
Chem. Listy 99, 324 − 329 (2005)                                                                                                                                            Referáty 

324 

FUKOSIDASY A OLIGOSACHARIDY OBSAHUJÍCÍ FUKOSU 

EVA BENE�OVÁ, MICHAELA MARKOVÁ, 
PETRA LIPOVOVÁ  a BLANKA KRÁLOVÁ 
 
Ústav biochemie a mikrobiologie, V�CHT, Technická 5, 
166 28, Praha 6 
urbankoe@vscht.cz 
 
Do�lo 9.11.04, přijato 20.12.04.  
 
 

Klíčová slova: fukosidasa, fukosa, fukosidosa, cystická 
fibrosa 

 
 
Obsah 
  
1.  Úvod 
2.  Fukosidasy 
3.  Fukosa a glykokonjugáty obsahující fukosu 
4.  Fukoidan 
5.  Inhibitory fukosidas 
6.  Onemocnění související s fukosou a α-L-fukosidasou 

6.1.  Fukosidosa 
6.2.  Cystická fibrosa 
6.3.  Revmatická artritida 
6.4.  Rakovinová onemocnění 
6.5.  Záněty 
6.6.  Syndrom LAD 

7.  Závěr 
 
 
1. Úvod 

 
Alfa-L-fukosidasy jsou enzymy, které se vyskytují ve 

velkém mno�ství organismů a od�těpují fukosylový zbytek 
z postranních řetězců oligosacharidů, glykoproteinů a gly-
kolipidů. Účastní se mnoha důle�itých metabolických pro-
cesů a jejich nedostatek je příčinou vzniku některých zá-
va�ných onemocnění1,2. Glykokonjugáty obsahující fukosu 
mají mnoho zajímavých biologických vlastností. Vyskytují 
se v úloze receptorů buněčného povrchu nebo růstových 
regulátorů, účastní se mezibuněčných interakcí, hra-
jí důle�itou roli jako antigenní determinanty a jsou nezbyt-
né pro správnou funkci imunitního systému. Jejich che-
mická syntéza je velmi náročná, a proto se intenzivně stu-
duje mo�nost jejich přípravy pomocí enzymů schopných 
katalyzovat transglykosylační reakce. Úspěch v této oblasti 
by umo�nil lep�í dostupnost mnoha látek potenciálně vyu-
�itelných v medicíně3.  

 
 

2. Fukosidasy 
 
α-L-Fukosidasy (EC 3.2.1.51) jsou obecně roz�ířené 

enzymy řazené do třídy hydrolas. Jedná se o exoglykosida-
sy, které od�těpují z neredukujících konců postranních 
řetězců oligosacharidů, glykoproteinů a glykolipidů fuko-
sylový zbytek za vzniku fukosy a alkoholu1,4. Glykosidasy 
se obeceně dělí do 97 rodin na základě podobnosti primár-
ní struktury v okolí aktivního místa. α-L-Fukosidasy byly 
zařazeny pouze do dvou rodin, a to 29 a 95. Enzymy řaze-
né do rodiny 29 katalyzují reakci způsobem, při kterém si 
produkt zachovává stejnou konfiguraci vazby, jako měl 
substrát, zatímco u enzymů z rodiny 95 tato konfigurace 
zachována nezůstává5,6.  

Výskyt α-L-fukosidas byl potvrzen u mnoha různých 
organismů včetně bakterií, plísní, měkký�ů, řas, rostlin 
a savců4 a bylo zji�těno, �e substrátová specifita závisí na 
zdroji, ze kterého jednotlivé enzymy pocházejí. Obvykle 
platí, �e fukosidasy savčích tkání mají �ir�í substrátovou 
specifitu ne� jejich mikrobiální protěj�ky3.  

Význam těchto enzymů spočívá v účasti na metabo-
lismu mnoha biologicky aktivních molekul obsahujících 
L-fukosu a jejich nedostatek mů�e být příčinou některých 
záva�ných onemocnění. Kromě toho jsou fukosidasy vyu-
�ívány při studiu struktury a funkce různých glykokonju-
gátů7. Vzhledem k tomu je s podivem, jak málo pozornosti 
jim bylo dosud věnováno, zvlá�tě pak mechanismu jejich 
působení.  

 
 

3. L-Fukosa a glykokonjugáty obsahující  
L-fukosu 

 
L-Fukosa neboli 6-deoxy-L-galaktosa (obr. 1) je jeden 

z monosacharidů obvykle přítomných v glykokonjugátech 
jako jsou glykoproteiny a glykolipidy2,8,9. Vyskytuje se 
převá�ně v α-anomerické konfiguraci a bývá připojena 
různými typy vazeb, např. α-(1,2) vazbou na D-galaktosu, 
nebo α-(1,3), α-(1,4), α-(1,6) vazbou na acetyl-D-
glukosamin10,11. Takto připojené zbytky se nejčastěji vy-
skytují na koncích sacharidových řetězců, co� umo�ňuje 
jejich od�těpování fukosidasami4.  
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Obr. 1. Haworthův vzorec α-L-fukosy8   
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L-Fukosa patří mezi obtí�ně dostupné sacharidy, 
a proto jsou ověřovány různé metody, které by umo�nily 
její jednoduché získávání. Jednou z těchto metod je např. 
hydrolýza fukoidanu neboli komplexní struktury sestávají-
cí ze sulfatovaných L-fukosových jednotek produkované 
některými řasami. Pro produkci L-fukosy touto hydrolýzou 
byly pou�ity fukoidany produkované řasami Pelvetia ca-
naliculata, Fucus vesiculosus nebo Ascophyllum nodosum. 
Dal�í mo�ností produkce L-fukosy je přímá chemická syn-
téza, při které se vyu�ívá různých bě�ně se vyskytujících 
sacharidů, jako je L-arabinosa, D-glukosa, methyl-L-
rhamnosa, D-mannosa nebo D-galaktosa. Byla testována 
i enzymová syntéza L-fukosy, při které jako výchozí slou-
čeniny slou�ily dihydroxyacetonfostát a lactaldehyd. Jako 
zdroj fukosy je také mo�no vyu�ít přímo fukosu obsahující 
polysacharidy a lipopolysacharidy některých bakterií. Che-
mická syntéza je velmi obtí�ná a drahá, stejně tak i extrak-
ce z rostlinných a �ivoči�ných tkání, kde je situace je�tě 
komplikována dostupností zdrojových materiálů2.  

Vyvinutí snadné a levné metody produkce fukosy je 
v současné době důle�itým cílem, neboť její vlastnosti ji 
předurčují k aplikaci v různých medicínských odvětvích. 
Např. bylo zji�těno, �e pokud by bylo tělo uměle zásobo-
váno tímto sacharidem, mohlo by dojít k zamezení vazby 
lektinů na bakteriálním povrchu na sacharidové receptory 
hostitelských buněk, a tím k zeslabení nebo úplnému po-
tlačení infekce10. L-Fukosa na�la uplatnění i v kosmetice. 
Byl objeven extracelulární bakteriální polysacharid sestá-
vající z L-fukosy, D-galaktosy a galakturonové kyseliny, 
který je schopen vytvořit ochranný film ochraňující poko�-
ku před vstupem látek způsobujících podrá�dění12. 
V současné době je distribuován pod názvem Fucogel 
1000. Dále bylo potvrzeno, �e L-fukosa má schopnost po-
tlačovat ko�ní alergickou reakci2,9,10.  

Glykoproteiny a glykolipidy obsahující L-fukosylový 
zbytek na neredukujícím konci jsou známy jako důle�ité 
slo�ky mezibuněčné komunikace, jako receptory buněčné-
ho povrchu nebo jako růstové regulátory3,9,13. Mimo to 
obecně platí, �e cukerná slo�ka glykoproteinu ovlivňuje 
jeho stabilitu, kinetické vlatnosti, svinování, intracelulární 
transport i sekreci1.  

V lidském organismu se glykokonjugáty obsahující 
L-fukosu vyskytují velmi hojně. Byly detegovány např. 
v mozku a na synaptických spojích, co� naznačuje roli 
v přenosu signálu, v proximálních tubulech ledvin, ve fo-
toreceptorové vrstvě oční sítnice, v epidermálních buňkách 
ků�e, v endotelu �láz a cév, v makrofázích a v antigenech 
červených krvinek, čeho� je vyu�íváno při rozli�ování 
krevních skupin. Důle�itou roli nepochybně hrají 
i v reprodukčním procesu4,9,10. Dále byly L-fukosylované 
glykokonjugáty detegovány v mateřském mléce, kde byla 
prokázána jejich schopnost inhibovat vazbu patogenů 
v trávicím traktu kojenců na specifické receptory, a tím 
zamezovat infekci buňky. Příkladem takto inhibovaných 
patogenů  mohou být některé kmeny bakterie Escherichia 
coli nebo Campylobacter jejuni14. Také přítomnost glyko-
konjugátů na povrchu bakteriálních buněk hraje důle�itou 
roli v rozpoznávání a imunitní odpovědi vy��ích organis-

mů na infekci.  
L-Fukopyranosylové jednotky se také vyskytují 

v rostlinných polysacharidech, kde mohou být  v některých 
případech methylované. Dále jsou součástí ji� dříve zmi-
ňovaného polysacharidu chaluh (fukoidanu) a extracelulár-
ních polysacharidů bakterií, hub a mikrořas2.  

Vzhledem k významu glykokonjugátů obsahujících 
fukosu bylo provedeno mnoho chemických syntéz, které 
měly napomoci objasnění jejich biologické funkce. Vedle 
studia mnoha struktur vyskytujících se v přírodě byla tes-
tována i syntéza konjugátů nových4,15. Chemický způsob 
syntézy glykokonjugátů je ov�em velmi komplikovaný, 
a proto se vyu�ívá i mo�nosti aplikace fukosidas, schop-
ných katalyzovat transglykosylační reakce. Výhodou pou-
�ití těchto enzymů je jejich vysoká stereo- a regioselektivi-
ta a také fakt, �e pro reakci nejsou potřebné drahé kofakto-
ry ani donory přená�eného L-fukosylového zbytku. Schop-
nost katalyzovat transglykosylační reakce byla dete-
gována například u fukosidas pocházejících z pra-
sečích jater, hovězích ledvin, z tkání �neka Ampula-
ria, z plísní Aspergillus niger a Penicillium multicolor 
a bakterií Alcaligenes sp a Corynebacterium sp. Jako 
donor L-fukosylového zbytku byl pou�íván p-nitrofenyl-    
-α-L-fukopyranosid nebo α-L-fukopyranosyl fluorid,  jako 
akceptory slou�ily D-galaktosa, D-glukosa a acetyl-D-
glukosamin3,11,15,16.  

 
 

4. Fukoidan 
 
Některé chaluhy jsou schopné syntetizovat kom-

plexní polysacharidové struktury, slo�ené ze sulfatova-
ných L-fukosových polymerů, zvané fukoidany. V těchto 
strukturách byly detegovány různé typy glykosidických 
vazeb a cílené studie prokázaly, �e struktura fukoidanů 
mů�e být velmi komplikovaná17 (obr. 2). Pro extrakci fu-
koidanu jsou pou�ívány například chaluhy Ecklonia kuro-
me, Laminaria angustata var longissima, Fucus vesiculo-
sus, Kjellmaniella crassifolia, Pelvetia canaliculata a Fu-
cus serratus L (cit.2).  

Po zji�tění, �e fukoidan má mnohé medicínsky vý-
znamné vlastnosti a zároveň nepůsobí toxicky ani drá�divě 
na lidský organismus, začala být této sloučenině věnována 
výrazná pozornost.  Byl prokázán inhibiční účinek na ad-
hesi bakteriálních buněk na buňky hostitelské18, antivirální 

 
Obr. 2. Příklad struktury fukoidanu z Fucus vesiculosus17 
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působení proti herpes simplex viru a lidskému cytomega-
loviru, potvrzeny byly i  antikoagulační a antitrombotické 
schopnosti19 a protinádorové působení vyvolávající samo-
destrukci nádorových buněk bez po�kozování buněk zdra-
vých20. V současné době je snaha o detailní pochopení 
struktury a mechanismu působení fukoidanu, neboť to by 
mohlo vést k novým mo�nostem léčby některých onemoc-
nění.  

 
 

5. Inhibitory fukosidas 
 
Fukosidasy se spolu s dal�ími enzymy účastní metabo-

lismu glykokonjugátů obsahujících fukosu, a proto jsou 
inhibitory těchto enzymů důle�itým nástojem při studiu 
biologických procesů zahrnujících fukosylované glykokon-
jugáty21,22. Aplikace inhibitorů ke kontrole a modulaci bu-
něčných procesů ov�em není jejich jediné mo�né vyu�ití. 
Jsou důle�ité i pro studium reakčního centra enzymu nebo 
mechanismu, kterým enzymy katalyzují příslu�né reakce23. 
Neméně významná je i jejich role jako potenciálních látek 
při léčbě různých nemocí, jako jsou cukrovka, rakovina, 
virální infekce včetně AIDS nebo fukosidosa23-25. Inhibito-
ry reálně vyu�itelné v medicíně v�ak musí splňovat mnoho 
zásadních  po�adavků, mj. netoxický vliv na lidský orga-
nismus a enzymovou specifitu21. Proto v současné době 
roste snaha o získání jednoduchého způsobu přípravy vel-
kého mno�ství různých inhibitorů, jejich� vlastnosti by 
následně mohly být testovány v lékařské praxi.  

 
 

6. Nemoci související s fukosou  
a α-L-fukosidasou 

 
S α-L-fukosidasami a L-fukosou souvisí mnohá zá-

va�ná onemocnění. Některá z nich jsou způsobena defekt-
ní nebo úplně chybějící α-L-fukosidasou, u jiných jsou 
změny fukosylace pouze doprovodným jevem. Je ov�em 
nutné si uvědomit, �e změny v glykosylacích byly detego-
vány i např. v těhotenství a nemusí tedy být v ka�dém 
případě indikátorem některého z ní�e uvedených onemoc-
nění10.  

 
6 . 1 .   F u k o s i d o s a  

Fukosidosa je velmi vzácné dědičné lysosomální one-
mocnění, které je způsobeno nedostatkem α-L-fukosidasy 
a jedná se tedy o vrozenou vadu metabolismu, která speci-
ficky ovlivňuje lysosomální trávení. Dochází k abnor-
málnímu ukládání glykokonjugátů obsahujících L-fukosu 
v mnoha tělních orgánech, jako jsou játra, slezina, srdce, 
brzlík, �títná �láza, ledviny nebo mozek23,26-28,.  

Nedostatek α-L-fukosidasy je způsoben mutacemi 
v genu FUCA 1, lokalizovaném na chromosomu 1. 
V současné době bylo popsáno přibli�ně dvacet různých 
mutací tohoto genu28,29.  

Nemoc se dělí na dva nebo tři typy. Při dvoutypovém 
dělení je pro klasifikaci rozhodující síla projevu jednotli-

vých symptomů. Typem 1 je nazýván tě��í průběh nemoci 
a první projevy se objevují přibli�ně v 6 měsících �ivota. 
Smrt pacienta pak nastává během prvních deseti let �ivota. 
Průběh nemoci je provázen neurologickou degenerací, 
retardací růstu a deformacemi kostí, zvět�ením útrobních 
orgánů, ztrátou dříve získaných intelektuálních vlastností 
a chybnou funkcí některých orgánů26-28. Typem 2 je ozna-
čována lehčí forma nemoci a vyskytuje se u vět�iny paci-
entů. Průběh degenerace je zde výrazně pomalej�í, je pro-
vázen tvorbou angiokeratomu a pacienti se v některých 
případech do�ívají a� čtvrté dekády �ivota26-28.  

Při klasifikaci nemoci do tří typů je rozhodujícím 
faktorem věk, ve kterém se příznaky nemoci objeví. 
U typů 1 a 2 dochází k vypuknutí nemoci v 10 resp. 18 
měsících �ivota. Typem 3 je i  zde označována mírněj�í 
forma nemoci26,28 . 

Nemoc je diagnostikována stanovením enzymové 
aktivity α-L-fukosidasy v moči, leukocytech, fibroblastech 
a případně dal�ích tkáních. V současné době je mo�ná  
i prenatální diagnostika. Dosud v�ak neexistuje �ádná spe-
cifická terapie30.  

 
6 . 2 .  C y s t i c k á  f i b r o s a  

Cystická fibrosa je nejčastěj�í smrtelné genetické 
onemocnění mezi bělochy. Příčinou tohoto onemocnění je 
po�kození genu CFTR ( cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator), který kóduje transmembránový 
protein slou�ící jako kanál pro přechod iontů Cl- (cit.30). 
Bylo identifikováno více ne� 900 mo�ných mutací, které 
byly rozděleny do několika tříd podle efektu na expresi, 
následnou modifikaci a funkci proteinu31,32.  

Při po�kození genu CFTR dochází k naru�ení výměny 
chloridových iontů,  sodných iontů a molekul vody 
a v po�kozených orgánech vzniká abnormálně hustý hlen33. 
V plicích je znemo�něno dokonalé a rychlé odstraňování 
nečistot a mikroorganismů a dochází ke kolonizaci bakteri-
emi. Nejčastěji se jedná o bakterii Pseudomonas aerugino-
sa. Kolonizace je podporována i zvý�enou koncentrací  
sodíku a chloru v tekutině na povrchu dýchacích cest, ne-
boť dochází k inaktivaci některých peptidů, u nich� byly 
prokázány antimikrobiální vlastnosti30.  

Při cystické fibrose jsou ov�em zasa�eny i orgány 
trávicího traktu. Dochází k omezení průchodnosti slinivky 
bři�ní, čím� je znemo�něn přístup některých trávicích en-
zymů do střev. �iviny proto zůstávají nevyu�ity, dochází 
k negativnímu ovlivnění růstu pacientů, k úbytku na hmot-
nosti a k postupnému zhor�ování celkového stavu. Různé 
komplikace se ov�em mohou vyskytnout téměř ve v�ech 
tělních systémech a průběh nemoci je u jednotlivých paci-
entů odli�ný33.  

U pacientů s cystickou fibrosou byly zji�těny změny 
v glykosylaci některých glykokonjugátů. Zaznamenána 
byla zvý�ená fukosylace a/nebo sní�ená sialylace31,32. Zvý-
�ený výskyt L-fukosylových zbytků mů�e být následkem 
sní�ené aktivity enzymu α-L-fukosidasy9,32.  

Cystická fibrosa patří v současné době mezi neléčitel-
né choroby, existují v�ak inhalační a rehabilitační terapie, 
které napomáhají zlep�ení kvality �ivota pacientů. I přes 
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několikrát denně opakovanou terapii se v�ak onemocnění 
s věkem zhor�uje. Proto je v současné době prováděno 
několik studií genové terapie, která by měla umo�nit vlo-
�ení nepo�kozené DNA genu CFTR do buněk respiračního 
traktu. Jiným přístupem k léčení této nemoci by mohla být 
aplikace metod plicní transplantace30,33.  

 
6 . 3 .  R e v m a t i c k á  a r t r i t i d a  

Revmatická artritida je jedna z nejbě�něj�ích forem 
atritidy. Jedná se o poměrně bě�né onemocnění, které na-
padá celé tělo a při kterém dochází k zánětům vnitřní vrst-
vy kloubního pouzdra. Příčina této nemoci nebyla je�tě 
přesně zji�těna, ale je známo, �e jde o autoimunitní one-
mocnění, kdy chybná funkce imunitního systému vyústí 
v napadení vlastních zdravých kloubních tkání, vzniká 
zánět a mů�e dojít a� k úplnému zničení chrupavky kosti 
případně okolních tkání. Průvodními znaky této nemoci 
jsou bolesti a ztuhlost kloubů, zarudnutí a otoky34,35.  

Analýzou vzorků pacientů trpících revmatickou 
artritidou byl zji�těn vztah mezi sni�ujícím se obsahem 
L-fukosy v séru a dobou trvání nemoci, počtem napade-
ných kloubů a naru�ením kostí. Obsah L-fukosy v séru 
mů�e tedy být  indikátorem postupu nemoci2.    
 
6 . 4 .  N á d o r o v á  o n e m o c n ě n í  

Změny ve fukosylaci molekul, jako jsou oligosachari-
dy, glykoproteiny a glykolipidy, byly zji�těny ve tkáních 
pacientů trpících rakovinovými onemocněními5,9. Tento 
jev souvisí s aktivitou fukosyltransferasy, její� několikaná-
sobně zvý�ená aktivita byla detegována v séru pacientů 
s maligním či metastatickým nádorovým onemocněním. 
Mimo to bylo ověřeno, �e v moči pacientů s diagnos-
tikovanou rakovinou je výrazně vy��í hladina volné 
L-fukosy ne� u kontrolních vzorků2. Tím se naskýtá mo�-
nost vyu�ívat stanovení fukosyltransferasové aktivity 
k predikci a včasné diagnostice nádorových onemocnění13.  

Během studia nádorových onemocnění bylo zji�těno, 
�e ne v�echny nádorové buňky jsou schopné metastatické-
ho �íření tělem. Za toto �íření je ve skutečnosti zodpověd-
ná jen malá skupina buněk a významnou roli v tomto pro-

cesu hrají glykokonjugáty na povrchu buněk, neboť se 
účastní adhesních procesů. Např. byl na povrchu plicních 
buněk identifikován protein vá�ící  α-L-fukosu, u kterého 
se předpokládá účast na adhesi buněk �ířících se z místa 
vzniku primárního nádoru, neboť na povrchu některých 
nádorových buněk byl prokázán vysoký obsah fukosy. 
Intenzivně je nyní studována mo�nost zamezení metasta-
tického �íření aplikací specifických cukrů a glykokonjugá-
tů. V úvahu přichází mimo jiné i L-fukosa nebo fukoidan. 
Jejich účinkem by mělo dojít k zablokování proteinů vá�í-
cích fukosu pro interakci s nádorovými buňkami9. Ce-
lou situaci ov�em opět komplikuje finanční stránka vě-
ci. L-Fukosa patří v současné době mezi poměrně drahé 
chemikálie a stejně tak výroba různých derivátů obsahují-
cích fukosu není zatím dokonale vyře�ena. Tím se opět 
potvrzuje význam testování různých způsobů získávání 
fukosy a jejích sloučenin2.  

 
6 . 5 .  Z á n ě t y  

V zánětlivých procesech hraje důle�itou roli tetrasa-
charid Sialyl Lewis X (SLeX). Jde o komplexní molekulu 
vyskytující se na povrchu leukocytů, slo�enou ze čtyř spe-
cificky k sobě vázaných sacharidů � sialové kyseliny, D-
galaktosy, N-acetyl-D-glukosaminu a L-fukosy (obr. 3). Na 
tento antigen se vá�e specifický protein selektin, který je 
při poru�ení tkáně produkován na povrchu cév jako signál 
o po�kození. Dochází k expanzi cév a k přechodu bílých 
krvinek do místa poru�ení tkáně. Stejný mechanismus 
komplikuje například operace zahrnující transplantace 
orgánů, neboť velké mno�ství bílých krvinek je schopno 
zničit i nově implantovaný zdravý orgán. Ře�ením by 
mohla být aplikace SLeX do krevního řeči�tě, čím� by se 
zablokovala mo�nost vazby selektinu na SLeX bílých krvi-
nek a tedy se skryl signál o poru�ení tkáně. Stejně tak se 
předpokládá, �e aplikace struktur podobných SLeX by 
mohla být u�itečná při léčbě nádorů �ířících se metastatic-
ky. Chemická syntéza této sloučeniny je velmi nákladná, 
v současnosti ji� ale byly vyvinuty i méně finančně nároč-
né enzymové způsoby přípravy2.  
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Obr. 3. Struktura tetrasachridu Sialyl Lewis X  
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6 . 6 .  S y n d r o m  L A D  
Jako syndrom LAD (leukocyte adhesion deficiency) 

je označována vzácná metabolická choroba, při které do-
chází k poruchám produkce proteinu CD18, který je ne-
zbytný pro migraci bílých krvinek do místa poranění či 
infekce. Porucha produkce se mů�e projevit buď jako ne-
dostatečné mno�ství aktivního proteinu nebo jako vznik 
proteinu defektního. I u této choroby byla zji�těna sní�ená 
fukosylace některých glykokonjugátů9,36.  

 
 

7. Závěr 
 
Fukosidasy i samotná L-fukosa mají v �ivých organis-

mech svou nezastupitelnou roli. Účastní se mnoha důle�i-
tých procesů nezbytných pro správnou funkci organismu 
a jejich nedostatek mů�e být příčinou některých záva�ných 
onemocnění. Mnoho otázek týkajících se fukosidas a gly-
kokonjugátů obsahujících L-fukosu zůstává je�tě stále ne-
zodpovězených. Není vyře�en přesný mechanismus půso-
bení jednotlivých enzymů a nejsou vět�inou známy amino-
kyseliny účastnící se katalytické reakce v aktivním centru. 
Z toho důvodu je důle�itý i vývoj  potenciálních substrátů 
a inhibitorů fukosidas. Ani vliv jednotlivých glykokonju-
gátů na lidský organismus není podrobně prozkoumán, 
nehledě na to, �e chemická i enzymová syntéza nových 
strukturních typů nabízí nepřeberné mno�ství sloučenin 
potenciálně vyu�itelných v léčebných terapiích. Snaha 
o poznání by ov�em neměla být  zaměřována pouze na 
lidskou α-L-fukosidasu a na glykokonjugáty obsahující 
L-fukosu, ale i na enzymy a sloučeniny prokaryotní, kva-
sinkové a rostlinné. Jejich specifické vlastnosti by toti� 
mohly být u�itečné při syntéze různých sacharidových 
struktur a při vývoji nových léčebných postupů. 
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E. Bene�ová, M. Marková, P. Lipovová, and B. 
Králová (Department of Biochemistry and Microbiology, 
Institute of Chemical Technology, Prague): Fucosidase 
and Fucose-Containing Glycoconjugates 

 
α-L-fucosidase, an important exoglycosidase, is in-

volved in the metabolism of fucose-containing glycoconju-

gates. The deficiency of the enzyme causes some incurable 
diseases, such as fucosidosis. Fucose-containing glycocon-
jugates are essential, as they are involved in several proc-
esses such as inflammation, reproduction, cell-cell interac-
tion, signal transduction, growth regulation, and ligand-
receptor interaction. The knowledge of fucosidase (its 
active site and catalytic mechanisms) and of fucose-
containing glycoconjugates is not yet complete. At present, 
some uncomplicated methods for synthesis of fucose and 
fucose-containing glycoconjugates are sought, as the com-
pounds can find some applications in therapy of severe 
diseases, such as cancer. For the synthesis of fucose-
containing glycoconjugates, fucosidases with the ability to 
catalyze transglycosylation reaction can be used.  

 
si Vás dovoluje pozvat na 5. odbornou konferenci s mezinárodní účastí 
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Konference se koná ve dnech 23. a 24. listopadu 2005 v kongresovém sále Obchodního centra 
firmy Zentiva, U kabelovny 130, Praha 10.  
 
Tématické okruhy leto�ní konference jsou:  
− asymetrické reakce, enantioselektivní katalýza, 
− enzymatické metody v přípravě opticky aktivních látek, 
− pokroky v syntéze ve vybraných skupinách léčiv,  
− moderní analytické metody v hodnocení aktivních farmaceutických substancí. 
 
Program bude upřesněn v červenci 2005 na stránkách www.vufb.cz . 
Přihlá�ky či své dotazy prosím zasílejte na schneiderova@zentiva.cz (tel. 267 243 705). 
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