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Steroidy 

Przykłady steroidów 

Ergosterol 

Testosteron Estradiol 

Kortyzol 

Cholesterol 

Brasinolid  



Steroidy 

Historia badań steroidów 

1849 Arnold Adolph Berthold  - eksperymenty dotyczące przeszczepiania jąder u kogutów 

 

1855 Thomas Addison – powiązanie schorzeń kory nadnerczy z przebarwieniami skóry,  

  niedociśnieniem tętniczym, osłabieniem mięśni 

 

1889 Charles-Édouard Brown-Séquard – postulat istnienia hormonów przenoszonych przez krew 

 

1928 Adolf O Windaus - Nagroda Nobla  „Badania budowy steroli”  

izolacja, detekcja i określanie struktury steroidów za pomocą klasycznych metod chemicznych  

 

1928 Heinrich O Wieland – Nagroda Nobla „Chemia kwasów żółciowych” 

 

1929 Adolf F. Butenandt oraz Edward A. Doisy izolacja Estronu (Nagroda Nobla w 1939) 

 

1929 Adolf F. Butenandt izolacja androsteronu 

 

1935 Leopold Ružička synteza androsteronu i testosteronu (Nagroda Nobla w 1939) 

 

1950 Elwood V. Jensen oraz Herbert I. Jacobson – mechanizm działania estrogenów, postulat istnienia 

 receptorów 

 

  

 

 

 

  



Steroidy 

Steroidy struktura 

Kwas Ursolowy - terpen 

Rdzeń Steroidowy - Cyklopentanoperhydrofenantren 

Łańcuchy boczne rdzenia steroidowego 

Łańcuchy boczne „nad” płaszczyznę określane są jako posiadające  

β-konfigurację, natomiast znajdujące się „pod” płaszczyzną α-konfigurację. 

 



Steroidy 

Steroidy struktura 

Rdzeń steroidowy jest sztywny – zawiera przynajmniej jedno połączenie 

pierścieni cykloheksanowych w konfiguracji trans 

w którym oba podstawniki muszą być diekwatorialne 



Steroidy 

Cis/trans dekalina 

Niema możliwości zmiany konformacji 

TRANS dekalina.c3xml 

CIS dekalina.c3xml 

animacje/trans dekalina.c3xml
animacje/cis dekalina.c3xml


Steroidy 

Rdzeń 5α / 5β steroidowy  

5α-steroid.c3xml 

5β-steroid.c3xml 

animacje/5alpha-steroid.c3xml
animacje/5alpha-steroid.c3xml
animacje/5alpha-steroid.c3xml
animacje/5alpha-steroid.c3xml
animacje/5beta-steroid.c3xml
animacje/5beta-steroid.c3xml
animacje/5beta-steroid.c3xml
animacje/5beta-steroid.c3xml


Δ-Steroidy 

Wiązanie podwójne w steroidach 



Steroidy 

Rdzenie Steroidowe 



Steroidy 

Rdzenie Steroidowe - przykłady nazw 



Steroidy  - problem do rozwiązania 

Bromowanie cholesterolu – produkty? 

Reakcja cholesterolu z Br2 w CCl4 prowadzi początkowo do otrzymania 

5α,6β-dibromocholestan-3β-olu. W roztworze produkt ten powoli przechodzi w  

5β,6α-dibromocholestan-3β-ol. W stanie równowagi jest 85% 5β,6α; 15% 5α,6β 

Jak wyjaśnić obserwowane zjawisko ? 
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Steroidy Problem do rozwiązania 

Rozdzielanie sterydów  

Jak rozdzielić estrogeny (estron i estradiol) od androgenów (androsteron i testosteron),  

wykorzystując ich właściwości chemiczne? 



Sterydy Problem do rozwiązania 

Właściwości fizyczne a struktura 

Dla cis i trans dekalin dokonano pomiaru ciepła spalania: 

Uzyskując wyniki: 

10851 cal/g oraz 10836 cal/g 

 

Która wartość odpowiada trans a która cis-dekalinie? 

Obliczona różnica 2 kcal/mol pomiędzy izomerami 

 odpowiada jakim oddziaływaniom w cząsteczce? 




