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Samenvatting 

De meest gebruikte prestatieversterkende middelen zijn de AAS of de anabole androgene 

steroïden. Om misbruik van dit soort doping aan te tonen worden urinestalen gecontroleerd op 

de aanwezigheid van steroïden en hun metabolieten. Detectie van deze metabolieten gebeurt 

aan de hand van LC-MS(/MS) of GC-MS(/MS). De structuur van veel steroïden wordt echter 

gewijzigd met als doel de bestaande opsporingsmethoden te omzeilen. Dit zijn de 

zogenaamde designer steroïden. Daarom is het belangrijk om het metabolisme van nieuwe 

AAS met behulp van in vivo en/of in vitro modellen in kaart te brengen. Hierbij wordt dan op 

zoek gegaan naar zowel fase I reacties (reducties, hydroxylaties en oxidaties) als fase II 

reacties (sulfatatie of glucuronidatie). 

Tijdens deze masterproef wordt het metabolisme van twee supplementen onderzocht, meer 

bepaald ‘Xtreme DMZ’, met dimethazine als actieve component en ‘Tren-X’, met 

estradienedione als actieve component. Dimethazine is zeer onstabiel en wordt in een zuur 

milieu snel omgezet in methasterone. De supplementen worden toegediend aan diepgevroren 

humane levermicrosomen (HLM, in vitro) en het chimere uPA
+/+

-SCID muismodel (in vivo). 

Deze modellen worden gebruikt als mogelijke alternatieven voor humane excretiestudies. De 

verkregen stalen ondergaan een vloeistof-vloeistof extractie en worden vervolgens 

geanalyseerd met LC-MS(/MS) en GC-MS(/MS). 

Uit de resultaten van een stabiliteitsstudie bleek dat dimethazine stabiel is in methanol, 

onstabiel in acetaatbuffer en zeer onstabiel in HCl. Wat de HLM incubatiestalen van 

dimethazine betreft werden zowel op LC-HRMS als op GC-MS/MS drie metabolieten 

gedetecteerd. M3 (hydroxylatie) werd met beide methoden aangetoond terwijl M1 (reductie) 

en M2 (hydroxylatie van M1) enkel met GC-MS/MS werden opgespoord. Met LC-HRMS 

werd een extra hydroxylatie van M2 en M3 (respectievelijk M4 en M5) gezien. In de 

muisurinestalen werd bovendien een metaboliet met drie extra hydroxyl-functies gedetecteerd 

(M6). Bij de estradienedione HLM incubatiestalen vulden GC-MS (D1, D3 en de geoxideerde 

vorm van estradienedione of D6) en LC-HRMS (D1, D2, D3, D4 en D5) elkaar eveneens 

goed aan. In de excretiestalen van de chimere muizen werden D1, D2 en D3 gedetecteerd. 

Op basis van de bekomen resultaten is het aan te raden om bij de studie van een designer 

steroïde gebruik te maken van beide methoden (LC-MS en GC-MS). Deze experimenten 

hebben ook bewezen dat HLM als in vitro model een zeer waardevolle tool zijn bij het 

opsporen van humane metabolieten. Ze vormen een uitstekend alternatief voor in vivo studies.  
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Summary 

Background: Anabolic androgenic steroids, forbidden since 1974, are the most frequently 

abused enhancing compounds. Some steroids, the so-called designer steroids, are designed to 

misguide doping tests. Those steroids need to be studied with in vivo models like mice or in 

vitro models like human liver microsomes (HLM). ‘Xtreme DMZ’ and ‘Tren-X’ are 

supplements that contain dimethazine (which is formed by two methasterone molecules who 

are bound together) and estradienedione respectively.  

Methods: The metabolism of the supplements ‘Xtreme DMZ’ and ‘Tren-X’ was studied by 

administering these substances to cryopreserved HLM incubations and a chimeric uPA
+/+

-

SCID mouse model. Metabolites were detected by analyzing the samples using GC-MS(/MS) 

and high resolution LC-MS. At the beginning of the study with ‘Xtreme DMZ’, the stability 

of dimethazine was analyzed by dissolving it in hydrochloride, acetate buffer and methanol. 

Results: Dimethazine showed a very good stability in methanol. In acetate buffer its stability 

was much lower and in hydrochloride dimethazine was even less stable. The complete 

dimethazine compound could only be detected by LC-HRMS. With this technique three 

dimethazine metabolites (derivatives of methasterone) and five estradienedione metabolites 

were found. GC-MS was also able to identify three metabolites of methasterone but only three 

estradienedione metabolites could be detected. 

Conclusion: HLM are a very good alternative for in vivo excretion studies. Both LC-MS and 

GC-MS could detect some of the metabolites of the steroids of interest. The combination of 

the analytical techniques revealed much more information than one of the two methods would 

have done separately.     
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1. Inleiding 

1.1. Sport en doping 

Het olympisch motto, “Citius, altius, fortius”, brengt in elke professionele atleet de nodige 

competitiviteit en gedrevenheid naar boven. De druk en de drang om er boven uit te steken 

wordt versterkt doordat het belang van sportprestaties vaak zeer sterk wordt uitvergroot in de 

media. Het resultaat van dit alles is dat de atleten op een steeds hoger niveau acteren, maar dat 

sommigen onder hen hiervoor bereid zijn om hun gezondheid al dan niet bewust in gevaar te 

brengen. In de sportwereld van vandaag wordt doping dan ook vaak misbruikt [1].  

Het ‘World Anti-Doping Agency’ (WADA) is een organisatie die deze oneerlijke praktijken 

in alle takken van de sportwereld tracht te bestrijden. Ook in het logo van dit agentschap 

(Figuur 1) kan je de strijd tegen het schenden van fair play terugvinden [2].  

Jaarlijks wordt door dit agentschap een ‘lijst der verboden middelen en methoden’ opgesteld. 

Wat de middelen betreft wordt een onderscheid gemaakt tussen binnen competitie en buiten 

competitie. De middelen die verboden zijn buiten en binnen competitie worden op de lijst van 

2014 opgedeeld in: 

 de niet-goedgekeurde middelen 

 de anabolica 

 de peptiden, groeihormonen en gerelateerde substanties 

 de β2-agonisten 

 de hormonale en metabole modulatoren 

 de diuretica en andere maskerende middelen. 

Binnen competitie is er een bijkomend verbod op het gebruik van stimulantia, narcotica, 

cannabinoïden en glucocorticosteroïden [3]. Verder zorgt het WADA ook voor de erkenning 

Figuur 1 : Officiële logo van WADA [2]. 
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van laboratoria door hen van een accreditatie te voorzien. Het labo waar deze masterproef 

werd uitgevoerd, het DoCoLab (Dopingcontrolelaboratorium) van de UGent in het 

Technologiepark te Zwijnaarde, is één van de 32 WADA-geaccrediteerde laboratoria [4]. In 

dit labo wordt uitvoerig getracht nieuwe methoden op te stellen voor de detectie van 

allerhande dopeermiddelen. Sedert de invoering van de dopingcontrole, analyseren de 

WADA-geaccrediteerde laboratoria steeds meer en meer stalen. Jaarlijks geeft ongeveer 1 à 2 

% van de uitgevoerde controles een positief resultaat [5]. 

1.2. Anabole Androgene Steroïden 

De frequentste oorzaak van een positief resultaat is de aanwezigheid van anabole androgene 

steroïden (AAS). Dit zijn wereldwijd de meest misbruikte prestatieversterkende middelen [5]. 

Dit kan verklaard worden doordat ze in de meeste landen legaal zonder een voorschrift 

kunnen verkregen worden [6]. Reeds in 1935 waren er 3 AAS gesynthetiseerd, namelijk 

methyltestosteron, mestanolon en methaandriol [7]. Omstreeks 1974 werden de anabole 

steroïden door het Internationaal Olympisch Comité (IOC) als verboden middelen 

bestempeld. In de jaren 90 werd deze verboden klasse verbreed naar de anabole middelen 

zodat ook clenbuterol en andere β2-agonisten niet langer door atleten misbruikt konden 

worden [5].  

Alle AAS zijn afgeleid van testosteron, een hormoon dat hoofdzakelijk door de Leydig cellen 

in de testes wordt geproduceerd. Ze hebben een structuur die gevormd wordt door de 

aaneenschakeling van drie zesringen (A-, B-, en C-ring) en één vijfring (D-ring). Deze 

ringcombinatie draagt de naam perhydrocyclopentaanfenanthreen ringsysteem (Figuur 2) [5-

7].  
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Figuur 2 : Structuur van testosteron met het typische AAS-ringsysteem en de bijhorende nummering van 

de C-atomen en benaming van de ringen [5]. 
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Er wordt bij deze stoffen een onderscheid gemaakt tussen de exogene en de endogene 

steroïden. De endogene hormonen worden zoals het bovenvermelde testosteron in het lichaam 

aangemaakt. Andere voorbeelden van endogene steroïden zijn 5α-dihydrotestosteron (DHT), 

dehydroepiandrosteron (DHEA), androsteendiol en androsteendion. Exogene steroïden 

kennen geen intracorporele productie. Zij worden door de atleet zelf ingenomen. Vaak 

voorkomende exogene steroïden zijn stanozolol, nandrolon en methandiënon [5]. 

1.2.1. Werking 

Het steroïde zal binden op een gepaste androgeen receptor. Modulatie van de expressie van 

deze receptor ligt aan de basis van de werking van de AAS. Deze receptor bestaat uit een 

ligandbindend, een DNA-bindend en ten minste twee transcriptionele activatiedomeinen. 

Wanneer het hormoon bindt op het ligandbindend domein vindt er een dissociatie van het 

receptor-Hsp90 complex plaats waardoor de receptor geactiveerd wordt. De actieve receptor 

zal binden op steroïd responsieve elementen (SRE) in het chromatine en zo de gentranscriptie 

beïnvloeden (Figuur 3). Welke van deze effecten dan tot uiting komen is afhankelijk van 

welke enzymen actief zijn en van mogelijke verschillen in de verdeling van androgeen 

receptor co-regulatoren [6]. Hieronder worden de mogelijke effecten van AAS besproken. 

1.2.2. Anabole eigenschappen 

De anabole eigenschappen, de ‘interessante eigenschappen’, van testosteron en andere AAS 

zijn vooral terug te vinden op het vlak van spiermassa en krachtontwikkeling [5,6]. Steroïden 

Figuur 3 : Schematische weergave van de werking van de AAS [8]. 
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zorgen er voor dat er meer stikstof behouden blijft in het lichaam voor de aanmaak van extra 

spiereiwit. De krachttoename, de toename van de vetvrije massa en de spiervergroting zijn 

dosisafhankelijk en correleren met de serumconcentratie van het betreffende hormoon [1]. De 

AAS stimuleren de productie van rode bloedcellen [5]. Hoe meer rode bloedcellen, hoe meer 

zuurstof er naar de spieren kan gevoerd worden [1]. De toediening van AAS heeft ook een 

invloed op het metabolisme en de excretie van creatine [5]. Het zorgt voor stimulatie van de 

productie van creatine fosfaat wat op zijn beurt zorgt voor een verhoging van de beschikbare 

hoeveelheid ATP (adenosinetrifosfaat) [1]. Dit is een stof die een belangrijke rol vervult als 

drager van chemische energie. Dankzij hun anabole werking kunnen AAS klinisch zeer 

bruikbaar zijn om de katabole toestand van onder andere patiënten met ernstige brandwonden 

te herstellen. Testosteron esters en bepaalde 17α-gealkyleerde AAS kunnen tevens een rol 

spelen bij de behandeling van cachexia en nierlijden. Bij mannen kan testosteron hulp bieden 

bij hypogonadisme en hormonale contraceptie. Deze rol als hulpmiddel bij de behandeling 

van bepaalde gezondheidsproblemen is één van de redenen waarom sommige AAS legaal 

verkrijgbaar zijn [5,6]. 

1.2.3. Androgene eigenschappen 

Mensen die AAS innemen zouden zich dankzij de androgene werking euforisch, ‘gelukkiger’, 

voelen. Het is echter deze werking die zorgt voor de neveneffecten [6]. De ernst van de 

neveneffecten is afhankelijk van het geslacht, het type of de combinatie van de steroïden, de 

grootte van de dosis en de duur van de toediening [5]. Cardiovasculaire neveneffecten worden 

nauwelijks herkend zonder bijkomend onderzoek en worden dan ook niet waargenomen door 

de atleet. De irreversibele virilisatie bij vrouwen, de borstvorming bij mannen, de 

belemmering van de groei bij adolescenten en de verandering van het lipoproteïne profiel zijn 

wel duidelijk herkenbaar en waarneembaar [1,5,6]. Bij sommige atleten zorgen deze 

hormonen voor extreem gewelddadig gedrag, psychose en andere psychologische effecten [5]. 

Chronische toediening resulteert in een verminderde leverwerking. Hoewel de incidentie 

eerder gering is, worden hepatische cholestase, hepatische tumoren, cholestatische geelzucht 

en peliosis hepatitis gelinkt aan chronisch gebruik [1,5]. Het chronisch gebruik kan verder 

leiden tot een verstoring van de hypothalame–hypofysaire–gonadale as. Deze verstoring kan 

resulteren in testiculaire atrofie, infertiliteit en verstoringen van de menstruele cyclus [5]. 
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1.2.4. Evolutie van misbruik 

Anabole steroïden worden niet enkel prestatiegericht gehanteerd maar ook misbruikt om de 

fysieke uitstraling te verbeteren [1]. Hormonen als testosteron overheersten aanvankelijk het 

misbruik van AAS. Dit kan moeilijker worden aangetoond aangezien zij ook een endogene 

productie kennen [5,6]. Testosteron wordt als dusdanig snel geabsorbeerd ter hoogte van de 

portale circulatie en gemetaboliseerd door de lever. Om dit te omzeilen wordt testosteron 

meestal toegediend als een ester [7]. Misbruik van dit hormoon wordt tegenwoordig steevast 

opgespoord aan de hand van koolstof isotoop massaspectrometrie (IRMS). Dit is een goede 

methode om endogeen en exogeen testosteron van elkaar te onderscheiden [5]. 

Farmaceutische bedrijven ontwikkelen varianten op testosteron door het aanbrengen van 

structurele modificaties. Men spreekt van synthetische steroïden. Deze varianten kennen 

meestal meer uitgesproken anabole eigenschappen en een betere androgene-anabole 

dissociatie. Volledige dissociatie is wellicht niet te realiseren maar er zijn AAS met een 

opmerkelijke verbetering. Een frequent toegepaste manier om de dissociatie te verhogen is het 

creëren van een steroïde dat met hoge affiniteit op de androgeenreceptor bindt maar moeilijk 

gereduceerd wordt. Topsporters begonnen deze ‘verbeterde versies’ te misbruiken zonder zich 

volledig bewust te zijn van de nog steeds aanwezige androgene effecten [5,6].  

1.2.5. Voedingssupplementen en prohormonen 

AAS zijn niet enkel als geneesmiddel beschikbaar, maar zijn (in sommige landen) ook als 

“voedingssupplement” of prohormoon commercieel beschikbaar. [5,6]. Prohormonen zijn 

zogenaamde precursoren van de eigenlijke hormonen en zijn sinds 1996 in de Verenigde 

Staten legaal op de voedingsmarkt aanwezig [9]. Om de wettelijk voorgeschreven controles te 

vermijden worden AAS soms verwerkt in voedingssupplementen. Deze supplementen kunnen 

aangekocht worden in apotheken of voedingswinkels [1,6]. Sommige supplementen worden 

ook aangeboden via het internet of op de ‘zwarte markt’. Voedingssupplementen kennen een 

sterke opmars in de laatste decennia [1,9]. Sommige voedingssupplementen zijn ook 

onbewust gecontamineerd met prohormonen. Parallelle productie van deze supplementen en 

AAS kan de oorzaak zijn van kruiscontaminatie [9]. 
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1.2.6. Toediening 

Doorgaans worden AAS oraal ingenomen. Er bestaat een reeks hormonen met een methyl- of 

ethylgroep op C17 [5]. Deze substituenten hinderen het first-pass metabolisme in de lever 

doordat de alkylgroep zorgt voor sterische hinder. Het anabool is hierdoor langer beschikbaar.  

De AAS kunnen tevens parenteraal toegediend worden. De steroïden zijn dan meestal 

veresterd op C17 om te verhinderen dat ze snel uit het olieachtige vehikel worden 

geabsorbeerd [5,6]. Eens deze AAS in de circulatie terechtkomen, worden ze gesplitst door 

esterases om de actieve component vrij te stellen [6]. 

1.3. Dopingcontrole 

Atleten die getest worden op het gebruik van (supplementen gecontamineerd met) AAS of 

van andere dopeermiddelen worden gevraagd om een urinestaal af te leveren. In urine is de 

concentratie het hoogst en de afname is minder invasief dan bij een bloedonderzoek. De 

procedure voor de staalafname staat beschreven in ‘the Olympic Movement Anti-Doping 

Code’. De urine, die in afwachting van de analyse koel wordt bewaard, wordt verdeeld in 

twee flesjes, 60 ml voor de detectie (het A-staal) en 40 ml voor de bevestiging (het B-staal) 

[5]. 

1.4. Metabolisme 

Steroïden worden, net als vele andere geneesmiddelen, extensief gemetaboliseerd. De 

oorspronkelijke vorm wordt over het algemeen in zeer geringe mate teruggevonden in de 

urine. Zeker wanneer de urine een aanzienlijke periode na de inname wordt gecollecteerd, zal 

de ‘parent compound’ praktisch niet gedetecteerd worden [5]. Het is dan ook zeer belangrijk 

om de metabolieten van de AAS te kennen en in het bijzonder van zogenaamde designer 

steroïden. Dit zijn steroïden die speciaal ontwikkeld zijn om verwarring te zaaien bij de 

douane en de dopingjagers en zo detectie te omzeilen. Een zeer kleine structurele wijziging 

kan aanleiding geven tot de vorming van andere metabolieten. Verder onderzoek naar hun 

metabolisme is immers nodig om de metabolieten te identificeren die de langste detectietijd 

mogelijk maken [5,6]. AAS kunnen in ons lichaam afgebroken worden in twee fasen, het fase 

I en het fase II metabolisme. Zowel tijdens fase I als fase II werken specifieke enzymen in op 

de steroïden met als de doel de structuur van deze moleculen licht te wijzigen en zo hun 

eliminatie te bevorderen. Deze enzymen kunnen zich zowel in de membranen als in het 
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cytosol van de levercellen bevinden. Het fase II metabolisme volgt bij een deel van de 

steroïden op het fase I metabolisme en koppelt de hormonen aan specifieke moleculen. 

1.4.1. Fase I 

Het fase I metabolisme heeft als doel het steroïde meer polair te maken door er functionele 

groepen op te zetten. Vooral de enzymen van de cytochroom P450 superfamilie (CYP-

enzymen) vervullen hierin een belangrijke rol. Hierdoor wordt de inactivatie en de eliminatie 

versneld. De initiële en snelheidsbepalende stap is de reductie van de C-4,5-dubbele binding 

(in de A-ring van de molecule) door het 5α- of het 5β-reductase (Figuur 4).  

Hierna gebeurt de reductie van de 3-ketogroep en kan er eventueel verdere (de)hydrogenatie 

optreden. Als de reductiereactie in de A-ring verhinderd wordt, zal hydroxylatie op C6 de 

belangrijkste afbraakweg zijn. Oxidatie tot 17-keto steroïden is de belangrijkste stap bij 17β-

hydroxy steroïden. Ook hydroxylatie op C16 wordt bij verscheidene AAS vastgesteld [7]. 

1.4.2. Fase II 

Het fase II metabolisme koppelt de molecule aan glucuronaat of sulfaat. Men spreekt van een 

conjugatie. Naast de A-ring kan ook de D-ring onderhevig zijn aan zulke reacties. Testosteron 

en andere AAS met een secundaire 17β-hydroxyl groep ondergaan glucuronidatie op C17 

(Figuur 5). 

Figuur 4 : Schematische weergave van de snelheidsbepalende stap bij het metabolisme van 3-keto-4-een-

steroïden (zoals testosteron). De enzymen 5α-reductase en 5β-reductase werken tijdens deze stap in op de 

A-ring [7]. 
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Ook glucuronidatie op C17 van AAS met een tertiaire 17β-hydroxyl groep en sulfatatie van 

AAS op C17 zijn gerapporteerd. Deze conjugatiereacties worden onder andere teweeg 

gebracht door de uridine difosfaat glucuronosyl transferases (UGT-enzymen) en helpen 

eveneens bij de eliminatie van het hormoon [7]. 

1.4.3. Studie van het metabolisme 

Het metabolisme van geneesmiddelen kan bestudeerd worden aan de hand van verscheidene 

modellen. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen in vivo en in vitro modellen. 

Hieronder volgt een beknopt overzicht van wat de mogelijkheden hierbij zijn. Tijdens deze 

masterproef werd beroep gedaan op diepgevroren humane levermicrosomen (HLM, in vitro) 

en op chimere uPA
+/+

-SCID muizen (in vivo). Beide modellen worden in onderstaand 

overzicht toegelicht. 

1.4.3.1. In vivo 

Het is onethisch om excretiestudies uit te voeren op mensen (of non-humane primaten). Zoals 

reeds aangehaald, hebben deze stoffen namelijk potentieel ernstige toxische effecten. Het is 

ook vaak zo dat er (praktisch) niets gekend is over de toxicologie van de stof of dat deze 

informatie foutief is weergegeven op de verpakking. Het is dan ook van belang om over 

alternatieven voor humane excretiestudies te beschikken. Zo kan het metabolisme van deze 

substanties toch bestudeerd worden. Dierlijke excretiestudies vormen een mogelijk alternatief. 

Het gebruik van diermodellen is, aangezien de in vitro modellen zich enkel focussen op de 

lever, zeer belangrijk voor de studie van drugs die een uitgesproken renale en/of biliaire 

klaring kennen.  

Figuur 5 : Schematische weergave van de conjugatie van AAS op de C17 positie [7]. 



 

 
11 

In onze studie wordt gebruik gemaakt van muizen en meer bepaald het uPA
+/+

-SCID muis 

model. SCID staat voor ‘Severe Combined Immunodeficiency’ waardoor de muizen 

immunodeficiëntie vertonen. Deze muis lijdt tevens aan een chronische leverziekte. 

Overexpressie van het urokinase-type plasminogeen activator (uPA) gen leidt namelijk tot 

ernstige levertoxiciteit. Dankzij de inplanting van humane hepatocyten krijgt deze muis terug 

een normale leverfunctie. Men spreekt dan van een chimeer muismodel. Enkel muizen die 

homozygoot (+/+) zijn voor het uPA-gen komen in aanmerking voor een transplantatie. De 

immunodeficiëntie van de dieren zorgt er voor dat de humane hepatocyten niet afgestoten 

worden. Men kan de resultaten van muisexperimenten uiteraard niet gebruiken om reacties te 

voorspellen bij de mens. De transplantatie van de levercellen gebeurt niet 100 procent 

waardoor er nog steeds muis-specifieke metabolieten gevormd worden. Het gehalte aan 

humaan albumine is een goede indicator voor de efficiëntie van de transplantatie. Het 

muismodel geeft echter wel een goed beeld en het maken van vergelijkingen tussen chimere 

en niet-chimere muizen kan zeer nuttige informatie opleveren. De lage dosis die kan worden 

toegediend en de kleine hoeveelheid urine die kan worden gecollecteerd, zijn nadelen van dit 

modelsysteem [10,11]. 

1.4.3.2. In vitro 

Metabolieten kunnen ook ontdekt worden aan de hand van verscheidene in vitro modellen. 

Menselijk materiaal wordt hiervoor uit het lichaam geïsoleerd. In vitro experimenten houden 

bijgevolg geen gezondheidsrisico’s in. Aan al deze modellen zijn echter wel bepaalde nadelen 

verbonden. Daarom is er nog steeds nood aan de ontwikkeling van alternatieve modellen [11]. 

Toch zijn in vitro modellen noodzakelijk aangezien de verschillen tussen de mens en de muis 

(of andere gebruikte diersoorten) niet te verwaarlozen zijn [12]. In vitro studies doen vaak 

dienst als een relatief eenvoudig initieel screeningsmechanisme. Een goed in vitro model moet 

de biotransformatie van de drug in de humane lever zo goed mogelijk nabootsen. Het is zeer 

complex om in vitro data te extrapoleren naar in vivo studies. In vitro modellen mogen in vivo 

modellen daarom niet vervangen maar een combinatie van beide kan een goed middel zijn om 

de significante metabole eigenschappen van een drug te voorspellen [11]. 

Een belangrijke groep in vitro modellen zijn de leverfracties. Deze fracties zijn uiterst 

geschikt voor de studie van enzymen die sequentieel werken. Ze zijn meestal afkomstig van 

“pooled donors”. Aan de hand van een mix van 20 tot 30 mannelijke en vrouwelijke 

individuen krijgt men dan een goed beeld van het gemiddeld profiel van de katalytische 



 

 
12 

activiteit van de enzymen [13]. Deze weefselfracties hebben als nadeel dat de invloed van 

drug transporters op het metabolisme niet in rekening wordt gebracht [11]. 

Uit het materiaal van de gepoolde donoren wordt homogeen leverweefsel verkregen. Na het 

uitvoeren van een “low speed centrifugation” op dit weefsel, bekomt men in het supernatans 

de S9 fractie, een mix van cytosol en microsomen [11]. Bijgevolg bezit de S9 fractie alle 

enzymen van het fase I en het fase II metabolisme [13]. Nadelig is dan weer de lagere 

activiteit van de afzonderlijke enzymen.  

Wanneer men een “high speed centrifugation” uitvoert, zitten de microsomen in de pellet en 

het cytosol in het supernatans [13]. De ‘cytosol’ fractie bevat N-acetyl transferase (NAT), 

glutathion S-transferase (GST) en sulfotransferase (ST). De HLM daarentegen zijn afgeleid 

van de membranen van het ER en vormen een bron van CYP- en UGT-enzymen [11]. In 

Tabel 1 is de samenstelling van de verschillende leverfracties terug te vinden. 

 

De HLM blijken een zeer populair model. Microsomen hebben een zeer aanvaardbare 

kostprijs en een zeer goede karakterisering [13]. Kwantitatief gezien zijn de CYP- en de 

UGT- enzymen trouwens de belangrijkste metaboliserende enzymen. De experimenten tijdens 

deze masterproef zullen zich daarom focussen op één enkel in vitro systeem, meer bepaald op 

de diepgevroren humane levermicrosomen. Gezien het beperkte aantal soorten enzymen 

zullen niet alle mogelijke metabolieten aan de hand van dit model opgespoord kunnen 

worden. Het is ook slechts een heel klein deel van de humane lever dus kwantitatieve analyses 

zullen evenmin mogelijk zijn. Verder kunnen ook geïsoleerde hepatocyten, levercellijnen, 

leverplakjes en geperfuseerde levers dienst doen als in vitro modellen [11,12]. 

Tabel 1 : Overzicht van de belangrijkste enzymen in de verschillende leverfracties [14]. 
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1.5. Detectie van de metabolieten 

1.5.1. Chromatografie 

Chromatografie is een veel gebruikte techniek waarbij het sturen van een oplossing over een 

kolom resulteert in de scheiding van de verschillende componenten van deze oplossing. Dit 

gebeurt meestal doordat deze componenten een verschillende affiniteit vertonen voor twee 

fasen, namelijk de stationaire en de mobiele fase. Dit verschil in affiniteit zorgt ervoor dat 

iedere component op een verschillend tijdstip de kolom zal verlaten. De tijd die een 

component nodig heeft om de kolom te doorlopen, wordt de retentietijd genoemd (RT). De 

stationaire fase is een deel van de kolom, terwijl de mobiele fase de te analyseren matrix 

vergezelt bij het doorlopen van de kolom. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 

gaschromatografie (GC) en vloeistofchromatografie (LC). 

Bij GC wordt gebruik gemaakt van een apolaire fused-silica kolom en meestal helium als 

mobiele fase. Helium is een onbrandbaar gas dat compatibel is met een waaier aan detectoren. 

Stalen worden in de kolom gebracht met een split/splitless-injector. Deze injector zal het staal 

verdampen en kan zowel in split mode als in splitless mode werken. Hierbij zal respectievelijk 

een deel van de te analyseren oplossing of de volledige oplossing door de kolom gestuurd 

worden. De mate van scheiding van de metabolieten kan bij gaschromatografie beïnvloed 

worden door het debiet van de mobiele fase aan te passen of door gebruik te maken van een 

temperatuurprogramma. Hoe hoger het debiet of de temperatuur, hoe vlugger de componenten 

zullen elueren. Bijgevolg treedt er ook minder scheiding van de componenten op [15]. 

LC maakt gebruik van een C18-kolom en een polaire vloeibare mobiele fase. Tijdens deze 

masterproef bestaat de mobiele fase uit water en methanol. Een gradiënt van de mobiele fase 

bepaalt hoe snel de componenten zullen elueren [16]. 

1.5.2. Massaspectrometrie (MS) 

Bij massaspectrometrie worden de componenten van het te analyseren mengsel geïoniseerd in 

de gasfase of in de vloeibare fase. In de vroege jaren 80 was er, mede dankzij de komst van de 

fused-silica capillaire kolommen, een snelle vooruitgang in de massaspectrometers. Men kon 

de detectielimiet, de laagste concentratie die van een bepaalde component kan aangetoond 

worden, verlagen door gebruik te maken van hoge resolutie MS (HRMS) of tandem MS 

(MS/MS) [1]. Deze laatste vorm van massaspectrometrie wordt verderop besproken. 
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De ionisatie kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Elektrospray ionisatie, 

elektron impact ionisatie en chemische ionisatie zijn voorbeelden van veel gebruikte 

ionisatietechnieken. Eens de ionen gevormd zijn, worden ze geanalyseerd en zullen de ionen 

(of een deel ervan) de detector bereiken. Aan de hand van het massaspectrum kunnen de 

gedetecteerde componenten geïdentificeerd worden. De massa/lading verhoudingen (m/z) van 

deze ionen komen overeen met de pieken van het massaspectrum [7]. 

 Wat betreft de analyse van de gevormde ionen wordt in het DoCoLab bij de meeste toestellen 

gebruik gemaakt van quadrupool (Q) analysatoren. Dit type analysator bestaat uit vier 

parallelle staven waarop een gelijkspanning en een radio-frequente wisselspanning is 

aangesloten. Enkel ionen met een geschikte snelheid kunnen deze staven passeren. Bij het 

LC-HRMS Exactive toestel (zie 2.7) wordt ook een ‘ion trap’-analysator (Orbitrap) 

gehanteerd. Ionen worden hierbij gevangen in een elektrostatisch veld gevormd door twee 

elektroden. Verder zijn er bijvoorbeeld ook massaspectrometers die gebruik maken van een 

‘time-of-flight’-analysator. Bij de quadrupool analysatoren wordt een onderscheid gemaakt 

tussen toestellen met één quadrupool (single quad) en toestellen met drie quadrupolen (triple 

quad). Op een single quad kan een full scan of een SIM (Selected Ion Monitoring) analyse 

worden uitgevoerd. Bij een full scan wordt alles gescand en bereiken alle ionen de detector, 

terwijl bij een SIM analyse specifieke massa’s van ionen worden opgevraagd. Tijdens een 

onderzoek is men vaak nog op zoek naar metabolieten. Daarom zal men vaak starten met een 

full scan analyse. Op die manier kunnen er geen afbraakproducten gemist worden. Bij een 

triple quad zijn er twee quadrupolen (Q1 en Q3) die ofwel ionen scannen ofwel ionen 

selecteren. In de middelste quadrupool (Q2) zullen de opgevraagde of gescande ionen 

eventueel gefragmenteerd worden. Dit wordt ook wel de collisiecel genoemd en de bijhorende 

collisie-energie (de energie die nodig is om de ionen te fragmenteren) kan men zelf instellen. 

Men spreekt daarom ook van ‘Collsion Induced Dissociation’ (CID). Deze energie wordt 

uitgedrukt in elektronvolt (eV). Aangezien bij dergelijke methoden het principe van MS twee 

maal wordt toegepast, spreekt men hier van tandem MS (MS/MS). Dit zorgt voor een hogere 

gevoeligheid en specificiteit [17]. In Figuur 6 wordt het principe van tandem MS schematisch 

weergegeven. 
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Het voordeel van een triple quadrupool MS ten opzichte van een single quadrupool MS is dat 

behalve de full scan en de SIM analyse ook een SRM (Single Reaction Monitoring) of MRM 

(Multiple Reaction Monitoring) methode toegepast kan worden. Hierbij worden dan 

respectievelijk één of meerder transities opgevraagd. Een transitie is de omzetting van het 

oorspronkelijke ion (precursor ion) in een gefragmenteerd ion (product ion). Naast deze MRM 

methoden kan ook een ‘precursor ion scan’ of een ‘product ion scan’ uitgevoerd worden 

(Figuur 7).  

Bij een ‘precursor ion scan’ wordt er in Q1 gescand en worden er in Q3 één of meerdere 

ionen doorgelaten. Dit is een handige techniek bij het opsporen van ongekende metabolieten. 

Bij een ‘product ion scan’ gebeurt het omgekeerde. Deze scan wordt eerder toegepast om 

informatie over de structuur te vergaren. Dit is mogelijk door de fragmentatie van gekende 

metabolieten te bestuderen [20]. 

1.5.3. GC-MS en LC-MS 

Dopingcontrole en onderzoek naar het metabolisme van designer steroïden gebeurt aan de 

hand van GC-MS en LC-MS. Dit zijn gehyfeneerde technieken waarbij respectievelijk GC en 

LC wordt gekoppeld aan MS. Metabolieten kunnen dan beter bepaald worden aangezien alles 

Figuur 6 : Schematische voorstelling van de opstelling van tandem MS met een TripleQ analysator [18]. 

Figuur 7 : Principe van ‘product ion scan’ en ‘precursor ion scan’ [19]. 
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wat geanalyseerd wordt beter gescheiden zal zijn. Combinatie van deze twee principes 

(chromatografie en MS) vormt ondertussen een uitstekende ‘tool’ bij de zoektocht naar 

metabolieten. Een MS die de ionen analyseert met één of meerdere quadrupolen wordt ook 

een ‘Mass Selective Detector’ (MSD) genoemd. Men spreekt voor deze toestellen daarom ook 

wel eens van GC-MSD en LC-MSD in plaats van GC-MS en LC-MS. 

Op het vlak van de ionisatie verschillen de GC-MS- en LC-MS-toestellen, die gedurende dit 

onderzoek worden gebruikt, sterk van elkaar. Bij GC-MS gebeurt dit door elektron impact 

ionisatie. Hierbij worden de componenten gebombardeerd met elektronen die geëmitteerd 

worden door een filament. Bij LC-MS gebeurt dit echter via electrospray ionisatie waarbij de 

oplossing uit een capillair vloeit en zo in een sterk elektrisch veld terechtkomt. Elektron 

impact ionisatie is de hardste techniek van de twee waardoor bij GC-MS meer fragmentionen 

worden gevormd en bijgevolg meer structurele informatie wordt verkregen [15-17,20]. 

Zowel GC-MS als LC-MS hebben hun voor- en nadelen en ze kunnen elkaar dan ook perfect 

aanvullen. Voor de detectie van steroïden heeft GC-MS over het algemeen de voorkeur. Door 

de noodzakelijke derivatisatie is dit zeker niet altijd de beste keuze. Vooral voor metabolieten 

die sterk geconjugeerd zijn of die een hoog aantal hydroxyl-groepen bevatten, is dit geen 

ideale methode [21]. Bij het analyseren van stalen met LC-MS/MS heeft men in het DoCoLab 

de mogelijkheid om een ‘precursor ion scan’ uit te voeren. Voor de toepassing van deze modi 

kunnen voor GC-MS/MS echter ook specifieke methoden ontwikkeld worden. Directe injectie 

en rechtstreekse detectie van geconjugeerde componenten is een voordeel waarbij LC-MS 

zich helemaal van GC-MS onderscheidt [20].  

1.6. Doelstelling 

Gedurende deze masterproef werd zoveel mogelijk informatie verkregen omtrent het 

metabolisme van twee supplementen, meer bepaald ‘Xtreme DMZ’ en ‘Tren-X’. Om dit te 

bestuderen wordt zowel met diepgevroren humane levermicrosomen als met het chimere 

uPA
+/+

-SCID muismodel gewerkt. Metabolieten zullen opgespoord worden door het 

vergelijken van controlestalen en pre-administratiestalen met incubatiestalen en post-

administratiestalen. Voor het detecteren van de gevonden metabolieten wordt gebruik 

gemaakt van GC-MS(/MS) en LC-MS/(MS). Het belangrijkste doel zal zijn om na te gaan of 

de microsomen een waardig alternatief vormen voor een excretiestudie. Vergelijking van dit 

model met een chimeer muismodel zal het formuleren van een conclusie hierrond toelaten. De 
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studie naar het metabolisme van deze twee dopeermiddelen maakte deel uit van een lopend 

docoraatsonderzoek rond het metabolisme van verscheidene designer steroïden. 

1.7.Xtreme DMZ 

Tijdens deze masterproef werd het relatief nieuwe supplement ‘Xtreme DMZ’ bestudeerd. De 

actieve component van dit preparaat draagt de naam dimethazine (DMZ). Het label met de 

volledige samenstelling van het supplement (volgens de producent) wordt weergegeven in 

Figuur 8. Deze stof komt ook nog in een aantal andere supplementen voor.  

De structuur van dimethazine komt overeen met twee aaneengeschakelde methasterone (ook 

wel 17α-methyldrostanolone genoemd) moleculen. Dit is duidelijk te zien in Figuur 9. De 

systematische naam van methasterone is 17β-hydroxy-2α,17α-dimethyl-5α-androstane-3-one.   

Methasterone is de actieve component van het commercieel verkrijgbare voedingssupplement 

‘Superdol’. Methasterone staat op de lijst der verboden middelen van WADA. Verkoop van 

methasterone of ‘superdrol’ is in feite verboden. Dit hormoon kent dan ook heel wat 

Figuur 9 : Structuur van dimethazine met de bijhorende chemische formule en massa. 

Figuur 8 : Label van ‘Xtreme DMZ’ met de geclaimde samenstelling. 
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bijwerkingen. Het is vooral schadelijk voor de lever en de nieren [22]. De belangrijkste stap 

van het metabolisme van methasterone is de reductie op C3 (Figuur 10) [23].  

1.8. Tren-X 

Daarnaast werd ook het metabolisme van estradienedione in kaart gebracht. De systematische 

naam van dit hormoon is estra-4,9-dien-3,17-dione. Estadienedione wordt teruggevonden in 

het supplement ‘Tren-X’ en het is dit supplement dat geanalyseerd zal worden. 

Estradienedione is een steroïdhormoon met twee dubbele bindingen en twee keto-functies. 

Net als bij methasterone is de belangrijkste stap van het metabolisme een reductie. De 

reductie gebeurt deze keer echter niet op C3, maar op C17. De gereduceerde vorm van 

estradienedione wordt estradienolone genoemd. De structuur van estradienedione en 

estradienolone wordt in Figuur 11 weergegeven. Tren-X heeft een negatieve invloed op onder 

andere de bloeddruk en het cholesterolgehalte. Daarnaast brengt het ook het hormoonsysteem 

in de war [24]. 

Figuur 11 : Structuur van het designer steroïd estradienedione (links) en de op C17 gereduceerde 

metaboliet ervan (rechts) met bijhorende chemische formules en massa’s. 

Figuur 10 : Structuur van het designer steroïd methasterone (links) en de op C3 gereduceerde metaboliet 

ervan (rechts) met de bijhorende chemische formules en massa’s. 
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2. Materiaal en methoden 

2.1. Producten en reagentia 

Referentiestandaarden voor dimethazine, methasterone, estradienedione en de gereduceerde 

metabolieten van methasterone en estradienedione werden aangekocht bij Toronto Research 

Chemicals (TRC, North York, Canada). Een tweede referentiestandaard van estradienedione 

werd gekocht bij Steraloids (New Porth, VS). De supplementen ‘Xtreme DMZ’ van Anabolic 

Technologies en ‘Tren-X’ van Advanced Anabolic Technology werden via het internet 

aangekocht. Methandiënon werd verkregen via het National Measurement Institute (NMI, 

Pymble, Australië). Gedurende de volledige masterproef werd 17α-methyltestosteron gebruikt 

als interne standaard (IS). Dit werd verkregen bij Organon (Oss, Nederland). Voor de 

hydrolyse wordt β-glucuronidase van Escherichia coli toegediend. Dit is afkomstig van Roche 

Diagnostics (Mannheim, Duitsland). Ook voor de derivatisatie dient een aantal producten 

aangekocht te worden. N-methyl-N-trimethylsilyltrifluoroacetamide (MSTFA) en ethaanthiol 

komen respectievelijk van Karl Bucher (Waldstetten, Duitsland) en Acros (Geel, België). 

Natriumsulfaat (Na2SO4), voor de droging, en ammoniumiodide (NH4I), eveneens nodig bij 

de bereiding van het derivatisatiemengsel, werden aangekocht bij Merck (Darmstadt, 

Duitsland). Methanol, mierenzuur en diethylether, het solvent voor de extractie, komen van 

Fisher Scientific (Loughborough, UK). De leverancier van de gassen gebruikt voor de GC-

MS analyse is Air Liquide (Bornem, België). Acetonitril en HCl, beiden gebruikt om de 

stabiliteit van dimethazine te testen, waren respectievelijk afkomstig van Merck en van Baker 

(United States). Voor de incubatiestudie werd gebruik gemaakt van HLM afkomstig van 20 à 

30 gepoolde donoren. De microsomen werden, samen met de bijhorende cofactoren (NADPH 

regenererend systeem) aangekocht bij BD Gentest (Erembodegem, België). 

2.2. Analyse van supplementen en referentiestandaarden 

Vooraleer te focussen op het metabolisme van dimethazine en estradienedione werden de 

beschikbare referentiestandaarden van de parent compounds en een aantal metabolieten 

geanalyseerd. De supplementen ‘Xtreme DMZ’ en ‘Tren-X’ werden zelf ook geanalyseerd 

om te controleren dat wat op het etiket te lezen staat wel correct is. Vooraleer de 

supplementen werden geanalyseerd, werden de steroïden eruit geëxtraheerd. Hiervoor werd 5 

ml ethanol toegevoegd aan de inhoud van drie pillen van ‘Xtreme DMZ’ of ‘Tren-X’. 

Vervolgens werd dit gedurende 2 uur gerold en werd de bovenste fase afgenomen na een 
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centrifugatiestap (1500g, 5 minuten). Voor LC-MS analyse werd 20 µl van de standaard (100 

µg/ml in methanol) of van het opgezuiverde supplement opgelost in 180 µl mobiele fase, 

methanol/H2O in een verhouding 50/50. Om de standaard op GC-MS te analyseren werd 10 

µl ingedampt. Daarna werd dit aan een derivatisatie onderworpen. In sectie 2.5 staat te lezen 

hoe dit precies in zijn werk gaat.  

2.3. Incubatie met HLM 

Dimethazine werd gedurende 2, 4 en 18 uur geïncubeerd met de levermicrosomen. Voor de 

incubatie met estradienedione was er een beperking tot 4 uur en 18 uur incubatie. In beide 

gevallen gebeurde de incubatie voor de verschillende tijdsstippen in drievoud. Naast deze drie 

stalen werd er voor elk tijdstip ook een positieve controle aangemaakt. Dit staal bevatte een 

gelijkaardige substantie. Bij dimethazine werd hiervoor methasterone gebruikt. Bij 

estradienedione werd methandiënon aan het positieve staal toegevoegd. Behalve een positief 

staal werd ook een negatief staal aangemaakt. Hieraan werden geen steroïden toegediend. Er 

werd ook een blanco staal meegenomen in de analyse. Aan dit staal werden geen microsomen 

toegevoegd. De microsomen, bewaard bij -80°C, en de cofactoren, bewaard bij -20°C, werden 

vooraf op ijs ontdooid.  

De finale concentratie van de te testen componenten was 40 µg/mL. Dit werd bekomen door 

100 µl te nemen uit het flesje met dimethazine of estradienedione in methanol en dit over te 

brengen in geschikte epjes. De oorspronkelijke concentratie in het flesje was namelijk voor 

beide componenten 100 µg/ml. De methanol waarin de componenten zijn opgelost, werd 

verdampt door de epjes bij 30°C in een hiervoor geschikt apparaat te plaatsen (Eppendorf 

concentrator 5301, Rotselaar, België). Eens de methanol verdampt was, werden de 

componenten heropgelost in 2,5 µl ethanol. Aan de positieve stalen werd 2,5 µl methandiënon 

(4 mg/ml) of 100 µl methasterone (100 µg/ml) toegevoegd respectievelijk voor 

estradienedione en dimethazine (zoals hierboven beschreven voor de te testen componenten). 

Om de situatie in het menselijk lichaam zo goed mogelijk na te bootsen, werd gebruik 

gemaakt van fosfaatbuffer met pH 7,4. Aan ieder staal werd 226 µl fosfaatbuffer (0,1 M) 

toegevoegd. Er was voornamelijk interesse in het fase I metabolisme. Hierbij zijn vooral de 

CYP-enzymen belangrijk dus werd NADPH als cofactor toegevoegd. Er werd gebruik 

gemaakt van een NADPH regenererend systeem (10 mM). Dit systeem bestaat uit twee 

oplossingen. Oplossing A bestaat uit NADP
+
 en glucose-6-fosfaat en oplossing B bevat 

glucose-6-fosfaat dehydrogenase. Door het combineren van beide oplossingen ontstaat er een 
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regenererend systeem, aangezien glucose-6-fosfaat dehydrogenase NADP
+
 zal omzetten naar 

NADPH in de aanwezigheid van zijn substraat (glucose-6-fosfaat). In ieder staal werd 12,5 µl 

van oplossing A en 2,5 µl van oplossing B gebracht. 

Vooraleer de incubatie gestart werd, vond er een pre-incubatie plaats gedurende 5 minuten bij 

37°C. Na deze korte incubatie werd dan 6,5 µl van de HLM-oplossing (20 mg/ml) aan de 

stalen toegevoegd. Aan de blanco stalen werd 6,5 µl extra fosfaatbuffer toegediend. 

Vervolgens kon de eigenlijke incubatie worden gestart. Deze gebeurde net als de pre-

incubatie bij 37°C gebruik makende van een Eppendorf thermomixer comfort. Deze 

temperatuur zorgt voor een goede weerspiegeling van het menselijke lichaam. 

Een overmaat (250 µL) ijskoude methanol werd na 2, 4 of 18 uur toegevoegd om de reactie te 

stoppen. Vervolgens werden de stalen gedurende 15 minuten in een ijsbad geplaatst. Bij het 

stoppen van de reactie houdt men twee doelen voor ogen. Enerzijds wil men de enzymen 

inactiveren en anderzijds de eiwitten doen neerslaan. Na de beëindiging ondergingen de stalen 

een centrifugatie (12 000 g) van 5 minuten bij 4°C. Er werd dan 400 µl van de bovenste fase 

overgebracht in een nieuw buisje en met dit buisje werd de verdere staalvoorbereiding 

doorlopen (zie 2.5). 

2.4.Toediening steroïden aan muizen 

Het metabolisme van beide steroïden werd, zoals eerder vermeld, ook bestudeerd met het 

uPA
+/+

-SCID muismodel. In een eerste experiment werd enkel met drie niet-chimere muizen 

(uPA
+/-

-SCID muizen) gewerkt. Deze kregen een eerste dosis toegediend met als doel de 

geschiktheid van de dosis te verzekeren. De steroïden werden tijdens een tweede experiment 

toegediend aan zowel vier chimere als twee niet-chimere muizen. Deze laatste fungeerden als 

controle. De vier chimere muizen waren de volgende: B1021LL, B1011, B1008R en K1755. 

Zij hadden een albumine gehalte van respectievelijk 2,7 mg/ml, 2,5 mg/ml, 2,6 mg/ml en 2,2 

mg/ml. Dit is een maat voor het slagen van de transplantatie (zie 1.4.3.1). 

Er werd 8 mg DMZ afgewogen en dit werd opgelost in 3,2 ml fosfaatbuffer zoutoplossing 

(PBS-oplossing) en 800 µl ethanol. Van deze 4 ml werd 20 µl, na verdunning met een factor 

20, geanalyseerd op LC-MS als controle. Aan elke muis werd uiteindelijk 200 µl van de 

aangemaakte oplossing (in ethanol/PBS 20/80) toegediend. Voor estradienedione werd eerst 

een dosis van 0,5 mg getest. De finaal toegediende dosis was 1 mg. Voor de administratie aan 

de muizen werden de oplossingen geanalyseerd met behulp van GC-MS en/of LC-MS. 
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De toediening aan de muizen gebeurde via orale gavatie. Bij deze techniek wordt de 

substantie onmiddellijk in de slokdarm ingespoten. De gebruikte muizen verblijven in 

metabole kooien (Tecniplast, Sommeren, Nederland). Dankzij deze kooien kunnen urine en 

feces perfect van elkaar gescheiden worden. Dit vergemakkelijkt de urinecollectie. Van iedere 

muis werd 24 uur voor, 24 uur na en 48 uur na de toediening een urinestaal gecollecteerd. De 

urinestalen werden tot de analyse bewaard bij -20°C. Een systeemblanco (0,5 ml H2O) en een 

QC (0,5 ml steroïdvrije urine en 20 µl van de respectievelijke referentiestandaard) doorliepen 

samen met de excretiestalen de staalvoorbereiding. Bij de excretiestalen, verkregen na 

toediening van dimethazine, werd zowel de vrije als de geglucuronideerde fractie bestudeerd. 

In 2.5 wordt toegelicht hoe de urinestalen in dat geval dienen voorbereid te worden. 

2.5. Staalvoorbereiding 

Na de in vitro incubaties of de excretiestudies werd een staalvoorbereidingsstap uitgevoerd 

om zoveel mogelijk de steroïden en de eventueel gevormde metabolieten uit de matrix te 

extraheren. De bovenste fase van de geïncubeerde stalen werd ingedampt onder 

stikstofstroom (OFN of oxygen free nitrogen). Bij de excretiestalen was deze droging niet 

nodig. Bij het begin van de staalvoorbereiding werd er 50 µl van de interne standaard, 17α-

methyltestosteron (2 µg/ml), toegevoegd aan 400 µl van de in vitro stalen en 0,5 ml van de 

urinestalen.  

Bij de excretiestalen werd gebruik gemaakt van het enzym β-glucuronidase (50 µl van ± 80 

U/mg) om er voor te zorgen dat de geglucuronideerde metabolieten ook mee worden 

geëxtraheerd. Dit enzym zorgt voor het afsplitsen van de glucuronide groepen en kent een 

optimale werking bij pH 7. Er werd daarom gebruik gemaakt van een fosfaatbuffer (1 ml). 

Deze hydrolyse nam 1,5 uur in beslag bij 56±5°C. Als men enkel in de vrije fractie 

geïnteresseerd is, slaat men de voorgaande stap over en gaat men onmiddellijk over tot de 

eigenlijke extractie. Dit was het geval bij de in vitro stalen. Hiervoor werd 1 ml 

carbonaatbuffer en 5 ml diëthylether toegevoegd. Vervolgens werden de stalen gedurende 20 

minuten gerold. Tenslotte gingen ze voor 5 minuten in de centrifuge bij 2000-2800 toeren 

(1500 g) zodat de organische fase goed kon geïsoleerd worden. Deze fase bevat dan de vrije 

fractie of de volledige fractie in geval van een voorafgaande hydrolyse. Het is ook mogelijk 

om de stalen zodanig voor te bereiden dat zowel de vrije als de gebonden fractie geanalyseerd 

kan worden. Hiervoor dient twee keer geëxtraheerd te worden. Dit werd gedaan als 

voorbereiding op een tweede analyse van de urinestalen van de muizen. Er werden dan twee 
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verschillende IS toegevoegd, 17α-methyltestosteron (50 µl) en androsteron glucuronide (75 

µl). Bij de eerste fractie werd fosfaatbuffer (pH 7) in plaats van carbonaatbuffer gebruikt. 

Voor de rest verliep de extractie volgens het hierboven beschreven protocol. Na het afnemen 

van de organische fase werd de rest overnacht bewaard en werd hierop een hydrolyse 

uitgevoerd. Vervolgens werd hierop een tweede extractie uitgevoerd, deze keer wel gewoon 

met carbonaatbufffer. 

Voor een goede droging werd vervolgens Na2SO4 en opnieuw de OFN gebruikt. Stalen die 

met GC-MS geanalyseerd dienden te worden, werden gederivatiseerd met een TMS-

derivatiseringsoplossing. De TMS-derivatiseringsoplossing bevat MSTFA, ammoniumiodide 

(NH4I) en ethaanthiol (500:4:2) en hiervan werd 100 µl aan elk staal toegevoegd. Hydroxyl- 

en keto-functies worden tijdens deze stap respectievelijk tot hun corresponderende TMS-ether 

en TMS-enol derivaten omgezet. Iedere TMS-groep doet de massa van een component met 72 

Da toenemen. Voor deze derivatisatiestap werden de stalen gedurende 1 uur in een oven van 

80±5°C gezet. Uiteindelijk werd 50 µl in vials overgebracht voor GC-MS analyse. In geval 

van analyse op LC-MS moest er niet gederivatiseerd worden. De stalen konden dan 

rechtstreeks overgebracht worden in geschikte LC-vials. Hierbij werden de stalen heropgelost 

in 200 µl van de mobiele fase, methanol/H2O (50/50). 

2.6. Stabiliteitsstudie 

De stabiliteit van dimethazine werd nagegaan in vier verschillende oplossingen met een 

variërende zuurtegraad. Gedurende deze stabiliteitsstudie werd de invloed van HCl (0.1N, pH 

0,5), methanol, acetaatbuffer (pH 5,2) en acetonitril op de afbraak van dimethazine nagegaan.  

Er werd voor elk solvent een oplossing bereid en vervolgens werd dan op bepaald tijdsstippen 

100 µl, in drievoud, uit deze oplossingen overgebracht in LC-vials. De LC-vials werden reeds 

op voorhand bewaard bij -20°C.  

Bij de bereiding van de oplossing met methanol werd 1,5 ml dimethazine (opgelost in 

methanol aan een concentratie van 100 µg/ml) en 6 ml methanol samengevoegd. Net als bij de 

twee andere oplossingen bedroeg de finale concentratie van dimethazine 20 µg/ml. 

Vervolgens werd zo snel mogelijk een eerste afname uitgevoerd (T0).  

Voor de oplossingen met HCl en acetaatbuffer werd een mengsel van IS (concentratie 200 

ng/ml) in 1% NH4OH (in methanol) gemaakt. In alle klaargemaakte LC-vials werd dan 100 µl 

van dit mengsel overgebracht. Het aanwezige NH4OH voert een neutraliserende werking uit. 

Het zal zowel met HCl als met acetaatbuffer reageren en bijgevolg zorgen dat de reactie met 
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dimethazine niet langer doorgaat dan nodig. Daarnaast werden twee proefbuisjes met 1,5 ml 

dimethazine gevuld en deze werden ingedampt. In één van deze buisjes werd 7,5 ml 

acetaatbuffer gebracht. In het andere buisje werd eerst 7,5 ml water gebracht. Vervolgens 

werd dan nog 225 µl 3M HCl toegevoegd aan dit proefbuisje. Uit deze twee buisjes werd 

vervolgens, net als bij de methanol oplossing, onmiddellijk een eerste keer 100 µl afgenomen. 

Na deze eerste afname gingen de drie buisjes in de oven (37,5°C) en de LC-vials terug in de 

diepvries (-20°C). Bij deze lage temperatuur wordt de afbraak van dimethazine onmiddellijk 

stopgezet. De afname werd vervolgens om de dertig minuten herhaald. De volledige studie 

duurde acht uur. Na de laatste afname werd aan de stalen van de studie met methanol 90 µl 

water en 10 µl IS toegevoegd. De verzamelde stalen werden met LC-MS/MS geanalyseerd 

aan de hand van een MRM-methode. Er werden geschikte transities gekozen voor de IS, voor 

dimethazine en voor methasterone. De transities die opgenomen werden in de MRM methode 

staan, samen met de bijhorende collisie-energie, opgesomd in Tabel 2. Elke transitie werd 

gedurende 0,05 minuten gescand.  

Van de resulterende pieken werden de oppervlaktewaarden gecollecteerd. Deze gegevens 

werden vervolgens verwerkt in Microsoft Excel. Om een idee te krijgen van de precisie van 

de kwantitatieve methode werden de bijhorende gemiddeldes en (residuele) 

standaarddeviaties berekend. De relatieve of residuele standaarddeviatie (RSD) werd 

berekend met de volgende formule:  

         
  

    
     

Een spreiding gaf dan weer hoe de waarden toenemen of afnemen en een bijhorende trendlijn 

gaf nog bijkomende informatie. Deze rechte liet toe om op basis van haar vergelijking de 

halfwaardetijd (T1/2) van dimethazine in de verschillende oplossingen te bepalen. De 

halfwaardetijd werd bekomen aan de hand van volgende formule: 

      
     

    
 

Tabel 2 : Transities van de gebruikte MRM methode bij de analyse van de stalen van de stabiliteitsstudie. 

COMPONENT PRECURSOR ION PRODUCT ION COLLISIE-ENERGIE

IS 303,3 97 28 eV

319,2 159

319,2 173

319,2 187

633,52 316

633,52 318

Methasterone 30 eV

Dimethazine 40 eV
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2.7. Instrumentatie 

Voor de full scan analyses op GC-MS werd gebruik gemaakt van een Agilent 6890 

gaschromatograaf, gekoppeld aan een Agilent 5973 massaspectrometer. Met behulp van een 

autosampler (serie 7683) met een split/splitless-injector werd telkens 1 µl van het staal 

geïnjecteerd. De gaschromatografische scheiding gebeurde met een JW Ultra-1 capillaire 

kolom (afmetingen: 17 m x 200 µm, interne diameter: 0,11 µm). De apparatuur was afkomstig 

van Agilent Technologies (Palo Alto, USA). Zoals eerder aangehaald was de mobiele fase 

helium. Dit gas werd door de kolom gepompt aan een snelheid van 0,6 ml/min en een druk 

van 10,15 psi. De scheiding gebeurde aan de hand van een temperatuurprogramma. De initiële 

temperatuur was 120°C en deze werd verhoogd tot 180°C aan een snelheid van 70°C/min. 

Vervolgens nam de temperatuur langzaam toe tot 234°C (4°C/min). Ten slotte was er per 

minuut een temperatuurtoename van 30°C tot de finale temperatuur van 300°C werd bereikt. 

Deze temperatuur bleef dan constant gedurende twee minuten. Voor één staal kwam dit neer 

op een totale analysetijd van 18,76 minuten. De ionenbron van de MS had een temperatuur 

van 250°C en tijdens de ionisatie werden de componenten gebombardeerd met een 

elektronenenergie van 70 eV. Er werd gescand van m/z 50 tot m/z 800. 

Wanneer de stalen met LC-MS werden geanalyseerd, werd gebruik gemaakt van een LC-MS 

toestel met een hoge resolutie, meer bepaald een Exactive benchtop Orbitrap-based mass 

spectrometer (Thermo Scientific). Er werd een Varian Omnispher C18 kolom (afmetingen: 

100 mm × 2 mm, interne diameter: 3 µm; Varian, Sint-Katelijne-Waver, Belgium) gebruikt. 

Bij het analyseren van de stalen werd telkens 25 µl van het staal opgenomen. Bij de 

instellingen werd er voor gekozen om niets verloren te laten gaan naar ‘waste’. Dit wil zeggen 

dat alle opgenomen oplossing naar de MS wordt gestuurd. Er werd gebruik gemaakt van een 

mobiele fase op basis van methanol (mobiele fase A) en een mobiele fase op basis van water 

(mobiele fase B). Beide oplossingen bevatten 1 mM ammoniumformiaat en 0,001 % formiaat 

aangevuld met respectievelijk methanol en water. 

Bij dimethazine werd een full scan uitgevoerd en dit zowel in positieve als in negatieve mode. 

Er werd van m/z 100 tot m/z 2000 gescand. De gradiënt van de mobiele fases werd als volgt 

aangepast. Bij de start werd 45% mobiele fase A en 55% mobiele fase B gebruikt. Na drie 

minuten werd overgeschakeld op 75% mobiele fase A, na 3,60 minuten op 85% mobiele fase 

A en na 5,10 minuten op 95% mobiele fase A. Vijf minuten later werd enkel nog mobiele fase 

A in de kolom gepompt. Na 10,60 minuten werd de oorspronkelijke situatie (45% mobiele 
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fase A en 55% mobiele fase B) opnieuw ingesteld. De uiteindelijke analysetijd was dan 13 

minuten. 

Ook bij de estradienedione stalen werd een weloverwogen gradiënt ingesteld. Hierbij werd 

echter een ‘precursor ion scan’ methode aangemaakt waarbij m/z 77, 91 en 105 als 

productionen werden geselecteerd. Deze methode werd overgenomen van een ander LC-MS 

toestel dat eveneens herhaaldelijk werd gebruikt, namelijk de TSQ Quantum Discovery MAX 

triple quadrupool massaspectrometer. Dit toestel werd aangekocht bij Thermo Scientific. 

Tijdens de stabiliteitsstudie werden de analyses op dit LC-MS/MS toestel uitgevoerd. Doordat 

een precursor ion scan werd uitgevoerd, duurde de analyse heel wat langer dan bij 

dimethazine. Bij het begin bestond de mobiele fase voor 30% uit mobiele fase A en voor 70% 

uit mobiele fase B. Na acht minuten werd overgeschakeld op 55% mobiele fase A. Deze 

verhouding werd aangehouden tot 29,5 minuten. Het percentage aan methanol ging op dit 

tijdstip sterk de hoogte in, het steeg tot 95%. Na 31,5 minuten werd er weer een nieuwe 

verhouding ingesteld, namelijk de oorspronkelijke verhouding (30% mobiele fase A en 70% 

mobiele fase B). Met deze verhouding werd de analyse van het staal dan afgewerkt. De 

analyse van één staal nam 33 minuten in beslag. 

Op het LC-HRMS toestel werden de exacte massa’s van dimethazine, methasterone, 

estradienedione, alle mogelijke metabolieten en de IS berekend. Deze componenten komen 

voor in associatie met ionen zoals H
+
, Na

+
 of NH4

+
-ionen. Men spreekt dan van ‘adducten’.  

2.8. Opvangen van fracties 

Op bepaalde LC-toestellen is het mogelijk om fracties op te vangen. Gevonden metabolieten 

worden dan van elkaar geïsoleerd en kunnen beter in beeld gebracht worden. Eventueel is er 

dan ook een betere analyse mogelijk op een toestel met een lage gevoeligheid. Het gedeelte 

dat opgevangen dient te worden, wordt naar de ‘waste’ gestuurd. De andere gedeeltes worden 

gewoon naar de MS gestuurd. Om dit goed te laten verlopen, werd het programma van de 

‘divert valves’ aangepast. Wat de mobiele fases betreft, werd ook hier het gradiëntprogramma 

beschreven in 2.7 toegepast. De ‘injection mode’ werd, net als bij een normale analyse, 

ingesteld op ‘no waste’. Op deze manier ging er niets van onze kleine volumes verloren. Om 

te bepalen wanneer het staal best diende opvangen te worden, werd er op gelet dat indien 

mogelijk iedere fractie slechts één piek bevatte. 
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3. Resultaten 

3.1. Xtreme DMZ   

3.1.1. Supplementen en referentiestandaarden 

Ter controle van de inhoud van het supplement ‘Xtreme DMZ’ werd dit met behulp van 

zowel LC-HRMS als GC-MSD geanalyseerd. De referentiestandaard van dimethazine werd 

ter vergelijking ook aan beide technieken onderworpen. Via LC-HRMS analyse en 

vergelijking met de standaard kon de aanwezigheid van dimethazine in het supplement 

aangetoond worden.  

Op het LC-HRMS toestel was er in het supplement ‘Xtreme DMZ’ naast dimethazine ook een 

duidelijke aanwezigheid van methasterone te zien (Figuur 12). Dimethazine en methasterone 

verlieten de kolom respectievelijk na 9,40 en 6,30 minuten.  

Voor zowel dimethazine als methasterone werd op LC-HRMS het verschil tussen de 

theoretische en de experimentele massa berekend. Dit verschil werd uitgedrukt in ‘parts per 

million’ (ppm). De theoretische massa’s van de H
+
-adducten van dimethazine en 

methasterone zijn respectievelijk 633,53536 Da en 319,26316 Da, terwijl in onze stalen de 

volgende massawaarden werden teruggevonden: 633,53394 Da en 319,26242 Da. De 

overeenkomstige massaverschillen bedroegen 2,243 en 1,473 ppm.  

Figuur 12 : Analyse van het supplement ‘Xtreme DMZ’ op LC-HRMS met de chromatogrammen (links) 

en het massaspectrum van dimethazine (rechts). 
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Op GC-MS kon dimethazine niet gedetecteerd worden. Methasterone werd wel gezien op dit 

toestel. Het resultaat van de analyse van de referentiestandaard van methasterone op GC-MS 

in full scan wordt weergegeven in Figuur 13.  

De retentietijd van methasterone was 14,871 minuten. Naast de piek van het moleculair ion 

(M
+
) met m/z 462 is ook de piek met m/z 447 kenmerkend voor het massaspectrum van 

methasterone. Een afname van 15 Da wijst op de afsplitsing van een methyl-groep. Na 14,083 

minuten was er ook elutie van een belangrijke component. Dit is waarschijnlijk een isomeer 

van methasterone. De pieken helemaal links in het chromatogram zijn het resultaat van een 

overmaat aan TMS. 

Figuur 13 : Analyse van de referentiestandaard van methasterone op GC-MS (full scan) met het 

chromatogram (boven) en het massaspectrum van methasterone (onder). 
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3.1.2. Stabiliteitsstudie 

Gezien de structurele verwantschap tussen dimethazine en methasterone (Figuur 9 en Figuur 

10) en de aanwezigheid van methasterone in zowel het supplement als de referentiestandaard 

werd de stabiliteit van dimethazine nagegaan. Hiervoor werd een stabiliteitsstudie opgezet 

met vier condities. Dimethazine werd opgelost in twee waterige (acetaatbuffer en zoutzuur) en 

twee organische solventen (methanol en acetonitril). Dimethazine bleek echter niet goed 

oplosbaar in acetonitril. Daarom werd dit solvent geëlimineerd uit de stabiliteitsstudie.  

In de HCl stalen werd er na 390 minuten opgemerkt dat de oplossing begon uit te vlokken, dit 

zorgde ervoor dat de resultaten vanaf dit tijdstip niet meer bruikbaar waren. Wanneer 

dimethazine in HCl werd opgelost, werd dit in de loop van de tijd meer en meer omgezet in 

methasterone. Na ongeveer 23,689 minuten was de helft van het toegevoegde dimethazine 

verdwenen.  

Bij de studie met acetaatbuffer waren er een aantal uitschieters (telkens één punt bij de 

staalafname na 210, 420 en 450 minuten). Deze punten werden bij de verwerking van de 

gegevens geëlimineerd. Net als bij de HCl stalen was er een duidelijke omzetting van 

dimethazine in methasterone. De halfwaardetijd van dimethazine in acetaatbuffer bedroeg 

223,15 minuten.  

In methanol werd slechts na 60 minuten methasterone gedetecteerd en nadien bleef het niveau 

heel erg stabiel. Pas na 1491,767 minuten (ongeveer 25 uur) zou de helft van het dimethazine 

omgezet zijn in methasterone. De afname van de hoeveelheid dimethazine en de toename van 

Figuur 14 : Hoeveelheid dimethazine (log piekoppervlakte) aanwezig in 0,1 N HCl (pH 0,5), acetaatbuffer 

(pH 5,2) en methanol in functie van de tijd. 
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de hoeveelheid methasterone in HCl, acetaatbuffer en methanol wordt gevisualiseerd in 

Figuur 14 en Figuur 15.  

3.1.3. HLM incubatiestalen 

De in vitro incubatiestalen werden eerst geanalyseerd met LC-HRMS. Er werd gezocht naar 

mogelijke metabolieten in de incubatiestalen door deze te vergelijken met de controlestalen en 

eveneens door moleculaire ionen en eventuele adducten van mogelijke metabolieten op te 

vragen (Extracted Ion Chromatogram). De onderzochte metabolische transformaties zijn 

gebaseerd op de vaakst voorkomende metabolismewegen beschreven in de literatuur zoals 

hydroxylaties en reducties. Aangezien de gedetecteerde metabolieten in alle in vitro 

incubatiestalen (2 uur, 4 uur en 18 uur) gelijkaardig waren, zijn hier enkel de resultaten van de 

4 uur incubatiestalen weergegeven. De (relatieve) retentietijden van de belangrijkste 

componenten die gedetecteerd werden, staan weergegeven in Tabel 3. Het verschil met de 

theoretische massa staat in deze tabel niet weergegeven maar de massadeviatie nam steevast 

een aanvaardbare waarde aan (<10 ppm). De bijhorende chromatogrammen kunnen 

teruggevonden worden in onderstaande Figuur 16.  

Figuur 15 : Hoeveelheid methasterone (log piekoppervlakte) aanwezig in 0,1 N HCl (pH 0,5), 

acetaatbuffer (pH 5,2) en methanol in functie van de tijd. 
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Op LC-HRMS was er detectie van de gehydroxyleerde vorm van methasterone (M3), de 

gehydroxyleerde vorm van M3 (M5) en de gehydroxyleerde vorm van M2 (M4). Metaboliet 

M2 is op zijn beurt het resultaat van een reductie op de C3 positie van methasterone en van 

een hydroxylatie. 

De incubatiestalen werden tevens geanalyseerd met behulp van GC-MS. Aangezien de 

gereduceerde vorm van methasterone (M1) in de literatuur als belangrijkste metaboliet van 

methasterone naar voor wordt geschoven, werd bij het begin van de studie rond dimethazine 

een referentiestandaard van deze metaboliet geanalyseerd. Het resultaat van deze analyse staat 

weergegeven in Figuur 17.  

Figuur 16 :  Analyse van de HLM incubatiestalen op LC-HRMS. Een negatieve controle (links) wordt 

vergeleken met het 4 uur incubatiestaal (rechts). 

Tabel 3 : Retentietijden (uitgedrukt in minuten) van de op LC-HRMS gedetecteerde metabolieten 

van dimethazine in de 4 uur geïncubeerde stalen. 
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Wanneer de incubatiestalen geanalyseerd werden op dit toestel was er een duidelijke piek van 

de IS en van methasterone te zien en dit respectievelijk na ongeveer 14,85 en 14,63 minuten. 

Er werden echter geen metabolieten van methasterone teruggevonden. Daarom werden deze 

stalen ook geanalyseerd met de GC-triple quadrupool MS/MS die een hogere gevoeligheid 

heeft, voornamelijk bij het toepassen van een MRM methode. Voor deze analyse werd 

gebruik gemaakt van een reeds in het labo ontwikkelde MRM methode voor de detectie van 

misbruik van methasterone. Deze methode staat beschreven in het artikel van Geldof et al 

[25]. Hierbij werden drie metabolieten gedetecteerd, meer bepaald M1 (2α,17α-dimethyl-5α-

androstane-3α,17β-diol, Figuur 17), de gehydroxyleerde vorm van M1 (M2) en de 

gehydroxyleerde vorm van methasterone (M3). In Figuur 18 wordt de aanwezigheid van 

methasterone en van deze drie metabolieten gevisualiseerd in het 4 uur incubatiestaal. 

Aangezien aan het blanco staal dimethazine werd toegediend, mag in dit staal de parent 

compound (methasterone) teruggevonden worden. De metabolieten M1, M2 en M3 mogen 

echter niet gedetecteerd worden. Aangezien het verschil tussen het blanco staal en het HLM 

staal het grootst was na 4 uur incubatie werden enkel hiervan de resultaten weergegeven. 

Figuur 17 : Analyse van de referentiestandaard van de gereduceerde vorm van methasterone op GC-

MS (full scan) met chromatogram (boven) en massaspectrum (onder). 



 

 
33 

Na deze analyse werd besloten om een reeks fracties (Tabel 4) op te vangen met LC-HRMS 

om dan vervolgens de gecollecteerde fracties te analyseren met behulp van GC-MS. Op deze 

manier is het mogelijk om de gedetecteerde metabolieten met LC-HRMS te linken aan GC-

MS data, met als doel zo meer structurele, complementaire informatie over de metabolieten te 

verkrijgen.  

Het opvangen van de fracties werd toegepast op een mix van twee 4 uur incubatiestalen. Bij 

deze mix werden dan drie keer fracties gecollecteerd. De combinatie van twee stalen, het 

indampen en het heroplossen in het volume van één staal zorgde ervoor dat de concentratie 

van de metabolieten en bijgevolg ook de kans op detectie van de metabolieten verhoogd werd. 

Ter controle van de collectie van de fracties werden dezelfde fracties ook gecollecteerd bij 

een negatief controlestaal. De opgevangen fracties werden tenslotte, na TMS-derivatisatie, 

geanalyseerd op GC-MS in full scan. In fractie 5 was methasterone aanwezig en deze 

Tabel 4 : Overzicht van de fracties die werden opgevangen op LC-HRMS bij de 4 uur incubatiestalen. 

Figuur 18 : Analyse van het 4 uur blanco staal (boven) en het 4 uur HLM incubatiestaal 

(onder) op GC-MS triple quad aan de hand van een MRM methode. 
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component verliet de kolom na 14,83 min. Fractie 4 bevatte, zoals merkbaar in Figuur 19, 

eveneens methasterone maar bevatte tevens een kleine piek die overeenkomt met M3 (RT van 

5,42 minuten bij LC-HRMS analyse, zie Tabel 3).  

De metaboliet die gedetecteerd werd in fractie 4 had een retentietijd van 16,128 minuten. In 

de overige fracties werd op GC-MS geen enkele component gevonden. Na het analyseren van 

de fracties met GC-MS/MS werd geen nieuwe informatie bekomen. 

3.1.4. Excretiestalen chimeer muismodel 

Vooraleer dimethazine aan de chimere muizen toe te dienen, werd de ideale dosis van het 

steroïde eerst bepaald via experimenten met niet-chimere muizen. Eerst werd een dosis van 

0,4 mg getest. In de verkregen urinestalen konden zowel dimethazine als methasterone niet 

teruggevonden worden met LC-HRMS. Mogelijk lag deze dosis onder de detectielimiet van 

het toestel of waren beide componenten reeds helemaal afgebroken. Door het opdrijven van 

de dosis tot 4 mg kon ervoor gezorgd worden dat dimethazine en methasterone wel nog te 

detecteren waren. Deze dosis werd dan ook finaal gebruikt bij de administratiestudies met het  

Figuur 19 : Analyse van fractie 4 op GC-MS (full scan) met een overlay van fractie 4 waarbij de negatieve 

controle vergeleken wordt met het 4 uur incubatie staal (boven) en het massspectrum van M3 (onder). 
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chimeer muismodel. Er werd op dezelfde manier gezocht naar mogelijke metabolieten als bij 

de HLM incubatiestalen. Hierbij werd er een vergelijking gemaakt tussen de pre- en de post-

administratie urinestalen.  

De urinestalen werden een eerste keer geanalyseerd met LC-HRMS in full scan. De resultaten 

van deze analyses zijn weergegeven in Tabel 5, Tabel 6, Figuur 20 en Figuur 21.  

 

Tabel 5 : Retentietijden (uitgedrukt in minuten) van de op LC-HRMS gedetecteerde metabolieten van 

dimethazine in de urine die gedurende 24 uur na de toediening werd gecollecteerd bij niet-chimere 

muizen. 

Tabel 6 : Retentietijden (uitgedrukt in minuten) van de op LC-HRMS gedetecteerde metabolieten van 

dimethazine in de urine die gedurende 24 uur na de toediening werd gecollecteerd bij chimere muizen. 
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In de post-administratie urinestalen van de chimere en de niet-chimere muizen kon zowel 

dimethazine als methasterone nog gedetecteerd worden. Als gevolg van de extensieve 

metabolisatie die had plaatsgevonden, was de hoeveelheid van beide componenten echter aan 

Figuur 21 : Analyse van de urinestalen van de chimere muizen op LC-HRMS. Een blanco urine (links) 

wordt vergeleken met urine die gedurende 24 uur na de toediening werd gecollecteerd (rechts). 

Figuur 20 : Analyse van de urinestalen van de niet-chimere muizen op LC-HRMS. Een blanco urine 

(links) wordt vergeleken met urine die gedurende 24 uur na de toediening werd gecollecteerd (rechts). 
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de lage kant. Bij het analyseren van de stalen afkomstig van de niet-chimere muizen, die 

dimethazine toegediend kregen, kwam een nieuwe metaboliet aan het licht, namelijk de 

drievoudig gehydroxyleerde vorm van methasterone (M6). Ook in de stalen afkomstig van de 

chimere muizen werd deze nieuwe metaboliet teruggevonden. Voor het overige werden 

dezelfde metabolieten (M3, M4 en M5) als in de in vitro stalen gedetecteerd en dit zowel in 

de urinestalen van de niet-chimere muizen als in de urinestalen van de chimere muizen. Het 

fase II metabolisme (glucuronidatie) van dimethazine werd eveneens bestudeerd in dit 

chimeer muismodel. De gehydroxyleerde vorm van methasterone (M3) werd in de 

geglucuronideerde fractie gedetecteerd maar niet in de vrije fractie. De andere metabolieten 

konden in beide fracties teruggevonden worden. Net als bij de HLM incubatiestalen vielen er 

opniew geen onvaardbare massadeviaties te noteren.  

Vervolgens werden de excretiestalen een tweede keer geanalyseerd met GC-MS/MS met 

behulp van een MRM methode. Dit was dezelfde methode als diegene die gebruikt werd bij 

het analyseren van de HLM incubatiestalen. Hiermee kon de aanwezigheid van M1, M2 en 

M3 worden aangetoond. Voor metaboliet M3 werden de beste resultaten verkregen. Het 

resultaat van deze analyse staat weergegeven in Figuur 22.  

Daar waar er bij de resultaten van de niet-chimere muizen geen verschil zichtbaar was tussen 

het pre-administratie en het post-administratie staal was dit verschil bij de chimere muizen 

wel vrij uitgesproken. De stalen waarvan de resultaten zijn weergegeven, bevatten enkel de 

geglucuronideerde metabolieten. In de stalen met de vrije fractie konden moeilijk 

metabolieten gedetecteerd worden. 

3.2.Tren-X 

3.2.1. Supplementen en referentiestandaarden 

Bij de studie rond estradienedione werden twee referentiestandaarden van de parent 

compound (TRC en Steraloids) en één referentiestandaard van de gereduceerde metaboliet 

geanalyseerd op zowel GC-MS als LC-MS.  

De elutie van de parent compound vond op LC-HRMS plaats na 17,58 minuten (H
+
-adduct). 

Er werd een [M+H]
+
-piek gezien met een massa van m/z 271,16931 en dit terwijl de 

theoretische exacte massa van estradienedione m/z 271,16926 bedraagt. Uitgedrukt in ppm 

gaf dit een verschil van 0,185. De adducten met de hoogste abundantie worden weergegeven 

in Figuur 23.  
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Figuur 22 : Analyse van een blanco staal en een staal gecollecteerd gedurende 24 uur na de 

administratie van dimethazine aan een niet-chimere muis (boven) en een chimere muis (onder) 

op GC-MS triple quad. 
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Op GC-MS was er in de stalen van beide referentiestandaarden na 7,148 minuten elutie van 

de parent compound. De standaard die afkomstig was van TRC vertoonde de hoogste 

zuiverheidsgraad. Het resultaat kan in Figuur 24 teruggevonden worden. Ook hier is de 

afsplitsing van een methyl-groep duidelijk zichtbaar in het massaspectrum. De belangrijkste 

piek na de piek van de parent compound (m/z 414,3) is een piek met m/z 399,2.  

Figuur 24 : Analyse van de referentiestandaard van estradienedione op GC-MS (full scan) met 

het chromatogram (boven) en het massaspectrum van estradienedione (onder). 

Figuur 23 : Analyse van de referentiestandaard van estradienedione (TRC) op LC-HRMS met het 

chromatogram (links) en het massaspectrum van estradienedione (rechts). 
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3.2.2. HLM incubatiestalen 

De stalen werden geanalyseerd met LC-MS/MS aan de hand van een precursor ion scan. 

Hierbij zorgde de selectie van drie specifieke productionen (m/z 77, 91 en 105) ervoor dat 

enkel de steroïdcomponenten weergegeven werden. Met behulp van deze methode kon de 

aanwezigheid van de gereduceerde vorm van estradienedione (D1) en de gehydroxyleerde 

vorm van estradienedione (D3) aangetoond worden. 

De incubatiestalen werden vervolgens geanalyseerd met behulp van een full scan op LC-

HRMS (met hetzelfde gradiëntsprogramma als de precursor ion scan op LC-MS). De 

metabolieten waren in alle in vitro incubatiestalen (2 uur, 4 uur en 18 uur) gelijkaardig. In de 

volgende figuren zijn de resultaten van de 18 uur incubatiestalen weergegeven.  

 

Behalve D1 en D3 kon op het LC-HRMS-toestel ook de aanwezigheid van de 

gehydroxyleerde vormen van deze twee metabolieten aangetoond worden (respectievelijk D2 

Figuur 25 : Analyse van de HLM incubatiestalen op LC-HRMS . Een negatieve controle (links) 

wordt vergeleken met het 18 uur incubatiestaal (rechts). 

Tabel 7 : Retentietijden (uitgedrukt in minuten) van de op LC-HRMS gedetecteerde componenten 

van estradienedione in het 18 uur incubatiestaal 
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en D5). De (relatieve) retentietijden van de gedetecteerde componenten zijn ondergebracht in 

Tabel 7. De overeenkomstige chromatogrammen van de voornaamste adducten worden 

weergegeven in Figuur 25. De afwijking van de theoretische massa bedroeg voor geen enkele 

component meer dan 10 ppm. 

Om meer informatie te vergaren rond de structuur van D1 en D3 werd ook een product ion 

scan uitgevoerd op de incubatiestalen. Bij deze scan werden m/z 271 (estradienedione), m/z 

273 (D1) en m/z 287 (D3) als precursor ionen geselecteerd. De scan werd voor deze drie m/z 

waarden meermaals uitgevoerd met een variërende collisie-energie (15 eV, 35 eV en 50 eV). 

De invloed van het opvoeren van deze energie op het fragmentatiepatroon werd dan 

nagegaan. In Figuur 26 en Figuur 27 staan de massaspectra van estradienedione (PC),  D1 en 

D3 verkregen na het uitvoeren van een product ion scan met een collisie-energie van 35 eV.  

Deze spectra geven een idee over het fragmentatiepatroon en vormen een hulpmiddel bij het 

vergaren van structurele informatie. In een artikel van Scarth et al. staat bijvoorbeeld dat 

afwezigheid van een m/z 175-piek in het massaspectrum van een enkelvoudig 

gehydroxyleerde metaboliet wijst op een hydroxylatie op de A- of de B-ring (Figuur 27) [24].  

Figuur 26 : Massaspectra van estradienedione (links) en van metaboliet D1 (rechts) bekomen na het 

uitvoeren van een product ion scan. De omkaderde massawaarden vormen een indicatie voor een reductie 

op de C17 positie. 
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Figuur 27 : Massaspectrum van D3. Een hydroxylatie op de A- of B-ring zal er bij deze 

metaboliet voor zorgen dat de kenmerkende 175-piek niet aanwezig zal zijn. De vorming van 

het fragment met m/z 175 in estradienedione wordt hier ter illustratie getoond [24]. 

Figuur 28 : Analyse referentiestandaard van de gereduceerde vorm van estradienedione op GC-MS 

(full scan) met chromatogram (boven) en massaspectrum (onder). 
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De in vitro incubatiestalen werden eveneens met GC-MSD geanalyseerd. Op dit toestel 

waren, na het uitvoeren van een full-scan, een drietal metabolieten duidelijk terug te vinden. 

De pieken horend bij de 4 uur incubatiestalen waren aan de kleine kant, terwijl de resultaten 

van de 18 uur incubatie wel heel duidelijk waren. Naast D1 (17β-hydroxyestra-4,9-dien-3-

one), waarvan op GC-MS reeds een referentiestandaard werd geanalyseerd (Figuur 28), 

werden er nog twee andere metabolieten gevonden na analyse op dit toestel, meer bepaald D3, 

die ook op LC-MS tweemaal gedetecteerd kon worden, en de geoxideerde vorm van 

estradienedione (D6). Metabolieten D2 en D5 werden op GC-MS niet teruggevonden. 

Figuur 29 : Analyse van het 18 uur in vitro incubatiestaal met estradienedione (A-staal) op GC-MS 

(full scan). Het chromatogram (boven), het massaspectrum van D3 (midden) en het massaspectrum 

van D6 (onder) worden weergegeven. 

PC 

D1 D6 D3 
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In Tabel 8 kunnen de (relatieve) retentietijden van de op GC-MS gedetecteerde metabolieten 

teruggevonden worden.  

Enkele figuren waaronder het massaspectrum van D3 en D6 staan weergegeven in Figuur 29. 

Net als bij de analyse van de standaarden bevatten de resulterende massaspectra ook deze keer 

een piek die overeenstemt met de afsplitsing van een methyl-groep. 

3.2.3. Excretiestalen chimeer muismodel  

Met het muismodel werden D1, D2 en D3 gedetecteerd als meest abundante metabolieten aan 

de hand van een precursor ion scan. Net als bij de analyse van de HLM incubatiestalen op 

LC-MS/MS werden de ionen met m/z 77, 91 en 105 als productionen geselecteerd. De 

retentietijden van de opgespoorde componenten staan opgesomd in Tabel 9. De bijhorende 

chromatogrammen zijn terug te vinden in Figuur 30.  

 

 

 

 

Tabel 8 : Retentietijden (uitgedrukt in minuten) van de gedetecteerde componenten op GC-MS in de HLM 

stalen na incubatie met estradienedione. 

Tabel 9 : Retentietijden (uitgedrukt in minuten) van de gedetecteerde componenten op LC-MS/MS 

(precursor ion scan) in chimere muisurinestalen na administraie van estradienedione. 
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Figuur 30 : Analyse van de excretiestalen op LC-MS/MS (precursor ion scan). Een pre-administratie staal 

(links) wordt vergeleken met een staal gecollecteerd 24 uur na toediening van ‘Tren-X’ bij een chimere 

muis (rechts). 
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4. Discussie  

4.1. Xtreme DMZ 

4.1.1. Stabiliteit 

Zoutzuur (HCl) heeft een zeer negatieve invloed op de stabiliteit van dimethazine. De 

omzetting in methasterone vond plaats aan een zeer hoog tempo. Dit werd ook duidelijk na de 

berekening van de halfwaardetijd. Deze bedroeg slechts een kleine 24 minuten. Door de 

onstabiliteit van dimethazine in een zuur milieu lijkt het irrelevant om metabolieten van 

dimethazine zelf te gaan opsporen. De afbraakproducten zullen praktisch enkel het resultaat 

zijn van modificaties van methasterone. 

In acetaatbuffer zal dimethazine na verloop van tijd eveneens verdwenen zijn maar de afbraak 

verloopt merkelijk trager. De corresponderende halfwaardetijd is ongeveer tien keer hoger 

dan die van de HCl studie. In een oplossing van acetaatbuffer (pH 5,2) zal dimethazine zich 

dus al heel wat stabieler gedragen dan in een zure oplossing met pH 0,5. 

Het derde solvent waarin dimethazine werd opgelost was methanol. Methanol had de meest 

gunstige invloed op de stabiliteit van dimethazine. Het duurt meer dan één volledige dag 

vooraleer de helft van het toegevoegd dimethazine afgebroken is (bij 37°C).  

Het organische solvent zorgde dus voor de langste bewaring. De waterige solventen, 

acetaatbuffer en HCl, zorgden respectievelijk voor een vlotte en een zeer vlotte omzetting in 

methasterone.   

4.1.2. Metabolisme 

Het gebruik van een LC-MS toestel met een hoge resolutie liet toe om de aanwezigheid van 

een zeer minieme hoeveelheid methasterone aan te tonen in het supplement ‘Xtreme DMZ’. 

Zowel dimethazine als methasterone werden met een hoge precisie gedetecteerd in dit 

supplement. Een verschil tussen een theoretische en een experimentele massa van 10 ppm is 

nog net aanvaardbaar dus de waarden die hier werden bekomen (respectievelijk 2,243 en 

1,473), zijn dit zeker. Bij de analyse met LC-HRMS waren M3, M4 en M5 de voornaamste 

gedetecteerde metabolieten in de HLM incubatiestalen.  

De GC-MS analyses vormden een uitstekend aanvulling op de LC-MS analyses. Met GC-

MS/MS werden eveneens drie metabolieten gedetecteerd (M1, M2 en M3) waarvan slechts 

één gemeenschappelijk was met de gevonden metabolieten op LC-HRMS. Wanneer voor GC-



 

 
47 

MS de vergelijking tussen een full scan analyse en de MRM methode wordt gemaakt, wordt 

besloten dat de MRM methode een veel langere detectietijd toelaat. Met een full scan kon 

enkel methasterone zelf gedetecteerd worden. Wanneer we fracties opvingen en deze 

analyseerden in full scan werd wel een metaboliet aangetoond, meer bepaald metaboliet M3 

in fractie 4. Wat de structuur van deze metaboliet betreft, kon de mogelijkheid van een 

hydroxylatie op de D-ring uitgesloten worden. De kenmerkende m/z 143-piek van een 

hydroxylatie op deze positie was namelijk niet aanwezig. Door het vergelijken van deze 

fractie met voorgaande HLM incubatiestudies met methasterone uitgevoerd binnen DoCoLab 

kon deze component geïdentificeerd worden als metaboliet S3 uit het artikel van Geldof et al 

[34]. 

De combinatie van GC-MS en LC-MS heeft er duidelijk voor gezorgd dat er na de HLM 

experimenten een optimale hoeveelheid aan informatie ter beschikking was wat betreft het 

metabolisme van dimethazine. Zo konden dimethazine zelf en metabolieten M4 en M5 enkel 

opgespoord worden met LC-HRMS. Deze metabolieten bevatten respectievelijk vier en drie 

hydroxyl groepen. Het is dus duidelijk gebleken dat LC-MS geschikter is dan GC-MS voor de 

detectie van metabolieten met een hoog aantal hydroxyl functies. Van M1 en M2 werd de 

aanwezigheid dan weer enkel op GC-MS aangetoond. Indien de focus gelegd werd op één van 

de twee methoden was er dus sowieso informatie verloren gegaan.  

In de urinestalen was er een opvallende aanwezigheid van een metaboliet met drie extra 

hydroxylaties (M6). M6 kan beschouwd worden als een metaboliet die typisch is voor de 

muizen. In de muis zullen bij de metabolisatie van steroïden over het algemeen meer 

hydroxylaties optreden. De metabolieten M3, M4 en M5 werden zowel door de niet-chimere 

als de chimere muizen uitgescheiden. In de stalen van de chimere muizen hadden alle 

metabolieten wel een hogere abundantie. De transplantatie van humane levercellen zorgde 

ervoor dat bovenvermelde metabolieten in grotere mate werden uitgescheiden door de 

chimere muizen. Bij het werken met dit model werd naar het fase I en het fase II metabolisme 

gekeken. Metaboliet M3 werd enkel gevonden in de gebonden fractie en zal dus sowieso 

geglucuronideerd worden alvorens het lichaam te verlaten. De overige metabolieten werden 

zowel onder vrije vorm als onder gebonden vorm uitgescheiden. Eerder uitgevoerde 

experimenten in het DoCoLab (Lootens et al.) konden metaboliet M1 eveneens niet aantonen 

na toediening aan chimere muizen [26]. Metaboliet M4, die voordien enkel aan de hand van in 

vitro studies beschreven was, werd ook tijdens deze experimenten geïdentificeerd. Deze 

metaboliet werd door deze onderzoeksgroep naar voor geschoven als een typische humane 



 

 
48 

metaboliet van methasterone en ook uit bovenstaande resultaten blijkt dat deze metaboliet 

vooral aanwezig was in de urine van de chimere muizen. Een tweede analyse van de 

excretiestalen met GC-MS/MS liet in de urine van de chimere muizen enkel detectie van 

geglucuronideerde metabolieten toe. Metaboliet M3, die met LC-HRMS enkel in de gebonden 

fractie teruggevonden werd, was hier de belangrijkste metaboliet. 

4.2. Tren-X 

Estradienedione werd tijdens de analyse van de referentiestandaarden met LC-HRMS 

gedetecteerd met een hoge precisie. Het verschil tussen de theoretische en de experimentele 

massa van estradienedione lag ver beneden het toegelaten maximum van 10 ppm.  

Op LC-MS werden D1 en D3 aan de hand van een precursor ion scan gedetecteerd en aan de 

hand van een daaropvolgende product ion scan werd structurele informatie bekomen. In het 

massaspectrum van D1 was geen piek aanwezig die aan de afsplitsing van een keto-functie op 

C17 gelinkt kon worden. Ook was duidelijk te zien dat een aantal pieken met hoge 

massawaarden, op een verschuiving over een afstand van 2 Da na, overeenkwamen met het 

massaspectrum van de parent compound (Figuur 26). Deze verschuiving is het gevolg van de 

reductie en de hoge massawaarden van de gemeenschappelijke pieken doen vermoeden dat de 

reductie gebeurde op de C17 positie. Wanneer zo’n scan ook op een referentiestandaard van 

de gereduceerde metaboliet werd uitgevoerd, werd zekerheid bekomen over de plaats waarop 

het reductase had aangegrepen. Van de standaard is geweten dat dit de 17β-gereduceerde 

component is en de retentietijd was praktisch identiek. Deze was in beide gevallen ongeveer 

20,03 minuten. Wat D3 betreft kon geconcludeerd worden dat de extra OH-groep op de A- of 

de B-ring was terecht gekomen. In het artikel van Scarth et al. staat immers dat afwezigheid 

van een m/z 175-piek wijst op een hydroxylatie op één van deze twee ringen (Figuur 27) [24]. 

De incubatiestalen werden vervolgens geanalyseerd met LC-HRMS aan de hand van een full 

scan. Op dit toestel was er detectie van D1, D2, D3 en D5. Metaboliet D4 werd niet 

gevonden. De overschakeling op een toestel met een hoge resolutie zorgde voor de detectie 

van twee extra metabolieten. Op basis van literatuurstudie werd reeds gesuggereerd dat D1 de 

belangrijkste metaboliet is van estradienedione en dat bleek ook uit deze resultaten. 

Metaboliet D1 (en in mindere mate D3) had de hoogste abundantie. De aanvullende GC-MSD 

analyse maakte het mogelijk om naast deze twee belangrijke metabolieten ook de geoxideerde 

vorm van estradienedione (D6) in kaart te brengen. Tijdens de analyse van de excretiestalen 

werd enkel gewerkt met een LC-MS toestel met een lage resolutie. Er werd een beperkt aantal 
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metabolieten (D1, D2 en D3 waren het meest abundant) gedetecteerd maar de gebruikte 

precursor ion scan maakte een heel efficiënte detectie mogelijk. Net als bij de analyse van de 

dimethazine stalen leverde het gecombineerd gebruik van LC-MS en GC-MS een optimale 

hoeveelheid aan informatie op (zie Tabel 10). 

 

5. Algemeen besluit 

Wat het metabolisme van dimethazine betreft was er zeer weinig verschil tussen het in vitro 

model en het in vivo model. In de excretiestalen van het chimeer muismodel konden 

metabolieten M1 en M2 echter niet gedetecteerd worden, terwijl deze metabolieten na 

toediening van dimethazine aan humane levermicrosomen probleemloos aangetoond werden. 

Aangezien alle gedetecteerde metabolieten afgeleiden van methasterone waren, lijkt het voor 

dopingcontroles van dimethazine voldoende om enkel voor methasterone te screenen. In de 

estradienedione HLM incubatiestalen werden maar liefst zes metabolieten geïdentificeerd. De 

opgetreden metabolisatiereacties toonden heel wat overeenstemming met de reacties die 

inwerkten op methasterone (Tabel 10). Er werden ook excretiestalen geanalyseerd van muizen 

die ‘TrenX’ toegediend kregen. De meest abundante metabolieten in deze stalen waren D1, 

D2 en D3. Bij beide studies was er dus overeenstemming tussen de metabolieten die 

gedetecteerd werden na toediening van het supplement aan HLM en na toediening aan 

chimere muizen. Er kan daarom gesteld worden dat de microsomen een zeer waardig 

alternatief vormen voor (humane) excretiestudies. Er kon echter weinig informatie verkregen 

worden omtrent de structuur van de gehydroxyleerde metabolieten. Verder onderzoek om te 

achterhalen op welke positie deze hydroxylaties plaatsvonden is dus zeker nodig. 

Tabel 10 : Overzicht van het metabolisme van de supplementen, ‘Xtreme DMZ en ‘Tren-X’ na incubatie 

met HLM en na toediening aan chimere muizen. Een √-teken wijst op een succesvolle detectie. Een 

hydroxylatie wordt aangegeven door OH. 

METABOLIET MODIFICATIE HLM MUIS METABOLIET MODIFICATIE HLM MUIS

DIMETHAZINE geen √ √

METHASTERONE geen √ √

M1 reductie Methasterone √ / D1 reductie Estradienedione √ √

M2 M1 + OH √ / D2 D1 + OH √ √

M3 Methasterone + OH √ √ D3 Estradienedione + OH √ √

M4 M2 + OH √ √ D4 D2 + OH / /

M5 M3 + OH √ √ D5 D3 + OH √ /

M6 M5 + OH / √ D6 oxidatie Estradienedione √ /

DIMETHAZINE ESTRADIENEDIONE

ESTRADIENEDIONE geen √ √
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