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{54} Způsob výroby 17/?-hydroxy-4-androsten-3-onu, 17a-methyl-17j3-
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značených radioizotopy jodu 

i 
Vynález se týká způsobu výroby radio-

aktivních jododerivátů 17/Miydroxy-4-and-
rosten-3-onu (testosteronu), 17«-methyl-
-17/?-hydroxy-4-androsten-3-onu (methyltes-
tosteronu) a 17/3-hydroxy-4-estren-3-onu 
(nortestosteronu) s atomem jodu vázaným 
přímo na steroidní skelet. 

Steroidní sloučeniny, obsahující radioak-
tivní atom buď sloučenině vlastní jako 3H, 
nebo jiný vhodný isotop jiného prvku (nej-
častěji 125I] vázaný přes konjugát steroidu 
s histaminem nebo tyraminem se jako ra-
dioligandy široce používají v radioimuno-
analýze (RIA) steroidů. Jiné metody, stano-
vení hladin steroidů v biologických tekuti-
nách jsou pro jejich nízké koncentrace 
technicky velmi obtížné. Tritiované steroi-
dy jsou vhodné pro RIA svou imunoreakti-
vitou a stabilitou, hlavním jejich nedostat-
kem je obtížná detekce měkkého § záření 
tritia, vyžadující, složité, drahé a v ZST ne-
vyráběné scintilační spektometry. 

Oproti tomu detekce y izotopy značených 
steroidů je podstatně jednodušší ä levněj-
ší. Jododeriváty steroidů, značené 125I se 
používají pro RIA stanovení zatím méně 
často. Atom jodu je v těchto s loučeninách 
vázán na histaminový nebo tyraminový zby-
tek, který je připojen ke steroidní mole-
kule. U těchto konjugátů může docházet ze 
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sterických důvodů ke snížení imunoreak-
tivity oproti původnímu steroidu: a rovněž 
ke zvýšení nespecifické vazby. Syntéza 
těchto látek je dosti obtížná a vyžaduje 
komplikovaný separační postup. Stabilita 
jodovaných konjugátů je nižší než u tritio-
vaných sloučenin jak v pevném stavu, tak 
i v roztoku; zvláště pak jsou nestabilní př i 
podání in vlvo do organismu. Tato nesta-
bilita může být zvláště nevýhodná v bu-
doucnu, protože v nukleární medicíně se u-
važuje o možnostech pozitivní scintigrafie 
hormonálně dependentních orgánů pomocí 
specifických radiofarmak značených у izo-
topy. 

Nedávno byly připraveny jododeriváty ně-
kterých steroidů, v nichž je atom jodu vá-
zán přímo na steroidní skelet. Této vazby 
je dosahováno krátkodobým zahřát ím smě-
si steroidu s radioaktivním jodidem 'sod-
ným na teplotu 173 až 179 °C (Thakur M. 
L., Vaters S. L.: Evaluation of a m e t h o d f o r 
the preparat ion of • high specific activity 
radioiodinated oestradiol, Int. J. Appl. Ra-
diat. Isotopes 27:585—588, 1976), Autoři 
však neprovedli podrobnější studium re-
akčních produktů ani jejich vlastností, 
včetiiě možnosti využití pro RIA. V pracech 
Hampl R., Dvořák Р., Lukešová Š., Kozák I., 
Chrpová M., Stárka L.: The use of lodina-
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ted steroid as radioligand J o r testosterone a) Ke komerčně dodávanému Na125I v 0,1 
radioimmunoassay, (J. Steroid, Biochem. .9: N NaoH o celkové aktivitě 37 MBq se při-
771—773, 1978) a Dvořák Р., Hampl R., Lu- dá 0,2 ml nasyceného vodného roztoku hy-
kešová Š., Kozák I., Chrpová M., Stárka L.: drogenfosforečnanu draselného a směs se 
Radioimmunoassay of testosterohe-compar- odpaří proudem dusíku při teplotě 90 °C. 
slon of 3H and 125I labeling (Radiochem. Zbytky vody se odstraní dvojnásobným od-
Radioanal. Letters 34:295—300, 1978) au- pa řen ím ' s 2 ml 'směsi methanol-benzen 
toř i tohoto vynálezu srovnali možnost po- i : i . Radioaktivní jodid sodný se extrahuje 
užití 125I a 3H radioligandů k RIA testoste- 2 minutovým t řepáním s 2 ml acetonu. Ace-
ronu. tonový extrakt jodldu se použije pro syn-

Většina uvedených nedostatků je odstra- tézu. 
něna způsobem výroby 17/3-hydroxy-4-and-
rosten-3-onu, 17io;-methyl-17|3-hydroxy-4-and- b) Komerčně dodávaný roztok Na125I ve 
rosten-3-onu a 17(3-hydroxy-4-estren-3-onu fysiologickém . roztoku o celkové aktivitě 
ze skupiny A4-3-oxo-Ci9-steroidů, znače- 185 MBq se při teplotě 60 až 80 °C odpaří 
ných na skeletu radiojodem podle vynále- za sníženého t laku dosucha. Radioaktivní 
zu, jehož podstatou je úprava beznosičo- jodid sodný se ext rahuje 2 ml methanolu 
vého radioaktivního jodidu sodného tím, že za t řepání po dobu 2 minut, Metanolový 
se jeho komerčně dodávaný roztok odpaří extrakt jodidu se použije pro syntézu, 
do sucha a odparek se extrahuje polárním 
organickým rozpouštědlem (aceton, metha- P ř í k l a d 2 
nol, methylethylketon, diethylether) . Tím 
dojde к oddělení příměsí, obsažených jako Syntézy a vyisolování imunoreaktlvních jo-
stabilísátory. v roztoku radiojodidu a ztěžu- dováných značených steroidů 
jících provedení reakce. Extrakt se přidá 
ke steroidu určenému ke značení, přičemž а) К extraktu upraveného radioaktivního 
molární poměr steroidu к jodidu sodnému jodidu sodného (viz. př íklad 1 a) nebo 1 b) 
činí 100 : 1 až 1 000 000 : 1 a výsledný roz- se. přidá 0,2 ml (1 mg) acetonového roz-
tok se odpaří do sucha. Odparek se pak za- toku testosteronu a po promíchání se roz-
hřívá v lázni při teplotě ležící mezi teplo- pouštědlo odpaří v proudu dusíku. Zku-
tou tání příslušného steroidu až 190 °C po mavka s odparkem se zahřeje na olejové 
dobu 0,5 až 5 minut. lázni po dobu 90 s při teplotě 172 až 175 °C, 

Reakční směs se opakovaně chromato- Po ochlazení se tavenina rozpustí v 0,2 ml 
g ra fu je na tenké vrstvě silikagelu s UV 254 acetonu a chromatogra íu je nä Silufolu UV 
absorpčním indikátorem (Silufol UV254), u- 254 v soustavě benzen-methanol 9 : 1 . Po 
možňujícím pozorovat A4-3-oxo-Ci9steroidy vyhodnocení rozdělení "radioaktivity se vy-
v UV světle. Vhodnými soustavami pro chro- eluuje acetonem (5 ml) f rakce o R£ = 0,24 
matograf i i jsou cyklohexan-ethylacetát 1 : 1 až 0,38 (R£ testosteronu = 0,40 až 0,50). 
a benzen-methanol 9 :1, v nichž relativní Kontrola čistoty vzíjiklého jododerivátu se 
Rf jodovaného imunoreaktivního produktu provede radioimunologickým srovnáním s 
vzhledem к výchozímu A4-3-oxo-Cigsteroi- 3H testosteronem o specifické aktivitě 740 
du činí 0,60 až 0,85. Tento radioaktivní pro- GBq/mmol. V případě, že produkt vyhovuje 
dukt se po eluci použije jako radioligand pro RIA méně než tritiovaný steroid, chro-
pro RIA toho steroidu, který byl použit ke matografie se opakuje. Takto připravený 
značení. produkt se použije jako radioligand k RIA 

Použitím extrakcí upraveného radioativ- testosteronu. 
ního jodidu sodného je dosahováno 2 až b) К extraktu upraveného radioaktivní-
5krát vyšších výtěžků ,než s neupraveným ho jodidu sodného (viz. příklad 1 a) nebo 
jodidem a je možné použít radioaktivní jo- 1 b) se přidá 0,1 ml (0,1 mg) acetonového 
did sodný různé specifické aktivity a od roztoku methyltestosteronu a po promí-
různých výrobců. Syntéza jododerivátů ste- cháni se rozpouštědlo odpaří v proudu du-
roidů je jednodušší než syntéza konjugátů siku. Zkumavka s odparkem se zahřeje na 
a rovněž i jejich separace je z důvodů je- olejové lázni po dobu 60 s při teplotě 180 
jich vysoké chemické stability jednodušší až 182 °C. Po ochlazení se tavenina rozpuk-
neš u histaminyl- a tyraminylderivátů. Sta- tí v 0,2 ml acetonu a chromatografu je na 
bilita roztoků steroidů jodovaných přímo Silufolu U V 254 v soustavě benzen-metha-
na jádře je vyšší než u konjugátů, neboť " nol-aceton 9 : 1 : 1 . Po vyhodnocení rozdě-
nedochází k hydrolýze konjugovaných sku- lení radioaktivity se vyeluuje acetonem 
pin ve vodných roztocích. Výhody jedno- (5 ml) f rakce s R£ = 0,23 až 0,35 (Rf me-
dušší detekce у zůstávají rovněž zachová- thyltestosteronu = 0,51 až 0,60). Kontrola 
ny. čistoty se provede srovnáním s 3H methyl-

testosteronem. obdobně jako v příkladu 2 a) . 
P ř í k l a d y p r o v e d e n í с) К extraktu upraveného radioaktivního 

jodidu sodného (viz. příklad 1 a) nebo 1 
P ř í k l a d 1 b) se přidá 0,1 ml (0,2 mg) acetonového 

roztoku nortestosteronu a po promíchání a 
Opravy radioaktivního jodidu sodného odpaření rozpouštědla se zkumavka zahře-
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je na olejové lázni po dobu 180 s při teplo-
tě 175 až 180 °C. Tavenina se rozpustí v 0,2 
ml acetonu a chromtografuje na Silufolu 
UV 254 v soustavě cyklohexan-ethylacetát 
1 : 1 . Po vyhodnocení rozdělení radioakti-
vity se vyeluuje acetonem (5 ml) frakce s 
Rf = 0,18 až 0,33 [Rf nortestosteronu = 0,38 
až 0,50). Kontrola Čistoty se provede srov-
náním s 3H nortestosteronem obdobně jako 
v příkladu 1 b). 
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Radioaktivní jododeriváty A*-3-oxo-Ci9-
steroidních hormonů a syntetických stero-
idních léčiv je možné využít pro RIA těch-
to látek v humání i veterinární medicíně, 
zemědělství a pro účely dopingové kontro-
ly. Využití těchto látek lze očekávat v re-
ceptorové analýze in vitro a pro pozitivní 
scintigrafii hormonálně dependentních or-
gánů in vivo v nukleární medicíně. 

P Ř E D M Ě T 

1. Způsob výroby 17/S-hydroxy-4-andros-
ten-3-onu, 17a-methyl-17/í-hydroxy-4-androš-
ten-3-onu a 17jJ-hydroxy-4-estren-3-onu zna-
čených radioizotopy jodu, vyznačující se 
tím, že se vodný roztok beznosičového ra-
dioaktivního jodídu sodného odpaří dosu-
cha, odparek se extrahuje polárním orga-
nickým rozpouštědlem a výsledný extrakt 
se přidá к výše uvedenému steroidu urče-
nému ke značení, přičemž molární poměr 
steroidu k jodidu' sodnému činí 100 : 1 až 
1000 000 :1, získaný roztok se odpaří do-
sucha a odparek se zahřívá při teplotě v 
rozmezí teploty tání příslušného steroidu 
až 190 °C, načež se reakční směs chroma-

Y N A L E Z U -

tografuje pro oddělení žádoucího imuno-
reaktivního radioaktivního produktu od pří-
měsí. 

2. Způsob podle bodu 1, vyznačující se 
tím, že pro extrakci beznosičového radio-
aktivního jodidu sodného jako polární-
ho rozpouštědla používá methylethylketo-
nu, methanolu, acetonu a - diethyletheru. 

3. Způsob podle bodu 1, vyznačující se 
tím, že pro oddělení žádoucího radioaktiv-
ního produtu od příměsí se používá opa-
kovaná chromatografie na tenké vrstvě si-
likagelu v soustavách cyklohexan-ethylace-
tát 1 : Г а benzen-methanol 9 :1. 

Sererogref ia , 11. р., závod 7, Most 


