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LYHENNELUETTELO 

 

AAS Anabolic androgenic steroids Anaboliset androgeeniset steroidit 

APCI Atmospheric pressure chemical ionization Kemiallinen ionisaatio normaali 

ilmanpaineessa 

APPI Atmospheric pressure photoionization Fotoionisaatio normaali 

ilmanpaineessa 

D&S Dilute and shoot Suoraruiskutus-menetelmä 

DHEA Dehydroepiandrosteroni 

DHT Dihydrotestosteroni 

EIC Extracted ion chromatogram Eristetty ionikromatogrammi 

EPI Enhanced product ion Tehostettu tuoteionien seuranta 

ESI Electrospray ionization Sähkösumutusionisaatio 

GC Gas chromatography Kaasukromatografia 

HEPT Height equivalent to a theoretical plate Teoreettisen välipohjan korkeus 

HILIC Hydrophilic interaction liquid chromatography Hydrofiiliseen 

vuorovaikutukseen perustuva nestekromatografia 

ICR Ion cyclotron resonance Ionisyklotroni-resonanssi 

LC Liquid chromatography Nestekromatografia 

LOD Limit of detection Toteamisraja 

LOQ Limit of quantification Määritysraja 

m/z Massa/varaus 

MRM Multiple reaction monitoring Useiden reaktioiden seuranta 

MRPL Minimun required performance limit Toteamisrajan vähimmäisvaatimus 

MS Mass spectrometry Massaspektrometri 

MS/MS Tandem mass spectrometry Tandem massaspektrometri 

MTBE Methyl-tert-butyl-ether Metyyli-tert-butyylieetteri 

O Orbitrap Orbiloukku 

PED Performance enhancing drugs Suoritusta parantavat aineet 

PRM Parallel reaction monitoring Rinnakkaisten reaktioiden seuranta 

Q Quadrupole Kvadrupoli 

SRM Selected reaction monitoring Valitun reaktion seuranta 
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1 JOHDANTO 

Luontaiset steroidiyhdisteet vaikuttavat kehossa moniin erilaisiin prosesseihin ja ne ovat 

välttämättömiä kehon toiminnan ja aineenvaihdunnan kannalta. Koska steroidiyhdisteillä on 

niin tärkeä rooli kehossa, voidaan niitä määrittämällä todeta monia eri sairauksia ja seurata 

henkilön aineenvaihdunnallista tilaa. Steroidien aineenvaihdunta on monimutkaista ja siihen 

liittyy monia eri entsyymiavusteisia reaktioita, mikä tekee niiden määrittämisestä usein 

haastavaa.1 Steroidiyhdisteet, joilla on rakentava ja lihaksia kasvattava vaikutus, käsitetään 

yleisesti suoritusta parantavina aineina (PED) urheilussa. Suoritusta parantavat 

steroidiyhdisteet voivat olla sekä luontaisesti kehossa esiintyviä anabolisia androgeeneja että 

niiden synteettisiä muunnelmia.2 

Steroideja voidaan määrittää useilla eri menetelmillä, kuten vasta-ainemäärityksillä ja 

erilaisilla massaspektrometrisilla (MS) menetelmillä, joihin yhdistetään yleensä 

kromatografinen erotusmenetelmä. Käytetyimmät erotusmenetelmät ovat kaasu- (GC) ja 

nestekromatografia (LC). Massaspektrometristen menetelmien etuja verrattuna vasta-aine 

määrityksiin ovat simultaaninen analyysi, hyvä spesifisyys ja mahdollisuus sekä 

kvantitatiiviseen että kvalitatiiviseen analyysiin.1 

Koska steroidiyhdisteiden määritys on aihealueena hyvin laaja, haluttiin aihetta rajata siten, 

että määrättyjä asioita voitiin käsitellä hieman tarkemmin. Tämän tutkielman tarkoituksena 

on käsitellä anabolisten androgeenisten steroidiyhdisteiden määritystä HPLC-MS/MS-

menetelmällä ja ottaa esille menetelmän erilaisia sovellutuksia. Tutkielmassa keskityttiin 

korkean erotuskyvyn nestekromatografiaan kytkettynä tandem massaspektrometriin, sillä 

LC-MS pohjaiset sovellutukset ovat menetelminä uudempia verrattuna perinteisiin GC-MS 

pohjaisiin analyyseihin. Näkökulmaksi valittiin suoritusta parantavien steroidiyhdisteiden 

havaitseminen ja määritys, vaikka aihetta olisi voitu lähestyä myös muista näkökulmista. 

Käsiteltäväksi näytetyypiksi valittiin virtsanäytteet, koska virtsanäyte on yleisimmin 

kerättävä biologinen näyte, josta steroidiyhdisteitä voidaan määrittää. Lisäksi 

virtsanäytteiden keräys on huomattavasti helpompaa, kuin esimerkiksi verinäytteiden, joten 

virtsa näytematriisina tuntui tässä yhteydessä luonnolliselta lähestymistavalta. 
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2  (U)HPLC-MS/MS 

Laitteisto koostuu korkean erotuskyvyn (HPLC) tai ultra-korkean erotuskyvyn (UHPLC) 

nestekromatografialaitteistosta ja massa-analysaattorikokoonpanosta (MSn), jossa kaksi (tai 

useampi) massa-analysaattoria on asetettu ketjuun peräkkäin tilan tai ajan suhteen. 

Pääpirteittäin toimintaperiaate sisältää analysoitavien molekyylien erotuksen 

nestekromatografialla, yhdisteiden muuttamisen kaasufaasin ioneiksi ja ionisoitujen 

yhdisteiden massa/varaus-suhteen mittaamisen (m/z).3 Laitteisto ja sen pääkomponentit on 

esitetty kuvassa 1. 

Kuva 1. Tyypillisen steroidianalyyseissä käytettävän HPLC-MS/MS laitteiston 

komponentit. 

2.1 Nestekromatografia 

Nestekromatografia on suosittu ja laajasti käytetty analyyttinen erotusmenetelmä. 

Menetelmän etuja ovat herkkyys, automaation helppous, kyky erottaa haihtumattomia tai 

lämpöherkkiä yhdisteitä, sekä sen soveltuvuus tarkkaan kvantitatiiviseen määritykseen. 

HPLC eroaa LC:sta siten, että HPLC:ssa systeemiin tuotetaan korkea paine, kun 

perinteisessä LC:ssa liikkuva faasi virtaa kolonnin läpi painovoiman vaikutuksesta. Korkean 

paineen ansiosta erotus on nopeampaa ja kiinteän stationäärifaasin huokoskoko voi olla 

huomattavasti pienempi, mikä parantaa erotustehokkuutta.4 
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2.1.1 Pumppu 

Jotta pumppaussysteemi soveltuu HPLC-analyysiin, sen on täytettävä tietynlaisia kriteerejä. 

Systeemin täytyy pystyä tuottamaan korkea paine aina 414 baariin asti, siinä on oltava 

tasainen ulossyöttö ja sen on pystyttävä tuottamaan 0,1-10 ml/min virtausnopeus. Lisäksi 

virtaus on pystyttävä toistamaan riittävällä tarkkuudella ja materiaalien täytyy kestää 

erilaisia liuottimia ilman korroosiota.4 

Pumpulla tuotetaan korkea paine, jotta liikkuva faasi saadaan ajettua kolonniin pakatun 

tiiviin stationäärifaasin läpi. Virtausnopeus pyritään pitämään vakiona pumppaussysteemin 

avulla, jotta eluoituminen on tasaista. Virtausnopeus saadaan pidettyä vakiona 

monimäntäisellä pumpulla. Toiminta perustuu siihen, että mäntä ylläpitää painetta samalla, 

kun toinen mäntä pumppaa lisää liikkuvaa faasia pumppuun. Ruiskutuspumppua voidaan 

käyttää, mikäli virtausnopeutta halutaan kontrolloida vielä tarkemmin, mutta sillä ei voida 

tuottaa yhtä suurta paineitta, kuin männällisellä pumpulla, joten se ei sovellu kaikkiin HPLC-

analyyseihin.5 UHPLC:ssa pumppaussysteemin on kyettävä tuottamaan entistä suurempi 

paine hyvin pienillä liuostilavuuksilla, mikä on otettava huomioon instrumentaatiossa.3 

2.1.2 Liikkuva faasi 

Liikkuva faasi sisältää yleensä poolisia ja poolittomia liuottimia, joiden suhdetta liikkuvassa 

faasissa vaihdellaan näytteestä riippuen. Kaasujen ja muiden epäpuhtauksien liukeneminen 

liuottimiin voi aiheuttaa muutoksia retentioajoissa ja tukkia kolonnin.5 Yleisimmin 

käytettävät liuottimet ovat metanoli ja asetonitriili, sillä ne sekoittuvat veteen hyvin, niihin 

liukenee monia erilaisia yhdisteitä ja ne haihtuvat helposti.1 HPLC-liuottimen valinnassa 

tulee huomioida sen soveltuvuus massaspektrometriseen analyysiin, sillä kaikki liuottimet, 

jotka soveltuvat HPLC:aan, eivät sovellu LC-MS-tyyppiseen analyysiin. Metanoli, 

asetonitriili, vesi, sekä LC-MS analyyseissä usein käytettävät etanoli ja kloroformi 

soveltuvat liuottimiksi käytettäessä sähkösumutusionisaatiota (ESI), sillä polaariset 

yhdisteet, joiden ionisointiin ESI:ta yleensä käytetään, liukenevat niihin hyvin.6 Edellä 

mainittujen yhdisteiden lisäksi steroidianalyyseissä liikkuva faasi sisältää yleensä happoa, 

yleisimmin muurahaishappoa.7-10 Happoa voidaan käyttää esimerkiksi 

käänteisfaasierotuksessa, sillä pH:n ollessa yli 7,5 stationäärifaasi voi muodostaa liukoisia 

yhdisteitä ja se voi hydrolysoitua.4 

Puskureita käytettäessä suositaan yleisesti ammoniumasetaattia, -formaattia tai -

bikarbonaattia fosfaatti- ja natriumasetaattien sijaan, sillä ne aiheuttavat vähemmän 
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ionisuppressiota. Ionisuppression, eli signaalin vaimenemisen minimoimiseksi, puskurin 

määrä pyritään pitämään mahdollisimman pienenä.6 

Jos liikkuvan faasin koostumus pysyy vakiona koko erotuksen ajan, kyseessä on 

isokraattinen eluointi. Menetelmä johtaa usein liian pitkiin retentioaikoihin ja heikkoon 

resoluutioon. Tällaisissa tapauksissa voidaan käyttää gradienttimenetelmää, jossa poolisten 

ja poolittomien liuottimien suhde vaihtelee erotuksen aikana. Gradienttimenetelmää 

käytetään etenkin silloin, kun näyte sisältää useita eri yhdisteitä, joiden poolisuus vaihtelee. 

Käänteisfaasierotuksessa, jossa käytetään gradienttimenetelmää, liuottimen poolisuus on 

alussa suhteelliseen korkea ja sitä lasketaan vähitellen. Gradienttimenetelmällä saadaan 

eroteltua yhdisteet suhteellisen lyhyessä ajassa ilman, että ensimmäisten yhdisteiden 

piikkien resoluutio kärsii tai viimeisten yhdisteiden piikit levenevät. Piikkien leventyminen 

kertoo hitaasta eluutiosta. Gradienttimentelmää käytettäessä virtausnopeuden kontrollointi 

on isokraattiseen menetelmään verrattuna haastavampaa, sillä liikkuvan faasin koostumus 

muuttuu jatkuvasti.5 

2.1.3 Kolonni ja stationäärifaasi 

Kolonnina käytetään ohutta putkea, johon stationäärifaasi on pakattu. Stationäärifaasi 

koostuu yleensä kiinteästä silikasta tai alumiinioksidista. Stationäärifaasissa voidaan käyttää 

kiinteiden aineiden lisäksi tutkittavien analyyttien kanssa vuorovaikuttavia nestemäisiä 

yhdisteitä, jotka ovat sitoutuneet tukimateriaaliin.5 Steroidianalyyseissä yleisimmin käytetty 

kolonni on ns. C18-kolonni, jossa tukimateriaaliin on sitoutunut 18-hiilisiä alkyyliketjuja.1  

Useimmissa tutkimuksissa kolonnin halkaisija oli 2,1 mm, pituus 150 mm ja huokoskoko 

1,7–3,5 µm. Lämpötila pidettiin yleisimmin 30 ja 55 °C:een välillä.7-12 Erottuminen perustuu 

stationäärifaasin ja liikkuvan faasin välisiin vuorovaikutuksiin. Yhdisteet, jotka sitoutuvat 

stationäärifaasiin voimakkaimmin eluoituvat hitaimmin ja puolestaan heikoimmin sitoutuvat 

yhdisteet eluoituvat nopeimmin.5 UHPLC-kolonni eroaa HPLC kolonnista siten, että se on 

yleensä paljon HPLC-kolonnia pienempi ja kolonnin erotustehokkuus on entistä suurempi.3 

Normaalin HPLC-kolonnin lisäksi voidaan käyttää esikolonnia. Tutkimuksissa käytettiin 

esimerkiksi trapping-kolonnia12 ja Van Guard-esikolonnia.8 Esikolonnia käytetään mm. 

kasvattamaan analyysikolonnin elinikää sekä poistamaan epäpuhtauksia ja yhdisteitä, jotka 

sitoutuvat stationäärifaasiin irreversiibelisti.4 

Kun stationäärifaasi on liikkuvaa faasia poolisempaa, menetelmää kutsutaan 

normaalifaasierotukseksi. Mikäli tilanne on toisin päin, kyseessä on ns. käänteisfaasierotus. 
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Käänteisfaasierotuksessa yhdisteen poolisuuden laskiessa retentioaika kasvaa. 

Käänteisfaasimenetelmässä stationäärifaasissa voidaan käyttää kovalenttisesti sitoutuneita 

alkyyliketjuja tai esimerkiksi fenyyliyhdisteitä.1, 5 Alkyyliketjut muodostuvat 4-30 hiilestä, 

joista yleisimmin käytetty on aiemmin mainittu 18-hiilinen ketju.1 

Polaaristen yhdisteiden nopea eluoituminen käänteisfaasikolonnista voi heikentää 

ionisaatiotehokkuutta ja polaariset häiriötekijät koeluoituvat tällaisessa tilanteessa 

todennäköisemmin, mikä aiheuttaa ionisuppressiota. Ilmiön välttämiseksi voidaan käyttää 

C18 kolonnin sijaan hydrofiiliseen vuorovaikutukseen perustuvaa kolonnia (HILIC), jolloin 

pooliset analyytit eluoituvat myöhemmin ja eluenttiliuos sisältää suuremman määrän 

orgaanisia yhdisteitä. Ionisaatiotehokkuus ESI:lla paranee, kun orgaanisten yhdisteiden 

pitoisuus liuoksessa on suurempi.6 Normaalin C18 ja HILIC kolonnien lisäksi tutkimuksissa 

on käytetty esimerkiksi C18:n ja fenyyli/heksyyli yhdistelmää.12 

2.1.4 Detektori 

Detektori sijaitsee kolonnin jälkeen ja se rekisteröi näytteen tuottamia vastesignaaleja.5 

Eniten käytetty HPLC detektori on niin sanottu UV-absorptio detektori, koska suurin osa 

keskikokoisista ja suurista molekyyleistä absorboi UV-säteilyä. Tässä tutkielmassa 

käsiteltävän massaspektrometrin (MS) käyttö detektorina on niin ikään yleistä, sillä sen 

avulla voidaan tunnistaa erotettuja yhdisteitä ja se soveltuu tarkkaan kvantitatiiviseen 

analyysiin. Erilaisissa sovellutuksissa voidaan käyttää edellä mainittujen lisäksi 

fluoresenssi- tai taitekerroindetektoria, sekä elektrokemiallista detektoria.4 

2.1.5 Erotuksen parametrit 

Tasapainoa liikkuvan faasin ja stationäärifaasin suhteen kuvaa vakio Kc, joka voidaan laskea 

yhtälöstä 1: 

𝐾𝑐 =
(𝑎𝐴)𝑆

(𝑎𝐴)𝑀
≈

𝑐𝑆

𝑐𝑀
,         (1) 

jossa (aA)S kuvaa yhdisteen A aktiivisuutta stationäärifaasissa ja (aA)M yhdisteen A 

aktiivisuutta liikkuvassa faasissa. Koska suurimmassa osassa erotuksista yhdisteiden 

pitoisuudet ovat hyvin pieniä, voidaan Kc:n likiarvo laskea käyttäen yhdisteen 

konsentraatioita eri faaseissa (cS ja cM). Kc:n arvosta voidaan päätellä kuinka kauan aikaa 

yhdisteen eluoitumiseen kuluu. Aikaa, joka kuluu pumppauksen/ruiskutuksen ja 

eluoitumisen välillä, kutsutaan retentioajaksi (tR).5  
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Koska Kc on riippuvainen kolonnista ja virtausnopeudesta, yhdisteen affiniteetin 

kvantitatiivinen mitta, joka ei ole riippuvainen kolonnin geometriasta, voidaan laskea 

kaavalla 2: 

𝑘𝑐 =
𝐾𝐶𝑉𝑆

𝑉𝑀
,          (2) 

jossa kc on retentiotekijä, VS kolonnissa olevan stationäärifaasin tilavuus ja VM kolonnissa 

olevan liikkuvan faasin tilavuus.5 

Jotta voidaan erottaa kaksi tai useampi yhdiste toisistaan, niiden retentioaikojen täytyy erota 

toisistaan. Retentioaikojen eron suhdetta kuvaa selektiivisyystekijä α, joka saadaan laskettua 

retentiotekijöiden avulla kaavasta 3: 

𝛼 =
𝑘𝐵

𝑘𝐴
,          (3) 

jossa B ja A kuvaavat eri yhdisteitä.5 

Erotustehokkuutta kuvaavat teoreettisten välipohjien lukumäärä ja teoreettisen välipohjan 

korkeus (HETP), jotka riippuvat kolonnin pituudesta yhtälön 4 mukaan. Yhtälössä N on 

teoreettisten pohjien lukumäärä, L on kolonnin pituus ja H on HETP. 

𝑁 =
𝐿

𝐻
           (4) 

H voidaan määrittää jakamalla eluutiopiikin keskihajonnan neliö kolonnin pituudella. 

Keskihajonnan määrittämiseen voidaan käyttää approksimaatiota, olettaen että Gaussin 

eluutiopiikki on suurin piirtein kolmion muotoinen, jolloin pohjan korkeus voidaan 

määrittää yhtälön 5 mukaan, jossa W on piikin leveys ja tR retentioaika. 

𝐻 =
𝐿𝑊2

16𝑡𝑅
2          (5) 

Alentamalla teoreettisen välipohjan korkeutta, välipohjien lukumäärä kasvaa. Välipohjien 

lukumäärää kasvattamalla voidaan maksimoida erotustehokkuus. Pohjan korkeus on 

riippuvainen liikkuvan faasin virtausnopeudesta, joten erotustehokkuus saadaan 

maksimoitua optimoimalla virtausnopeus van Deemterin yhtälöllä 6. 

𝐻 = 𝐴 +
𝐵

𝑣
+ 𝐶𝑣         (6) 

Yhtälössä H kuvaa teoreettisen välipohjan korkeutta, A on vakio, joka kuvaa analyytin 

mahdollisia kulkureittejä stationäärifaasin läpi ja sen arvo laskee sitä mukaan, mitä 
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vähemmän stationäärifaasia on pakattu kolonniin. B kuvaa systeemissä tapahtuvaa 

pituussuuntaista diffuusiota ja C on vakio, joka kuvaa analyytin adsorptioastetta ja 

desorptiota stationäärifaasin suhteen. Liian alhainen virtausnopeus kasvattaa 

pituussuuntaista diffuusiotekijää (
𝐵

𝑣
), jolloin pohjan korkeus kasvaa. Liian korkea 

virtausnopeus puolestaan kasvattaa termiä 𝐶𝑣, mikä heikentää kolonnin erotustehokkuutta. 

Alhaisilla virtausnopeuksilla erotuksen ongelma on diffuusio ja korkeilla nopeuksilla 

adsorptio. Adsorption takia analytti eluoituu hitaasti, mikä aiheuttaa piikin leventymistä.5 

Resoluutio puolestaan kertoo, kuinka hyvin eri piikit erottuvat toisistaan kromatogrammissa. 

Se voidaan määrittään yhtälön 7 mukaan retentioaikojen ja piikkienleveyksien suhteesta. 

𝑅𝑆 =
2[(𝑡𝑅)𝐵−(𝑡𝑅)𝐴]

𝑊𝐵+𝑊𝐴
         (7) 

2.2 Massaspektrometria 

2.2.1 Ionilähde 

Analyytit voivat olla erotuksen jälkeen neutraalissa muodossa tai ioneina. 

Massaspektrometriaa varten analyyttien tulee olla kaasufaasin ioneja, joten neutraalit 

yhdisteet täytyy ionisoida ja nestefaasin ionit täytyy muuttaa kaasufaasin ioneiksi. Ionisointi 

tapahtuu ionilähteessä.1 

Tyypilliset ionisointimenetelmät ovat ESI, kemiallinen ionisaatio normaali ilmanpaineessa 

(APCI) ja fotoionisaatio normaali ilmanpaineessa (APPI), joista yleisimmin käytetyt ESI ja 

APCI ovat ns. pehmeitä ionisointimenetelmiä. Pehmeillä ionisaatiotekniikoilla 

fragmentaatiota tapahtuu vähemmän. ESI:ta käytetään hyvin poolisille yhdisteille ja APCI:ta 

huonosti ionisoituville yhdisteille.1 Vapaiden steroidien ionisointi ESI:lla voi olla haastavaa, 

sillä ne ovat neutraaleja ja suhteellisen poolittomia yhdisteitä, eivätkä ne yleensä sisällä 

funktionaalisia ryhmiä, jotka pystyisivät kantamaan varauksen. Esimerkiksi APCI:ta on 

käytetty parantamaan LC-MS herkkyyttä tutkittaessa vapaita steroideja.6 

2.2.2 Massa-analysaattori  

Steroidianalyyseissä usein käytettäviä massa-analysaattoreita ovat kvardupoli- (Q), 

ioniloukku- ja lentoaika-analysaattorit (TOF).1 Muita analysaattorityyppejä ovat esimerkiksi 

magneettisektori-, elektrostaattisektorianalysaattorit, sekä ioniloukun kaltainen 

ionisyklotronimassaspektrometri (ICR).13 
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Kvadrupolimassaspektrometrissa varautuneet molekyylit kiihdytetään kvadrupolin läpi.13 

Sähkökentän vaikutuksesta ionin liikerata on mutkitteleva.4 Jos ionit ajautuvat liian kauas 

keskilinjalta, ne törmäävät metallisauvoihin tai säiliön seinämiin eivätkä päädy detektorille. 

Kvadrupoli voidaan säätää siten, että vain yhdisteet, joiden massa/varaus-suhde (m/z) on 

määrätyllä välillä, päätyvät detektorille.13 Kvardupolin etuna on analyysin nopeus ja laitteen 

hinta.4 

Ioniloukkuanalysaattorin toimintaperiaate on samankaltainen, kuin kvadrupolin. Ionit 

erotellaan sähkökentän avulla niiden m/z-suhteen perusteella. Ionin tullessa sähkökenttään, 

se saa kullekin m/z-arvolle ominaisen kiertoradan.13 Ioniloukku varastoi ioneja, joita voidaan 

vapauttaa massa-selektiivisesti detektorille muuttamalla jännitettä. Jännitteen muutoksen 

myötä ionista tulee epästabiilimpi, jolloin se pääsee poikkeamaan kiertoradaltaan ja 

kulkeutumaan detektorille. Ioniloukkuanalysaattori on kompakti ja edullinen, kuten 

kvadrupolikin ja sillä voidaan saavuttaa alhaiset toteamisrajat.4 

TOF-analysaattori erottelee ionit lentoajan perusteella. Erotus perustuu ionien kineettiseen 

energiaan ja nopeuteen. Ioneilla, joilla on sama varaus, on yhtä suuri kineettinen energia. 

Lentoaika Tf voidaan laskea kaavasta 8: 

𝑇𝑓 =
𝐿

𝑣
,           (8) 

jossa L on putken pituus ja v ionin nopeus. Koska putken pituus ja ionilähteen jännite ovat 

vakioita analyysin aikana, lentoajan voidaan olettaa olevan suoraan verrannollinen m/z-

suhteen neliöjuureen seuraavasti (yhtälöt 9 ja 10): 

𝐸𝑘 =
1

2
∗ 𝑚𝑣2 = 𝑧𝑉         (9) 

𝑇𝑓 = 𝐿√
𝑚

𝑧
√

1

2𝑉
∝ √

𝑚

𝑧
.         (10) 

Mitä suurempi ionin massa on, sitä pidempi sen lentoaika on. Pitkä lentoaika saattaa 

heikentää resoluutiota. Toinen haaste suurimassaisten ionien mittaamisessa on, että ne eivät 

välttämättä saavuta optimaalista nopeutta. Ongelma voidaan ratkaista lisäämällä lentoputken 

päähän reflektori, joka heijastaa siihen kulkeutuneet ionit vastakkaiseen suuntaan. Nopeat 

ionit kulkeutuvat kauemmaksi reflektoriin, kuin hitaat ionit, joten saman m/z-suhteen 

omaavat ionit kulkeutuvat detektorille yhtä aikaa, minkä seurauksena resoluutio paranee.13 

Yleisesti suurimmat rajoittavat tekijät TOF:n käytössä ovat resoluutio ja herkkyys, eikä 

toistettavuuskaan ole yhtä hyvä, kuin esimerkiksi kvadrupolilla. TOF:n suurin etu on sen 
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nopeus, simultaanisuus ja laaja mittausalue. Sillä voidaan saada signaaleja erittäin nopeasti, 

mikä asettaa omat vaatimuksensa mittauselektroniikalle.4 

2.2.3 Tandem massaspektrometri 

Tandem MS:n tavallisin analysaattorin kokoonpano on kolmoiskvadrupoli. Ensimmäisessä 

kvadrupolissa valitaan ionit, jotka halutaan analysoida, jolloin muut ionit jäävät systeemin 

ulkopuolelle, eli se toimii ns. suodattimena. Toinen kvadrupoli toimii törmäyskennona, jossa 

törmäyskaasu (yleensä Argon) fragmentoi molekyylit. Kolmannessa kvadrupolissa 

tutkittavat fragmentit valitaan ja mitataan.1 Kolmoiskvadrupolin lisäksi on saatavilla monia 

muita kokoonpanoja, joissa voidaan yhdistellä erilaisia jo aiemmin mainittuja massa-

analysaattorikomponentteja ja niiden ominaisuuksia.3 Yleisimmin käytetyt mittaustilat ovat 

valitun reaktion seuranta- ja useiden reaktioiden seurantatila (SRM-tila ja MRM-tila).1  

2.2.4 Molekyylimassaspektri, kokonaisionikromatogrammi ja eristetty 

ionikromatogrammi 

Massaspektri muodostetaan intensiteetin ja m/z-suhteen avulla. Suurimman intensiteetin 

piikki asetetaan suhteellisen runsauden arvoksi 100 %. Muiden yhdisteiden suhteellinen 

runsaus saadaan suhteuttamalla signaalin intensiteetti suurimpaan intensiteettiin (100 %). 

Kun ionin varaus on yhdenarvoinen (+1), sen m/z-suhde on suoraan verrannollinen sen 

massaan.4 Kuvassa 2 on esitetty testosteronin (1) molekyylimassaspektri, jossa testosteronin 

molekyyli-ionin (M+-ioni) tuottama signaali nähdään m/z-suhteella 288.14 Fragmentaation 

seurauksena spektrissä nähdään useita muitakin signaaleja, joista suurin intensiteetti on m/z-

suhteella 124 (M+-ioni, josta on irronnut CO-CH2-H2O-CH3) (2). Muita merkittäviä 

signaaleja nähdään kohdissa 147 (B ja C renkaiden välisten sidosten katkeaminen) ja 246 

(M+, josta on irronnut CO-CH2).
15 
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Kuva 2. Testosteronin (1) molekyylimassaspektri.14 

Kokonaisionikromatogrammissa (TIC) nähdään kaikki analyysin aikana ionisoituneet 

yhdisteet. TIC saadaan mittaamalla tiettyä massa-aluetta toistuvasti kromatografisen 

erotuksen aikana. Väli asetetaan siten, että se kattaa kaikkien analyyttien massat. Toistuvilla 

mittauksilla havaitut intensiteetit summataan. Eristetty ionikromatogrammi (EIC) 

puolestaan nimensä mukaisesti eristetään kokonaisdatasta. EIC:sta voidaan tarkastella 

esimerkiksi yksittäistä ionia. Kromatogrammissa intensiteetti esitetään ajan funktiona.16 

Androsteroniglukuronidin kokonaisionikromatogrammi on esitetty kuvassa 3. 

Kuva 3. Androsteroniglukuronidin TIC.17 
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3 LUONTAISET ANABOLISET ANDROGEENIT JA 

NIIDEN JOHDANNAISET 

Testosteroni (1) on merkittävin luontainen anabolinen androgeeni eli lihasmassaa kasvattava 

steroidiyhdiste.18 Testosteroni koostuu 19 hiilen rungosta, joka sisältää neljä toisiinsa 

kiinnittynyttä rengasrakennetta, kaksi metyyliryhmää ja kaksoissidoksen C4:n ja C5:n 

välillä. Lisäksi rakenteessa on karbonyyliryhmä C3:ssa ja hydroksyyliryhmä C17:ssa (kuva 

4).2 

1 

Kuva 4. Testosteronin rakenne. 

Suurin osa testosteronista tuotetaan kiveksen välisoluissa, mutta sitä muodostuu myös 

lisämunuaisten tuottamista heikoista androgeeneista. Naisilla testosteronia muodostuu 

munasarjoissa ja lisämunuaisissa, mutta sen määrä on huomattavasti pienempi, kuin 

miehillä. Testosteroni vaikuttaa moniin eri prosesseihin kehossa. Huomattavin vaikutus sillä 

on miehen sukupuolispesifisten ominaisuuksien kehitykseen, mihin viitataan sanalla 

androgeeninen. Lisäksi se vaikuttaa mm. keskushermoston toimintaan, käyttäytymiseen ja 

lihasmassan kasvuun, sekä sen ylläpitoon. Voimakkaan anabolisen vaikutuksensa takia 

testosteronista on tehty monia muunnelmia, joilla on pyritty mm. kasvattamaan anabolista 

tehoa, minimoimaan androgeenista vaikutusta, kasvattamaan aineenvaihdunnallista 

puoliintumisaikaa, vähentämään adsorptioastetta lihaksen sisäisissä varastoissa ja 

rajoittamaan ensimmäisen vaiheen aineenvaihduntaa.18 Aineenvaihdunnan vaiheilla, 

viitataan erilaisiin aineenvaihdunnan entsyymisysteemeihin kehossa, joihin liittyy monia 

kemiallisia reaktioita. Reaktiot voidaan jaotella vaiheen I ja vaiheen II reaktioihin. Hapetus-
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, pelkistys- ja hydrolyysireaktiot luokitellaan vaiheen I ja konjugaatioreaktiot vaiheen II 

reaktioiksi.19 

Testosteronin muuntelu kohdistetaan yleensä C17:sta tai muualle kuusihiilisiin renkaisiin. 

C17 β-hyrdoksyyliryhmän esteröinti (kuva 5) lisää yhdisteen lipidiliukoisuutta, mikä saa 

yhdisteen vapautumaan verenkiertoon hitaasti. Tämä seurauksena saavutetaan 

pitkäaikaisempi vaikutus ja yhdisteen maksatoksisuus vähenee. Yleisesti ottaen esterit (3) 

vapautuvat verenkiertoon sitä hitaammin, mitä pidempi niiden hiiliketju (R) on.2 

  1       3 

Kuva 5. Testosteronin β-hyrdoksyyliryhmän esteröinti. 

Testosteronin C17 α-aseman alkylointi (kuva 6) tuottaa oraalisesti aktiivisia yhdisteitä, sillä 

niillä on kyky ohittaa ensimmäisen vaiheen aineenvaihdunta.18 Vaikutus perustuu 

alkyloinnin seurauksena syntyneeseen steeriseen esteeseen, josta esimerkkinä alla oleva 

17α-metyylitestosteroni (4).2 

  1       4 

Kuva 6. Testosteronin α-aseman alkylointi 17α-metyylitestosteroniksi (4). 

C17-alkyloitujen yhdisteiden lisäksi oraalisesti aktiivisia yhdisteitä ovat myös C1-

metyloidut muunnelmat.2 Muualle kohdistetut muunnelmat kasvattavat yleisesti ottaen 

yhdisteen anabolista tehoa.18 Testosteronin muuntelulla onkin pystytty kasvattamaan 

anabolista tehoa, mutta ei täysin poistamaan androgeenista vaikutusta.2, 18 
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Rakenteensa perusteella anaboliset androgeeniset steroidit (AAS) voidaan jaotella neljään 

luokkaan: konjugoituneet ja konjugoitumattomat yhdisteet, joissa karbonyyliryhmä C3:ssa, 

sekä konjugoituneet ja konjugoitumattomat yhdisteet, joissa hydroksyyliryhmä C3:ssa20 tai 

vaiheen I ja vaiheen II tuotteiksi.9 Myös muita rakennejaotteluita voidaan tehdä.21 

Vaiheen I reaktiot lisäävät yhdisteeseen jonkin funktionaalisen ryhmän, jonka jälkeen se voi 

reagoida edelleen vaiheen II reaktiolla. Vaiheen II reaktioita ovat esimerkiksi sulfonointi ja 

glukuronidaatio.19 Esimerkki glukuronidaatio- (5) ja sulfonointituotteista (6) on esitetty 

kuvassa 7. 

  5      6   

Kuva 7. Testosteronin glukuronidi- ja sulfaattimuodot. 

Testosteronin lisäksi elimistössä muodostuu luontaisesti useita muitakin steroidiyhdisteitä, 

joilla on sekä anabolinen että androgeeninen vaikutus. Näistä merkittävin on 5α-

dihydrotestosteroni eli DHT (7). Lisämunuaisten kuoriosassa muodostuvista heikoista 

androgeeneista merkittävimmät ovat dehydroepiandrosteroni eli DHEA (8) ja 

androstenedioni (9). 19-hiilisten anabolisten androgeenien lisäksi elimistössä muodostuu 

muuntelun kannalta merkittävää 18-hiilistä 19-nortestosteronia eli Nandrolonia (10). 

Nandrolonista on tehty muunnelmia, esimerkkinä sen dekanoaattiesteri (11) (kuva 8), koska 

nandrolonilla on muihin anabolisiin androgeeneihin verrattuna heikompi androgeeninen 

vaikutus. Huolimatta lukuisista muunnelmista useimmat synteettiset ja luontaiset anaboliset 

androgeenit ovat testosteronin kaltaisia sekä rakenteeltaan että toiminnaltaan.18 Luontaisten 

anabolisten androgeenien metaboliaa on esitetty kuvassa 9. 



16 

 10      11 

Kuva 8. Nandroloni (10) ja sen dekanoaattiesteri (11). 

Kuva 9. Merkittävimpien luontaisten anabolisten androgeenien aineenvaihduntaa. 
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Huomattavaa on, että testosteroni (1) muuttuu estradioliksi (12) eli naishormoniksi 

aromataasin seurauksena.18 Reaktio tapahtuu liittämällä ensin C19:n kaksi 

hydroksyyliryhmää, jota seuraa dehydroksylaatio. Dehydroksylaatiossa vesimolekyyli 

eliminoituu ja muodostuu aldehydi. Kolmannen reaktion mekanismia ei täysin tunneta, 

mutta formiaatti-ionin eliminoituminen johtaa A-renkaan aromatisoitumiseen, jollon 

muodostuu estradioli (12).22 DHT:n (7) muodostuminen tapahtuu puolestaan 5α-reduktaasin 

avulla, jolloin testosteroni (1) pelkistyy.18 
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4 STEROIDIYHDISTEIDEN OSOITTAMINEN 

VIRTSANÄYTTEISTÄ 

HPLC-MS/MS menetelmää voidaan käyttää sekä alustavaan testaukseen että varmentaviin 

analyyseihin. Alustavalla testauksella selvitetään suoritusta parantavien steroidiyhdisteiden, 

niiden aineenvaihduntatuotteiden tai markkereiden esiintyminen näytteessä. Kyseessä on ns. 

seulonta-analyysi ja sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi henkilökohtaisen steroidiprofiilin 

luomiseen. Steroidiprofiili perustuu tiettyjen steroidiyhdisteiden määritykseen, sekä niiden 

pitoisuuksien keskinäisiin suhteisiin näytteessä. Varmentava menettely puolestaan 

kohdistetaan mahdolliseen löydökseen. Varmentavat analyysit ovat tärkeitä, sillä niillä 

voidaan saada kiinni virheellisiä tuloksia ja tarkentaa mahdollisen löydöksen laatua.23 

4.1 Näytteiden käsittely 

Steroidien pitoisuuksia voidaan määrittää virtsasta, joka on näytematriisina monimutkainen, 

sillä se sisältää useita luonnollisia aineita ja suorituskykyä parantavien aineiden pitoisuudet 

ovat yleensä todella pieniä. Näytteenkäsittelyllä (kuva 11) pyritään ensisijaisesti 

parantamaan selektiivisyyttä poistamalla häiriötekijöitä ja laskemaan toteamisrajaa 

esikonsentroimalla näyte.24 Useimmat  analyysimenetelmät hyötyvät näytteen 

esikäsittelystä, jossa poistetaan näytematriisista suolat, proteiinit ja mahdollisesti muita 

häiritseviä yhdisteitä, vaikka näytteenesikäsittelyn vaiheeet pyrittäisiin minimoimaan.6 

Näytteet standardoidaan sisäisillä standardeilla. Sisäinen standardi on yleensä jokin stabiili 

isotooppileimattu analyytti tai vaihtoehtoisesti yhdiste, joka on rakenteeltaan analyytin 

kaltainen.24 Standardina voidaan käyttää myös ei-biologisia steroideja, kuten epimeerejä, 

mutta isotooppileimattujen standardien osittain identtinen rakenne verrattuna analyytteihin 

ja samanlaiset kromatografiset ominaisuudet tarjoavat lähes täydellisen sisäisen standardin.1 

Lisätyn sisäisen standardin määrä näytteissä on vakio ja eri tekijöiden vaikutus standardeihin 

oletetaan olevan samanlainen, kuin analyytteihin analyysin aikana.24 Sisäisen standardin 

käytöllä pystytään näin ollen kompensoimaan useiden erilaisten sekä systemaattisten että 

satunnaisten virheiden vaikutusta tuloksiin. Kalibrointi perustuu näytteen ja standardin 

tuottamien vastesignaalien vertaamiseen. Vasteiden vertailulla on mahdollista määrittää 

analyytin pitoisuus näytteessä, jos sisäinen standardi toimii näytematriisissa ideaalisesti. 

Kalibroinnin virheet voivat johtua esimerkiksi siitä, että standardin vastesignaali on 

riippuvainen analyytin konsentraatiosta, standardi vaimentaa/vahvistaa analyytin 

vastesignaalia tai matriisin/analyysiolosuhteiden vaikutus standardiin on erilainen, kuin 
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analyyttiin, jolloin kalibrointi on suoritettava muilla tavoin esimerkiksi ulkoisella 

kalibroinnilla.4  

Virtsanäytteet sisältävät entsyymejä, jotka muuttavat steroidiyhdisteitä 

glukuronidikonjugaateiksi (16)24 glukuronidaation kautta. Glukuronidaatiossa yhdisteeseen 

lisätään entsyymiavusteisesti glukuronihapporyhmä (17).25 Yleensä glukuronidikonjugaatit 

(16) muutetaan takaisin vapaaseen steroidimuotoon analyysiä varten24, hydrolysoimalla ne 

β-glukuronidaasilla (kuva 10).9 Glukuronidikonjugaattien lisäksi virtsassa esiintyy 

steroidien sulfaattikonjugaatteja (esim. yhdiste 6),6, 8 jotka pysyvät muuttumattomina 

hydrolyysistä huolimatta.7  

 16        17 

Kuva 10. Glukuronidikonjugaatin hydrolyysi β-glukuronidaasilla, jossa R kuvaa 

steroidiyhdistettä.26 

Neste-neste-uuttoa ja kiinteäfaasiuuttoa (SPE) käytetään näytteiden puhdistamiseen. 

Uuttoliuottimien ja kiinteäfaasiuuton kiinteän faasin valinnalla on suuri merkitys analyysin 

kannalta, sillä ne määrittävät mitä yhdisteitä näytteestä voidaan analysoida.24 

Kuva 11. Steroidianalyysin normaalin näytteenkäsittelyn vaiheet. 

Suurin osa virtsan sisältämistä AAS:ta on vaiheen II tuotteita eli esimerkiksi sulfaatti- (6) tai 

glukuronidikonjugaatteja (5). Kattavaa analyysia varten täytyy huomioida niin ikään vaiheen 
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I tuotteet (esim. yhdiste 1). Vaiheen I ja vaiheen II tuotteiden poolisuus eroaa toisistaan, 

mikä asettaa omat haasteensa näytteenkäsittelyyn. Stanotsololin (18) (kuva 12) 

aineenvaihduntatuotteita käsittelevässä tutkimuksessa vaiheen I tuotteille käytettiin neste-

neste-uuttoa. Yhdisteiden alhaisen poolisuuden takia liuottimena käytettiin metyyli-tert-

butyylieetteriä (MTBE).9 MTBE:n suhteellinen poolisuus (0,124) on hyvin alhainen 

verrattuna moniin muihin orgaanisiin liuottimiin. Esimerkiksi etyyliasetaatin suhteellinen 

poolisuus on melkein kaksinkertainen verrattuna MTBE:iin. Suhteellisella poolisuudella 

kuvataan yhdisteen kykyä liuottaa poolisia/poolittomia ja varautuneita/neutraaleja 

yhdisteitä.27 

      18 

Kuva 12. Stanotsololi. 

Vaiheen II tuotteet ovat yleisesti vesiliukoisia, lukuun ottamatta metyloituja tuotteita, jotka 

liukenevat pääsääntöisesti orgaaniseen faasiin alhaisen poolisuuden takia. Stanotsololi-

tutkimuksessa vaiheen II tuotteille käytettiin kiinteäfaasiuuttoa (SPE), joka osoittautui 

tehokkaaksi menetelmäksi.9 SPE:n etu on, että sitä voidaan käyttää sulfaatti- ja 

glukuronidikonjugaattien (16) samanaikaiseen erotukseen. Lisäksi sen avulla voidaan 

esikonsentroida näytepitoisuus jopa 10-kertaiseksi, mikä mahdollistaa sellaisten yhdisteiden 

havaitsemisen, joiden pitoisuus on hyvin pieni.28 

Eräässä steroidiprofiilianalyysissä kiinteäfaasiuutossa käytettiin Oasis HLB-patruunoita28, 

joiden etu verrattuna perinteiseen silika-pohjaiseen kiinteäfaasiuuttoon on korkea 

kapasiteetti, pienet eluutiotilavuudet, poolisten yhdisteiden suurempi takaisinsaanto ja 

alhainen havaitsemisraja. Yleisesti SPE on poolisille yhdisteille huomattavasti neste-neste-

uuttoa tehokkaampi menetelmä.29 

Sentrifugoinilla voidaan erottaa esimerkiksi proteiineja näytematriisista. Tutkittavat 

analyytit saadaan supernatantin mukana erotettua sedimentoituneesta aineksesta. 

Supernatantti kuivataan evaporoimalla, jolloin esimerkiksi uuttoliuottimet saadaan 

haihdutettua ja korvattua analyysissä käytettävillä liuottimilla uudelleenliuotuksen avulla.1 
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4.1.1 Suoraruiskutusmenetelmän soveltaminen näytteiden käsittelyssä 

Minimaalisen näytteenkäsittelyn lähtökohtana on suoraruiskutusmenetelmä (D&S), jota 

sovellettiin analyyseissä, joissa tutkittiin useita eri yhdisteitä.7, 12 Menetelmällä tarkoitetaan 

alunperin sitä, että näyte laimennetaan sopivalla sisäisellä standardilla ja analysoidaan.6 

Suoraruiskutusmenetelmän suurin ongelma on yleensä esikolonnin tukkeutuminen 

liukenemattomien yhdisteiden takia, mutta erityisesti ”backflush”-menetelmällä on todettu 

olevan ns. pesuvaikutus, joka poistaa matriisiepäpuhtaudet ja estää esikolonnin 

tukkeutumisen.12 ”Backflush”-menetelmässä kolonnin läpi tuleva virtaus käännetään 

vastakkaiseen suuntaan sen jälkeen, kun normaali HPLC-erotus on ollut käynnissä jonkin 

aikaa. Se soveltuu puhdistuksen lisäksi yhdisteiden kokonaismäärän arviointiin, koska sillä 

voidaan eluoida joitakin kolonniin voimakkaasti sitoutuneita yhdisteitä suhteellisen lyhyessä 

ajassa.30 

Koska suoraruiskutusmenetelmässä näytematriisi on kompleksisempi, kuin puhdistetuilla 

näytteillä, kolonnin tukkeutumisen lisäksi mahdolliset matriisiefektit, retentioajan 

muutokset, ionisupression/-vahvistuksen vaikutukset ja signaalihäiriöt täytyy ottaa 

huomioon. Edellä mainittujen tekijöiden ehkäisemiseksi monikohdennetussa analyysissä 

käytettiin kaksiulotteista online-loukkukolonnia. Esikolonnin käyttö mahdollisti suuremman 

ruiskutustilavuuden vaikuttamatta piikkien muotoon.12 

Suoraruiskutusmenetelmää käytettiin analyyseissä yleisesti ajan ja rahan säästämiseksi ja se 

mahdollistaa analyysin laajalle joukolle eri yhdisteitä. Se soveltuu sekä yhdisteille, jotka 

erittyvät muuttumattomina virtsaan että yhdisteille, jotka metaboloituvat ennen virtsaan 

erittymistä.12 Eräässä seulonta-analyysissä D&S-menetelmää sovellettiin lisäämällä 

uutettuihin näytteisiin 10 % (v/v) alkuperäistä virtaa. Menetelmää käytettiin pääasiassa, 

koska jotkut pienet molekyylit, kuten finasteridikarboksyylihapon aineenvaihduntatuote, 

eivät päädy orgaaniseen faasiin neste-neste-uutossa.7  

4.2 Menetelmän luotettavuuden arviointi 

Analyysimenetelmän validointiin vaikuttaa tutkittava aine. Yhdisteet on jaoteltu sen 

mukaan, onko laboratorion määritettävä aineen konsentraatio kvantitatiivisesti vai ei. 

Aineille, joiden pitoisuuden kvantitatiivista määritystä ei vaadita, on määritettävä 

toteamisraja (LOD), joka kuvaa alhaisinta pitoisuutta, joka voidaan määrittää riittävän 

luotettavasti. Toteamisrajaa verrataan MRPL-arvoihin (toteamisrajojen 

vähimmäisvaatimuksiin) arvioitaessa menetelmän käyttökelpoisuutta tutkittaessa suoritusta 
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parantavia aineita.23 Virtanäytteistä määritettävien anabolisten androgeenien MRPL-arvoja 

on esitetty taulukossa 1 esimerkkiyhdisteiden avulla.31 

Yhdisteiden tunnistamisessa ja menetelmän toteamiskyvyn arvioinnissa on käytettävä 

vertailumateriaalia. Mikäli vertailumateriaalia ei ole saatavilla, voidaan käyttää valmista 

dataa tai validoitua viitekokoelmaa, kuten esimerkiksi kontrolloidun tutkimuksen tarkasti 

karakterisoituja näytteitä. Laboratorion on osoitettava menetelmän kyky todeta ja tunnistaa 

määritettävät analyytit, sekä erottaa samankaltaiset yhdisteet toisistaan. Lisäksi yhdisteen 

tunnistamisen kriteerit on määritettävä.23 

Arvioitaessa menetelmän luotettavuutta on määritettävä mm. toistettavuus ja uusittavuus. 

Menetelmällä täytyy näin ollen saada samankaltaisia tuloksia huolimatta pienistä 

muutoksista analyysiolosuhteissa. Lopputulosten kannalta kriittiset muuttujat on kyettävä 

kontrolloimaan tarkasti analyysin aikana. Lisäksi kontaminaatio näytteenkäsittelyn ja 

analyysin aikana tulee minimoida.23 

Taulukko 1. Luontaisten ja synteettisten anabolisten androgeenien toteamisrajojen 

vähimmäisvaatimuksia (MRPL-arvoja) virtanäytteitä analysoitaessa.31 

 MRPL (ng/ml) 

Synteettiset anaboliset androgeeniset steroidit 5 

17α-metyylitestosteroni (4) 2 

Stanotsololin (18) 2 

Luontaiset anaboliset androgeeniset steroidit 2 

19-norandrosteroni (19) 

 

2 

Boldenoni (20) 

 

5 
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Laboratorio voi itse kehittää menetelmät kvantitatiivisesti määritettäville yhdisteille. 

Menetelmänkehityksen ja validoinnin yhteydesssä on määritettävä mm. spesifisyys, 

selektiivisyys, toistettavuus, totamis- ja määritysrajat ja lineaarinen mittausalue. Edelleen 

ristikontaminaatiota tulee välttää ja vertailumateriaaleja tulee käyttää, mikäli mahdollista. 

Menetelmän tulee olla luotettavasti toistettava eri aikoina ja eri toimijoiden suorittamana 

(uusittavuus) ja sen tarkkuus on raportoitava. Lisäksi menetelmän mittaus- ja matriisihäiriöt 

on pyrittävä minimoimaan. Edellä mainittujen menetelmien lisäksi laboratorio voi kehittää 

itse muita menetelmiä luotettavuuden arvioimiseksi.23 

Steroidiprofiilianalyyseissä menetelmän luotettavuuden arvioinnissa hydrolyysiä tulee 

kontrolloida isotooppileimatulla A-glukuronidilla (21) (kuva 13) tai vaihtoehtoisella 

tarkoitukseen soveltuvalla yhdisteellä. Derivaatioastetta on puolestaan seurattava 

androsteronin johdannaisten (22 ja 23) (kuva 14) avulla. Lisäksi on käytettävä vähintään 

kahta laadunvarmistusnäytettä.32 

      21 

Kuva 13. Androsteroni-D4-Glukuronidi. 

  22       23 

Kuva 14. Androsteronin mono-O-TMS ja di-O-TMS johdannaiset. 
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Tarvittaessa osanäytteiden tilavuus on säädettävä ominaispainon (SG) ja urheilijan 

sukupuolen mukaan. Testosteronin (1) ja epitestosteronin (24) suhde on määritettävä 

korjatuista piikeistä ja niiden LOQ tulee olla < 2 ng/ml.3 Lineaarisen alueen tulee kattaa 

kullakin sukupuolella normaalisti esiintyvät markkerien pitoisuusalueet. Lisäksi yhdistetyn 

standardiepävarmuuden uc:n tulee noudattaa taulukossa 2 esitettyjä kriteerejä.32 

Taulukko 2. Steroidiprofiilianalyysin yhdistetyn standardiepävarmuuden (uc) kriteerejä 

määritettävän yhdisteen tietyllä pitoisuudella.32 

Määritettävä yhdiste Pitoisuus uc (%) 

Testosteroni (1) 

Epitestosteroni (24) 

Androsteroni (25) 

Etiokolanoloni (26) 

5α-androstaani-3α,17β-dioli (27) 

5β-androstaani-3α,17β-dioli (28) 

LOQ ≤ 30 

Androsteroni (25) ja Etiokolanoloni (26) 5xLOQ ≤ 20 

5α-androstaani-3α,17β-dioli (27) ja 

5β-androstaani-3α,17β-dioli (28) 

5xLOQ ≤ 25 

Testosteroni (1) ja Epitestosteroni (24) > 5 ng/ml ≤ 20 

Testosteroni (1)/Epitestosteroni (24)-suhde > 5 ng/ml ≤ 15 

Testosteroni (1)/Epitestosteroni (24)-suhde ≤ 5 ng/ml 

 Toisella tai molemmilla 

≤ 30 

 

4.3 Steroidiprofiili 

Steroidiprofilointiin käytetään yleisesti GC-MS:a tai GC-MS/MS:a32, mutta HPLC-

MS/MS:a käyttämällä on niin ikään pystytty kehittämään lupaavia menetelmiä 

steroidiprofilointiin.8, 28 

Kuvassa 15 on esitetty luontaiset steroidiyhdisteet, joiden pohjalta henkilökohtainen 

steroidiprofiili luodaan. Määritettävät yhdisteet ovat androsteroni (25), etiokolanoloni (26), 

5α-androstaani-3α,17β-dioli (27), 5β-androstaani-3α,17β-dioli (28), testosteroni (1) ja 

epitestosteroni (24). 32 
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        Kuva 15. Steroidiprofiilianalyysissä määritettävät yhdisteet. 

Lisäksi taulukossa 3 esitetyt steroidien pitoisuuksien suhteet tutkitaan jokaisesta näytteestä. 

Analyyseissä tulee ottaa huomioon vapaat steroidit, sekä β-glukuronidaasilla 

hydrolysoitavat konjugoituneet yhdisteet. Luontaisten AAS:n käyttö voi muuttaa yhden tai 

useamman markkerin määrää tai niiden keskinäistä suhdetta steroidiprofiilissa. Muutos 

virtsasta määritettävässä steroidiprofiilissa voi johtua useista eri tekijöistä, kuten muiden 

anabolisten steroidien, istukkahormonin (miehillä), aromataasi inhibiittoreiden, anti-

estrogeenien, 5α-reduktaasi-inhibiitoreiden, alkoholin (etanoli), ketokonasolin tai muiden 

samanlaisten yhdisteiden käytöstä, sekä naamiointiyhdisteiden tai nesteenpoistajien käytöstä 

ja mikrobikasvustosta. Epätavalliset pitoisuudet ja pitoisuuksien suhteet on esitetty 

taulukossa 3.32 
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Taulukko 3. Steroidiprofiilianalyyseissä virtsanäytteistä määritettävät luonnollisten 

steroidiyhdisteiden epätavalliset suhteet ja pitoisuudet.32 

Määritettävät yhdisteet Suhde 

Testosteroni (1)/Epitestosteroni (24) ≥ 4,0 

Androsteroni (25)/Testosteroni (1) ≤ 20 

5α-androstaani-3α,17β-dioli (27)/ 

5β-androstaani-3α,17β-dioli (28) 

≥ 2,4 

Määritettävä yhdiste Pitoisuus 

Testosteroni (1) ≥ 200 ng/ml (miehet) 

≥ 50 ng/ml (naiset) 

Epitestosteroni (24) ≥ 200 ng/ml (miehet) 

≥ 50 ng/ml (naiset) 

Androsteroni (25) ≥ 10 000 ng/ml 

 

Etiokolanoloni (26) ≥ 10 000 ng/ml 

5α-androstaani-3α,17β-dioli (27) ≥ 250 ng/ml (miehet) 

≥ 150 ng/ml (naiset) 

 Kun yhdisteiden 27 ja 24 suhde ≥ 10 

sukupuolesta riippumatta 

 

Tutkimuksessa, jossa hyödynnettiin UHPLC-MS/MS-menetelmää, pyrittiin optimoimaan 

analyysiolosuhteet. UHPLC:n eri olosuhteiden testaamisen jälkeen lopullinen analyysi 

suoritettiin 150 mm:n C18-kolonnilla, jonka halkaisija oli 2,1 mm ja huokoskoko 1,7 µm. 

Paras erotus saavutettiin 25 °C lämpötilassa gradienttimenetelmällä. Eluentteina käytettiin 

vettä ja asetonitriiliä, joihin oli lisätty muurahaishappoa.  Asetonitriilin osuutta nostettiin 

lineaarisesti 5 %:sta 37 %:iin 25 minuutissa virtausnopeudella 300 µl/min. Tämän jälkeen 

asetonitriilin osuus nostettiin 3 minuutiksi 95 %:iin, jota seurasi 8 minuutin uudelleen 

tasapainotus. Massaspektrometrisessa mittauksessa testattiin ESI-positiivista ja – 

negatiivista tilaa QTOF-massa-analysaattorilla. Huomioitavaa on, että näytteitä ei 

hydrolysoitu ennen analyysia, joten suurin osa yhdisteistä oli konjugoituneessa muodossa.  

Paras konjugoituneiden steroidien mittausherkkyys saavutettiin negatiivisella tilalla, jolloin 

konjugoituneet steroidiyhdisteet mitattiin deprotonoidussa muodossa [M-H]-. 

Tutkimuksessa testattiin törmäysenergian vaikutusta resoluutioon ja analyysituloksiin. 
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Asteittaisella törmäysenergian nostolla 5 eV:sta 70 eV:iin saatiin huomattavasti enemmän 

tietoa fragmentaatiosta, kuin alhaisella vakiotörmäysenergialla (kuva 16).28 

 

Kuva 16. Esimerkki asteittaisen törmäysenergian noston vaikutuksesta mittaustuloksiin, 

jossa DHEAG on yhdisteen 8 glukuronidikonjugaatti (16).28 

Ei-kohdennetussa steroidiprofilointitarkoituksessa tehdyssä tutkimuksessa pyrittiin niin 

ikään optimoimaan analyysiolosuhteet ottaen huomioon minimaalinen näytteenkäsittely. 

Erotuksen optimointi ei eronnut merkittävästi edellä käsitellystä analyysistä, jossa käsiteltiin 

asteittaista törmäysenergian nostoa. Sisäiseen kalibrointiin käytettiin neljää deuteroitua 

standardia ja näytteiden tilavuus normalisoitiin kaavalla 100 µl*1,02/SG, jossa 1,02 on 

virtsan teoreettinen suhteellinen tiheys ja SG refraktiometrilla määritetty suhteellinen tiheys. 

Erotuksen optimointi tehtiin pääasiassa eri yhdisteiden samanaikaisen eluution 

ehkäisemiseksi.8 

Massaspektrometriset olosuhteet optimoitiin ESI-negatiiviselle tilalle vaiheen II 

steroidiyhdisteitä, kuten glukuronidikonjugaatteja (16) varten, koska näytteenkäsittely ei 

sisältänyt hydrolyysiä. Optimointi mahdollisti useampien analyyttien havaitsemisen, sekä 

matriisihäiriöiden ja näytteen esikäsittelyn minimoinnin. Massaspektrometrissa käytettiin 

QTOF-systeemiä. Analyysi suoritettiin kolmella eri törmäysenergialla (10, 20, 40 eV).8 
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Ei-kohdennetun analyysin haasteena verrattuna kohdennettuun analyysiin on havaittujen 

analyyttien suuri määrä ja datan analysointi. Ei-kohdennetussa analyysissä datan 

prosessointia optimoitiin laadunvarmistusnäytteiden avulla. Alustava mittausdata käsiteltiin 

ottaen huomioon 10 ppm:n massavirheen, isotooppien yhdistymisen ja retentioajan 0,15 min 

toleranssin. Lisäksi datan analysoinnissa jouduttiin käyttämään useita erilaisia tilastollisia 

menetelmiä. Menetelmällä pystyttiin havaitsemaan yli 3000 metaboliittia, joista yli 60 %:lle 

löytyi tietokannasta jonkinlainen vastaavuus. Jokaisen näytteen ioneista n. 300 pystyttiin 

luotettavasti mittaamaan.8 

4.4 Kohdentamaton steroidianalyysi 

Kohdentamattomassa analyysissä mitataan kaikki näytteestä havaitut analyytit, joten 

kyseessä on aina ns. seulonta-analyysi riippumatta siitä tehdäänkö analyysi varsinaisessa 

seulonta vai steroidiprofilointitarkoituksessa. Seulontatutkimuksessa, jonka tavoitteena oli 

havaita mahdollisimman monta pientä molekyyliä, näytteenkäsittelyssä sovellettiin D&S-

menetelmää. Näytteenkäsittelyssä käytettiin neste-neste-uuttoa vaiheen II 

sulfaattikonjugaattien (esim. yhdiste 6) eristämiseksi, jotka pysyvät muuttumattomina 

hydrolyysistä huolimatta. Nestekromatografiset olosuhteet pyrittiin optimoimaan. Kuten 

aiemmin mainituissa steroidiprofilointitutkimuksissa nestekromatografia suoritettiin 

UHPLC-systeemillä, ionisaatio ESI:lla ja mittaus Full Scan-tilalla. Massa-analysaattorina 

käytettiin kvadrupoli-orbiloukkusysteemiä (QO). Olosuhteiden optimointi ei eronnut 

merkittävästi yllä mainituista steroidiprofilointitutkimuksista. Eluentteina käytettiin vettä ja 

asetonitriili/vesi-liuosta (90/10, v/v), joihin oli lisätty muurahaishappoa ja 

ammoniumformiaattia. Gradientti aloitettiin hieman pienemmällä prosenttiosuudella ja 

nostettiin asteittain 100 % asti, jota seurasi uudelleentasapainotus 5 %:iin. Tutkimus 

kohdistui polariteettivaihteluun, minkä johdosta massa-analysaattoriksi valittiin orbiloukku. 

Jännitteeksi valittiin +4,0 kV (positiivinen polariteetti) ja -3,8 kV (negatiivinen polariteetti). 

Menetelmä validoitiin noudattaen virallisen dopingtestauksen suuntaviivoja ja kriteerejä. 

Menetelmällä pystyttiin havaitsemaan ioneja, joiden ionisupressio oli >70 % ja yhdisteitä, 

joiden uuton takaisinsaanto oli <20 %. Kvantitatiivinen validointi osoitti hyvää analyyttistä 

suorituskykyä lineaarisuuden suhteen. Tarkkuus vaihteli 2,4-17 %:n, välitarkkuus 1,2-4,1 

%:n ja yhdistetty mittausepävarmuus 3,2-18 %:n välillä. Kyseistä menetelmää onkin 

sovellettu virallisten dopingnäytteiden analysointiin. Menetelmä tarjoaa korkean MS 

spesifisyyden, ilman havaitsemisherkkyyden laskua ja sillä voidaan tunnistaa kaikki 
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yhdisteet, jotka voidaan havaita LC/MS systeemillä sekä positiivisella että negatiivisella 

ionisaatiotilalla.7  

Kohdentamattomasta steroidianalyysistä kerätystä datasta saadaan tietoa henkilön yleisestä 

aineenvaihdunnallisesta tilasta, josta voi heijastua suoritusta parantavien yhdisteiden 

mahdollinen käyttö. Lisäksi saatua aineistoa voidaan käsitellä uusien tuntemattomien 

suoritusta parantavien yhdisteiden (PED) löytämiseksi,7 mikä on suuri etu verrattuna 

kohdennettuun analyysiin. Kohdentamattomalla analyysillä voidaan näin ollen havaita 

odotettujen yhdisteiden lisäksi myös muita ennalta odottamattomia yhdisteitä.8 

4.5 Kohdennettu steroidianalyysi 

Synteettisiä steroideja käsittelevässä kohdennetussa analyysissä tutkittiin rakenteen, 

ionisaatioprofiilin ja herkkyyden suhdetta toisiinsa  käyttäen C18-kolonnia, ESI:ta ja 

kolmoiskvadrupolia. Kohdennetut analyytit ionisoitiin positiivisella tilalla ja niitä käytettiin 

prekursori-ioneina MRM-analyysissä. Törmäysenergia ja kolmoiskvadrupoli optimoitiin 

herkkyyden ja selektiivisyyden perusteella. Ionisaatioprofiilia tutkittiin suhteessa 

rakenteellisiin ominaisuuksiin (esim. C3:n, C17:n ja funktionaalisten ryhmien asema). 

Yhdisteet jaettiin neljään ryhmään, konjugaation ja C3:n funktionaalisen ryhmän 

(keto/hydroksyyli) perusteella. Ryhmään I kuuluivat konjugoituneet yhdisteet, joissa keto-

ryhmä C3:ssa (esim. yhdisteet 1, 10 ja 20), ryhmään II konjugoitumattomat yhdisteet, joissa 

keto-ryhmä C3:ssa (esim. yhdiste 29), ryhmään III konjugoituneet yhdisteet, joissa 

hydroksyyliryhmä C3:ssa (esim. yhdiste 30) ja ryhmään IV konjugoitumattomat yhdisteet, 

joissa hydroksyyliryhmä C3:ssa (esim. yhdiste 19). Tulosten perusteella rakenne vaikutti 

merkittävästi ionisaatioprofiiliin ja protonoituneiden ionien stabiilisuuteen. Ryhmän I 

yhdisteillä todettiin olevan hyvä protoniaffiniteetti ja stabiilius ja ne tuottivat yhdessä 

ryhmän II yhdisteiden kanssa eniten [M+H]+-ioneja. Konjugoituneet/konjugoitumattomat 

steroidit, joilla hydroksyyliryhmä C3:ssa tuottivat puolestaan runsaasti [M+H-H2O]+- tai 

[M+H-2H2O]+-fragmentti-ioneja. Tällaisen rakenteen omaavilla steroideilla osoittautui 

olevan suhteellisen korkeat toteamisrajat, heikosta stabiiliudesta ja monien erilaisten 

fragmentti-ionien muodostumisesta johtuen. Menetelmä validoitiin 78 steroidiyhdisteen 

simultaaniseen määrittämiseen käyttäen [M+H]+- tai [M-nH2O+H]+-ioneja prekursori-

ioneina. Kuvassa 18 on esitetty prekursori-ionin vaikutus toteamisrajoihin.20 



30 

 

  29     30 

Kuva 17. Oksimetoloni ja 4-kloro-4-androsten-3α-ol-17-one. 

Kuva 18. Prekursori-ionin vaikutus toteamisrajaprofiiliin kohdennetussa 

steroidianalyysissä.20 

Eri aineenvaihduntavaiheiden tuotteiden samanaikaiseen havaitsemiseen kehitetyssä 

menetelmässä käytettiin niin ikään ESI:a ja kolmoiskvadrupolia ja SRM-tilaa. Menetelmän 

näytteenkäsittelyssä hyödynnettiin metanoli/vesi-liuoksella käsiteltyä C18-kolonnia, 

perinteisen uuton sijaan. Kolonni pestiin vedellä ja analyytit eluoitiin metanolilla. 

Näytteenkäsittely oli yksinkertaisempi ja nopeampi verrattuna perinteiseen menetelmään ja 

sitä voidaan helposti hyödyntää tulevaisuudessa.21 

Yhdisteet jaettiin rakenteensa perusteella 4 ryhmään poiketen edellä mainitusta 

tutkimuksesta. Ryhmässä I olivat konjugoituneet yhdisteet (esim. yhdisteen 20 glukuronidi 

(16)), ryhmässä II glukuronidiyhdisteet, joissa Δn_3CO tai pyratsolirengas (esim. yhdisteen 

10 glukuronidi (16)), ryhmässä III glukuronidit, joissa ei Δn_3CO:ta ja ryhmässä IV 

sulfaattiyhdisteet (esim. yhdisteen 10 sulfaattikonjugaatti). Konjugoitumattomat ja ryhmän 

II glukuronidit ionisoitiin positiivisella tilalla ja ne tuottivat pääasiassa [M+H]+-ioneja. 
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Ryhmän II yhdisteiden muodostama pääasiallinen ioni osoittautui olevan [M+NH4]
+. 

Negatiivisella tilalla kaikki glukuronidit, sekä sulfaattikonjugaatit muodostivat [M-H]- -

ioneja. Sulfaattiyhdisteiden positiivisen tilan ionisaatiota tutkittiin myös, mutta ionisaation 

käytettiin lopulta negatiivista tilaa, sillä se tuotti voimakkaimman signaalin. Menetelmässä 

sovellettiin jo aiemmin käsiteltyä polariteettivaihtelua. Menetelmä validoitiin vaadittujen 

standardien mukaisesti useimmille analyyteille.21 

Menetelmällä pystyttiin havaitsemaan tärkeitä pitkäaikaisia aineenvaihduntatuotteita, joita 

ei perinteisellä menetelmällä havaita ja joille ei ole saatavilla kaupallisia standardeja. 

Tällaisia yhdisteitä ovat esimerkiksi jotkin metyylitestosteronin (4), stanotsololin (18) ja 

boldenonin (20) vaiheen II konjugaatit. Vaikka menetelmä käsitteli synteettisesti tuotettuja 

yhdisteitä, sitä voidaan hyödyntää niin ikään kehon luontaisille steroideilla ja sitä kautta 

steroidiprofiloinnissa.21 

Vaikka kohdennetuissa steroidianalyyseissä käytetään yleensä kolmoiskvadrupolia ja 

SRM/MRM-tilaa, myös QTOF-MRM-menetelmää9 sekä PRM-tilaa (rinnakkaisten 

reaktioiden seuranta) ja kvadrupoli-orbiloukku systeemiä käyttämällä saatu hyviä tuloksia 

kohdennetuissa steroidianalyyseissä.11 QTOF-MRM-menetelmässä näytteenkäsitellyssä 

vaiheen I tuotteille käytettiin MTBE-uuttoa ja vaiheen II tuotteille SPE:a, jolloin molempien 

vaiheiden tuotteet saatiin kerättyä analysoitavaan näytteeseen. SPE:n avulla näytepitoisuus 

saatiin esikonsentroitua 10-kertaiseksi.9 PRM-tilaa käytettäessä näytteenkäsittely tehtiin 

puolestaan normaalilla menetelmällä, johon kuului sisäinen standardointi, hydrolyysi ja 

neste-neste-uutto.11  

PRM-menetelmässä käytettiin normaaliin tapaan C18-kolonnia, gradienttimenetelmää ja 

sähkösumutusionisaatiota. Suurin [M+H]+ todettiin positiivisella (Full Scan-tila). 

Tuoteionispektri viittasi molekyylimassaltaan alle 100 Da:n ioneihin, jotka olivat peräisin 

7:stä analyytistä. Näille ioneille törnäysenergiaa nostettiin, jotta protonoituneet fragmentit 

voitiin havaita.11 

Menetelmän luotettavuuden arvioinnissa noudatettiin virallisia standardeja. LOD:t olivat 

vähintään 25 kertaa alhaisemmat, kuin vaadittavat MRPL-arvot. Menetelmällä ei havaittu 

endogeenisia häiriötä odotetuilla retentioajoilla blank-virtsanäytteillä, eikä eristetty 

ionikromatogrammi (EIC) osoittanut häiritseviä endogeenisia yhdisteitä, joten toteamisrajat 

olivat hyvin alhaiset. Yli 75 % takaisinsaannot uutosta edesauttoivat pienten pitoisuuksien 

määritystä ja osoittivat näytteenkäsittelyn soveltuvuuden kaikille analyyteille. Alhaisten 
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toteamisrajojen lisäksi menetelmän tarkkuus oli hyvä. Toistettavuutta tutkittiin päivien 

sisäisten ja päivien välisten määritysten avulla, joissa molemmissa suhteellinen keskihajonta 

oli alle 15 %.11 

Validoinnin ja tulosten nojalla PRM-tilan käyttöä QO-MS/MS:n kanssa voidaan pitää 

tarkkana, selektiivisenä ja herkkänä menetelmänä, jolla voidaan havaita AAS:a ja niiden 

kaltaisia yhdisteitä. Ainuttakaan väärää positiivista/negatiivista tulosta ei todettu. 

Menetelmällä on tutkittu yli 10 000 näytettä, ilman virheellisiä negatiivisia/positiivisia 

tuloksia.11 Kuvassa 19 on esitetty perinteinen kolmoiskvadrupoli-MRM/SRM-menetelmä 

suhteessa QO-PRM-systeemiin. 

 

Kuva 19. Yleisesti käytettävän kolmoiskvadrupoli-SRM/MRM-menetelmän ero verrattuna 

QO-PRM-menetelmään.11  

PRM-tilan lisäksi MRM-tilaa on verrattu EPI-tilaan (tehostettu tuoteionien seuranta), mutta 

näillä kahdella ei havaittu selkeää eroa. Molempien mittausten tehokkuus osoittautui 

varmentavissa analyyseissä yhtä hyväksi hyvin alhaisillakin pitoisuuksilla. Tutkimuksessa 

todettiin EPI-tilan olevan hyödyllinen väline suoritusta parantavien yhdisteiden 

tunnistamisessa MRM-tilan rinnalla. EPI-tilaa voidaan käyttää varmentamaan MRM-tilan 

epävarmoja tuloksia. Tutkimuksessa ionisointi suoritettiin ESI:lla ja massa-analysaattorina 

käytettiin QO:ta. QO perustuu kolmoiskvadrupoliin, jonka kolmas kvadrupoli sisältää 

ioniloukkuominaisuuksia.33 
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5 YHTEENVETO 

Korkean erotuskyvyn nestekromatografia kytkettynä tandem massaspektrometriin on hyvä 

työkalu rutiinianalyyseihin tutkittaessa anabolisia androgeenisia steroideja. Menetelmä 

sisältää lukuisia mahdollisuuksia erilaisille sovellutuksille. Erilaisten analyysiolosuhteiden 

optimoinnilla ja instrumentaation variaatioilla on voitu tuottaa hyvin tarkkoja menetelmiä 

niin seulonta-analyyseihin, kuin varmentaviin menettelyihinkin. 

HPLC-MS/MS:a soveltavat menetelmät sisältävät useita vaiheita, joita vaihtelemalla ja 

optimoimalla voidaan saada lisää tietoa mitattavan näytteen analyyteistä. Esimerkiksi 

törmäysenergian asteittaisella nostolla saadaan huomattavasti enemmän tietoa 

fragmentaatiosta, kuin vakio törmäysenergialla.28 Polariteettivaihtelu-menetelmällä 

puolestaan voidaan havaita enemmän analyyttejä, kuin pelkällä positiivisella/negatiivisella-

tilalla. Polariteettivaihtelulla pystytään myös tutkimaan eri yhdisteiden ionisaatiota 

suhteessa niiden rakenteeseen, mitä voidaan hyödyntää tulevissa tutkimuksissa.7,21  

Mittaustilojen vertailua on tehty perinteisten SRM/MRM ja PRM-,11 sekä EPI-tilan33 välillä, 

joista etenkin PRM-tilalla on saatu lupaavia tuloksia. PRM-tilaa käyttämällä toteamisrajat 

ovat hyvin alhaiset ja menetelmä on arvioitu erittäin luotettavaksi. Validoinnin nojalla 

kyseistä menetelmää voidaan käyttää virallisten näytteiden analysoimiseksi.11 

Edellä mainittujen lisäksi näytteen esikäsittelyä on pystytty optimoimaan siten, että 

mahdollisimman moni yhdiste saadaan analysoitua. Näytteiden esikäsittelyn ristiriita on 

saada mahdollisimman edustavat näytteet ja hyvät tulokset mahdollisimman vähäisellä 

käsittelyllä, sillä minimaalinen näytteenkäsittely säästää sekä aikaa että rahaa. Minimaalinen 

näytteenkäsittely mahdollistettiin yleensä instrumentaation avulla. 

Suoritusta parantavien aineiden analysointi kehittyy jatkuvasti. Uusia tuntemattomia 

yhdisteitä tuotetaan koko ajan, minkä vuoksi myös analyysimenetelmien on kehityttävä. 

HPLC-MS/MS on suhteellisen uusi menetelmä steroidianalyyseissä, vaikka sitä on tutkittu 

jo paljon. Menetelmän sisällä voidaan vaihdella ja muuttaa hyvin montaa eri tekijää, minkä 

seurauksena menetelmää voidaan edelleen kehittää ja optimoida. Toisaalta variaatioiden 

suuri määrä aiheuttaa myös paljon haasteita sekä kehityksessä että rutiinimäärityksissä, sillä 

rutiinimäärityksissäkin käytettävä menetelmä tulee tuntea läpikotaisin, jotta tuloksia voidaan 

analysoida luotettavasti ja mahdolliset häiriöt voidaan havaita. 
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