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Abstrakt 

 

Signální dráhu nejdůležitějšího excitačního neurotransmiteru – kyseliny 

glutamové tvoří několik ovlivnitelných procesů. Mezi ně patří modulace N-methyl-

D-aspartátových receptorů (NMDAR) endogenními ligandy, která může dočasně 

zlepšit paměť a kognitivní funkce. Pozitivní účinky endogenních nebo exogenních 

ligandů byly také demonstrovány na membránovém proteinu 

glutamátkarboxypeptidase II (GCPII). 

Cílem této práce byla příprava steroidních derivátů vhodných pro inhibici 

NMDAR i GCPII. Jako základ byly zvoleny androstanové stereoisomery bez 

substituentu na C17 uhlíku.  

Vliv sloučenin na NMDA receptor bude testován na kulturách lidských 

embryonálních ledvinových buněk (HEK293) transfekovaných NR1-1a/NR2B/GFP 

plasmidy podjednotek NMDA receptoru. Schopnost inhibovat GCPII bude testována 

na lidské GCPII s folyl-n-γ-L-glutamovou kyselinou jako substrátem. 

 

Abstract 

 

Signaling pathway of most important excitatory neurotransmitter - glutamic 

acid consists of several controllable processes. One of these is modulation of N-

methyl-D-aspartate receptor (NMDAR), by endogenous ligands leads to temporary 

improvement of memory skills and cognitive functions.  

Positive effects of endogenous or exogenous ligands were also demonstrated on 

membrane protein Glutamate Carboxypeptidasa II (GCPII). 

The aim of this work was to prepare steroid derivatives suitable for inhibiting 

of NMDAR and also GCPII. Steroidal skeleton without substituent at C17 was 

chosen as a scaffold. 

The influence of compounds on NMDA receptor will be tested on cultures of 

human embryonic kidney cells (HEK293) transfected by NR1-1a/NR2B/GFP 

plasmids of subunits NMDAR. Inhibitory activity on GCPII will be tested on human 

GCPII with folyl-n-γ-L-glutamic acid as a substrate.  
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Seznam použitých zkratek  

 

3α5αPAS 20-oxo-5α-pregnan-3α-yl sulfát 

3α5βPAS 20-oxo-5β-pregnan-3α-yl sulfát 

9-BBN  9-borabicyklo[3.3.1]nonan 

AMK  aminokyselina 

AMPA  kyselina α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionová 

BHP  benigní hyperplazie prostaty 

Bzl  benzyl 

CDCl3 deuterovaný chloroform 

CNS  centrální nervová soustava 

DCM  dichlormethan 

DEAD  diethyl-azodikarboxylát 

DHEA  3β-hydroxy-androst-5-en-17-on (dehydroepiandrosteron) 

DMF  dimethylformamid 

D2O  oxid deuteria 

Et2O  diethylether 

EtOH  ethanol 

GABA  kyselina γ-aminomáselná 

GABAA receptor pro kyselinu γ-aminomáselnou, podtyp A 

GCPII  glutamátkarboxypeptidasa II  

IČ  infračervená spektroskopie 

iGluR  ionotropní receptor pro kyselinu glutamovou 

iPr  isopropyl 

KA  kyselina kainová 

Me2CO aceton 

MeOH  methanol 

mGluR metabotropní receptor pro kyselinu glutamovou 

mRNA  mediátorová ribonukleová kyselina  

MS  hmotnostní spektrum 

NAAG  N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamová kyselina 

NMDA kyselina N-methyl-D-asparagová  

NMDAR receptor pro kyselinu N-methyl-D-asparagovou 
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NMR  jaderná magnetická rezonance 

PCR  polymerázová řetězová reakce 

PPh3  trifenylfosfin 

PS  pregnenolon sulfát 

PSMA  prostatický specifický membránový antigen 

Py  pyridin 

TEA  triethylamin 

THDOC 5α-tetrahydrodeoxykortikosteron 

THF  tetrahydrofuran 

TLC  tenkovrstvá chromatografie 

TMS  tetramethylsilan 

TMSCl trimethylsilyl chlorid 

UV  ultrafialový 
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1. Úvod 

Steroidní sloučeniny jsou z biologického hlediska velice aktivní látky, 

vyskytující se téměř u všech živých organismů1. V lidském těle plní steroidy celou 

řadu významných funkcí, ať už se jedná o signalizační úlohu sexuálních hormonů, 

působení neurosteroidů, nebo mohou být důležitým stavebním prvkem membrán2. 

Do této skupiny patří jeden z nejznámějších steroidů – cholesterol (1). Jeho struktura 

je znázorněna na obr. 1. 

 

Obrázek 1. Struktura cholesterolu (1) 

Cholesterol (1) je zároveň také nejdéle známým steroidem, poprvé byl 

izolován a charakterizován už na konci 19. století3. Je důležitým prekursorem pro 

všechny další steroidní sloučeniny. Jednou z nich je např. vitamín D, který vzniká 

z cholesterolu působením UV záření. Nedostatek této látky se může projevit špatným 

růstem kostí a dalšími zdravotními problémy4. 

Steroidní hormony jsou schopny procházet buněčnou membránou. Po 

vytvoření komplexu se steroidním receptorem může být tento komplex transportován 

k buněčnému jádru a interakcí s ním vyvolat syntézu bílkovin. Jedná se o tzv. 

klasický mechanismus působení steroidních hormonů, který se projeví v řádu dnů až 

týdnů5. Nejedná se ale o jediný mechanismus. Některé steroidy jsou schopny vázat se 

do membránových receptorů pro neurotransmitery, ovlivnit jejich funkci a tím 

vyvolat změny nálad či chování v časovém intervalu řádu milisekund až sekund. Vliv 

steroidů na CNS byl pozorován již během první poloviny minulého století6, přesto 

byly molekulární mechanismy dlouho neznámé a teprve v osmdesátých letech se 

objevily první zprávy o účincích steroidních látek na funkci GABAA receptoru. 

Následovalo sledování účinků na další ligandem aktivované membránové receptory 

spojené s kanály pro transport iontů. Příkladem jsou glycinové, glutamátové či 
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acetylcholinové receptory, aktivované působením ligandů, často odvozených od 

aminokyselin, jako jsou např. kyselina glutamová, glycin atd., kterým se říká 

neurotransmitery2, 7. 

Uvedené steroidní sloučeniny vznikají v nervové tkáni z cholesterolu nebo 

jiných steroidních prekursorů a vžil se pro ně název neurosteroidy. Příkladem je 3α-

hydroxy-5β-pregnan-20-on (pregnanolon, 2), 3α-hydroxy-5α-pregnan-20-on 

(allopregnanolon, 3), 3β-hydroxy-androst-5-en-17-on (dehydroepiandrosteron, 

DHEA, 4) či 3α,21-dihydroxy-5α-pregnan-20-on (5α-tetrahydrodeoxykortikosteron, 

THDOC, 5)8. V literatuře se můžeme setkat také s termínem neuroaktivní steroidy, 

který je používán pro steroidní látky s obdobným účinkem jako neurosteroidy, které 

ovšem nevznikají přímo v nervové tkáni. Mezi neuroaktivní steroidy můžeme zařadit 

například 17β-hydroxy-androst-4-en-3-on (testosteron, 6), v dnešní době jeden 

z nejznámějších neuroaktivních steroidů nebo 3α-hydroxy-5α-pregnan-11,20-dion 

(alphaxalon, 7), který se užíval jako anestetikum a narkotikum9. Struktury vybraných 

neurosteroidů a neuroaktivních steroidů jsou znázorněny na obrázku 2. 

  

3α-Hydroxy-5β-pregnan-20-on (2) 3α-Hydroxy-5α-pregnan-20-on (3) 

 

 
 

3β-Hydroxy-androst-5-en-17-on (4) 3α,21-Dihydroxy-5α-pregnan-20-on (5)  

 
 

17β-Hydroxy-androst-4-en-3-on (6) 3α-Hydroxy-5α-pregnan-11,20-dion (7) 

Obrázek 2. Příklady struktur některých neurosteroidů a neuroaktivních steroidů 
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Hlavní excitační neurotransmiter v CNS savců je kyselina glutamová10, často 

označovaná jako glutamát. Hlavním inhibičním neurotransmiterem v CNS savců je 

kyselina γ-aminomáselná (GABA).  

Při synaptickém přenosu vznikají odpovědi postsynaptického neuronu díky 

tzv. ionotropním a metabotropním receptorům11. Glutamát je schopný aktivovat tři 

skupiny ionotropních receptorů (iGluR). Tyto receptory obsahují iontové kanály, 

které jsou propustné pro draselné, sodné a vápenaté kationty. V závislosti na 

podjednotkovém složení receptoru je propustnost pro vápenaté kationty různá. Názvy 

ionotropních receptorů jsou odvozeny od specifických syntetických agonistů, které 

se vážou na daný podtyp receptoru. Díky tomu dochází k selektivnímu otevírání 

iontových kanálů. Rozlišujeme tak AMPA receptory, aktivované kyselinou α-amino-

3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolpropionovou (AMPA, 8), kainátové receptory, 

aktivované kyselinou kainovou (KA, 9) a NMDA receptory, aktivované kyselinou N-

methyl-D-asparagovou (NMDA, 10)12, 13. Struktury specifických syntetických 

agonistů jsou znázorněny na obrázku 3.  

ON

HO

OH
O

NH2

  

 

 

AMPA (8) KA (9) NMDA (10) 

Obrázek 3. Struktury specifických syntetických agonistů 

Druhou skupinou receptorů, které glutamát dokáže aktivovat, jsou 

metabotropní receptory (mGluR)14. Ty spojujeme s přenosem signálu díky 

proteinům, které vážou guaninový nukleotid. Ve srovnání s ionotropními receptory 

aktivují přenos pomaleji15, 16. Pro nás jsou významné především ionotropní NMDA 

receptory. 

1.1 Receptor pro kyselinu N-methyl-D-asparagovou  

Receptory pro kyselinu N-methyl-D-asparagovou (NMDARy) jsou 

nejrozšířenějšími receptory v CNS všech savců. Vyskytují se nejen na samotných 

neuronech, ale i na gliových buňkách. NMDARy mají vysokou propustnost pro 

vápenaté, ale i pro sodné a draselné ionty. Svými vlastnostmi se odlišují od ostatních 

ionotropních receptorů. Příkladem toho může být aktivace, pro kterou je nutná jak 

vazba dvou molekul glutamátu, tak vazba dvou molekul koagonisty glycinu. I po 
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aktivaci glutamátem a glycinem je jejich aktivita relativně nízká. V klidovém stavu je 

iontový kanál zablokován hořečnatým kationtem. Pokud dojde k depolarizaci 

neuronu, dojde zároveň k uvolnění Mg2+ iontu z kanálu a aktivita receptoru se začne 

zvyšovat.  

NMDA receptor je tetramer tvořený dvěma podjednotkami NR1 a dvěma 

podjednotkami NR217, 18, 19. Vazebné místo pro glutamát je umístěno na NR2 

podjednotce, vazebné místo pro glycin je umístěno na NR1 podjednotce20. Struktura 

NMDAR je znázorněna na obrázku 421.  

 

Obrázek 4. Struktura NMDA receptoru 

 

Mechanismus působení neurosteroidů na modulaci NMDAR je založen na 

změně pravděpodobnosti otevření příslušného iontového kanálu. Celkový účinek je 

ovlivněn nejen základním skeletem a funkčními skupinami na steroidu, ale i 

konfigurací na chirálních uhlících C3 a C5. Proto můžeme pozorovat jak inhibiční 

efekt, kterým působí například 20-oxo-5α-pregnan-3α-yl sulfát (3α5αPAS) či 20-

oxo-5β-pregnan-3α-yl sulfát (3α5βPAS)22, tak potenciační efekt způsobený například 

pregnenolon sulfátem (PS)23, 24, 25. Společným znakem neurosteroidů, u kterých byl 

prokázán přímý vliv na NMDAR, je přítomnost sulfátové skupiny v poloze C326, 27. 

Pro účinek steroidu je sulfátová skupina velice důležitá, protože nese záporný náboj. 

Endogenní neurosteroidy ale mohou ovlivňovat NMDARy i bez přítomnosti této 

sulfátové skupiny, ale jen velmi slabě7. 
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1.2 Glutamátkarboxypeptidasa II 

Glutamátkarboxypeptidasa II (GCPII) je významný enzym schopný štěpit 

peptidovou vazbu. Strukturně se jedná o membránový glykoprotein tvořený 750 

aminokyselinami (AMK)28 se dvěma atomy zinku kovalentně navázanými v místě s 

proteolytickou aktivitou a pro tuto funkci nezbytnými29. To jej systematicky řadí 

mezi takzvané metalopeptidasy. Je přítomný a aktivní v různých lidských i zvířecích 

tkáních. V lidském organismu se vyskytuje hlavně v centrální nervové soustavě, dále 

potom v tenkém střevě a prostatě. S tím souvisí, že ve starší a někdy i současné 

literatuře se s ním z historických důvodů setkáváme pod různými názvy. Tento 

enzym a jeho aktivita byly totiž nalezeny v jednotlivých místech působení nezávisle 

na sobě několika různými laboratořemi, které ho pojmenovaly podle specifické 

aktivity, kterou studovaly.  

Prvním místem, kde byla tato molekula objevena a následně studována byla 

střevní sliznice. Zde se GCPII podílí na štěpení špatně vstřebatelného substrátu - 

poly-gama-glutamylovaného folátu. Ze schopnosti štěpit uvedený substrát byl 

odvozen první název: folát hydrolasa. Touto reakcí vzniká volná kyselina listová, 

častěji známá jako vitamín B9. Kyselina listová je klíčová pro syntézu nukleových 

kyselin. V současnosti je význam této kyseliny spojován především s těhotenstvím. 

Napomáhá dělení buněk a diferenciaci tkání zejména nervové soustavy.  

Později byla GCPII nalezena v prostatě. Odtud pro ni byl odvozen 

nejpoužívanější název: prostatický specifický membránový antigen (PSMA). PSMA 

se začal používat jako nádorový marker v 80. letech minulého století. Následovala 

celá řada studií, které popsaly zejména zkrácenou tzv. PSM formu. PSM‘-mRNA 

kóduje větší část extracelulární domény, a to od AMK 58 až po AMK 750. Bylo 

zjištěno, že normální tkáň produkuje právě hlavně PSM formu, která je s největší 

pravděpodobností enzymaticky inaktivní. Pokud ovšem dojde ke vzniku nádorového 

bujení prostaty, dojde ke změně poměru mezi inaktivní PSM formou a enzymaticky 

aktivní PSMA formou ve prospěch PSMA. Dá se tedy předpokládat, že PSMA má 

přímou souvislost s karcinogenezí v prostatě. Normální prostatická tkáň obsahuje 

převážně PSM–mRNA. Benigní hyperplazie prostaty (BHP), to je nezhoubné 

zvětšení prostaty vzniklé zmnožením především stromálních buněk, je 
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charakterizována přítomností obou forem PSMA-mRNA i PSM-mRNA. Na rozdíl 

od předešlých situací adenokarcinom prostaty obsahuje hlavně PSMA–mRNA. Po 

přesné kvantifikaci PSM a PSMA pomocí PCR bylo potvrzeno, že poměr PSMA-

mRNA/PSM-mRNA se může stát dobrým prognostickým indikátorem pro karcinom 

prostaty. Byla prokázána přímá úměra mezi diferenciací tumoru a expresí PSMA. 

Přítomnost PSMA v prostatě byla ještě relativně nedávno prokázaná pouze u člověka 

a psa, tedy u živočišných druhů, kde je riziko vypuknutí karcinomu prostaty poměrně 

vysoké. Stopové množství GCPII v prostatě ale bylo v poslední době nalezeno také 

například u prasete a krysy30.  

Dalším studovaným místem výskytu GCPII a jeho aktivity byl mozek. Zde 

štěpí jeden z neurotransmiterů N-acetyl-L-aspartyl-L-glutamát (NAAG), za vzniku 

jednoho z nejdůležitějších excitačních neurotransmiterů L-glutamátu, hrajícího 

velkou roli v řadě patologických stavů. Odtud byl odvozen další, často používaný 

název NAALADasa31, 32. Experimentálně bylo zjištěno, že inhibicí GCPII lze snížit 

neurologické poškození při ischemických postiženích (traumatické poškození 

mozku, cévní mozková příhoda) a také Alzheimerově chorobě, diabetické neuropatii, 

atd. Pokusy na laboratorních zvířatech prokázaly, že inhibitory GCPII vybrané a 

syntetizované na základě znalosti struktury tohoto enzymu mohou být dobrým 

základem pro vývoj nových léčiv s neuroprotektivním účinkem32.  

V roce 1998 došlo ke všeobecnému konsenzu, že všechny shora uvedené 

enzymy a s nimi spojené aktivity jsou projevem stejného proteinu. Pro něj byl 

navržen systematický název, který vystihuje jeho enzymatickou funkci, a to 

glutamátkarboxypeptidasa II. Bohužel, i všechny ostatní názvy, především PSMA, 

jsou v literatuře poměrně časté30.  

Výskyt GCPII není omezen pouze na CNS, prostatu a tenké střevo. Byl 

nalezen také v neovaskulaturách většiny pevných nádorů. Zde patrně má svůj 

význam při angiogenezi, tedy procesu tvorby kapilár. Angiogeneze se uplatní při 

hojení ran, například u srdečního infarktu, dále při zánětlivých procesech, ale také 

právě při vzniku a vývoji nádoru. Tumor může stimulovat okolní tkáň k růstu cév, 

těmi je do tumoru dopravována krev, která jej zásobuje živinami a kyslíkem. Některé 

buňky nádoru napodobují buňky normální zdravé tkáně. Začnou vylučovat růstové 

faktory a ty pak nutí endoteliální buňky z okolí, aby prorůstaly nádorem a tvořily síť 
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kapilár. Diferenciace endoteliálních buněk je kontrolována celou řadou regulačních 

mechanismů a podle experimentů v nich GCPII hraje významnou roli. Experimenty 

bylo potvrzeno, že angiogeneze nádorového růstu u laboratorních zvířat, u kterých 

byl gen pro GCPII experimentálně vyřazen, je výrazně snížená. Na druhou stranu je 

třeba zdůraznit, že během embryonálního a postnatálního vývoje nedošlo k žádným 

abnormalitám a všechna laboratorní zvířata byla životaschopná. Z těchto výsledků 

můžeme usuzovat, že GCPII není nezbytná pro angiogenezi jako takovou, ale hraje 

významnou roli při angiogenezi patologických procesů.  

Z medicínského hlediska představuje GCPII velice zajímavou molekulu33. 

Jedná se o vysoce specifický buněčný nádorový indikátor pro karcinom prostaty a je 

prokázána jeho souvislost s neurologickým postižením30. Malé molekuly, které 

regulují aktivitu tohoto enzymu, by mohly být zajímavé jako potenciální léčiva pro 

shora zmíněné patologické procesy. A některé konjugáty steroidů jsou schopné 

GCPII inhibovat.  

1.3 Více-cílová léčiva  

Během minulých let došlo k velkému rozvoji výroby léčiv, ale zejména ke 

zlepšení jejich vývoje. Přesto se počet účinných léčiv výrazně nezvýšil. Velký důraz 

se kladl především na vývoj tzv. jedno-cílových léčiv, která mají vysoce specifický 

účinek. I přesto dodnes nebyla vyvinuta účinná látka pro léčbu komplexních 

onemocnění, jako jsou rakovina či kardiovaskulární a neurologické poruchy. Nové 

výzkumy biologických systémů a získání dalších zkušeností v oblasti klinické 

biologie ukázaly, že jedno-cílová léčiva nemusí vyvolat požadovaný účinek na celý 

biologický systém, ale pouze na daný cíl. To i v případě, že léčivo úspěšně inhibuje 

nebo aktivuje konkrétní cíl. Jedním z důvodů je, že daný organismus má vliv na 

účinnost tohoto léčiva. Z této a dalších příčin se výzkum obrátil na vývoj tzv. více-

cílových léčiv34.  

Více-cílová léčiva mají nižší afinitu ve srovnání s léčivy jedno-cílovými. 

Můžeme tedy říct, že vazba na cíl není tak silná, nicméně existuje celá řada 

vazebných míst, na která se může molekula s různou afinitou navázat35. Příkladem 

více-cílové látky je bis(7)takrin (11), který působí inhibičně na NMDAR, 

acetylcholinesterasu či na signalizační dráhu oxidu dusnatého36. 
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Obrázek 5. Struktura bis(7)takrinu (11) 

Cílem látek připravovaných v této práci je blokace syntézy glutamátu i jeho 

excitační působení na NMDAR. Jedná se o dva po sobě následující kroky 

v signalizační dráze pro glutamát. 
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2. Cíle diplomové práce 
 

Cílem této diplomové práce byla syntéza fosforamidátových derivátů kyseliny 

glutamové, o kterých předpokládáme, na základě dřívějších poznatků, že budou 

inhibovat jak GCPII, tak i NMDAR.  

Steroidní inhibitory GCPII známé z literatury jsou substituovány 

glutamylovaným fosforamidátem v poloze C3. To je vhodná poloha i pro polární 

substituent, který podmiňuje aktivitu steroidních ligandů NMDAR. 

Na základě uvedených faktů byly stanoveny i cíle diplomové práce.  

 

1. Syntéza steroidních derivátů isomerních na C3 a C5 

s glutamylfosforamidátem vázaným přímo na C3 uhlík skeletu (obr. 6). 
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Obrázek 6 

 

2. Syntéza steroidních derivátů isomerních na C3 a C5 

s glutamylfosforamidátem vázaným na uhlík C3 přes etherový 3-uhlíkatý 

spojovací řetězec (obr. 7). 

 

Obrázek 7 
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3. Úvod do problematiky syntézy 
 

Syntézu všech steroidních konjugátů můžeme rozdělit na dvě části. Během 

první části syntézy byly připraveny steroidní alkoholy s  hydroxylovou skupinou na 

uhlíku C3, případně na etherovém 3-uhlíkatém linkeru, také vázaném na uhlíku C3. 

Výchozím materiálem pro přípravu těchto steroidních alkoholů jsou komerčně 

dostupné testosteron 12 a DHEA 13. Jejich hydrogenací na palladiovém katalyzátoru 

na aktivním uhlí dochází k redukci dvojné vazby, v případě testosteronu 12 na A 

kruhu, v případě DHEA 13 na B kruhu. Ve schématu 1 je znázorněn přehled reakcí 

od výchozího testosteronu či DHEA, až po základní steroidní alkohol.  

Vzniklé stereoisomery 3-hydroxy-androstan-17-onu 16, 17, 20 a 27 byly dále 

modifikovány, přičemž stereoisomer 27 byl získán z depozit laboratoře. 

Deoxygenace karbonylové skupiny v poloze C17 byla provedena zinkem v 

methanolu, kdy místo chlorovodíku byl jako kyselina použit trimethylsilyl chlorid 

(TMSCl)37 . Tímto způsobem byly připraveny steroidní alkoholy 18, 19, 21 a 23. Pro 

přípravu steroidních alkoholů s etherovým 3-uhlíkatým linkerem bylo využito výše 

zmíněných alkoholů 18, 19, 21 a 23. Příprava spojovacího řetězce probíhá ve dvou 

krocích. Během prvního reaguje steroidní alkohol s NaH při 60 °C za tvorby 

alkoholátu. Ten potom reaguje s přidaným allyl bromidem na allyl ether. Reakce 

byla velice citlivá na obsah vody, proto bylo nejen nádobí vysušeno ve vakuové 

sušárně při 120 °C, ale byla sušena i veškerá rozpouštědla a následně byl 

zkontrolován obsah vody. Oxidaci allyl etheru na požadovaný primární alkohol je 

možné provádět pomocí hydroborace. Při této reakci v prvním stupni dochází k adici 

boranu na dvojnou vazbu a borový atom tohoto aduktu je následně nahrazen 

hydroxylovou skupinou z peroxidu vodíku. Reakce probíhá za vzniku 

antimarkovnikovského produktu. Je několik možností, jak můžeme hydroboraci 

provést, např. použít disiamylboran, katecholboran, atd. V naší laboratoři se běžně 

užívá hydroborace pomocí BF3 etherátu, v literatuře38 popisující další část syntézy je 

uvedená hydroborace pomocí 9-borabicyklo[3.3.1]nonanu (9-BBN). Pro srovnání 

výsledků byla u dvou allyl etherů zvolena hydroborace pomocí 9-BBN a u zbylých 

dvou hydroborace pomocí BF3 etherátu. Reakcemi jsme získali požadované steroidní 

alkoholy 45, 51, 57 a 63 se 3-uhlíkatým etherovým linkerem v poloze 3.  
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Schéma 1 
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Druhou větví celé syntézy byla příprava benzyloxyfosfinu 26 reakcí komerčně 

dostupného bis(diisopropylamino)-chlorofosfinu (24) s benzyl-alkoholem 25 

postupem znázorněným ve schématu 2. Citlivý benzyloxyfosfin 26 byl připravován 

pro každou reakci zvlášť.  

 

Schéma 2 
 

Reakcí benzyloxyfosfinu 26 se steroidními alkoholy vznikly 

diisopropylfosforamidity 28, 32, 36, 40, 46, 52, 58 a 64, jejichž hydrolytickým 

odchráněním vznikly odpovídající steroid-konjugované fosfonáty 29, 33, 37, 41, 47, 

53, 59 a 65. Následovala reakce konjugovaného fosfonátu s aminoskupinou kyseliny 

glutamové, která má karboxylové skupiny ochráněné benzyly, tímto krokem vznikly 

látky 30, 34, 38, 42, 48, 54, 60 a 66. Posledním krokem celé syntézy bylo odstranění 

chránících benzylových skupin hydrogenací na palladiovém katalyzátoru 

v alkalickém prostředí uhličitanu draselného (K2CO3) za vzniku fosforamidátů jako 

draselných solí 31, 35, 39, 43, 49, 55, 61 a 67. Tyto látky byly bez dalšího čištění 

ihned zamrazeny. Pro větší přehlednost jsou reakce syntézy znázorněny pro každou 

látku zvlášť ve schématech 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10. 
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Schéma 3 
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Schéma 4 
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Schéma 8 
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Schéma 9 
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Schéma 10 
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4. Výsledky a diskuze 
 

V rámci řešení diplomové práce byly syntetizovány  vícestupňovými postupy 

nasycené steroidní 3-alkoholy a (3´-hydroxypropyl)-steroid-3-yl ethery, vzájemně 

odlišené konfiguracemi na C3 a na C5. Byly navrženy struktury a vypracována 

metodika postupné transformace jejich volných hydroxylových skupin na 

glutamylfosforamidáty. Konečné produkty syntéz jsou znázorněny na obr. 8. 

V průběhu celé syntetické práce byly stabilní meziprodukty po chromatografické 

separaci a případné krystalizaci charakterizovány teplotami tání, optickou rotací a 

jejich struktura potvrzena 1H- NMR, 13C- NMR spektroskopií, infračervenými 

spektry, hmotnostními spektry a pokud to bylo možné, také elementární analýzou. 
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4.1 Hydroborace allyl etheru 

Byly porovnány dvě možnosti přípravy steroidního alkoholu s etherovým 3-

uhlíkatým linkerem a následně byly vyhodnoceny na základě výtěžků a náročnosti 

přípravy. První možností přípravy je využití BF3 etherátu, který se běžně využívá při 

reakcích se steroidy a se kterým se dosahuje dobrých výtěžků. Reakce se neřídí 

Markovnikovým pravidlem a nevzniká tak sekundární, ale primární alkohol. Při 

přípravě látek 57 a 63 vznikl i sekundární alkohol, ale v zanedbatelném množství. 

Tyto alkoholy mohou být dále využity do obdobných reakcí a přispět tak k získání 

většího množství výsledků. Při použití 9-BBN vznikaly pouze primární alkoholy 45 a 

51, kontrolou pomocí TLC bylo ovšem zjištěno, že výsledný produkt obsahoval řadu 

dalších nečistot. Výtěžnost reakcí je uvedena v tabulce 1.  

 

Tabulka 1: Izolované výtěžky produktů oxidace koncové alkenové skupiny 

etherového substituentu v poloze 3 steroidního skeletu v závislosti na použitém 

činidle. 

 

Sloučenina Výtěžek Činidlo Vedlejší produkt Výt ěžek 

 
33 % 

9-BBN 

H2O2, 

NaOH 

 

Neidentifikovaná 
směs několika 

sloučenin 
 

Nestanoveno 

 
19 % 

9-BBN 

H2O2, 

NaOH 

 

Neidentifikovaná 
směs několika 

sloučenin 
 

Nestanoveno 

 
36 % 

BF3 Et2O 

H2O2, 

KOH 
O

H

H H

H

57´

OH

 

9 % 

 
33 % 

BF3 Et2O 

H2O2, 

KOH 
O

H

H H

H

63´

OH

 

10 % 

Tabulka 1 
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4.2 Příprava benzyloxyfosfinu 

Při přípravě sekundárních fosforamidátů připojených ke steroidnímu skeletu 

přímo jsme postupovali podle postupu uvedeném v literatuře38, který pro přípravu 

benzyloxyfosfinu 26 využívá  reakci bis(diisopropylamino)-chlorofosfinu (24) 

v suchém DCM s benzylalkoholem 25 v přítomnosti TEA při 0 oC. Tento postup 

nebyl úspěšný v případě primárních alkoholů, kdy byla volná hydroxylová skupina 

připojena ke steroidnímu skeletu etherickým spojovacím řetězcem. Pravděpodobnou 

příčinou je větší reaktivita méně bráněného trojmocného fosforu ve vznikajícím 

produktu kondenzace a jeho větší náchylnost k vedlejším a následným reakcím. 

Problém se podařilo vyřešit nahrazením DCM suchým benzenem. Soli, vznikající 

jako vedlejší produkty při tvorbě benzyloxyfosfinu 26, nejsou v benzenu rozpustné a 

lze je odfiltrovat a vyloučit tak jejich negativní působení na další průběh syntézy. 

Celý následující postup musí být prováděn s největší opatrností a rychlostí za 

vyloučení vyšších teplot a přístupu vzduchu, který snadno oxiduje v meziproduktech 

přítomný trojmocný fosfor a vede k jejich znehodnocení. Proto nebyla rozpouštědla 

odpařována na rotační odparce, ale byla odfoukávána inertním plynem, a pokud bylo 

nutné přerušit syntézu a uchovávat meziprodukty, tak jedině pod inertní atmosférou 

v mrazničce. 

 

4.3 Testování látek na rekombinantních NMDAR a 

GCPII 

Syntetizované látky jsou připraveny k elektrofyziologickým testům inhibiční 

aktivity na NMDAR v laboratoři Dr. Ladislava Vyklického, DrSC. na Fyziologickém 

ústavu Akademie věd České Republiky, v. v. i. 

Pro stanovení se užívají kultury lidských embryonálních ledvinových buněk 

(HEK293) transfekovaných NR-1a/NR2B/GFP plasmidy podjednotek NMDAR40. 

Využívá se zde metody patch-clamp (metoda terčíkového zámku), kdy jsou nejprve 

měřeny proudy indukované agonistou, tedy glutamátem, a následně jsou měřeny 

změny těchto proudů po aplikaci roztoku steroidní látky ve vodném pufru41.  

 

Dále bude testována aktivita syntetizovaných látek na GCPII, konkrétně na 

lidské GCPII s folyl-n-γ-L-glutamovou kyselinou jako substrátem. Toto měření bude 
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provedeno v laboratoři Doc. Jana Konvalinky, CSc. na Ústavu organické chemie a 

biochemie Akademie věd České Republiky, v. v. i. 

Uvolněná kyselina glutamová bude stanovena pomocí UPLC. Literatura38 

uvádí pro steroidní analogy hodnotu inhibičních konstant v submikromolárních 

hodnotách. Jako důležitý strukturní prvek uvádí přítomnost N-fosfoglutamátového 

uskupení a relativní toleranci k lipofilní části inhibitoru, v našem případě tvořenou 

steroidní částí. 
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5. Experimentální část 
 

Body tání byly určeny na bodotávku Hund Wetzlar H 600 (Helmut Hund, 

Německo) a nejsou korigovány. Vzorky pro analýzu byly sušeny nad oxidem 

fosforečným při 50 °C a tlaku 100 Pa. Optická rotace byla měřena v chloroformu 

polarimetrem Autopol IV (Rudolf Research Analytical, Flanders), USA, [α]D 

hodnoty jsou uvedeny v 10-1.deg.cm2.g-1. Infračervená spektra byla měřena 

v roztocích vzorků v chloroformu pomocí spektrometru Bruker IFS 55, vlnočty jsou 

udány v cm-1. 1H NMR spektra byla měřena v FT modu při 24 °C a 400 MHz na 

spektrometru Bruker AVANCE-400 v deuteriochloroformu, s tetramethylsilanem 

(TMS) jako vnitřním standardem nebo v deuterované vodě. Chemické posuny jsou 

udány v ppm (δ-stupnice), interakční konstanty (J) jsou udány v Hz. Multiplicity 

signálů jsou označeny následovně: s – singlet, d – dublet, t – triplet, q – kvadruplet, 

m – multiplet. Všechna spektra byla interpretována jako spektra prvního řádu. 

Hmotnostní spektra byla měřena na spektrometrech ZAB-EQ (při 70 eV) nebo LCQ 

Classic (Thermo Finnigan). Při zpracování reakčních směsí byl používán vodný 

roztok kyseliny chlorovodíkové (5%), případně nasycený vodný roztok 

hydrogenuhličitanu sodného. Tenkovrstvá chromatografie (TLC) byla prováděna na 

deskách pokrytých vrstvičkou silikagelu (ICN Biochemicals). Preparativní sloupcová 

chromatografie byla prováděna na silikagelu Fluka (60 μm). K detekci steroidních 

látek na TLC deskách byla použita 98% kyselina sírová s následným zahřátím na 300 

– 400 °C. Rozpouštědla byla z roztoků odpařována na vakuové odparce (0,25 kPa) 

při teplotě lázně 40 °C. Mobilní fáze pro sloupcovou chromatografii jsou uvedeny 

vždy u experimentu. Jonesovo činidlo bylo připraveno smísením CrO3 (67 g, 0,67 

mmol) s roztokem H2SO4 (58 ml H2SO4 ve 100 ml vody) a směs byla doplněna 

vodou do 250 ml. 

Výchozí sloučeniny 14, 20 a 27 byly získány z depozit steroidního týmu.  
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5.1 Obecné postupy 

 

Obecný postup I: Odstranění karbonylové skupiny na C 17 

Práškový kovový zinek (21 g) byl za stálého míchání postupně 

přisypáván k roztoku 3-hydroxy-androstan-17-onu (10 mmol) v 

methanolu (45 ml) a dichlormethanu (45 ml). Reakční směs 

byla v ledové lázni zchlazena na 0 °C a pomalu k ní byl přikapán TMSCl (42 ml). 

Míchání pokračovalo po ohřátí na laboratorní teplotu 13 hodin. Průběh reakce byl 

sledován TLC. Po dosažení 100% konverze byla směs přefiltrována přes buničinu a 

filtrát neutralizován nasyceným vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného. 

Produkt byl extrahován do chloroformu (3 x 30 ml), spojené organické fáze promyty 

vodným roztokem kyseliny chlorovodíkové (3 x 15 ml), nasyceným vodným 

roztokem chloridu sodného, vysušeny síranem sodným a rozpouštědla odpařena za 

sníženého tlaku.  

 

Obecný postup II: Příprava benzyloxyfosfinu 

K roztoku bis(diisopropylamino)-chlorofosfinu (2,1 mmol) 

v čerstvě sušeném dichlormethanu (10 ml) byl přikapán TEA 

(300 µl, 2,2 mmol) a benzylalkohol (2,2 mmol) při 0 °C a pod 

inertní atmosférou. Reakční směs byla takto míchána po dobu 10 minut a následně 1 

hodinu při teplotě místnosti. Takto získaná směs byla použita do další reakce bez 

zpracování a charakterizace. U schémat 7, 8, 9 a 10 byl jako rozpouštědlo použit 

absolutní benzen místo DCM. Získaná směs byla před použitím do další reakce 

přefiltrována přes vatu.  

 

Obecný postup III: Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu 

K roztoku benzyloxyfosfinu (připravenému dle 

obecného postupu II) byla přidána směs 

diisopropylammonium tetrazolidu (0,8 mmol) a 

steroidního alkoholu (0,7 mmol). Vzniklá směs 

byla míchána pod inertní atmosférou 1 hodinu za 

laboratorní teploty a poté 1 hodinu při 40 °C. 
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Rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku. Odparek byl použit do další reakce 

bez zpracování a charakterizace. 

 

Obecný postup IV: Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu 

K odparku diisopropylfosforamiditu 

(připraveného dle obecného postupu III) byl 

přidán acetonitril (20 ml) a přikapán roztok 5-

(ethylthio)-1H-tetrazolu (0,8 mmol) ve vodě (2 

ml) a acetonitrilu (2 ml). Tato reakční směs 

byla míchána za laboratorní teploty po dobu 30 

minut. Produkt byl extrahován do ethylacetátu 

(3 x 50 ml), spojené organické fáze byly promyty vodným roztokem kyseliny 

chlorovodíkové (3 x 40 ml), vodným nasyceným roztokem hydrogenuhličitanu 

sodného (3 x 40 ml), nasyceným vodným roztokem chloridu sodného a sušeny 

síranem hořečnatým. Rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku. Surový 

odparek byl použit v další reakci.  

 

Obecný postup V: Tvorba chráněného steroidního fosforamidátu 

Směs steroid-konjugovaného 

fosfonátu (0,3 mmol) v acetonitrilu (8 

ml) a tetrachlormethanu (320 µl) byla 

přikapána k H-Glu-(OBzl)-OBzl·p-

tosylátu (0,4 mmol) a do vzniklého 

roztoku byl pomalu přikapán TEA 

(0,6 mmol). Reakční směs byla 

míchána za laboratorní teploty pod inertní atmosférou 2,5 hodiny. Produkt byl zředěn 

ethylacetátem (30 ml) a postupně promyt vodným roztokem kyseliny chlorovodíkové 

(3 x 20 ml), nasyceným vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného (3 x 20 ml), 

nasyceným roztokem chloridu sodného a sušen bezvodým síranem hořečnatým. 

Rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku.  

 

 

 

 



 35

Obecný postup VI: Hydrogenační odstranění chránících skupin  

Steroidní fosforamidát (0,16 mmol), 

chráněný benzylovými skupinami, byl 

rozpuštěn v THF (3 ml). K roztoku byl 

přidán uhličitan draselný (0,2 mmol) a 

katalyzátor Pd/C (10%, 10 mg). Takto 

připravená směs byla míchána pod mírným 

přetlakem vodíku 3 hodiny. Poté byl vodík 

vyměněn za argon. Pevné podíly byly 

odděleny filtrací přes malé množství křemeliny nanesené na filtrační sloupec 

v methanolu a upěchované snížením tlaku. Následovalo několikanásobné promytí 

sloupečku methanolem. Produkt byl získán odpařením spojených filtrátů za 

sníženého tlaku.  

 

Obecný postup VII: Příprava steroidního allyl etheru  

3-hydroxy-androstan (3,6 mol) byl v srdcové baňce sušen 

několik dní při 52 °C. Před začátkem samotné reakce byl 

rozpuštěn v absolutním DMF (9 ml) pod inertní 

atmosférou. K  NaH (52 mmol), promytého n-pentanem (3 x 6 ml) pod inertní 

atmosférou, v DMF (4 ml) byl pomalu přikapán roztok steroidního alkoholu v DMF 

(9 ml). Vzniklá směs byla míchána 2 hodiny při 60 °C v olejové lázni. Následně byl 

roztok ochlazen na 0 °C. Do zchlazené směsi byl pomalu přikapán allyl bromid (2,7 

ml, 31 mmol). Reakční směs byla dále míchána 14 hodin při pokojové teplotě. 

Průběh reakce byl zkontrolován pomocí TLC. Směs byla zředěna ethylacetátem (20 

ml), následně promyta destilovanou vodou (3 x 20 ml) a nasyceným vodným 

roztokem chloridu sodného (3 x 20 ml). Rozpouštědla byla odpařena za sníženého 

tlaku.  
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Obecný postup VIIIa: Hydroborace pomocí BF3 Et2O 

K roztoku LiAlH4 (2,9 mmol) v suchém THF (15 ml) 

byla pod inertní atmosférou za stálého míchání přidána 

směs BF3.Et2O (0,365 ml, 14,2 mmol) a THF (10 ml). 

Poté byl pod inertní atmosférou argonu přidán steroidní 

allyl ether (0,4 mmol) v THF (7 ml)  

a reakční směs byla míchána 5 hodin při 0 °C. Následně byl injekční stříkačkou 

přidán roztok hydroxidu draselného (120 mg v 1,2 ml H20, 2,1 mmol) a peroxid 

vodíku (30%, 710 µl) a reakční směs byla míchána 80 min pod argonem při 0 °C. 

Reakční směs byla nalita do ethylacetátu (180 ml) a organická fáze byla promyta 

vodou (3 x 30 ml), sušena bezvodým síranem sodným, přefiltrována a odpařena. 

K odparku rozpuštěném v acetonu (3 ml) byla přidána voda (1 ml) a kyselina 

chlorovodíková (10%, 3 kapky). Směs byla nechána stát 30 min, následně byla nalita 

na vodu s ledem a extrahována diethyletherem (3 x 40 ml). Organická fáze byla 

vytřepána vodným roztokem hydrogenuhličitanu sodného (3 x 40 ml) a vodou  

(3 x 40 ml). Po vysušení bezvodým síranem sodným a odpaření rozpouštědel byl 

získán steroidní alkohol. 

 

Obecný postup VIIIb:  Hydroborace pomocí 9-BBN 

K roztoku steroidního allyl etheru (0,7 mmol) 

v suchém THF (3 ml) byla pod inertní atmosférou za 

stálého míchání přidána směs 9-BBN (0,5 mol) a THF 

(1,2 ml) a míchána 1,5 hodiny při laboratorní teplotě. 

Následně byl roztok ochlazen na 0 °C a injekční stříkačkou přikapán roztok 

hydroxidu sodného (4,7 ml, 2 mol) a peroxidu vodíku (30%, 4,7 ml). Směs byla 

míchána za laboratorní teploty 2 hodiny, následně zředěna ethylacetátem (20 ml) a 

spojené organické fáze byly promyty vodou (3 x 20 ml) a vodným roztokem chloridu 

sodného (3 x 20 ml). Po vysušení bezvodým síranem hořečnatým a odpaření 

rozpouštědel byl získán steroidní alkohol.  
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5.2 Syntéza steroidních konjugátů 

 

5α-androstan-3α-ol (23) 

Sloučenina 23 byla připravena obecným postupem I 

(Odstranění karbonylové skupiny na C 17) z výchozí látky 3α-

hydroxy-5α-androstan-17-onu (27 - ze steroidních depozit, 3 g, 

0,01 mol). Krystalizací ze směsi aceton/n-heptan byl získán 5α-androstan-3α-ol (23, 

2,3 g, 79 %). 

T.t. 145-146 °C. 

[α]D -2,7 (c 0,26, CHCl3). 

IČ (CHCl3) 3616 (OH), 1001 (CO), 2872, 1385, 1370, (CH3), 2932, 2859, 2848, 

(CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,78 (3H, s, H-19), 4,03-4,07 

(1H, m, H-3). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): 66,77 (C-3), 54,72, 42,28, 40,96, 40,55, 39,29, 39,03, 

36,35, 36,04, 35,98, 32,53, 32,38, 29,18, 28,75, 25,62, 20,93, 20,63, 17,69, 11,36. 

Pro C19H32O (276,5) vypočteno: 82,55 % C, 11,67 % H; nalezeno: 82,54 % C, 11,68 

% H. 

MS: CI m/z 276,2 (25 % M), 259,2 (100 % M-17). 

HR-MS: CI m/z pro C19H32O [M] vypočteno: 276,2455; nalezeno: 276,2453. 

 

Benzyl (5α-androstan-3α-yl)-diisopropylfosforamidit (28) 

Sloučenina 28 byla připravena dle obecného postupu III 

(Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu) 

z výchozího 5α-androstan-3α-olu (23, 200 mg, 0,7 mmol). 

Vzniklý fosforamidit byl bez charakterizace použit do 

následující reakce. 

 

Benzyl (5α-androstan-3α-yl)-fosfonát (29) 

Sloučenina 29 byla připravena obecným postupem IV 

(Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu) z výchozího 

chráněného derivátu 28. Produkt byl čištěn chromatografií 
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na silikagelu (5 % ethylacetátu v petroletheru). Byla získána látka benzyl (5α-

androstan-3α-yl)-fosfonát (29, 160 mg, 51 %). 

[α]D – 4,5 (c 0,28, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1248, 1239 (P=O), 1035, 1024, 993, 982 (P-O-C), 1388, 1361 (CH3).  
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,82 (3H, s, H-19), 4,19-4,37 

(1H, m, H-3), 5,10 (1H, d, J = 9,4, H-benzyl), 7,21-7,38 (5H, m, fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 135,84, 128,85, 128,74, 128,19, 128,15, 127,69, 

67,42, 67,24, 54,63, 52,25, 44,72, 42,82, 40,77, 38,87, 36,73, 35,64, 35,35, 32,28, 

29,77, 28,49, 25,63, 22,71, 21,62, 20,55, 18,63, 12,39. 

Pro C26H39O3P (430,57) vypočteno: 72,53 % C, 9,13 % H, nalezeno: 72,96 % C, 9,65 

% H. 

MS: ESI m/z 429,3 (100 % M-H). 

HR-MS: ESI m/z pro C26H38O3P [M-H] vypočteno: 429,2565; nalezeno: 429,2561. 

 

(2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5α-androstan-3α-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioát 

(30) 

Steroidyl fosforamidát 30 byl připraven 

obecným postupem V (Tvorba chráněného 

steroidního fosforamidátu) z výchozího benzyl 

(5α-androstan-3α-yl)-fosfonátu (29, 140 mg, 0,3 mmol). Produkt byl čištěn 

chromatografií na silikagelu (10 % acetonu v petroletheru). Byl získán (2S)-dibenzyl 

2-(((benzyloxy) ((5α-androstan-3α-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioát (30, 127 mg, 

52 %). 

[α]D – 4,9 (c 0,31, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1737 (C=O), 1257, 1237 (C-O-C, P=O), 993 (P-O-C). 
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,67 (3H, s, H-18), 0,73 (3H, s, H-19), 2,36-2,49 

(2H, m, H-C3´a H-C4´), 3,24-3,31 (1H,m,H-C2´), 3,88-4,00 (1H, m, H-3), 4,57-4,65 

(1H, m, H-N), 4,89-5,20 (6H, m, 3 x H-benzyl), 7,25-7,40 (15H, m, 3 x fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 172,55 (2 x C=O), 135,93 (2 x C), 135,26, 128,69 (9 

x C), 128,38 (6 x C), 74,59, 68,00, 67,44, 66,53, 54,67, 54,49, 53,90, 40,95, 40,56, 

39,49, 39,01, 35,95, 35,91, 32,58, 32,52, 32,38, 31,09, 30,07, 29,97, 28,39, 25,60, 

20,91, 20,63, 17,67, 11,55. 

Pro C45H58NO7P (755,93) vypočteno: 71,50 % C, 7,73 % H, 1,85 % N, nalezeno: 

71,59 % C, 7,94 % H 1,76 % N. 
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MS: ESI m/z 778,4 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C45H58NO7PNa [M+Na] vypočteno: 778,3844; nalezeno: 

778,3843. 

 

(2S)-2-((((5α-androstan-3α-yl)oxy)oxidofosforyl)amino)-pentandioát draselný (31) 

Sloučenina 31 byla připravena obecným postupem VI 

(Hydrogenační odstranění chránících skupin) z 

výchozího (2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5α andro-

stan-3α-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioátu (30, 105 

mg, 0,1 mmol). Produkt byl bez čištění uložen do 

mrazáku. Byl získán (2S)-2-((((5α-androstan-3α-yl)oxy)oxidofosforyl)amino)-

pentandioát draselný (31, 70 mg, 84 %). 
1H NMR (400 MHz, D2O): δ 0,69 (1H, s, H-18), 0,79 (1H, s, H-19), 2,12-2,29 (2H, 

m, H-C4´), 3,43-3,55 (1H, m, H-C2´), 4,10-4,19 (1H, m, H-3). 

HR-MS: ESI m/z pro C24H39O7NP [M-3 x K, + 3 x H] vypočteno: 484,2470; 

nalezeno: 484,2460. 

 

5β-androstan-3α-ol (19) 

Sloučenina 19 byla připravena obecným postupem I 

(Odstranění karbonylové skupiny na C 17) z výchozího 3α-

hydroxy-5β-androstan-17-onu (16, 4 g, 0,01 mol). Produkt byl 

čištěn chromatografií na silikagelu (4 % ethylacetátu v petroletheru). Byl získán 5β-

androstan-3α-ol (19, 3,1 g, 79 %). 

T.t. 142-143 °C. 

[α]D +10,8 (c 0,28, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 3605, 3451 (OH), 1082, 1066, 1029 (CO), 2971, 2885, 1373 (CH3), 

2935, 2865, 1450 (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,92 (3H, s, H-19), 3,57-3,66 

(1H, m, H-3). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): 72,04 (C-3), 54,74, 42,31, 41,10, 40,92, 40,65, 39,20, 

36,66, 36,39, 35,60, 34,90, 30,74, 27,36, 26,87, 25,71, 23,58, 20,99, 20,76, 17,64. 

Pro C19H32O (276,2) vypočteno: 82,55 % C, 11,67 % H; nalezeno: 82,32 % C, 11,83 

% H. 

MS: ESI m/z 299,1 (100 % M+Na). 
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HR-MS: ESI m/z pro C19H32ONa [M+Na] vypočteno: 299,2343; nalezeno: 299,2345. 

 

Benzyl (5β-androstan-3α-yl)-diisopropylfosforamidit (32) 

Sloučenina 32 byla připravena dle obecného postupu III 

(Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu) 

z výchozího 5β-androstan-3α-olu (19, 100 mg, 0,4 mmol). 

Vzniklý fosforamidit byl bez charakterizace použit do 

další reakce. 

 

Benzyl (5β-androstan-3α-yl)-fosfonát (33) 

Sloučenina 33 byla připravena obecným postupem IV 

(Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu) z výchozího 

chráněného derivátu 32. Produkt byl čištěn chromatografií 

na silikagelu (5 % ethylacetátu v petroletheru). Byl získán benzyl (5β-androstan-3α-

yl)-fosfonát (33, 80 mg, 52 %). 

[α]D + 12,9 (c 0,39, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1248 (P=O), 1035, 1022, 998, 976, 956 (P-O-C), 1378, 1368 (CH3).  
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,911 (3H, s, H-19), 4,19-4,33 

(1H, m, H-3), 5,10 (1H, d, J = 9,6, H-benzyl), 7,24-7,41 (5H, m, fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 138,14, 128,82, 128,73, 128,12, 128,10, 127,98, 

67,23, 67,17, 54,68, 42,18, 41,07, 40,88, 40,61, 39,14, 36,28, 35,26, 34,73, 34,60, 

28,99, 27,08, 26,83, 25,66, 23,40, 20,97, 20,73, 17,64. 

Pro C26H39O3P (430,57) vypočteno: 72,53 % C, 9,13 % H, nalezeno: 72,84 % C, 9,17 

% H. 

MS: ESI m/z 453,2 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C26H39O3NaP [M+Na] vypočteno: 453,2529; nalezeno: 

453,2529. 

 

(2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5β-androstan-3α-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioát 

(34) 

Steroidyl fosforamidát 34 byl připraven obecným 

postupem V (Tvorba chráněného steroidního 

fosforamidátu) z výchozího  
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benzyl (5β-androstan-3α-yl)-fosfonátu (33, 50 mg, 0,1 mmol). Produkt byl čištěn 

chromatografií na silikagelu (10 % acetonu v petroletheru). Byl získán (2S)-dibenzyl 

2-(((benzyloxy) ((5β-androstan-3α-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioát (34, 36,2 mg, 

41 %). 

[α]D + 7,1 (c 0,68, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1737 (C=O), 1260, 1249, 1239 (P=O), 1036,1014 (P-O-C), 1006, 995 

(P-N-C), 2975, 2966 (CH3), 2933, 2908 (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,77 (3H, s, H-18), 0,86 (3H, s, H-19), 2,31-2,49 

(2H, m, H-C3´a H-C4´), 3,27-3,35 (1H,m,H-C2´), 3,89-3,99 (1H, m, H-3), 4,21-4,33 

(1H, m, H-N), 4,90-5,14 (6H, m, 3 x H-benzyl), 7,27-7,37 (15H, m, 3 x fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 172,90 (2 x C=O), 128,94 (2 x C), 128,63, 128,17 (9 

x C), 128,06 (6 x C), 68,05, 68,30, 67,69, 66,84, 60,86, 54,16, 51,37, 42,77, 42,62, 

42,10, 41,32, 40,96, 36,22, 35,20, 35,11, 34,04, 30,24, 29,82, 28,89, 27,72, 24,30, 

21,92, 20,64, 17,36, 17,01. 

Pro C45H58NO7P (755,93) vypočteno: 71,50 % C, 7,73 % H, 1,85 % N, nalezeno: 

70,88 % C, 8,13 % H 1,65 % N. 

MS: ESI m/z 778,4 (100 % M+Na), 756,4 (10 % M+H). 

HR-MS: ESI m/z pro C45H58NO7NaP [M+Na] vypočteno: 778,2844; nalezeno: 

778,3843. 

 

(2S)-2-((((5β-androstan-3α-yl)oxy)oxidofosforyl)amino)-pentandioát draselný (35) 

Sloučenina 35 byla připravena obecným postupem VI 

(Hydrogenační odstranění chránících skupin) z 

výchozího (2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5β-andro-

stan-3α-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioátu (34, 450 

mg, 0,6 mmol). Produkt byl bez čištění uložen do 

mrazáku. Byl získán (2S)-2-((((5β-androstan-3α-yl)oxy)oxidofosforyl)amino)-

pentandioát draselný (35, 16 mg, 80 %). 
1H NMR (400 MHz, D2O): δ 0,81 (1H, s, H-18), 0,91 (1H, s, H-19), 2,40-2,51 (2H, 

m, H-C4´), 3,53-3,65 (1H, m, H-C2´), 3,92-4,04 (1H, m, H-3). 

HR-MS: ESI m/z pro C24H39O7NP [M-3 x K, + 3 x H] vypočteno: 484,2470; 

nalezeno: 484,2462. 
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5α-androstan-3β-ol (21) 

Sloučenina 21 byla připravena obecným postupem I 

(Odstranění karbonylové skupiny na C 17) z výchozího 3β-

hydroxy-5α-androstan-17-onu (20 - ze steroidních depozit, 6 g, 

0,02 mol). Krystalizací ze směsi aceton/n-heptan byl získán 5α-androstan-3β-ol (21, 

5,3 g, 91 %). 

T.t. 147-148 °C. 

[α]D -2,7(c 0,26, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 3609 (OH), 1036, 1030 (C=O), 2976, 2872, 1386 (CH3), 2950, 2933, 

2860 (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,69 (3H, s, H-18), 0,81 (3H, s, H-19), 3,54-3,63 

(1H, m, H-3). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): 71,52 (C-3), 54,80, 54,71, 45,05, 41,00, 40,59, 39,07, 

38,42, 37,25, 36,04, 35,76, 32,62, 31,73, 28,93, 25,68, 21,44, 20,66, 17,70, 12,52. 

Pro C19H32O (276,5) vypočteno: 82,55 % C, 11,67 % H; nalezeno: 82,35 % C, 11,94 

% H. 

MS: ESI m/z 299,2 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C19H32ONa [M+Na] vypočteno: 299,2345; nalezeno: 299,2344. 

 

Benzyl (5α-androstan-3β-yl)-diisopropylfosforamidit (36) 

Sloučenina 36 byla připravena dle obecného postupu III 

(Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu) 

z výchozího 5α-androstan-3β-olu (21, 200 mg, 0,7 mmol). 

Vzniklý fosforamidit byl bez charakterizace použit do 

další reakce. 

 

Benzyl (5α-androstan-3β-yl)-fosfonát (37) 

Sloučenina 37 byla připravena obecným postupem IV 

(Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu) z výchozího 

chráněného derivátu 36. Produkt byl čištěn chromatografií 

na silikagelu (5 % ethylacetátu v petroletheru). Byl získán benzyl (5α-androstan-3β-

yl)-fosfonát (37, 170 mg, 55 %). 

[α]D – 6,3 (c 0,37, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1251 (P=O), 1026, 1005, 982, 972 (P-O-C), 1386, 1368 (CH3).  
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1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,81 (3H, s, H-19), 4,29-4,43 

(1H, m, H-3), 5,10 (1H, d, J = 9,5, H-benzyl), 7,29-7,42 (5H, m, fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 135,99, 128,81, 128,72, 128,13, 128,10, 127,57, 

67,21, 67,16, 54,58, 52,29, 44,87, 40,97, 40,55, 38,96, 36,98, 35,94, 35,56, 32,45, 

29,86, 28,65, 25,64, 22,72, 21,37, 20,64, 17,67, 12,39. 

Pro C26H39O3P (430,57) vypočteno: 72,53 % C, 9,13 % H, nalezeno: 72,96 % C, 9,55 

% H. 

MS: ESI m/z 429,3 (10 % M-H). 

HR-MS: ESI m/z pro C26H38O3P [M-H] vypočteno: 429,2559; nalezeno: 429,2564. 

 

(2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5α-androstan-3β-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioát 

(38) 

Steroidyl fosforamidát 38 byl připraven 

obecným postupem V (Tvorba chráněného 

steroidního fosforamidátu) z výchozího benzyl 

(5α-androstan-3β-yl)-fosfonátu (37, 150 mg, 0,3 mmol). Produkt byl čištěn 

chromatografií na silikagelu (10 % acetonu v petroletheru). Byl získán (2S)-dibenzyl 

2-(((benzyloxy) ((5α-androstan-3β-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioát (38, 120 mg, 

46 %). 

[α]D – 1,9 (c 0,31, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1736 (C=O), 1257, 1235 (P=O), 996 (P-O-C), 698 (P-N-C). 
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,77 (3H, s, H-19), 2,33-2,54 

(2H, m, H-C3´a H-C4´), 3,21-3,29 (1H,m,H-C2´), 3,87-3,97 (1H, m, H-3), 4,30-4,37 

(1H, m, H-N), 4,89-5,15 (6H, m, 3 x H-benzyl), 7,24-7,39 (15H, m, 3 x fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 172,92 (2 x C=O), 129,01 (2 x C), 128,74, 128,64 (9 

x C), 128,15 (6 x C), 67,71, 67,30, 66,79, 54,86, 54,26, 45,30, 45,11, 41,29, 40,88, 

39,30, 37,29, 36,39, 36,26, 35,85, 32,78, 31,06, 30,23, 29,85, 28,98, 25,97, 23,51, 

21,68, 20,96, 17,99, 12,72. 

Pro C45H58NO7P (755,93) vypočteno: 71,50 % C, 7,73 % H, 1,85 % N, nalezeno: 

71,98 % C, 7,43 % H 1,76 % N. 

MS: ESI m/z 756,4 (35 % M+H). 

HR-MS: ESI m/z pro C45H59NO7P [M+H] vypočteno: 756,4029; nalezeno: 756,4024. 
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(2S)-2-((((5α-androstan-3β-yl)oxy)oxidofosforyl)amino)-pentandioát draselný (39) 

Sloučenina 39 byla připravena obecným postupem VI 

(Hydrogenační odstranění chránících skupin) z 

výchozího (2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5α-andro-

stan-3β-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioátu (38, 100 

mg, 0,2 mmol). Produkt byl bez čištění uložen do 

mrazáku. Byl získán (2S)-2-((((5α-androstan-3β-yl)oxy)oxidofosforyl)amino)-

pentandioát draselný (39, 75 mg, 79 %). 
1H NMR (400 MHz, D2O): δ 0,69 (1H, s, H-18), 0,82 (1H, s, H-19), 2,34-2,45 (2H, 

m, H-C4´), 3,46-3,55 (1H, m, H-C2´), 3,88-4,01 (1H, m, H-3). 

HR-MS: ESI m/z pro C24H39O7NP [M-3 x K, + 3 x H] vypočteno: 484,2470; 

nalezeno: 484,2463. 

 

5β-androstan-3,17-dion (15) 

K roztoku 5β-androstan-17-ol-3-onu (14 – ze steroidních 

depozit, 8,5 g, 29 mmol) v acetonu (200 ml) bylo přikapáno 

Jonesovo činidlo (13 ml) při 0 °C a reakční směs byla míchána 

10 minut. Průběh reakce byl sledován na TLC. Reakce byla ukončena postupným 

přidáním methanolu (60 ml) a vody (80 ml). Směs byla zahuštěna na třetinu objemu. 

Produkt byl extrahován chloroformem (3 x 90 ml), spojené organické fáze byly 

promyty vodou (3 x 80 ml), vodným nasyceným roztokem hydrogenuhličitanu 

sodného (3 x 80 ml), vodou (3 x 80 ml), sušeny bezvodým síranem sodným a 

rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku. Krystalizací ze směsi aceton/n-

heptan byl získán žádaný 5β-androstan-3,17-dion (15, 7,5 g, 89 %). 

T.t. 130-131 °C. 

[α]D +4,3 (c 0,43, CHCl3). 

IČ (CHCl3) 1732, 1708 (CO), 1387, 1380 (CH3), 2939, 2861 (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,89 (3H, s, H-18), 1,06 (3H, s, H-19). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): δ 212,88 (2 x C=O), 51,58, 47,98, 44,35, 42,39, 41,21, 

37,28, 37,10, 36,02, 35,30, 35,22, 31,83, 26,50, 24,89, 22,75, 21,93, 20,65, 13,97. 

Pro C19H28O2 (288,43) vypočteno: 79,12 % C, 9,79 % H; nalezeno: 79,24 % C, 9,68 

% H. 

MS: ESI m/z 311,4 (100 % M+Na). 
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HR-MS: ESI m/z pro C19H28O2Na [M+Na] vypočteno: 311,1983; nalezeno: 

311,1982. 

 

3α-hydroxy-5β-androstan-17-on (16) 

Roztok 5β-androstan-3,17-dionu (15, 10 g, 34 mmol) 

v absolutním THF (150 ml) byl pod inertní atmosférou 

míchán při -40 °C v acetonitrilové lázni s pevným CO2. Ke 

směsi byl postupně přidáván lithium tri-terc-butoxy 

aluminium hydrid (9 g, 35 mmol). Reakční směs byla takto míchána 2 hodiny. Ke 

směsi byl přidán vodný roztok kyseliny chlorovodíkové (100 ml). Produkt byl 

extrahován chloroformem (3 x 40 ml), spojené organické fáze byly promyty vodným 

roztokem kyseliny chlorovodíkové (3 x 30 ml), nasyceným vodným roztokem 

hydrogenuhličitanu sodného, nasyceným vodným roztokem chloridu sodného, 

vysušeny síranem sodným a rozpouštědla byla odpařena za sníženého tlaku. Produkt 

byl čištěn chromatografií na silikagelu (15 % ethylacetátu v petroletheru). Bylo 

izolováno 8,6 g (86 %) 3α-hydroxy-5β-androstan-17-onu (16). 

T.t. 138-139 °C. 

[α]D + 96,0 (c 0,26, CHCl3). 

IČ (CHCl3) 1032 (OH), 1732 (CO), 1374, (CH3), 2937, 2866, (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,85 (3H, s, H-18), 0,95 (3H, s, H-19), 3,55-3,72 

(1H, m, H-3). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): 216,10, 71,81, 51,64, 48,01 42,17, 40,91, 36,49, 

36,08, 35,58, 35,48, 34,90, 31,88, 30,66, 27,05, 25,52, 23,43, 21,97, 20,23, 13,94. 

Pro C19H30O2 (290,5) vypočteno: 78,57 % C, 10,41 % H; nalezeno: 78,53 % C,  

10,51 % H. 

MS: ESI m/z 290,2 (100 % M). 

HR-MS: ESI m/z pro C19H30O2 [M] vypočteno: 290,2242; nalezeno: 290,2246. 

 

3β-hydroxy-5β-androstan-17-on (17) 

K roztoku 3α-hydroxy-5β-androstan-17-onu (16, 1,5 g, 5 

mmol) v absolutním benzenu (80 ml) byl přidán trifenylfosfin 

(2,2 g, 8,4 mmol) a kyselina mravenčí (360 µl, 98 %). 

Reakční směs byla míchána pod inertní atmosférou při 0 °C. 

Do zchlazené směsi byl postupně přikapáván roztok DEAD (1,59 ml, 10 mmol) v 
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absolutním benzenu (16,5 ml). Reakční směs byla míchána pod inertní atmosférou 

při laboratorní teplotě 24 hodin. Meziprodukt byl čištěn chromatografií na silikagelu 

(5 % ethylacetátu v petroletheru). K roztoku meziproduktu (2,1 g, 6 mmol) v 

methanolu (250 ml) byl přisypán uhličitan draselný (2,8 g, 20 mmol). Reakční směs 

byla míchána 6 hodin při laboratorní teplotě. Průběh reakce byl sledován na TLC. 

Reakční směs byla okyselena vodným roztokem kyseliny chlorovodíkové a odpařena 

za sníženého tlaku. Produkt byl zředěn ethylacetátem (30 ml), vytřepán v destilované 

vodě, vysušen síranem sodným a rozpouštědlo bylo odpařeno za sníženého tlaku. 

Krystalizací ze směsi aceton/n-heptan byl získán žádaný 3β-hydroxy-5β-androstan-

17-on (17, 1,3 g, 87 %). 

T.t. 141-142 °C. 

[α]D -1,1 (c 0,28, CHCl3). 

IČ (CHCl3) 3616 (OH), 1030 (CO), 1448, 1377, (CH3), 2936, 2862, (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,86 (3H, s, H-18), 0,99 (3H, s, H-19), 4,09-4,14 

(1H, m, H-3). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3): 214,71, 67,12, 51,78, 48,06, 40,24, 36,70, 36,09, 

35,73, 35,40, 31,95, 30,09, 28,02, 26,52, 25,38, 23,96, 21,96, 21,53, 20,52, 13,97. 

Pro C19H30O2 (290,5) vypočteno: 82,55 % C, 11,67 % H; nalezeno: 82,34 % C, 11,68 

% H. 

MS: ESI m/z 290,2 (100 % M). 

HR-MS: ESI m/z pro C19H30O2 [M] vypočteno: 290,2247; nalezeno: 290,2246. 

 

5β-androstan-3β-ol (18) 

Sloučenina 18 byla připravena obecným postupem I 

(Odstranění karbonylové skupiny na C 17) z výchozího 3β-

hydroxy-5β-androstan-17-onu (17, 0,6 g, 2 mmol). Produkt byl 

čištěn chromatografií na silikagelu (4 % ethylacetátu v petroletheru). Byl získán 5β-

androstan-3β-ol (18, 480 mg, 80 %). 

T.t. 141-142 °C. 

[α]D -1,1 (c 0,28, CHCl3). 

IČ (CHCl3) 3616 (OH), 1030 (CO), 1448, 1377, (CH3), 2936, 2862, (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,69 (3H, s, H-18), 0,97 (3H, s, H-19), 4,07-4,15 

(1H, m, H-3). 
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13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 67,36 (C-3), 54,87, 41,13, 40,68, 40,20, 39,29, 36,78, 

36,18, 35,46, 33,72, 30,22, 28,03, 26,85, 26,83, 25,69, 24,11, 21,27, 20,74, 17,69. 

Pro C19H32O (276,5) vypočteno: 82,55 % C, 11,67 % H; nalezeno: 82,34 % C, 11,68 

% H.   

MS: ESI m/z 299,2 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C19H32ONa [M+Na] vypočteno: 299,2295; nalezeno: 299,2274. 

 

Benzyl (5β-androstan-3β-yl)-diisopropylfosforamidit (40) 

Sloučenina 40 byla připravena dle obecného postupu III 

(Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu) 

z výchozího 5β-androstan-3β-olu (18, 100 mg, 0,4 mmol). 

Vzniklý fosforamidit byl bez charakterizace použit do 

další reakce. 

 

Benzyl (5β-androstan-3β-yl)-fosfonát (41) 

Sloučenina 41 byla připravena obecným postupem IV 

(Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu) z výchozího 

chráněného derivátu 40. Produkt byl čištěn chromatografií 

na silikagelu (5 % ethylacetátu v petroletheru). Byl získán benzyl (5β-androstan-3β-

yl)-fosfonát (41, 510 mg, 55 %). 

[α]D + 2,9 (c 0,73, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1253 (P=O), 1028, 955 (P-O-C), 2939, 2863 (CH2).  
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,95 (3H, s, H-19), 3,39-3,56 

(1H, m, H-3), 5,10 (1H, d, J = 9,6, H-benzyl), 7,26-7,39 (5H, m, fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 136,05, 135,99, 128,81, 128,69, 128,02, 128,00, 

74,85, 67,15, 54,78, 41,09, 40,63, 40,47, 39,20, 36,85, 36,14, 35,18, 32,63, 32,45, 

30,23, 26,74, 26,51, 25,65, 23,91, 21,23, 20,72, 17,66. 

Pro C26H39O3P (430,57) vypočteno: 72,53% C, 9,13 % H, nalezeno: 72,37 % C, 9,10 

% H. 

MS: ESI m/z 429,3 (100 % M-H). 

HR-MS: ESI m/z pro C26H38O3P [M-H] vypočteno: 429,2565; nalezeno: 429,2564. 
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(2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5β-androstan-3β-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioát 

(42) 

Steroidyl fosforamidát 42 byl připraven 

obecným postupem V (Tvorba chráněného 

steroidního fosforamidátu) z výchozího benzyl 

(5β-androstan-3β-yl)-fosfonátu (41, 480 mg, 1,1 

mmol). Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (10 % acetonu v 

petroletheru). Byl získán (2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5β-androstan-3β-

yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioát (42, 450 mg, 53 %). 

[α]D 0 (c 0,41, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1737 (C=O), 1253, 1235 (P=O), 1013, 1007 (P-O-C), 994, 990 (P-N-C). 
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,91 (3H, s, H-19), 2,33-2,48 

(2H, m, H-C3´a H-C4´), 3,21-3,32 (1H,m,H-C2´), 3,86-3,98 (1H, m, H-3), 4,62-4,73 

(1H, m, H-N), 4,85-5,19 (6H, m, 3 x H-benzyl), 7,18-7,38 (15H, m, 3 x fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 172,57 (2 x C=O), 128,79 (2 x C), 128,69, 128,35 (9 

x C), 127,66 (6 x C), 68,12, 67,45, 66,53, 54,78, 53,95, 41,09, 40,64, 40,39, 39,21, 

36,96, 36,13, 35,10, 32,19, 30,35, 30,07, 29,59, 26,75, 26,54, 25,66, 23,97, 21,23, 

20,94, 20,73, 17,66, 14,80. 

Pro C45H58NO7P (755,93) vypočteno: 71,50 % C, 7,73 % H, nalezeno: 71,35 % C, 

7,45 % H. MS: ESI m/z 778,9 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C45H59NO7P [M+H] vypočteno: 756,4028; nalezeno: 756,4024. 

 

(2S)-2-((((5β-androstan-3β-yl)oxy)oxidofosforyl)amino)-pentandioát draselný (43) 

Sloučenina 43 byla připravena obecným postupem VI 

(Hydrogenační odstranění chránících skupin) z 

výchozího (2S)-dibenzyl 2-(((benzyloxy) ((5β-andro-

stan-3β-yl)oxy)fosforyl)amino)-pentandioátu (42, 450 

mg, 0,6 mmol). Produkt byl bez čištění uložen do 

mrazáku. Byl získán (2S)-2-((((5β-androstan-3β-yl)oxy)oxidofosforyl)amino)-

pentandioát draselný (43, 260 mg, 73 %). 
1H NMR (400 MHz, D2O): δ 0,72 (1H, s, H-18), 0,98 (1H, s, H-19), 2,43-2,55 (2H, 

m, H-C4´), 3,51-3,61 (1H, m, H-C2´), 3,65-3,72 (1H, m, H-3). 

HR-MS: ESI m/z pro C24H39O7NP [M-3 x K, + 3 x H] vypočteno: 484,2470; 

nalezeno: 484,2459. 
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3-(3α-allyloxy)-5α-androstan (44) 

Sloučenina 44 byla připravena obecným postupem VII 

(Příprava steroidního allyl etheru) z výchozího 5α-

androstan-3α-olu (23, 1 g, 3,6 mmol). Produkt byl čištěn 

chromatografií na silikagelu (petrolether). Byl získán 3-

(3α-allyloxy)-5α-androstan (44, 850 mg, 74 %). 

[α]D -8,8 (c 0,31, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1065 (C-O-C), 2931, 2859, 2849 (CH2), 2871 (CH3). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,78 (3H, s, H-19), 3,53-3,60 

(1H, m, H-3), 3,93 (1H, s, Ha-C2´), 3,95 (1H, s, Hb-C2´), 5,32–5,09 (2H, m, H-C3´), 

5,87-5,98 (1H, m, H-C2´). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 136,04, 116,21, 73,48, 68,96, 54,75, 54,63, 40,99, 

40,59, 39,67, 39,09, 36,17, 36,02, 33,40, 32,93, 32,49, 28,83, 25,85, 25,65, 20,96, 

20,65, 17,71, 11,61. 

Pro C26H36O (316,5) vypočteno: 83,48 % C, 11,46 % H; nalezeno: 83,41 % C, 11,54 

% H. 

MS: EI m/z 316,3 (15 % M). 

HR-MS: EI m/z pro C26H36O [M] vypočteno: 316,2766; nalezeno: 316,2763. 

 

3-(5α-androstan-3α-yl)oxy)propan-1-ol (45) 

Sloučenina 45 byla připravena obecným postupem 

VIIIb  (Hydroborace pomocí 9-BBN) z výchozího 3-

(3α-allyloxy)-5α-androstanu (44, 830 mg, 2,6 mmol). 

Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (4 % 

acetonu v petroletheru). Byl získán 3-(5α-androstan-3α-yl)oxy)propan-1-ol (45, 295 

mg, 33 %). 

[α]D -3,5 (c 0,34, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1085 (C-O-C), 1070 (C-OH), 2931, 2861 (CH2), 2870 (CH3). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,78 (3H, s, H-19), 2,91-2,98 

(1H, m, H-OH) 3,51-3,56 (1H, m, H-3), 3,58-3,64 (2H, m, H-C2´), 3,77-3,83 (2H, m, 

H-C3´). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 75,17, 68,64, 63,69, 54,91, 41,27, 40,88, 40,16, 

39,30, 36,30, 33,43, 33,28, 32,78, 32,44, 29,13, 27,89, 26,12, 25,94, 23,13, 21,24, 

20,96, 18,00, 11,93. 
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Pro C22H38O2 (334,5) vypočteno: 78,99 % C, 11,45 % H; nalezeno: 78,89 % C, 11,43 

% H. 

MS: ESI m/z 357,3 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C22H38O2Na [M+Na] vypočteno: 357,2764; nalezeno: 

357,2765. 

 

Benzyl (5α-androstan-3α-yl)oxy)propyl)-diisopropylfosforamidit (46) 

Sloučenina 46 byla připravena obecným postupem 

III (Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu) 

z výchozího 3-(5α-androstan-3α-yl)oxy)propan-1-

olu (45, 120 mg, 0,36 mmol). Produkt byl použit 

bez čištění a charakterizace do další reakce. 

 

Benzyl (5α-androstan-3α-yl)oxy)propyl)-fosfonát (47) 

Sloučenina 47 byla připravena obecným postupem 

IV (Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu) 

z výchozího chráněného derivátu 46. Produkt byl 

použit bez čištění a charakterizace do další reakce.  

 

(2S)-dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5α-androstan-3α-yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-

pentandioát (48) 

Steroidyl fosforamidát 48 byl připraven 

obecným postupem V (Tvorba 

chráněného steroidního fosforamidátu) 

z výchozího čerstvě připraveného 

fosfonátu 47. Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (10 % acetonu v 

petroletheru). Byl získán (2S)-dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5α-androstan-3α-

yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-pentandioát (48, 74 mg, 36 %). 

[α]D – 2,5 (c 0,29, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1739 (C=O), 1261 (P=O), 998 (P-O-C), 1030, 1009, 1002 (P-N-C). 
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,67 (3H, s, H-18), 0,76 (3H, s, H-19), 2,29-2,45 

(2H, m, H-C3´a H-C4´), 3,18-3,30 (1H, m, H-3), 3,31-3,43 (2H, m, H-C1link), 4,02-

4,12 (2H, m, H-C3link), 4,89-5,25 (6H, m, 3 x H-benzyl), 7,28-7,42 (15H, m, 3 x 

fenyl). 
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13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 175,23, 173,15, 157,54, 152,96 139,32, 138,79, 

130,08, 130,56, 129,47, 84,12, 71,09, 68,45, 67,15, 66,12, 59,03, 52,63, 61,76, 41,22, 

41,78, 40,36, 39,03, 38,97, 38,43, 37,76, 36,17, 35,48, 35,35, 34,56, 34,03, 33,68, 

32,28, 31,74, 31,42, 29,85, 29,40, 28,19, 28,12, 27,83, 27,06, 26,94, 24,22, 22,50, 

22,01, 20,44, 19,78, 17,63, 13,31, 11,93. 

Pro C48H64NO8P (813,43) vypočteno: 70,83 % C, 7,93 % H, 1,72 % N, nalezeno: 

70,59 % C, 7,42 % H 1,69 % N. 

MS: ESI m/z 814,4 (85 % M+H). 

HR-MS: ESI m/z pro C48H65NO8P [M+H] vypočteno: 814,4442; nalezeno: 814,4445. 

 

(2S)-2-(((((5α-androstan-3α-yl)oxy)propoxy)oxidofosforyl)amino)-pentandioát 

draselný (49) 

Sloučenina 49 byla připravena obecným 

postupem VI (Hydrogenační odstranění 

chránících skupin) z výchozího (2S)-

dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5α-

androstan-3α-yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-pentandioátu (48, 30 mg, 0,04 mmol). 

Produkt byl bez čištění uložen do mrazáku.  

 

3-(3α-allyloxy)-5β-androstan (50) 

Sloučenina 50 byla připravena obecným postupem VII 

(Příprava steroidního allyl etheru) z výchozího 5β-

androstan-3α-olu (19, 610 mg, 2,2 mmol). Produkt byl 

čištěn chromatografií na silikagelu (petrolether). Byl 

získán 3-(3α-allyloxy)-5β-androstan (50, 550 mg, 79 %). 

[α]D +15,3 (c 0,25, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1086, 1076 (C-O-C), 2932, 2865 (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,67 (3H, s, H-18), 0,78 (3H, s, H-19), 3,26-3,36 

(1H, m, H-3), 4,01 (1H, s, Ha-C2´), 4,02 (1H, s, Hb-C2´), 5,34–5,09 (2H, m, H-C3´), 

5,85-5,99 (1H, m, H-C2´). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 135,75, 116,55, 78,77, 69,08, 54,69, 51,22, 42,30, 

40,76, 40,64, 39,21, 36,37, 35,66, 35,20, 33,39, 27,49, 27,35, 26,95, 25,70, 23,58, 

20,96, 20,73, 17,64. 

O
H

H H

H
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Pro C26H36O (316,5) vypočteno: 83,48 % C, 11,46 % H; nalezeno: 83,56 % C, 11,61 

% H. 

MS: EI m/z 316,3 (10 % M). 

HR-MS: EI m/z pro C26H36O [M] vypočteno: 316,2766; nalezeno: 316,2764. 

 

3-(5β-androstan-3α-yl)oxy)propan-1-ol (51) 

Sloučenina 51 byla připravena obecným postupem 

VIIIb  (Hydroborace pomocí 9-BBN) z výchozího 3-

(3α-allyloxy)-5β-androstanu (50, 550 mg, 1,7 mmol). 

Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (3 % 

acetonu v petroletheru). Byl získán 3-(5β-androstan-3α-yl)oxy)propan-1-ol (51, 113 

mg, 20 %). 

[α]D +11,4 (c 0,26, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1090 (C-O-C), 1070 (C-OH), 2932, 2866 (CH2), 1378 (CH3). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,89 (3H, s, H-18), 0,92 (3H, s, H-19), 2,61-2,70 

(1H, m, H-OH) 3,21-3,32 (1H, m, H-3), 3,62-3,70 (2H, m, H-C2´), 3,74-3,81 (2H, m, 

H-C3´). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 79,78, 67,95, 62,81, 54,60, 50,98, 42,32, 40,58, 

39,03, 36,31, 35,50, 35,16, 34,76, 33,31, 32,27, 26,97, 25,72, 23,54, 20,94, 20,70, 

17,69. 

Pro C22H38O2 (334,5) vypočteno: 78,99 % C, 11,45 % H; nalezeno: 78,91 % C, 11,40 

% H. 

MS: ESI m/z 357,5 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C22H39O2 [M+H] vypočteno: 335,2945; nalezeno: 335,2947. 

 

Benzyl (5β-androstan-3α-yl)oxy)propyl)-diisopropylfosforamidit (52) 

Sloučenina 52 byla připravena obecným postupem 

III (Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu) 

z výchozího 3-(5β-androstan-3α-yl)oxy)propan-1-

olu (51, 110 mg, 0,33 mmol). Produkt byl použit bez čištění a charakterizace do další 

reakce. 
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Benzyl (5β-androstan-3α-yl)oxy)propyl)-fosfonát (53) 

Sloučenina 53 byla připravena obecným postupem 

IV (Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu) 

z výchozího chráněného derivátu 52. Produkt byl 

použit bez čištění a charakterizace do další reakce.  

 

(2S)-dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5β-androstan-3α-yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-

pentandioát (54) 

Steroidyl fosforamidát 54 byl připraven 

obecným postupem V (Tvorba 

chráněného steroidního fosforamidátu) 

z výchozího čerstvě připraveného 

fosfonátu 53. Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (10 % acetonu v 

petroletheru). Byl získán (2S)-dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5β-androstan-3α-

yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-pentandioát (54, 160 mg, 85 %). 

[α]D – 1,4 (c 0,29, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1737 (C=O), 1260 (P=O), 996 (P-O-C), 1033, 1007, 1000 (P-N-C). 
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,67 (3H, s, H-18), 0,77 (3H, s, H-19), 2,28-2,45 

(2H, m, H-C3´a H-C4´), 3,25-3,337 (1H, m, H-3), 3,42-3,53 (2H, m, H-C1link), 4,00-

4,11 (2H, m, H-C3link), 4,93-5,14 (6H, m, 3 x H-benzyl), 7,27-7,40 (15H, m, 3 x 

fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 173,39, 172,63, 158,93, 152,45 139,39, 138,46, 

130,29, 130,54, 129,19, 84,43, 71,59, 68,96, 67,37, 66,12, 59,36, 52,67, 61,86, 41,36, 

41,12, 40,73, 39,28, 39,11, 38,52, 38,02, 36,95, 35,43, 35,22, 34,29, 34,03, 33,96, 

32,85, 31,72, 31,42, 29,99, 29,21, 28,20, 28,00, 27,82, 27,43, 26,73, 24,15, 22,31, 

21,96, 20,50, 19,53, 18,04, 14,70, 12,11. 

Pro C48H64NO8P (813,43) vypočteno: 70,83 % C, 7,93 % H, 1,72 % N, nalezeno: 

70,74 % C, 7,59 % H 1,68 % N. 

MS: ESI m/z 814,4 (15 % M+H). 

HR-MS: ESI m/z pro C48H64NO8P [M+H] vypočteno: 814,4442; nalezeno: 814,4444. 
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(2S)-2-(((((5β-androstan-3α-yl)oxy)propoxy)oxidofosforyl)amino)-pentandioát 

draselný (55) 

Sloučenina 55 byla připravena obecným 

postupem VI (Hydrogenační odstranění 

chránících skupin) z výchozího (2S)-

dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5β-

androstan-3α-yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-pentandioátu (54, 70 mg, 0,1 mmol). 

Produkt byl bez čištění uložen do mrazáku.  

 

3-(3β-allyloxy)-5α-androstan (56) 

Sloučenina 56 byla připravena obecným postupem VII 

(Příprava steroidního allyl etheru) z výchozího 5α-

androstan-3β-olu (21, 1 g, 3,6 mmol). Produkt byl čištěn 

chromatografií na silikagelu (petrolether). Byl získán 3-(3β-

allyloxy)-5α-androstan (56, 980 mg, 85 %). 

[α]D -7,3 (c 0,39, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1084, 1074 (C-O-C), 2934, 2860, 2849 (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,69 (3H, s, H-18), 0,80 (3H, s, H-19), 3,21-3,35 

(1H, m, H-3), 4,01 (1H, s, Ha-C2´), 4,02 (1H, s, Hb-C2´), 5,08-5,33 (2H, m, H-C3´), 

5,88-6,02 (1H, m, H-C2´). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 135,81, 116,51, 78,21, 69,05, 54,86, 54,72, 45,06, 

41,00, 40,60, 39,08, 37,26, 36,08, 36,02, 35,02, 32,66, 29,06, 28,48, 25,68, 21,40, 

20,66, 17,69, 12,47. 

Pro C26H36O (316,5) vypočteno: 83,48 % C, 11,46 % H; nalezeno: 83,32 % C, 11,83 

% H. 

MS: EI m/z 316,3 (115 % M). 

HR-MS: EI m/z pro C26H36O [M] vypočteno: 316,2766; nalezeno: 316,2764. 

 

3-(5α-androstan-3β-yl)oxy)propan-1-ol (57) 

Sloučenina 57 byla připravena obecným postupem 

VIIIa  (Hydroborace pomocí BF3 Et2O) z výchozího 3-

(3β-allyloxy)-5α-androstanu (56, 970 mg, 3,1 mmol). 

Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (3 % acetonu v petroletheru). Byl 

získán 3-(5α-androstan-3β-yl)oxy)propan-1-ol (57, 370 mg, 36 %). 
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[α]D -2,4 (c 0,37, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1089 (C-O-C), 1070 (C-OH), 2934, 2861 (CH2).  
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,79 (3H, s, H-19), 2,67-2,72 

(1H, m, H-OH) 3,18-3,29 (1H, m, H-3), 3,63-3,69 (2H, m, H-C2´), 3,74-3,80 (2H, m, 

H-C3´). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 79,22, 67,89, 62,93, 54,83, 54,70, 44,99, 40,99, 

40,59, 39,06, 37,24, 37,17, 36,00, 34,94, 32,63, 32,27, 29,01, 28,41, 25,67, 21,40, 

20,65, 17,68, 12,48. 

Pro C22H38O2 (334,5) vypočteno: 78,99 % C, 11,45 % H; nalezeno: 78,95 % C, 11,39 

% H. 

MS: ESI m/z 357,3 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C22H39O2 [M+H] vypočteno: 335,2945; nalezeno: 335,2947. 

 

Benzyl (5α-androstan-3β-yl)oxy)propyl)-diisopropylfosforamidit (58) 

Sloučenina 58 byla připravena obecným postupem 

III (Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu) 

z výchozího 3-(5α-androstan-3β-yl)oxy)propan-1-

olu (57, 370 mg, 1,1 mmol). Produkt byl použit bez čištění a charakterizace do další 

reakce. 

 

Benzyl (5α-androstan-3β-yl)oxy)propyl)-fosfonát (59) 

Sloučenina 59 byla připravena obecným postupem 

IV (Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu) 

z výchozího chráněného derivátu 58. Produkt byl 

použit bez čištění a charakterizace do další reakce.  

 

 

(2S)-dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5α-androstan-3β-yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-

pentandioát (60) 

Steroidyl fosforamidát 60 byl připraven 

obecným postupem V (Tvorba 

chráněného steroidního fosforamidátu) 

z výchozího čerstvě připraveného 

fosfonátu 59. Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (10 % acetonu v 
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petroletheru). Byl získán (2S)-dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5α-androstan-3β-

yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-pentandioát (60, 300 mg, 41 %). 

[α]D – 2,7(c 0,36, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1737 (C=O), 1258 (P=O), 996 (P-O-C), 1033, 1007, 1000 (P-N-C). 
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,77 (3H, s, H-19), 2,31-2,52 

(2H, m, H-C3´a H-C4´), 3,30-3,39 (1H, m, H-3), 3,43-3,51 (2H, m, H-C1link), 4,00-

4,11 (2H, m, H-C3link), 4,93-5,23 (6H, m, 3 x H-benzyl), 7,29-7,44 (15H, m, 3 x 

fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 173,24, 172,15, 158,63, 152,17 139,26, 138,44, 

130,28, 130,12, 129,16, 84,22, 71,48, 68,78, 67,64, 66,98, 59,12, 52,66, 61,85, 41,23, 

41,12, 40,76, 39,15, 39,02, 38,45, 37,98, 36,55, 35,47, 35,23, 34,36, 34,12, 33,95, 

32,46, 31,81, 31,44, 29,98, 29,35, 28,15, 28,01, 27,42, 27,13, 26,90, 24,13, 22,19, 

21,43, 20,79, 19,55, 18,67, 14,33, 12,50. 

Pro C48H64NO8P (813,43) vypočteno: 70,83 % C, 7,93 % H, 1,72 % N, nalezeno: 

70,88 % C, 7,68 % H 1,72 % N. 

MS: ESI m/z 814,4 (20 % M+H). 

HR-MS: ESI m/z pro C48H65NO8P [M+H] vypočteno: 814,4442; nalezeno: 814,4447. 

 

(2S)-2-(((((5α-androstan-3β-yl)oxy)propoxy)oxidofosforyl)amino)-pentandioát 

draselný (61) 

Sloučenina 61 byla připravena obecným 

postupem VI (Hydrogenační odstranění 

chránících skupin) z výchozího (2S)-

dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5α-

androstan-3β-yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-pentandioátu (60, 70 mg, 0,1 mmol). 

Produkt byl bez čištění uložen do mrazáku.  

 

3-(3β-allyloxy)-5β-androstan (62) 

Sloučenina 62 byla připravena obecným postupem VII 

(Příprava steroidního allyl etheru) z výchozího 5β-

androstan-3β-olu (18, 620 mg, 2,2 mmol). Produkt byl 

čištěn chromatografií na silikagelu (petrolether). Byl získán 3-(3β-allyloxy)-5β-

androstan (62, 400 mg, 54 %). 

[α]D +3,2 (c 0,37, CHCl3). 

O
H

H H

H
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IČ (CHCl3): 1081, 1065 (C-O-C), 2935, 2862 (CH2). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,94 (3H, s, H-19), 3,61-3,70 

(1H, m, H-3), 4,08 (1H, s, Ha-C2´), 4,09 (1H, s, Hb-C2´), 5,33–5,10 (2H, m, H-C3´), 

5,87-5,98 (1H, m, H-C2´). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 136,01, 116,14, 74,03, 68,85, 54,89, 41,13, 40,70, 

40,45, 39, 3, 37, 16, 36,23, 35,28, 31,00, 30,67, 26,97, 26,88, 25,70, 24,86, 24,04, 

21,28, 20,75, 17,69. 

Pro C26H36O (316,5) vypočteno: 83,48 % C, 11,46 % H; nalezeno: 83,12 % C, 11,21 

% H. 

MS: EI m/z 316,3 (40 % M). 

HR-MS: EI m/z pro C26H36O [M] vypočteno: 316,2766; nalezeno: 316,2764. 

 

3-(5β-androstan-3β-yl)oxy)propan-1-ol (63) 

Sloučenina 63 byla připravena obecným postupem 

VIIIa  (Hydroborace pomocí BF3 Et2O) z výchozího 3-

(3β-allyloxy)-5β-androstanu (62, 390 mg, 1,2 mmol). 

Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (1 % 

acetonu v petroletheru). Byl získán 3-(5β-androstan-3β-yl)oxy)propan-1-ol (63, 139 

mg, 33 %). 

[α]D -6,4 (c 0,37, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1086 (C-O-C), 1070 (C-OH), 2937, 2863 (CH2), 2870 (CH3). 
1H NMR (400 MHz, CDCl3): δ 0,68 (3H, s, H-18), 0,94 (3H, s, H-19), 2,91-2,96 

(1H, m, H-OH) 3,54-3,59 (1H, m, H-3), 3,60-3,66 (2H, m, H-C2´), 3,75-3,82 (2H, m, 

H-C3´). 
13C NMR (101 MHz, CDCl3) δ 75,37, 68,26, 63,40, 54,88, 54,87, 41,13, 40,68, 

40,44, 39,30, 37,30, 36,21, 35,26, 32,14, 30,82, 30,70, 26,98, 26,87, 25,69, 24,09, 

21,27, 20,74, 17,67. 

Pro C22H38O2 (334,5) vypočteno: 78,99 % C, 11,45 % H; nalezeno: 78,83 % C, 11,51 

% H. 

MS: ESI m/z 357,3 (100 % M+Na). 

HR-MS: ESI m/z pro C22H39O2 [M+H] vypočteno: 335,2945; nalezeno: 335,2945. 
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Benzyl (5β-androstan-3β-yl)oxy)propyl)-diisopropylfosforamidit (64) 

Sloučenina 64 byla připravena obecným postupem 

III (Příprava chráněného diisopropylfosforamiditu) 

z výchozího 3-(5β-androstan-3β-yl)oxy)propan-1-

olu (63, 130 mg, 0,39 mmol). Produkt byl použit bez čištění a charakterizace do další 

reakce. 

 

Benzyl (5β-androstan-3β-yl)oxy)propyl)-fosfonát (65) 

Sloučenina 65 byla připravena obecným postupem 

IV (Příprava steroid-konjugovaného fosfonátu) 

z výchozího chráněného derivátu 64. Produkt byl 

použit bez čištění a charakterizace do další reakce.  

 

(2S)-dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5β-androstan-3β-yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-

pentandioát (66) 

Steroidyl fosforamidát 66 byl připraven 

obecným postupem V (Tvorba 

chráněného steroidního fosforamidátu) 

z výchozího čerstvě připraveného 

fosfonátu 65. Produkt byl čištěn chromatografií na silikagelu (10 % acetonu v 

petroletheru). Byl získán (2S)-dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5β-androstan-3β-

yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-pentandioát (66, 100 mg, 45 %). 

[α]D – 3,4 (c 0,26, CHCl3). 

IČ (CHCl3): 1737 (C=O), 1259 (P=O), 996 (P-O-C), 1033, 1007, 1000 (P-N-C). 
1H NMR (400 MHz, CHCl3): δ 0,73 (3H, s, H-18), 0,84 (3H, s, H-19), 2,27-2,47 

(2H, m, H-C3´a H-C4´), 3,26-3,36 (1H, m, H-3), 3,84-3,93 (2H, m, H-C1link), 3,98-

4,09 (2H, m, H-C3link), 4,88-5,15 (6H, m, 3 x H-benzyl), 7,26-7,37 (15H, m, 3 x 

fenyl). 
13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ 174,01, 172,98, 158,93, 152,42 139,31, 138,15, 

130,73, 130,86, 129,04, 84,39, 71,53, 68,74, 67,22, 66,37, 59,15, 52,03, 61,69, 41,19, 

41,85, 40,42, 39,55, 39,10, 38,03, 37,76, 36,42, 35,43, 35,12, 34,56, 34,08, 33,99, 

32,23, 31,99, 31,12, 29,54, 29,05, 28,40, 28,12, 27,96, 27,08, 26,96, 24,07, 22,15, 

21,93, 20,50, 19,17, 18,46, 14,19, 13,52. 
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Pro C48H64NO8P (813,43) vypočteno: 70,83 % C, 7,93 % H, 1,72 % N, nalezeno: 

70,98 % C, 7,63 % H 1,76 % N. 

MS: ESI m/z 814,4 (10 % M+H). 

HR-MS: ESI m/z pro C48H65NO8P [M+H] vypočteno: 814,4442; nalezeno: 814,4447. 

 

(2S)-2-(((((5β-androstan-3β-yl)oxy)propoxy)oxidofosforyl)amino)-pentandioát 

draselný (67) 

Sloučenina 67 byla připravena obecným 

postupem VI (Hydrogenační odstranění 

chránících skupin) z výchozího (2S)-

dibenzyl 2-((((benzyloxy) ((5β-

androstan-3β-yl)oxy)propoxy)fosforyl)amino)-pentandioátu (66, 30 mg, 0,04 mmol). 

Produkt byl bez čištění uložen do mrazáku.  
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