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Anaboliset-androgeeniset steroidit ovat testosteronin synteettisiä johdoksia. Kansainvälinen
olympiakomitea (KOK) kielsi niiden käytön vuonna 1974 mahdollisten urheilusuoritusta
parantavien vaikutusten takia. Dopingaineiden käyttöä valvota^an analysoimalla urheilijoilta
otetut virtsanäytteet KOK:n akkreditoimissa laboratorioissa. Nyþätin dopinganalyysit tehdään
enimmäkseen GC-MS -menetelmillä.
erittyy virtsaan
Suurin osa anabolisista steroideista metaboloituu runsaasti
glukuronidikonjugaatteina. Kaikki steroidit tai niiden metaboliitit eivät kuitenkaan erity
konjugoituneina. Näin ollen voidaan virtsaan erittyneet steroidit tai niiden metaboliitit jakaa
konjugoitumattomina eli vapaina ja konjugoituneina erittyviin yhdisteisiin. Ainakin osittain
konjugoitumattomina erittyvat esimerkiksi oksandroloni, 4-klooridehydrometyylitestosteroni,
tehokkain
metandienoni, fluoksimesteroni sekä stanotsololi. Tällä hetkellä yleinen
ja
vapaana
on
tutkia
osoittamiseksi
dopingkäytön
steroidien
analyysimenetelmä anabolisten
konj ugoituneena erittyvät steroidit erikseen.
selvittää alustavasti, soveltuuko nestekromatografisErikoistyön tarkoituksena
massaspetrometrinen (LC-MS) -menetelmàvapaanavirtsaan erittyvien anabolisten steroidien
seulontamenetelmäksi. Menetelmlin etuna käytössä olevaan kaasukromatografisvähemmän
massaspekfrometriseen (GC-MS) -menetelmään verrattuna on nopeampi
välivaiheita sisältävä näytteiden esikäsittely. LC-MS-menetelmää käytettäessä virhelähteiden
mäârä vähenee ja mahdollinen näytehävikki on pienempää, jolloin analyytin pitoisuudet
näytteessä jäävât suuremmiksi ja helpommin havaittaviksi. Työssä kehitettiin ja optimoitiin
kaksi LC-MS-menetelmää, joista toisessa ionisointimenetelmänä käytettiin sähkötoisessa ilmanpainekemiallista ionisaatiota (APCÐ.
sumutusionisaatiota (ESD
Malliyhdisteinä käytettiin oksandrolonia, stanotsololin metaboliittia 3'hydroksistanotsololia ja
4-klooridehydrometyylitestosteronin metaboliittia 6B-hydroksi-4-klooridehydrometyylitestosteronia, jotka edustavat rakenteellisesti erilaisia virtsaan vapaana erittyviä
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Kehitetyllä menetelmällä tutkittiin optimoiduissa olosuhteissa eluenttiin ja virtsaan
valmistettuja standardeja. Menetelmien toimivuus osoitettiin myös tutkimalla todellisia
näytteitä, jotka oli saatu keräämällä koehenkilöiltä virtsaa 18-48 tunnin kuluttua

oksandrolonin, stanotsololin ja 4-klooridehydrometyylitestosteronin oraalisen annostelun
jälkeen.
Molemmat tutkittavat analyysimenetelmät osoittautuivat spesifisiksi, mutta havaintoalarajan
kohdalla päästiin LC-ESI-MS/IVIS-menetelmä11ä pienempiin pitoisuuksiin kuin LC-APCImenetelmällä. LC-ESI-MS/IVÍS-menetelmällä päästiin tutkittavien yhdisteiden kohdalla
v?ihintään 3 nglml:n virtsapitoisuutta vastaaviin pitoisuuksiin. Tutkimustulosten perusteella
voidaan LC-ESI-MS/l\dS-menetelmää pitää varsin lupaavana seulonta-menetelmänà vapaana
virtsaan erittyvien anabolisten steroidien dopingkäytön toteamiselle.
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