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Onderwerp: Bepaling va n testosteron, te stosteronacetaat, testosteronpropionaat en t estosteronbenzoaat i n toedieningsplaatsen.
Bijlage: l.
Doel:
Ontwikkelen van een analysemethode voor de bepaling van testosteron ,
testosteronacetaat, t estosteronpro pionaat en testosteronb enzoaat in
toedieningsplaatsen door midd el van HPLC- UV en driedimensionale HPLCHPTLC.
Samenvatting:
De analysemethode omvat de volgend e stappe n.
Een vloeistof- vloeis tofextraktie .
Het extrakt wordt in twee~ n gedeeld, de helft van het verkregen extrakt wordt enzymatisc h gehydroly seerd.
Het niet-gehydrolysee rd e e n het we l -gehyd ro lyseerde deel worden apart
verder verwerkt als volgt .
Vloeis tofc hromatograf i sc he scheiding op een reversed-phase kolom met
UV de t ekt i e bij 2 golflengten (254 en 280 nm) (HPLC-UV).
Vervolgonderzoek va n geschikte frakties met t\'leedimensionale dunnelaagchromatografie op een normal phase plaat .
De HPTLC platen word en behandeld met reagens, verwarmd en de fluorescent i e waargenomen bij 365 nm (driedimensionale HPLC-HPTLC) .
Conclusie:
De ontwikkelde methode is gesc hi kt geble ken voor de bepaling van testosteron, t es tosteronace t aa t, testosteronpropfanaat en testosteronbenzoaat in t oedieningsplaatsen op het mg/kg niveau . De analysemethode
is vastgelegd in I nt ern Analysevoorschrift nr. A 352. Met de ontwikkelde method e zijn twee monsters onde r zoc ht. In beide mon sters werd
zowel testosteron als t es tosteronpropionaa t aangetoond.
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1. Inleiding
In het kader van het herkeuringaonderzoek van toedieningaplaatsen is
er een analysemethode ontwikkeld voor de bepaling van testosteron en
testosteronesters in toedieningsplaatsen.
Dit verslag beschrijft de ontwikkelde analysemethode en de analyse r esultaten van twee onderzochte monsters.

2. Methode van onderzoek
2.1

Mon2_t~r~o~r~e.!_e.!,d.!,n~

Vanwege de hoge concentratie anabolica op toedieningaplaatsen is een
eenvoudige etherextraktie voldoende om de anabolica uit de toedieningaplaats te extraheren. Testosteronverbindingen kunnen met het e nzym
esterase gehydrolyseerd worden tot het vrije testosteron. Door het
etherextrakt in

twee~n

te splitsen en één van de twee extrakten te

hydrolys e ren zal er in het gehydrolyseerde deel een verlaging van de
te s tosteronverbinding ontstaan en wordt er (meer) testosteron gevormd.

2.2

.Yl~e.!,s!o.fc_!lr~m~t~g.!_a.fi~

De vloeistofchromatograaf omvat:
- twee vloeistofleveringssystemen (Waters 6000 A en M 45).
- automatisch injektiesysteem (Water s WISP)
- dubbelkanaais UV-detektor (Waters 440, 254 nm en 280 nm)
- fraktieverzamelaar (Gilson 202)
- reversed- phase kolom, bes taand e uit een voorkolom (Lichrosorb RP 18,

5

~m,

l e ngte 3 cm,

0 4,6 mm) en

- een analytische kolom (Hyper s il ODS, 5

~m,

l engte 15 cm,

0 4,6 mm)

- twe e loopvloeistoffen (methanol- wat er 95:5 V/V) en methanol-water

5:95 V/V).
Uit proeven is gebleken dat testosteron, testosteronacetaat, testosteronpropionaat e n testosteronbenzoaat vloeistofchroma tisch van elkaar
gescheiden kunnen worden met een methanol-water verhouding van 77/23.
Figuur 1 geeft de scheiding weer van de onderzochte ve rbindingen .
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Figuur 1.

Chromatagram standaardoplossing van testos t eron (1) , testosteronacetaat (2), testosteronpropionaat (3) en testosteronbenzoaat bij twee golflengten (254 nm en 280 nm) volgens
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Hierin is vloeistof A

a

methanol-water 95:5 (V/V)

vloeistof B

a

methanol-water 5:95 (V/V)

en de curve vormen:

Tabel 2 geeft de retentietijden en de piekverhouding bij 254/280
Tabel 2.

Retentietijden en piekverhoudingen
Retentietijd
(min)

verhouding 254/280

2,7

43

2 Testosteronacetaat

5,7

57

3 Testosteronpropionaat

8,5

54

12,0

14

nr. 1 Testosteron

4 Testosteronbenzoaat
2. 3

Piekverhouding

E_u.!!.nelaa~c]!r~m!_ tog_!a!.i!:.

1H!T.!!Cl

Voor het vervolgonderzoek met HPTLC worden een of meer van de volgende
HPLC-frakties apart uitgevangen, afhankelijk van de interesse.
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1 , 7-3 , 7 min

Voor testosteron
testosteronacetaat

4 , 7-6 , 7 min

testosteronpropionaat : 7 , 5-9 , 5 min
testosteronbenzoaat

11 , 0-13 , 0 min .

De frakties worden elk op een aparte HPTLC-plaat gebracht en onderzoch t .
De methode beschreven in Intern Analysevoorschrift nr . A 350 is geoptimaliseerd voor testosteron en de testosteronverbindingen.
De volgende loopvloei s toffen zijn onderzocht :
chloroform:ethanol : tolueen (45:3,5:5) (V/V) (loopvloeisto f I)
hexaan:diethylether :dichloormethaan (4:3:2) (V/V) (loopvloeistof II)
hexaan : dichloormethaan:ethylacetaat ( 1: 2:2) (V/V) (loopvloeistof lil).
Als dipreagens is ethanol/zwavelzuur 95:5 (V/V) gebruikt . Er is gewerkt me t Kieselgel 60 dunnelaagplaten.
Tabel 3 geeft de Rf-waarden van de onderzochte verbindingen en de
fluorescentiekleur bij 365 nm na behand elen met ethanol/zwavelzuur en
na 10 min verwarmen bij 120°C .
Tabel 3 .

Rf-waarden en kl e uren van de HPTLC-vl e kken
Loopsystemen
Rf-waard e n
II
I

Testosteron
Testosteronacetaat
Testost eronpropionaat
Testosteronbenzoaat

*

0 , 48
0 , 76
0 , 78
0,78

0' 10
0,36
0,42
0 , 39

lil

Kleur

0 , 31
0' 77
0 , 79
0 , 78

geel/ groen
gee l/ groen
gee l/ groen
geel/groen

Fluorescentiek leur bij 365 nm na dippen met et hanol/zwa v elzuur en na
10 minut en veno1arme n bij 120°C.

3 . Re s ultaten
De method e is toegepast op twee monster s toedieningsplaaten, afkomstig
uit het herkeuringsond erzoek:
RIKILT nr. 14790
14791

RIVN nr . H 15285 4 (plombe VD/AO 7287)
H 152854 (plombe VD/AO 7288) .

Voor beid e monsters geldt het vol ge nde :
Een analysemonster is volgens Intern Analysevoorschrift A 352 voorbehandeld en in t\o7eeë n gedeeld. Eén deel is gehydrolyseet·d .
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HPLC onderzoek
In het niet-gehydrolyseerde deel werd met HPLC de aanwezigheid van
testosteron en testosteronpropionaat aangetoond, zie figuur 2.
In het wel-gehydrolyseerde deel werd met HPLC een afname van testosteronpropionaat en een toename van testosteron geconstateerd, zie figuur
3.

Conclusie: In het monster is testosteronpropionaat aanwezig, naast
vrij testosteron. Door de hydrolyse wordt testosteronpropionaat omgezet in testosteron, overeenkomstig de verwachting.
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Figuur 3.

RIKILT nr. 14790 na hydrolyse

HPTLC onderzoek
Voor het vervolgonderzoek met HPTLC werden de volgende frakties uitgevangen:
lA

niet-gehydrolyseerd: 1,7-3,7 min (testosteronfraktie)

lB
2A

7,5-9,5 min (testosteronpropionaatfraktie)
wel-gehydrolyseerd

1,7-3,7 min (testosteronfraktie)
7,5-9,5 min (testosteronpropionaatfraktie)

2B

Elk van deze frakties werd op een HPTLC-plaat gebracht en tweedimensionaal ontwikkeld. De resultaten waren als volgt:
lA

Matige vlek van testosteron.

lB

Zeer sterke vlek van testosteronpropionaat (figuur 4).

2A

Zeer sterke vlek van testosteron (figuur 5).

2B

Matige vlek van testosteronpropionaat.
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2A ref. testosteron

M : opbrengplaats monster.
St: opbrengplaats referentie.
Conclusie: Het HPTLC onderzoek bevestigt het HPLC-UV onderzoek; n.l.
de aanwezigheid van testosteronpropionaat en testosteron.
Standaardadditie
Op de HPTLC- plaat werd aan de testosteronfraktie (2A) en de testosteronpropionaatfraktie (lB) respektievelijk testosteron en testosteronpropionaat toegevoegd. Beide HPTLC-vlekken gaven een intensievere
kleur te zien.
Een en ander geeft een extra ondersteuning voor de juistheid van de
hiervoor getrokken conclusies.
Conclusie en aanbeveling
Het is mogelijk met de ontwikkelde analysemethode, beschreven in
Intern Analysevoorschrift A 352 testosteron, testosteronacetaat, testosteronpropionaat en testosteronbenzoaat in toedieningaplaatsen te
identificeren en van elkaar te onderscheiden.
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Bij de HPLC detektie word t bij 2 gol flengten gemete n. Va n een nog betrouwbaarder conclusie verdient het aanbeveling het UV- signaal bij 4
golflengten, dan wel het gehele UV-spectrum te registreren .
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