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Samenvatting

Kwantitatieve analyse van endogene steroïden, ofwel steroïd profilering, wordt
toegepast in doping analyse voor de detectie van steroïden die tevens een endogene
oorsprong hebben, bijv. testosteron. De concentratie van testosteron versus die van
epitestosteron (T/E ratio) in urine wordt hierbij beschouwd als de meest gevoelige
parameter voor de detectie van testosteron misbruik. In hoofdstuk 1 wordt de
validiteit van de T/E ratio besproken middels een overzicht van de factoren die deze
ratio beïnvloeden en mogelijk leiden tot vals-positieve resultaten. Ondanks deze
beïnvloedende factoren wordt de T/E ratio toch sinds begin tachtiger jaren gebruikt
en is nog steeds niet verdrongen door de meer recentelijk ontwikkelde isotopen ratio
massaspectrometrie.

Hoofdstuk 2 beschrijft een experiment waarbij de relatie onderzocht werd tussen het
metabolisme van alcohol en de toename van de T/E ratio. Mannelijke en vrouwelijke
proefpersonen consumeerden een gemiddelde dosis alcohol (1,2 g/kg
lichaamsgewicht). Urine- en plasmamonsters werden geanalyseerd op testosteron,
epitestosteron en op verschillende precursors en metabolieten van testosteron. Alle
proefpersonen vertoonden een verhoging van de T/E ratio, gedurende ongeveer
10-12 uur na start van consumptie. Echter, het effect bij vrouwen was groter dan bij
mannen. De kans dat de T/E ratio stijgt tot boven het criterium van het Internationale
Olympische Comité (T/E = 6) door recreatieve alcoholconsumptie is daarom
realistisch. Met name bij “out-of-competition” doping controles moet men hiermee
rekening houden. Hoewel de oorzaak van de T/E ratio toename niet volledig is
opgehelderd, lijkt het gelijktijdig gebruik van co-factoren tijdens de biosynthese van
steroïden en alcohol metabolisme een overheersende rol te spelen.

Nadat in de negentiger jaren steroïden bevattende voedingssupplementen
gemakkelijk verkrijgbaar werden, vermoedde men een frequent voorkomend gebruik
van steroïden als dehydroepiandrosteron (DHEA) en androst-4-een-3,17-dion

(∆4-AEDIONE) in de sport. Zoals beschreven in hoofdstuk 3, wordt de detectie van
deze steroïden in doping analyse meestal uitgevoerd met profileringstechnieken
zoals die zijn ontwikkeld voor de detectie van testosteron.

Na orale toediening van DHEA of ∆4-AEDIONE verhoogt de T/E ratio en de
excretiesnelheid van metabolieten als androsteron en etiocholanolon (hoofdstukken
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4-7). Profilering van deze parameters kan daarom niet leiden tot specifieke informatie
over de identiteit van de toegediende verbinding.

Hoofdstukken 4 en 5 beschrijven excretiestudies met respectievelijk gedeutereerd

DHEA en ∆4-AEDIONE. Verschillende geoxygeneerde metabolieten van deze
steroïden werden geïdentificeerd. De toename van de excretiesnelheden na
toediening toonde aan dat de analyse van geoxygeneerde steroïden informatie van
vergelijkbare gevoeligheid oplevert als de profilering van “reguliere” niet-
geoxygeneerde metabolieten.

Hoofdstukken 6 en 7 beschrijven excretiestudies met respectievelijk niet-

gedeutereerd DHEA en ∆4-AEDIONE. Urinemonsters werden geanalyseerd op
geoxygeneerde en niet-geoxygeneerde metabolieten van beide steroïden.
Gevoeligheid en specificiteit werden bepaald van iedere bestudeerde parameter. De

meest gevoelige parameters voor DHEA waren 7β-hydroxy-DHEA, androst-5-een-

3β,17β-diol, 7-keto-androsteron, 6α/β-hydroxy-∆4-AEDIONE, 16α-hydroxy-

androsteron, 16α-hydroxy-etiocholanolon, androsteron, etiocholanolon en DHEA zelf.

Hoge gevoeligheid voor de detectie van  ∆4-AEDIONE werd waargenomen voor

4- en 6α/β-hydroxy-∆4-AEDIONE, androsteron, etiocholanolon en testosteron. De
meest specifieke metabolieten voor DHEA (corresponderend met een sterke
toename van de excretiesnelheid na toediening van DHEA en geen of een beperkte

toename na toediening van ∆4-AEDIONE) waren 7β- en 16α-hydroxy-DHEA, 7-keto-

DHEA, 7-keto-androsteron, androst-5-een-3β,17β-diol en DHEA zelf. De meest

specifieke metabolieten voor ∆4-AEDIONE waren 4-hydroxy-∆4-AEDIONE,

testosteron, epitestosteron en 6α/β-hydroxy-testosteron. Concluderend, de analyse
van geoxygeneerde metabolieten kan leiden tot additionele informatie over de
identiteit van het toegediende steroïd, ondanks de relatief lage conversie naar deze
metabolieten vergeleken met de conversie naar niet-geoxygeneerde metabolieten.

Hoofdstuk 8 beschrijft de derivatisering van 3-keto-4-een-steroïden. De
trimethylsilylering van deze steroïden in het reagens MSTFA/NH4I/ethaanthiol
resulteert in 3,5-dienolTMS derivaten. Daarentegen resulteert derivatisering in het
reagens MSTFA/KOAc/imidazol voornamelijk in de corresponderende 2,4-dienolTMS
isomeren.  Een isomerisatie-experiment toonde aan dat het 3,5-dienolTMS derivaat
van het modelsteroïd 17-methoxytestosteron stabieler is dan de 2,4-dienolTMS
isomeer. De vorming van het thermodynamisch minst voordelige 2,4-dienolTMS
produkt werd verklaard door waterstof-deuterium uitwisselingsexperimenten. Deze
toonden aan dat de protonen op C2 zuurder zijn dan de protonen op C6. Onder
basische condities van MSTFA/KOAc/imidazol leidt dit tot de vorming van het
kinetisch voordelige 2,4-dienol produkt.
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Hoofdstuk 9 beschrijft de vorming van artefacten, die gevormd worden tijdens de
derivatisering van androsteron en etiocholanolon in MSTFA/NH4I/ethaanthiol. Deze
artefacten werden geïdentificeerd als ethylthio-bevattende produkten van de
respectievelijke trimethylsilyl derivaten. De conversie werd aanzienlijk versneld door
het toevoegen van diethyl disulfide aan het reagens voor incubatie. Een mechanisme
wordt voorgesteld voor ethylthio-invoeging op de C16-positie. In dit experiment was
de conversie naar de bestudeerde artefacten onvoldoende om de analyse van
androsteron en etiocholanolon significant te beïnvloeden. Wanneer de vorming van
nieuwe metabolieten echter bestudeerd wordt kan de vorming van de ethylthio-
artefacten tot verkeerde interpretaties leiden.


