuul vergelijkbare eigenschappen heeft als natuurlijke HMOs. In Hoofstuk 5 de 
functie van DFβ-CD in afbraak- en verteringsexperimenten werd geëvalueerd, en de 
functie als anti-adhesief is vergeleken met 2’-fucosyllactose (2’-FL) en 3-fucosyllactose 
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(3-FL). Omdat de fucosiden aan de C-3 positie van glucose in DFβ-CD verbonden zijn, 
bootst dit het patroon van het natuurlijke HMO 3-FL na, die ook een fucosylgroep 

verbonden heeft aan glucose via een α-(1→3)-binding. Met behulp van het proces 
beschreven in Hoofdstuk 3 kon DFβ-CD gemaakt worden in voldoende hoeveelheden 
(~0.5g) om de functionaliteit te testen. Hoofdstuk 5 beschrijft een combinatie van 
afbraak- en verteringsexperimenten van DFβ-CD en zijn anti-adhesieve eigenschappen 
tegen Escherichia coli (ETEC) O78:H11. De resultaten tonen aan dat DFβ-CD niet wordt 
afgebroken en verteerd, en daarbovenop wel een anti-adhesieve functie heeft. Van deze 
resultaten kon worden geconcludeerd dat HMO-analogen die met een ander ruggegraat 
zijn gemaakt maar wel een bepaald patroon van fucosiden bevat, een gunstig effect kan 
hebben op de gezondheid, vergelijkbaar met dat van natuurlijke HMOs.   

In Deel 1 was een functioneel HMO-analoog ontworpen, gesynthetiseerd en 
geëvalueerd in biologische experimenten. Er wordt verondersteld dat de afstand tussen 
de fucosyl-eenheden bijdraagt aan de gelijkenis in de functie van deze moleculen met 
HMOs, die niet worden verteerd en de adhesie van pathogene bacteriën voorkomen. 

Deel 2 beschrijft de totaalsynthese van de repeterende eenheid van de 
exopolysacharide van Bifidobacterium adolescentis. B. adolescentis is een gunstige 
bacterie, karakteristiek voor een volwassen microbioom en wordt in verhoogde 
hoeveelheden gevonden bij allergische baby’s. EPS van bifidobacteria toonden een 
immuunmodulerend effect en zijn dus een interessant doel voor onderzoek. Hiervoor 
is het nodig om zuivere monsters te hebben van EPS of EPS-fragmenten. De EPS 
repeterende eenheid van B. adolescentis is opgebouwd uit 6-deoxytalose (6dTal) die 
zowel op de trans- als cis-manier zijn verbonden. Die eenheden verbonden op de trans-
manier zijn ook gedecoreerd met glucosiden op de C-3 positie. Het doel van deze sectie 
was om een syntheseroute te ontwikkelen om de nonasaccharide repeterende eenheid 
te maken. Daartoe was de nonasacharide opgesplitst in twee fragmenten: eerst de 
synthese van het trans-gebonden hexasacharide was ontwikkeld (Hoofdstuk 6), en 
vervolgens werd het cis-gebonden fragment gemaakt (Hoofstuk 7). In Hoofdstuk 6 werd 
de synthese van hexasacharide uitgevoerd door gebruik van een disacharide 
bouwsteen, welke de belangrijkste bouwsteen van de synthese was. Twee strategieën 
om dit disaccharide te verkrijgen waren overwogen: de orthogonale bescherming van 
6dTal om een bouwsteen te hebben met drie verschillende beschermgroepen die naar 
wens bevrijd kunnen worden, óf de directe glycosylering van een diol-acceptor. Eerst 
was geprobeerd om de orthogonaal beschermde bouwsteen te maken, maar het bleek 
dat elektronenzuigende beschermgroepen de reactiviteitsverschillen tussen de andere 
hydroxylgroepen dusdanig verkleinden, dat het moeilijk werd om ze van elkaar te 
onderscheiden. Het resultaat was dat orthogonaal beschermde 6dTal eenheden wel 
gemaakt konden door bescherming van de alcoholen in volgende orde: eerst O-3, 
daarna O-2, en uiteindelijk de O-4 positie. De O-3 positie kon worden beschermd met 
een ester of carbonaat beschermgroep (Bz, Fmoc, Alloc), maar de positie O-2 vereiste 
verbetering van het verschil in reactiviteit, waarvoor borinezuur-katalyse werd 
gebruikt. Het was niet mogelijk om een beschermgroep te installeren die geschikt was 
voor de totaalsynthese, dus werd de tweede strategie onderzocht. Twee donoren 
werden getest voor de regioselectiviteit in de glycosylering op de diol-acceptor, en 

alleen de geperacetyleerde donor gaf het gewenste (1→3)-verbonden disacharide. Om 
de hoogste opbrengst van de reactie te krijgen, werden de reactiecondities 
geoptimaliseerd en het centrale disacharide werd op deze manier gemaakt.   
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Hoofdstuk 7 beschrijft de ontwikkeling van een methode om cis-6dTal 
verbindingen te bouwen. Verschillende strategieën werden overwogen: 
conformationeel bevroren donoren om het potentieel gevormde covalente triflaat te 
stabiliseren, intramoleculaire aglycon levering (IAD) en aglycon levering door 
waterstofbruggen (HAD) om de kant van de aanval te controleren. De drie 
conformtioneel bevroren donoren toonden een voorkeur voor cis-glycosylering in de 
koppeling met primaire acceptoren, maar gaven de verkeerde verbinding in de 
koppeling met een secundaire acceptor. Dus de HAD en IAD-methoden werden verder 
onderzocht. Deze twee strategieën werden geoptimaliseerd met de secundaire 6dTal 

acceptor, en leidde tot het β-(1→3)-verbonden disacharide in 6% over twee stappen 
met IAD (exclusief het β-isomeer), en in 19% met de HAD strategie. Omdat HAD een 
hogere opbrengst gaf van het β-product en minder synthetische stappen vereiste, werd 
deze strategie gebruikt voor de totaalsynthese.  

Hoofdstuk 8 beschrijft het bouwen van het nonasacharide. Eerst, het cis-verbonden 
trisacharide werd gemaakt door gebruik van de condities geoptimaliseerd in Hoofdstuk 
7. Het trisacharide werd vervolgens verlengd door meerdere addities van het 
disacharide gemaakt in Hoofdstuk 6, en na enkele verlenging-ontscherming stappen 
werd het nonasacharide geïsoleerd. Het 1H NMR-spectrum van het product kwam 
overeen met de gerapporteerde data. 
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