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บทคัดยอ 

 โกลโบ เฮช เปนแอนติเจนที่เกี่ยวกับมะเร็งซึ่งพบวามีการแสดงออกสูงกวาปกติบนผิวเซลลมะเร็งหลายชนิด แอนติเจนชนิดนี้

สามารถใชเปนเครื่องหมายบงชี้ทางชีวภาพสำหรับศึกษาการตอบสนองที ่เฉพาะทางระบบภูมิคุมกันได จากรายงานการทดสอบ

ประสิทธิภาพทางคลินิกแสดงใหเห็นวาวัคซีนคอนจูเกตโกลโบ เฮช มีประสิทธิภาพในการกระตุนการตอบสนองของสารภูมิคุมกัน ดวย

คุณสมบัติทางชีวภาพที่สำคัญของโกลโบ เฮช จึงทำใหเกิดความพยายามในการสังเคราะหสารเฮกซะแซ็กคาไรดไกลโคสฟงโกลิพิดชนิดนี้

เพื่อใชเปนเปาหมายเชิงบำบัด ดังนั้นบทความน้ีบรรยายรายงานความกาวหนาการสังเคราะหโกลโบ เฮช ดวยวิธีการทางเคมีและการ

ประยุกตใชเอ็นไซมสำหรับพัฒนาการรักษามะเร็งดวยวธิภีมูิคุมกันบำบัดตอไป 
 

ABSTRACT 

 Globo H is a tumor-associated antigen which is found overexpressed on the cell surface of most cancers. 

This antigen can be used as an important biomarker for the specific study of the immune response. In clinical trials 

demonstrated that globo H-conjugate vaccine was effective in inducing humoral antibody response. The significant 

biological property of globo H have prompted many synthetic efforts toward this hexasaccharide glycosphingolipid 

as a therapeutic target. This review describes recent progresses in chemical and enzymatic synthesis of globo H for 

further developments of cancer immunotherapy. 
 

คำสำคัญ: โกลโบ เฮช  แอนติเจนที่เกี่ยวกับมะเร็ง  ไกลโคสฟงโกลิพิด 

Keywords: Globo H, Tumor-associated antigen, Glycosphingolipid 
 

1. บทนำ 

 โรคมะเร็งจัดเปนโรคไมติดตอเรื้อรังซึ่งเปนปญหาดาน

สุขภาพสำคัญอันดับตนๆ ของทุกประเทศท่ัวโลก ในป พ.ศ. 2561 

องคการอนามัยโลกประมาณการณจำนวนผู  เส ียช ีว ิตดวย

โรคมะเร็งทั ่วโลกสูงถึง 9.6 ลานคน คิดเปนรอยละ 16.7 จาก

สาเหตุการเสียชีวิตของประชากรโลก (WHO, 2018) และพบ

แนวโนมจำนวนผูปวยโรคมะเร็งรายใหมเพ่ิมข้ึนจำนวนมาก (Bray 

et al., 2018; Ferlay et al., 2019) ในประเทศไทยขอมูลเชิง

สถิติของโรคมะเร็งตั้งแตป พ.ศ. 2551 เปนตนมา พบแนวโนม
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จำนวนผูปวยรายใหมในระดับสูงเชนกัน (สถาบันมะเร็งแหงชาติ, 

2561; Imsamran et al., 2018) ดังรูปที่ 1 

 เนื่องจากโรคมะเร็งยังไมมียาสำหรับรักษาใหหายขาด 

ปจจ ุบ ันย ังคงใชว ิธ ีการบำบัดร ักษาโรคมะเร ็งแบบดั ้งเดิม 

(traditional method) ด วยว ิธ ี เคม ีบำบ ัด (chemotherapy) 

การฉายรังสี (ionizing radiation) และการผาตัด (surgery) โดย

การรักษาจะขึ้นอยู กับความรุนแรงของโรค ดังนั ้นการเขาใจ

ชีววิทยาของเซลล มะเร ็งและการศึกษาวิจ ัยเชิงบูรณาการ

วิทยาศาสตรแขนงตาง ๆ เพื่อพัฒนาแนวทางใหมหรือทางเลือก

ใหมสำหรับการรักษาโรคมะเร็งจึงเปนเรื่องท่ีจำเปนยิ่ง 
 

 
รูปที ่1 (a) ขอมูลเชิงสถิติจำนวนผูปวยโรคมะเร็งรายใหมและผูปวยมะเร็งเสียชีวิตทั่วโลกป ค.ศ. 2018 

(b) จำนวนผูปวยโรคมะเร็งรายใหมในประเทศไทยป พ.ศ. 2551-2560 
 

 สารอนุพันธคารโบไฮเดรตประเภทไกลโคสฟงโกลิพิด 

(glycosphingolipid) จัดเปนเครื่องหมาย (marker) สำคัญที่พบ

ไดบนผิวเซลลมะเร็ง (Hakomori, 1983; 1984; 1998) โดยเฉพาะ

สารไกลโคสฟงโกลิพิดโกลโบ เฮช (glycosphingolipid globo 

H) พบว  าม ีการแสดงออกท ี ่ เพ ิ ่ มส ู งข ึ ้ นหร ือมากเก ินไป 

(overexpression) ในเซลลมะเร็งหลายชนิด ไดแก มะเร็งเตานม 

มะเร็งลำไส มะเร็งระบบทางเดินอาหาร มะเร็งตับ มะเร็งปอด 

และมะเร็งตอมลูกหมาก เปนตน (Zhang et al., 1997) จาก

รายงานการศึกษาซีรัม่ของผูปวยมะเร็งเตานมพบปริมาณสารภูมิ

ต  านทานหร ือแอนต ิบอด ีต  านโกลโบ เฮช (anti-globo H 

antibody) ในระดับสูง (Gilewski et al., 2001; Wang et al., 

2008) สารโกลโบ เฮช จึงกลายเปนแอนติเจนเปาหมายสำคัญ

สำหรับเซลลมะเร็ง (tumor-targeting antigen) ที่ไดรับความ

สนใจในการศึกษาวิจ ัยพ ัฒนาว ัคซ ีนร ักษามะเร ็ง (cancer 

vaccine) เพ ื ่อใช  ในการกระต ุ นระบบภูม ิค ุ มก ันใหทำลาย

เซลลมะเร็ง โดยมีรายงานการศึกษาทดสอบประสิทธิภาพวัคซีน

รักษามะเร็งทางคลินิก (clinical trial) เฟส 1 เฟส 2 และเฟส 3 

(OBI Pharma, Inc., 2012; 2014; O’Cearbhaill et al., 2016) 

ดังนั ้นบทความปริทัศนนี้จ ึงไดรวบรวมรายงานวิจัยทางเคมี

อินทรียสังเคราะหของแอนติเจนน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ 

เฮช ซึ ่งไดรับความสนใจศึกษาพัฒนาวิธีการสังเคราะหอยาง

ตอเนื่องตลอดชวงทศวรรษที่ผานมาเพื่อใชเปนสารตั้งตนสำหรับ
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เชื่อมตอพันธะกับโปรตีนพาหะในการชักนำการสรางภูมิคุมกัน 

(immunogenic protein carrier) ที่เหมาะสมเพื่อใชศึกษาวิจัย

แนวทางในการบำบัดรักษาและเพิ่มประสิทธิภาพทางเวชปฏิบัติ

สำหรับวินิจฉัยผูปวยโรคมะเร็งตอไป 
 

2. โครงสรางทางเคมีของโกลโบ เฮช แอนติเจนที่

เกี่ยวกับเซลลมะเร็ง 

 หลักฐานทางวิทยาศาสตรสำคัญที่ทำใหเชื่อไดวาไกลโค

สฟงโกลิพิดโกลโบ เฮช เปนแอนติเจนที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็ง 

(tumor-associated antigen) น้ันมาจากรายงานท่ีผานมาพบวา 

มีการตอบสนองของระบบภูมิค ุ มกันโดยสามารถผลิตโมโน

โคลนอลแอนติบอด ี (monoclonal antibody) โคลน MBr1 

(clone MBr1) ที่จำเพาะตอไกลโคสฟงโกลิพิดโกลโบ เฮช ซึ่งพบ

บนผิวเซลลมะเร ็งเตานม (breast cancer cell line MCF-7) 

(Kannagi et al., 1983; Mènard et al., 1983) ตอมา Bremer 

และคณะ (1984) ไดศึกษาโครงสรางทางเคมีของโกลโบ เฮช 

พบวาภายในโมเลกุลประกอบดวยลิพิดเซราไมด (ceramide) ตอ

พันธะกับสายโซน ้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรด (hexasacharide 

chain) ซึ่งโดยทั่วไปแลวเราสามารถพบไกลโคสฟงโกลิพิดโกลโบ 

เฮช ไดบนผิวเซลลปกติ แตมักพบวามีการแสดงออกในปริมาณ

มากกวาปกติบนผิวเซลลมะเร็ง (รูปที ่2) โดยสวนของโมเลกุลไกล

โคสฟงโกลิพิดที่เปนสายโซน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช 

จึงจัดเปนเครื่องหมายบงชี้แอนติเจนที่เกี่ยวของกับเซลลมะเร็ง 

(tumor-associated antigenic marker)  ซ ึ ่ งทำ ให  ส าม ารถ

แยกแยะเซลลมะเร็งออกจากเซลลปกติได 

 

เซลลมะเร็ง
เซลลปกติ

เซลลปกติ

 
 

รูปที่ 2 ไกลโคสฟงโกลิพิดโกลโบ เฮช บนผิวเซลลมะเร็ง 
 

3. การสังเคราะหน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดของโมเลกุล

ไกลโคสฟงโกลิพิดโกลโบ เฮช 

 สายโซน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช (รูปที่ 3)  

มีลำดับการเชื่อมตอพันธะเคมีระหวางหนวยยอยน้ำตาลโมเลกุล

เดี ่ยวบนสายโซเฮกซะแซ็กคาไรดเปน Fuc1→2Gal1→ 

3GalNAc1→3Gal1→4Gal1→4Glc1 
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รูปที่ 3 สายโซนำ้ตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช 
 

ดวยบทบาททางชีวภาพที่สำคัญของโกลโบ เฮช จึงทำ

ใหนักเคมีอินทรียสังเคราะหใหความสนใจศึกษาและพัฒนาวิธกีาร

สังเคราะหทั ้งดวยวิธีทางเคมี (chemical synthesis) และการ

ประย ุกต  ใช  เอนไซม ร  วมในการส ัง เคราะห  (enzymatic 

synthesis) 

3.1 การสังเคราะหดวยวิธีทางเคมี 

 ปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันดวยวิธีทางเคมี (chemical O-

glycosylation) เป นการสร างพันธะไกลโคซิดิก (glycosidic 

linkage) ระหวางสารอนุพันธน้ำตาล glycosyl donor 1 และ 

glycosyl acceptor 3 โดยการเร งปฏ ิก ิร ิยาของต ัวกระตุน 

(activator) ภายใตสภาวะเคมีที่เหมาะสม (รูปที ่ 4) โดยทั่วไป 

สาร glycosyl donor มักจะเปนอนุพันธน้ำตาลที่มีหมูหลดุออกที่

ดี (good leaving group) ณ ตำแหนงแอนอเมอริก (anomeric 

position) ในขณะที ่สาร glycosyl acceptor จะเปนอนุพันธ

น ้ ำตาลท ี ่ ม ีหม ู  ไ ฮดรอกซ ิลอ ิสระ (free hydroxyl group)  

ณ ตำแหนงใดตำแหนงหนึ่งบนวงน้ำตาล นอกจากนี้แลวเรายัง

สามารถปกปอง (protection) หมูไฮดรอกซิลบนวงน้ำตาลทั้งสาร

น้ำตาล donor และ acceptor ดวยหมู ปกปอง (protecting 

group) ที ่เหมาะสมเพื่อควบคุมการทำปฏิกิริยาไกลโคไซเลชัน

ระหว างหน วยน ้ำตาลให  เป นแบบเล ือกเฉพาะตำแหน ง 

(regioselective) โดยกลไกการเกิดปฏิกิริยาจะเกิดผานสารมัธ

ยันตร oxacarbenium ion 2 ซึ ่งไดมาจากการกระตุ นหมูหลุด

ออกบนสาร glycosyl donor 1 ใหหลุดออกไปดวยตัวกระตุน

ภายใตสภาวะเคมีที่เหมาะสมแลวตามดวยการเขาทำปฏิกิริยา

แทนที่ดวยนิวคลีโอไฟลของ glycosyl acceptor 3 ทำใหไดสาร

ผล ิตภ ัณฑน ้ ำตาลโมเลก ุลสายโซ ยาวข ึ ้น  (Mydock and 

Demchenko, 2010) 

 

 
 

รูปที่ 4 กลไกทั่วไปของการเกิดปฏิกริยิาไกลโคไซเลชันดวยวธิทีางเคม ี(เมื่อ L = หมูหลุดออกที่ด,ี P = หมูปกปอง) 
 

สำหรับการสังเคราะหแอนติเจนโกลโบ เฮช นั ้นมี

รายงานครั้งแรกดวยวัตถุประสงคเพื่อการพิสูจนยืนยันคุณสมบัติ

ในการกระตุนระบบภูมิคุมกัน (immunogen) และใชเปนสาร 

ตั้งตนสำหรับศึกษาพัฒนาไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ที่อาจมี

ความสามารถในการกระตุนระบบภูมิคุมกัน (immunogenicity) 

(Bilodeau et al., 1995; Park et al., 1996) โดยประย ุกต ใช

องคความรูปฏิกิริยาเคมีของสารไกลคาล (Seeberger et al., 

1997) ในการสังเคราะหเริ ่มจากการเตรียมสาร fluorosugar 

donor 5 จากการทำปฏิกิริยาปกปองหมูไฮดรอกซิลอิสระ (free-

OH group) แบบเลือกเฉพาะที ่ตำแหนง C-3 ของสารตั ้งตน 

galactal 4 ดวยรีเอเจนตโลหะอินทรีย Bu2SnO โดยผานสาร 

มัธย ันตร  stannylene complex (Zhang and Wong, 2002) 

และปฏิกิริยา benzylation จากนั ้นทำปฏิกิริยา epoxidation 

แลวตามดวยปฏิกิริยาเปดวงสารมธัยันตร epoxide ดวยรีเอเจนต 

tetrabutylammonium fluoride (TBAF) แล ว ท ำปฏ ิ ก ิ ร ิ ย า 

benzylation จะไดน้ำตาล fluorosugar 5 ในขณะที ่น ้ำตาล 

glycal acceptor 7 เตรียมไดจากปฏิกิริยา benzylation และ

ปฏิกิริยากำจัดหมูปกปอง silyl (-SiR3) ที่ตำแหนง C-6 ของวง

น้ำตาลแลวตามดวยปฏิกิริยาเปดวง cyclic carbonate ของสาร

ตั ้งตน disaccharide glycal 6 ภายใตสภาวะเบส จากนั ้นทำ
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ปฏิกิริยาปกปองหมูไฮดรอกซิลแบบเลือกเฉพาะที่ตำแหนง C-3 

ดวยรีเอเจนตโลหอินทรีย (Bu3Sn)2O/Bu2SnO เมื่อเตรียมสารตั้ง

ตนน้ำตาลทั ้ง donor 5 และ acceptor 7 ไดแลวจึงนำมาทำ

ปฏิก ิร ิยาไกลโคไซเลชันภายใตสภาวะตัวกระต ุ น SnCl2/ 

AgClO4/DTBP และปฏิกิริยากำจัดหมูปกปองที ่ตำแหนง C-3 

ของวงน้ำตาลกาแลคโตสดวยรีเอเจนต DDQ จะไดสารผลิตภัณฑ

ผสมของน้ำตาล trisaccharide glycal 8 (: = 3:1) ตอมาทำ

การสังเคราะหน้ำตาล thioglycoside 15 จากสารตั้งตน cyclic 

carbonate galactal 9 โดยทำปฏ ิก ิร ิยา epoxidation และ

ปฏิกิร ิยาไกลโคไซเลชันแบบเล ือกเฉพาะตำแหนง (regio-

selective glycosylation) กับน้ำตาล 10 ดวยกรดลิวอิส ZnCl2 

จะไดน้ำตาล disaccharide glycal 11 ซึ ่งนำมาทำปฏิกิร ิยา 

selective fucosylation ก ับน ้ำตาล fluorofucose 12 ด  วย

ต ั ว ก ร ะ ต ุ  น  SnCl2/AgClO4 ไ ด ส า ร ผ ล ิ ต ภ ั ณ ฑ น ้ ำ ต า ล 

trisaccharide glycal 13 ที่ใชสำหรับทำปฏิกิริยา iodosulfo-

namidation และปฏิกิร ิยาก ับ lithium ethanethioate โดย

ผานสารมัธยันตร 14 (Griffith and Danishefsky, 1990) จะได

สารผลิตภัณฑน้ำตาล thioglycoside donor 15 ท่ีสามารถนำมา

ทำปฏ ิก ิร ิยาไกลโคไซเลชันเล ือกเฉพาะแบบ -selective 

sulfonamidogalactosylation ท ำ ใ ห  ไ ด น ้ ำ ต า ล  hexa-

saccharide glycal 16 ซึ ่งมีลักษณะโครงสรางน้ำตาลเฮกซะ

แซ็กคาไรดโกลโบ เฮช จากนั้นทำปฏิกิริยาออกซิเดชันดวยรีเอ

เจนต 3,3-dimethyloxirane แลวทำปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันกับ

สารอนุพันธ azide 17 ตามดวยปฏิก ิร ิยา acetylation และ

ปฏิกิริยารีดักชันหมูฟงกชันเอไซด (-N3) ใหกลายเปนหมูเอมีน (-

NH2) ซึ ่งสามารถทำปฏิกิริยากับกรด palmitic anhydride ได

สารผลิตภัณฑ ceramide 18 และภายหลังกำจัดหมู ปกปอง

ทั้งหมดในขั้นตอนสุดทายจะทำใหไดสารไกลโคสฟงโกลิพิดโกลโบ 

เฮช (รูปที่ 5) 

ต อมากลุ มว ิจ ัยนี้  (Jeon et al., 2009) ได ปร ับปรุง

วิธีการสังเคราะหทางเคมี (รูปที่ 6a) โดยประยุกตใชสารตั้งตน

อนุพันธ thioglycosyl donors 20 และ 24 ทำปฏิกิริยาไกลโค-

ไซเลชันกับอนุพันธน้ำตาลไดแซ็กคาไรด 19 และ 23 ตามลำดับ 

พบวาภายใตสภาวะตัวกระตุน p-TolSCl/AgOTf/TTBP ปฏิกิริยา

ไกลโคไซเลชันแบบเลือกเฉพาะ (selective glycosylation) เกิด

ไดดีขึ ้นและใหรอยละผลิตภัณฑน้ำตาลไตรแซ็กคาไรด 21 และ 

25 ในปริมาณสูงข้ึนเมื่อเปรียบเทียบกับวิธกีารเดิม (Bilodeau et 

al., 1995)  นอกจากนี้ยังพบวาปฏิกิริยา fucosylation ของสาร 

acceptor 23 ซึ่งมีหมูไฮดรอกซิลอิสระ (free OH) ที่ตำแหนง C-

4 และ C-2’ บนหนวยน ้ำตาลย อยกาแลคโตสและกล ูโคส 

ตามลำดับ สามารถเกิดปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันแบบเลือกเฉพาะ

ตำแหนงของหมูไฮดรอกซิลอิสระที่ตำแหนง C-2’ เทานั้น  ในรูป

ท ี ่  6 ปฏ ิก ิ ร ิ ยาไกลโคไซเลช ันระหว า งสาร O-pentenyl 

disaccharide 19 และน้ำตาล galactosyl donor 20 ใหอนุพันธ

น้ำตาล PMB trisaccharide 21 ซึ่งภายหลังการกำจัดหมูปกปอง 

p-methoxybenzyl (PMB) ดวยตัวออกซิไดส DDQ จะไดน้ำตาล

ไตรแซ็กคาไรด acceptor 22 ในขณะที่ปฏิกิริยาไกลโคไซเลชัน

ระหว างน ้ำตาล disaccharide glycal 23 และ thiofucosyl 

donor 24 ใหสารผลิตภัณฑอนุพันธ trisaccharide glycal 25 

ซ ึ ่งเม ื ่อนำมาทำปฏิก ิร ิยา iodosulfonation ดวยร ีเอเจนต 

I(coll)2ClO4/PhSO2NH2 จ ะ เ ก ิ ด ส า รม ั ธ ย ั นต ร   2-iodo -

sulfonamidoglycoside (ร ูปท ี ่  6) จากน ั ้นทำปฏ ิก ิร ิยากับ 

รีเอเจตน ethyl thiol (EtSH) ภายใตสภาวะเบส (LiHMDS) จะ

ไดสารผลิตภัณฑน้ำตาล sulfonamido thioglycosyl donor 

26 เมื ่อนำสารน้ำตาล sulfonamido thioglycosyl donor 26 

ซ ึ ่ ง ใช  เป นสารต ั ้ งต นสำหร ับทำปฏ ิก ิร ิยา sulfonamide-

galactosylation ก ับน ้ ำตาลไตรแซ ็กคาไรด  acceptor 22 

ภายใตสภาวะตัวกระตุ น methyl triflate (MeOTf) โดยการ

เกิดปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันแบบเลือกเฉพาะที่เชื่อมหนวยน้ำตาล

สารต ั ้ งต น 22 และ 26 ด  วยพ ันธะไกลโคซ ิด ิกแบบบ ีต า  

(-glycosidic linkage) ในสารผลิตภัณฑน้ำตาล O-pentenyl 

hexasaccharide 
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รูปที่ 5 การสังเคราะหสารโกลโบ เฮช จากสารตั้งตนอนุพันธไกลคาล 
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รูปที่ 6 การเตรียมสารอนุพันธโกลโบ เฮช และการสังเคราะห globo H/KLH conjugate 
 

กลไกการเกิดปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันแบบเลือกระหวาง

น้ำตาลไตรแซ็กคาไรด 22 และ 26 อาจอธิบายดวยผลการมีสวน

รวมของหมูขางเคียง (neighboring participation effect) โดย

ภายหลังการทำปฏิกิริยาของน้ำตาล 26 กับตัวกระตุน MeOTf 

แลวอาจเกิดสารมัธยันตร N-sulfonylaziridine 26a หรือสาร 

มัธยันตร 26b (รูปที่ 7) ซึ่งทำใหการเขาทำปฏิกิริยาของน้ำตาล 

acceptor ทั ้ งว ิถ ี   หร ือ  ในท ิศทางด านบนได ด ีกวา 

(Spijker and van Boeckel, 1991; Danishefsky et al., 1992; 

Allen et al., 2000) จ ึงทำใหเก ิดการเล ือกเฉพาะแบบบีตา  

(-selective glycosylation) ใหสารผลิตภัณฑอนุพันธเฮกซะ
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แซ็กคาไรด ซ ึ ่ ง เม ื ่ อนำมากำจ ัดหม ู ปกป องด วยปฏ ิก ิร ิยา 

desilylation และ debenzylation แลวตามดวยการทำปฏกิริิยา 

peracetylation ด วยร ี เอเจนต   Ac2O/Py/DMAP จะให สาร

ผลิตภัณฑอนุพันธ globo-H pentenyl glycoside ซึ่งนำมาทำ

ปฏิกิริยาเปลี่ยนแปลงหมูฟงกชันดวยปฏิกิริยา ozonolysis และ

ปฏิกิริยา reductive amination จะไดสารมัธยันตรสำหรับทำ

ปฏิกิร ิยาไกลโคไซเลชันก ับโปรต ีนพาหะ keyhole limpet 

hemocyanin (KLH) จากหอยทะเล Megathura crenulata 

จะไดสารผลิตภัณฑ globo H/KLH conjugate (รูปที่ 6) เมื่อใช

สารไกลโคโปรตีนสังเคราะหชนิดน้ีสำหรับทดสอบการใชเปน

วัคซีน (vaccine candidate) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพกอนการ

ทดสอบในคน (pre-clinical phase) และการทดสอบทางคลินิก 

(clinical phase) พบวามีการตอบสนองของภูมิคุมกันโดยผลิต

แอนติบอดี IgM และ IgG ในระดับสูงและปานกลาง ตามลำดับ 

(Slovin et al., 1999; Gilewski et al, 2001; Ouerfelli et al., 

2005; Danishefsky et al., 2015) 





 
 

รูปที่ 7 ผลการมีสวนรวมของหมูขางเคียงที่มีตอกลไกการเกิดปฏิกิรยิาไกลโคไซเลชันแบบเลือกเฉพาะ 
 

Lassaletta แ ล ะ  Schmidt ( 1996) ร า ย ง า น ก า ร

ส ังเคราะหน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช โดยใชว ิธี

สังเคราะหสารดวยเคมีของน้ำตาลอนุพันธไตรคลอโรแอซิติมิเดต 

(trichloroacetimidate methodology) และกระบวนการทำ

ปฏิก ิร ิยาไกลโคไซเลชันท ี ่ เร ียกว า inverse glycosylation 

procedure โดยภายใตสภาวะเคมีที่เหมาะสมจะเกิดสารเชิงซอน

ของ acceptor/ต ัวกระต ุ น (activator) จากน ั ้นค อยๆ เติม 

glycosyl donor ที ่ม ีสภาพวองไวสูงลงในของผสมปฏิกิร ิยา 

ตัวกระตุนในสารเชิงซอนจะทำหนาที่เรงปฏิกิริยาไกลโคไซเลชัน

ทำใหสารมัธยันต glycosylating species ตางๆ ที่เกิดข้ึนอยูใกล

กันจึงส งผลใหการเก ิดปฏิก ิร ิยาไกลโคไซเลชันดำเนินไดดี 

(Schmidt and Toepfer, 1991) (รูปที่ 8) 

สำหรับการวางแผนสังเคราะหสารโมเลกุลเปาหมายนั้น 

ใช แนวค ิดว ิ เคราะห ส ังเคราะห ย อนกลับ (retrosynthetic 

analysis) พ ิ จ า ร ณาต ั ด พ ั น ธ ะ  (bond disconnection) ที่

เหมาะสมของโมเลกุลน้ำตาลโกลโบ เฮช จะใหไดสารตั้งตน 27-

31 (รูปที่ 9)

 

รูปที ่8 กระบวนการ inverse glycosylation 
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รูปที ่9 การวิเคราะหสังเคราะหยอนกลับของโกลโบ เฮช 
 

เม ื ่ อทำปฏ ิก ิ ร ิ ยาไกลโคไซเลช ันของสารต ั ้ งตน 

galactosyl donor 27 แ ล ะส า ร  azidogalactosyl acceptor 

28 แล วตามด วยปฏ ิก ิร ิยา deacetylation และปฏ ิก ิร ิยา 

regioselective benzoylation ใหสารผลิตภัณฑน้ำตาล (1,3)-

linked disaccharide 32 จากนั้นทำปฏิกิริยา fucosylation กับ

อนุพันธ  trichloroacetimidate 31 แล วเพ ิ ่มหมู หล ุดออกที่

ตำแหนงแอนอเมอริกจะไดน้ำตาล trisaccharide donor 33 ซึ่ง

จะทำปฏิกิริยากับ acceptor 29 แลวตามดวยการทำปฏิกิริยากบั

รีเอเจนต trichloroacetimidate เกิดเปนสาร glycosyl donor 

34 ที่สามารถทำปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันกับอนุพันธแลคโตส 30 

ใหน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดซึ่งเมื่อกำจัดหมูปกปองตางๆ แลวจะ

ไดสารโมเลกุลเปาหมาย (รูปที่ 10) 

 
รูปที่ 10 การสังเคราะหสารโกลโบ เฮช ดวยปฏิกิริยา inverse glycosylation 
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Zhu และ Boons (1999) รายงานการส ัง เคราะห

อนุพันธโกลโบ เฮช โดยประยุกตใชปฏิกิร ิยาไกลโคไซเลชันทั้ง

แบบเลือกเฉพาะทางเคมี (chemoselective) และแบบออรโท-

โกนาล (orthogonal) ดวยวิธีการเหลานี้ทำใหความแตกตางของ

สภาพวองไว (reactivity disparity) ระหวาง glycosyl donor 

และ acceptor ปรากฏไดเดนชัดภายใตปฏิกิริยาไกลโคไซเลชัน 

ในขณะที่ยังคงสามารถควบคุมสภาพนิวคลีโอฟลิกของหมูไฮดร

อกซิลของน้ำตาลและหมู ปกปอง silyl ether ได ในรูปที ่ 11 

น้ำตาลไตรแซ็กคาไรด 43 ทำปฏิกิริยาการแทนที่กับสาร amino 

propanol สำหรับเป นสวนเช ื ่อมตอ (spacer) ปลายสายโซ

น้ำตาลกับโปรตีนนำพา (carrier protein) นอกจากนี้แลวน้ำตาล 

44 สามารถเปนไดทั้ง glycosyl donor และ acceptor สำหรับ

ปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันขึ้นอยูกับสภาวะเคมีที่ใช โดยหมูปกปอง 

triethylsilyl ether (TES) มีเสถียรภาพภายใตสภาวะตัวกระตุน 

NIS/TMSOTf แตเมื่ออยู ภายใตสภาวะ [Cp2ZrCl2]/AgOTf หมู

ปกปอง TES จะหลุดออกไดเกิดเปนหมูไฮดรอกซิลอิสระ (-OH) 

บนวงน้ำตาลซึ่งจะสามารถทำหนาที่เปน acceptor ได เมื่อนำมา

ทำปฏิกิร ิยาไกลโคไซเลชันกับ glycosyl fluoride 42 ใหสาร

ผลิตภัณฑอนุพันธเฮกซะแซ็กคาไรด globo H-1 

Burkhart และคณะ (2001) ไดรายงานการสังเคราะห

อนุพันธน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช โดยการพิจารณาคา

สภาพวองไวสัมพัทธ (relative reactivity value, RRV) ของสาร

ต ั ้ งต นน ้ำตาล glycosyl donor และ acceptor ซ ึ ่ งเป นสาร

อนุพันธ p-methylphenyl thioglycoside ที ่มีหมูปกปองตาง

ชนิดก ัน (Zhang et al., 1999) จนนำไปสู การพัฒนาระบบ

ประมวลขอมูลดวยคอมพิวเตอร (OptiMerTM) ซึ่งชวยใหนักเคมี

สามารถออกแบบและวางแผนการสังเคราะหโอลิโกแซ็กคาไรด

ดวยปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันที ่ดำเนินภายในภาชนะเดียวเรียก

วิธีการนี้วา programmable one-pot glycosylation 

 
รูปที่ 11 การสังเคราะหสารโกลโบ เฮช ดวยปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันแบบเลือกเฉพาะทางเคมีและแบบออรโทโกนาล 

 

รูปที ่ 12 แสดงการออกแบบและวางแผนสังเคราะห

โมเลกุลเปาหมายโกลโบ เฮช ดวยคอมพิวเตอรโดยการวิเคราะห

โครงสรางโมเลกุลโกลโบ เฮช เพื่อประเมินคาสภาพวองไวสัมพัทธ

ระหวางสารตั้งตนอนุพันธน้ำตาลไทโอไกลโคซิล (thioglycosyl 

building blocks) พบว าควรใชสารอน ุพ ันธน ้ ำตาล trisac-

charide 49 น้ำตาล disaccharide 50 และน้ำตาล 51 สำหรับ

ทำปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันที่ดำเนินภายในภาชนะเดียว เมื่อกำจัด

หมูปกปองตาง ๆ ในโมเลกุลน้ำตาล 52 จะทำใหไดสารโกลโบ 

เฮช ตามตองการ 
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รูปที่ 12 การใชคอมพิวเตอรสำหรับออกแบบและวางแผนการสังเคราะหโกลโบ เฮช 

 

Bosse และคณะ (2002) รายงานการประย ุกต  ใช  

สารต ั ้ งต นน้ำตาลอน ุพ ันธ   glycosyl phosphates สำหรับ

สังเคราะหแอนติเจนที่เกี่ยวของกับโรคมะเร็งในอนุกรมโกลโบ 

(globo series) โดยเริ ่มจากปฏิกิร ิยาการแทนที ่หม ู ฟ งก  ชัน

ฟอสเฟตของสารตั้งตน glucosyl phosphate donor 53 แลว

ตามดวยการกำจัดหมูปกปองที่ตำแหนง C-4 ของวงน้ำตาลได 

ส า ร  pentenyl glucosyl acceptor 54 ซ ึ ่ ง ท ำ ป ฏ ิ ก ิ ร ิ ย า 

ไกลโคไซเลชันกับสาร galactosyl phosphate donor 55 จะได

สารอนุพันธ lactose disaccharide 56 ภายหลังการกำจัดหมู

ปกปองจะไดหมูไฮดรอกซิลอิสระ (-OH) บน C-4 แลวนำมาทำ

ปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันกับสาร galactosyl phosphate donor 

58 เกิดการเลือกเฉพาะแบบแอลฟา (-selectivity) ไดดีใหสาร

ผลิตภัณฑน้ำตาล trisaccharide 59 ที ่สามารถทำปฏิกิร ิยา 

ไกลโคไซเลชันกับน้ำตาล galactosamine phosphate 60 ซึ่งมี

หมูปกปอง N-trichloroacetyl (N-TCA) บน C-2 ของวงน้ำตาล 

โดยพบว าหม ู ปกป อง N-TCA เอ ื ้ อต อการเก ิดปฏ ิก ิร ิยา 

ไกลโคไซเลช ันชน ิด เล ือกเฉพาะแบบบ ีต  า  (-selective 

glycosylation) ไดดีกวาการใชหมูปกปองชนิดอื่นๆ ทำใหไดสาร

ผล ิตภ ัณฑน ้ำตาล tetrasaccharide 61 ซ ึ ่ งม ีสเตอร ิโอเคมี 

ตามตองการ จากนั้นทำปฏิกิริยาเพิ่มหนวยยอยน้ำตาลอนุพันธ

แลคโตส 62 เขาทางดานปลายหนวยยอย galactosamine ของ

น ้ำตาล 61 จะได น ้ำตาล pentasaccharide 63 ในข ั ้นตอน

สุดทายนำ 63 มาทำปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันกับน้ำตาล focosyl 

phosphate 64 ไดผลิตภัณฑน้ำตาล globo H hexaccharide 

65 (รูปที่ 13) 
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รูปที่ 13 การสังเคราะหสารโกลโบ เฮช จากสารตั้งตนน้ำตาลอนุพันธ glycosyl phosphates 
 

ตอมากลุ มวิจัยเดียวกันนี้ไดรายงานการประยุกตใช

เทคนิคการสังเคราะหโอลิโกแซ็กคาไรดบนวัฏภาคของแข็ง (solid 

phase oligosaccharide synthesis) เพ ื ่อส ังเคราะหน ้ำตาล 

เฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช  (Werz et al., 2007) โดยเริ่มจาก

การสรางพันธะไกลโคซิดิกเชื่อมตอระหวางตัวค้ำจุน Merrifield 

resin 66 กับน้ำตาล glucosyl phosphate 67 แลวกำจัดหมู

ปกปอง fluorenylmethyloxycarbonyl (Fmoc) บน C-3 จะได

น ้ำตาล resin-bound disaccharide 68 ซ ึ ่งเม ื ่อทำปฏิก ิร ิยา 

ไกลโคไซเลชันกับน้ำตาล galactosyl phosphates 69 และ 70 

ตามลำดับ ไดสารผสมของ resin-bound trisaccharide 71 แลว

ทำปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันกับอนุพันธน้ำตาล galactosamine 

phosphate 72 จะไดน ้ำตาล resin-bound tetrasaccharide 

73 จากนั้นนำมาทำปฏิกิริยากับน้ำตาล galactosyl donor 74 

ต า ม ด  ว ย ป ฏ ิ ก ิ ร ิ ย า  fucosylation ก ั บ น ้ ำ ต า ล  fucosyl 

trifluoroacetimidate 75 แ ล  ว ท ำปฏ ิ ก ิ ร ิ ย า  olefin cross-

metathesis ดวยตัวเร งปฏิก ิร ิยา Grubbs’ catalyst ภายใต

บรรยากาศแกสเอทิลีน (C2H4) เพื่อตัดพันธะออกจากตัวค้ำจุน 

เรซินจะไดสารผสมอนุพันธน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช 

76 ที ่ม ีหมู แทนที่ n-pentenyl อยู ด านปลายซึ ่งสามารถแยก 

บริสุทธิ์ดวยเทคนิค HPLC (รูปที่ 14) ดวยวิธีการนี้ทำใหสามารถ

วางแผนการสังเคราะหของลำดับหนวยน้ำตาลยอยบนสายโซ 

โอลิโกแซ็กคาไรดไดสะดวก นอกจากนี้แลวการพิสูจนเอกลักษณ

โครงสรางทางเคมีของสารโอลิโกแซ็กคาไรดที่มีโครงสรางซับซอน

สามารถกระทำไดอยางรวดเร็วดวยเทคนิคการแยกวิเคราะห 

ลิควิดโครมาโทกราฟและแมสสเปกโทรเมตรี (LC-MS analysis) 
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รูปที่ 14 การสังเคราะหสารโกลโบ เฮช ดวยเทคนิคการสังเคราะหโอลิโกแซ็กคาไรดบนวัฏภาคของแข็ง 
 

Wang และคณะ (2007) ประยุกตใชวิธีการทำปฏิกิริยา

ซ้ำเปนลำดับภายในภาชนะเดียว (iterative one-pot strategy) 

เพื่อสังเคราะหน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช  โดยเริ่มแรก

ทำการกระตุนสารตั้งตน p-tolyl thiofucosyl donor 77 ดวย

ระบบตัวกระตุน p-TolSCl/AgOTf กอนแลวตามดวยการเติม

น ้ำตาล disaccharide acceptor 78 ณ อ ุณหภูม ิต ่ำภายใต

สภาวะที ่ม ี เบส 2,4,6-tri-tert-butyl-pyrimidine (TTBP) เ พ่ือ

ช  วยสะเท ินกรด trifluomethane sulfonic acid (TfOH) ที่

เกิดขึ้นระหวางปฏิกิริยาไกลโคไซเลชัน เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดแลวทำ

ปฏิกิริยาซ้ำโดยปราศจากการแยกบริสุทธิ์สารมัธยันตร ตอมาทำ

ปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันกับน้ำตาล thiogalactosyl acceptor 79 

ด วยระบบตัวกระต ุ น p-TolSCl/AgOTf ภายใต สภาวะเคมี

เชนเดิมเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดก็ทำปฏิกิริยาซ้ำอีกครั้งแลวตามดวย

การเติมน้ำตาล lactosyl acceptor 80 ซึ่งมีสายโซ azidopropyl 

อยูดานปลายรีดิวซของน้ำตาล เมื่อปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันดำเนิน

สิ้นสุดแลวจะไดของผสมของน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดอนุพันธ 

โกลโบ เฮช 81 (รูปที่ 15) 

 

รูปที่ 15 การสังเคราะหสารโกลโบ เฮช ดวยวธีิการ iterative one-pot glycosylation 
 

3.2 การสังเคราะหดวยเอนไซม 

ในระบบสิ ่งมีชีวิตกระบวนการชีวสังเคราะหของสาร

คารโบไฮเดรตมีเอนไซมชวยเรงปฏิกิริยาทำใหเกิดสภาพจำเพาะ

ทางสเตอริโอเคมี (stereospecificity) ของพันธะไกลโคซิดิก 

(glycosidic bond) บนสายโซน้ำตาลพอลิแซ็กคาไรด (รูปที่ 16) 

ด ั งน ั ้นการประย ุ กต  ใ ช  เอนไซมสำหร ับส ั ง เคราะห ส าร 

พอลิแซ็กคาไรดและไกลโคคอนจูเกตจึงเปนอีกหนึ ่งแนวทางที่

ไดร ับความสนใจศึกษาและพัฒนาวิธีการสังเคราะหในระดับ

ห องปฏ ิบ ัต ิการอย างต อเน ื ่อง (Koeller and Wong, 2000, 

2001; Muthana et al., 2009) 
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รูปที ่16 การสังเคราะหน้ำตาลไดแซ็กคาไรดดวยเอนไซม 
 

Su และคณะ (2008) ไดรายงานการใชเอนไซมไกลโค

ซิลทรานสเฟอรเรสสามชนิดสำหรับสังเคราะหโกลโบ เฮช ไดแก 

เ อ น ไ ซ ม  1 ,4 - galactosyltransferase ( LgtC)  เ อ น ไ ซ ม  

bifunctional 1,3-galactosyl/1,3-N-acetylgalactosami-

nyltransferase (LgtD) และเอนไซม1,2-fucosyltransferase 

(WbsJ) โดยสารตั ้งตนสำคัญสองชนิดคือน้ำตาลนิวคลีโอไทด 

UDP-Gal และ UDP-GalNAc เตร ียมได จากการใช  เอนไซม  

อิพิเมอเรส GalE และ WbgU ตามลำดับ (รูปที่ 17) 

 

รูปที ่17 การสังเคราะหน้ำตาลนิวคลีโอไทด UDP-Gal และ UDP-GalNAc ดวยเอนไซมอิพิเมอเรส 
 

ปฏิกิริยาไกลโคไซเลชันระหวางสารตั้งตนน้ำตาลแลค

โตส Lac-OBn กับน้ำตาล UDP-Gal มีเอนไซม LgtC เรงปฏิกิริยา

จะเกิดน้ำตาล trisaccharide Gb3-OBn ซึ่งทำปฏิกิริยาไกลโค-

ไซเลชันกับน้ำตาล UDP-Gal และมีเอนไซม LgtC เรงปฏิกิริยาได

น้ำตาล tetrasaccharide Gb4-OBn ซึ่งนำมาทำปฏิกิริยาไกลโค-

ไซเลชันดวยเอนไซม LgtD จะได น้ำตาล pentasaccharide 

Gb5-OBn และในขั ้นตอนสุดทายทำปฏิกิร ิยาฟวโคไซเลชัน 

(fucosylation) ระหวางน้ำตาล Gb5-OBn กับน้ำตาล UDP-Fuc 

ที่มีเอนไซม WbsJ เรงปฏิกิริยาจะไดโมเลกุลเปาหมายอนุพันธ 

globo H-OBn (รูปที่ 18) 
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รูปที่ 18 การสังเคราะหสารโกลโบ เฮช ดวยเอ็นไซม 
 

โดยทั่วไปเอนไซมมักจะทำงานไดดีภายใตสภาวะกรด-

เบสที่เปนกลาง (pH=7) ณ อุณหภูมิหองในสารละลายน้ำ ดังน้ัน 

การประยุกตใชพหุเอนไซมเรงปฏิกิริยาซึ่งดำเนินภายในภาชนะ

เดียว (one-pot multienzyme reaction) จึงสามารถกระทำได

ภายใตสภาวะที ่เหมาะสม ในป ค.ศ. 2013 Tsai และคณะได

รายงานวิธีการใชพหุเอนไซมลักษณะนี้สำหรับการทำปฏิกิร ิยา 

ไกลโคไซเลชันสังเคราะหน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดของแอนติเจน

โกลโบ เฮช ดวยเอนไซม  glycosyltransferases ว ิถ ี  Leloir 

(Leloir pathway glycosyltransferases) ซึ ่งมีน้ำตาลนิวคลีโอ

ไทดสามชนิดทำหนาทีเ่ปน glycosyl donor ไดแก น้ำตาล UDP-

Gal น ้ ำตาล  UDP-GalNAc และน ้ ำตาล  UDP-GalNAc โดย

น้ำตาลนิวคลีโอไทดเหลานี้สามารถเกิดข้ึนซ้ำ (regeneration) ได

ด วยเอนไซม AtUSP (เปลี ่ยน Gal-1-P→UDP-Gal) เอนไซม 

GlmU (เปลี่ยน GalNAc-1-P→UDP-GalNAc) และเอนไซม FKP 

(เปลี่ยน Fuc-1-P→GDP-Fuc) จ ึงทำใหสามารถสังเคราะห

โมเลกุลเปาหมายในปริมาณระดับกรัมไดและยังชวยลดปญหา

สารผลิตภัณฑพลอยไดนิวคลีโอไซดฟอสเฟต (nucleoside 

phosphate byproducts) ซ ึ ่งย ับย ั ้งการทำงานของเอนไซม 

glycotransferase  โดยรูปที่ 19 แสดงปฏิกิริยาไกลโคไซเลชัน

แบบจำเพาะดวยเอนไซม 1,4-GalT ระหวางสารตั้งตนน้ำตาล

ไดแซ็กคาไรด allyl-Lac กับน้ำตาลนิวคลีโอไทด UDP-Gal เกิด

น้ำตาลไตรแซ็กคาไรด allyl-Gb3 ที่ทำปฏิกิริยาไกลโคไซเลชัน

แบบจำเพาะดวยเอนไซม 1,3-GalNAcT ในขั้นตอนถัดไปจะได

น้ำตาลเตะตระแซ็กคาไรด allyl-Gb4  ในขณะท่ีเอนไซม 1,3-

GalNAcT และเอนไซม 1,3-GalNAcT จะทำหนาที่เรงปฏิกิริยา

ไกลโคไซเลชันแบบจำเพาะเกิดสารผลติภณัฑ allyl-Gb5 และสาร

โมเลกุลเปาหมาย allyl-Globo H ตามลำดับ 
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รูปที่ 19 การสังเคราะหสารโกลโบ เฮช ดวยวธิกีาร one-pot multienzyme reaction 

 

4. บทสรุปและทิศทางในอนาคต 

สารไกลโคสฟงโกลิพ ิดโกลโบ เฮช ทำหนาที่ เปน

แอนติเจนท่ีเกี่ยวของกับโรคมะเร็งหลายชนิด จึงสามารถใชเปน

เครื่องหมายบงชี้สำคัญสำหรับการศึกษาและพัฒนาแนวทางเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบำบัดรักษาและเวชปฏิบัติสำหรับวินจิฉัยผูปวย

โรคมะเร็ง อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติการแยกโกลโบ เฮช จาก

แหลงธรรมชาติกระทำไดยากลำบาก ดังนั ้นการสังเคราะหใน

หองปฏิบัติการจึงเปนวิธีการที่ดีที่สุดสำหรับเตรียมสารโมเลกุล

ชีวภาพชนิดน้ีเพื่อใชประโยชนตอไป ตลอดชวงทศวรรษที่ผานมา

นักเคมีหลายกลุ มวิจัยไดทุ มเทความพยายามพัฒนาวิธีการ

สังเคราะหสายโซน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช ซึ่งจัดเปน

เครื่องหมายบงชี้แอนติเจนที่เกี่ยวของกับเซลลมะเร็ง โดยการใช

วิธีทางเคมี ไดแก การประยุกตใชเคมีของสารไกลคาล การใชสาร

อนุพันธน้ำตาลไตรคลอโรแอซิติมิเดต การทำปฏิกิริยาไกลโคไซ-

เลชันแบบเลือกเฉพาะทางเคมีและแบบออรโทโกนาลรวมกันซึ่ง

ทำใหเกิดความตางของสภาพวองไวระหวางสารตั้งตนสำหรับ

ปฏิก ิร ิยาไกลโคไซเลชัน การทำปฏิกิร ิยาไกลโคไซเลชันโดย

พิจารณาคาสภาพวองไวสัมพัทธของสารตั้งตน การสังเคราะห 

โอลิโกแซ็กคาไรดบนวัฏภาคของแข็ง เปนตน นอกจากนี้แลวยังมี

การประยุกตใชพหุเอนไซมสำหรับทำปฏิกิริยาไกลโคไซเลชัน 

ในกระบวนการสังเคราะหน้ำตาลเฮกซะแซ็กคาไรดโกลโบ เฮช 

โดยวธิกีารสังเคราะหตาง ๆ เหลานี้ทำใหสามารถควบคุมปฏิกิรยิา

ใหเปนแบบเลือกเฉพาะหมูฟงกชันและเลือกเฉพาะสเตอริโอเคม ี

(regio- and stereoselectivity) ของสารโมเลกุลเปาหมายได 

และย ังพบวามีรายงานการพัฒนาว ัคซ ีนร ักษามะเร ็งด วย 

ไกลโคโปรตีนคอนจูเกต globo H/KLH ที ่ม ีองคประกอบของ

แอนติเจนโกลโบ เฮช ซึ ่งแสดงสมบัติกระตุ นระบบภูมิคุมกัน

เพ่ือใหทำลายเซลลมะเร็ง โดยนักวิทยาศาสตรกำลังศึกษาทดสอบ

ประสิทธภิาพทางคลินิกเฟส 3 ของวัคซีนชนิดนี้ หากผลการศึกษา

ใหผลลัพธเปนที่เช่ือถือไดอาจนำไปสูแนวทางการรักษาโรคมะเร็ง

ไดตอไปในอนาคต 
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