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Sport en steroïden zijn onverbrekelijk met elkaar ver-
bonden. Terwijl in de oudheid de consumptie van
teelballen de atleet tot betere sportprestaties moest
leiden, neemt de moderne atleet steroïde-bevattende
voedingssupplementen. De teelballen spelen overi-
gens nog steeds rol in de sport, omdat de consumptie
ervan bepaalde positieve resultaten bij een doping-
controle zou verklaren.
Omdat het gebruik van anabole androgene steroïden
in de moderne sport sinds jaar en dag verboden is,
wordt het gebruik tegenwoordig als een overtreding
van de sportreglementen beschouwd (1). Door middel
van een dopinganalyse wordt op een dergelijk mis-
bruik gecontroleerd. Als het gaat om lichaams-
vreemde steroïden, is het aantonen van het misbruik
relatief eenvoudig. Aan de hand van een urinemon-
ster wordt van het steroïde zelf en/of een karakteris-
tiek metaboliet een massaspectrum opgenomen, dat
als ondubbelzinnig bewijs wordt beschouwd voor het
gebruik van het betreffende steroïde. Het urinemon-
ster wordt zodoende positief verklaard en de atleet
wordt daarmee in staat van beschuldiging gesteld. 
Bij lichaamseigen steroïden is het aantonen van het
misbruik veel lastiger, omdat met de gangbare massa-

spectrometrische technieken geen onderscheid ge-
maakt kan worden tussen zelf aangemaakte en toege-
diende lichaamseigen steroïden. Andere indicators
moeten aangesproken worden om te kunnen bewij-
zen, dat er sprake is van misbruik (2). Dopingcontro-
leurs hebben bijvoorbeeld eind jaren tachtig in dat
verband voor de detectie van testosteron (T) het
tweelingbroertje “epitestosteron” (E) van stal gehaald
en de inmiddels beruchte T/E-verhouding ingevoerd.
Ontdekt in de jaren zestig door de endocrinologen,
had epitestosteron reeds een geschiedenis achter zich
liggen. Omdat epitestosteron geen diagnostische
waarde had en schijnbaar ook geen biologische func-
tie, was het door diezelfde endocrinologen even snel
in de jaren zeventig van het toneel geschoven. De en-
docrinologische wereld heeft de tweede jeugd van
epitestosteron in de dopinganalyse zeer kritisch ge-
volgd, wat zeker ook geleid heeft tot bijstellingen van
het dopingbeleid t.a.v. de T/E-verhouding (3). Als
aangename bijkomstigheid is het onderzoek naar epi-
testosteron weer opgepakt (4) en is ook o.a. de oor-
sprong van epitestosteron uitgebreid bestudeerd (5, 6).
Naast de T/E-verhouding zijn inmiddels diverse an-
dere endocrinologische parameters en testen aange-
voerd als aanvullend bewijs van testosteronmisbruik.
Ondanks deze ontwikkeling is gebleken dat de T/E-
verhouding op zich sterker in zijn schoenen staat dan
menigeen had gedacht. 
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Testosteron is niet het enige lichaamseigen steroïde,
welke atleten toepassen. Een hele reeks van klassieke
androgenen, zoals o.a. 5α-dihydrotestosteron, 5α-an-
drostaandiol, dehydro-epiandrosteron, 4-androsteen-
dion, 4-androsteendiol en 5-androsteendiol, zijn op
de markt gebracht als zijnde voedingssupplementen
(7). Sommige van deze steroïden worden omgezet in
testosteron en zullen zodoende ook de T/E-verhou-
ding direct beïnvloeden. Daarmede is de T/E-verhou-
ding niet meer specifiek voor testosteronmisbruik. De
dopingreglementen houden daar inmiddels rekening
mee en beschouwen de T/E-verhouding als een meer
algemene indicator voor steroïdenmisbruik.
Een verwante ontwikkeling op het gebied van steroï-
den en voedingssupplementen, is het op de markt
brengen van aan nandrolon (19-nortestosteron) ver-
wante 19-norandrogenen: 19-nor-4-androsteendion,
19-nor-5-androsteendion en 19-nor-5-androsteendiol
(7). Als nevenproducten van de omzetting van andro-
genen naar estrogenen, zijn 19-norandrogenen ook
lichaamseigen steroïden. Het aantonen van het mis-
bruik van 19-norandrogenen is hoofdzakelijk gericht
op de detectie van het urinaire hoofdmetaboliet 19-
norandrosteron. Indien een normaalwaarde in urine
wordt overschreden, wordt een atleet beschuldigd van
het misbruik van 19-norandrogenen. Helaas heeft
deze ontwikkeling tot gevolg dat door relatief lage
eisen aan de productiekwaliteit van voedingssupple-
menten i.h.a., niet-steroïde-voedingssupplementen
vervuild kunnen raken met 19-norandrogenen. Atle-
ten lopen zodoende het risico onbewust 19-noran-
drogenen te consumeren en positief te worden bevon-
den op 19-norandrosteron.
De nieuwste ontwikkeling is die van voedingssup-
plementen en ∆1-androgenen (1-androsteendion en
1,4-androsteendion). Hoewel de consumptie van ∆1-
androgenen tot karakteristieke lichaamsvreemde me-
tabolieten in urine leidt, zijn er bij een dopinganalyse
interpretatieproblemen. Micro-organismen in de dar-
men kunnen nl. klassieke androgenen omzetten in ∆1-
androgenen en via de enterohepatische kringloop
deze ∆1-androgenen in het lichaam introduceren (8).
Ook op deze manier lopen atleten risico’s beschul-
digd te worden van het misbruik van ∆1-androgenen
en dus positief te worden bevonden bij een doping-
controle. De vraag of het hier echt gaat om lichaams-
eigen steroïden is nog niet definitief beantwoord,
maar het illustreert wel enerzijds de complexiteit van
de detectie van het misbruik van lichaamseigen ste-
roïden en anderzijds het gevaar van het ten onrechte
beschuldigen van atleten van dopinggebruik.
Het nieuwste antwoord van dopingcontroleurs op
deze problematiek is het toepassen van een tot nu toe

minder gangbare massaspectrometrische techniek, te
weten isotoopverhoudingsmassaspectrometrie (IRMS)
(2, 7, 9-11). Er zijn namelijk wel degelijk analytische
verschillen tussen zelf aangemaakte en toegediende
lichaamseigen steroïden en hoewel deze minimaal
zijn, zijn deze verschillen analytisch zichtbaar te ma-
ken. De massaspectrometrische techniek IRMS lijkt
dopinganalytisch gezien veelbelovend, maar zal ze-
ker niet het laatste hoofdstuk zijn in het verhaal van
sport en steroïden.
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