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Rozdział I Steroidy – budowa chemiczna oraz grup hormonów 

steroidowych 

1.1 Definicja sterydów i steroidów 

Sterydy – to naturalne związki organiczne, które są zaliczane do lipidów izoprenoidowych, 

występujących w mikroorganizmach oraz w świecie zwierzęcym i roślinnym. Sterydy 

wywodzą się od steranu, tj. 1,2-cyklopentanoperhydrofenantrenu. W zależności od rodzaju 

steroidu szkielet ten może być w różny sposób rozbudowany o dodatkowe atomy węgla. 

Tworząc np. układ pregnanu, estranu, cholanu, cholestanu oraz androstanu. Do układów tych 

mogą być przyłączone różne grupy funkcyjne, które zmieniają w szerokim zakresie ich 

aktywność biologiczną. [ Główczyk-Zubek J., 2010]; [Kołodziejczyk A., 2010] 

Sterydy zawierające grupy funkcyjne nazywane są steroidami i oznaczają związki 

posiadające szkielet cyklopentanoperhydrofenantrenu, bądź pochodzący od niego. Utworzony 

przez rozerwane lub zwiększenie jednego lub większej liczby pierścieni. Grupy metylowe są 

normalnie obecne na C10 oraz C13. Może być również obecny boczny łańcuch alkilowy na 

C17. Liczba znanych związków steroidowych przekracza piętnaście tysięcy, a ponad sto z nich 

znalazło zastosowanie w lecznictwie. [ Wrzeciono U., 2001] 

 

1.2 Budowa chemiczna sterydów 

 W budowie sterydu wyróżnia się 1,2-cyklopentanoperhydrofenantren ( rys.1). Zawarte w 

17-węglowym układzie steranu trzy skondensowane pierścienie cykloheksanowe oznaczone są 

literami A, B, C, natomiast pierścień cyklopentanowy oznacza się literą D. W cząsteczce 1,2-

cyklopentanoperhydrofenantrenu występuje sześć asymetrycznych atomów węgla, są to atomy: 

5, 8, 9, 10, 13 i 14 (we wzorze oznaczone gwiazdką). Każdy z pierścieni sześciowęglowych 

rdzenia steroidowego może przybierać formę trójwymiarowej konfiguracji „łódkowej” bądź 

„krzesełkowej” (rys.2). W steroidach naturalnych, z wyjątkiem  glikozydów steroidowych 

nasyconych, wszystkie pierścienie występują w formie krzesełkowej, która jest najbardziej 

stabilną konformacją. Poszczególne pierścienie mogą się znajdować względem siebie w 

konformacji cis bądź trans. Pierścienie B i C jak również C i D są połączone w pozycji trans, 
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natomiast połączenie między pierścieniami A i B może być różne (rys. 3). [ Murray R.,2012]; 

[Wrzeciono U., 2001]; [Mackiewicz S., 2007] 

 

Rysunek 1. Schemat budowy steranu - 1,2-cyklopentanoperhydrofenantrenu 

Źródło: [ Wrzeciono U., 2001] 

 

  Konformacja „łódkowa” Konformacja „krzesełkowa” 

Rysunek 2. Konformacje stereoizomerów 

Źródło: [Murray R., 2012] 

 

 

 

 wodór 5-β konformacja cis wodór 5-α konformacja trans  

 pierścieni A i B pierścieni A i B 

Rysunek 3. Schemat położenia wodoru: 5-β konformacja cis oraz 5-α konformacja trans 

pierścieni A i B 

Źródło: [Żak I., 2001] 

 



POMOC W PISANIU PRAC MAGISTERSKICH I LICENCJACKICH 

Nasz e-mail: prace@edutalent.pl 

Nasz telefon: 534-020-558 

EDU TALENT - serwis pomocy w pisaniu prac magisterskich i licencjackich dla studentów 

www.edutalent.pl 

 

Konfiguracja trans pierścieni A i B jest charakterystyczna dla tych hormonów steroidowych, 

które mają atomy wodoru przy C5. Jeżeli przy C5 jest brak atomu wodoru (gdy jest wiązanie 

podwójne), wówczas w tym steroidzie nie występuje izomeria połączenia pierścieni A i B, np. 

w cholesterolu. [ Stryer L., 2000] 

Biologicznie ważnymi sterydami są sterole, hormony steroidowe i kwasy żółciowe. 

Strukturalne różnice między nimi dotyczą położenia wiązań podwójnych oraz podstawników. 

Wiele sterydów posiada grupę ketonową lub hydroksylową przy C3 lub  tlenową pochodną 

sterydu przy C17. Natomiast wiązania podwójne najczęściej występują przy C4 lub C5 oraz 

dodatkowo przy C7.  [Żak I., 2001] 

Poszczególne grupy steroidów różnią się przede wszystkim wzajemnym układem 

skondensowanych pierścieni: A/B, B/C oraz C/D, również stopniem nienasycenia oraz 

długością i rodzajem łańcuchów bocznych R1, R2, R3 Sterydy zawierające grupy funkcyjne 

nazywane są steroidami. Wśród nich ważną grupę stanowią sterydy z grupą funkcyjną OH w 

3, które noszą nazwę steroli. Prawie we wszystkich steroidach, w miejscu R2 występuje grupa 

metylowa, natomiast R1 najczęściej bywa grupą metylową, a łańcuch R3 jest bardzo 

zróżnicowany (tab.1). [Kołodziejczyk A., 2010] 

  

Tabela 1. Podział steroidów z uwagi na układ A/B i rozmiary łańcuchów R 

 

R1 

 

R2 

 

R3 

Przykłady Przykłady 

A/B-cis 

(normalny) 

A/B-trans   

(allo) 

CH3 CH3 H Testan Androstan 

CH3 H H Estran  

CH3 CH3 CH2CH3 Pregnan Allopregnan 

CH3 CH3 CH(CH3)CH2CH2CH3 Cholan Allocholan 

CH3 CH3 CH(CH3)(CH2)3CH(CH3)2 Koprostan Cholestan 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: [Kołodziejczyk A., 2010] 

 

1.3 Biosynteza hormonów steroidowych 

  Cholesterol powstaje na drodze biosyntezy ze skwalenu, zbudowanego w 5 jednostek 

izoporenowych - stąd biorą się lipidy izoprenowe. Jest on prekursorem pięciu głównych klas 

hormonów steroidowych: progestagenów, mineralokortykoidów, glukokortykoidów, 
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androgenów oraz estrogenów (rys.4). Progesteron, hormon grupy progestagenów przygotowuje 

podłoże macicy do umiejscowienia jaja oraz jest niezbędny do utrzymania ciąży. Androgeny, 

takie jak testosteron, są odpowiedzialne za rozwój drugorzędnych męskich cech płciowych. 

Natomiast estrogeny, takie jak estron są konieczne do wytwarzania drugorzędnych cech 

płciowych żeńskich. Estrogeny wspólnie z progesteronem uczestniczą w cyklu owulacyjnym. 

Glukokortykoidy, takie jak kortyzol, pobudzają glukoneogenezę i tworzenie glikogenu jak 

również wzmagają rozkład białka i tłuszczu. Umożliwiają reakcję zwierząt na stres 

Mineralosterydy powodują wzrost resorpcji Na +  i wydzielanie  H+ Oraz K + co skutkuje 

wzrostem objętości krwi. [Bańkowski E., 2006]; [Stryer L., 2000] 

 


