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Resum 

La 17β-nandrolona (17βN) s’usa il�legalment en l’esport i com a promotor 

del creixement en el bestiar. Tant la 17βN com alguns dels seus metabòlits 

s’han descrit com a compostos endògens en alguns animals, com els porcs 

adults i els cavalls mascles. L’objectiu de la tesi va ser identificar els 

marcadors de l’administració exògena de 17βN a porcs i cavalls. 

Es va optimitzar i validar un mètode basat en la CG/EM per quantificar i 

identificar els metabòlits de la 17βN en orina de porcs i cavalls en les 

diferents fraccions metabòliques i es va aplicar a l’anàlisis de mostres 

procedents d’estudis d’excreció de 17βN i de mostres procedents d’animals 

no tractats per identificar els compostos endògens. Els metabolits identificats 

després l’aministració de 17βN van ser: 17βN, NorA, NorE, NorEpiA, BAB 

i ABB en porcs i 17βN, 17αN, NorEpiA, ABA i ABB en cavalls. Els 

compostos endògens detectats van ser: 17βN per porcs i cavalls mascles i 

ABA i 17αN únicament pels cavalls. 

S’ha avaluat un mètode per CL/EM/EM per quantificar 17βN sulfat en 

orina de cavall que ha estat aplicat a l’anàlisi de mostres procedents de cavalls 

no tractats i tractats amb 17βN. Concentracions superiors a 30 ng/ml de 

17βN sulfat en orina, seria indicació d’una administració exògena de 17βN. 

Resultats preliminars obtinguts pel mètode de GC/C/IRMS permeten 

indicar que mitjançant aquesta tècnica és possible diferenciar l’origen 

endogen o exogen de 17βN i els seus metabòlits en porcs i en cavalls. 
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Abstract 

17β-nandrolone (17βN) is illegally used in sport and in livestock as a growth 

promoter.17βN and some of their metabolites have been described as 

endogenous compounds in some animals, such as adult boars and entire 

male horses. The aim of this thesis was to identify markers of exogenous 

administration of 17βN in boars and horses.  

A method to quantify and identify metabolites of 17βN in the different 

metabolic fractions has been optimized and validated in boar and horse 

urine. The method has been applied to urine samples collected after 

administration of 17βN preparations and to urine samples from non-treated 

animals to identify endogenous compounds. The following metabolites were 

identified after the administration of 17βN: 17βN, NorA, NorE, NorEpia, 

BAB and ABB in boars and 17βN, 17αN, NorEpiA, ABA and ABB in 

horses. The endogenous compounds detected were: 17βN in boars and 

horses, and ABA and 17αN only in entire male horses. 

A chromatographic method by LC/MS/MS has been evaluated to quantify 

and 17βN sulfate in horse urine and it has been applied to analyze samples 

from non-treated and treated horses. Concentrations above 30 ng/ml of 

17βN sulfate would be evidences of the exogenous administration of 17βN 

in entire male horses. 

Preliminary results indicate the capability of GC/C/IRMS analysis to 

differentiate the endogenous or exogenous origin of 17βN and their 

metabolites in boars and horses. 
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Prefaci 

 

La 17β-nandrolona (17βN) és un derivat sintètic de la testosterona, hormona 

sexual masculina, que s’inclou en el grup dels esteroides anabolitzants 

androgènics (EAA). Els esteroides bàsicament produeixen dos tipus 

d’efectes: androgènics i anabolitzants. Els efectes anabolitzants i androgènics 

com l’estimulació del creixement de la  massa muscular, la disminució de 

temps de recuperació després d’un entrenament, l’estimulació de 

l’espermatogènesi entre d’altres, propicien el seu abús amb finalitats 

fraudulentes, ja sigui com a promotors del creixement per accelerar l’engreix 

de bestiar o amb la finalitat de millorar el rendiment esportiu dels animals de 

competició. 

En ambdós casos, es plantegen una sèrie de problemes ètics i de Salut 

Pública podent afectar negativament al joc net en la competició i a la salut de 

les persones, respectivament.  

Per aquest motiu s’han desenvolupat mesures de control i diverses 

institucions regulen l’ús d’aquestes substàncies, tant en el cas dels animals de 

competició com en el dels animals destinats al consum humà.  

La Federació Internacional Eqüestre (FEI) així com altres institucions són 

les encarregades de controlar l’ús indegut d’aquestes substàncies i en els seus 

reglaments es descriu la normativa pertinent, tant pel que fa a la presa de 

mostres biològiques com a les substàncies prohibides. 

Per altra banda, els plans de vigilància pel control de l’ús il�legal de 

substàncies amb activitat farmacològica en animals productors d’aliments es 

basen en l’anàlisi de les mostres biològiques obtingudes a partir de l’animal 

viu així com de qualsevol òrgan o teixit, o producte d’origen animal.  
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Aquesta tesi intenta donar llum a la problemàtica derivada de l’ús indegut de 

17βN en animals, ja sigui en animals de competició com en animals destinats 

al consum humà (porcs i cavalls), buscant els possibles marcadors de 

l’administració exògena. 

Per poder detectar l’abús de 17βN en animals és important conèixer el 

metabolisme de la 17βN en les diferents espècies i conèixer quins analits o 

quins dels seus metabòlits són de producció endògena i quins productes 

únicament de l’administració i per tant marcadors del consum. 

Donat que la 17βN i algun dels seus metabòlits es produeixen de forma 

endògena en algunes espècies animals, la detecció de l’abús d’aquest tipus 

d’hormones planteja un problema afegit a la simple detecció dels metabòlits 

en orina, ja que és necessari disposar de mètodes analítics que permetin 

diferenciar l’origen endogen o exogen de les hormones. 

Aquest treball pretén desenvolupar mètodes analítics ràpids i eficaços per a la 

detecció de l’administració il�legal de 17βN, amb l’objectiu d’ajudar a 

l’establiment i optimització dels plans de vigilància rutinaris en animals vius 

que permetin reduir l’ús il�lícit d’aquestes substàncies en animals destinats al 

consum humà, i al control antidopatge en animals. 

S’ha desenvolupat un mètode per cromatografia de gasos acoblada a 

espectrometria de masses (CG/EM) per a la quantificació de diversos 

metabòlits de 17βN en orina de porc i de cavall. El mètode s’ha aplicat a 

l’anàlisi de mostres d’animals no tractats, amb la finalitat de diferenciar els 

compostos de naturalesa endògena i el seu rang de concentració, i a l’anàlisi 

de mostres d’orina obtingudes després de l’administració de preparats 

veterinaris de 17βN, amb la finalitat de definir els possibles marcadors de 

l’administració. 
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També s’ha desenvolupat un mètode per cromatografia de líquids acoblada a 

espectrometria de masses en tàndem (CL/EM/EM) per a la quantificació 

directa de 17βN sulfat en orina de cavall que s’ha aplicat a l’anàlisi de mostres 

de cavalls no tractats i de cavalls tractats. Els resultats han permès definir una 

concentració de tall per diferenciar l’administració exògena de preparats de 

17βN. 

Per últim, s’ha explorat la utilització de la cromatografia de gasos acoblada a 

espectrometria de masses de relació isotòpica (GC/C/IRMS) per diferenciar 

l’origen endogen o exogen de la 17βN i els seus metabòlits en mostres de 

cavalls i de porcs. 

La recerca dels possibles marcadors amb un poder diagnòstic més gran per a  

cada espècie per a les diferents administracions és un dels reptes actuals. 
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Estructura de la Tesi 

Aquesta tesi està organitzada mantenint l’estructura de qualsevol text 

científic. Consta d’una introducció general, objectius i 5 capítols que 

conformen el cos de la tesi i per últim les conclusions i els annexes. 

La introducció la podem dividir en dues parts diferenciades. En la primera 

part es fa una descripció general de la 17βN, la seva estructura, les seves 

propietats farmacològiques, els seus usos terapèutics, els seus efectes 

adversos, i els seus usos fraudulents. En la segona part, s’aprofundeix en el 

metabolisme i la detecció de l’administració de 17βN, tant en humans com 

en animals. 

Cada un dels cinc capítols segueix l’estructura típica d’una publicació 

científica. En alguns casos es tracta de l’article directament i en d’altres 

s’escriu en forma de memòria. 

En el capítol 3 es desenvolupa i valida un mètode analític per CG/EM 

capaç de detectar els metabòlits de 17βN en orina de porcs i cavalls. En 

aquest capítol es presenta directament la publicació científica. En aquesta 

publicació, s’hi pot trobar l’optimització i validació del mètode i l’aplicació 

del mètode a orines de porcs i cavalls. 

En el capítol 4 s’estudia la detecció de l’administració de 17βN en porcs per 

CG/EM. En aquest capítol es presenta directament l’article científic. En 

aquest article hi podem trobar l’aplicació del mètode analític validat, per 

identificar i quantificar els metabòlits de l’administració de 17βN, analitzant 

mostres d’estudis d’administració. Trobem dades de les cinètiques 

d’eliminació de cada un dels metabòlits de 17βN i dades sobre l’anàlisi de 

mostres de porcs no tractats. 
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En el capítol 5 s’estudia la detecció de l’administració de 17βN en cavalls 

per CG/EM. Aquest capítol està escrit en forma de memòria. En aquest 

capítol hi podem trobar l’aplicació del mètode analític validat, per identificar i 

quantificar els metabòlits de l’administració de 17βN, analitzant mostres de 4 

estudis d’administració. Trobem dades de les cinètiques d’eliminació de cada 

un dels metabòlits de 17βN i dades sobre l’anàlisi de mostres de cavalls no 

tractats. 

En el capítol 6 s’explica la detecció de 17βN sulfat en cavalls per 

CL/EM/EM. Aquest capítol està escrit en forma de memòria. En aquest 

capítol s’hi pot trobar la validació del mètode analític, l’aplicació d’aquest 

mètode a orines de cavalls procedents d’estudis d’administració i a orines de 

cavalls (cavalls mascles castrats i no castrats i eugues) procedents de controls 

rutinaris de control antidopatge. 

En el capítol 7 s’estudia de manera molt preliminar l’ús de la GC/C/IRMS 

per a la diferenciació de l’origen de la 17βN. Aquest capítol està escrit en 

forma de memòria. En aquest capítol s’hi pot trobar el desenvolupament 

d’un mètode analític per a l’anàlisi de mostres de cavalls i porcs per 

GC/C/IRMS per determinar si hi ha hagut administració de 17βN. 

Per últim es llisten les conclusions principals de la tesi. 

En l’annex I s’hi troba la llista de substàncies prohibides de l’ AMA 2010, en 

l’annex II s’hi troba la llista de substàncies prohibides de la FEI 2010, en 

l’annex III s’expliquen els fonaments i particularitats de la tècnica de 

GC/C/IRMS, en l’annex IV s’hi troben els pòsters que s’han presentat a 

diferents congressos, tant nacionals com internacionals i les publicacions 

relacionades. 
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1.1 La nandrolona: estructura química i propietats 

farmacològiques  

1.1.1 Estructura química 

La nandrolona és la 4-estren-17β-ol-3-ona (veure figura 1.1) (17βN, 

C18H26O2, CAS nº 434-22-0, pes molecular 274.40). La nandrolona és 

químicament igual a la testosterona, però sense el grup metil al carboni 19, és 

per això que també s’anomena 19-nortestosterona.  

  

 

 

 

Testosterona             17β-nandrolona 

Figura 1.1 Estructura de la testosterona i de  la nandrolona. 

La nandrolona  és un derivat sintètic de la testosterona, hormona sexual 

masculina, que s’inclou en el grup dels esteroides anabolitzants androgènics 

(EAA). La testosterona i els EAA tenen l’estructura esteroïdal característica 

que consisteix en un sistema d’anells ciclopentà-perhidrofenantrè.  

La testosterona no pot ser administrada ni per via oral ni parenteral en ser 

ràpidament biodegradada en l’organisme. S’han introduït modificacions en la 

seva estructura química per retardar la seva velocitat d’absorció i/o el seu 

catabolisme. Amb això s’assoleixen nivells a l’organisme més sostinguts, en 

ocasions administrant dosis menors. Altres modificacions químiques han 

anat encaminades a dissociar els efectes anabòlics dels androgènics. 

OH

O

OH

O
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A la figura 1.2 s’esquematitzen les possibles modificacions estructurals de la 

molècula de la testosterona que donen lloc a un gran nombre de EAA. Tres 

tipus de modificacions estructurals de la testosterona han demostrat ser les 

més efectives: 

 

Figura 1.2 Modificacions estructurals de la molècula de la testosterona. 

Tipus I: L’esterificació del grup hidroxil en la posició 17β amb àcids 

carboxílics. Aquesta modificació fa que la molècula disminueixi la seva 

polaritat i augmenti la seva solubilitat en els vehicles lipídics utilitzats per 

l’administració parenteral, i per tant, es retrassi l’alliberament de l’esteroide al 

sistema circulatori. Com més llarga sigui la cadena carbonada de l’éster, més 

alta és la seva liposolubilitat i l’acció de l’esteroide perdura més en el temps. 

Aquests ésters s’hidrolitzen abans que l’hormona actuï. L’ esterificació també 

és pot dur a terme sobre derivats de la testosterona com la boldenona 

(principalment d’ús veterinari), la metenolona i la nandrolona (derivats del 

tipus III) que han demostrat ser més eficaços que els ésters de testosterona. 
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Tipus II: L’alquilació de la posició 17α. Aquesta modificació determina 

l’eficàcia dels EAA per via oral degut a que els derivats alquilats es 

metabolitzen lentament al fetge. Els grups alquil no es separen 

metabòlicament de l’esteroide i per tant, els derivats alquilats fan la seva acció 

hormonal a l’interior de la cèl�lula. Aquest tipus de derivats han demostrat 

tenir major potència anabolitzant que androgènica. Alguns exemples són: el 

danazol, l’estanozolol, l’etilestrenol, la metandrostenolona, l’oxandrolona i 

l’oximetolona. 

 

Tipus III: Modificacions de l’estructura cíclica de l’esteroide (en 

particular amb substitucions en les posicions 1, 2, 9). En alguns casos l’efecte 

consisteix en retardar l’índex d’inactivació; en d’altres es tracta d’augmentar la 

seva potència o bé l’objectiu consisteix en alterar el patró metabòlic. Alguns 

exemples són: la fluoximesterona, la nandrolona, la mesterolona, la 

boldenona i la metenolona. Algunes modificacions de l’estructura cíclica 

esteroïdal han donat lloc a fàrmacs que tant es poden administrar per via oral 

com per via parenteral (19-nor esteroides com la nandrolona). En general 

són fàrmacs més androgènics que la testosterona. És important remarcar que 

en tots els casos malgrat les modificacions estructurals, els efectes 

anabolitzants i androgènics no es poden separar. 

 

A la figura 1.3 es presenten alguns EAA productes de les modificacions 

estructurals de la testosterona. 
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Modificacions estructurals de tipus II

Estanozolol Etilestrenol Metandrostenolone

Oxandrolone Oxymetenolona

NH

OH

O

Danazol

N

NH

H

OH
OH

O

OH

O

OH

O

HC

O

O
H

OH

 

 

 

Modificacions estructurals de tipus III

Fluoximesterona Mesterolona

OH

O

17β-nandrolona

O
F

HO

OH

O
H

OH

Boldenona

O

OH

O

H

OH

Metenolone  

Figura 1.3 Diferents EAA producte de les modificacions estructurals de la molècula 

de testosterona. 
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1.1.2 Propietats farmacològiques dels EAA 

Els esteroides derivats de la testosterona produeixen dos tipus d’efectes: 

androgènics i anabolitzants. 

 

1.1.2.1 Efecte androgènic 

L’efecte androgènic és el responsable de les modificacions dels caràcters 

sexuals masculins, tant els primaris com els secundaris. La testosterona és 

necessària pel correcte desenvolupament dels genitals externs i interns 

masculins. La secreció precoç de testosterona pel fetus és indispensable pel 

desenvolupament del fenotip masculí. Permet el desenvolupament dels 

canals de Wolf (epidídim, conductes deferents i canals ejaculadors) i la 

diferenciació dels òrgans genitals externs (penis i escrot) (Jost, 1972). La 

reducció de la testosterona a dehidrotestosterona (DHT) és necessària pel 

descens dels testicles a les bosses escrotals (Grendel et al., 1980; Hutson, 

1985). A la pubertat, l’increment dels andrògens són els responsables de 

l’aparició dels caràcters secundaris masculins: desenvolupament del penis, 

estímul de l’espermatogènesi, l’aparició del pèl corporal, l’augment de la 

musculatura via l’estimulació de l’hormona de creixement, l’engruiximent de 

la veu, l’enduriment de la pell i les modificacions del comportament 

accentuant l’agressivitat i la recerca d’un objecte sexual. 

En l’home adult, els andrògens són necessaris pel manteniment dels caràcters 

sexuals i de la fertilitat. Tenen un efecte sobre el sistema nerviós central, 

exercint un efecte antidepressiu a nivells normals i agressiu a nivells 

suprafisiològics. La caiguda dels nivells plasmàtics de testosterona en els 

homes a mesura que es van fent grans, implica un descens del nivell 

d’energia, de la libido, de la massa muscular (Forbes, 1976), de la força 

(Murray et al., 1980) i de la densitat òssea (Riggs et al., 1982). Per tant 
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mantenir un nivell determinat d’andrògens és indispensable pel manteniment 

de l’activitat sexual i de la libido normals. 

 

1.1.2.2 Efecte anabolitzant 

L’efecte anabolitzant és el corresponent increment de la massa muscular, 

principalment als muscles esquelètics, influenciant en la mida del muscle, la 

força,  el metabolisme de les proteïnes (actina i miosina), el metabolisme dels 

ossos i la síntesi de col�làgens. La testosterona és capaç d’estimular la síntesi 

proteica sobretot muscular i afavorir la retenció de nitrogen (Wilson i 

Griffin, 1980). En el cas contrari, l’hipoandrogenisme disminueix 

l’anabolisme proteic i augmenta l’acció catabòlica del cortisol sobre el muscle 

i els ossos. Els efectes són mediats pels receptors androgènics (Saartok, 

1984) el que explica la dificultat de dissociar els efectes anabolitzants dels 

purament androgènics. 

 

1.1.2.3 Efecte sobre el sistema cardiovascular 

Amb l’envelliment, la relació entre l’estradiol i la testosterona està 

directament correlacionada amb l’augment del risc cardiovascular (Vincens et 

al., 1988). Aquesta relació és anormalment elevada comparat amb els 

controls de la mateixa edat durant la fase aguda d’infart de miocardi (Wang et 

al., 1978; Klaiber et al., 1982; Mendoza et al., 1983). A part dels accidents 

aguts, el nombre d’oclusions coronàries és més elevat com més elevada és 

aquesta relació (Mendoza et al., 1983; Barth et al., 1983; Breier et al., 1985).  
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Semblaria que el manteniment de l’activitat testicular coincideix amb un 

millor pronòstic vascular. Aquests fenòmens podrien explicar-se en part a 

través del control que exerceixen els andrògens i els estrògens sobre el 

metabolisme del colesterol i les lipoproteïnes. 

 

1.1.2.4 Efectes estrogènics 

L’acció estrogènica pot donar-se per aromatització dels andrògens a 

estrògens o per l’efecte directe dels estrògens sobre el receptor estrogènic. 

En l’home, la principal font d’estrògens prové de l’aromatització de la 4-

androstendiona o de la testosterona a estrona i estradiol, respectivament. A 

excepció de la DHT i de la fluoximesterona, tots els andrògens utilitzats avui 

en dia en clínica poden aromatitzar-se en estrògens i donar efectes 

estrogènics paradoxals com la ginecomàstia. La DHT al no tenir la capacitat 

d’aromatitzar-se no causa ginecomàstia, inclús a altes concentracions. 

L’afinitat dels andrògens pels receptors estrogènics ve donada pels grups 

hidroxils de les posicions 3β i 17β de la molècula. 

 

1.1.2.5 Efectes anti-estrogènics 

Els andrògens tenen capacitat d’inhibir certes respostes biològiques 

específicament pels estrògens (Rochefort, 1984). Això ha impulsat el seu ús 

en certs càncers mamaris (McGuire et al., 1975; Segaloff, 1977). 
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1.2 Ús terapèutic dels EAA 

Generalment els EAA s’administren a pacients amb una deficiència de 

testosterona en sang. A més s’utilitza l’efecte anabòlic de determinats EAA 

per tal d’augmentar la massa muscular. A continuació es descriuen diferents 

malalties o disfuncions en les quals el tractament incorpora EAA, tot i que la 

prescripció està sota rigorós control degut als seus possibles efectes adversos. 

 

- Estats catabòlics: en el cas de desnutrició crònica, pèrdua de 

proteïnes, balanç de nitrogen negatiu. Els EAA també estimulen el 

creixement prepuberal en joves amb baixa estatura (Rosenfeld et al., 

1982; Stanhope et al., 1988; Tse et al., 1990; Uruena et al., 1992). En 

cas d’infecció per SIDA (Dobs et al., 1988; Bhasin et al., 2000), 

durant tractaments perllongats amb cortisona, quimioteràpia i  

radioteràpia, per augmentar la massa corporal i per  augmentar la 

síntesis de proteïnes. 

- Hipogonadisme: els EAA s’utilitzen per restaurar els nivells 

hormonals en homes amb un trastorn en la producció de 

testosterona (Kenyon et al., 1940; Kenyon et al., 1944). 

- Climateri masculí: el tractament amb EAA produeix un augment 

de la libido masculina en pacients que a partir dels 50-60 anys 

presenten una deficiència de secreció de testosterona (Forbes, 1976). 

- Osteoporosis: prescrits a dones post menopàusiques (Hassager et 

al., 1989), els EAA provoquen l’augment de la incorporació de 

nitrogen als teixits i la retenció de fòsfor i calci per a la formació dels 

ossos (Schot i Schuurs, 1990; Dequeker i Geusens, 1985). 

-  



Introducció 
 
 

17 
 

- Anèmia: els EAA estimulen la producció d’eritropoetina, és a dir, 

un augment d’hemoglobina en sang, però actualment aquests 

tractaments estan en desús (Shahidi, 1973). 

- Canvi de sexe: els EAA s’administren per contrarestar l’efecte dels 

estrògens endògens. 

- Altres: després de cirurgies majors o traumatismes, en els pacients 

amb insuficiència renal crònica i en pacients amb càncer de mama, 

serveix com a tractament pal�liatiu de determinats casos de 

carcinoma mamari disseminat en dones. També s’apliquen a càncers 

de pròstata (Iversen et al., 1990). El seu ús ha de ser sempre sota 

estricta supervisió mèdica i amb una dosificació i freqüència 

determinada en  cada cas. 

 

1.3 Efectes adversos més freqüents de l’ús dels EAA 

Els efectes adversos de l’ús dels EAA són,  en general, freqüents, 

moderadament importants i irreversibles en alguns casos. En la majoria de 

casos, les reaccions adverses són una prolongació de l’acció farmacològica i 

afecten principalment al sistema endocrí. Apareixen fonamentalment a dosis 

altes i en tractaments perllongats. Els efectes adversos que poden derivar-se 

de l’ús continuat d’aquests tipus de substàncies es presenten a la Taula 1.1, 

agrupats segons el sistema orgànic que afecten. 
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Taula 1.1 Efectes adversos dels EAA 

Sistema cardiovascular Referències bibliogràfiques 

Hipertensió Arterial [Hervey et al., 1976; Alen et al., 1985; Friedl et al., 1990]

Disminució del colesterol "bo" HDL (High density
lipoprotein) i augment del colesterol "dolent" LDH 
(Low density lipoprotein)

[Haffner et al., 1983; Hurley et al., 1984; Kantor et al., 
1985; Friedl et al., 1990]

Augment de triacilglicèrids [Kantor et al., 1985; Applebaum et al.., 1987]

Arteriosclerosis cardíaca [Laroche, 1990]

Infarts de miocardi [Lynberg, 1991; Ferenchick i Adelman, 1992]

Trombosis [Ferenchick, 1991]
 

Sistema hepàtic Referències bibliogràfiques 

Hepatoxicitat [Zimmerman, 1978; Ishak i Zimmermann, 1987]

Neoplàsia i tumors hepàtics
[Anthony, 1975; Ishak, 1979; Zevin et al., 1981; Overly et 
al., 1984 ]

Icterícia colestàtica [Yoshida et al., 1994; Gurakar et al., 1994]

Hepatitis [Nadell i Kosek, 1977; Lowdell i Murray-Lyon, 1985]

Peliosis hepàtica [Nadell i Kosek, 1977]
 

Sistemà endocrí Referències bibliogràfiques 

Augment de la tolerància a la glucosa [Hobbs et al., 1996]

Disminució dels factors de coagulació [Ferenchick, 1991]
 

Sistema nerviós central Referències bibliogràfiques 

Canvis d'humor sobtats [Bahrke et al., 1990; Pope i Katz, 1990]

Agressivitat i irritabilitat [Pope i Katz, 1988; Choi i Pope, 1994]

Psicosis [Pope i Katz, 1988]

Depressió [Bagatell et al., 1994]

Dependència i Síndrome d'abstinència
[Kashkin i Kleber, 1989; Brower et al., 1990; Pope i Katz, 
1994]

Insomni [Van Helder et al., 1991]
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Continucació taula 1.1 

Desordres hormonals 

Generals Referències bibliogràfiques 

Canvis a la libido [O'Sullivan et al., 2000]

Subfertilitat [Waites, 1993]

Disminució de la LH i FSH [Alen et al., 1985]

Aparició d'acné [Kiraly et al., 1987; Gooren i Polderman, 1990]

Alopècia [Friedl, 1993]

Masculí Referències bibliogràfiques 

Atròfia testicular [Boyadjiev et al., 2000]

Deteriorement de l'espermatogènesi [Tom et al., 1992]

Ginecomàstia [Wilson et al., 1980; Salazar et al., 2000]

Hipretròfia de la pròstata [Yesalis, 1993]

Femení Referències bibliogràfiques 

Masculinització: hirsutisme, engruiximent de la veu [Strauss i Yesali, 1993; Korkia et al., 1996]

Dismenorrea [Strauss et al., 1985]

Hipertròfia del clítoris i atròfia mamària [Strauss et al., 1985]
 

Nens Referències bibliogràfiques 

Tancament prematur de l'epífisis

[Kochakian, 1993]Prepubertat precoç: Creixement del penis i augment

del número d'ereccions
 

 

1.4 Ús fraudulent dels EAA  

1.4.1 Dopatge: ús dels EAA en la pràctica esportiva 

L’abús de substàncies susceptibles de millorar el rendiment esportiu de 

manera il�lícita, es coneix amb el nom de dopatge, i desafortunadament és 

una pràctica antiga i molt extensa. El concepte de joc net i diversos aspectes 
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ètics i de salut fan inadmissible aquest tipus de pràctica. Les substàncies que 

milloren el rendiment dels esportistes, estan agrupades en diferents tipus i 

anualment, s’elabora una nova llista actualitzada de substàncies prohibides en 

funció de l’aparició de noves substàncies accessibles al mercat (veure annex 

I). Un dels grups de substàncies prohibides més important és el grup dels 

agents anabolitzants, tant en el cas dels atletes com en el cas de la pràctica 

esportiva eqüestre de competició. L’any 2008 les estadístiques de l’Agència 

Mundial Antidopatge (AMA) revelen que els esteroides anabolitzants 

androgènics representen el 59 % del total de resultats analítics adversos 

reportats per tots els laboratoris acreditats (n= 34) i d’aquests un 8.2 % 

corresponen a nandrolona (2008 AAF and ATF reported by Acreditated 

Laboratories).  

Els gossos i els cavalls poden ser susceptibles de patir pràctiques de dopatges 

en participar en disciplines esportives, per aquest motiu existeixen 

organismes que legislen i regulen a nivell nacional i internacional la utilització 

de substàncies.  Hi ha diferents institucions que regulen l’ús de les 

substàncies prohibides. La Federació Internacional Eqüestre (FEI) , i a nivell 

nacional, la Real Federación de Hípica Española (RFHE), la Sociedad de 

Fomento de la Cría Caballar de España (SFCCE) o la Federación Española 

de Galgos (FEG) contenen en els seus reglaments la normativa pertinent,  

tant pel que fa a la presa de mostres biològiques com a les substàncies 

prohibides. Cada una d’aquestes associacions i federacions elaboren la seva 

pròpia llista de substàncies prohibides. A l’annex II es presenta un resum de 

la llista de substàncies prohibides de la FEI on com a exemple d’agents 

anabolitzants apareixen substàncies com la testosterona i la nandrolona. 
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1.4.2 Ús dels EAA com a promotors del creixement en 

animals 

La majoria de la població ingereix aliments d’origen animal que poden 

contenir substàncies no desitjades que podrien afectar negativament a la salut 

de les persones. L’origen d’aquestes substàncies és divers, pot ser accidental, 

ambiental etc. Un dels orígens més importants és l’administració de fàrmacs 

als animals, ja sigui per finalitat terapèutica o com a pràctica fraudulenta amb 

fins il�legals, per exemple, com a promotors del creixement per accelerar 

l’engreix dels animals. 

Després de l’administració, el fàrmac es metabolitza i es distribueix per als 

diferents teixits de l’organisme, dels quals es va eliminant progressivament. 

La duració del període d’eliminació depèn de la naturalesa del fàrmac i/o 

dels seus metabòlits i del teixit en qüestió. Per garantir que els aliments 

d’origen animal destinats al consum humà estan lliures de principis actius, 

que poden posar en perill la salut dels consumidors, es realitzen un sèrie de 

mesures de control. Per a cada principi actiu es determina la dosis diària 

admissible (DDA, quantitat de fàrmac que pot ingerir una persona a través 

de l’alimentació sense patir efectes perjudicials per a la salut) i el límit màxim 

de residus (LMR, concentració màxima del principi actiu en cada teixit diana 

per garantir que no es sobrepassa el DDA).  

Les condicions d’ús de les especialitats farmacèutiques veterinàries estan 

regulades. Està prohibida qualsevol pràctica que doni lloc a productes 

d’origen animal amb continguts de principis actius no autoritzats amb 

concentracions en els teixits diana superiors als establerts. Una de les 

normatives que regula aquesta prohibició és la directiva de la Unió Europea 

(UE) 96/23 CEE (Council Directive 96/23 EC), on es prohibeix l’ús dels 

anabolitzants i dels “cocktails hormonals”, com a promotors del creixement. 
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Les hormones esteroïdals s’usen legalment en medicina veterinària sota 

prescripció veterinària. A banda d’aquest ús sota condicions regulades, l’ús 

dels esteroides com a promotors del creixement està prohibit. No obstant, 

hormones sintètiques com l’estanozolol, la 17-metil-testosterona, la 

trenbolona, l’hexestrol, el dietilstilbestrol, el etinilestradiol, la nandrolona i 

altres, s’ofereixen al mercat negre com a substàncies per accelerar l’engreix 

del bestiar. 

Normalment les hormones esteroïdals s’administren per mitjà d’implants de 

manera que l’anabolitzant es va alliberant a poc a poc i fa possible la seva 

presència al torrent sanguini durant un període de temps més llarg i de forma 

sostinguda (Stolker i Brinkman, 2005). A més a més els promotors del 

creixement també es poden injectar (generalment en forma d’ésters), donant 

lloc a concentracions molt elevades en els punts d’injecció (McEvoy et al., 

1998a i 1998b), per últim també es poden administrar per via de l’alimentació 

(De Wasch et al., 1998 i 2003). 

 

1.4.2.1 Control de l’ús dels EAA en animals destinats al 

consum humà 

Degut al risc per a la salut pública produït pels efectes secundaris que poden 

produir els EAA, diferents organitzacions governamentals han regulat la seva 

utilització. Des de la permissivitat dels Estats Units per determinats 

anabolitzants, fins la UE on s’ha prohibit qualsevol mena d’anabolitzant per 

l’engreix dels animals destinats al consum humà. 

Segons la directiva 96/23/EC, la UE prohibeix l’administració als animals de 

granja de qualsevol tipus de substància tirostàtica, estrogènica, androgènica o 

progestàgena que tenen com a finalitat l’engreix d’animals. De la mateixa 

manera també inclou el control de tots els productes derivats dels animals 
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destinats el consum humà com la carn, la llet, els ous i la mel. Això implica 

que la presa de mostres no es realitza únicament a les explotacions ramaderes 

dels animals vius sinó que també es recullen mostres als escorxadors un cop 

s’ha sacrificat l’animal. 

Les substàncies que controla la Directiva 96/23/EC es presenten a la taula 

1.2. Els esteroides anabolitzants s’engloben dins del grup de substàncies A3. 

En contrast amb altres àrees de vigilància alimentària, a la UE no és 

obligatori utilitzar mètodes estandarditzats en el control de residus en 

animals destinats al consum humà. Les condicions a les quals s’han d’ajustar 

els mètodes analítics usats estan descrites a la directiva 2002/657/EC 

(2002/657/EC). Aquesta Directiva estableix l’obligació dels estats membres 

de programar Plans Nacionals de Vigilància per monitoritzar els residus, així 

com que l’anàlisi de les mostres es realitzi en laboratoris acreditats que 

formen part d’una xarxa de laboratoris a tot Europa que han estat creats per 

aquest fi, el control de residus. 

A Espanya, el Pla Nacional de Investigació de Residus està en vigor des de 

l’any 1989. Aquest Pla consisteix en establir les mesures de control de les 

substàncies que poden ser administrades en els animals així com els seus 

residus, per poder-los detectar en qualsevol etapa de la cadena alimentària, 

tant en els animals vius com en l’obtenció o transformació dels seus 

productes. 
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Taula 1.2 Substàncies prohibides per la UE a la directiva 96/23/EC 

Grups

Grup A: Substàncies amb efectes anabolitzants i substàncies 
no autoritzades

A1: Estilbens, derviats dels estilbens i les seves sals i èsters
A2: Agents antitiroides
A3: Esteroides
A4: Resorcíclic àcid lactones inclòs el zeranol
A5: β-agonistes

A6: Compostos inclosos a l'Annex IV de la Council Directive 
2377/90, com per exemple: cloramfenicol, nitrofurans i 
nitrimidazoles.

Grup B: Drogues veterinàries i contaminants

B1:  Substàncies antibacterianes, incloses les sulfoamides i les 
quinolones

B2: Altres drogues veterinàries
a) Antihelmítics
b) Anticoccidians
c) Carbamats i pertroides
d) Sedants
e) Antiimflamatoris no esteroïdals
f) Altres substàncies actives farmacològicament

B3: Altres substàncies i contaminants mediambientals
a) Compostos organoclorats inclosos el PCBs
b) Compostos organofosforats
c) Elements químics
d) Micotoxines
e)Tints

f)Altres
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1.4.2.2 Resultat de la UE 

En conjunt l’any 2008 sota el paraigües de la Directiva 96/23/EC, es van 

analitzar un total de 752 902 mostres (707 058 corresponien a mostres preses 

aleatòriament i 45 844 corresponien a mostres sospitoses) en tots els estats 

membres de la UE.  

A títol d’exemple, l’any 2008 es van informar d’un total de 1923 resultats no 

conformes, que representa un 0.27 % de totes les mostres preses 

aleatòriament. Les hormones van representar un 19 % del total de resultats 

no conformes (Technical Report of Europea Food Safety Authority, 2010). 

La 17βN representa el 85.7 % de resultats no conformes del grup de 

substàncies de les hormones si es tenen en compte els resultats obtinguts per 

als porcs.  

Per tant, es pot concloure que l’ incidència de l’ús indegut de les hormones i 

en concret de la 17βN en el bestiar i més concretament en els porcs, és 

important i és precís seguir desenvolupant diferents mètodes analítics per a la 

detecció de la seva administració en diferents espècies animals. 
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1.5 Metabolisme de la 17βN  

El catabolisme dels esteroides anabolitzants passa per oxidacions, 

reduccions, hidroxilacions (metabolisme de fase I) i finalment la conjugació 

dels esteroides principalmant amb àcid glucurònic o sulfat (metabolisme de 

fase II). Els compostos resultants són més polars, es solubilitzen millor en 

aigua i per tant, s’excreten més fàcilment per via urinària. 

 

1.5.1 Metabolisme de la 17βN en humans 

S’han realitzat molts estudis de metabolisme de la 17β-nandrolona (17βN) i 

els seus ésters en diferents espècies. El metabolisme de la 17βN en humans 

es va estudiar per primera vegada el 1958 per Engel et al., (Engel et al., 1958). 

El metabolisme de fase I de la 17βN segueix el mateix metabolisme que la 

testosterona: en un primer pas, es produeix l’oxidació del grup hidroxil del 

C17 (catalitzada per la 17-hidroxiesteroid deshidrogenasa) formant un 17-oxo 

esteroide i una reducció completa de l’anell A, és a dir, la reducció del doble 

enllaç en la posició 4 (5α/5β- reductasa, respectivament) i la posterior 

hidrogenació del grup cetònic en el C3. Com a resultat d’aquest metabolisme 

es formen la norandrosterona (NorA, 5α-isòmer) i la noretiocolanolona 

(NorE, 5β-isomer). La NorA s’excreta generalment de forma predominant 

sobre els 5β-isòmers però s’ha reportat proporcions inverses al final del 

període d’excreció o quan es prenen ∆5-isòmers dels noresteroides (Engel et 

al.; 1958; Massé et al., 1985; Schänzer, 1996; Uralets i Gillete, 1999 i 2000). 

Aquests dos metabòlits s’excreten majoritàriament com a 

glucuronoconjutats, es a dir, conjugats amb l’àcid glucurònic, també 

s’excreten en menor mesura com a sulfats (Torrado et al., 2008; Strahm et al., 

2009).  
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L’estructura dels metabòlits de fase I es va confirmar per mitjà de la seva 

síntesis l’any 1960 (Kupfer et al., 1960; Counsell, 1961) i es descriuen en 

moltes publicacions (Schänzer , 1996; Baume et al., 2004; Bagchus et al., 

2005). NorA i NorE també han resultat ser els metabòlits principals del 

metabolisme de fase I dels esteroides relacionats amb la 17βN com la 

norandrostendiona (4-estren-3,17-diona, Noraed) i el norandrostendiol (4-

estren-3,17-diol) (Kintz et al., 1999; Schrader et al., 2006). 

També s’excreten els isòmers 3β-hidroxi (3β-hidroxi-5α/5β–estran-17-ona, 

epinorandrosterona (NorEpiA) i epinoretiocolanolona (NorEpiE), 

respectivament) excretats com a sulfats (Torrado et al., 2008). El 

metabolisme de la nandrolona i dels seus esteroides relacionats, s’il�lustra a la 

figura 1.5. 

Norandrostandiona ; Noraed Èster de nandrolona Norandrostendiol

Nandrolona 17βN

Norandrosterona; NorA Noretiocolanolona; NorE

com a glucurònic + sulfat

minoritari

Epinorandrosterona; NorEpiA

com a sulfat
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Figura 1.5 Metabolisme de fase I i excreció urinària de la 17βN i d’esteroides 

relacionats 
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1.5.2 Metabolisme de la 17βN en animals 

S’han realitzat molts estudis del metabolisme de la 17βN en diferents 

espècies animals. Les concentracions detectades en orina, plasma i altres 

matrius biològiques varien segons l’espècie, l’edat o el gènere dels animals. 

Dins d’una mateixa espècie varien segons l’edat, el sexe i l’estat reproductiu 

(Velle, 1976). Les formes i les rutes d’excreció varien segons l’espècie animal. 

 

1.5.2.1 Espècie equina 

El metabolisme de la 17βN en cavalls ha estat estudiat principalment degut a 

la importància i a l’impacte econòmic que té la pràctica esportiva i de 

competició. 

En els anys 70 es van realitzar alguns estudis d’administració de 17βN i/o 

d’ésters de 17βN a cavalls mascles no castrats (CMnc) i cavalls mascles 

castrats (CMc). En aquests estudis no es va aportar informació sobre el 

metabolisme de fase II i faltava clarificar alguns aspectes de l’estereoquímica 

dels metabòlits detectats. Els metabòlits detectats en cada un d’aquests 

estudis es descriuen a la taula 1.3. 
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Taula 1.3 Metabòlits detectats en estudis d’administració de 17βN a CMnc i CMc. 

Referència Compost administrat Animals Metabòlits detectats

Houghton, 1977
2 dosis IM de 17βN separades 
tres setmanes en el temps

n = 1           
CMnc

Estran-3,17-diol,                                       
i 3b-hidroxiestran-17-ona                

Houghton et al., 1978

Administració d'una especialitat 
farmacèutica a cada cavall, 
17βN, 17βNL, 17βNP i 17βN 
ciclohexilpropionat

n =4             
CMc

Estran-3,17-diol i                                      
3-hidoxiestran-17-ona

Houghton i Dumasia, 
1980

2 dosis IM de 17βN, separades 
vuit mesos en el temps

n = 1           
CMnc

17βN,                                                     
17αN,                                                       
3-hidroxiestran-17-ona,                  
estran,-3,17.-diol,                               
3,17-dihidroxiestran-16-ona ,                               
3,16-dihidroxiestran-17-ona, i                                        
estran-3,16,17-triol

17βNL: Laureat de 17βN; 17βNP: Fenilpropionat de 17βN; CMc: Cavalls mascles 

castrats; CMnc: Cavalls mascles no castrats. 

A partir dels anys 80 es van realitzar alguns estudis de metabolisme de la 

17βN en els que ja es va aportar informació sobre el metabolisme de fase II. 

Els metabòlits detectats en cada un dels estudis es descriuen a la taula 1.4. 

Els principals metabòlits de l’administració són el 5α-estran-3β,17α-diol 

(ABA) i el 5α-estran-3β,17β-diol (ABB), els quals resulten d’un procés de 

reducció del doble enllaç en la posició 4-5 i la posterior oxidació del grup 

cetona del C3 (Houghton, 1977; Houghton et al., 1978; Houghton i Dumasia, 

1980). 

Els metabòlits de l’administració de 17βN es van detectar majoritàriament en 

forma conjugada amb àcid glucurònic (50-60 %) o amb sulfat (23-29 %) 

(Houghton et al., 1986a). En el procés de conjugació es va observar la 

tendència dels metabòlits 17α-hidroxi a conjugar-se amb àcid glucurònic i els 

metabòlits 17β-hidroxi a conjugar-se amb sulfat 
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Taula 1.4 Metabòlits detectats en estudis d’administració de 17βN a CMnc i CMc. 

Referència
Compost 

administrat
Animals Metabòlits detectats

Dumasia i Houghton, 
1984

17βN
n=4              
CMc

17βN (FS)                                                                
5-estran-3β-ol-17-ona (FG i FS),                                         
17αN (FG),                                                             
ABA (FG>>>FS),                                                               
ABB (FS >>>FG),                                                  
5-estran-3,17-diol-16-ona (FG i FS),                          
5-estran-3,16-diol-17-ona (2 isomers, FG i FS), i                                                  
5-estran-3,16,17-triol ( 4 isòmers, FG i FS)

Dumasia et al., 1885 17βNP
n= 4             

3 CMc i            
1 euga

ABA (FG i FS),                                                 
17βN (FS),                                                           
ABB(FS)

Houghton et al., 1986a 17βNP
n= 4             

3 CMc i            
1 euga

Estrane-3β,17α-diol (FG i FS),                                   
17αN (FG),                                                             
17βN (FS),                                                                 
esrtrane-3β,17β-diol (FS)

 

17βNL: Laureat de 17βN; 17βNP: Fenilpropionat de 17βN; CMc: Cavalls mascles 

castrats; CMnc: Cavalls mascles no castrats; FS: fracció sulfatada; FG: fracció 

glucuronoconjugada; ABA: 5α-estran-3β,17α-diol; ABB: 5α-estran-3β,17β-diol 

La dificultat de la detecció del consum de la 17βN en cavalls mascles no 

castrats, radica en la presència d’alguns metabòlits de forma endògena. 

Houghton et al. (1984) i Courtot et al.,(1984) van identificar de manera 

independent la presència de 17βN i d’ABA en orina de cavalls mascles no 

castrats i no tractats amb 17βN (“orines blanques”). A més a més Houghton 

et al., (1984) va identificar isòmers estructurals, similars al 5(10)-estren-3,17-

diol. Després d’estudiar els nivells de ABA i de isòmers del 5(10)-estren-3,17-

diol en tres cavalls mascles de 2.5, 8 i 14 anys, es va arribar a la conclusió que 

l’excreció d’aquests compostos era edat dependent (Zondek, 1934; 

Houghton et al., 1984). 

El resultat d’estudis metabòlics en cavalls van revelar que l’administració de 

17βN no produeix 5(10)-estren-3,17-diol (Smith et al., 1987; Dumasia et al., 

1989). Houghton et al., (1985 i 1986b) i Jounay et al., (1985) van estudiar els 
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esteroides presents en “orines blanques” de cavalls mascles no castrats, i es 

va detectar la presència de 5(10)-estren-3β,17α-diol a concentracions molt 

més elevades que el ABA, compost endogen i metabòlit principal de 

l’administració de 17βN.  

En concordança amb aquests resultats, s’han descrit dues estratègies per a la 

detecció del consum de 17βN en cavalls mascles no castrats: 

- usar una concentració de tall d’un dels metabòlits més importants, 

ABA, (Dehennin et al., 2007). 

- usar la relació ABA i 5(10)-estren-3β,17α-diol (Houghton et al., 

1986b). 

Recentment s’ha suggerit que una quantitat significativa de 17βN detectada 

en extractes d’orines de cavalls mascles no tractats podria ser un artefacte 

analític resultat de la descarboxilació de l’àcid 19-carboxílic de testosterona 

(Houghton et al., 2007). Contràriament quan s’administren preparats 

farmacèutics de 17βN a cavalls mascles, la 17βN s’excreta com a sulfat. Per 

tant, si la 17βN sulfat no està present a altes concentracions en orines de 

cavalls mascles no tractats, la presència d’altes concentracions de 17βN sulfat 

en orina de cavalls mascles podria ser una evidència de l’administració de 

17βN (Grace et al., 2008). 

 

1.5.2.2 Espècie porcina: 

El metabolisme de la 17βN en l’espècie porcina ha estat poc estudiat. 

Després de l’administració de 17βN a porcs mascles no castrats (n=2) 

(Debruyckere et al., 1990) es va detectar 17βN, i en cap cas es va detectar 

17αN, també es va demostrar la presència de 17βN en orines presumptament 

negatives (n=6) per tècniques de radioimmunoassaig i cromatografia de capa 
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prima. En un altre estudi (Debruyckere i Van Peteghem, 1991), després de 

l’administració de 17βN a un porc mascle, a un porc mascle castrat i a una 

truja, es va detectar 17βN, NorE, NorEpiA, 5β-estran-3α,17β-diol (BAB) en 

totes les mostres, NorA únicament en les mostres del porc mascle castrat i 

5α-estran-3β,17β-diol (ABB) únicament en les mostres dels porcs mascles 

tant castrats com no castrats. En cap de les mostres analitzades es va detectar 

17αN, de manera que sembla que l’epimerització en C17 no forma part del 

metabolisme de la 17βN en l’espècie porcina. Tampoc es va detectar 5β-

estran-3β-ol-17-ona (NorEpiE) ni abans ni després de l’administració en cap 

de les mostres analitzades. Es va detectar 17βN en les mostres pre 

administració únicament en les mostres del porc mascle no castrat. Els 

estudis esmentats, no aporten informació sobre el metabolisme de fase II de 

la 17βN. 

En un altre estudi realitzat després d’analitzar orines de porcs mascles no 

tractats amb 17βN (20 mascles no castrats, 10 porcs amb criptorquídia i 23 

porcs mascles castrats) es va demostrar que la 17βN és una hormona de 

producció endògena (Rizzo et al., 1993). Els nivells fisiològics en orina van 

ser molt variables i van oscil�lar entre 1 i 277 ng/ml pels porcs mascles no 

castrats i pels porcs mascles castrats es van detectar nivells inferiors a 2 

ng/ml. En un estudi més recent (Poelmans et al., 2005), també es van 

estudiar les concentracions de 17βN endògena en diferents matrius 

biològiques. Les matrius biològiques amb unes concentracions més elevades 

de 17βN són l’orina, els ronyons i els testicles. Es va detectar la presència en 

orina de 17βN de producció endògena en porcs amb criptorquídia (absència 

de descens dels dos testicles) amb nivells entre 8.6 i 343 ng/ml (trobades en 

un 86 % de les mostres analitzades), en femelles joves amb nivells entre 1.3 i 

2.8 ng/ml (trobades en un 18 % de les mostres analitzades), en porcs mascles 

castrats amb nivells de 0.5 a 6.3 ng/ml (trobades en un 18 % de les mostres 

analitzades) i en femelles adultes amb concentracions entre 1.3 i 1.9 ng/ml 

(trobades en un 33 % de les mostres analitzades). S’observa una gran 
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variabilitat inter individual en les concentracions de 17βN detectades en 

orina. També es van trobar concentracions de 17βN en altres matrius com el 

fetge o la carn. 

 

1.6 Detecció del consum dels EAA 

La matriu biològica que s’usa per a detectar l’administració d’esteroides és, 

principalment, l’orina. L’orina és el fluid biològic preferit tant en humans 

com en animals per a la realització de controls antidopatge i en animals per a 

la realització de controls dels plans de vigilància agroalimentària, ja que la 

seva recollida no és invasiva, normalment es disposa de volum suficient i les 

substàncies prohibides i els seus metabòlits estan presents a concentracions 

elevades. Les tècniques analítiques per a la determinació de substàncies 

prohibides són específiques per a cada grup de substàncies i han anat variant 

amb els anys , la innovació tecnològica i l’aparició de noves tècniques 

instrumentals. 

 

1.6.1 Detecció de l’administració dels EAA en humans 

La tècnica convencional usada per a la detecció d’EAA és la cromatografia 

de gasos acoblada a espectrometria de masses (CG/EM) (Donike et al., 

1985; Massé et al., 1989; Schänzer i Donike, 1993).  

Com ja s’ha indicat, el metabolisme dels EAA consisteix principalment en la 

introducció de grups hidroxil que posteriorment es conjuguen amb àcid 

glucurònic o sulfat. Els metabòlits conjugats d’EAA s’han d’hidrolitzar abans 

de poder ser analitzats per CG/EM (Bradlow, 1970; Vestergaard, 1978). Es 

van realitzar diferents estudis per optimitzar les condicions d’hidròlisis 

(Geyer, 1990), i es va comprovar que la majoria de metabòlits s’hidrolitzaven 
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amb l’enzim β-glucuronidassa procedent de la E. coli. És important i 

necessari controlar que les preparacions enzimàtiques utilitzades per a la 

hidròlisi no alterin les concentracions dels esteroides ja que s’han reportat 

algunes dades en aquesta direcció (Vanluchene et al., 1982; Kuoppasalmi et 

al., 1984; Massé et al., 1989). També es van realitzar estudis usant la hidròlisis 

àcida però es va demostrar que molts metabòlits d’ EAA no eren estables en 

aquestes condicions (Edlund et al., 1989; Schänzer et al., 1992). 

Després de la hidròlisi, es porta a terme una extracció líquid-líquid per 

extreure els metabòlits dels EAA hidrolitzats i els metabòlits dels EAA 

excretats en forma lliure. L’extracció líquid-líquid es realitza a pH alcalí entre 

9-10. El solvent orgànic que s’usava anteriorment era el dietil èter però calia 

destil�lar el solvent en el moment d’utilitzar-lo per evitar la formació de 

peròxids. Amb el temps es va passar a usar el tertbutilmetil èter que no 

forma peròxids. Amb aquest dissolvent els rendiments d’extracció són de 

més del 90% per la majoria dels EAA i dels seus metabòlits que contenen un 

grup hidroxil i una funció cetona i una mica inferior pels compostos més 

polars. El pentà s’usa en alguns processos de confirmació, com és el cas de la 

nandrolona, per reduir els interferents més polars de la matriu biològica 

(Schänzer, 1998). 

Els EAA i els seus metabòlits presenten un comportament cromatogràfic 

molt pobre i molt poca resolució cromatogràfica, per tant, és necessari 

derivatitzar-los. S’utilitza una derivatització que permet la derivatització 

simultània dels grups hidroxils i dels grup cetona, a través de la formació de 

l’enol, amb N-metil-N-trimetil-silil-trifluoroactamida (MSTFA) i 

trimetiliodosilan (TMIS) (Donike, 1969; Donike i Zimmermann, 1980). 

Degut a que la manipulació del TMIS és complicada, es va optar per la 

formació del TMIS in situ a la mescla de derivatització. Per formar el TMIS in 

situ, es va haver d’afegir a una mescla formada per MSTFA i iodur d’amoni 

(NH4I), un agent reductor, com per exemple el etanetiol, que reduís el iode 
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format en la mescla de derivatització a iodur d’hidrogen i aquest reaccionés 

amb el MSTFA formant el TMIS in situ. 

La dificultat d’alguns EAA en ser derivatitzats correctament degut a la seva 

estructura química i el gran desenvolupament de la tècnica de cromatografia 

líquida acoblada  a espectrometria de masses (CL/EM) va fer que s’obrís una 

via de detecció dels compostos sense derivatitzar per cromatografia de 

líquids acoblada a espectrometria de masses en tàndem (CL/EM/EM) usant 

una interfase tipus electroesprai. En l’actualitat, una part dels EAA es 

detecten per mètodes de CL/EM/EM (Leinonen et al., 2002; Catlin et al., 

2004; Thevis et al., 2005; Mitamura et al., 2005; Saudan et al., 2006; Deventer 

et al., 2006; Strahm et al., 2007; Pozo et al., 2008a). 

Però la CL/EM/EM presenta una sèrie de limitacions relacionades amb la 

incapacitat d’ionitzar alguns metabòlits d’EAA (com per exemple, els 

metabòlits completament reduïts) o amb l’important efecte matriu. És per 

això, que en l’actualitat la major part de laboratoris de control antidopatge 

utilitzen de forma complementària CG/EM i CL/EM/EM per a la detecció 

de l’administració d’EAA. 

La CL/EM/EM també s’ha descrit per a la detecció directa de metabòlits 

d’EAA conjugats amb àcid glucurònic o amb sulfat (Browers i Sanaullah, 

1996; Kuuranne et al., 2003; Pozo et al., 2008b; Gómez et al., 2010).  



Introducció 

36 
 

1.6.1.1 Consideracions especials en la detecció de 

l’administració de 17βN en humans 

Un dels principals metabòlits de la 17βN en orina en humans, la NorA, pot 

tenir diferents orígens i no ha d’implicar necessàriament l’administració de 

17βN i/o dels seus precursors:  

- La contaminació de suplements nutricionals amb 17βN i/o els 

seus precursors, norandrostendiona i norandrostendiol (Catlin et al., 

2000; Geyer et al., 2000; Ayotte et al., 2001).  

- La presència de 17βN endògena en alguns animals destinats al 

consum humà (Vanoosthuyze et al., 1994; Poelmans et al., 2005) i 

l’ús fraudulent de la 17βN com promotor del creixement en aquests 

(Debruyckere et al, 1990; Debruyckere i Van Peteghem, 1991; Le 

Bizec et al., 2001;).  

- La producció endògena de NorA i NorE en humans (Dehennin 

et al., 1987 i 1999; Van Eenoo et al., 1998 i 2001; Le Bizec et al., 

1999; Reznik et al., 2001; Robinson et al., 2001; Le Bizec et al., 

2002a i 2002b; Hemmersbach et al., 2006). S’ha observat una 

excreció més elevada de NorA durant l’embaràs relacionada amb 

una major producció d’estrògens (Reznik et al., 1987; De Boer et al., 

1993; Mareck-Engelke et al., 2000). També s’ha demostrat que les 

dones excreten NorA durant el cicle menstrual amb un patró 

característic, en el que s’observa un pic màxim de concentració de 

NorA just abans de l’ovulació, relacionada amb una major producció 

d’estrògens.  
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- La formació “in situ” a l’orina en determinades orines (orines 

“inestables”) dels metabòlits de la 17βN, NorA i NorE, a partir 

de l’androsterona (A) i l’etiocolanolona (E) respectivament (Grosse 

et al., 2005). En mostres d’orina amb concentracions de NorA entre 

2 i 10 ng/ml es verifica si l’orina és “inestable” per incubació d’A i E 

deuterades i posterior detecció de la formació de NorA i NorE 

deuterades. 

Tenint en compte tots aquests factors l’AMA va establir una concentració de 

tall per a NorA de 2 ng/ml per considerar un resultat com a resultat analític 

advers i va aprovar un document tècnic en el qual es descriuen els criteris per 

reportar un resultat analític advers de NorA i NorE com per exemple, 

verificar que no existeix embaràs en el cas de les dones, o verificar que l’orina 

no és “inestable”quan les concentracions de NorA estan entre 2 i 10 ng/ml 

(WADA Technical Document-TD2009NA).  

 

1.6.1.2 Diferenciació entre l’origen exogen o endogen 

de les hormones de producció endògena. 

Per tal de diferenciar la producció endògena de l’administració exògena tant 

de la testosterona i els seus precursors com de la NorA s’ha proposat usar 

l’anàlisi per cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses de 

relació isotòpica (GC/C/IRMS).  

Al 1990, Southan (Southan et al., 1990) i els seus col�laboradors van 

demostrar, amb l’ús de la tècnica de GC/C/IRMS, que la testosterona 

sintètica i la testosterona endògena (natural) tenen una proporció de 13C/12C 

diferent. Per expressar petites diferències en la relació isotòpica, 13C/12C, es 

va adoptar la notació de delta per mil (δ13C ‰). 
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La distinció entre els EAA sintètics i els naturals, és possible gràcies a que la 

relació isotòpica 13C/12C dels andrògens naturals és un promig de les 

relacions isotòpiques dels seus precursors continguts a la dieta. La relació 

isotòpica d’aquests precursors, en definitiva, és un promig, tant de les 

relacions isotòpiques de les plantes ingerides directament a la dieta, com de 

les plantes que han ingerit els animals destinats al consum humà. 

Els EAA comercials es sintetitzen a partir de compostos procedents de 

plantes, sobre tot de la soja (Shackleton et al., 1997a i b), que presenten un 

contingut en 13C concret i menor que la mitja de les relacions isotòpiques de 

les plantes presents en la dieta humana i animal. Tot això fa possible la 

detecció de l’administració d’ una preparació farmacèutica d’origen 

hemisintètic per mitjà de la monitorització de la relació 13C/12C (Ueki i 

Okano, 1999; Desroches et al., 2002). 

El poder discriminador de la tècnica es basa generalment, en la comparació 

dels valors de δ13C ‰ entre un analit diana (analit que veu modificat el seu 

valor de δ13C ‰ amb l’administració) i un compost endogen de referència 

(CER, analit que no veu modificat el seu valor de δ13C ‰ amb 

l’administració). 

L’ús de la GC/C/IRMS pel control antidopatge d’atletes es va publicar per 

primera vegada l’any 1994 (Becchi et al., 1994). Aquesta tècnica s’ha utilitzat 

en humans per confirmar l’abús de testosterona i/o precursors en orina 

d’atletes. Compostos com l’androsterona, l’etiocolanolona, el 5α-androstan-

3α,17β-diol o  5β-androstan-3α,17β-diol són els principals metabòlits de la 

testosterona que veuen modificat el seu valor de delta amb l’administració de 

testosterona i/o precursors. Analits com el pregnandiol, el colesterol, la 11-

ketoetiocolanolona o la 11β-OH-andrsoterona són alguns dels compostos 

endògens de referència escollits pels diferents autors (Aguilera et al., 1996a i 

b, i 1999; Shackleton et al., 1997a i b; Flenker et al., 2008; Mareck et al., 2008; 

Piper et al., 2008).  
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Per discriminar entre l’origen endogen o exogen de la NorA també s’usa la 

GC/C/IRMS. Es compara el valor de δ13C ‰ de la NorA amb el de 

l’androsterona, que en aquest cas s’usa com a compost endogen de referència 

(Hebestreit et al., 2006a; Guay et al., 2009). La principal limitació de l’us de la 

GC/C/IRMS per a aquesta aplicació, és la sensibilitat instrumental, ja que el 

dubte entre l’origen endogen o exogen de la NorA detectada en orina es 

presenta quan les concentracions d’aquest compost són baixes (10 ng/ml o 

inferiors). 

 

1.6.2 Detecció de l’administració dels EAA en animals 

La tècnica convencional usada per a la detecció de l’administració d’EAA en 

animals ha estat la CG/EM. En l’actualitat s’utilitza normalment en 

combinació amb la CL/EM. 

Degut a una major formació de metabòlits conjugats amb sulfat, el preparat 

enzimàtic més usat per realitzar les hidròlisis de metabòlits conjugats en 

mostres d’animals, és l’Helix pomatia amb activitat β-glucuronidassa i 

arilsulfatassa. Però donat que aquest enzim no permet hidrolitzar tot tipus de 

conjugats amb sulfat, el mètode d’hidròlisis més usat és la solvòlisis, seguida 

d’hidròlisis enzimàtica. 

Per separar els esteroides en forma lliure en orina, es realitza una extracció 

líquid-líquid amb acetat d’etil prèvia a la hidròlisi. Després de la hidròlisi es 

procedeix a una segona extracció líquid-líquid per extreure els esteroides 

desconjugats en el procés d’hidròlisi. El dissolvent usat per aquesta extracció 

torna a ser acetat d’etil. Degut a la complexitat de la matriu biològica, de 

l’orina d’animals, i la sensibilitat dels equips instrumentals inferiors a les 

actuals, en el passat era necessari molts processos de purificació i 

fraccionament. Un d’aquest processos de purificació va consistir en 
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cromatografiar l’eluat reconstituït en acetat d’etil en una columna de 

Kieselgel H. Altres columnes de sílica que es van utilitzar per a la purificació 

d’extractes van ser la de Sephadex LH 20 i microcolumnes de sílica gel 

(Houghton, 1977; Houghton i Dumasia, 1980; Houghton et al., 1984). 

L’extracció en fase sòlida amb columnes C18 també es va usar com a procés 

de purificació després de la hidròlisi i en alguns casos en una purificació 

addicional es va realitzar amb columna amino (NH2) en sèrie (Debruyckere 

et al., 1990; Debruyckere i Van Peteghem, 1991). També es va usar el 

fraccionament per HPLC seguit o no, en funció de cada autor, per la 

purificació amb columnes d’immunoafinitat abans del procés de 

derivatització (Sterk et al., 1998; Clouet et al., 1997). El fet de necessitar tants 

passos de purificació de la mostra per poder arribar els nivells de sensibilitat 

adequats usant equips de cromatografia del moment, va fer que els temps 

d’anàlisi fossin molt llargs. 

Com ja s’ha explicat en l’apartat 1.6.1, el comportament cromatogràfic pels 

EAA és molt pobre i per això es necessari la derivatització. Malgrat que en 

molts casos els metabòlits detectats són els mateixos que es detecten en 

humans, els mètodes de derivatització usats en mostres d’animals han estat 

diferents. En funció dels grups hidroxil i cetones presents en els diferent 

EAA i els seus metabòlits, els derivats més utilitzats van ser la formació dels 

TMS derivats juntament amb la formació dels derivats metoxima (MO) en el 

cas de que hi haguessin grups cetones a la molècula. Per formar els derivats 

TMS es va fer servir N,O-bis-(trimetilsilil)-acetamida (BSA) més 

trimetilclorosilan (TMCS) en cloroform, un cop realitzada la incubació es van 

evaporar els diferents reactius i es van reconstituir els extractes en n-hexà 

(Houghton et al., 1978). Per formar els MO-TMS, en primer lloc es formava 

el derivat metoxima dels grups cetona amb metoxilamina en piridina i a 

continuació es procedia a formar els TMS dels grups hidroxils tal i com 

s’acaba d’explicar (Houghton i Dumasia, 1980; Houghton et al., 1984; 

Dumasia i Houghton, 1984). En alguns casos després de la formació dels 
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derivats MO-TMS aquests passaven per un procés de purificació usant 

Lipidex 5000, un gel cromatogràfic (Debruyckere i Van Peteghem, 1991). 

En algun cas on es requeria un augment de sensibilitat, es van formar els 

derivats tertbutildimetilsilil (TBDMS) (Houghton et al., 1985). Altres autors 

van optar per la formació dels heptafluorobutirats dels EAA afegint anhídrid 

heptafluorobutíric (HFBA) i benzè en els extractes secs (Debruyckere i Van 

Peteghem, 1991; Daeseleire et al., 1993). A continuació els EAA derivatitzats 

es van analitzar per CG/EM.  

Amb la millora de l’acoblament entre la CL i l’ EM per mitjà de diferents 

interfases, la CL/EM ja sigui convencional o en tàndem, ha permès resoldre 

alguns problemes que s’havien plantejat en els mètodes de CG per alguns 

compostos que presentaven comportaments cromatogràfics molt pobres 

després de la derivatització o que requerien altres processos de derivatització 

més complexes. (Draisci et al., 2000; Guan et al., 2005; Fidani et al., 2006; 

Houghton et al., 2007; Nielen et al., 2007; Van Poucke et al., 2008; Grace et 

al., 2008; Soma et al., 2008; Pinel et al., 2008; Fidani et al., 2009; Destrez et 

al., 2009). 

La detecció de l’administració de 17βN en animals, així com altres EAA 

endògens, com la testosterona, , és dificultosa degut a la producció endògena 

d’aquests EAA en algunes espècies i al seu complex metabolisme. 

Actualment, la tècnica més adequada per a la diferenciació entre l’origen 

endogen o exogen dels EAA és la cromatografia de gasos acoblada a 

espectrometria de masses de relació isotòpica (GC/C/IRMS). En el cas dels 

animals en la pràctica esportiva equina de competició, s’han realitzat en els 

últims anys algunes aproximacions a la detecció del consum de 17βN en 

cavalls mascles per GC/C/IRMS (Yamada et al., 2007).  

En l’espècie bovina s’ha demostrat que l’administració exògena de 

testosterona canvia la relació isotòpica dels metabòlits de la testosterona en 
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orina (Ferchaud et al, 1998; Hebestreit et al., 2006b). La comparació entre el 

valor de δ13C ‰ de 5β-androstan-3,11,17-triona (un metabòlit del cortisol en 

l’orina de l’espècie bovina) i el valor de delta de la DHEA (el compost 

endogen de referència) ha estat molt útil per a la detecció de l’abús de 

cortisol en l’espècie bovina (Bichon et al., 2007). Un altre estudi realitzat per 

Mason et al., (Mason et al., 1998), va ser en bilis bovina; es va determinar el 

valor de δ13C‰ del 5β-androstan-3α,17α-diol (metabòlit de la testosterona) 

comparant-la amb el colesterol com a compost endogen de referència. 

Aquesta mateixa tècnica també s’ha usat per detectar el consum de 17β-

estradiol en l’espècie bovina on DHEA i 5-androsten-3β,17α-diol han estat 

els compostos endògens de referència escollits (Buisson et al., 2005). 
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L’objectiu principal de la tesi és aprofundir en el coneixement del 

metabolisme de la 17β-nandrolona (17βN) en espècies animals (porcs i 

cavalls), per tal de desenvolupar eines que permetin detectar l’administració 

exògena d’aquest compost. 

 

Els objectius específics d’aquest treball són: 

1) Desenvolupar eines analítiques per CG/EM per a la 

quantificació de 17βN i els seus metabòlits en les diferents 

fraccions metabòliques (metabòlits de fase I i metabòlits de fase 

II) en diferents espècies animals (porcina i equina). 

2) Estudiar el metabolisme tant de fase I com de fase II de 17βN 

en porcs i determinar els metabòlits que puguin ser usats com a 

marcadors de la detecció de la seva administració. 

3) Estudiar el metabolisme tant de fase I com de fase II de 17βN 

en cavalls per determinar els metabòlits que puguin ser usats 

com a marcadors per la detecció de la seva administració. 

4) Validar un mètode per CL/EM/EM per a quantificar 17βN 

sulfat en orina i estudiar la viabilitat d’usar aquest metabòlit com 

a marcador de l’administració de 17βN en cavalls. 

5) Estudiar la viabilitat de la cromatografia de gasos acoblada a 

espectrometria de masses de relació isotòpica (GC/C/IRMS) 

per diferenciar l’origen endogen o exogen de la 17βN en 

espècies animals (porcs i cavalls). 
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5.1 INTRODUCCIÓ 

L’ús d’esteroides anabolitzants (EAA) està prohibit en l’esport, tant en atletes 

com en animals de competició. La Unió Europea (UE) també els ha prohibit 

degut als seus efectes quan s’administren com a promotors del creixement en 

el bestiar destinat al consum humà (Directiva Europea 96/22/EC). La 17β-

nandrolona (17βN) és un dels EAA més comuns usats  per aquest fi. Com a 

resultat del seu extens i complicat metabolisme i la possibilitat d’algunes 

interferències amb compostos endògens, els quals són espècie dependents, la 

detecció de l’ús il�legal de 17βN és complex i difícil.  

El metabolisme de la 17βN ha estat àmpliament estudiat en humans 

(Schänzer, 1996) i en diferents espècies animals (Houghton et al., 1978; 

Houghton i Dumasia, 1980; Dumasia i Houghton, 1984; Houghton et al., 

1986a; Benoit et al., 1989; Debruyckere et al., 1990; Debruyckere i Van 

Petgehem, 1991; Daesaleire et al., 1993; Samuels et al., 1998). En els cavalls, 

els principals metabòlits descrits són diferents isòmers dels estrandiols 

(principalment el 5α-estran-3β,17α-diol, ABA, i el 5α-estran-3β,17β-diol, 

ABB) i la 17α-nandrolona (17αN). Els metabòlits 17α-hidroxi es conjuguen 

majoritàriament amb àcid glucurònic i els metabòlits 17β-hidroxi es 

conjuguen majoritàriment amb sulfat (Houghton et al., 1978; Houghton i 

Dumasia, 1980; Dumasia i Houghton, 1984; Houghton et al., 1986a). Segons 

el nostre coneixement, tots els estudis publicats fins el moment sobre el 

metabolisme de 17βN en cavalls, descriuen la identificació dels metabòlits i la 

seva detecció en orina després de l’administració a nivell qualitatiu. En cap 

dels estudis publicats es descriuen les concentracions dels diferents 

metabòlits i la seva variació amb el temps després de l’administració. Només 

Jounay et al (1985) i Dehennin et al (2007) descriuen les concentracions 

d’ABA en dos cavalls després de l’administració d’undecanoat i decanoat de 

17βN, respectivament. Houghton et al (1986b) descriu la variació en el temps 

de la relació ABA/5(10)-estren-3β-17α-diol després de l’administració de 
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fenilpropionat de 17βN en dos cavalls. L’estructura dels principals metabòlits 

de la 17βN en orina de cavall es presenten a la Figura 5.1. 

En els últims anys diferents autors han reportat dades demostrant el caràcter 

endogen de la 17βN i/o dels seus metabòlits en diferents espècies 

(Houghton et al, 1984; Houghton et al, 1986a; Dumasia et al, 1989; Rizzo et 

al., 1993; Clouet et al, 1997; Sterk et al., 1998; Le Bizec et al, 1999; 

Hemmersbach et al, 2000; Marcos et al, 2002; Poelmans et al., 2005). S’ha 

detectat la presència endògena de ABA i 17βN en orines de cavalls mascles 

no castrats (Houghton et al., 1984; Houghton et al, 1986a; Dumasia et al, 

1989). Per aquesta raó, la detecció de l’abús de 17βN en cavalls mascles no 

castrats ha estat basada principalment en el càlcul de la relació entre dos 

analits el ABA i el 5(10)-estren-3β,17α-diol (ETA) (Houghton et al, 1986b), o 

en la concentració d’ABA (Dehennin et al, 2007). 

L’objectiu d’aquest capítol és quantificar els diferents metabòlits de 17βN 

després de l’administració d’ésters de 17βN en cavalls amb l’objectiu 

d’aportar dades addicionals que permetin detectar l’administració de 17βN en 

aquests animals. Addicionalment, s’han estudiat els compostos de producció 

endògena presents en orina. Els estudis quantitatius s’han realitzat usant el 

mètode analític descrit en el capítol 3 de la present memòria. 
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Figura 5.1 Estructures moleculars dels principals metabòlits de 17βN en orina de 

cavall i esteroides relacionats (ETA).  
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5.2 MATERIAL I MÈTODES 

5.2.1  Material i reactius 

Els dissolvents i reactius que es van utilitzar van ser els següents: 

- Metanol, acetat d’etil, qualitat HPLC (Merck, Darmstadt, Alemanya) 

- Tert-butilmetil èter, amoníac al 25%, clorur d’amoni, hidròxid de 

sodi, carbonat de potassi, iodur d’amoni, dihidrogenfosfat sòdic, 

hidrogenfosfat sòdic, 2-mercaptoetanol, en tots el casos qualitat per 

anàlisi (Merck, Darmstadt, Alemanya) 

- Àcid sulfúric, concentrat qualitat extra pur (Merck, Darmstadt, 

Alemanya) 

- n-Hexà, qualitat HPLC (Scharlau, Barcelona, Espanya) 

- β- Glucoronidassa K12 de E. coli (Roche Diagnostics GMBH, 

Mannheim, Alemanya) 

- N- metil-N- trimetilsilil –trifluoroacetamida, qualitat cromatografía 

de gasos (MSTFA) (Macherey-Nagel, Düren, Alemanya) 

Es van usar Columnes C18 Sep Pak Vac (500mg) per a l’ extracció en fase 

sòlida (Water, Milford, Estats Units). L’aigua es va obtenir per un sistema de 

purificació Milli-Q (Millipore Ibérica, Barcelona, Espanya).  

Per a preparar les mostres de la corba de calibratge es va usar blanc d’orina 

humana BioRad “Drug Negative Urine” que consisteix en una barreja 

d’orines analitzades per a la presència de drogues d’abús amb resultat 

negatiu, es va conservar a una temperatura dins de l’ interval de –10 ºC a       

-20ºC i amb un 0.1 % de azida sòdica (Bio Rad, Estats Units) .  
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Per a preparar les mostres d’orina control es va usar blanc de cavall mascle 

castrat analitzat per la  presència dels analits en estudi, amb resultat negatiu.   

L’evaporació de les fases orgàniques es va realitzar en un evaporador per 

corrent de nitrogen Turbo –Vap LV (Zymarck Corporation, Hopkinto, 

Estats Units). 

 

5.2.1.1 Substàncies de referència 

L’origen de les substàncies de referència i patrons purs que es van usar es 

detallen a la taula 5.1. 

 

5.2.1.2 Preparació de les solucions dels patrons 

Les dissolucions concentrades d’ 1 mg/ml dels patrons es van preparar per 

dissolució de 10 mg en  10 ml de metanol usant matrassos aforats. Les 

dissolucions de 100, 10 i 1 µg/ml es van preparar per successives dilucions 

en metanol d’ 1 ml de la més concentrada a 10 ml,  usant  matrassos aforats. 

 

5.2.2 Anàlisi dels esteroides presents en orina per 

CG/EM 

Es va usar el mètode analític descrit en el capítol 3 de la present memòria 

que permet la separació del esteroides excretats en forma lliure, els 

glucuronoconjugats i els excretats en forma de sulfat.  
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Taula 5.1. Llistat de les substàncies de referència utilitzades, abreviatura, 

subministrador i referència comercial. 

Analits Abreviatura Subministrador Referència 

Possibles metabòlits de 17βN    

Epinorandrosterona NorEpiA Steraloids Inc. E0214-000 

5β-estran-3α,17 β-diol BAB Steraloids Inc. E0250-000 

5α-estran-3β,17α-diol ABA Steraloids Inc. E0190-000 

5a-estran-3β,17β-diol ABB Steraloids Inc. E0195-000 

5(10)-estren-3α,17β-diol - Steraloids Inc. E4400-000 

Epinoretiocolanolona NorEpiE Steraloids Inc. E0330-000 

5α-estran-3α,17β-diol AAB Steraloids Inc. E0185-000 

5β-estran-3α,17α-diol BAA Steraloids Inc. E0244-000 

17β-nandrolona 17βN Sigma N-7252 

Norandrosterona NorA NARL, Reference Material D-555 

Noretiocolanolona NorE NARL, Reference Material D-554 

17α-nandrolona 17αN NARL, Reference Material D-722 

5(10)-estren-3β,17α-diol ETA 
Hong Kong Jockey Club (Hong 
Kong) 

- 

Norandrostenedione Noraed Research Plus Inc. 1923-5 

Altres analits    

Estrona - Sigma E9750 

17α-estradiol a-E2 Steraloids Inc. E0870-000 

17β-estradiol b-E2 Sigma E-8875 

17- Metiltestosterona MT NARL, Reference Material M-699 

Norandrosterona –d4 NorA-d4 NARL, Reference Material D-584 

Testosterona T NARL, Reference Material M914 

Epitestosterona EpiT NARL, Reference Material D547 

 

On : Steralois Inc. (Newport Rhode Island, Estats Units) 

        NARL, Reference Material (Cottesloe, Australia) 

       Research Plus Inc. ( Manasquan, Estats Units) 
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5.2.3 Estudi d’excreció de laureat de nandrolona i de 

fenilpropionat de nandrolona en cavalls 

Es van realitzar estudis d’administració d’ésters de 17βN (lauretat de 

nandrolona, 17βNL, i de fenilpropionat de nandrolona, 17βNP) a dos cavalls 

mascles castrats pura sang retirats de la competició esportiva (cavall A i cavall 

B), per via intramuscular. A cada cavall, es va administrar una única de dosis 

de 375 mg de 17βNL (en el cas de l’estudi de 17βNL) i de 500 mg de 17βNP 

(en el cas de l’estudi de 17βNP). Entre els dos tractaments els animals es van 

sotmetre a un període  de blanqueig per assegurar l’absència de qualsevol 

possible interferència amb tractaments anteriors. 

Es van recollir dues mostres d’orina abans de l’administració (mostres blanc, 

en els dies -5 i -1 per a l’estudi de 17βNL i -2 i -1 per l’estudi de 17βNP). 

Després de l’administració, es van recollir orines durant 9 i 10 dies pel cavall 

A i B, respectivament, en l’estudi d’excreció de 17βNL i durant 11 i 12 dies 

pel cavall A i B, respectivament, en l’estudi d’excreció de 17βNP. Cal 

remarcar, que per al cavall A no es va poder recollir la mostra d’orina 

corresponent al dia després de l’administració per cap dels dos estudis 

d’excreció. Les orines es van conservar a – 20 ºC fins al moment de l’ anàlisi. 

L’estudi d’excreció en cavalls es va dur a terme al “Trinity College” a la 

Universitat de Dublin (Irlanda) per una persona qualificada per a realitzar 

aquest tipus d’estudi i amb una autorització especial del Departament 

d’Agricultura del país. 

 

 

 

 



Detecció de l’administració de 17βN en cavalls per CG/EM 
 
 

100 
 

5.2.4 Quantificació de les mostres dels estudis 

d’excreció 

Per a la quantificació de les mostres procedents dels estudis d’excreció es va 

analitzar una corba de calibratge per duplicat preparada a partir d’orina 

blanca humana (BioRad). En cada lot d’anàlisi es van analitzar dues orines 

control per triplicat (control inferior, CI, i control mig, CM), preparats a 

partir d’un orina blanca de cavall analitzada prèviament i amb resultat negatiu 

pels compostos d’interès. La composició i el contingut de la corba de 

calibratge i de les orines control es detallen a les taules 5.2 i 5.3 

respectivament.  

 

Taula 5.2 Composició i nivells de concentració de la corba de calibratge per a les 

mostres procedents dels estudis d’excreció 

Analits FG (ng/ml) FS (ng/ml)

NorEpiA 1, 2, 5, 10, 20, 50 2, 10, 20, 100, 200, 500

ABA 5, 20, 80, 400 1000 1500 2, 10, 20, 100, 200, 500

ABB 1, 5, 10, 20, 50, 100 2, 10, 20, 100, 200, 500

17αN 1, 20, 40, 60, 80, 100 -

17βN 1, 2, 5, 10, 20, 50 5, 20, 100, 500, 1000, 2000

ETA - 5, 20, 100, 500, 1000, 2000

a-E2 - 2, 5, 20, 40, 80, 100

b-E2 - 2, 5, 20, 40, 80, 100
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Taula 5.3. Composició i concentracions de les orines control per a les mostres 

procedents d’estudis d’excreció 

Analits FG (ng/ml) FS (ng/ ml)

CI CM CI CM
NorEpiA - - 25 150

ABA 50 500 25 150
ABB 15 40 25 150
17αN 15 40 - -
17βN 6 15 50 800
ETA - - 50 800
a-E2 - - 10 50
b-E2 - - 10 50

 

 

5.2.5 Mostres de cavalls no tractats 

Es van recollir un total de 40 mostres de cavalls presumptament negatives, 

procedents de controls rutinaris de control antidopatge. De les 40 mostres 

d’orina recollides, 13 corresponien a cavalls castrats, 7 a eugues i 20 a cavalls 

mascles no castrats. Les orines recollides corresponien a animals no tractats. 

Les mostres d’orina es van conservar a –20 ºC fins el moment del seu anàlisi. 

 

5.2.6 Quantificació de les mostres d’animals no tractats 

Per a quantificar els diferents analits en les mostres procedents d’animals no 

tractats, es va realitzar una estimació de la concentració a partir d’una corba 

de calibratge per duplicat de tres punts per a la fracció glucurònic i per a la 

fracció sulfatada preparades a partir d’una orina blanca humana. En cada lot 

d’anàlisi es va analitzar una orina control per triplicat preparada a partir d’una 

orina blanca de cavall analitzada prèviament i amb resultat negatiu pels 
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compostos d’interès. La composició i el contingut de la corba de calibratge i 

de les mostres control es detalla a les taules 5.4 i 5.5 respectivament. 

Per a la fracció lliure es va realitzar una estimació de la concentració amb el 

factor de resposta obtingut d’un calibrador (en aigua Milli Q) carregat amb 

20 ng/ml de tots els analits d’interès. 

Taula 5.4. Composició i nivells de concentració de la corba de calibratge per a les 

mostres procedents d’animals no tractats. 

Analits FG (ng/ml) FS (ng/ml)

ABA 5, 50, 500 5, 50, 500

ABB 5, 50, 500 5, 50, 500
17αN 1, 5, 50 -
17βN 1, 5, 50 5, 250, 500
ETA 5, 100, 500 5, 250, 500
a-E2 5, 50, 500 5, 1000, 1500
b-E2 5, 100, 500 5, 400, 500

 

Taula 5.5. Composició i nivells de concentració de les orines control per a les 

mostres procedents d’animals no tractats. 

Analits
FG (ng/ml) FS (ng/ ml)

CI CI
ABA 15 15
ABB 15 15
17αN 10 -
17βN 10 100
ETA 50 100
a-E2 100 750
b-E2 80 200
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5.3 RESULTATS 

5.3.1 Estudi d’excreció de 17βNL en cavalls  

A la figura 5.2 es representen les concentracions dels diferents metabòlits 

obtingudes en la fracció glucuronoconjugada (FG) i en la fracció sulfatada 

(FS) en l’estudi d’excreció de 17βNL. No es va detectar cap analit en els 

fraccions lliures (FL) de totes les mostres d’orina de l’estudi d’excreció. El dia 

0 de la gràfica correspon al dia de l’administració de 17βNL. Els metabòlits 

estudiats no es van detectar en cap de les orines recollides abans de 

l’administració. La resta de compostos en estudi, incloent ETA, (veure taula 

5.1) no es van detectar en cap de les mostres analitzades.  

 

Es van detectar diferències importants a nivell quantitatiu en els perfils 

d’excreció dels dos cavalls estudiats. Després de l’administració de 17βNL, 

per al cavall A es van detectar, ABA, ABB, NorEpiA i 17βN en ambdues 

fraccions, encara que ABA es va detectar principalment a la FG i 17βN, 

principalment a la FS. També es va detectar 17αN només en la FG. 

 

Per al cavall B, es va detectar NorEpiA en les dues fraccions, ABA només en 

la FG, 17βN en la FS, 17αN en la FG i no es va detectar ABB en cap de les 

fraccions estudiades. Per al cavall B les concentracions trobades van ser 

inferiors a les trobades pel cavall A.  

Des d’un punt de vista quantitatiu, els metabòlits principals van ser ABA en 

la FG i 17βN en la FS, amb concentracions màximes al voltant de 1200 

ng/ml i 350 ng/ml, respectivament. 

Tots els metabòlits van ser detectats fina a 10 dies després de l’administració. 
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Figura 5.2. Concentracions obtingudes en l’estudi d’excreció de 17βNL en 

cavalls mascles castrats 
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5.3.2 Estudi d’excreció de 17βNP en cavalls 

A la figura 5.3 es presenten les concentracions dels diferents metabòlits en 

l’estudi d’excreció de 17βNP per a la FG i la FS. Igual que en l’estudi de 

17βNL, no es va detectar cap metabòlit de 17βN en la FL de totes les 

mostres de l’estudi d’excreció, ni en les orines recollides abans de 

l’administració. La resta de compostos en estudi, incloent ETA, (veure taula 

5.1) no es va detectar en cap de les mostres estudiades. 

El perfil d’excreció dels metabòlits és molt semblant a l’obtingut en l’estudi 

de 17βNL, descrit en l’apartat anterior. Es van detectar:  

- ABA, principalment en la FG 

- ABB, en ambdues fraccions 

- NorEpiA, en ambdues fraccions 

- 17βN, principalment en la FS 

- 17αN, només en la FG 

Els metabòlits principals van ser ABA en FG i 17βN en la FS, amb 

concentracions màximes d’aproximadament 1300 ng/ml i 700 ng/ml, 

respectivament. Les concentracions detectades després de l’administració de 

17βNP van ser superiors a les detectades després de l’administració de 

17βNL, degut a la dosi administrada, que va ser superior per a 17βNP. 

Tots els metabòlits van ser detectats fina a 12 dies després de l’administració. 
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Figura 5.3. Concentracions obtingudes en l’estudi d’excreció de 17βNP en 

cavalls mascles castrats 
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5.3.3 Anàlisi de mostres d’orina de cavalls no tractats 

Es van analitzar mostres d’orina de cavalls no tractats amb l’objectiu de 

detectar els compostos endògens i els seus nivells bassals. Els analits 

detectats en les mostres de cavalls mascles no castrats i en les mostres de 

cavalls mascles castrats per a cada una de les tres fraccions estudiades (FL, 

FG, i FS) es presenten a les figures 5.4 i 5.5 respectivament. 

 

En les mostres de cavalls mascles no castrats (figura 5.4), es va detectar 

17βN, 17αN, ABA, norandrostendiona, ETA, b-E2, a-E2 i estrona. La resta 

d’analits en estudi (veure taula 5.1) no es van detectar, excepte testosterona 

que es va detectar en la major part de mostres estudiades. 17βN, ETA, 

norandrostendiona, a-E2, b-E2 i estrona es van detectar a les tres fraccions 

estudiades. Les concentracions més altes per la majoria dels analits es van 

detectar a la FS. La 17αN només es va detectar en la FL i en la FG. ABA es 

va detectar en la FG només en 4 de les 20 mostres analitzades, a 

concentracions inferiors a 45 ng/ml. 

 

Les desviacions estàndards trobades entre els diferents analits estudiats van 

ser molt grans. Les desviacions estàndards més grans es van obtenir en la FS 

pels estrogen (a-E2, b-E2 i estrona) i per la norandrostendiona.  

 

En les orines de cavalls macles castrats (figura 5.5) es va detectar els 

principals compostos detectats en mostres de cavalls mascles no castrats 

però a concentracions molt inferiors. Es va detectar a-E2 i b-E2 a la FS en 

tres de les mostres analitzades. També es va detectar estrona en 6 de les 

mostres analitzades en les tres fraccions. En una mostra es va trobar un perfil 

esteroïdal típic d’un cavall mascle no castrat i no d’un cavall mascle castrat 

però a concentracions molt inferiors a les que es van detectar per als cavalls 

mascles no castrats. 
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En totes les mostres d’orina d’eugues analitzades (n=7) es va detectar estrona 

majoritàriament a la FS (de 10 a 65 ng/ml). També es va detectar estrona a la 

FL en 3 de les 7 mostres analitzades a concentracions inferiors (de 15 a 50 

ng/ml). 

 

Un dels metabòlits de l’administració de la 17βN en cavalls, el ABB, no es va 

detectar en cap de les 40 mostres d’orina analitzades. La resta d’analits en 

estudi (veure taula 5.1) no es van detectar. 
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Figura 5.4 Concentracions obtingudes en les mostres procedents de mascles no 

tractats 
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Figura 5.5 Concentracions obtingudes en les mostres procedents de mascles castrats 

no tractats 
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5.4 DISCUSSIÓ 

 

En cap dels estudis publicats fins el moment es descriuen les concentracions 

dels diferents metabòlits i la seva variació amb el temps després de 

l’administració. Només Jounay et al (1985) i Dehennin et al (2007) descriuen 

les concentracions d’ABA en dos cavalls després de l’administració 

d’undecanoat i decanoat de 17βN, respectivament. En aquest capítol s’han 

quantificat els diferents metabòlits de 17βN en orina després de 

l’administració de dos preparats farmacèutics veterinaris de 17βN (17βNL i 

17βNP) en cavalls mascles castrats fins a 10 i 12 dies després de 

l’administració.  

Per a realitzar els estudis d’excreció es van seleccionar cavalls mascles 

castrats ja que presenten concentracions més baixes de compostos endògens 

i, per tant, menys interferències a l’hora d’estudiar el metabolisme de 17βN. 

Els perfils d’excreció dels metabòlits obtinguts per als dos preparats 

farmacèutics en els animals estudiats són semblants a nivell qualitatiu però, a 

nivell quantitatiu, hi ha diferències importants entre els dos cavalls que van 

participar en l’estudi de 17βNL, demostrant la variabilitat inter individual que 

hi pot haver entre animals de la mateixa espècie, ja descrita en estudis 

anteriors (Velle, 1976; Benoit et al., 1983). 

En les mostres pre-administració no es va detectar cap dels metabòlits de la 

17βN d’acord amb els resultats obtinguts per cavalls mascles castrats no 

tractats (veure figura 5.5 ). Aquesta absència de metabòlits de 17βN en 

cavalls mascles castrats està relacionada amb el sexe dels animals i en les 

condicions de castració dels cavalls mascles. 

Després de l’administració de preparacions farmacèutiques de 17βN a cavalls 

mascles castrats, es van detectar diferents metabòlits que, per ordre 

d’importància són: ABA en la FG; 17βN en la FS, NorEpiA en ambdues  

fraccions; ABB en ambdues fraccions; i 17αN en la FG. Els resultats 
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obtinguts estan en concordança amb estudis previs publicats, tant a nivell 

dels metabòlits detectats després de l’administració de 17βN com en el tipus 

de conjugació dels diferents metabòlits. Però, com ja s’ha indicat, es 

presenten per primera vegada resultats quantitatius dels metabòlits en les 

diferents fraccions metabòliques fins a 10-12 dies després de l’administració 

de preparats veterinaris de 17βN.  

A la Figura 5.6 es proposa l’esquema del metabolisme de la 17βN en cavalls. 

La 17βN patiria la reducció del doble enllaç en posició C4-C5 que donaria 

l’isòmer 5α, i la reducció del grup carbonil en C3 que donaria l’isòmer 3β-

hidroxi, per donar al metabòlit ABB. L’oxidació del grup hidroxil en C17, 

donaria lloc a la NorEpiA.  

Per altra banda l’epimerització del grup hidroxil del C17 de la 17βN donaria 

lloc a la 17αN. Seguint la mateixa via metabòlica que la 17βN, la reducció del 

doble enllaç en C4-C5 de la 17αN i la reducció del grup carbonil en C3 

donaria lloc al metabòlit ABA. Per últim l’oxidació del grup hidroxil del C17, 

transformaria el metabòlit ABA en NorEpiA. 

En ambdós estudis d’excreció de 17βN, s’ha observat l’epimerització en C17 

per donar lloc a la 17αN i ABA. Aquesta via de transformació entre els 17β i 

els 17α isòmers, és compartida amb l’espècie bovina (Sauer i Samuels, 1998) 

però no s’ha observat en el cas dels porcs, on la 17αN no s’ha detectat en cap 

de les mostres analitzades dels estudis d’excreció (veure capítol 4 de la 

present memòria). L’epimerització en C17 tampoc és una via metabòlica 

descrita per a 17βN en humans (Schanzer, 1996). Els metabòlits més 

abundants de 17βN en humans, la norandrosterona i la noretiocolanolona 

(amb configuració 3α-hidroxi i oxidats en C17), no han estat detectats en 

mostres de cavalls. En mostres de cavalls, com a metabòlit completament 

oxidat en C17 només s’ha detectat NorEpiA, amb configuració 3β-hidroxi.  
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NorEpiA també ha estat descrit en humans després de l’administració de 

precursors de 17βN (Torrado el al., 2008).  

D’acord amb estudis previs publicats, els resultats obtinguts reflecteixen la 

tendència dels 17α-isòmers a conjugar-se amb àcid glucurònic i dels 17β-

isòmers a conjugars-se amb sulfat (Dumasia i Houghton, 1984).  
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Figura 5.6 Proposta del metabolisme de la 17βN en cavalls. 
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Tenint en compte els resultats de l’anàlisi de les mostres procedents de 

cavalls mascles tractats i no tractats, per detectar l’administració de 17βN en 

cavalls mascles castrats i en femelles, la detecció d’algun dels metabòlits de la 

17βN seria indici suficient per sospitar d’una administració exògena de 

17βN. L’absència d’aquests metabòlits en les mostres de cavalls no tractats, 

tal com s’havia descrit prèviament (Houghton et al., 1986a; Dumasia i 

Houghton, 1984) fa que la seva presència sigui suficient per sospitar de 

l’administració de 17βN. Tenint en compte els resultats quantitatius 

obtinguts en aquest estudi, ABA en la FG i 17βN en la FS són els millors 

analits diana per detectar l’administració de 17βN, i asseguren la detecció de 

l’administració com a mínim fins a 10-12 dies després de l’administració. 

Altres metabòlits que poden ser usats com a analits diana són el ABB i la 

NorEpiA en ambdues fraccions.  

En cavalls mascles, la presència d’alguns d’aquests metabòlits en mostres 

d’orina d’animals no tractats, principalment 17βN, ABA i 17αN encara que a 

concentracions molt baixes (veure figura 5.4), dificulta l’ús de la mateixa 

estratègia. Tradicionalment, s’han usat dues estratègies per detectar 

l’administració de 17βN en cavalls mascles: una relació ABA/ETA superior a 

1 (Houghton et al., 1986b); una concentració de tall d’ABA de 45 ng/ml, 

considerant totes les fraccions metabòliques (Dehennin et al., 2007). 

Donat que els cavalls seleccionats per als estudis d’administració van ser 

mascles castrats, no es va detectar ETA en cap de les mostres recollides, per 

la qual cosa no es pot valorar la primera de les estratègies descrites. Pel que 

fa a la concentració de tall d’ABA, en animals no tractats es van obtenir 

concentracions d’ABA inferiors a la concentració de tall i es van obtenir 

concentracions superiors a 45 ng/ml en totes les mostres post-administració 

excepte per al cavall B en l’estudi de 17βNL en els dies 1, 2 i 3 després de 

l’administració, i en l’estudi de 17βNP en els dies 10 i 11 després de 

l’administració. En aquests casos, la detecció d’altres metabòlits no detectats 
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en cavalls no tractats, com per exemple la NorEpiA o ABB, podria 

demostrar l’administració de 17βN. 

Recentment, alguns autors han suggerit que la major part de 17βN detectada 

en extractes d’orines de cavalls mascles no tractats podria ser un artefacte 

resultant de la descarboxilació de l’àcid 19-carboxílic de testosterona 

(Houghton et al., 2007; Grace et al., 2008). En canvi, l’administració de 17βN 

donaria lloc a 17βN sulfat. És per aquest motiu que s’ha començat a 

investigar la detecció directa de la 17βN sulfat en orina mitjançant tècniques 

de CL/EM/EM com a marcador de l’administració de 17βN. Aquest estudi 

es presenta al capítol 6 de la present memòria.  

Una de les formes de distingir entre origen endogen i exogen és l’anàlisi per 

GC/C/IRMS. Tots els metabòlits indicats serien bons analits diana per 

detectar una alteració en la relació isotòpica 13C/12C com a resultat de 

l’administració de 17βN. Resultats preliminars per GC/C/IRMS es 

presenten al capítol 7 de la present memòria.  
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6.1 INTRODUCCIÓ 
 
La 17β-nandrolona (17βN) pertany al grup farmacològic dels esteroides 

anabolitzants (EAA). Des de fa molts anys, els EAA s’utilitzen de forma 

il�legal en l’esport (en atletes, en cavalls i en gossos) i com a promotors del 

creixement en animals destinats al consum humà. La presència endògena de 

17βN i dels seus metabòlits principals en algunes espècies, complica la 

detecció de la seva administració. 

Concretament, en cavalls mascles s’han detectat concentracions endògenes 

de 17βN i dels seus metabòlits 5α-estran-3β,17α-diol (ABA) i 17α-

nandrolona (17αN) (Dumasia et al., 1985; Dumasia et al., 1989; capítol 5 de 

la present memòria). Recentment, s’ha demostrat que una part important de 

la 17βN detectada en animals no tractats és un artefacte analític resultant de 

la descarboxilació de l’àcid 19-carboxílic de la testosterona (Houghton et al., 

2007; Grace et al., 2008). En canvi, quan s’administren preparats veterinaris 

de 17βN a un cavall mascle, la 17βN s’excretaria com a 17βN sulfat. Per tant, 

la presència d’altes concentracions de 17βN sulfat en orina de cavalls mascles 

podria ser una evidència de l’administració de 17βN. Donat que la 17βN 

sulfat està també present de forma endògena, encara que a baixes 

concentracions, en orina de cavalls mascles (Grace et al., 2008), seria 

necessari establir una concentració de tall de 17βN sulfat per sospitar de 

l’administració de 17βN.  

En els últims anys, la CL/EM/EM ha demostrat ser una eina molt útil per a 

la determinació directa de metabòlits conjugats tant amb sulfat com amb àcid 

glucurònic (Bowers et al., 1996; Kuuranne et al., 2003; Pozo et al., 2008; 

Gómez et al., 2010). En concret, per a mostres de cavalls, la CL/EM ha estat 

aplicada a la quantificació de 17βN sulfat i boldenona sulfat (Grace et., 

2008), la testosterona sulfat (Dumasia et al , 1996) i sulfats i conjugats amb 

àcid glucurònic de boldenona (McKinney et al , 2004). Per a la quantificació 
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de 17βN sulfat en orina de cavall és necessari eliminar els sulfats d’estrògens, 

estrona, 17α-estradiol, i 17β-estradiol, que estan presents a altes 

concentracions i podrien interferir amb la quantificació de 17βN sulfat. 

Grace et al. (2008) van descriure l’ús d’una hidròlisis selectiva dels arilsulfats 

per eliminar aquests compostos interferents. 

En aquest capítol es descriu un mètode per a la quantificació de 17βN sulfat 

per CL/EM/EM, la seva validació i la seva aplicació a la detecció directa de 

17βN sulfat en orines de cavalls no tractats i en orines de cavalls tractats amb 

preparats veterinaris de 17βN, amb l’objectiu d’aportar dades que permetin 

establir una concentració de tall per sospitar l’administració de 17βN en 

cavalls. 
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6.2 MATERIAL I MÈTODES 

6.2.1 Substàncies de referència i reactius 

Els patrons de 17βN-17-sulfat, estrona-3-sulfat, 17β-estradiol-3-sulfat i 17α-

estradiol-3-sulfat tot ells en forma de sal sòdica es van comprar a Steraloids 

Inc., (Newport, Rhode Island, Estats Units). El patró de 17βN-17-sulfat 

deuterat (16, 16, 17α-17βN sulfat) en forma de sal trietilamònica es va 

comprar a NMI the Australian Goverment Analytical Laboratories (Pymble, 

NSW, Austràlia). 

 

Els dissolvents i reactius que es van utilitzar van ser els següents: 

- β- Glucuronidassa /aril sulfatassa HP-2 de Helix Pomatia (Sigma-

Aldrich, Poole, Regne Unit) 

- Dietil éter, acetat d’etil, metanol, acetonitril, en tots els casos qualitat 

cromatografia de líquids (Merck, Darmstadt, Alemania) 

- L’àcid acètic glacial i l’acetat amònic, amdós de qualitat per anàlisi 

(Merck, Darmstadt, Alemania) 

Es van usar Columnes C18 Sep Pak (500 mg) per a l’extracció en fase sòlida 

(Waters, Mildford, Estats Units). L’aigua es va obtenir per un sistema de 

purificació Milli-Q (Millipore Ibérica, Barcelona, Espanya). L’evaporació de 

les fases orgàniques es va realitzar en un evaporador per corrent de nitrogen 

Turbo-Vap LV (Zymarck Corporation, Hopkinto, Estats Units). 

Per a la validació del mètode analític es va usar blanc d’orina humana “Drug 

Negative Urine” que consiteix en una barreja d’orines analitzades per a la 

presència de drogues d’abús amb resulat negatiu, es van conservar a una 

temperatura dins de l’interval de -10ºC a -20ºC i amb un 0,1 % d’azida sòdica 

(Bio Rad, Estats Units). 
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6.2.2 Mostres d’animals 

Mostres d’animals tractats 

Es van analitzar mostres procedents d’estudis d’excreció de laureat de 17βN 

(17βNL) i fenilpropionat de 17βN (17βNP) en cavalls mascles castrats. Els 

detalls de l’estudi d’excreció es descriuen a l’apartat 5.2.3 de la present 

memòria. 

 

Mostres d’animals no tractats 

Es van recollir un total de 207 mostres de cavalls presumptament negatives, 

procedents de controls rutinaris de control antidopatge. De les 207 mostres 

d’orina recollides, 123 corresponien a cavalls mascles no castrats, 39 a cavalls 

mascles castrats i 45 a eugues. Les mostres d’orina es van conservar a -20ºC 

fins el moment de l’anàlisi. 

 

6.2.3 Preparació de les mostres de cavalls 

Per a la preparació de les mostres es va usar un mètode analític prèviament 

descrit (Grace et al., 2008). Sobre la mostra d’orina (5 ml), es va afegir una 

concentració de 50 ng/ml de 17βN-sulfat deuterat (com a estàndard intern). 

La mostra es va portar a pH entre 4,5 i 5,5 amb àcid acètic glacial i es va 

realitzar la hidròlisis enzimàtica afegint β-Glucuronidassa /aril sulfatassa de 

Hèlix Pomatia tipus HP-2 (25 µl). La hidròlisis es va dur a terme en un bany 

d’aigua durant 2h a 55ºC o durant tota la nit a 37ºC. La mostra hidrolitzada 

es va centrifugar (5 min a 3500 rpm). Es van acondicionar les columnes C18 

Sep Pak amb metanol (5 ml) i aigua Milli-Q (5 ml), es va fer passar la mostra 

i les columnes es van rentar amb aigua Milli-Q (5 ml) i es van deixar assecar 

durant 1 minut. Els esteroides hidrolizats es van eluir amb dietil éter (2.5 ml). 

Els sulfats dels esteroides no hidrolitzats, es van eluir amb una mescla de 

EtOAc: MeOH (1:1, v/v; 2,5 ml). Aquesta última fracció orgànica es va 

evaporar a sequedat sota una corrent de nitrogen en un bany d’aigua a 40ºC. 

Un cop evaporat, l’extracte sec es va reconstituir amb 100 µl d’una mescla 
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d’acetonitril: acetat d’amoni 10mM a pH 5,2 (85:15, v/v) abans de l’anàlisi 

per CL/EM/EM. 

 

6.2.4 Condicions instrumentals per CL/EM/EM 

Per a la separació cromatogràfica es va usar un cromatògraf de líquids Waters 

Acquity UPLC TM (Waters, Mildford, Estats Units). Es va utilitzar una 

columna Acquity BEH C18 (100 mm × 2,1 mm i.d × 1,7 µm de tamany de 

partícula) a una temperatura constant de 45 ºC. 

Les fases mòbils van ser acetat d’amoni 10 mM a pH 5,2 (A) i acetonitril (B) 

amb el següent gradient d’elució: 15 % de B durant 2 min, fins al 30 % de B 

en 5 min, fins el 95 % de B en 3 min, 2 min al 95 % de B, retorn a les 

condicions inicials en 0,2 min i estabilització durant 4,8 min. El flux de 

treball va ser 0,5 ml/min. El temps total de l’anàlisi va ser de 17 minuts. Es 

va usar una diverter valve, de manera que només entrava mostra dins de 

l’espectròmetre de masses del minut 5 al 7, la resta de temps es dirigia 

directament al residu. El volum d’injecció va ser de 10 µl. 

El cromatògraf de líquids UPLC es va acoblar a un espectròmetre de masses 

de triple quadrupol “Quattro Premier XE” (Waters, Mildford, Estats Units) 

amb una font de ionització per mitjà d’electrospray (Z-spray) i es va treballar 

tant en mode positiu (ESI +) com en mode negatiu (ESI-). Per a ESI+ es 

van fixar les següents condicions per a la font: voltatge del capil�lar, 3 kV; 

voltatge de les lens, 0,2 V; temperatura de la font, 120 ºC; temperatura de 

dessolvatació, 450 ºC; flux del gas de conus, 50 L/h; flux del gas de 

dessolvatació, 1200 L/h. Per el gas de dessolvatació es va usar nitrogen d’alta 

puresa i per el gas de col�lisió es va usar argó a una pressió de 4,8 × 10-3 

mbar. Per a ESI-, les condicions de la font van ser les mateixes excepte pel 

voltatge del capil�lar que va ser de 2,5 kV enlloc de 3kV. 
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Per a la quantificació es va treballar amb l’ adquisició de les transicions 

d’interès, MRM, (Multiple Reaction Monitoring). En aquest mode 

d’adquisició, el primer quadrupol estabilitza una única massa m/z 

corresponent a l’ió precursor; en la cel�la de col�lisió s’aplica una energia 

predeterminada per fragmentar aquest ió i en l’últim quadrupol només es 

mesura un ió producte concret del precursor seleccionat. D’aquesta manera, 

tot el temps d’anàlisi s’està dedicant a mesurar una transició (o grup de 

transicions) específica. Les condicions d’adquisició MRM es descriuen a la 

Taula 6.1. 

Taula 6.1. Temps de retenció (TR) i condicions d’aquisició MRM 

Analit
TR 

(min)

Ionització Ió precursor Ions producte

m/z
Voltatge de 
conus (V)

m/z
Energia de 

col.lisió (eV)
Estructura

17βN sulfat 5,88 ESI + 355        [M+H]+ 35 109 30 C7H9O (A ring)

35 239 20 [M+H-SO3-2H2O]+

35 257 20 [M+H-SO3-H2O]+

35 275 20 [M+H-SO3]+

17βN sulfat ESI - 353          [M-H]- 55 80 50 [SO3
.]-

55 97a 40 [HSO4]-

Estrona-3-
sulfat

6,89 ESI - 349          [M-H]- 42 269 34 [M-H-SO3]-

17β-E2-3-sulfat 6,00 ESI - 351          [M-H]- 42 271 34 [M-H-SO3]-

17α-E2-3-sulfat 6,63 ESI - 351          [M-H]- 42 271 34 [M-H-SO3]-

d3-17βN sulfat       
(ISTD)

5,87 ESI - 356          [M-H]- 65 98a 40 [DSO4]-

 

17βN: 17β-nandrolona; E2: estradiol 

a ió es seleccionat per a la quantificació 

L’adquisició de les dades es va realitzar en dos grups amb dwell times de 20 

ms, inter chanel delay de 5 ms i inter scan times de 20 ms. Totes les dades es van 

adquirir i processar amb el software MassLynx 4.1.  

Els diferents paràmetres de la ionització per electrosprai (mode de ionització, 

ió precursor, ions productes, voltatge de conus i energia de col�lisió) es van 

optimitzar per obtenir la màxima sensibilitat per a cada un dels compostos. 
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Es va realitzar infusió directa de les solucions dels estàndards purs de cada 

un dels compostos (10 µg/ml) a un flux d’entrada a l’espectròmetre de 

masses de 10 µl/min amb un flux de fase mòbil de 200 µl/min (50:50, A:B). 

 

6.2.5 Validació del mètode per a la quantificació del 

sulfat de la 17βN 

Durant la validació del mètode analític es van avaluar els següents 

paràmetres: selectivitat i especificitat, linealitat, l’efecte de la supressió iònica 

o efecte matriu, límits de detecció i quantificació, rendiments d’extracció i 

precisió i exactitud intra-assaig i inter.  

Per avaluar la selectivitat i l’especificitat es van analitzar diferents mostres 

blanc de cavalls mascles castrats (n=10) i d’eugues (n=10). Es va verificar la 

presència o no d’alguna substància interferent al temps de retenció dels 

compostos d’interès i de l’ISTD. 

Tenint en compte la dificultat per obtenir grans volums d’orina blanca de 

cavalls mascles castrats, les corbes de calibratge es van preparar amb orina 

comercial Bio Rad, prèvia verificació de l’absència de compostos en estudi. 

Per demostrar la capacitat d’una corba de calibratge preparada amb orina 

comercial per quantificar valors en orina de cavall, les mostres control es van 

preparar en orina de cavall (cavalls mascles castrats i eugues) lliure dels 

compostos d’interès, es van aliquotar i es van conservar al congelador a -20 

ºC. 

Les corbes de calibratge es van preparar diàriament. Es van preparar sis 

nivells diferents de concentració cobrint tot el rang de concentracions 

esperades de sulfat de 17βN: 2, 10, 50, 100, 500 i 1000 ng/ml de 17βN sulfat. 
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Les orines control es van preparar a tres concentracions diferents de 17βN 

sulfat: 8, 25 i 200 ng/ml. Les orines control es van analitzar per triplicat en 

cada lot i es van injectar al principi i al final de cada lot. 

Els límits de detecció i quantificació es van definir com a 3,3 i 10 vegades el 

valor del soroll, respectivament. Com estimació del soroll es va agafar la 

desviació estàndard dels valors resposta (àrea analit/àrea ISTD) pel nivell de 

concentració inferior. 

El rendiment d’extracció de 17βN sulfat es va calcular a 10 i 100 ng/ml 

(n=4). Per calcular-lo, es van analitzar mostres d’orina blanca carregades a 

aquestes concentracions. La senyal corresponent al 100 % d’extracció es va 

obtenir per l’anàlisi de mostres d’orina blanca que es van carregar amb 

patrons, un cop realitzada l’extracció. Cada mostra es va analitzar per 

quadruplicat. El rendiment d’extracció es va calcular per comparació de les 

àrees dels pics obtinguts en les mostres extretes amb el promig de les àrees 

dels pics obtinguts en les mostres corresponent al 100 % d’extracció. 

La precisió i l’exactitud intra-assaig es va calcular analitzant tres replicats 

d’una orina control en un mateix assaig. La precisió i l’exactitud inter-assaig 

es va calcular amb el conjunt de dades obtingudes de l’anàlisi de les mostres 

control en diferents assaigs. La precisió de les mostres control es va 

expressar com al desviació estàndard relativa de les concentracions calculades 

usant la recta de calibratge (RSD %) i l’exactitud es va expressar com l’error 

relatiu d’aquestes concentracions (error relatiu %): 

Per estudiar l’efecte de la supressió iònica o efecte matriu, es van extreure 

nou mostres d’orina de cavalls mascles castrats. Per evitar pèrdues durant el 

procés d’extracció, els blancs d’orina es van carregar després de l’extracció a 

una concentració de 50 ng/ml de 17βN sulfat. La supressió iònica degut als 

components de la matriu biològica, es va calcular comparant les àrees 

obtingudes d’aquests blancs extrets i carregats amb les àrees obtingudes per 
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un patró a la mateixa concentració preparat en fase mòbil. La desviació 

estàndard de la supressió iònica es va calcular per avaluar la diferència entre 

les diferent matrius. 

 

6.2.6. Càlculs i anàlisi estadística 

L’anàlisi estadística descriptiva de les concentracions de 17βN sulfat es va 

realitzar usant el programa SPSS v 12.0. 

La sensibilitat i especificitat de la concentració de tall proposada es van 

calcular tenint en compte totes les mostres estudiades per a cavalls mascles 

(cavalls no tractats, N=123; cavalls tractats, N=40). Aplicant la concentració 

de tall, els resultats es van classificar en veritables negatius (VN), veritables 

positius (VP), falsos negatius (FN, resultats considerats negatius que en 

realitat eren mostres de cavalls tractats) i falsos positius (FP, resultats 

considerats positius que en realitat eren mostres de cavalls no tractats). La 

sensibilitat de la concentració de tall es va calcular usant la següent fórmula: 

 Sensibilitat (%) = ( VP / VP + FN) * 100 

L’especificitat es va calcular usant la següent equació:  

 Especificitat (%)= ( VN / VN + FP) * 100 
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6.3 RESULTATS I DISCUSSIÓ 

6.3.1. Desenvolupament del mètode. 

Es van optimitzar els paràmetres de treball de la interfase electrosprai pels 

analits 17βN-17-sulfat, estrona-3-sulfat, 17α-estradiol-3-sulfat i 17β-estradiol-

3-sulfat. Es van estudiar les ionitzacions positiva i negativa. Per als estrògens, 

la màxima senyal es va obtenir en ionització negativa, mentre que 17βN 

sulfat va donar bona senyal tant en ionització positiva com negativa. El 

voltatge del capil�lar (CV) es va ajustar per maximitzar la senyal dels ions 

precursors. Els ions [M+H]+ i [M-H]- es van seleccionar com a ions 

precursors en ionització positiva i negativa, respectivament. Les energies de 

col�lisió (CE) es van optimitzar per obtenir la senyal màxima de cada ió 

producte. Els ions producte més importants obtinguts per a cada compost 

s’indiquen a la Taula 6.1. 

 

Per a 17βN sulfat, els ions producte formats en ionització positiva van ser 

deguts a pèrdues neutres de SO3 (m/z veure Figura 6.1a), a pèrdues d’aigua 

(veure Figures 6.1b i 6.1c) i a la fragmentació de l’anell A de l’estructura 

esteroïdal (veure Figura 6.1d). En ionització negativa, els ions producte 

formats van ser l’ió HSO4- amb retenció de càrrega en el grup sulfat per 

formar l’ió m/z 97 (veure Figura 6.2a) o el fragment SO3- amb retenció de 

càrrega en el grup SO3 per produir el pic base amb m/z 80 i amb distribució 

dels electrons entre el grup SO3 i el nucli esteroïdal (veure Figura 6.2b). Per a 

d3-17βN sulfat es va observar l’ió m/z 98. Tenint en compte aquest fragment 

m/z 98, que correspon a DSO4-, i la distribució d’àtoms de deuteri a la 

molècula, es podria concloure que el H implicat en aquesta fragmentació 

seria el H16 (veure Figura 6.2a). 
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Figura 6.1. Fragmentacions de 17βN en ESI + 
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Figura 6.2. Fragmentacions de 17βN sulfat i dels estrògens en ESI -. 

 

En condicions d’EM/EM en ionització negativa, per als arilsulfats es va 

detectar el fragment resultant de la pèrdua neutra de SO3 amb retenció de 

càrrega en el nucli esteroïdal per produir l’ió corresponent a [M-H-SO3]-. 

 

Utilitzant energies de col�lisió baixes (20-30 eV), que donen lloc a ions 

producte resultants de les pèrdues d’una o diverses molècules d’aigua 

(Hintikka et al., 2008), es van observar problemes d’especificitat degut a que 

algunes de les transicions seleccionades presentaven moltes interferències 

degudes a ions del soroll de fons. Per aquesta raó, es van utilitzar energies de 

col�lisió més altes (40-65 eV) per produir ions més específics derivats de la 

dissociació del sulfat. En aquestes condicions, els resultats d’especificitat van 

resultar ser significativament millors que els obtinguts a baixes energies de 

col�lisió. Tenint en compte aquests resultats, l’ió seleccionat per realitzar les 



Determinació de 17βN sulfat en orina de cavalls 
 
 

135 
 

anàlisis quantitatives va ser m/z 97 en lloc de m/z 109 que era el més 

abundant.  

 

Pel que fa a la preparació de la mostra, el mètode aplicat utilitza la hidròlisis 

selectiva dels aril sulfats (estrona-3-sulfat, 17α-estradiol-3-sulfat i 17β-

estradiol-3-sulfat) usant un preparat d’Helix pomatia (Grace et al, 2008). Els 

arils sulfats estan presents a altes concentracions en orines de cavalls mascles 

i poden interferir en la quantificació de 17βN sulfat, per la qual cosa és 

necessari eliminar-los. Els aril sulfats són substrats ideals per a l’enzim aril 

sulfatassa d’Helix pomatia però, en canvi, aquest enzim mostra molt poca 

activitat per als alquil sulfats, com la 17βN sulfat. Grace et al (2008) van 

estimar un 4% d’hidròlisi de 17βN sulfat usant Helix pomatia. Després de la 

hidròlisis de la mostra amb Helix pomatia es va aplicar una extracció en fase 

sòlida i els estrògens hidrolitzats es van eliminar eluint amb dietil èter. 

Després, els alquils sulfats no hidrolitzats, com la 17βN sulfat, van ser eluïts 

usant una barreja de metanol i acetat d’etil. 

 

En les condicions de cromatografia utilitzades es va obtenir una bona 

separació cromatogràfica entre la 17βN sulfat i els possibles analits 

interferents, estrona-3-sulfat, 17α-estradiol-3-sulfat i 17β-estradiol-3-sulfat. 

Els temps de retenció s’indiquen a la Taula 6.1. 

 

6.3.2. Validació del mètode de CL-EM/EM. 

Durant el desenvolupament del mètode i la validació, no es van detectar pics 

interferents amb 17βN sulfat en les transicions seleccionades per a realitzar 

les anàlisis quantitatives (m/z 353>97 per a 17βN sulfat, i m/z 356>98 per a 

d3-17βN sulfat), la qual cosa demostra l’especificitat del mètode. Malgrat que 

el procediment de preparació de la mostra permetia l’eliminació dels 

estrògens, cal remarcar que, degut a les altes concentracions d’aquests 
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compostos, es van detectar petites concentracions en moltes mostres d’orina 

analitzades, que no interferien en la quantificació de 17βN sulfat. 

 

A la Taula 6.2 es presenten les dades dels estudis de precisió i exactitud intra 

i inter-assaig. El mètode va ser precís i exacte als tres nivells de concentració 

estudiats i els resultats obtinguts estan d’acord amb els rangs acceptats 

internacionalment per a aquests paràmetres (Shah et al., 1991; Hartmann et 

al., 1994; Guidance for industry, 2001). La precisió i exactitud intra-assaig 

van ser millors del 12% per a tots els nivells de concentració, excepte per a 

l’assaig d’exactitud de la concentració de 25 ng/ml que va ser millor que 

15%. La precisió inter-assaig va ser sempre millor del 7% i l’exactitud 

interassaig va ser millor del 13%. 

 

Taula 6.2. Precisió i exactitud intra i inter-assaig per 17βN sulfat en orina de cavall. 

C                 
(ng/ml)

Assaig

Intra-assaig Inter-assaig

Concentració
estimada                        

(mitja ± S.D.) 
(ng/ ml)

Presició 
(R.S.D. %)

Exactitud               
(error relatiu, 

%)

Concentració 
estimada                        

(mitja ± S.D.) 
(ng/ ml)

Presició 
(R.S.D. %)

Exactitud               
(error relatiu, 

%)

8

1 7,48 ± 0,47 6,3 6,5

7,17 ± 0,39 5,4 10,42 6,96 ± 0,26 3,8 11,7

3 7,18 ± 0,61 8,5 10,3

25

1 22,14 ± 0,67 3,0 11,5

21,78 ± 1,42 6,5 12,92 21,85 ± 0,51 2,3 13,9

3 21,39 ± 2,58 12,0 14,4

200

1 185,94 ± 3,49 1,9 7,0

182,31 ± 8,08 4,4 8,82 174,22 ± 3,69 2,1 8,8

3 176,43 ± 2,78 1,6 11,8
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Les recuperacions per a 17βN sulfat a 10 i 100 ng/ml van ser de 73.3±4.5% i 

de 81.7±8.6% (n=4), respectivament, i la recuperació per a d3-17βN sulfat va 

ser de 82.4±5.8%. Els LOD i LOQ per a 17βN sulfat van ser de 0.6 i 1.8 

ng/ml, respectivament. 

 

Les corbes de calibratge van mostrar una linealitat satisfactòria amb 

coeficients de correlació superiors al 0.99, la mitjana de coeficients de 

correlació va ser de 0.996±0.002. 

 

La supressió iònica es va avaluar usant nou blancs d’orina de diferents cavalls 

castrats. La senyal obtinguda en comparació amb el patró de l’analit analitzat 

sense matriu va ser de 71.7±10.7 i 75.2±12.5% per a 17βN sulfat i d3-17βN 

sulfat, respectivament. Per tant, es va obtenir una supressió iònica inferior al 

29%, amb coeficients de variació del 15%, aproximadament, indicant una 

variació raonable entre les diferents matrius. 

 

Es va estudiar la correlació entre les concentracions de 17βN sulfat 

obtingudes amb el mètode de detecció directa de CL/EM/EM i el mètode 

de CG/EM amb solvòlisis prèvia de la mostra (mètode descrit al capítol 3 de 

la present memòria), usant els valors de concentració de les mostres dels 

estudis d’excreció de preparats veterinaris de 17βN (n=40). Els resultats 

obtinguts es mostren a la Figura 6.3. Excepte per a quatre mostres, la 

correlació obtinguda va ser molt bona. El coeficient de correlació va ser de 

0.89, sense tenir en compte els quatre resultats discrepants. Les 

concentracions obtingudes per CG/EM van ser sempre inferiors a les de 

CL/EM/EM indicant una hidròlisis no completa de 17βN sulfat a 17βN en 

les condicions de solvòlisis utilitzades. Es va calcular el rendiment de 

solvòlisi de 17βN sulfat en vuit orines blanques de diferents cavalls mascles  

castrats, i es va obtenir un valor de 83.8±13.9 % que explica la diferència 

obtinguda de concentracions. 
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Figura 6.3 Correlació entre els nivells urinaris de 17βN mesurat per CL/EM/EM i 

CG/EM després de preparacions veterinàries de 17βN a cavalls mascles. 

 

6.3.3. Concentracions de 17βN sulfat en mostres de 

cavalls no tractats i en mostres de cavalls tractats. 

El mètode validat es va aplicar a l’anàlisi de mostres d’animals no tractats i a 

mostres recollides després de l’administració de preparats veterinaris de 

17βN a cavalls mascles.  

 

A la Figura 6.4, es presenta la distribució de concentracions de 17βN sulfat 

mesurades en mostres de cavalls mascles no tractats (n=123). Es va detectar 

17βN sulfat en 95 de les 123 mostres estudiades, de les quals 26 mostres van 

mostrar concentracions inferiors al LOQ.  
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Figura 6.4 Distribució de concentracions de 17βN sulfat mesurades en 

mostres de cavalls mascles no tractats 

 

El 93.5% de les mostres van mostrar concentracions inferiors a 10 ng/ml. 

Només 7 mostres van tenir concentracions entre 10 i 20 ng/ml, i una mostra 

va tenir concentració superior a 20 ng/ml (25.4 ng/ml). A la Taula 6.3 es 

presenta la distribució en percentils de les concentracions obtingudes. Els 

resultats són concordants amb els obtinguts per Grace et al., (2008) després 

de l’anàlisi de 77 mostres; també el 93.5% de les mostres van donar 

concentracions inferiors a 10 ng/ml i només una mostra va donar un resultat 

superior a 20 ng/ml (20.8 ng/ml).  
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Taula 6.3 Distribució en percentils de les concentracions de 17βN sulfat mesurades 

en mostres de cavalls mascles no tractats i tractats. 

Mostres Percentils, concentració (ng/ml) Cmàx (ng/ml)
10% 25% 50% 75% 90%

No tractats 
(n= 123) 0,6 0,8 2,3 5,0 8,7 25,4

Tractats 
(n=40)

47,4 77,2 124,6 379, 4 545, 3 983,4

 

 

En canvi, aquestes concentracions són clarament inferiors a les descrites en 

el capítol 5 d’aquesta memòria per a cavalls mascles no tractats, obtingudes 

usant el procediment de CG/EM amb solvòlisis prèvia, corroborant els 

resultats de Houghton et al., (2007) que indiquen que la 17βN detectada a la 

fracció sulfatada en cavalls mascles és un artefacte analític de la 

descarboxilació de l’àcid 19-carboxílic de testosterona.  

 

També es va mesurar 17βN sulfat en mostres de cavalls castrats no tractats 

(n=39) i en mostres d’eugues no tractades (n=45). En cap d’aquestes mostres 

estudiades es va detectar 17βN sulfat, d’acord amb els resultats obtinguts 

utilitzant el mètode de CG/EM (veure capítol 5). 

 

A les Figures 6.5 i 6.6 es presenten els resultats de 17βN sulfat obtinguts 

després de l’administració de 17βNL i 17βNP, respectivament, fins a 10-13 

dies després de l’administració. En l’estudi de 17βNL, hi ha molta variabilitat 

en les concentracions detectades en els dos cavalls estudiats, tal com es va 

comprovar en els resultats per CG/EM (capítol 5). Mentre que per al cavall 

A les concentracions van ser de 46 a 533 ng/ml, per al cavall B les 

concentracions van variar de 14 a 94 ng/ml. En l’estudi de 17βNP, les 

concentracions van variar de 70 a 468 ng/ml per al cavall A i entre 82 i 893 

ng/ml per al cavall B. La distribució en percentils de les concentracions 

obtingudes es presenta a la Taula 6.3.  
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Figura 6.5 Concetracions de 17βN sulfat obtingudes després de l’administració de 

lauerat de 17βN 

 

Les concentracions de 17βN sulfat després de l’administració de 17βN van 

ser, en general, molt superiors als valors trobats en animals no tractats. 

Utilitzant una concentració de tall de 30 ng/ml totes les mostres negatives 

serien considerades negatives (no falsos positius), i només 2 de les 40 

mostres de cavalls tractats recollides fins a 10-12 dies després de 

l’administració serien considerades negatives. Aquets dos falsos negatius 

corresponent al dia 2 i 5 després de l’administració de 17βNL en el cavall B, 

que presenta valors anormalment baixos comparats amb els altres animals 

estudiats. 
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Figura 6.6 Concetracions de 17βN sulfat obtingudes després de l’administració de 

fenilpropionat de 17βN 

 

Per tant, una concentració de tall de 30 ng/ml donaria una especificitat del 

100% i una sensibilitat del 95%. Segons les concentracions de 17βN sulfat 

descrites per Grace et al (2008), una concentració de tall de 30 ng/ml també 

seria adequada per detectar l’administració fins a 10 dies després de 

l’administració, i no donaria lloc a cap fals positiu. 

 

En resum, es va validar un mètode que permet la quantificació de 17βN 

sulfat en orina de cavall a partir de 1.8 ng/ml. El mètode va ser aplicat a 

mostres d’orina de cavalls no tractats per estudiar el rang de concentracions 

basals de 17βN sulfat i a mostres de cavalls tractats amb preparats veterinaris 

de 17βN. En cavalls castrats i eugues no es van detectar concentracions 

endògenes de 17βN sulfat, i la simple identificació d’aquest metabòlit seria 

indicatiu de l’administració de 17βN. En cavalls mascles, les concentracions 

de 17βN sulfat obtingudes fins a 10-13 dies després de l’administració de 

17βN van ser, en general, molt superiors a les concentracions basals. Segons 
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els resultats disponibles, una concentració de tall de 30 ng/ml seria adequada 

per demostrar l’administració de preparats de 17βN en cavalls mascles. 

 

Els resultats obtinguts en aquest treball animen a realitzar estudis en altres 

espècies animals (per exemple, porcs) per valorar la utilitat de la detecció 

directa de 17βN sulfat com a marcador de l’administració de preparats 

veterinaris de 17βN. 
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7.1 INTRODUCCIÓ 
 

L’abús d’hormones xenobiòtiques com a promotors del creixement es 

realitza fàcilment per la identificació del compost inalterat o dels seus 

metabòlits en orina per tècniques de cromatografia acoblades a 

espectrometria de masses. Pel contrari la detecció de l’abús d’hormones que 

són sintetitzades de forma endògena pels propis animals, com la 17βN, 

presenta una problemàtica addicional.  

Tradicionalment s’han utilitzat dues aproximacions per la detecció del 

consum d’esteroides endògens: (1) la quantificació absoluta del esteroides i 

dels seus metabòlits (Chapman et al., 1982; Benoit et al., 1989; Debruyckere 

et al., 1990; Debruyckere i Van Peteghem, 1991; Sauer i Samuels, 1998; 

Samuels et al., 1998; De Brabander et al., 2004) o (2) la determinació de 

relacions entre dos analits, un que és metabòlit de l’esteroide administrat i 

l’altre que no es modifica després de l’administració de l’esteroide (Houghton 

et al., 1986). Tot i així cap d’aquestes dues aproximacions serveixen per 

discriminar directament entre un origen endogen i una administració 

exògena.  

Les concentracions de les hormones naturals o de producció endògena en els 

animals depèn del tipus d’animal, de l’espècie, del gènere, de l’alimentació de 

l’animal, de si està o no castrat, de si està o no en període de gestació, de si té 

o no alguna malaltia, de l’edat, de possibles medicacions i de la fisiologia 

pròpia de cada individu (Daxenberger et al., 2001). Aquestes diferències tant 

importants entre els diferents individus, dificulta l’establiment d’un rang de 

concentració endògena per a cada un dels analits, que permetin discriminar 

per mitjà de la concentració entre el consum de 17βN i la presència natural 

d’aquests analits en orina. La cromatografia acoblada a l’espectrometria de 

masses convencional permet tenir una aproximació quantitativa dels nivells 

hormonals en matrius biològiques, però degut a la gran variabilitat inter 
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individual, aquesta aproximació només és vàlida com a mètode de crivatge, ja 

que com s’ha indicat, és difícil determinar uns valors de concentració 

endògens per sobre dels quals una mostra es pot considerar sospitosa de 

consum de testosterona o de 17βN. Un dels principals objectius en el camp 

de detecció de residus veterinaris en animals destinats al consum humà, és la 

diferenciació entre els residus que provenen d’una producció endògena i els 

que són conseqüència d’una administració exògena. És per aquest motiu que 

és necessari trobar una tècnica que permeti diferenciar l’origen dels analits 

detectats en orina. 

Per discriminar entre els EAA d’origen endogen i els EAA procedents d’una 

administració exògena de manera inequívoca, la tècnica més plausible és la 

cromatografia de gasos acoblada a espectrometria de masses de relació 

isotòpica (GC/C/IRMS). Els fonaments d’aquesta tècnica es descriuen a 

l’Annex III de la present memòria. 

L’objectiu d’aquest capítol consisteix en estudiar les possibilitats de la tècnica 

de GC/C/IRMS per diferenciar entre l’origen endogen o exogen de la 17βN 

i els seus metabòlits en espècies animals (porcs i cavalls). En primer lloc, es 

van estudiar els valors de δ13C‰ de 17βN en patrons purs i en preparats 

farmacèutics, i en segon lloc es va determinar el valor de δ13C‰ dels 

metabòlits principals de la 17βN en mostres de porc i de cavall no tractats i 

tractats. 
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7.2 MATERIAL I MÈTODES 

7.2.1 Material i reactius 

Isopropanol i acetat d’etil (qualitat HPLC), amoníac 25%, acetat sòdic tri 

hidratat, àcid acètic glacial, anhídrid acètic, piridina anhidra i ciclohexà (tots 

ells de qualitat per anàlisis) van ser subministrats per Merck (Darmstadt, 

Alemania). N-hexà 96% (qualitat HPLC) va ser proporcionat per Scharlau 

(Barcelona, Espanya). L’origen de la resta de reactius usats es descriuen al 

capítol 3 de la present memòria. 

L’anhídrid acètic es va destil�lar abans d’utilitzar-lo com a reactiu de 

derivatització. 

Es van usar columnes C18 Sep Pak Vac (500 mg) per a l’extracció en fase 

sòlida (Waters, Milford, Estats Units). L’aigua que es va usar per a la 

preparació de reactius es va obtenir per un sistema de purificació Milli-Q 

(Millipore Ibèrica, Barcelona, Espanya). 

L’evaporació de les fases orgàniques es va realitzar en un evaporador per 

corrent de nitrogen Turbo-Vap (Zymarck Corporation, Hopkinto, Estats 

Units). 

 

7.2.1.1 Substàncies de referència 

El Colesteril butirat va ser comprat a Steraloids Inc. (Newport Rhode Islant, 

Estats Units). Els diferents stándards de  17β-nandrolona (17βN, 4-estren-

17β-ol-3-ona) analitzats per GC/C/IRMS van ser comprats a Steraloids Inc., 

Sigma i Research Plus Inc. L’origen de la resta de substàncies de referència 

que es van usar estan descrites al capítol 5 de la present memòria. 



Resultats preliminars per GC/C/IRMS 
 

152 
 

Les especialitats farmacèutiques de laureat de 17βN (17βNL), Laurabolin i 

Erton Fortificante, van ser subministrades per Laboratorios Intervet, S.A 

(Holanda) i Laboratories Ovejero, S.A (León, Espanya) respectivament. 

Per a la calibració de l’espectròmetre de masses de relació isotòpica es va 

utilitzar una mescla de n-alcans ( C15, C20 i C25) subministrats per Chiron 

(Trondheim, Noruega). Com a estàndard intern es va utilitzar el 5α-

androstan-3β-ol que va ser comprat a Steraloids Inc. (Newport Rhode Islant, 

Estats Units).  

 

7.2.2 Mostres d’animals tractats i no tractats 

Es van analitzar les següents mostres d’animals tractats: dues mostres de 

porc d’un mateix individu corresponent al dia 1 i 2 després de l’administració 

de 17βNL (veure característiques de les mostres de l’estudi 2 al capítol 4 de la 

present memòria) i tres mostres de cavalls tractats, dues corresponents a un 

mateix cavall obtingudes 2 i 3 dies després de l’administració de 17βNP 

(veure característiques de les mostres al capítol 5 de la present memòria) i 

una mostra de cavall tractat corresponent a un altre cavall obtinguda 2 dies 

després de l’administració de 17βNP (veure característiques de les mostres al 

capítol 5 de la present memòria).  

També es van analitzar mostres d’animals no tractats: 13 mostres de porcs 

no tractats procedents dels controls rutinaris de vigilància del Departament 

d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya (veure 

característiques de les mostres al capítol 4 de la present memòria) i tres 

mostres de cavalls mascles no tractats procedents dels controls rutinaris de 

control antidopatge (veure característiques de les mostres al capítol 5 de la 

present memòria). 
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7.2.3 Anàlisi dels estàndards purs 

Es van analitzar tres estàndards purs de 17βN procedents de diferents cases 

comercials per GC/C/IRMS (Steraloids Inc., Sigma i Research Plus). 

De cada estàndard es va preparar un solució metanòlica de concentració 100 

µg/ml. Es van evaporar 100 µl d’aquestes solucions sota una corrent de 

nitrogen en un bany d’aigua a 40ºC. Els extractes es van sotmetre al procés 

de derivatització descrit a l’apartat 7.2.8. 

 

7.2.4 Anàlisi dels preparats farmacèutics de 17βNL 

Es van analitzar dos preparats farmacèutics de 17βNL procedent de dos 

laboratoris veterinaris diferents (Laurabolin de Laboratoris Intervet, S.A i 

Erton Fortificante dels Laboratoris Ovejero, S.A). Es van estudiar diferents 

condicions d’hidròlisis i d’extracció i les condicions finals es descriuen a 

continuació. 

Les preparacions farmacèutiques de 17βNL estaven dissoltes en excipients 

oliosos. Un volum de la preparació farmacèutica  (40 µl) es va diluir amb n-

hexà per obtenir una solució de 100 µg/ml de l’éster de 17βN. La hidròlisis 

de l’éster es va dur a terme seguint el procediment prèviament descrit (De la 

Torre et al., 2001). Una alíquota de 100 µl de la solució de l’éster es va 

barrejar amb 1 ml d’una mescla d’acetat d’etil: metanol: àcid sulfúric (100: 

20:5; v/v/v) i es va incubar durant tota la nit a 55ºC en atmosfera de 

nitrogen. Després de la incubació es van afegir dues gotes d’una solució 

aquosa d’amoníac al 25% i 1 ml tampó acetat 1.1 M (pH 5.2). Les mostres es 

van extreure amb tres fraccions de 2 ml de n-hexà. La fracció orgànica es va 

evaporar sota una corrent de nitrogen a 40ºC en un bany d’aigua. Un cop 

evaporats els extractes, es van reconstituir amb 60 µl de fase mòbil (n-hexà: 
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isopropanol, 96:4, v/v) i 50 µl es van injectar al cromatògraf de líquids per 

dur a terme la purificació de la mostra en les condicions descrites a l’apartat 

7.2.7. Les fraccions recollides es van sotmetre al procés de derivatització 

descrit a l’apartat 7.2.8. 

 

7.2.5 Preparació de les mostres de porc  

L’anàlisi de les mostres d’orina de porc per GC/C/IRMS va anar encaminat 

a la detecció de 17βN i estrona (l’analit diana i el compost endogen de 

referència, CER, respectivament). Es va procedir a l’extracció de la fracció 

lliure i glucuronoconjugada per aïllar la 17βN i l’estrona, respectivament, 

usant el procediment d’extracció descrit en el capítol 3 de la present 

memòria. 

Per a aquest anàlisis es van seleccionar mostres de l’estudi d’excreció 

corresponent a un únic porc recollides 1 i 2 dies després de l’administració. 

Es van extreure 70 ml d’orina repartits en 7 alíquotes de 10 ml, i els extractes 

orgànics de les 7 alíquotes es van ajuntar i es van evaporar en un únic tub.  

Es van analitzar mostres d’orina procedents d’animals no tractats (n=13). Es 

van usar 10 ml de mostra.  

Els extractes secs, es van reconstituir en 60 µl de fase mòbil (n-hexà : 

isopropanol, 96:4; v/v), una alíquota de 50 µl es van injectar en el sistema de 

HPLC pel seu fraccionament i purificació en les condicions descrites a 

l’apartat 7.2.7. Les fraccions recollides es van sotmetre al procés de 

derivatització descrit a l’apartat 7.2.8. 
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7.2.6 Preparació de les mostres de cavall  

L’anàlisi de mostres de cavall per GC/C/IRMS va anar dirigit a la detecció 

de 5α-estran-3β,17α-diol (ABA) com analit diana i de l’estrona com a CER. 

Per a la recuperació d’ABA es va analitzar la fracció glucuronoconjugada i 

per a la recuperació d’estrona es va analitzar la fracció lliure. 

Es van analitzar tres orines procedents dels estudis d’excreció de 17βNP i 

tres orines d’animals no tractats. Es van utilitzar 10 ml d’orina per a 

l’extracció. Les mostres es van extreure seguint el mètode descrit al capítol 3 

de la present memòria. Els extractes secs, es van reconstituir en 60 µl de fase 

mòbil (n-hexà : isopropanol, 96:4; v/v), i es va injectar una alíquota de 50 µl 

al sistema de HPLC pel seu fraccionament i purificació en les descrites a 

l’apartat 7.2.7. Les fraccions recollides es van sotmetre al procés de 

derivatització descrit a l’apartat 7.2.8. 

 

7.2.7 Fraccionament i purificació per HPLC 

Per al fraccionament per HPLC es va usar un cromatògraf de líquids Serie II 

1090L acoblat a un detector d’ultraviolat visible (Hewlett-Packard, Palo Alto, 

CA, Estats Units) acoblat a un Micro Col�lector de Fraccions Gilson 203 

(Gilson Medical Electronics Inc.; Middleton, Estats Units). Pel tractament de 

les dades es va usar una HP ChemStation (Hewlett-Packard). Es va utilitzar 

una columna amb fase estacionària Dimetilaminopropil EC Nucleosil 100-

5N(CH3)2 (4.0 mm × 250 mm × 5 µm) amb una pre-columna CC 8/4 

Nucleosil 100-5N(CH3)2. 

Les fases mòbils van ser n-hexà (A) i isopropanol (B) amb el següent 

gradient d’elució: 4% de B durant 15 min, fins al 80% de B en 4 min, 9 min 

al 80% de B i retorn a les condicions inicials, al 4% de B, en 2 min i 
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estabilització durant 10 min. El flux de treball va ser de 1 ml/min i el sistema 

va treballar a temperatura ambient. La longitud d’ona que es va escollir va ser 

210 nm i el volum d’injecció va ser de 50 µl. 

El temps de retenció dels diferents analits obtinguts en les condicions de 

cromatografia semi preparativa per HPLC es presenten a la taula 7.1. 

Per verificar el temps de retenció dels compostos que no absorbeixen a 

l’ultraviolat-visible, es va analitzar una solució del compost i es van recollir 

fraccions d’un minut cada una. Les fraccions recollides es van derivatitzar 

formant els derivats TMS i es van analitzar per CG/EM per determinar la 

fracció en la que apareixia el compost d’interès.  

En l’anàlisi d’extractes de mostres, per a cada compost es van recollir tres 

fraccions, la que contenia el compost d’interès i dues fraccions més, l’anterior 

i la posterior, per assegurar que el fraccionament s’havia realitzat 

correctament.  

Les fraccions recollides es van transferir a un tub de rosca i s’hi va afegir 30 

µl d’una solució metanòlica de 5α-androstan-3β-ol de 100 µg/ml, com a 

estàndard intern cromatogràfic. Les fraccions es va evaporar sota una corrent 

de nitrogen en un bany d’aigua a 40 ºC. Els extractes secs, es van deixar al 

dessecador amb P2O5, un mínim de 60 minuts i fins el moment de la 

derivatització. 
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Taula 7.1 Temps de retenció de HPLC-UV i temps de retenció dels derivats 

acetilats dels analits d’interès per GC/C/IRMS. 

TR (min) 
Analit 

HPLC GC/C/IRMS 

Norandrosterona (NorA) 7,6 12,6 

Norepiandrosterona (NorEpiA) 8,1 13,3 

Norandrostendiona (Noraed) 8,3 15,3 

Noretiocolanolona (NorE) 9,0 13,3 

5α-estran-3β,17α-diol (ABA) †(8,2 – 9,2) 14,0 

5α-estran-3β,17β-diol (ABB) †(8,2 – 9,2) 14,2 

5β-estran-3α,17β-diol (BAB) †(11,5 – 13,6) 14,8 

5(10)-estren-3β,17α-diol (ETA) 9,1 14,8 

17α-nandrolona (17αN) 9,8 15,9 

17β-nandrolona (17βN) 10,7 16,3 

Estrona 12,6 18,1 

17α-estradiol (a-E2) 18,3 19,0 

17β-estradiol (b-E2) 18,8 19,5 

   
† TR aproximat obtingut per fraccionament i posterior anàlisi de les fraccions per 

CG/EM tal com s’indica en el text, degut a que el compost no absorbeix a l’UV-

VIS. 

 

7.2.8 Derivatització 

Els extractes secs es van dissoldre en 100 µl de piridina anhidra i 100 µl de 

anhídrid acètic destil�lat i es van incubar durant 60 minuts a 60ºC en un bany 

sec. Després de deixar refredar els tubs a temperatura ambient, es va eliminar 

el reactiu de derivatització evaporant les mostres sota una corrent de 

nitrogen a 40ºC en un bany d’aigua. Un cop evaporats els extractes, es van 

reconstituir amb 50 µl de la solució de colesteril butirat de 100 µg/ml en 

ciclohexà. Una alíquota de 2 µl es va analitzar per GC/C/IRMS. 
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7.2.9 Condicions instrumentals per GC/C/IRMS 

Els anàlisis cromatogràfics es van realitzar en un cromatògraf de gasos amb 

interfase de combustió acoblat a un espectròmetre de masses de relació 

isotòpica (GC/C/IRMS) subministrat per PDZ-Europa System (PDZ 

Europa Ltd., Crewe, Regne Unit). El sistema l’integraven un cromatògraf de 

gasos (HP 6890, Agilent Technologies, Palo Alto, Estats Units), una interfase 

de combustió “Orchid Preparation Module” (PDZ Europa Ltd.,) i un IRMS 

“20-20 Stable Isotope Analyser” (PDZ Europa Ltd.,). 

Es va utilitzar una columna de sílice fosa amb fase estacionària 50% 

fenilmetilsilicona químicament lligada a la paret SPBTM-50 de 30 m de 

longitud, 0.25 mm de diàmetre intern  i 0.25 µm de pel�lícula (Supelco Park, 

Bellefonte, Estats Units). El gas portador va ser Heli a un flux constant de 2 

ml/min. Les injeccions es van realitzar en el mode “splitless” i es van utilitzar 

inserts rectes farcits amb llana de vidre. El programa de temperatures del 

forn va ser: 1 minut a 150 ºC, fins a 260 ºC a 20 ºC/min, de 260 ºC a 280 ºC 

a 1.5 ºC/min, de 280 ºC a 290 ºC a 2 ºC/min, 290 ºC durant 4.5 min, de 290 

ºC a 300 ºC a 5 ºC/min i es va mantenir a la temperatura final durant 5 

minuts. El volum d’injecció va ser de 2 µl. Els temps de retenció dels derivats 

acetilats obtinguts per GC/C/IRMS es presenten a la taula 7.1. 

La temperatura de treball del tub ceràmic del forn d’oxidació va ser de 

860ºC. Per eliminar l’aigua resultant del procés de combustió es va usar una 

membrana de Nafion TM.  

Per determinar el valor de δ13C ‰ dels diferents analits es va injectar el CO2 

directament  a la font d’ions en forma de pols, tres polsos al començament 

del cromatograma i dos al final. Els dos primers polsos de CO2  es van 

utilitzar per estabilitzar el sistema, el tercer pols es va utilitzar per a la 

calibració com a valor de referència i els dos últims es van utilitzar per 

verificar la calibració.  
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El gas de referència CO2 (Linde, Barcelona, Espanya) es va calibrar amb una 

mescla de n-alcans amb valor de δ13C ‰ certificats (δ13C ‰ pels alcans C15, 

C20 i C25 , -30.22, -33.06 i -28.21 respectivament, Chiron, Trondheim, 

Noruega). El colesteril butirat es va utilitzar com a estàndard intern per 

assegurar l’exactitud dels valors de delta dels analits d’interès. El valor de 

δ13C ‰ del colesteril butirat es va certificar (δ13C ‰ -24.79) i es va acceptar 

un rang de -24.79 ± 1‰.  

 

7.2.9.1 Càlcul de la relació isotòpica del derivatitzant 

Els valors de δ13C ‰ obtinguts després de l’anàlisi per GC/C/IRMS 

corresponien als analits acetilats. Per poder obtenir els valors de δ13C ‰ dels 

compostos sense acetilar va ser necessari  tenir en compte el valor de δ13C ‰ 

corresponent derivatizant, l’anhídrid acètic.  

El valor de δ13C ‰ de l’anhídrid acètic es va calcular injectant diferents 

replicats d’androsterona i 5α-androstan-3α,17β-diol sense derivatitzar i 

diferents replicats d’una mescla d’androsterona i 5α-androstan-3α,17β-diol 

derivatitzats. Es va calcular el valor de δ13C ‰ de l’anhídrid acètic  usant la 

següent fórmula: 

 δδδδ 13C ‰ (Au) = (nd × δδδδ 13C ‰ (Ad) – m × δδδδ 13C ‰ (Ac)) / nu 

On,   δ 13C ‰ (Au) valor de δ 13C ‰ del compost sense derivatitzar,  

nd número d’ àtoms de C del compost derivatitzat , 

δ 13C ‰ (Ad) valor de δ 13C ‰ del compost derivatitzat , 

nu número d’àtoms de C del compost sense derivatitzar,  

m número d’àtoms de C que s’afegeixen durant la derivatització,  

δ 13C ‰ (Ac) valor de δ 13C ‰ de l’anhídrid acètic. 
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Es va calcular el valor de δ 13C ‰ de l’anhídrid acètic pels compostos-mono 

acetilats (androsterona) i pels compostos di-acetilats (5α-androstan-3α,17β-

diol) i es va fer la mitja dels dos valors i el valor obtingut va ser de -53.15 ‰. 

Un cop calculat el valor de δ 13C ‰ de l’anhídrid acètic, coneixent el valor de 

δ 13C ‰ dels analits derivatitzats, es va aplicar la mateixa fórmula per obtenir 

el valor de δ 13C ‰ dels analits sense derivatitzar. 
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7.3 RESULTATS 

7.3.1 Resultats de GC/C/IRMS per a patrons purs i 

especialitats farmacèutiques 

El valor mig de δ13C‰ obtingut per a cada un dels patrons purs injectats en 

tres dies diferents, va ser de -32,54 ± 1,20 ‰ (n=14) pel patró pur 

subministrat per Sigma, de -31,34 ± 1,33 ‰ (n=12) pel patró pur 

subministrat per Steraloids i de -33,56 ± 1,55 ‰ (n=15) pel patró 

subministrat per Research Plus. 

Per a la hidròlisi i extracció de 17βNL les especialitat farmacèutiques es van 

estudiar diferents condicions d’hidròlisis àcides amb HCl 1M i 6M variant 

diferents aspectes com el temps i la temperatura d’incubació i el dissolvent 

usat per a l’extracció líquid-líquid. En cap d’aquestes condicions es va 

detectar 17βN lliure. Només es va detectar 17βN lliure en les condicions més 

suaus amb la mescla de reactius d’acetat d’etil: metanol: àcid sulfúric 

concentrat (100:20:5; v/v/v), (De la Torre et al., 2001). La 17βN lliure 

procedent de la hidròlisis de 17βNL es va identificar per CG/EM. El 

rendiment d’hidròlisis de 17βNL es va estimar en 75.01 % ± 4.86 (n = 4). 

Les dues especialitats farmacèutiques es van analitzar per GC/C/IRMS 

després de la hidròlisis de l’éster de 17βN. Els valors δ13C‰ obtinguts per a 

la 17βN lliure van ser de -29.10 ± 1.13 ‰ (n=6) per la preparació 

farmacèutica Erton Fortificante i de -29.32 ± 0.37 ‰ (n=6) per la preparació 

farmacèutica Laurabolin. 
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7.3.2 Resultats de GC/C/IRMS de les mostres de porc 

Es va analitzar per GC/C/IRMS una selecció de mostres procedents de 

porcs no tractats (n=13) i de porcs participants en els estudis d’excreció de 

17βNL (n=2). Els valors de δ13C ‰ de 17βN i estrona es van mesurar 

després de l’extracció de la corresponent fracció metabòlica, de la purificació 

per HPLC i de la derivatització.  

La 17βN i l’estrona es van recollir en la mateixa fracció (fracció 3) i es van 

poder separar completament en l’anàlisi cromatogràfic (veure taula 7.1). A la 

figura 7.1 es presenta un cromatograma de GC/C/IRMS de la fracció 3 

d’una mostra d’orina de porc. 

Els valors de δ13C‰ obtinguts per a les diferents mostres d’orina procedents 

de porcs tractats i no tractats analitzades per GC/C/IRMS es presenten a la 

taula 7.2. 

Els valors de δ13C ‰ que es van obtenir pels porcs adults no tractats van 

estar entre -19.6 i -27.7 ‰ per la 17βN i entre -17.7 i -27.3 ‰ per l’estrona. 

En les mostres d’orina procedents de porcs adults no tractats, les diferències 

entre el compost diana (17βN) i el compost endogen de referència (estrona) 

van ser sempre inferiors a 3 unitats de δ13C ‰. Per a les orines procedents 

de porcs joves tractats amb 17βNL, els valors de δ13C ‰ que es van obtenir 

van ser de -35.2 i -28.8 ‰. Aquests valors van ser propers als valors 

obtinguts per a les especialitats farmacèutiques i sempre més negatius de       

-28‰. En el cas de mostres procedents de porcs joves tractats no es va 

detectar l’estrona i com a conseqüència no va ser possible calcular les 

diferències dels valors de δ13C ‰ entre l’analit diana i el compost endogen de 

referència. 
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Taula 7.2 Valors corregits de δ13C ‰ de 17βN i estrona, utilitzats com analits diana 

i compost endogen de referència, respectivament de mostres de porcs tractats i porcs 

no tractats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animals Mostra
δ 13C‰ 17βN 
(analit diana)

δ 13C‰
Estrona (CER)

δ 13C‰
(17βN-
Estrona)

Porcs 
tractats

A -35,2 - -

B -28,8 - -
mitja -32,00

sd 4,53

Porcs no 
tractats

C -20,8 -21,6 0,8

D -20,4 - -
E - -21,7 -
F -22,5 -23,8 1,2
G -25,9 -26,0 0,1
H -20,6 -17,7 -2,9
I -19,6 - -
J - -21,0 -
K -27,7 -26,0 -1,8

mitja -22,50 -22,54

sd 3,11 2,97

A i B: mostres d'orina procedents de porcs tractats amb 17βNL

De la C a la O: mostres d'orina procedents de porcs adults no tractats

Animals Mostra
δ 13C‰ 17βN 
(analit diana)

δ 13C‰
Estrona (CER)

δ 13C‰
(17βN-
Estrona)

Porcs 
tractats

A -35,2 - -

B -28,8 - -
mitja -32,00

sd 4,53

Porcs no 
tractats

C -20,8 -21,6 0,8

D -20,4 - -
E - -21,7 -
F -22,5 -23,8 1,2
G -25,9 -26,0 0,1
H -20,6 -17,7 -2,9
I -19,6 - -
J - -21,0 -
K -27,7 -26,0 -1,8

mitja -22,50 -22,54

sd 3,11 2,97

A i B: mostres d'orina procedents de porcs tractats amb 17βNL

De la C a la O: mostres d'orina procedents de porcs adults no tractats
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Figura 7.1 Resultats de GC/C/IRMS de la fracció 3 de HPLC obtinguts per a una 

mostra d’un porc no tractat. La senyal negra superior correspon a la relació entre 

m/z 45 i m/z 44. La traça inferior correspon al cromatograma de m/z 44. Els pics 1, 

2,3 i 4 corresponen a polsos del gas de referència (CO2), el pic 5 correspon al derivat 

acetilat del 5α-androstan-3β-ol (ISTD); el 6 correspon al derivat acetilat de la 17βN, 

el 7 a l’estrona, el 8 al colesteril butirat (ISTD) i el 9 i el 10 corresponen a polsos del 

gas de referència. 
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7.3.3 Resultats de GC/C/IRMS de les mostres de cavall 

Es va analitzar per GC/C/IRMS una selecció de mostres d’orina procedents 

de cavalls mascles no castrats i no tractats (n=3) i de mascles castrats tractats 

amb 17βNP (n=3). Els valors de δ13C ‰ de la 17βN i de l’estrona es van 

mesurar per GC/C/IRMS després de l’extracció de la corresponent fracció 

metabòlica, purificació per HPLC i de la derivatització. Els valors de δ13C ‰ 

obtinguts es presenten a la taula 7.3. 

Taula 7.3 Valors de δ13C ‰ corregits per ABA i per estrona obtinguts en mostres 

d’animals tractats i no tractats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pels animals no tractats els valors de δ13C ‰ corregits que es van obtenir per 

l’estrona van ser de -24.4 i -27.4‰. No es va detectar cap altre metabòlit per 

GC/C/IRMS, de manera que no es va poder calcular les diferències dels 

valors de δ13C ‰ entre l’analit diana i el CER. Pels animals tractats els valors 

de δ13C ‰ corregits per l’analit diana, ABA, van ser entre -29.9. i -35.5 ‰. 

En aquestes mostres d’orina, en ser cavalls castrats, no es va poder mesurar 

Animals Mostra
δ 13C‰ ABA 
(analit diana)

δ 13C‰ Estrona 
(CER)

Cavalls tractats
A -35,5 -
B -29,9
C -32,1 -

mitja -32,50

sd 2,82

Cavalls no 
tractats

D - -27,4
E - -24,4
F - -25,7

mitja -25,83

sd 1,50

A, B i C: mostres d'orina procedents de cavalls tractats amb 17βNP

D, E i F: mostres d'orina procedents de cavalls no tractats

Animals Mostra
δ 13C‰ ABA 
(analit diana)

δ 13C‰ Estrona 
(CER)

Cavalls tractats
A -35,5 -
B -29,9
C -32,1 -

mitja -32,50

sd 2,82

Cavalls no 
tractats

D - -27,4
E - -24,4
F - -25,7

mitja -25,83

sd 1,50

A, B i C: mostres d'orina procedents de cavalls tractats amb 17βNP

D, E i F: mostres d'orina procedents de cavalls no tractats
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el valor de δ13C‰ de l’estrona. Per la qual cosa no es van poder calcular les 

diferències de δ13C ‰ entre l’analit diana i el CER. 
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7.4 DISCUSSIÓ 

La base del poder discriminador de la tècnica de GC/C/IRMS per 

diferenciar entre l’origen endogen o exogen és la diferència en la relació 

isotòpica 13C/12C (valor de δ13C ‰) entre els diferents orígens dels analits, 

els d’origen endogen i els compostos sintètics. Perquè això sigui possible, cal 

que el valor de δ13C ‰ de la 17βN sintètica tingui un valor diferent al de la 

17βN de producció endògena present a l’orina de forma natural. 

Tant en els patrons purs com a les especialitats farmacèutiques s’han 

obtingut uns valors de δ13C ‰ més negatius i empobrits en 13C si les 

comparem amb els valors de δ13C ‰ obtinguts per la 17βN endògena (veure 

taula 7.2, mostres de la C a la K). Aquest empobriment de 13C observat tant 

en els patrons purs com en les especialitats farmacèutiques ja s’havia descrit 

per a les preparacions farmacèutiques i patrons purs de testosterona (De la 

Torre et al., 2001).  

Els metabòlits en orina de 17βN en porcs i en cavalls s’han estudiat 

àmpliament en els capítols 4 i 5 de la present memòria. Aquests estudis de 

metabolisme han permès identificar els possibles analits diana per detectar el 

consum de 17βN i/o dels seus ésters. Des d’un punt de vista quantitatiu, els 

metabòlits més importants de l’administració de 17βN en porcs són la 17βN 

majoritàriament excretat en la fracció sulfatada i la NorE majoritàriament 

excretada en forma lliure. En el cas dels cavalls, els metabòlits més abundants 

són el ABA en la fracció glucuronoconjugada i la 17βN en la fracció 

sulfatada. L’anàlisi de mostres procedents d’animals no tractats ha permès 

determinar quins compostos estan presents en l’orina de forma endògena. 

Aquests resultats permeten identificar els possibles analits diana i els 

possibles compostos endògens de referència (CER) pel posterior anàlisi per 

GC/C/IRMS.  
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En els anàlisis per GC/C/IRMS es recomana l’elecció d’un CER per 

augmentar el valor i la certesa dels resultats obtinguts i per facilitar la presa 

de decisions en l’avaluació dels resultats. Tenir un CER és una manera de 

controlar individualment cada individu perquè l’analit control prové d’un 

mateix individu. El càlcul de les diferències de δ13C ‰ entre l’analit diana i el 

CER són molt útils a l’hora de determinar si hi ha hagut o no un consum 

exogen. En el cas dels humans ja s’han estudiat diferents compostos 

endògens de referència i les decisions es prenen en funció d’aquesta 

diferència (Aguilera et al., 2000; Maitre et al., 2004 i Mareck et al., 2007; Piper 

et al., 2008).  

Degut a la baixa sensibilitat del GC/C/IRMS en comparació amb els 

CG/EM convencionals, s’han escollit la 17βN i el ABA com analits diana 

pels porcs i pels cavalls, respectivament, degut a les altes concentracions que 

presenten en orina. ABA també ha estat seleccionat com analit diana en 

mostres de cavalls per altres autors (Yamada et al., 2007). Quan es disposi 

d’equips amb nivells de sensibilitat millors, es podrien escollir altres 

metabòlits minoritaris com a possibles analits diana. En el cas dels porcs la 

possibilitat de que metabòlits com la NorE i la NorEpiA es poguessin arribar 

a utilitzar com analits diana tindria un valor afegit, ja que la finestra temporal 

de la detecció del consum de 17βN augmentaria i ens aportaria una major 

retrospectivitat.  

S’ha descrit que els 19-noresteroides en cavalls són un producte secundari de 

biosíntesis en la biotransformació dels andrògens (testosterona i 

androstendiona) a estrògens (estrona i estradiols) (veure figura 7.2) (Smith et 

al., 1987; Dumasia et al., 1989). Per tant, l’administració de 17βN amb valor 

de δ13C ‰ alterat (exogen) no hauria de modificar el valor de δ13C ‰ dels 

estrògens. Per aquesta raó els estrògens i específicament l’estrona, degut a les 

altes concentracions han estat escollits com a CER. El 17β-estradiol també es 
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podria utilitzar en un futur sempre i quan es disposi d’una millor sensibilitat 

instrumental. 
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17βN o norandrostendiona

5(10)-estren-3,17-diols

Estrògens: estradiol o 
estrona

Andrògens: testosterona 
i androstendiona

 

Figura 7.2 Esquema proposat per Simth et al 1987, que mostra la desmetilació en 

posició 10 dels andrògens per donar lloc a esteroides amb 18 àtoms de carboni. 

 

Dos dels principals problemes en l’anàlisi per GC/C/IRMS és la puresa dels 

pics cromatogràfics i la sensibilitat instrumental.  
La puresa del pic cromatogràfic necessita ser el màxim elevada per poder 

mesurar valors de δ13C ‰ de l’analit d’interès de manera fiable, sense que es 

produeixin coelucions amb pics endògens interferents ni fraccionament 

isotòpic (Buisson et al., 2005). És per aquesta raó que es necessiten diversos 

passos de purificació incloent una cromatografia líquida semi-preparativa 

abans de l’anàlisi per GC/C/IRMS. Les condicions per HPLC descrites en 

aquest estudi permeten la perfecta separació de 17βN, ABA i estrona.  
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L’acetil�lació ha estat escollida com a reacció de derivatització ja que els 

derivats acetilats que es formen, presenten un millor comportament 

cromatogràfic que els propis compostos sense derivatitzar, sense patir una 

gran afectació del valor de δ13C ‰ degut a la incorporació d’àtoms de 

carboni durant aquesta reacció. Per a cada grup hidroxil que té la molècula, 

aquesta incorpora dos àtoms més de carboni. Els valors de δ13C ‰ que es 

presenten en aquest capítol corresponen als compostos sense derivatitzar ja 

que han estat corregits, d’acord amb la fórmula descrita a l’apartat 7.2.9.1 

d’aquest capítol. 

Malgrat que tant la 17βN com el ABA presenten altes concentracions en 

orina, es van necessitar (sobretot en el cas dels porcs) volums d’orina molt 

grans per poder obtenir pics amb la intensitat suficient en l’anàlisi per 

GC/C/IRMS. En les mostres d’animals no tractats, recollides en controls 

rutinaris de vigilància, en tractar-se d’animals de més edat, les concentracions 

dels analits eren superiors i , per tant, no es van necessitar volums d’orina 

tant elevats. 

Tant per a porcs com per a cavalls, els valors de δ13C‰ dels analits diana en 

animals tractats van ser més negatius que els valors de δ13C‰ de l’analit 

diana i/o el compost endogen de referència en animals no tractats, indicant 

un empobriment en 13C en el metabòlit exogen, en concordança amb els 

valors de δ13C‰ de 17βN obtinguts en les especialitats farmacèutiques.  

En els cas dels porcs (Taula 7.2), per realitzar els estudis d’excreció de 

17βNL es van seleccionar porcs joves per tal de facilitar la manipulació dels 

animals durant l’estudi. En animals joves, l’activitat estrogènica és molt baixa 

(Velle, 1976) i aquesta és la raó per la qual no es va detectar estrona en les 

mostres analitzades per GC/C/IRMS. En animals no tractats, els valors de 

δ13C‰ de 17βN són molt semblants als de l’estrona, en canvi en animals 

tractats són més negatius. El valor mig de δ13C‰ de 17βN en animals no 

tractats és de -22.50±3.11, amb un valor mínim de -27.7. Tenint en compte 
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aquestes dades, una de les mostres de porc tractat (mostra A) podria ser 

considerada positiva a l’administració de 17βN, i la segona (mostra B) podria 

ser considerada com a sospitosa. 

En el cas dels cavalls (Taula 7.3), es van seleccionar mascles castrats per 

realitzar els estudis d’excreció d’ésters de 17βN, que presenten 

concentracions baixes d’esteroides endògens i, per tant, menys interferències 

a l’hora d’estudiar el metabolisme de 17βN. Degut a la castració, no es va 

detectar estrona en cap de les mostres analitzades per GC/C/IRMS. En els 

cavalls no tractats només es va detectar estrona; les concentracions d’ABA 

en aquests cavalls eren inferiors a 40 ng/ml, la qual cosa no va permetre 

realitzar una mesura acurada de la δ13C‰. 

Els valors de δ13C‰ d’ABA per als cavalls tractats van ser més negatius que 

els valors de δ13C‰ d’estrona en animals no tractats. Yamada et al., (2007) 

van obtenir valors de δ13C‰ d’ABA endògena de -27.85±0.75‰ en 60 

mostres de cavalls mascles, amb un valor mínim de -29.3‰. Tenint en 

compte aquestes dades de referència, com a mínim dues de les mostres de 

cavalls tractats (mostres A i C) podrien ser considerades com a positives a 

una administració de 17βN, i la tercera (mostra B) podria ser considerada 

com a sospitosa. 

L’únic organisme que disposa de recomanacions per a l’avaluació de resultats 

de GC/C/IRMS és l’Agència Mundial Antidopatge  (AMA). D’acord amb el 

document tècnic de l’AMA (Technical document WADA TD2004EAAS), 

una diferència de 3 unitats de δ13C‰ o més entre l’analit diana i el CER és 

suficient per demostrar l’administració d’un esteroide. El document tècnic 

també especifica que en el cas que la mesura del valor de δ13C‰ del CER no 

sigui possible, degut a les baixes concentracions, la mostra també serà 

considerada positiva a l’administració d’un esteroide si el valor de δ13C‰ del 

metabòlit és inferior a -28‰. Tenint en compte aquest criteri, els resultats 
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preliminars obtinguts en mostres d’animals no tractats es podrien considerar 

com a negatius i els resultats de mostres procedents d’animals tractats es 

podrien considerar, com a mínim, sospitosos a l’administració de 17βN o 

dels seus precursors.  

En resum, els valors de δ13C ‰ procedents d’esteroides sintètics (patrons 

purs, especialitats farmacèutiques i animals tractats) han estat més negatius 

que els obtinguts pel esteroides d’origen endogen (animals no tractats). 

Aquests resultats preliminars de GC/C/IRMS obtinguts en porcs i cavalls 

permeten indicar que la tècnica de GC/C/IRMS podria ser usada per a la 

distinció de l’origen endogen o exogen dels esteroides. Caldria analitzar un 

número molt superior de mostres d’orina procedents tant d’animals tractats 

com d’animals no tractats per poder verificar definitivament la utilitat 

d’aquesta tècnica en els anàlisis rutinaris. 

Hi ha algunes qüestions que caldrà tenir en compte de cara a futurs projectes 

d’investigació en aquest camp. En primer lloc, l’eficàcia de l’estrona com a 

CER necessita ser verificada amb altres estudis d’administració amb animals 

adults per verificar que el valor de δ13C ‰ de l’estrona no es veu modificada 

amb l’administració de 17βN. També es podrien explorar altres possibles 

CER, com estradiol, colesterol (Mason et al., 1998), DHEA (Ferchaud et al., 

1998).  

En segon lloc, l’ús d’instrumental analític més sensible, permetria usar altres 

analits diana que estan presents en orina a concentracions més baixes però 

que ens proporcionarien una finestra temporal de detecció del consum més 

àmplia i ens permetria disminuir considerablement el volum d’orina necessari 

per obtenir les intensitats de pic suficients per a la sensibilitat de l’equip. 

Per últim, tot i que en els estudis d’excreció presentats en els capítols 4 i 5 

s’ha utilitzat pinso de creixement normal per alimentar els animals durant 

l’estudi, s’hauria d’estudiar l’efecte en el valor de δ13C ‰ de diferents tipus 
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d’alimentació dels animals ja sigui amb pinsos de diferents composicions o 

amb altres aliments diferents al pinso, i avaluar l’efecte que pot tenir en la 

capacitat del GC/C/IRMS de diferenciar entre l’origen endogen o exogen 

dels diferents compostos presents en orina. Aquest estudi ja ha estat realitzat 

per altres espècies (Balizs et al., 2005). 
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CONCLUSIONS 

 

Metodologia analítica: 

1. S’ha optimitzat i validat un mètode analític per CG/EM per a la 

identificació i quantificació de diversos metabòlits de 17β-

nandrolona i esteroides endògens en orina d’animals (cavalls i porcs) 

en les tres fraccions metabòliques (lliure, sulfatada, i 

glucuronoconjugada). 

 

2. S’ha optimitzat i validat un mètode analític per a la quantificació 

directa de 17β-nandrolona sulfat en orina de cavall per 

CL/EM/EM. 

 

3. S’ha desenvolupat una metodologia per mesurar la relació isotòpica 

13C/12C de diversos metabòlits de 17β-nandrolona en mostres 

d’orina de porcs i de cavalls, que inclou extracció de la mostra, 

fraccionament per HPLC i anàlisi per GC/C/IRMS. 

 

Detecció de l’administració de 17β-nandrolona en porcs: 

4. S’han quantificat els metabòlits de 17β-nandrolona en mostres de 

porc en les tres fraccions metabòliques. Després de l’administració 

de laureat de 17β-nandrolona, s’han detectat 17β-nandrolona, 

norandrosterona, noretiocolanolona, norepiandrosterona, 5β-estran-

3α,17β-diol, i 5α-estran-3β,17β-diol en diferents fraccions 

metabòliques. Els metabòlits més importants són 17β-nandrolona en 

la fracció sulfatada i noretiocolanolona en la fracció lliure. 
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5. De tots els metabòlits detectats després de l’administració de laureat 

de 17β-nandrolona, només la 17β-nandrolona s’ha detectat com a 

compost endogen en mostres d’orina de porcs adults no tractats. Per 

tant, la detecció d’algun dels metabòlits descrits a l’apartat anterior és 

indicació de l’administració de preparats veterinaris de 17β-

nandrolona en porcs 

 

Detecció de l’administració de 17β-nandrolona en cavalls: 

6. S’han quantificat els metabòlits de 17β-nandrolona en mostres de 

cavall en les tres fraccions metabòliques. Després de l’administració 

de laureat i de fenilpropionat de 17β-nandrolona, s’han detectat 17β-

nandrolona, 17α-nandrolona, norepiandrosterona, 5α-estran-3β,17α-

diol, i 5α-estran-3β,17β-diol en diferents fraccions (fracció sulfatada i 

fracció glucuronoconjugada). Tots els metabòlits s’han detectat fins 

a 10-12 dies després de l’administració. Els metabòlits més 

importants són 5α-estran-3β,17α-diol en la fracció 

glucuronoconjugada i 17β-nandrolona en la fracció sulfatada. 

 

7. Cap dels metabòlits descrits s’ha detectat en mostres d’eugues i de 

cavalls mascles castrats no tractats. Per tant, la detecció d’algun dels 

metabòlits és indicativa de l’administració exògena de 17β-

nandrolona. 

 

8. En cavalls mascles no tractats, s’han detectat baixes concentracions 

endògenes d’alguns dels metabòlits: 17β-nandrolona, 17α-

nandrolona i 5α-estran-3β,17α-diol. En cavalls mascles, l’ús d’una 

concentració de tall de 45 ng/ml de 5α-estran-3β,17α-diol sembla 

adequat per sospitar de l’administració de 17β-nandrolona. A més la 
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detecció de metabòlits no detectats en animals no tractats, com la 

norepiandrosterona o el  5α-estran-3β,17β-diol, podria demostrar 

l’administració de 17β-nandrolona. 

 

9. S’ha realitzat la quantificació directa de 17β-nandrolona sulfat en 

mostres de cavalls tractats amb preparats de 17β-nandrolona i en 

mostres de cavalls no tractats. Després de l’administració de 17β-

nandrolona les concentracions de 17β-nandrolona sulfat oscil�len 

entre 14 i 893 ng/ml fins a 10-12 dies després de l’administració, 

amb una mediana de 124.6 ng/ml.  

 

10. La 17β-nandrolona sulfat també s’ha detectat com a compost 

endogen en mostres de cavalls mascles no tractats, a concentracions 

molt inferiors (mediana: 2.3 ng/ml). En mostres d’eugues o de 

cavalls mascles, no s’han detectat concentracions de 17β-nandrolona 

sulfat endògena. 

 

11. En eugues i cavalls castrats, la identificació de 17β-nandrolona sulfat 

en orina és indicatiu de l’administració de 17β-nandrolona. En 

cavalls mascles, degut a la presència endògena del compost, cal 

aplicar una concentració de tall. Segons els resultats obtinguts, una 

concentració de 17β-nandrolona sulfat superior a 30 ng/ml seria 

indicativa de l’administració de preparats de 17β-nandrolona en 

cavalls amb una especificitat del 100% i una sensibilitat del 95%.  
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Resultats preliminars per GC/C/IRMS: 

12. Els valors de δ13C‰ de 17β-nandrolona en patrons purs i en 

preparats veterinaris indiquen un empobriment en 13C respecte a la 

17β-nandrolona endògena. En porcs, els valors de δ13C‰ de 17β-

nandrolona en mostres obtingudes després de l’administració de 

preparats de 17β-nandrolona són més negatius que els valors de 

δ13C‰ de 17β-nandrolona i d’estrona (compost endogen de 

referència) en mostres d’animals no tractats. En cavalls, els valors de 

δ13C‰ de 17β-nandrolona en mostres d’animals tractats són més 

negatius que els valors de δ13C‰ d’estrona en animals no tractats. 

 

13. Aquests resultats preliminars obtinguts en porcs i cavalls permeten 

indicar que la tècnica GC/C/IRMS podria ser usada per a la 

distinció de l’origen endogen o exogen dels esteroides en mostres 

d’animals. 
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Annex II 

LLISTA DE SUBSTÀNCIES PROHIBIDES DE LA 
FEI DEL 2010 

SUBSTÀNCIES I MÈTODES PROHIBITS EN COMPETICIÓ  

Agents cocktails o mescles de substàncies que poden afectar a l’estat de 
forma d’un cavall; agents enmascarants; substàncies no acceptades per ús 
mèdic pels cavalls de competició; substàncies que normalment es recepten pe 
ús humà o altres espècies; agents usats per hipersensibilitzar o 
dessensibilitzar els membres o parts del cos. Aquesta llista inclou però no es 
limita a: 

• Dos o més anti-imflamatoris (ja siquin esteroidals o no esteroidals) 

• Antipsicòtics, anti-epilèptic i anti hipertensors 

• Antidepressius com inhibidors selectius de la serotonina (SSRIs), 
inhibidors de la monoamina oxidassa (MAOIs), i antidepressius 
tricíclics (TCAs) 

• Tranquil.litzants i sedants (inclosos els sedants antihistamínics) 

• Narcòtics i analgèsics opioides; endorfines 

• Amfetamines i altres estimulants del sistema nerviós central 

• Beta-bloquejants 

• Diurètics i agents enmascarants 

• Esteroides anabolitzants (inclòs la testosterona en femelles i cavalls 
mascles castrats) i promotors el creixement 

• Pèptids i substàncies reconvinades genèticament 

• Hormones (ja siguin naturals o sintetitzades)  

• Substàncies dissenyades i comercialitzades principalment per 
humans i altres espècies. 

• Agents que hipersensibilitzen o desensibilitzen 

• Portadors d’oxigen 
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i altres substàncies amb estructura química similaro amb efecte biològic 
semblant 

Per a les següents substàncies s’ha establert una concentració de tall, per sota 
de la qual no es produeix cap sanció. 

Diòxid de Carboni en plasma  36 millons per litre de plasma 

Dimetil sulfoxidesulfoxida 15 µg/ml en orina o 1 µg/ml en 
plasma 

Boldenona en orina 0,015 µg/ml lliure i conjugat pels 
cavalls mascles no castrats 

Estranediol en orina 0,045 µg/ml de 5α-estran-3β,17α-
diol (lliure i conjugat) pels cavalls 
mascles no castrats 

Hidrocortisona en orina 1 µg/ml  

Àcid salicílic 625 µg/ml en orina o 5,4 µg/ml en 
plasma 

Testosterona  0,02 µg/ml de testosterona lliure i 
conjugada en orina de cavalls 
mascles castrats o 0,055 µg/ml de 
testosterona lliure i conjugada en 
orina de femelles grans i petites 
sempre i quan no estiguin 
embarassades 
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Annex III 

Fonaments de la tècnica de GC/C/IRMS 

La mesura de les relacions isotòpiques dels isòtops estables lleugers va 

permetre descobrir, cap a l’any 1950, l’existència a la naturalesa de petites 

variacions en l’abundància isotòpica d’aquests elements (Esteban, 1993). 

Els isòtops d’un mateix element tenen les mateixes propietats químiques, 

però diferents propietats físiques i físico-químiques, degut a que tenen una 

massa diferent. D’aquesta manera les molècules que contenen el mateix 

isòtop pesat d’un mateix element, presenten petites diferències en el punt 

d’ebullició, volum, densitat, velocitat de reacció, etc., que aquelles que 

contenen l’ isòtop lleuger. Aquest fet porta a l’enriquiment o empobriment 

isotòpic, en els processos naturals d’evaporació, precipitació, etc. 

Per altra banda, el fet que hi hagi una certa distribució en les relacions 

isotòpiques de les molècules orgàniques existents a la naturalesa, té en part el 

seu origen en la diferent discriminació que fan les plantes depenent del 

mecanisme que utilitzin per fixar el diòxid de carboni (CO2) atmosfèric 

durant la fotosíntesi. Així es poden distingir dos mecanismes fonamentals de 

fixació del CO2, segons si les plantes segueixen el cicle C3 o el C4 (Smith i 

Epsten, 1971; Aguilera et al., 1996). 

Les plantes que segueixen un cicle C3 addicionen el CO2 atmosfèric a una 

molècula de ribulosa 1,5-bifosfat en una reacció catalitzada per la ribulosa-

1,5-bifosfat carboxilasa. En aquest cicle metabòlic s’acaba obtenint com a 

producte net de la fixació del CO2 una molècula de gliceraldehid-3-fosfat. 

En canvi, les plantes que segueixen el cicle C4 fixen una molècula de CO2 a 

una molècula de fosfoenolpiruvat. Aquesta reacció està catalitzada per la 

fosfoenolpiruvat carboxilasa, obtenint com a primer intermediari metabòlic 

una molècula de oxacelat (Alberts et al., 1994). Aquest és un mecanisme 
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utilitzat per les plantes que tenen condicions de vida molt dures per aprofitar 

al màxim el CO2. 

En termes qualitatius, les plantes C3 tendeixen a fixar una major proporció 

de molècules de CO2 atmosfèric amb 12C, comparades amb les plantes C4 

(Smith i Epsten, 1971), degut provablement a efectes isotòpics en la cinètica 

de reacció dels enzims reguladors dels dos cicles de fixació del carboni del 

CO2 atmosfèric (Aguiler et al., 1996). 

 

Notació de la delta 

La determinació correcta de les abundàncies d’elements lleugers (H, C, N, O 

i S) es realitza a través de la formació de gasos simples a partir de les mostres 

originals. Els gasos analitzats habitualment són: H2 per les mesures d’ 

hidrogen, N2 per les mesures de nitrogen, CO2 per les mesures de carboni i 

oxigen i SO2 per les mesures de sofre. 

Per expressar petites diferències en la relació isotòpica de forma convenient, 

es va adoptar en el seu moment la notació delta en tant per mil (δ13C‰). 

Aquest paràmetre representa l’excés en tant per mil d’una determinada 

espècies isotòpica, respecte d’un estàndard internacional de referència. En el 

cas del CO2 el compost utilitzat com estàndard és el carbonat càlcic en forma 

de belemnita obtingut de les muntanyes de Pee Dee (PDB). Per aquest 

estàndard, la relació 13C/12C és igual a 0,0112372; és a dir, el 13C representa 

un 1,112328 % (àt. %) del  carboni total d’aquest compost (Brand, 1996). 

A la pràctica s’utilitza el CO2 gasós com a referència. El seu valor de delta 

s’ha calculat prèviament respecte el PDB. La definició d’aquest paràmetre és: 

 

   δ13C ‰ 13CPDB = ((Rmostra – Restándard) / Restàndard) × 1000 
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R representa la relació isotòpica entre les dues senyals dels ions 45 i 44 per la 

mostra desconeguda i per l’estàndard CO2 gasós, respectivament. Des del 

punt de vista qualitatiu, una disminució en el valor de delta implica una 

disminució en la proporció de 13C respecte de 12C. 

 

Aplicacions de la tècnica de GC/C/IRMS 

L’espectrometria de masses de relació isotòpica (IRMS), és una tècnica amb 

una llarga trajectòria en el món de la investigació, ja que es va començar a 

utilitzar als anys 50. Una de les seves variants més recents, desenvolupada 

entre els anys 70 i 80, és la cromatografia de gasos acoblada a la combustió 

de la mostra i a l’espectrometria de masses de relació isotòpica 

(GC/C/IRMS). 

Aquesta variant de la tècnica es basa en la separació cromatogràfica dels 

components de la mostra per CG, un cop s’han separat s’introdueixen en el 

forn de combustió. El forn de combustió està format per un tub de ceràmica 

amb diferents fils de coure i platí en el seu interior, aquest forn de combustió 

opera a 940ºC. Quan entren els compostos prèviament separats al forn de 

combustió o interfase de combustió, es produeix la combustió de la matèria 

orgànica produint CO2 i H2O. L’H2O s’elimina per mitjà d’una membrana de 

Nafion per mitjà d’un contra flux d’heli i el CO2 és el que entra dins de 

l’espectròmetre de masses de relació isotòpica. Un cop dins la font d’ions, la 

separació entre les diferents masses del CO2 m/z 44, 45 i 46 es realitza per 

mitjà d’un electromagnet. En funció de la massa dels ions i del camp 

magnètic, la curvatura de la trajectòria dels ions és diferent i es dipositen en 

una de les tres copes de Faraday o col�lectors de Faraday per poder ser 

mesurats. A continuació es presenta un esquema de la tècnica. 
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Esquema de la tècnica instrumental de GC/C/IRMS 

CG

Gas de 
referència 
CO2

Font 
d’ions

Magnet

Interfase de 
conversió 
d’alta 
temperatura

Interfase de 
combustió

Open 
split

Copes de Faraday i 
amplificadors

Col�lector triple universal per N2, 
CO, CO2, O2 i SO2

m/z 3 
(HD)

m/z 2 
(H2)

 

Aquesta tècnica permet la mesura de les relacions entre els isòtops estables 

d’elements lleugers, com són el carboni, el nitrogen, el sofre i l’ hidrogen, en 

mostres complexes. 

El major número d’aplicacions d’aquesta tècnica es centra en la geoquímica i 

en els camps relacionats, però també s’ha utilitzat la mesura de relacions 

isotòpiques en altres aplicacions: 

- En geologia: ha ajudat a aclarir aspectes sobre l’evolució de les 

espècies i sobre els canvis climàtics associats (Logan et al., 1995). 

- En arqueologia: la mesura de les relacions isotòpiques en restes de 

matèria orgànica en mostres arqueològiques , com utensilis de cuina, 
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ha ajudat a determinar el tipus d’alimentació de l’època estudiada 

(Evershed et al., 1994). 

- En la indústria alimentària: ha ajudat a la detecció de fraus 

alimentaris. Ha ajudat a la detecció de l’adulteració de productes 

alimenticis amb substàncies de menor cost que les originals 

(Mosandl, 1992; Woodbury et al., 1995). 

- En els últims anys està adquirint molt importància l’aplicació 

d’aquesta tècnica al seguiment del metabolisme, tant en humans com 

en animals. En aquest camp una de les altres aplicacions és la 

distinció en l’àmbit esportiu i en l’àmbit de salut pública, de 

substàncies endògenes, que en realitat han estat administrades per 

via exògena (Aguilera et al.,1996; Ferchaud et al., 1998). 
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Annex IV 

Pòster 1: es va presentar al 5th Internactional Symposium on Hormone and 
Veterinary Drug Residue Analysis, Antwerp (Bélgica), 2006 

M. Roig, J. Segura, R. Ventura 

Quantitation of 17β-nandrolone metabolites in boar and horse urine by gas 
chromatography–mass spectrometry  

 

Pòster 2: Es va presenter al 5th Internactional Symposium on Hormone and 
Veterinary Drug Residue Analysis, Antwerp (Bélgica), 2006 

M. Roig, J. Segura, B. Pérez, S. López, J. Bosch, M. Medina, R. Ventura 

Detection of the administration of 17β-nandrolone in boars by GC/MS and 
GC/C/IRMS analysis. 

 

Pòster 3: Es va presenter al “VI Scientific Meeting of the Group of the 
Spanish Society of Chromatography and Related Techniques”, Granada 
(Espanya), 2007. 

M. Roig,  J. Segura, R. Ventura 

Detection of the administration of 17β-nandrolone in horses by GC/MS. Preliminary 
results by GC/C/IRMS analysis. 

 

Publicació relacionada 

Torrado, S., Roig, M., Farré, M., Segura, J., Ventura, R. (2008) Urinary 
metabolic profile of 19-noresteroids in humans: glucuronide and sulphate 
conjugates after oral administration of 19-nor-4-androstendiol. Rapid 
Communication in Mass Spectrometry, 22, 3035-3042. 
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