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Sammendrag 

 

Innledning og hensikt: Nye dopingmidler blir lansert på markedet med den hensikt i å unngå 

å bli tatt i en dopingkontroll, men samtidig fremme en idrettsprestasjon. Det er derfor helt 

nødvendig å utvikle analysemetoder som kan detektere disse i ulike biologiske matrikser. En 

slik gruppe «nye» dopingmidler er basert på peptider. WADA har oppgitt en MRPL på 2 

ng/ml. Grunnet forventede lave konsentrasjonsnivåer er det nødvendig med en selektiv og 

følsom prøveopparbeidelse og analysemetode. Det er blitt optimalisert en SPE-metode for 

peptider i serum basert på en tidligere SPE-metode brukt for disse peptidene i urin. LC-

MS/MS er blitt brukt for å identifisere disse peptidene. SPE-metoden ble optimalisert i den 

hensikt for å prøve det ut på DBS (som forenkler blodprøvetaking sammenlignet med 

tradisjonelle blodprøvetakingsmetoder) i etterkant. Grunnet små prøvevolum ved DBS er det 

ønskelig med høy grad av sensitivitet til analysemetoden for disse peptidene. 

 

Metode: I denne oppgaven ble SPE med LC-MS/MS brukt som analysemetode. Til SPE-

metoden ble det operert med 1ml prøvevolum. Metanol ble brukt til kondisjonering og til vask 

ble destillert vann og metanol brukt. Den opprinnelige SPE metoden ble evaluert for ulike 

elueringsbetingelser og temperaturer ved inndampning. I den endelige SPE-metoden for 

prøver i serum ble prøvene eluert med 2x1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol 

etterfulgt av 2x1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning.  

 

LC separasjonen ble utført på en C-18 kolonne (2.1 x 50mm, 1,8 µm) med 0,1 % maursyre og 

1mM ammoniumformiat i vann som mobilfase A og acetonitril som mobilfase B. Det ble 

brukt gradienteluering over 14min med flow rate på 300µl/min og injeksjonsvolum på 10µl. 

 

MS deteksjon ble gjort med en QqQ med ESI som ioniseringsteknikk. MRM overganger ble 

detektert for peptidene for kvalitativ analyse.  

 

Resultater: Eluering ved basiske (elueringskombinasjon med 25 % ammoniakk/10 % 

maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v) betingelser gir høyest utbytte av peptidene. Ved validering var 
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utbytte av peptidene i serum på fra 0,59 % til 180,41 % i prøvene med 10ng/ml, 0,42 % – 

190,44 % med 25ng/ml og 0,41 % – 190,71 % med 50ng/ml. 

 

Metoden viste høy grad av linearitet R2 (>0,99) for alle peptidene bortsett fra GHRP-5 som 

har dårligst R2 på 0,9788 i et konsentrasjonsområde 10ng/ml – 50ng/ml. Det er relativ liten 

grad av overdragning (< 1%) for peptidene.  GHRP-1 har høyest overdragning (< 5,70 %).  

 

Et pilotforsøk med DBS viste at kortene fra Agilent gir best resultat for GHRP-2, felypressin, 

ipamorelin og DBS kortene fra Whatman for GHRP-4, alexamorelin, desmopressin, 

hexarelin, TB-500 M2 med 1 % maursyre i vann og 0,1 % maursyre, 1mM ammoniumformiat 

i vann som ekstraheringsmidler. 

 

Konklusjon: Den endelige SPE-LC-MS metoden tilfredsstiller ikke WADAs krav om å 

detektere peptider ned til 2ng/ml med DBS. Dermed er det nødvendig å gjøre en ytterligere 

optimalisering av metoden.  
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pH                  Surhetsgrad  

PKA               Protein kinase A 
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QqQ               Triple quadropole (trippel kvadrupol) 
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Q3                  Den andre masseanalysatoren i en trippelkvadrupol 
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RSD               Relativ standardavvik 
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SPE                Solid-phase extraction (Fast-fase ekstraksjon)  

SD                  Standard deviation (standardavvik) 

SRM               Selective reaction monitoring (selektiv reaksjonsmonitorering)  
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1 Innledning 

 

1.1 Doping blant idrettsutøvere  

 

Doping er et gammelt fenomen som kan dateres 5000 år tilbake i Kina. 

Kineserne brukte planteekstrakter som inneholdt efedrin til å øke fysiske prestasjonsevnen 

deres (1). I olympiske leker flere århundre før Kristus tok idrettsutøvere i bruk 

planteekstrakter og spesielle dietter for å forbedre sin prestasjon (2, 3). 

 

I senere tid ble det utviklet flere og mer effektive dopingmidler. Mot slutten av 1800-tallet ble 

koffein tatt i bruk for å bedre mentale funksjonen og alkohol for å dempe stress. 

Det fantes ingen regler som gjorde det forbudt for idrettsutøvere å dope seg (3), og dermed 

var det fritt fram for dem å ta i bruk dopingmidler uten å måtte skjule noe. Opp mot 1920-

tallet var det vanlig å ta i bruk stryknin, heroin, kokain og koffein blant toppidrettsutøverne 

(2). Under andre verdenskrig ble dopingmidler som amfetamin og anabole steroider utviklet 

for å øke krigerske evnen til soldatene. I etterkrigstiden ble disse dopingmidlene også tatt i 

bruk i idrettssammenhengen (1).  

 

I 1956 ble veksthormon ekstrahert og isolert fra hypofysen. Etter å ha lykkes med å øke 

veksten til kortvokste dyr ble den tatt i bruk på mennesker også. Til å begynne med var 

veksthormon tilgjengelig kun fra døde kropper, men i 1987 ble rekombinante versjonen av 

veksthormon tilgjengelig. Det er uvisst når veksthormon ble aller først tatt i bruk blant 

idrettsutøvere, men på 1980 – tallet ble det rettet oppmerksomhet mot veksthormon i enda 

større grad (3).  

Man kan tenkte seg frem til flere grunner til hvorfor dopingmidler blir brukt. Det kan være alt 

fra å oppfylle sitt ønske om å bygge muskler, eller at drivkraften for å vinne et mesterskap er 

så stor at man vil gjøre hva som helst for å få gullmedaljen. Dopingmidler kan gi alvorlige 

helseskader og i verste fall føre til dødsfall, i tillegg er det uetisk å jukse seg til seier.  
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I 1998 under Tour de France, fant politiet store kvantum av dopingmidler. Anti-doping 

miljøet så seg nødt til å danne en uavhengig organisasjon som skulle lage regler som skulle 

gjelde alle. Dermed ble World Anti-Doping Agency (WADA) stiftet i 1999. Doping er 

definert som bruk av stoffer eller substanser for å øke prestasjonen(2), men i 

idrettssammenheng kan doping også betegnes ved å unnlate å møte til kontroll, besitte 

preparater eller metoder forbudt på dopinglista, og flere andre andre punkter nevnt i World 

Anti-Doping Code 2015(4).  

 

Det er WADA som regulerer listen over substanser som er forbudt for idrettsutøvere å ta i 

bruk. For at et stoff eller metode skal være på dopinglisten må minst to av følgende kriterier 

være oppfylt; preparatet eller metoden har potensiale for prestasjonsforbedring, det utgjør en 

helserisiko for utøver og det er et brudd på idrettens anseelse (5) 

 

Dopinglisten omfatter stimulerende, narkotika, anabolske stoffer, peptidhormoner, 

vekstfaktorer og lignende substanser, betablokkere, kortikosteroider, beta – 2 agonister, 

hormon og metabolsk modulatorer, diuretika og maskeringsmidler, (6).  

 

Siden veksthormon frisettende peptider (GHRP) er i hovedfokus blant peptidene i denne 

oppgaven skal det gis en kort introduksjon om veksthormon i neste delkapittel samt: 

- hvorfor ytterligere frisetting av veksthormon er forbudt for idrettsutøvere 

- gi en forståelse for hvorfor det er nødvendig å ha en analysemetode for GHRP’er. 

1.2 Veksthormon 

 

Veksthormon, også velkjent i vitenskapelig litteratur som hGH (human growth hormone), har 

blant annet anabolske og lipolytiske egenskaper (7). Større mengde muskelmasse og lite 

fettprosent bidrar til å øke idrettsprestasjonen. Tilførsel av prestasjonsfremmende midler, eller 

midler som fremmer endogen produksjon til prestasjonsfremmende midler er forbudt å ta i 

bruk av idrettsutøvere (2).  
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1.2.1 Virkning av veksthormon 

 

Veksthormon virker på veksthormon reseptoren (GHR). GHR tilhører cytokin reseptor klasse 

I og ved binding av veksthormon til reseptoren endres deres konfirmasjon som fører til 

signaloverføring via intracellulære fosforylering kaskader (7).  

 

Videre stimulerer veksthormon utskillelsen av Insulin-Like Growth Factor I, IGF-I, som 

virker på en rekke organer og vev (7, 8). Flere av effektene til IGF-I likner på insulin (9), som 

blant annet hindring av lipolyse, dannelse av ben hos unge, fremheving av transport av 

glukose og aminosyrer inn i muskelceller (9, 10).  

1.2.2 Regulering av veksthormon  

 

Veksthormon utskilles fra hypofysen som videre igjen reguleres av hypotalamus (se figur 1). 

Hypothalamus skiller ut growth hormone releasing hormone (GHRH) og somatostatin for å 

regulere konsentrasjon av veksthormon i kroppen, hvor GHRH stimulerer og somatostatin 

hemmer frisettingen av veksthormon (8, 11).  
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Figur 1. Denne figuren beskriver faktorer som påvirker utskillelsen og hemmingen av veksthormon (GH). 

Minustegnene viser inhibitorisk respons mens plusstegnene viser stimuli respons for utskillelse av veksthormon. Den 

stiplede linjen står for direkte effekt av veksthormon uten noen mellomledd som IGF-I. 

 

Dannelsen av veksthormon skjer i de somatotrope cellene i hypofysen (8) og frisettes deretter 

i hypofysens forlapp (11). Det er mange faktorer som spiller rolle i regulering av 

konsentrasjonen av veksthormon i blodet i tillegg til de beskrevet i figur 1. Blant annet alder 

(7, 8, 12), trening, stress og fasting og søvn (7).  

 

Konsentrasjonen av veksthormon varierer mye i løpet av et døgn (se figur 2), og det er ved 

fase IV i søvnstadiet det viser seg å være høyeste verdier av veksthormon i blod (7).  
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1.2.3 Veksthormon isoformer 

 

I kroppen finnes det flere type isoformer av veksthormon. Blant disse utgjør isoformen 22K-

GH majoriteten av dem (7). Det er kun 22K-GH isoformen som er tilgjengelig som 

dopingmiddel, og ved injisering av dette endrer man på den naturlige GH isoform-ratioen i 

kroppen. Dermed kan man avgjøre om veksthormonet er eksogent eller ikke ved å ta i bruk 

veksthormon isoform test, som bekrefter eller avkrefter om GH isoform ratioen er naturlig 

forekommende (7, 13). Derimot når man stimulerer endogen produksjon av GH fungerer ikke 

veksthormon isoform test på grunn av at GH isoform-ratioen ikke avviker fra naturlig 

forekommende ratio. Dette er tilfelle ved inntak av veksthormon frisettere (GHS) som 

omtales i neste delkapittel, og det er derfor det er viktig å ha en analysemetode for disse 

peptidene.  

1.3 Veksthormon frisettere 

Det er en rekke faktorer som påvirker konsentrasjonen av veksthormon i kroppen. 

Konsentrasjon av veksthormon fluktuerer i løpet av et døgn (se figur 2), som gjør at det er 

vanskelig å si om veksthormon nivåene i blodet skyldes doping med GHS eller ikke. Ved 

stimulering av endogen veksthormonproduksjon (som med GHS) fungerer ikke veksthormon 

isoform test. Og dermed er det viktig å ha en sikker identifikasjonsmetode for disse peptidene 

for å utelukke at idrettsutøveren doper seg.  
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Figur 2. Konsentrasjon av veksthormon beskrevet som funksjon av tid i løpet av et døgn. Den tykke svarte linjen 

nederst beskriver tidsperioden man sover og den grå linjen i midt er skillelinja mellom basale verdier og forhøyede 

verdier ved frisetting av veksthormon. Ekstra store fluktuasjoner hos kvinner skyldes østrogen. Figuren er hentet fra 

(7).  

 

Blant GHS er peptidene GHRP-1, GHRP-2, GHRP-4, GHRP-6, hexarelin og ipamorelin. Alle 

disse peptidene er klassifisert som GHRP, bortsett fra ipamorelin som er klassifisert som 

ghrelin mimetic (14). Strukturen til disse GHS er oppgitt i tabell 1.  

Tabell 1. Denne tabellen viser liste over peptider som stimulerer utskillelse av GH og deres aminosyresekvens. 

Tabellen er hentet fra (13). 
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1.3.1 Virkning av GHS 
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GHS frisetter veksthormon ved å binde seg til veksthormon frisettende-reseptor (GHS-R). 

GHS-R er blant annet lokalisert i hypotalamus (15). GHS og GHRH har vist å ha synergistisk 

effekt med hverandre. De virker på forskjellige reseptorer (se figur 3) og aktiverer forskjellige 

intracellulære signalsystemer i de somatotrope cellene (16). GHRH stimulerer intracellulær 

cyklisk AMP og protein kinase A som videre fører til utskillelse av GH. Mens GHS øker 

intracellulær kalsium-ioner via protein kinase C, som ved videre signalisering utskiller GH 

(16). GHS har altså motsatt effekt på hypofysen som somatostatin har, med tanke på at 

somatostatin hemmer utskillelsen av GH ved å hemme depolarisering av somatotrope celler, 

mens GHS depolariserer de cellene som fremmer frisetting av GH (16). Bindingen mellom 

GHS og GHS-R er avhengig av magnesium, og GTP analoger hemmer denne bindingen (17, 

18). GHS-R tilhører G-protein-koblet reseptorfamilien (17, 18).  

 

 

Figur 3. Den antatte måten GHS og GHRH har synergistisk effekt med hverandre på. I denne figuren er GHRH = 

growth hormone releasing hormone, GHS = growth hormone secretagogues, PKA = protein kinase A, PKC = protein 

kinase C og cAMP = cyclic adenosine monophosphate. Figuren er hentet fra(16).  
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Studier indikerer på at GHS-Reseptorer er til stede i perifere vev også, blant annet i binyrene, 

hjerte, ovariene, testiklene, lungene og andre vev (12). Oversikt over funn av GHS-reseptorer 

i mennesker er vist i figur 5, som gir oss et pekepinn på utbredelsen av GHS-reseptorer i de 

ulike kroppsvev.  

 

 

Figur 4. Tyr-Ala-hexarelin, som er radiomerket hexarelin, viser hvor stor grad hexarelin binder seg til ulike 

kroppsvev. Figuren er hentet fra (12). 
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1.3.2 Veksthormon Frisettende Peptider 

 

GHRP er syntetiske veksthormonfremmende peptider, og det endogene peptidet i kroppen 

som er veksthormonfremmende kalles for Ghrelin (15, 16, 19). GHRP virker på GHS-R 1a 

reseptoren (se figur 3) for å stimulere utskillelse av veksthormon (15). Av disse GHRP 

peptidene er alle analogene ulovlige bortsett fra GHRP-2 (20). GHRP peptidene er de siste 

årene blitt tilgjengelig for misbrukere (21). Av GHRP peptidene er GHRP-2, GHRP-6, 

hexarelin hexapeptid og GHRP-1 er heptapeptid (15). Den amiderte C-terminalen i disse 

GHRP peptidene antas å være den farmakofore gruppen (20).  

 

 

GHRP-6 er det peptidet som er blitt forsket mest på og virker spesifikt på stimulering av GH-

utskillelse (15). Den har lav biotilgjengelighet ved oral administrasjon og kort halveringstid 

(ca. 7,6min (22)), men likevel er i stand til å stimulere utskillelsen av GH i stor grad (15). 

Kombinasjon av GHRP-6 og GHRH i tilstrekkelige doser er de kraftigste GH-stimulantene av 

GH-frisetting uten bivirkninger (20) i motsetning til ghrelin (16). Det er derfor denne 

kombinasjonen blir mest brukt. Figur 3 viser den antatte mekanismen bak synergistiske 

effekten til GHS og GHRH.  

 

GHRP-2 har vist seg å være effektiv via oral, intranasal  og intravenøs administrasjonsvei 

(15). Den har vist seg å fremme veksten av barn og var godt tolerert uten bivirkninger. Forsøk 

gjort på unge menn med subkutan injeksjon av GHRP-2 har vist økt inntak av mat hos 

forsøkspersonene (15). 

1.3.3 Metabolisme og utskillelse av veksthormon frisettende 

peptider 

 

Det er velkjent at de fleste legemidler metaboliseres via CYP-enzymene i leveren før de 

utskilles ut av kroppen. Derimot gjelder ikke dette for peptider, som proteolyseres av 

proteaser (20) og degraderes til mindre produkter slik at de skilles lettere ut av kroppen.  Det 

er ikke kjent om metabolittene til GHRP-ene er aktive, men alle metabolittene inneholdt minst 

en ikke-naturlig aminosyre som gir ingen tvil om denne sekvensen er eksogent eller endogent 
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(20). I tillegg ble det observert deamidering ved at NH2-gruppe ble byttet ut med OH-gruppe 

etter metabolisme. 

1.4 Andre peptider 

Peptidene som er i hovedfokus i denne oppgaven er GHSs. De resterende av peptidene som er 

med i screeningmetoden blir beskrevet kort under i de neste avsnittene. Strukturen og 

molekylvekten til de resterende peptidene er listet opp i tabell 2. 

 

Tabell 2. Tabellen viser aminosyresekvensen til peptidene. 

Peptid Aminosyresekvens 

Desmopressin Mpa-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-D-Arg-Gly-NH2 

Felypressin Cys-Phe-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Lys-Gly-NH2 

LH-RH Pyr-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 

TB-500 Ac-Leu-Lys-Lys-Thr-Glu-Thr-Gln 

TB-500 M2 Leu-Lys-Lys-Thr-Glu 

1.4.1 Desmopressin 

Desmopressin er en syntetisk analog av det anti-diuretiske hormonet vasopressin, men har 

lengre halverings – og virkningstid (23, 24). Studier har vist at desmopressin kan redusere 

blodparametere som hemoglobin og hematokritt som gjør at den er egnet til å kombinere med 

bloddoping (25). Desmopressin er en V2-agonist som hemmer urinproduksjonen i nyrene (23, 

24). Dette fører til at vann reabsorberes i enda større grad som øker blodvolumet og fortynner 

blodparametere (25). Desmopressin er påført på dopinglista innenfor gruppen for diuretika og 

maskeringsmidler(6).  
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1.4.2 Felypressin 

I likhet med desmopressin er også felypressin listet under gruppen for diuretika og 

maskeringsmidler, med unntak av bruk som lokalanestetika til dental bruk (6). Den ble lagt til 

i dopinglisten i 2013 på grunn av dens potensielle maskeringseffekter (26).  

1.4.3 LH-RH 

LH-RH, også kjent som GnRH, stimulerer utskillelsen av LH (27, 28) som øker 

plasmanivåene av testosteron (27). Testosteron er et anabolt steroid som fremmer 

muskelvekst (29) og idrettsprestasjon og er dermed påført på dopinglisten. LH-RH er påført i 

dopinglisten innenfor gruppen anabolske stoffer, peptidhormoner, vekstfaktorer og lignende 

substanser.  

1.4.4 TB-500 og TB-500 M2 

TB-500 er syntetiske analogen til thymosin beta 4. Det er et heptapeptid som består av 

aminosyresekvensen 17-23 til thymosin beta 4 (30-32). TB-500 påstås å ha 

muskeloppbyggende og vevsreparerende egenskaper hos hester og andre pattedyr (32, 33). 

Effekten av TB-500 er ikke blitt dokumentert i humane kliniske studier(30), men dette 

peptidet og dets metabolitter er i søkelyset i dopingmiljøet. I dopinglisten er det oppgitt at et 

enhver substans som ikke er godkjent for human terapeutisk bruk er forbudt å ta i bruk. TB-

500 er dermed innenfor gruppen ikke-godkjente substanser i dopinglisten (6). Påvisning av 

metabolitter til en analytt styrker påvisningen. I dette studiet er metabolitten TB-500 

M2inkludert i metoden for å styrke bekreftelsen av TB500.  

 

1.5 Dried Blood Spot 

 

Dried Blood Spot (DBS) er en blodprøvetakingsmetode som har eksistert i mer enn 50 år.  

Gjennom årene er DBS blitt en populær metode og er blant annet blitt brukt til å stille 

diagnose til ulike sykdommer, terapeutisk dose monitorering (TDM), toksikologi og andre 
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type studier. Det er ikke blitt utarbeidet noen rutiner for DBS i doping analyse hittil, men 

forskere har fått lovende resultater som forteller oss at det er sannsynlig at DBS kan bli brukt i 

rutineanalyser i dopingkontroll også(34).  

 

I DBS tar man ut en liten mengde blodprøve fra fingeren, øra eller hælen og appliserer det på 

et absorberende filterpapir. Bloddråpen lar man tørke på filtepapiret i et par timer før man 

stanser ut bloddråpen for videre eluering og analysering av det man er interessert i. Fordelen 

med dette er at man trenger minimal mengde blod fra blodgiveren, normalt 20µl(34), som kan 

være til stor fordel for blant annet for nyfødte og små barn. Sammenlignet med tradisjonell 

venepunksjon er DBS mindre invasiv og blodprøvetakingen kan lett gjøres uten profesjonell 

hjelp(35), slik som vist i figur 5.    

 

 

 

Figur 5. Blodprøvetaking med DBS fra fingertuppen.  I A: DBS-kort, i B: stikk i fingertuppen med en lansett, C: blod 

appliseres direkte på DBS-kortet, D: blod samles opp i en beholder med antikoagulant og deretter appliseres på DBS-

kort vist i E. F: Etter å ha tørket stakes ut bloddråpen for videre analyse. Figur hentet fra(36). 

 

En annen fordel med DBS er at den kan automatiseres og har bedre stabilitet. Økt stabilitet 

kan skyldes av at det er fravær av fukt og inaktivering av enzymer som kan degradere 

analyttene. Ved at man lar bloddråpen tørke, unngår man dette problemet som kan oppstå i 

urin, plasma og serum. Økt holdbarhet og det at DBS kortene er små gjør det enklere å 

oppbevare og transportere prøvene. Grunnet et lite prøvevolum, kan det være nødvendig med 

en sensitiv analysemetode, men dette er avhengig av konsentrasjonen til analyttene (34). 
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Kravet til følsomheten til analysemetoden er stor når konsentrasjonen av analyttene er 

forventet å være lav.  

 

1.6 Prøveopparbeidelse 

Biologiske prøver har en kompleks sammensetning som inneholder kjemiske forbindelser 

som kan interferere med analyttene. Proteiner i blod og serum kan tette injektoren og LC-

kolonnen. Dermed er det nødvendig å ha en prøveopparbeidelse for å fjerne forurensninger 

for å unngå disse problemene(37). I tillegg, vil en prøveopparbeidelse kunne oppkonsentrere 

analyttene i en prøve, noe som er fordel dersom konsentrasjonsnivået er antatt å være lavt. 

Prøveopparbeidelsesmetoden som blir brukt i denne oppgaven er fast-fase ekstraksjon (SPE) 

og er ment for å fjerne forurensninger og oppkonsentrere prøven.  

1.6.1 SPE 

 

Fast-fase ekstraksjon er en prøveopparbeidelsesmetode som kan brukes til å isolere, rense og 

oppkonsentrere analytter. Prinsippet i SPE er analyttenes evne til å fordele seg mellom fast 

stoff i SPE-kolonnen (sorbenten) og en væske (prøveløsning, vaskemiddel og 

elueringsmiddel). SPE-metoden består av fire trinn(38), som også er skissert i figur 6: 

 

1. Kondisjonering: kondisjonering gjøres for å aktivere funksjonelle gruppene i sorbenten. 

Det øker overflatearealet til funksjonelle gruppene i sorbenten som gjør de i stand til å 

interagere med analyttene i større grad og retardere dem. Metanol er vanlig å bruke til å 

kondisjonere sorbenten i omvendt-fase (RP) kolonner. Deretter blir SPE kolonnen vasket med 

en vandig løsning for å unngå at den bryter interaksjonene mellom analyttene og sorbenten. 

 

2. Påsetting av prøve: Ved påsetting av prøven er målet at analyttene retarderes av stasjonære 

fasen (sorbenten). For å sikre en interaksjon mellom analytt og stasjonærfasen er det 

nødvendig at prøveløsningen har lav elueringsstyrke.   

 

3. Vask: Vasketrinnet er nødvendig for å fjerne forurensninger som også er retardert i den 
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stasjonære fasen. Vaskemidlene kan gjerne ha varierende elueringsstyrke for å få et renere 

eluat, men den må aldri være så stor at analyttene blir eluert i vasketrinnet. 

 

4. Eluering: I dette trinnet elueres ut analyttene ved at et eller flere elueringsmidler med høy 

elueringsstyrke. Grunnet den høye elueringstyrken av mobilfasen brytes interaksjonene 

mellom analyttene og stasjonære fasen slik at analyttene blir eluert ut(38). 

 

 

Figur 6. Skisse av trinnene i fast-fase ekstraksjon: Kondisjonering, påsetting av prøve, vask og eluering. 

 

 

1.6.2 Blandet-fase ekstraksjon 

 

Til opprensning av vandige biologiske prøver brukes som oftest omvendt-fase kolonner som 
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baserer seg på hydrofobe interaksjoner. I blandet-fase ekstraksjon (mixed-mode SPE), 

utnytter man både ioniske og hydrofobe interaksjoner. Ved en slik ekstraksjonsmetode er man 

ytterligere selektiv til analyttene man ønsker å ekstrahere forutsatt at de kan ha ione-ladning 

som danner ione-interaksjon med sorbenten. I slike tilfeller hvor analyttene har dannet ione-

binding til sorbenten kan metanol brukes i vasketrinnet for å fjerne hydrofobe forurensninger. 

I elueringstrinnet bruker man et elueringsmiddel som bryter både ione – og hydrofobe 

bindinger mellom analytter og sorbenten. Ved en slik ekstraksjonsmetode ender man opp med 

en renere eluat ved å fjerne hydrofobe forurensninger i tillegg til polare(38).  

 

1.7 LC-MS 

Væskekromatografi (HPLC) i kombinasjon med massespektrometri (MS) brukes i meget stor 

grad for separasjon og deteksjon (39). Peptider har tradisjonelt sett blitt identifisert via 

immunologiske metoder, men på grunn av forbedringer innenfor prøveopparbeidelse samt 

sensitivitet og selektivitet innen LC-MS er det blitt mulig å utvikle analysemetoder til 

peptider med LC-MS (40). Forskjell i strukturen til peptider gjør kromatografi til velegnet 

seperasjonsmetode (41).  

1.7.1 Væskekromatografisk separasjon 

Væskekromatografi er en metode som brukes til å separere forbindelser. Omvendt-fase 

kromatografi er mest anvendt innenfor kromatografien, der den stasjonære fasen er hydrofob 

og mobile fasen er vandig i kombinasjon med organiske løsemidler. Retensjonen til 

analyttene varierer basert på deres evne til å interagere med stasjonære fasen, jo mer hydrofob 

en analytt er desto større er retensjonen på en RP-kolonne (42).  

 

Mobilfasen kan elueres via isokratisk eluering og gradient eluering. Ved isokratisk eluering er 

sammensetning av mobilfasen konstant gjennom hele analysen. Med gradient eluering endres 

mobilfasesammensetningen seg under elueringen. Gradient eluering gir ofte bedre 

oppløsningsevne av kromatografiske topper og kortere analysetid (43). I denne oppgaven er 

gradient eluering blitt brukt, som er oppgitt i den eksperimentelle delen i avsnitt 2.2.3.  
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1.7.2 Elektrosprayionisasjon 

 

Som nevnt, ioniseres molekyler fra prøven som kommer inn i MS (39). MS deteksjon er 

avhengig av at analyttene er ionisert i gassform(43), og dermed er en ioniseringskilde 

nødvendig for å ionisere analyttene. En av de mest brukte ionisasjonsteknikkene i LC-MS er 

elektrosprayionisasjon (ESI) (39, 43). Mobilfasen fra LC strømmer inn gjennom et trangt 

kapillærrør som vist i figur 7. Ved utgangen av kapillærrøret forstøves væsken med nitrogen 

slik at det dannes små dråper. Mellom kapillærøret og masseanalysatoren er det en elektrode 

som er pålagt en spenning på 2-5 kilovolt (kV). Denne spenningspotensialen gjør at dråpene 

får elektrisk ladning. Dråpene fordamper og føres videre ved hjelp av tørkegass som oftest 

består av nitrogen. Molekylene føres videre inn i masseanalysator ved hjelp av elektriske 

spenningen. 

 

Figur 7. Prinsippskisse av ESI. 

 

1.7.3 Massespektrometrisk deteksjon 

MS er blant de mest brukte detektorene innenfor analyse av biologiske prøver. Noen av 

grunnene til at det er mye brukt er fordi det er en følsom detektor og at den gir oss nyttig 

informasjon om stoffet vi ønsker å analysere, som for eksempel massen (39).  
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Innenfor MS finnes det forskjellige masseanalysatorer, blant annet ionefeller, time-of-flight 

(TOF) og trippelkvadrupol (QqQ) (39). I denne oppgaven ble en QqQ brukt (se figur 8) og er 

dermed beskrevet her. 

 

 

Figur 8. Skisse av QqQ-MS. 

 

Etter den kromatografiske separasjonen blir eluatet overført til MS. Noen av molekylene i 

prøven kan være ustabile etter ionisering og kan spaltes til mindre fragmenter. Molekylene og 

fragmentenes masse blir videre bestemt ved at de akselererer i et elektrisk felt basert på deres 

masse til ladning forhold (m/z-verdi). Molekylioner med lite masse til ladningsforhold vil 

bøyes av kraftig i feltet, mens i motsatt tilfelle vil de bøyes av i mindre grad. Deretter 

innstilles instrumentet med et elektrisk felt for å detektere de ønskede m/z-verdiene (39).  

 

I tilfeller vi ønsker å ha høy grad av følsomhet er det vanlig å benytte selektiv 

reaksjonsmonitorering (SRM). SRM foregår med QqQ-instrumenter som skissert i figur 8, 

hvor vi måler signal av et bestemt moderion og dets produktioner. Instrumentet innstilles til et 

bestemt elektrisk felt som slipper kun i gjennom den ønskede m/z-verdien (39). I tilfeller vi 

ønsker å detektere flere bestemte moderion og deres produktion benyttes multippel 

reaksjonsmonitorering (MRM). Den første masseanalysatoren (Q1) i QqQ stilles inn for å kun 

slippe gjennom molekyler med massen til moderionet. I kollisjonscellen (Q2) brytes 

moderionene til produktioner ved å reagere med nitrogen eller argon. I den andre 

masseanalysatoren (Q3) slippes kun produktionene i gjennom og detekteres(39).  
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1.7.4 Matrikseffekter 

En prøve kan bestå av en eller flere analytter og en matriks. Resterende delen av prøven 

bortsett fra analyttene kalles for matriks (44). Komponenter fra matriks kan co-eluere med 

analytter og gi ionesuppresjon eller ioneforsterkning (43). En mulig mekanisme for 

matrikseffekt er at det er konkurranse om ionisering mellom analyttene og komponentene fra 

matriks. Komponentene fra matriks kan minske dannelsen av små dråpene som fordamper, og 

ladet analytt i gassfase før det føres inn i masseanalysatoren. Dette kan bidra til 

ionesuppresjon (45). 

 

Med ESI er man mer utsatt for matrikseffekt fremfor med en annen velbrukt 

ionisasjonsteknikk kalt atmospheric pressure chemical ionization (APCI) (46). 

Matrikseffekter kan reduseres ved hjelp av en selektiv prøveopparbeidelse eller ved å endre de 

kromatografiske betingelsene slik at man unngår coeluering. Ved å endre på MRM-

overganger som er selektivt for analyttene kan man forhindre at komponenter fra matriks 

interferer i kromatogrammene (47). Med ESI er man mer utsatt for matrikseffekt fremfor med 

en annen velbrukt ionisasjonsteknikk kalt atmospheric pressure chemical ionization (APCI) 

(46), og derfor er matrikseffekt en av tingene det fokuseres på i denne oppgaven.  

 

1.8 Validering 

 

Alle akkrediterte analytiske metoder gjennomgår en validering før de tas i bruk i rutinen til 

dopinganalyser. Ved validering av en metode ser man på om metoden egner seg til det 

ønskede formål. Valideringen i denne oppgaven er basert på intern prosedyre og kriterier til 

analyttene som benyttes på det Norske Laboratorium for Dopinganalyser ved Aker 

Universitetssykehus. Peptidene i denne oppgaven er forbudt å ta i bruk i idrettssammenheng 

(6), og dermed fokuseres det på kvalitativ analyse av disse peptidene.  Analysemetodens 

egenskaper kartlegges ved å se på parametere som spesifisitet, presisjon, overdragning, 

utbytte, matrikseffekt, stabilitet og linearitet.  
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1.9 Hensikt med oppgaven 

Hensikt med denne oppgaven er å optimalisere analysemetoden for peptider listet på WADAs 

dopingliste i serum for deretter å bruke metoden på DBS. DBS kan være en alternativ og 

billigere metode for prøvetakning av blod i en dopingkontroll ettersom det ikke krever 

helsepersonell. Minimum required performance levels (MRLP) fra WADA for peptidene i 

denne oppgaven er på 2ng/ml (48). Grunnet lite prøvevolum som blir brukt i DBS og et antatt 

lav konsentrasjon av analyttene, er det viktig å ha høy grad av følsomhet i analysemetoden. 

Derfor fokuseres det blant annet å få høyest grad av utbytte i SPE i denne oppgaven. 

 

SPE- og LC-MS metoden var allerede utviklet for disse peptidene med urin som matriks. 

Grunnet ulik matriks var det nødvendig å gjøre en optimalisering av SPE metoden for 

peptidene i serum. LC-MS metoden som ble brukt for peptider i urin, ble også brukt i denne 

oppgaven. Analysemetoden ble validert med tanke på spesifisitet, presisjon, overdragning, 

utbytte, linearitet og matrikseffekt. 
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2 Eksperimentelt 

2.1 Materialer 

 

2.1.1 Reagenser 

 

GHRP-1, GHRP-2, GHRP-4, GHRP-5, GHRP-6, alexamorelin, ipamorelin er kjøpt fra 

Thermo Fisher Scientific (Waltham, MA, USA). Desmopressin, hexarelin, LH-RH, og 

melanotan II (intern standard) er kjøpt fra Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Felypressin 

ble kjøpt fra European Pharmacopoeia reference standard (Strasbourg, Frankrike). TB-500 ble 

kjøpt fra Huayue Pharma (Qingdao, Kina) og dens metabolitt TB-500 M2 ble gitt til Norges 

laboratorium for dopinganalyse fra Worlds Association of Antidoping Scientists (WAADs).  

 

Blod og urin i denne masteroppgaven ble donert av voksne, frivillige forsøkspersoner. Vann 

ble destillert via Milli-Q® gradient (Merck, Kenilworth, NJ, US). 

 

En rekke kjemikalier ble brukt til prøveopparbeidelsen og til LC-MS analysen. Kjemikaliene, 

deres renhet og leverandør er listet opp i tabell 3.  

 

Tabell 3. Kjemikalier brukt til prøveopparbeidelse og deres leverandør. 

Kjemikalie Leverandør 

Metanol (≥ 99,9 %) Sigma-Aldrich 

Kaliumdihydrogenfosfat (≥ 99.5 %)         Merck (Darmstadt, Tyskland) 

Dikaliumhydrogenfosfat (≥ 99 %) Merck 

32 % Ammoniakk                                                        Merck 
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Maursyre (> 98 % )                                                Sigma-Aldrich 

Ammoniumformiat (≥ 99 %) Sigma-Aldrich 

Acetonitril (≥ 99,9 %) Sigma-Aldrich 

 

 

2.1.2 Løsninger 

 

 

0,1 % (v/v) maursyre 

1ml 100 % konsentrert maursyre ble tilsatt til 999ml renset vann i en målekolbe.  

 

5 % maursyre i metanol (5/95, v/v) 

12,5ml 100 % maursyre ble tilsatt til 237,5ml renset vann i en målekolbe.  

 

25 % ammoniakk 

78,1ml 32 % ammoniakk ble tilsatt til 21,9ml renset vann i en målekolbe 

 

5 % av 25 % ammoniakk i metanol (5/95, v/v) 

1ml 25 % ammoniakk ble tilsatt til 19ml MeOH i en målekolbe 

 

10 % av 25 % ammoniakk i metanol (10/90, v/v) 

2ml 25 % ammoniakk ble tilsatt til 18ml MeOH i en målekolbe  

 

300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk/metanol (10/90, v/v)  

4,73g ammoniumformiat ble veid ut og ble tilsatt 25ml 25 % ammoniakk og 225ml metanol i 

en målekolbe. 

 

25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80 v/v) 

30ml 10 % maursyre og 20ml 25 % ammoniakk ble tilsatt til 200ml metanol i en målekolbe 
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Bufferløsning av 0,4M KH2PO4 og 0,8M KHPO4, pH 7,4   

5,44g KH2PO4 og 13,93g K2HPO4 ble fortynnet til 100ml med renset vann. pH ble deretter 

justert til 7,4 med KOH eller HCl.  

 

HPLC-mobilfase A 

100ml acetonitril, 1ml 1M ammoniumformiat og 1ml 100 % maursyre ble fortynnet med 

renset vann til 1000ml i en målekolbe.  

 

HPLC-mobilfase B 

Acetonitril  

2.1.3 Bruksløsninger av peptider 

 

Intern standard løsning på 1 µg/ml 

500µl av 10 µg/ml melanotan II ble tilsatt til en ren Sarstedt rør (Sarstedt, Nümbrecht, 

Tyskland) og deretter fortynnet til 5ml med renset vann.  

 

Løsningen av alle peptidene på 0,4 µg/ml.  

200µl av hver og en peptidløsning (alle analyttene i oppgaven) på 10ng/µl ble tilsatt til en ren 

Sarstedt rør og deretter fortynnet til 5ml med renset vann.  

 

Løsningen av alle peptidene på 8 µg/ml. 

40µl av hver og en peptidløsning (alle analyttene i oppgaven) på 1 mg/ml ble tilsatt til en ren 

Protein LoBind eppendorfrør (Sigma-Aldrich) og deretter fortynnet til 1,25ml med renset 

vann. 

 

Løsningen av alle peptidene på 40 µg/ml. 

40µl av hver og en peptidløsning (alle analyttene i oppgaven) på 1 mg/ml ble tilsatt til en ren 

Protein LoBind eppendorfrør og deretter fortynnet til 1ml med renset vann. 
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2.1.4 Instrumenter og utstyr 

En rekke instrumenter og utstyr ble brukt i løpet av masteroppgaven. Tabell 4 viser 

instrumenter og utstyr brukt til prøveopparbeidelsen, DBS og LC-MS. 

 

Tabell 4. Instrumenter og utstyr brukt i masteroppgaven 

Utstyr Type Leverandør 

Eppendorfrør Protein LoBind S/L rør (1,5 

ml)            

Sigma-Aldrich 

Fast fase kolonner         Oasis WCX 1cc cartridge 30 

mg (30 µm)                

Waters, Millford, MA, USA 

Vakuum til SPE      Visiprep 24-port vacuum 

manifolds                  

Sigma-Aldrich 

Engangsrør av plast      Sarstedt rør (15ml, 120 x 17 

mm)                 

Sarstedt 

Vekt        AG204 DeltaRange                 Mettler Toledo, Greifensee, 

Sveits 

Nitrogen inndampere           Techne Dri-block DB3                Bibby Scientific, 

Staffordshire, England 

Whirlimixer   Vortex-genie 2                        Scientific Industries, N.Y., 

USA 

pH-papir                    PEHANAL indicator paper 

pH 1-11            

Sigma-Aldrich 

Sentrifuge    Heraeus Fresco 21 

Centrifuge                

Thermo Scientific 

Sentrifuge Multifuge 3 S-R VWR international, Radnor, 
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Pennsylvania 

Tube ruller mikser    Stuart roller mixer SRT6D                         Bibby Scientific, 

Staffordshire, England 

Blodprøvetakingsrør Vacuette 8ml serum clot 

activator w/gel seperator 

blood collection tube 

Block Scientific 

Mikser Thermomixer comfort Eppendorf 

Utstanser 3 mm puncher Agilent Technologies 

DBS kort Bond Eluting DMS Card Agilent Technologies 

DBS kort Whatman FTA DMPK-C 

Card 

GE Healthcare Life Sciences, 

Little Chalfont, England 

Autosampler vial polypropylene vial ( 300µl 

12x32mm)  

Waters 

Kork til vialene                        9,3mm Septa, PTFE virginal, 

53° shore D, 0.2mm 

Nerliens Meszansky, Oslo, 

Norge 

LC   Agilent Technologies 1290 

Infinity          

Agilent Technologies 

Kolonne Agilent SB-C18, 2.1 x 

50mm, 1,8 µm 

partikkelstørrelse 

Agilent Technologies 

MS Agilent Technologies 6490 

Triple Quad LC/MS         

Agilent Technologies 

Dataprogram til opptak av 

prøver      

Agilent Masshunter 

Workstation Data 

Acquisition 

Agilent Technologies 
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Dataprogram for behandling 

av data 

Agilent Masshunter 

Quantitative Analysis 

Agilent Technologies 

                             

2.2 Metode 

2.2.1 Den opprinnelige SPE-metoden for peptider i urin 

 

Den opprinnelige SPE-metoden ble brukt i rutinen for peptider i urin. SPE-kolonnen som ble 

brukt til prøveopparbeidelsen er Oasis WCX 1cc cartridge 30 mg (30 µm). Det er en kolonne 

med hydrofob sorbent med en svak kationbytter-gruppe som vist i figur 9 nedenfor. 

Utviklingen av fast-fase ekstraksjonsmetoden var allerede i gang på dopinglaboratoriet før 

masteroppgaven. Metoden som allerede var i bruk som skulle optimaliseres ytterligere er som 

vist på neste side.  Figuren under viser strukturen til sorbenten og mulige intermolekylære 

bindinger den kan danne med analyttene.  

 

 

Figur 9. Denne figuren beskriver mekanismen til mulige interaksjoner mellom SPE-kolonnen og analyttene som 

påsettes kolonnen. Det er en lang hydrofob kjede som gir grunnlag for intermolekylære hydrofobe interaksjoner. 

COOH-gruppen er negativt ladet i basisk miljø og fungerer som kationbytter ved deprotonert tilstand. Figuren er 
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hentet fra (49). 

 

Uttak av prøvene gjøres i Protein LoBind eppendorfrør. Peptidene adsorberes lett til 

overflater, og dermed ble disse eppendorfrørene brukt som er laget spesielt for dette. 

Peptidene tilsettes til eppendorfrør sammen med 100µl 1µg/ml intern standard og 800µl urin, 

vann, eller serum, avhengig av hva som skal testes. pH justeres eventuelt til < 6,5 med 

fosfatbuffer i tilfeller pH i prøveløsningen er > 6,5. Videre beskrivelse av SPE – metoden er 

som beskrevet nedenfor i tabell 5.  

 

Tabell 5. SPE-metoden som ble brukt til å oppkonsentrere peptider i urin og som var utgangspunktet for SPE 

metoden for peptider i serum. 

Trinn i SPE-

metoden 
Løsningsmiddel 

Volum 

(ml) 

Kondisjonering metanol 1 

Vask destillert vann 1 

Prøvepåsetting med pH < 6,5 1 

Vask 1 renset vann 1 

Vask 2 metanol 1 

Eluering 1 5 % maursyre i metanol (pH=3) 1 

Eluering 2 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (pH=7,5) 1 

Eluering 3 
300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (pH=8,5) 
1 

 

Eluatet fra de tre elueringstrinnene i fast-fase ekstraksjonen samles i rene Sarsted rør og 

deretter inndampes med nitrogen. Residuet reløses i 80µl 0,1 % maursyre, mikses, og 

overføres til autosamplerglass. 
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2.2.2 Den endelige SPE-metoden for peptider i serum 

 

SPE-metoden ble validert for peptider i serum. Sammenlignet med SPE metoden for peptider 

i urin er betingelsene for eluering endret basert på artikkel publisert av Mazzarino et al. (14), 

mens trinnene for kondisjonering, prøvepåsetting og vask er de samme i serum som for urin. 

Den endelige SPE metoden for peptider i serum er som beskrevet i Tabell 6. 

 

Tabell 6. Den endelige SPE metoden for peptider i serum 

Trinn i SPE-

metoden 
Løsningsmiddel 

Volum 

(ml) 

Kondisjonering metanol 1 

Vask destillert vann 1 

Prøvepåsetting med pH < 6,5 1 

Vask 1 renset vann 1 

Vask 2 metanol 1 

Eluering 1 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (pH=7,5) 2x1 

Eluering 2 
300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (pH=8,5) 
2x1 

 

Slik som beskrevet i avsnitt 2.2.1 samles eluatet fra alle elueringstrinnene i fast-fase 

ekstraksjonen i rene Sarsted rør og deretter inndampes med nitrogen. Residuet reløses i 80µl 

0,1 % maursyre, mikses, og overføres til autosamplerglass. 

 

2.2.3 LC-Metoden 
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LC separasjonen ble utført på en C-18 kolonne (2.1 x 50mm, 1,8 µm) fra Agilent 

Technologies ved 40 °C. Det ble brukt gradient eluering slik som beskrevet i tabell 7. 

Mobilfase A var 0,1 % maursyre og 1mM ammoniumformiat i vann, og acetonitril ble brukt 

som mobilfase B. Flow rate var på 300µl/min og injeksjonsvolum på 10µl.  

 

Tabell 7. Gradienten som ble brukt til separasjon av peptider 

Tid (min) MP A (%) MP B (%) 

0,00 100 0 

1,00 100 0 

8,00 40 60 

8,10 15 85 

11,00 15 85 

11,10 100 0 

14,00 100 0 

 

2.2.4 MS-metoden 

 

En QqQ-MS med MRM ble brukt for bestemmelse av analyttene. MS-betingelsene som ble 

brukt er listet opp i tabell 8. MRM-overgangene, ladning, retensjonstid og kollisjonsenergi for 

peptidene er gitt i tabell 9.  
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Tabell 8. MS-betingelsene 

Opptakstid 2 - 14 minutter 

Ioniseringsteknikk Elektrospray (ESI) 

Polaritet Positiv 

Kapillærspenning 3500 V 

Nålspenning 500 V 

Gasstemperatur 100 °C 

Strømningshastighet til gass 14 l/min 

Trykk ved forstøvergass 20 psi 

Tørkegasstemperatur  300 °C 

Strømningshastighet til tørkegass 11 ml/min 

 

 

 

Tabell 9. MRM overganger, ladning, kollisjonsenergi og retensjonstid for hvert peptid i LC-MS metoden. 

 

Peptid 

 

Moderion i 

m/z verdi 

Produktion 

i m/z verdi 

Ladning 

(+) 

Kollisjonsenergi 

(V) 

Retensjonstid 

(min) 

 

GHRP-1 

 

478.3 
406, 209, 

129, 120  
2 28, 32, 20, 52  7,0 

 

GHRP-2 

 

409.9 
550, 241, 

129.1 
2 8, 12, 20 7.5 
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GHRP-4 

 

608.2 
444, 334, 

159.1 
1 16, 20, 48 8,0 

 

GHRP-5 

 

771.31 421, 350 1 28, 40 8.5 

 

GHRP-6 

 

437.3 
324, 129.1, 

120.1 
2 24, 20, 44 6,5 

 

Alexamorelin 

 

479.8 
813, 129.2, 

120 
2 16, 20, 40 6.3 

 

Desmopressin 

 

535.2 
742, 328, 

120.1 
2 8, 12, 40 6,0 

 

Felypressin 

 

520.7 129.1, 120 2 44, 48 5.6 

 

Hexarelin 

 

444.3 
742.2, 129, 

120 
2 16, 24, 44 6.2 

 

Ipamorelin 

 

712.3 
490, 420, 

223 
1 32, 36, 40 5.2 

Ipamorelin 356,7 
490, 420, 

223 
2 12, 16, 20 5.2 

 
592.3 

499.2, 
2 24, 24, 32, 40 5.7 
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LH-RH 

 

435.1, 249, 

221.1 

 

TB500 

 

 445.3 
606.3, 

248.1, 129.1 
2 20, 20, 24 3,8 

 

TB500M2 

 

430.3  275.1, 129.1  24, 28 3,5 

TB500M2 215.7 128.5, 86.1  12, 20 3,5 

Melanotan II 

 
512.8 

504.3, 

435.5, 

412.7, 287.2  

2 20, 20, 24, 36 7.2 

2.3 Validering 

Valideringsmetoden som ble brukt er basert på intern prosedyre og kriterier til analyttene som 

benyttes på det Norges laboratorium for dopinganalyse. Analysemetoden nevnt i avsnitt 2.2.2 

og deres tilhørende LC-MS metode ble validert i dette forsøket.  

 

Det ble tappet humant blod fra forsøkspersoner (n=6) i Vacuette 8ml serum clot activator tube 

bestående av likt antall menn og kvinner. Blodprøvetakingsrørene stod for henstand i 

romtemperatur i 30min og ble deretter sentrifugert i 10min på 2500 rpm i 20 °C i Multifuge 3 

S-R. Etter sentrifugering ble supernatanten bestående av serum overført til Sarstedt rør. 800µl 

serum fra disse forsøkspersonene, samt animalsk serum kalt autonorm, ble overført til 

eppendorfrør. 25µl, 62,5µl og 125µl (n=1 for hver av dem) av 0,4µg/ml peptidløsning og 

100µl intern standard (melanotan 1µg/ml) ble tilsatt til alle forskjellige serumene.  800µl av 

hvert serum ble tilsatt til ni eppendorfrør og ble satt på SPE som blank prøver. For å evaluere 

utbyttet av SPE-metoden ble disse serumprøvene spiket med 25µl, 62,5µl og 125µl (n=3 for 

hver av dem) og tilsatt 100µl intern standard etter prøveopparbeidelsen. Samme prosedyre ble 

utført for vandige løsninger med tilsvarende konsentrasjoner (n=3 per konsentrasjon). Tabell 
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10 nedenfor gir oversikt over prøvene i denne valideringen.  

 

Tabell 10. Oversikt over antall prøver og paralleler per serum i valideringen. I denne tabellen er M forkortelse for 

mannlig forsøksperson og K er forkortelse for kvinnelig forsøksperson. 

 

           Spiket før SPE                 Spiket etter SPE 
Blank 

prøve 

 

10ng 25ng 50ng 10ng 25ng 50ng 
 

Autonorm n=1 n=1 n=1 n=3 n=3 n=3 n=1 

M1 n=1 n=1 n=1 n=3 n=3 n=3 n=1 

M2 n=1 n=1 n=1 n=3 n=3 n=3 n=1 

M3 n=1 n=1 n=1 n=3 n=3 n=3 n=1 

K1 n=1 n=1 n=1 n=3 n=3 n=3 n=1 

K2 n=1 n=1 n=1 n=3 n=3 n=3 n=1 

K3 n=1 n=1 n=1 n=3 n=3 n=3 n=1 

Vann n=3 n=3 n=3       

  

 

2.4 Dried Blood Spot 

Blod ble tappet i “Vacuette 8ml serum clot activator tube ” med antikoagulant (EDTA). 

Herfra ble 380µl blod overført til to forskjellige eppondorfrør. Det ene eppendorfrøret ble 

spiket med 20µl av 8µg/ml peptidløsning og den andre ble spiket med 40µg/ml peptidløsning. 

Åtte 20µl bloddråper av begge disse løsningene ble applisert på både Bond Eluting DMS kort 

og på kort. 20µl blank blod (n=4) ble også avsatt til begge type kortene. Bloddråpene tørket i 

3 timer ved romtemperatur, og deretter stanset ut i hver sine eppendorfrør med 3mm puncher 

med sine tilhørende ekstraksjonsmidler (se figur 10).  

Figur 10 nedenfor illustrerer skisse av ustansede DBS i eppendorfrør med deres 

ekstraksjonsmidler. 
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Figur 10. Skisse av utstansede DBS i eppendorfrør med deres tilhørende ekstraksjonsmidler. Bilde av eppendorfrøret 

er hentet fra (50).  

 

DBS (n=2) fra hver konsentrasjon (0,4µg/ml og 2µg/ml), og blank DBS (n=1) fra hver type 

kort ble ekstrahert med metanol, 0,1 % maursyre i vann, 0,1 % maursyre, 1mM 

ammoniumformiat i vann og 0,1 % maursyre i metanol.  

 

Det ble brukt 100µl av hvert ekstraksjonsmiddel til ekstrahering til Whatman FTA DMPK-C 

kortene og 300µl til Bond Eluting DMS kortene. Alle eppendorfrør med deres tilhørende 

ekstraksjonsmiddel og DBS ble ristet forsiktig (300 rpm) i Thermomixer comfort ved 37 °C i 

1 time. Deretter ble prøvene sentrifugert i Heraeus Fresco 21 Centrifuge med 3000G i 5 

minutter. Ekstraksjonsmidlene som inneholder metanol blir avdampet og residuet blir reløst i 

800µl vann. Eppendorfrørene med vandige ekstraksjonsmidler tilsettes vann slik at det 

endelige volumet er 800µl. Alle eppendorfrørene tilsettes 100µl internstandard (1µg/ml 

melanotan II) før disse prøvene analyseres med den endelige SPE-metoden og tilhørende LC-

MS metode beskrevet over. Tabell 11 nedenfor viser oversikt over alle parallellene.   

 

Tabell 11. Oversikt over antall paralleller av hver konsentrasjon per DBS korttype med deres tilhørende 

ekstraksjonsmidler. 

 Whatman FTA DMPK-C og 

Bond Eluting DMS 

Blank prøve av 

begge korttypene                        

  

 0,4µg/ml 2µg/ml  

Metanol n=2 n=2 n=1 

0,1 % maursyre i vann n=2 n=2 n=1 

0,1 % maursyre, 1mM 

ammoniumformiat i vann 

n=2 n=2 n=1 

0,1 % maursyre i metanol n=2 n=2 n=1 
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3 Resultater og diskusjon 

Hensikt med denne oppgaven er å utvikle og validere en SPE metode for peptider listet på 

WADAs dopingliste i serum for deretter å bruke metoden på DBS. SPE metoden for peptider 

i urin ble brukt som utgangspunkt og optimalisert med tanke for bruk av peptider i serum. 

MRLP fra WADA for peptider er 2ng/ml (48). 

Det er lite prøvevolum som brukes til DBS, og dermed er det nødvendig med 

prøveopparbeidelse som har høy grad av gjenvinning samt oppkonsentrerer prøven. I tillegg 

er det nødvendig å ha god prøveopparbeidelsesmetode for å kunne fjerne eventuelle 

forurensninger og ha høy grad av selektivitet for analyttene.  

 

Melanotan II var allerede valgt som intern standard til den opprinnelige analysemetoden for 

peptider urin, og blir derfor brukt som intern standard i denne oppgaven. Det mest ideelle 

ville vært å ha en deuterert utgave av analyttene. Ettersom de ville oppført seg likt 

kromatografisk. Deuterert utgave av disse peptidene er ikke kommersielt tilgjengelige, og 

dermed ble melanotan II valgt som intern standard på grunn av at den også er et peptid med 

en masse i samme område som våre analytter. Melanotan II er ikke listet på WADAs 

forbudsliste og anses dermed ikke som et dopingmiddel. 

 

3.1 Optimalisering av SPE-metoden av peptider 

i vann 

 

Metoden for oppkonsentrering av peptider i urin var allerede utviklet og validert ved Norges 

laboratorium for dopinganalyse. Denne metoden ble brukt som utgangspunkt for å utvikle en 

metode for peptider i serum. Grunnet behov for bruk av tre ulike elueringsløsninger var det 

hensiktsmessig å se nærmere på utbytte av de ulike peptidene med de ulike elueringsmidlene. 

SPE-metoden som ble brukt for oppkonsentrering ble evaluert med tanke på elueringsvolum 

og løsningsmiddel. Utbyttet ble brukt for å sammenligne de ulike betingelsene. 

Optimalisering av SPE-metoden av peptider ble gjort i vann i førsteomgang og ikke i serum.  
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I valideringen in house (for opprinnelige SPE-metoden beskrevet i avsnitt..) viser at sure 

betingelser ikke var tilstrekkelig for å få eluert alle peptidene.   

3.1.1 Økning av elueringsvolum fra 1 til 2ml 

 

Med den opprinnelige SPE-metoden var 1ml eluering av alle elueringsmidlene allerede testet. 

I dette forsøket skulle det testes om man får eluert ut peptidene i enda større grad ved å doble 

elueringsvolumet fra 1 ml til 2ml.  

 

Det ble påsatt tre paralleller med 10ng, 20ng og 50ng av peptidene i 800µl vann med intern 

standard på SPE-kolonnen. Den ene parallellen for hver av konsentrasjonene ble eluert med 

2x1 ml med hver av de 3 elueringsmidlene (5 % maursyre i metanol (5/95, v/v), 25 % 

ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 300mM ammoniumformiat i 25 % 

ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v)). Eluatene ble samlet hver for seg i Sarstedt rør for 

å se hvor mye som ble eluert ut per ml per eluat. Figur 11 - 19 beskriver hvor mye av 

peptidene som ble eluert ut per milliter med hver av elueringsmidlene.  

 

 

 

Figur 11. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert med 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v). 

Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra elueringsvolumene. Fargekodene 

indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert peptid. I denne figuren er 

elueringsgraden fra prøvene med 10ng/ml peptider presentert 

0,00%

50,00%

100,00%

5 % maursyre i metanol (5/95, v/v), 
10ng/ml

1ml 2.ml
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Figur 12. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert med 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v). 

Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra elueringsvolumene. Fargekodene 

indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert peptid. I denne figuren er 

elueringsgraden fra prøvene med 20ng/ml peptider presentert 

 

 

 

Figur 13. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert med 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v). 

Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra elueringsvolumene. Fargekodene 

indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert peptid. I denne figuren er prøven 

med 50ng/ml peptider presentert 
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Figur 14. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert 25 % ammoniakk/10 % maursyre i 

metanol (8/12/80, v/v). Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra 

elueringsvolumene. Fargekodene indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert 

peptid. I denne figuren er prøven med 10ng/ml peptider presentert 

 

 

 

Figur 15. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert 25 % ammoniakk/10 % maursyre i 

metanol (8/12/80, v/v). Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra 

elueringsvolumene. Fargekodene indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert 

peptid. I denne figuren er prøven med 20ng/ml peptider presentert 
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Figur 16. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert 25 % ammoniakk/10 % maursyre i 

metanol (8/12/80, v/v). Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra 

elueringsvolumene. Fargekodene indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert 

peptid. I denne figuren er prøven med 50ng/ml peptider presentert 

 

 

Figur 17. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert 300mM ammonium format i 25% 

ammoniakk/MeOH (10/90, v/v),. Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra 

elueringsvolumene. Fargekodene indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert 

peptid. I denne figuren er prøven med 10ng/ml peptider presentert 
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41 

 

 

 

 

Figur 18. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert 300mM ammonium format i 25% 

ammoniakk/MeOH (10/90, v/v). Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra 

elueringsvolumene. Fargekodene indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert 

peptid. I denne figuren er prøven med 20ng/ml peptider presentert 

 

 

Figur 19. Denne figuren sammenligner elueringsgraden av begge ml eluert 300mM ammonium format i 25% 

ammoniakk/MeOH (10/90, v/v). Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra 

elueringsvolumene. Fargekodene indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsvolumene for hvert 

peptid. I denne figuren er prøven med 50ng/ml peptider presentert 
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Figurene viser oss at det fortsatt gjenstår litt å eluere ved å øke elueringsvolumet fra 1 til 2ml. 

Ved eluering med 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v) øker utbyttet fra 6,90 % til 23,22 % i 

prøven med 10ng/ml ved å doble elueringsvolumet. I prøven med 20ng/ml øker utbyttet fra 

6,37 % til 21,74 % og fra 3,89 % til 22,87 % i 50ng/ml. Utbytte er uavhengig av 

konsentrasjonsnivåene med 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v), bortsett fra for GHRP-5 og 

desmopressin. I prøvene på 10ng/ml elueres ikke GHRP-5 og desmopressin i større grad ved å 

øke elueringsvolum til 2ml. Derimot gjør de det ved høyere konsentrasjonsnivåer (20ng/ml og 

50ng/ml). Utbytte til GHRP-5 økte med 19,21 % ved 20ng/ml og 14,28 % ved 50ng/ml.  

Utbytte til desmopressin økte med 15,75 % ved 20ng/ml og 5,03 % ved 50ng/ml.  

 

Ved eluering med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) øker utbytte av 

peptidene med 7,92 % - 24,60 % i prøven med 10ng/ml ved å doble elueringsvolumet. I 

prøven med 20ng/ml øker utbyttet med 8,79 % - 30,17 % og 17,66 % - 35, 44 % i 50ng/ml.  

Ved dobling av elueringsvolum med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, 

v/v) er økning av ekstraksjonsutbytte konsentrasjonsuavhengig for GHRP-1, GHRP-2, 

GHRP-6, alexamorelin og hexarelin. Ved økende konsentrasjon øker hovedsakelig utbytte av 

GHRP-4 og GHRP-5 med den 2.ml. Utbytte til GHRP-4 øker kun med 7,92 % i 10ng/ml ved 

dobling av elueringsvolumet med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v). 

Mens i prøvene med 20ng/ml øker utbytte til GHRP-4 med 13,23 % og 35,44 % i prøvene 

med 50ng/ml. Utbytte av GHRP-5 øker ikke ved å doble elueringsvolum med 25 % 

ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) i prøven med 10ng/ml. Derimot gjør det i 

prøvene på 20ng/ml med 8,79 % og 33,51 % i 50ng/ml.  

 

 

Ved dobling av elueringsvolum med 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v) øker utbytte med 9,82 % - 24.60 % for peptidene i prøven med 

10ng/ml. I prøven med 20ng/ml øker utbytte med 17,52 % - 36,07 % og 7,89 % - 22,80 % i 

50ng/ml ved å doble elueringsvolumet med 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v). Økning av utbytte med økt elueringsvolum av 300mM 

ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) varierer for peptidene i 

de ulike konsentrasjonene. Dette kan komme av tilfeldig variasjon av resultater, eller at 

elueringsgraden av peptidene med 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v) er konsentrasjonsuavhengig.   
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I dette forsøket er ikke 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v) i stand til å eluere ut GHRP-1, 

GHRP-6, hexarelin, alexamorelin og ipamorelin. Dette samsvarer med valideringen som ble 

gjort for den opprinnelige SPE-metoden for urin ved Norges laboratorium for dopinganalyse  

og forsøket gjort av dopinglaboratoriet i Roma, bortsett fra at alexamorelin ikke var inkludert 

i deres studie (14). Lav elueringsgrad av peptidene med 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v) 

kan komme av at dette elueringsmiddelet eluerer med sure betingelser (pH=3 i forsøket). 

SPE-sorbenten er en kationbytter med en COOH-gruppe. Den er nøytral ladet i sure 

betingelser og har en negativ ladning og fungerer som en kationbytter i basisk miljø. 

Resultatene viser at de basiske elueringsmidlene (pH 7,5 for 25 % ammoniakk/10 % maursyre 

i metanol og pH 8,5 for 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning) i 

kombinasjon med metanol eluerer ut peptidene i størst grad fra SPE-kolonnen. Peptider har 

komplekse kjemiske strukturer som gjør at det ikke er lett å anta presist hvordan 

interaksjonene mellom peptidene og sorbenten er. Disse peptidene har blant annet basiske 

egenskaper (14). De basiske funksjonelle gruppene vil være nøytralt ladet ved eluering i 

basisk miljø mens sorbenten vil være negativt ladet på grunn av deprotonering i COOH-

gruppen. Ione-interaksjonen mellom de basiske gruppene i peptidene og sorbenten brytes i 

basisk miljø og dermed er sannsynligvis forholdet mer til rette for at peptidene kan elueres ut. 

Dette kan være årsaken til at peptidene elueres ut i mye større grad med basiske 

elueringsmidlene fremfor i sur miljø. I tillegg hjelper metanol i elueringsmidlene til å bryte de 

hydrofobe interaksjonene (wan der waalske krefter) mellom peptidene og sorbenten.  

 

I dette forsøket ble det også testet hvor stor mengde av peptidene som ble eluert ut 

sammenlignet med sann verdi. 50µl av 0,4 µg/ml peptidløsning (20ng av hvert peptid) ble 

tilsatt til et nytt og rent Sarstedt rør. Dette ble direkte dampet av uten prøveopparbeidelse. 

Deretter ble det reløst i 80µl 0,1 % maursyre i likhet med de andre prøvene. Arealet i 

kromatogrammene av peptidene fra denne prøven ble sammenlignet med 20ng/ml prøven som 

det ble gjort prøveopparbeidelse på. Mengde peptider eluert ut i prosentandel er oppgitt i 

tabell 12.  
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Tabell 12. Tabellen viser hvor stor andel av peptidene i prosent i 20ng/ml som ble ekstrahert ut sammenlignet med 

sann verdi. I tabellen nedenfor er resultatet i prosentvis etter eluering med hver ml eluat. Elueringsmiddel nr.1 = 5 % 

maursyre i metanol (5/95, v/v), nr.2 = 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og Nr.3 = 300mM 

ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v). 

  Utbytte (i %) for 20ng/ml 

Elueringsmiddel 1 2 3 

Elueringsvolum 1ml/2ml 1ml/2ml 1ml/2ml 

GHRP-1 0 /0  11,68/15,96 13,56/20,83 

GHRP-2 40,98/46,40 13,49/19,32 15,28/23,49 

GHRP-4 37,33/40,95 32,14/37,04 32,06/39,64 

GHRP-5 120,31/132,47 177,30/194,40 155,32/189,40 

GHRP-6 0/0 12,23/16,35 10,94/17,12 

Alexamorelin 0/0 1,53/0 1,74/2,63 

Desmopressin 30,33/33,76 39,67/45,89 36,72/48,87 

Felypressin 45,94/58,70 52,99/62,30 43,52/59,55 

Hexarelin 0/0 10,55/13,98 10,50/16,12 

Ipamorelin 0/0 35,70/43,79 44,42/59,10 

LH-RH 55,82/73,52 78,71/89,12 68,96/88,50 

TB500 86,01/93,67 61,10/68,96 56,98/72,97 

TB500M2 83,20/88,86 60,13/67,21 56,96/69,06 

 

 

Som nevnt tidligere ønskes det å ha en mest mulig sensitiv metode, og dette forsøket viser at 

det er nyttig å doble elueringsvolumet. For flere av peptidene (spesielt alexamorelin samt 

GHRP-6, GHRP-1, GHRP-2, hexarelin, se tabell 12) er langt ifra med 100 % 

ekstraksjonsutbytte, og dermed ønskes det å teste ut om ekstraksjonsutbytte kan økes enda 

mer ved å øke elueringsvolumet ytterligere. Imidlertidig viser dette forsøket at det er 

lønnsomt å eluere med 2ml fremfor med 1ml, og at det er 25 % ammoniakk/10 % maursyre i 

metanol (8/12/80, v/v) og 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning 

(10/90, v/v) som er i stand til å eluere ut alle peptidene.  

 

3.1.2 Økning av elueringsvolum fra 2 til 4ml 

Ettersom ekstraksjonsutbytte ble høyere ved å øke elueringsvolumet fra 1 til 2ml, ble volumet 

ytterligere doblet til 4ml for å undersøke om dette hadde en effekt på utbyttet. 10ng av 

peptidene ble påsatt SPE-kolonnen med intern standard (1µg/ml). Eluatene fra de to første 

milliliterne til hvert elueringsmiddel ble samlet i en og samme Sarstedt rør. Ytterligere 

eluering fra hvert elueringsmiddel ble eluert i nye Sarstedt rør. Dette på grunn av at vi ønsket 
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å se om hvor mye som eventuelt ble eluert med 3. - og 4.ml. Kromatogrammene (se figur 20-

22) viste at det ikke hjelper å eluere med mer enn 2ml av hver elueringsmiddel. Ytterligere 

eluering ble ikke oppnådd. Dermed konkluderes det med at 2ml elueringsvolum, også tatt i 

betraktning at produsenten anbefaler kun 1ml (51) , gir maksimal ekstraksjonsutbytte for hver 

av elueringsmidlene.  
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Figur 20. Denne figuren (bildet på denne og forrige side) viser kromatogrammene til peptidene etter eluering med 

3.ml med 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v). 
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Figur 21. Denne figuren (bildet på denne og forrige side) viser kromatogrammene til peptidene etter eluering med 

3.ml med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v). 
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Figur 22. Denne figuren (bildet på denne og forrige side) viser kromatogrammene til peptidene etter eluering med 

3.ml med 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v). 
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3.1.3 Testing av eventuell ionesuppresjon med ammoniumformiat 

Selv ved økning av elueringsvolum og økt ekstraksjonsutbytte var det ønskelig å øke 

sensitiviteten ytterligere hvis mulig. Dermed ble det testet om ammoniumformiat i 

elueringsmiddelet til SPE er med på å redusere signalet til peptidene grunnet ionesuppresjon i 

MSen. Ammoniumformiat er en ikke-flyktig komponent som kan bidra til å redusere 

ioniseringsgraden av peptidene i gassform ved ESI. Hvis tilfelle, kan dette bidra til å redusere 

signalet vi får for peptidene i MS.  

 

En prøveopparbeidelse ble gjort med påsetning av 2 og 10ng peptider (n=3 for hvert 

konsentrasjonsnivå) på SPE-kolonnen. Prøvene ble løst i vann og tilsatt 100µl intern standard 

(1µg/ml). Tre ulike elueringsbetingelser ble evaluert, som vist i tabell 13. 

 

Tabell 13. Tabellen nedenfor viser elueringstrinnene til parallellen til prøven med 10ng peptider og 2ng peptider (n=1 

for hver type prøve per konsentrasjon) 

Parallell Elueringstrinnene for hver av prøvene 

1 a) 2x1 ml 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v)  

 b) 2x1  ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v)  

 c) 2x1 ml 300mM ammonium formiat i 25 % ammoniakk/MeOH (10/90, v/v) 

2 a) 2x1 ml 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v)  

 b) 2x1  ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v)  

 c)2x1ml 10 % ammoniakk/MeOH (10/90, v/v) 

3 a) 2x1 ml 5 % maursyre i metanol (5/95, v/v)  

 b) 2x1  ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v)  

 c) 5 % ammoniakk/MeOH (5/95, v/v)  

 

 

Parallell 2 og 3 for hvert konsentrasjonsnivå ble dermed ikke eluert med elueringsmiddel som 

inneholdt ammoniumformiat. Peptidarealet fra disse prøvene ble sammenlignet, og det viste 

ikke noe tegn til at prøvene som ble eluert med ammoniumformiat innholdende 

elueringsmiddel ga signifikant lavere utbytte. Resultatet av sammenligningen av disse 3 
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forskjellige elueringene er gjort nedenfor i figur 23 og 24. 

 

 

Figur 23. Denne figuren sammenligner arealet til peptidene eluert med: 1ml 300mM ammonium formiat i 25 % 

ammoniakk/MeOH (10/90, v/v), 1ml 10 % ammoniakk/MeOH (10/90, v/v) og 1ml 5 % ammoniakk/MeOH (5/95, v/v) i 

de to siste elueringstrinn  . Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra alle 

elueringsmidlene. Fargekodene indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsmidlene for hvert 

peptid. I denne figuren er prøven med 10ng peptider presentert. 

 

 

 

Figur 24. Denne figuren sammenligner arealet til peptidene eluert med: 1ml 300mM ammonium formiat i 25 % 

ammoniakk/MeOH (10/90, v/v), 1ml 10 % ammoniakk/MeOH (10/90, v/v) og 1ml 5 % ammoniakk/MeOH (5/95, v/v) i 

de to siste elueringstrinn. Y-aksen i stolpediagrammet angir summen av signalene i % til peptidene fra alle 

elueringsmidlene. Fargekodene indikerer prosentvis eluering av summen for hver av elueringsmidlene for hvert 

peptid. I denne figuren er prøven med 2ng peptider presentert. 
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Figur 23 og 24 tyder på at det ikke er signifikant forskjell på arealintensiteten av peptidene 

med og uten ammoniumformiat i elueringsmiddelet.  

 

Disse prøvene ble ytterligere fortynnet for å se om vi fikk større areal på kromatografiske 

toppene til peptidene med fortynnede mengder av ammoniumformiat i forhold til deres 

konsentrasjon. Prøvene ble fortynnet i to fortynningsrekker i 1:1 forhold med 0,1 % maursyre 

(se figur 25) og deretter injisert i LC-MS på nytt.  

 

Figur 25. Skisse av fortynning av prøvene i 1:1 forhold med 0,1 % maursyre. 

 

 

Figur 26 (desmopressin) og 27 (hexarelin) nedenfor viser hvordan arealet til analytten varierte 

med teoretisk mengde peptid «On Column» (OC) (LC-kolonnen). Den røde linjen viser det 

teoretiske beregnede arealet av signalet (halvering av konsentrasjon = halvering av areal), 

mens den blå linja viser det målte arealet ved de ulike konsentrasjonsnivåene etter 1:1 

fortynning. Det ble sett på om peptidene ga bedre respons i forhold til deres konsentrasjon 

grunnet fortynnede mengder av ammoniumformiat og eventuelt mindre grad av 

ionesuppresjon. Derimot ga flere av peptidene (GHRP-1, GHRP-2, GHRP-4, GHRP-5, 

GHRP-6, alexamorelin, og hexarelin) lavere respons i forhold til teoretisk konsentrasjon ved 

fortynning. Dette kan muligens skyldes av at peptidene adsorberes til vialene. Tap av analytt i 

lave konsentrasjoner gir større utslag for konsentrasjon (og dermed arealet til peptidene) enn 

ved høyere konsentrasjoner.  
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Desmopressin, TB-500 og ipamorelin ga bedre respons i forhold til sin konsentrasjon ved 

fortynning, og LH-RH, TB-500 M2 og intern standard ga hverken bedre eller dårligere 

respons. Variasjon av resultatene kan også komme av feilkilder ved pipettering. 

 

 

Figur 26. Denne figuren viser arealet til desmopressin i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-kolonnen på 

x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. Rød linje viser 

teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten feilkilder. Det er 

prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

 

 

Figur 27. Denne figuren viser arealet til signalet til Hexarelin i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-

kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. 

Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten 

feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren 
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I figurene over er hexarelin og desmopressin vist som et eksempel. For resten av peptidene er 

figurene oppgitt i vedlegg 4.1. Fortynnede prøvene viser at peptidene ikke hadde signifikant 

bedre arealintensitet i forhold til konsentrasjonen sammenlignet med arealintensiteten til 

peptidene fra prøven som ikke var fortynnet. 

 

Ammoniumformiat saltet mistenkes også å være ugunstig for LC-kolonnen og filteret før LC-

kolonnen. Vi har høy saltkonsentrasjon og stor andel organisk løsemiddel som blir brukt i 

HPLC. Høy prosentandel organisk løsemiddel gir mindre løselighet av salter som øker 

sjansen for utfelling. Dette kan påvirke levetiden på LC-kolonnen. Dermed ble det også 

bestemt for å se om saltmengden er større i prøvene eluert med og uten ammoniumformiat. 

Etter at prøvene ble avdampet viste ikke rørene noen signifikant forskjell i saltmengde ved 

visuell vurdering av utfelling.  

 

Dette forsøket tyder på at elueringsmiddel som inneholder ammoniumformiat ikke gir større 

saltmengde (visuell vurdering) i prøvene enn de andre elueringsmidlene. I tillegg ble det 

heller ikke påvist ionesuppresjon med ammoniumformiat i dette forsøket. Dermed blir 

300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) fortsatt tatt i 

bruk som elueringsmiddel videre.  

 

3.1.4 Evaluering av vasketrinn  

I SPE-metoden blir metanol og vann brukt i vasketrinnene. Metanol er også vanlig å bruke 

som elueringsmiddel i SPE. Dermed ble det testet om vi mister noe i vasketrinnet med 

metanol for å utelukke om det påvirker ekstraksjonsutbytte. I et forsøk med prøvepåsetting av 

10ng peptider i vann på SPE-kolonnen ble vasketrinnet med metanol samlet i et Sarstedt rør, 

dampet av, reløst i mobilfase og injisert i LC-MS slik som det gjøres med resterende av 

prøvene med analysemetoden. Resultatet var negativ, slik som vist i kromatogrammene 

nedenfor (se figur 28), og dermed er det fortsatt nyttig å ha med metanol i vasketrinnet for å 

fjerne eventuelle hydrofobe forurensninger.  
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Figur 28. Denne figuren (bildet på denne og forrige side) viser kromatogrammene til peptidene etter eluering med 

metanol i vasketrinnet. 
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3.1.5 Testing av inndampingstemperatur og tid 

Det ble sett som hensiktsmessig å se på om temperatur og tid ved nitrogendamping hadde noe 

å si for påvisningen av peptidene. 10ng av peptidene (n=1 for hver temperatur – og 

tidsbetingelse) i vandige prøver ble påsatt hver sine SPE-kolonner. For hver av 

temperaturbetingelsene ble ene parallellen reløst og overført til autosampler vial rett etter 

ferdig inndamping, mens den andre parallellen stod 30min mer enn nødvendig under nitrogen 

avdamping. Dette forsøket ble gjort tidlig i optimaliseringsprosessen av SPE-metoden, og 

dermed ble den opprinnelige SPE-metoden (avsnitt 2.2.1) tatt i bruk i dette forsøket. Arealet 

til kromatografiske toppene til de ulike peptidene ved de ulike betingelsene ved 

nitrogendamping er vist i figur 29.  

 

 

Figur 29. Arealet til kromatografiske toppene til de ulike peptidene ved de ulike betingelsene ved nitrogendamping.  
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temperaturbetingelser (GHRP-1, desmopressin, hexarelin, ipamorelin, LH-RH, TB-500, TB-

500 M2 ved 25 °C og desmopressin, felypressin, hexarelin, LH-RH, TB-500, TB-500 M2 ved 

50 °C). Dette skyldes mest sannsynlig av tilfeldig variasjon av resultater fremfor at økt 

inndampingstid gir høyere areal. Prøvene som ble avdampet i 40 °C og 50 °C viser heller 

ingen tendens til å gi signifikant lavere areal på peptidene sammenlignet med de som ble 

avdampet i romtemperatur. Derimot gir GRRP-1 lavere areal i prøvene som ble avdampet i 

romtemperatur (areal på 681 og 891) sammenlignet med prøvene i 40 °C (areal på 1373 og 

1142) og 50 °C (areal på 1361 og 1083). Det eneste er at GRHP-5 gir mindre areal 

sammenlignet med prøvene som stod 30min ekstra. I prøvene ved romtemperatur dampet av i 

30min ekstra gir GHRP-5 66,26 % av arealet til prøven som ble tatt av akkurat på tida. 

Tilsvarende gir GHRP-5 ved 47,49 % og 53,91 % av arealet til prøven som ble tatt av akkurat 

på tida ved 40 °C og 50°C. Det er mulig at GHRP-5 er tidsfølsom ved nitrogendamping, men 

dette må undersøkes med flere paralleller.  

 

Inndamping av prøvene ved 45 °C ble blant annet gjort av forskningsgruppen ved 

dopinglaboratoriet i Roma (14) og er en del av deres analysemetode. Dette sannsynliggjør at 

peptidene ikke er følsomme for nitrogendamping opp mot 50 °C, men allikevel bør dette 

forsøket gjentas med flere paralleller for å bekrefte dette i vår metode. Ved økt temperatur ved 

inndamping vil det ta kortere tid å dampe av prøvene og vil dermed være tidsbesparende.  
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3.2 Testing av publisert SPE-metode for peptider i 

urin 

Tidligere forsøk viser at SPE-metoden ikke gir tilfredsstillende utbytte (som for eksempel 

alexamorelin med 1,53 % i utbytte fra sann verdi oppgitt i tabell 12). Dermed ble det bestemt 

å gjenta forsøket som dopinglaboratoriet i Roma utførte (14) og se om ved bruk av samme 

SPE-metode gir høyere utbytte. I dette delkapittelet vil urin bli brukt som matriks for å ha 

mest mulig lik betingelser til SPE som ble gjort i dopinglaboratoriet ved Roma.  

 

800µl urin ble spiket med 2ng peptider (n=3). Prøveløsningen ble tilsatt fosfatbuffer med pH 

7,35 og deretter sentrifugert på 4000g. Disse tre prøvene ble påsatt på hver sin SPE-kolonne 

hvor den ene prøven ble eluert med 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, 

v/v), den andre med 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning 

(10/90, v/v) og den siste med 1ml av begge elueringsmidlene (25 % ammoniakk/10 % 

maursyre i metanol (8/12/80, v/v) først og deretter 300mM ammoniumformiat i 25 % 

ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v)). Arealet til peptidene for hver av disse eleuringene 

er gitt i figur 30. 

 

 

Figur 30. Denne figuren viser arealet til toppene i kromatogrammet for peptidene. Fargene er beskrevet på høyre side 

i figuren som beskriver elueringsmidlene som ble brukt for de respektive prøvene.  
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Figur 30 viser at GHRP-1, GHRP-2, GHRP-4, GHRP-6, ekstraheres ut i litt større grad med 

300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v), og derimot 

ekstraheres desmopressin, felypressin, LH-RH og TB-500 M2 i større grad med 25 % 

ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v). Ingen av elueringsmidlene er betydelig 

bedre enn den andre, og regnes som omtrent likeverdige i dette forsøket. Derimot var det 

forventet at kombinasjon av begge elueringsmidlene (2ml eluering) skulle ekstrahere ut 

peptidene i større grad fra SPE-kolonnen, men det var ikke tilfellet i dette forsøket. Det ble 

bestemt å se nærmere på om elueringskombinasjonen kan ha noe å si for ekstraheringen. Om 

eluering med det ene elueringsmiddelet først kan ha negativ effekt på det neste 

elueringsmiddelet, og det motsatte. Hexarelin, alexamorelin (bortsett fra den ene parallellen) 

og ipamorelin gir ingen topper i kromatogrammene, noe som kan komme av degradering av 

disse peptidene i peptidløsningen.  

 

 

3.2.1 Testing av flere elueringskombinasjoner for peptider i urin 

Slik som nevnt i forrige avsnitt skulle det bli sett på hvordan elueringsrekkefølgen til 25 % 

ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 300mM ammoniumformiat i 25 % 

ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) påvirker hverandre. Målet med dette forsøket er å 

se på om den ene elueringsrekkefølgen er bedre enn den andre. Samme forsøk som forrige 

avsnitt ble gjentatt, bare at syv prøver med 10ng ble påsatt på hver sin kolonne (n=1 for hver 

elueringskombinasjon). Eluatet for hver elueringstrinn ble eluert i hver sine rør. 

Elueringskombinasjonene som ble brukt for hver av prøvene er som vist i tabell 14 nedenfor. 
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Tabell 14. Elueringskombinasjoner gjort for hver av prøvene med 10ng peptider i 800µl urin og 100µl intern standard 

(1µg/ml).   

Prøve nr. Elueringstrinnene for hver av prøvene 

1 1. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

2 1. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

3 1. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

 2. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

4 1. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

 2. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

 3. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

5 1. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

 2. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

 3. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

 4. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

6 1. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

 2. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

 3. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

7 1. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

 2. 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

 3. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

 4. 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

 

Prøve nr.1 ble eluert med 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 

prøve nr.2 med 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, 

v/v). Arealet til signalene er oppgitt i figur 31. 

 

 

Figur 31. Arealet til toppene i kromatogrammene til peptidene med deres elueringsmiddel.  
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Det er ikke så stor forskjell på arealet til signalene i kromatogrammene til de fleste peptidene 

med hver av disse elueringsmidlene. 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v) eluerer ut GHRP-1, GHRP-4 og hexarelin i større grad, og 25 % 

ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) eluerer ut alexamorelin, desmopressin og LH-RH 

bedre. 

 

Videre ble også elueringskombinasjon for hver elueringstrinn (per ml eluat) til 

elueringsmidlene sammenlignet. Figur 32 beskriver arealet til peptidene fra elueringstrinn nr.1 

og 2 for prøvene.  

 

 

Figur 32. Arealet til toppene i kromatogrammene til peptidene fra elueringstrinn nr.1 og nr.2 summert for hver av 

prøvene, hvor elueringstrinnene til prøve 3 er: 1ml med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 

deretter 1ml 300mM ammoniumformiat i  25% ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v), prøve 4: 1ml med 25 % 

ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og deretter 1ml 300mM ammoniumformiat i  25% ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v), prøve 5: 2x1 ml med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v), prøve 6: 

1ml 300mM ammoniumformiat i  25% ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) og deretter 1ml med 25 % 

ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v), prøve 7: 2x1ml med 300mM ammoniumformiat i  25% 

ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v). 

 

Summen av arealet til toppene til elueringstrinn nr.1 og 2 i kromatogrammene for hver prøve 

viser ikke veldig stor forskjell på noen av elueringskombinasjonene. Elueringskombinasjonen 

brukt til prøve 7 (2x1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning 

(10/90, v/v) eluerer ut GHRP-1 og GHRP-2 i litt større grad enn de andre 

elueringskombinasjonene. Elueringskombinasjonen brukt til prøve 5 (2x1ml 25 % 
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ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v)) skiller seg mest ut ved at den eluerer ut 

GHRP-4, alexamorelin, desmopressin, hexarelin, ipamorelin, LH-RH og TB-500 M2 i litt 

større grad enn de andre elueringskombinasjonene. 

 

 

Arealet til toppene i kromatogrammene til peptidene fra elueringstrinn nr.1, nr.2 og nr.3 ble 

også summert for hver av prøvene (se figur 33).  

 

Figur 33. Arealet til toppene i kromatogrammene til peptidene fra elueringstrinn nr.1, nr.2 og nr.3 summert for hver 

av prøvene, hvor elueringstrinnene til prøve 4 er: 1ml med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) 

og deretter 2x1ml 300mM ammoniumformiat i  25% ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v), prøve 5: 2x1 ml med 

25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og deretter 300mM ammoniumformiat i  25% ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v),  prøve 6: 1ml 300mM ammoniumformiat i  25% ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) 

og deretter 2x1ml med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v), prøve 7: 2x1ml med 300mM 

ammoniumformiat i  25% ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) og deretter 1ml med 25 % ammoniakk/10 % 

maursyre i metanol (8/12/80, v/v). 

 

3.elueringstrinnet utgjorde ingen forskjell for noen av elueringskombinasjonene for prøve 4-7 

i forhold til summen av de to første elueringstrinnene. 

 

SPE-kolonnen til prøve 5 og prøve 7 ble totalt eluert med 4ml. Summen av arealene fra alle 

elueringstrinenne til peptidene i prøve 5 og 7 er gitt i figur 34. 
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Figur 34. Summen av arealet til toppene i kromatogrammene til peptidene fra alle 4 elueringstrinnene for prøve 5 og 

7, hvor elueringstrinnene til prøve 5 er: 2x1 ml med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 

deretter 2x1 ml med 300mM ammoniumformiat i  25% ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v), prøve 7 : 2x1ml med 

300mM ammoniumformiat i  25% ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) og deretter 2x1ml med 25 % 

ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v). 

Elueringskombinasjonen til prøve 5 (eluert med 2x1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i 

metanol (8/12/80, v/v) og deretter 2x1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v) viste seg å være best for GHRP-4, GHRP-5, alexamorelin, 

desmopressin, hexarelin, ipamorelin, LH-RH og TB-500 M2. Elueringskombinasjonen til 

prøve 7 (eluert med 2x1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning 

(10/90, v/v) og deretter 2x1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v)) 

viste seg å være best for GHRP-1, GHRP-2, GHRP-6, felypressin og TB-500. 

Elueringskombinasjonen til prøve 5 ser ut som å være litt bedre i dette forsøket ved at den 

eluerer ut flere av peptidene i større grad enn elueringskombinasjonen til prøve 7. 

 

 

Videre ble det sett på prosentvis eluering i hver av elueringstrinnene i 

elueringskombinasjonene til prøve 5 og prøve 7 (se figur 35 og 36).  
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Figur 35. Denne figuren illustrerer prosentvis eluering av peptidene i hver av elueringstrinnene. Fargekodene 

indikerer elueringstrinn for prøve 5 

 

Figur 36. Denne figuren illustrerer prosentvis eluering av peptidene i hver av elueringstrinnene. Fargekodene 

indikerer elueringstrinn for prøve 7. 

 

 

I elueringskombinasjonen til prøve 5 øker ekstraksjonsutbytte i elueringstrinn nr.2 fra 0,63 % 

(GHRP-5) - 29,79 % (ipamorelin). I elueringstrinn nr.3 øker ekstraksjonsutbytte fra 0,92 % - 

(GHRP-4) 7,20 % (desmopressin) og i elueringstrinn nr.4 øker ekstraksjonsutbytte fra 0,11 % 

(ISTD) – 1,06 % (felypressin).  GHRP-6 var det eneste peptidet som ikke fikk høyere 

ekstraksjonsutbytte ved å ha flere elueringstrinn i dette forsøket med denne 
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elueringskombinasjonen. Dette kan skyldes av at maks ekstraksjonsutbytte med disse 

elueringsbetingelsene er allerede oppnådd. 

 

I elueringskombinasjonen til prøve 7 øker ekstraksjonsutbytte i elueringstrinn nr.2 fra 3,23 % 

(GHRP-5) – 14,65 % (GHRP-1). I elueringstrinn nr.2 øker ekstraksjonsutbytte fra 0,26 % 

(ISTD) – 2,73 % (felypressin) og elueringstrinn nr.3 øker ekstraksjonsutbytte fra 0,07 % 

(ISTD) – 1,03 % (TB-500). GHRP-6, hexarelin og ipamorelin fikk ikke høyere 

ekstraksjonsutbytte ved å ha flere elueringstrinn i dette forsøket med denne 

elueringskombinasjonen. Dette kan skyldes av at maks ekstraksjonsutbytte med disse 

elueringsbetingelsene er allerede oppnådd.  

 

Oversikt over eluering av peptidene i hver av elueringstrinnene er beskrevet i tabell 15. 

 

Tabell 15. Prosentvis eluering i hver av elueringstrinnene for hver av peptidene i prøve nr.5 og nr.7. 

  Prøve 5  Prøve 7  

Elueringstrinn 

nr. 1 2 3 4 1 2 3 4 

GHRP-1 80,71 % 19,29 % 0,00 % 0,00 % 85,35 % 14,65 % 0,00 % 0,00 % 

GHRP-2 76,50 % 20,27 % 3,23 % 0,00 % 88,83 % 11,17 % 0,00 % 0,00 % 

GHRP-4 95,07 % 4,00 % 0,92 % 0,00 % 95,37 % 4,63 % 0,00 % 0,00 % 

GHRP-5 99,37 % 0,63 % 0,00 % 0,00 % 96,77 % 3,23 % 0,00 % 0,00 % 

GHRP-6 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Alexamorelin 86,92 % 13,08 % 0,00 % 0,00 % 89,53 % 10,47 % 0,00 % 0,00 % 

Desmopressin 72,71 % 19,75 % 7,20 % 0,33 % 85,81 % 13,25 % 0,94 % 0,00 % 

Felypressin 74,23 % 18,58 % 6,13 % 1,06 % 85,33 % 11,15 % 2,73 % 0,79 % 

Hexarelin 85,97 % 14,03 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

Ipamorelin 70,21 % 29,79 % 0,00 % 0,00 % 100,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 

LH-RH 84,50 % 11,31 % 3,97 % 0,22 % 90,46 % 8,64 % 0,62 % 0,28 % 

TB-500 83,07 % 11,87 % 5,06 % 0,00 % 88,88 % 8,38 % 1,72 % 1,03 % 

TB-500 M2 88,38 % 9,15 % 2,47 % 0,00 % 93,43 % 5,11 % 1,06 % 0,41 % 

ISTD 87,91 % 9,42 % 2,56 % 0,11 % 94,96 % 4,71 % 0,26 % 0,07 % 
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3.1.6 Testing av to elueringskombinasjoner for peptider i urin 

 

I forsøket nevnt i forrige avsnitt ble alle mulige elueringskombinasjoner med 

elueringsmidlene 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 300mM 

ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) testet. Det var kun en 

parallell per elueringskombinasjon. Det kunne ikke tas klare holdepunkter for hvilken 

elueringskombinasjon som var best. Det var ikke veldig stor forskjell på elueringsgraden av 

peptidene til hver av elueringskombinasjonene, og tilfeldig variasjon (med tanke på at n=1) 

kan ha spilt en rolle.  

 

Det var ønskelig å evaluere to elueringsbetingelser ytterligere med flere paralleller (n=5 for 

hver elueringskombinasjon) for å se om vi får noe klarere holdepunkter. Det ble valgt å se 

nærmere på om eluering med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 

300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) ettersom de viste 

seg å gi høyest utbytte. To elueringskombinasjoner ble testet som vist i Tabell 16. Prøvene ble 

opparbeidet i urin før påsetting på SPE-kolonnen på samme måte som beskrevet i de forrige 

forsøkene nevnt i dette delkapittelet.  

 

Tabell 16. Denne tabellen viser elueringskombinasjonene som ble testet i dette forsøket. 

 Elueringskombinasjon nr.1 Elueringskombinasjon nr.2 

Elueringstrinn nr.1 1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i 

metanol (8/12/80, v/v) 

1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % 

ammoniakk i metanolløsning (10/90, 

v/v) 

Elueringstrinn nr.2 1ml 300mM ammoniumformiat i 25 % 

ammoniakk i metanolløsning (10/90, 

v/v) 

1ml 25 % ammoniakk/10 % maursyre i 

metanol (8/12/80, v/v) 

 

Figur 37 og 38 viser gjennomsnittsutbytte til hver av peptidene for hver av 

elueringskombinasjonene.  

 

 



69 

 

 

 

Figur 37. Denne figuren viser gjennomsnittsutbytte (n=5, med deres feilfelt) til hver av peptidene. Rød farge viser 

gjennomsnittsutbytte (av n=5) med 1ml eluering med 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning 

(10/90, v/v) og blå farge viser gjennomsnittsutbytte (av n=5) med 1ml 25% ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) .  

 

 

 

Figur 38. Denne figuren viser gjennomsnittsutbytte (n=5, med deres feilfelt) til hver av peptidene eluert med 

elueringskombinasjon nr.1 (1ml med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og deretter 1ml 

300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) og elueringskombinasjon nr.2. (1ml med 

300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk og deretter 1ml med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol 

(8/12/80, v/v)).  
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Ved eluering med 1ml viser 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning 

(10/90, v/v) seg å være bedre elueringsmiddel for GHRP-1, GHRP-2, GHPR-4, GHRP-5, 

GHRP-6 og alexamorelin enn 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v). Ved dobling 

av elueringsvolumet er begge disse elueringsmidlene omtrent likeverdige, bortsett fra for 

GHRP-4 og GHRP-5 i dette forsøket.   

 

GHRP-5 gir høyest ekstraksjonsutbytte med 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v) og elueringskombinasjon nr.2. I elueringskombinasjon nr.1 hvor 

det blir eluert først med 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) blir GHRP-5 eluert i 

mye mindre grad. Det var forventet at i elueringstrinn nr.2 i denne elueringskombinasjonen 

skulle eluere ut resterende av GHRP-5 slik at begge elueringskombinasjonene kunne være 

omtrent likeverdige. Men det var ikke tilfelle. Dette kan komme av at 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v) hadde mettet SPE-kolonnen med sine elueringsbetingelser slik at 

300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) ikke slapp inn i 

alle porene i SPE og fikk eluert ut GHRP-5 i like stor grad som det burde. Det blir antatt at 

det er behov for eluering med 2ml av hver elueringsmiddel for at de skal fungere optimalt ut i 

fra sine elueringsbetingelser. Ved prøvepåsetting er pH<6,5, derfor ble det ansett naturlig å 

eluere med den minst basiske elueringsmiddelet først (25 % ammoniakk i metanolløsning 

(10/90, v/v), pH målt til 7,5) og deretter med 300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i 

metanolløsning (10/90, v/v) (pH 8,5) 

 

Ekstraksjonsutbytte varierer fra 18,76 % (TB-500) til 222,3 % (GHRP-5). Mest sannsynlig er 

det matrikseffekt som forårsaker ionesuppresjon for TB-500 og ioneforsterkning for GHRP-5. 

Resten av peptidene har høy nok ekstraksjonsutbytte (>65 %.), som er bra sammenlignet med 

ekstraksjonsutbyttet publisert i artikkelen til Mazzarino et al (65 % – 72 %) (14).  
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3.2 Validering av SPE metode av peptider i 

serum 

Valideringsmetoden som ble brukt er basert på intern prosedyre og kriterier til analyttene som 

benyttes på Norges laboratorium for dopinganalyse. Prøveopparbeidelsen ble gjort på tre 

konsentrasjonsnivåer (n=1) per forsøksperson (n=6), hvor henholdsvis 10ng, 20ng og 50ng 

ble påsatt på SPE-kolonnen. Prøver med autonorm (animalsk-basert serum (52)) serum ble 

inkludert i valideringen som ekstra kontroll på grunn av at den er mye brukt «in-house» og er 

blitt brukt i flere forsøk tidligere. Som følge av at autonorm serum ikke er fra mennesker er 

den ikke tatt med i statistikken for inter-human variasjon av serumprøvene.  

 

TB-500 ga gode kromatografiske topper i tidligere forsøk (se figur 40), men i valideringen ga 

den ingen signal (se figur 39). Dette skyldes mest sannsynlig av at TB-500 er blitt degradert i 

stockløsningen over tid som ble brukt til å lage bruksløsningen. TB-500 inngår dermed ikke i 

denne valideringen. Videre i dette delkapittelet skal resultatene fra valideringsparameterne 

presenteres og diskuteres. 
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Figur 39. Denne figuren (bildet på denne og forrige side) viser kromatogrammene til peptidene i prøven med 25ng 

peptider til M1 i valideringen.  

 



74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

 

Figur 40. Denne figuren (bildet på denne og forrige side) viser kromatogrammene til peptidene i prøven med 10ng 

peptider med serum fram M3 i tidligere forsøk.  
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3.2.1 Spesifisitet 

Spesifisitet beskriver hvor godt metoden kan detektere analytten uten interferens fra andre 

kjemiske forbindelser i prøven.  Dette ble testet ved å analysere blank serumprøver (med 

intern standard tilsatt) fra alle syv forsøkspersonene inkludert autonorm. I figur 41 er det vist 

et eksempel på hvordan kromatogrammene til peptidene ser ut i blank prøve med serumprøve 

fra mannlig forsøksperson nr.1 (M1) som eksempel.  
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Figur 41. Denne figuren (bildet på denne og forrige side) viser kromatogrammene til peptidene i blank serumprøve 

fra M1. 
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Slik som vi ser i figur 41 er det interferens for flere av peptidene. Det er topper i 

kromatogrammet til desmopressin, felypressin, hexarelin, ipamorelin og LH-RH. Ioneratioen 

til interferensene i vinduet for ipamorelin, LH-RH, desmopressin avviker i stor grad 

sammenlignet med den faktiske ioneratioen, slik at det er mulig å gjøre en deteksjon av disse 

analyttene med denne LC-MS-metoden.  

Interferensen til felypressin gir en høy topp i kromatogrammet med en ioneratio som stemmer 

overens med den faktiske ioneratioen for felypressin (se figur 42).  

 

Felypressin                           Felypressin                        Felypressin 

Areal: 11643                         Areal: 18553                          Areal: 11659 

 

 

a)                                      b)                                        c) 

Figur 42. Kromatogrammet av felypressin og en interferens som eluerer like etter felypressin i a) blankprøven fra 

M1, b) serumprøve fra M1 spiket i konsentrasjon på 25ng/ml og c) vandig prøve spiket i konsentrasjon på 25ng/ml. 

 

I alle blank serumprøvene er retensjonstiden til interferensen på 5,269 minutter, med andre 

ord den eluerer den senere enn felypressin (5,213 min). I figuren nedenfor er kromatogrammet 

til en blankprøve og serumspiket med 25ng peptider. Sammenlignet med felypressin spiket i 

vann, er interferensen ikke tilstede i vann og det antas at denne er relatert til serum. I dette 

tilfelle kan ikke retensjonstiden i seg selv bli brukt for å atskille felypressin og interferens. 

Dette kan heller prøves ved å endre MRM-overganger eller ved å endre de kromatografiske 

betingelser slik at man unngår co-eluering med interferenser fra serum. 
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Interferenser vil kunne påvirke både en kvantitativ og kvalitative bestemmelse av en analytt 

og det er nødvendig å finne andre ioneoverganger eller endre LC gradienten slik at analytten 

og interferensen ikke co-eluerer. Analysemetoden som skal utvikles er kun en kvalitativ 

metode og målet er kun påvisning av de aktuelle peptidene. 

3.2.2 Presisjon 

Presisjon betegnes som spredning av resultater og forteller oss hvor stor standardavviket er. 

Størrelsen på standardavviket angir størrelsen på avvik mellom resultatene. Det er 13 peptider 

oppgitt i tabellen nedenfor med ulik areal og deres tilhørende RSD.  

 

 

Tabell 17. Tabellen nedenfor viser resultatet fra humane serum spiket med peptider i tre konsentrasjoner (10ng, 25ng 

og 50ng). Gjennomsnittet er tatt av arealet til peptidene fra prøvene (n=6). Antall ng i tabellen er oppgitt som mengde 

peptider som ble påsatt SPE-kolonnen. Spredning av analyseresultatene er vist nedenfor som relativ standardavvik. 

 10ng  25ng  50ng  

Peptid Gjennomsnitt RSD (%) Gjennomsnitt RSD (%) Gjennomsnitt RSD (%) 

GHRP-1 2456 22,96  4003 13,25  7967 12,55  

GHRP-2 4311 9,27  13058 20,65  25941 11,53  

GHRP-4 3712 14,29  10220 30,58  19907 14,25  

GHRP-5 211 30,54  1163 55,14  2117 36,09  

GHRP-6 11205 7,90  27547 8,05  54975 9,37  

Alexamorelin 1229 20,94  3869 8,82  8054 3,82  

Desmopressi

n 

11471 7,19 27401 5,99  55143 8,38  

Felypressin 14010 20,54  24421 10,70  44484 9,71  

Hexarelin 100044 10,34  267147 15,97 539891 11,15  

Ipamorelin 21267 25,60  51067 7,94 98241 4,24  

LH-RH 12701 15,96  32443 20,43  67076 22,70  

TB500M2 159 24,76  314 12,33  663 14,06  

ISTD 45014 24,83  45058 35,58  41992 22,10  

 

 

Slik som tabell 17 viser varierer RSD mellom 3,82 % - 55,14 %. Det er GHRP-5 som har 
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dårligst presisjon i denne valideringen. Valideringsprosedyren ved Norges laboratorium for 

dopinganalyse stiller ingen konkrete krav til hvor stor RSD må være. Metoden må i 

midlertidig kunne påvise de aktuelle peptidene, som den gjør i denne valideringen. Allikevel 

kan det være problematisk for GHRP-5 hvis det måtte ha så stor variasjon av resultater opp 

mot 50 % da dette kan gi falske negative resultater i dopingprøver.  

3.2.3 Overdragning   

Overdragning beskriver hvor stor mengde av en prøve som sitter igjen i LC-systemet etter 

injisering av en høykonsentrasjonsprøve.  

 

Overdragning ble testet ved å injisere blank serumprøve etter injiseringen av vialen tilhørende 

parallellen med høyeste konsentrasjon av peptidløsningen. Det er blank serumprøve fra 

samme person med tilhørende spiket serumprøve som blir injisert for å teste overdragning. 

Overdragning ble testet med en parallell fra prøvene til K1, K3 og M3. Figuren 43 er tatt fra 

en av overdragningene for å illustrere kromatogrammene med GHRP-6 som eksempel.  

 

 

Areal: 52533                         Areal: 585                             Areal: 97 

   

   

a)                                   b)                                    c) 

Figur 43. Figuren over viser kromatogrammene til GHRP-6, der a) viser kromatogrammet fra spiket 

høykonsentrasjonsprøve (50ng/ml), b) blank serumprøve injisert etter spiket høykonsentrasjonsprøve, c) blank 

serumprøve 
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Kromatogrammene til venstre tilhører «spiket» høykonsentrasjonsprøve. Kromatogrammet i 

midten som tilhører blankprøven som ble injisert rett etter viser at GHRP-6 har samme 

retensjonstid og akseptabel ioneratio. Serumprøver er komplekse med mulighet for 

interferens. Dermed ble kromatogrammet sammenlignet med kromatogrammet fra blankprøve 

(vist til høyre) for å påvise at det er overdragning og ikke en interferens. 

 

GHRP-1, hexarelin og ipamorelin hadde overdragning. Overdragningen for GHRP-1 er på 

3,73 % - 5,70 %, hexarelin på 0,48 % - 0,54 % og ipamorelin på 0,34 % - 0,35 % i disse 

prøvene. Det er ikke blitt satt noen eksakte kriterier for overdragning. Resultatet gir en 

indikasjon på i hvor stor grad hvilke av peptidene som er utsatt for overdragning med 

metoden. I midlertidig er det gitt en anbefaling på at overdragning ikke bør overstige mer enn 

10 %, som det ikke gjør på noen av peptidene.  Overdragningen er såpass liten at den har liten 

betydning. Resultatet for overdragning fra tilhørende prøver er vist i vedlegg 4.2.  

 

3.2.4 Utbytte 

I kvalitativ metode er det viktig å ha høyest mulig grad av utbytte for å unngå eventuelle 

negative positive dopingprøver. Som nevnt tidligere i oppgaven ønskes det å opparbeides en 

sensitiv analysemetode, og dermed er det viktig å se på hvor stor utbytte analysemetoden gir. 

I denne valideringen varierer utbyttet fra 0,59 % (TB-500 M2) – 180,41 % (hexarelin) i 

prøvene med 10ng, 0,42 % (TB-500 M2) – 190,44 % (hexarelin) med 25ng og 0,41 % (TB-

500 M2) – 190,71 % (hexarelin) med 50ng prøvene som vist i tabell 18 nedenfor. Peptidene 

med lav utbytte (GHRP-1, GHRP-4, GHRP-5, alexamorelin, LH-RH, TB-500 M2) og 

hexarelin som har høy utbytte kommer antageligvis matrikseffekter. Resterende av peptidene 

har et relativt tilfredsstillende utbytte med tanke på at dette er kvalitativ analysemetode hvor 

det fokuseres på påvisning av peptidene og ikke kvantifisering.  
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Tabell 18. Denne tabellen viser gjennomsnittsutbytte av peptidene i serum til forsøkspersonene (n=6) for hver 

konsentrasjon med deres tilhørende RSD. 

 

10ng 25ng 50ng 

Peptid Gjennomsnitt(%) RSD (%) Gjennomsnitt(%) RSD (%) Gjennomsnitt(%) RSD (%) 

GHRP-1 6,05 32,41 3,78 13,09 3,61 19,02 

GHRP-2 83,04 11,96 93,61 17,91 92,22 21,07 

GHRP-4 23,09 8,89 24,98 28,81 23,96 17,32 

GHRP-5 16,80 31,74 44,35 62,85 48,68 89,79 

GHRP-6 94,69 14,36 94,67 6,88 92,63 9,57 

Alexamorelin 3,04 14,53 3,78 9,70 3,98 6,42 

Desmopressin 95,72 15,73 92,44 4,45 90,16 9,83 

Felypressin 82,56 14,26 70,01 13,41 67,33 7,48 

Hexarelin 180,41 20,47 190,44 16,58 190,71 12,08 

Ipamorelin 83,95 20,00 85,84 15,02 79,59 4,07 

LH-RH 39,62 5,17 40,88 20,85 40,84 20,53 

TB-500 M2 0,59 0,16 0,42 10,15 0,41 16,78 

ISTD 15,69 25,37 13,41 47,16 13,19 20,34 

 

3.2.5 Matrikseffekt 

I en analysemetode er det viktig å ha lavest mulig matrikseffekt for å unngå falske negative 

prøver. Dette kan oppstå ved at komponenter fra serum kan interferere med analyttene og gi 

ionesuppresjon/ioneforsterkning. I denne valideringen ble matrikseffekt beregnet ved å 

dividere arealintensiteten til peptidene i serumprøvene på arealintensiteten til peptidene i 

vandige prøver.   

Matrikseffekt varierer -99,39 % (TB-500 M2) – 246,68 % (hexarelin) i 10ng prøvene, -99,57 

% (TB-500 M2) – 259,58 % (hexarelin) i 25ng prøvene og -99,63 % (TB-500 M2) – 258,71 

% (hexarelin) som vist i tabell 19. Forskjell på graden av matrikseffekt for hver peptid er 

omtrent i alle tre konsentrasjonsnivåene er ikke så stor. Matrikseffekten gjentar seg i omtrent 

samme størrelsesorden for de aktuelle peptidene i alle tre konsentrasjonsnivåene. Mest utsatt 

for matrikseffekt er GHRP-1, GHRP-4, GHRP-5, alexamorelin, LH-RH, TB-500 M2, ISTD 

(ionesuppresjon for disse), GHRP-2 og hexarelin (ioneforsterkning for disse). Dette er 
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problematisk med tanke på at høy grad av ionesuppresjon kan gi falske negative 

dopingprøver. Parametere som kan modifiseres i en analysemetode for å redusere 

matrikseffekt er for eksempel å endre MRM-overganger eller kromatografiske betingelser. 

Ved å endre på kromatografiske betingelser forhindrer man co-eluering av komponenter fra 

matriks (47). Ved å finne andre MRM-overganger som er selektiv til analyttene unngår man 

at komponenter i matriks interferer i vinduet til kromatogrammene for analyttene. 

 

Tabell 19. Denne tabellen viser matrikseffekt i gjennomsnitt av peptidene i serum til forsøkspersonene (n=6) for hver 

konsentrasjon med deres tilhørende RSD 

 

10ng 25ng 50ng 

Peptid 

Gjennomsnittlig 

ME (%) RSD (%) 

Gjennomsnittlig 

ME (%) RSD (%) 

Gjennomsnittlig 

ME (%) RSD (%) 

GHRP-1 -90,71 -2,35 -93,54 -0,91 -93,15 -0,92 

GHRP-2 90,23 19,54 149,53 34,46 138,47 19,86 

GHRP-4 -48,40 -15,24 -30,14 -70,90 % -42,65 -19,15 

GHRP-5 -77,78 -8,73 -22,23 -192,89 -39,64 -54,96 

GHRP-6 33,44 31,54 22,42 43,95 24,60 47,45 

Alexamorelin -93,69 -1,41 -92,78 -0,69 -92,58 -0,30 % 

Desmopressin -2,21 -2,21 -6,87 -81,19 -10,42 -71,99 

Felypressin 25,30 101,73 -11,99 -78,60 -25,32 -28,63 

Hexarelin 246,68 14,53 259,28 22,13 258,71 15,46 

Ipamorelin -16,33 -131,17 -22,00 -28,17 -23,73 -13,62 

LH-RH -58,79 -11,19 -57,48 -15,12 -59,73 -15,30 

TB-500 M2 -99,39 -0,15 -99,57 -0,06 -99,63 -0,05 

ISTD -74,09 -8,69 -73,19 -13,04 -73,54 -7,95 

 

3.2.6 Linearitet 

Lineariteten til en metode forteller i hvor stor grad arealintensiteten til analyttene er 

proporsjonal med konsentrasjonen. Punktene i regresjonslinjen ble beregnet ved å finne 

forholdet mellom gjennomsnittet av arealintensiteten til peptidet delt på arealintensitet til 

intern standard. Grafene (figur 44-55) nedenfor viser god linearitet for hver av peptidene (R2 
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(regresjonskoeffisienten) >0,99) i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. GHRP-5 har 

dårligst R2 på 0,9788, men er likevel akseptabelt da dette er til kvalitative formål. 

 

Figur 44. Denne figuren viser lineariteten til GHRP-1 i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml.  

 

 

 

Figur 45. Denne figuren viser lineariteten til GHRP-2 i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 
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Figur 46. Denne figuren viser lineariteten til GHRP-4 i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 

 

 

 

 

Figur 47. Denne figuren viser lineariteten til GHRP-5 i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 
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Figur 48. Denne figuren viser lineariteten til GHRP-6 i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 

 

 

 

Figur 49. Denne figuren viser lineariteten til alexamorelin i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 
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Figur 50. Denne figuren viser lineariteten til desmopressin i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 

 

 

 

Figur 51. Denne figuren viser lineariteten til felypressin i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 
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Figur 52. Denne figuren viser lineariteten til hexarelin i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 

 

 

 

Figur 53. Denne figuren viser lineariteten til ipamorelin i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 
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Figur 54. Denne figuren viser lineariteten til LH-RH i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 

 

 

Figur 55. Denne figuren viser lineariteten til TB-500 M2 i konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. 
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3.3.1 Testing av inter - og intradag presisjon 

 

I dette forsøket skulle ble det sett på variasjon av inter – og intradag resultater. Den 

opprinnelige SPE-metoden beskrevet i avsnitt 2.2.1 ble testet i dette forsøket. Peptidene ble 

løst i vann sammen med intern standard før de ble påsatt på SPE-kolonnen. Det ble ikke brukt 

serum i dette forsøket på grunn av at det var kun ønsket å se på hvor stor variasjon av inter – 

og intradag resultater vi fikk med metoden uten å ta høyde for enda en faktor som 

matrikseffekt. Intern standard hadde samme konsentrasjon på 1 µg/ml i alle prøvene i 

motsetning til resten av peptidene som hadde 10, 20 og 50ng/ml.  

 

Figur 56 og 57 viser arealet og inter - og intradag presisjon til peptidene. 

 

Figur 56. Figuren over viser intradag prsisjon (n=3). Stolpediagrammet viser arealet til hvert peptid. Feilfeltet viser 

størrelsen på deres tilhørende standardavvik.  
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Figur 57. Figuren over viser interdag prsisjon (n=6). Stolpediagrammet viser arealet til hvert peptid. Feilfeltet viser 

størrelsen på deres tilhørende standardavvik. 

 

 

 

 

Resterende av dataene er oppgitt i tabeller i vedlegg 5.4. RSD til intradag resultater varierer 

fra 1,41 % - 21,13 % mens interdag resultater varierer fra 6,03 % - 51,24 %. Denne 

analysemetoden er kvalitativ analysemetode, og dermed er det ikke et krav å ha like stor 

presisjon som ved kvantitative analyser hvor man er avhengig av å bestemme nøyaktig 

konsentrasjon. Imidlertidig kan altfor høy RSD (som 51,24 %) være problematisk med tanke 

på at det kan gi falske negative prøver ved at man ikke får detektert analytten grunnet for lav 

respons i MS.  

 

3.3.2 Instrumentvariasjon 

 

Det ble gjort et forsøk med tre forskjellige paralleller til tre ulike konsentrasjoner på 

henholdsvis 10ng/ml, 20ng/ml og 50ng/ml. Totalt var det en injeksjon i LC-MS fra hver av de 
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tre parallellene til hver konsentrasjon. Videre ble disse tre parallellene til hver konsentrasjon 

samlet i en vial som ble injisert tre ganger. Dette forsøket ble gjort for å se om hvor stor 

instrumentvariasjonen er i forhold til variasjon av resultatene vi får fra prøveopparbeidelsen. 

Variasjon av arealene til peptidene fra dette forsøket er som vist nedenfor i RSD.  

 

 

 

Figur 58. Denne figuren viser RSD av injeksjonene fra prøvene på 10ng/ml. De blå stolpediagrammene viser RSD av 

injeksjon fra 3 forskjellige vialer mens de røde stolpediagrammene viser RSD fra 3 injeksjoner fra en og samme vial. 

 

Figur 59. Denne figuren viser RSD av injeksjonene fra prøvene på 20ng/ml. De blå stolpediagrammene viser RSD av 

injeksjon fra 3 forskjellige vialer mens de røde stolpediagrammene viser RSD fra 3 injeksjoner fra en og samme vial. 
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Figur 60. Denne figuren viser RSD av injeksjonene fra prøvene på 10ng/ml. De blå stolpediagrammene viser RSD av 

injeksjon fra 3 forskjellige vialer mens de røde stolpediagrammene viser RSD fra 3 injeksjoner fra en og samme vial.  

 

Bortsett fra noen få unntak (GHRP-6 ved 10ng/ml, GHRP-5 og hexarelin ved 20ng/ml og 

desmopressin ved 50ng/ml) er instrumentvariasjonen mindre enn variasjon av resultater fra 

prøveopparberidelsen. LC-MS instrumentet er automatisert i motsetning til 

prøveopparbeidelsen som gjør at det har bedre presisjon.  

 

3.4 Påvirkning av matriks 

3.4.1 Sammenligning av prøver med vann og serum som matriks 

 

Det ble gjort et forsøk med 2 løsninger av disse peptidene på 10ng/ml. Den ene løsningen 

inneholdt serum som matriks og den andre løsningen inneholdt vann. Hensikten med dette 

forsøket var å sammenligne resultater med og uten serum som matriks. Resultatet fra dette 

forsøket er vist i figurene nedenfor. 
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Figur 61. Denne figuren viser arealet for hvert peptid i hver av matriksene. Rød farge beskriver signalet til peptider 

med serum som matriks og blå farge viser signalet med peptider i vann fra prøveopparbeidelsen.  

 

GHRP-1, GHRP-2, GHRP-5, GHRP-6, hexarelin og intern standard ga høyere signal i serum. 

I motsatt tilfelle ga resten av peptidene mindre signal i serum enn i vann. I dette forsøket er 

det hexarelin, LH-RH, TB-500 og TB-500 M2 som påvirkes i størst grad av matrikseffekter. 

Matrikseffekter kan unngås ved å øke selektiviteten til de aktuelle peptidene i 

prøveopparbeidelsen eller ved å endre LC-betingelser slik at komponenter fra matriks ikke 

interferer med peptidene.  

 

3.5 Dried Blood Spot 

DBS-forsøket ble gjort slik som beskrevet i delkapittel 2.4. Dette er et pilotforsøk som ble 

gjort for å teste ut SPE-metoden i kombinasjon med DBS. Intern standard ble tilsatt etter 

ekstrahering av peptidene fra DBS-kortene (rett før SPE). Kjemiske komponenter fordeler seg 

homogent i løsninger, som ikke er tilfellet i DBS kortene (36). Utbytte vil dermed variere 

avhengig av hvor man staker ut fra DBS. Dette kan løses ved å stake ut hele blodflekken (som 

ikke ble gjort i dette forsøket) slik at man får med seg all mengde av analytter og intern 

standard. I dette forsøket ble det fokusert på om SPE-metoden fungerer i kombinasjon med 

DBS, og dermed ble intern standard tilsatt rett før SPE. Tap av analytt og ekstrahering av 
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peptider fra DBS er parametere som kan testes ut i fremtiden, som ikke var fokus i dette 

forsøket. Tabell 20 og 21 viser arealet av peptidene i hver konsentrasjon med hver av DBS 

kortene og deres tilhørende ekstraheringsmidler 

Tabell 20. Denne tabellen viser arealet i kromatografiske toppene til hver av peptidene (0,4ng/µl) til hver av DBS-

kortene og deres tilhørende ekstraksjonsmidler.  

Peptid Kort 3mm utstanset av DBS på 0,4ng/µl peptider  

  Metanol 0,1 % maursyre i 

vann 

0,1 % maursyre i 

80 % metanol 

0,1 % maursyre, 1mM 

ammoniumformiat i vann 

GHRP-1 

 

Whatman 0 2461 733 2669 

Agilent 360 2393 718 2607 

GHRP-2 

 

Whatman 55 384 139 337 

Agilent 108 661 186 637 

GHRP-4 Whatman 311 838 69 917 

Agilent 207 430 0 469 

GHRP-5 Whatman 23 0 0 0 

Agilent 0 0 0 0 

GHRP-6 Whatman 198 868 184 787 

Agilent 400 859 271 804 

Alexamorelin Whatman 141 1006 0 1082 

Agilent 0 282 0 309 

Desmopressin Whatman 140 678 323 699 

Agilent 0 231 237 261 

Felypressin Whatman 470 1704 1097 1824 

Agilent 581 2858 0 3175 

Hexarelin Whatman 534 3446 0 3784 

Agilent 755 2671 0 3328 

Ipamorelin Whatman 869 1935 2598 1907 

Agilent 1214 2534 3472 2571 

LH-RH Whatman 43 136 0 107 

Agilent 0 0 0 0 

TB-500 Whatman 0 0 0 0 

Agilent 0 0 0 0 

TB-500 M2 Whatman 358 738 851 677 

Agilent 119 269 280 229 

ISTD Whatman 73426 256443 55189 272696 

Agilent 129872 254159 76251 258151 
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Tabell 21. Denne tabellen viser arealet i kromatografiske toppene til hver av peptidene (2ng/µl) til hver av DBS-

kortene og deres tilhørende ekstraksjonsmidler. 

 

Peptid Kort 3mm utstanset av DBS på 2ng/µl peptider 

    Metanol 
0,1 % maursyre i 

vann 

0,1 % maursyre i 

80 % metanol 

0,1 % maursyre, 1mM 

ammoniumformiat i vann 

GHRP-1 

  

Whatman 1826 16255 3791 15839 

Agilent 2320 18959 5516 19338 

GHRP-2 

  

Whatman 270 2097 479 2100 

Agilent 513 3897 933 3760 

GHRP-4 

  

Whatman 2347 5770 427 5423 

Agilent 837 2852 418 3543 

GHRP-5 

  

Whatman 263 788 0 696 

Agilent 0 326 0 339 

GHRP-6 

  

Whatman 738 4306 652 4011 

Agilent 1076 4366 1355 4846 

Alexamorelin 

  

Whatman 919 5980 0 6205 

Agilent 639 1880 0 2320 

Desmopressin 

  

Whatman 441 3303 1386 3190 

Agilent 80 1085 776 1245 

Felypressin 

  

Whatman 582 3748 2951 3913 

Agilent 525 5175 1563 5098 

Hexarelin 

  

Whatman 3303 23349 0 21838 

Agilent 4648 12797 1346 16737 

Ipamorelin 

  

Whatman 3300 10478 12998 10338 

Agilent 5445 13219 17653 13751 

LH-RH 

  

Whatman 228 603 254 571 

Agilent 0 0 0 0 

TB-500 

  

Whatman 0 0 0 0 

Agilent 0 0 0 0 

TB-500 M2 

  

Whatman 1752 4099 4522 4074 

Agilent 1330 2248 2586 2483 

ISTD 

  

Whatman 143217 278646 73850 264218 

Agilent 115687 251506 87478 227478 
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Prøvene med metanol som ekstraksjonsmiddel for DBS gir lavest areal og vandige 

ekstraksjonsmidlene med 0,1% maursyre gir høyest for de fleste peptidene i DBS i den 

laveste konsentrasjonen uavhengig av hvilket DBS kort det sees på. Unntaksvis gir 0,1 % 

maursyre i 80 % metanol best resultat for ipamorelin og TB-500 M2 ved det  laveste 

konsentrasjonsnivået. Det samme gjelder for DBS prøvene i høyeste konsentrasjon hvor de 

vandige ekstraksjonsmidlene med 0,1 % maursyre gir høyest areal for peptidene, unntaksvis 

for ipamorelin og TB-500 M2 som her også gir litt bedre respons med 0,1 % maursyre i 80 % 

metanol. 0,1 % maursyre i vann og 0,1 % maursyre, 1mM ammoniumformiat i vann som 

ekstraksjonsmidler er omtrent likeverdige og antas å være gode kandidater for å optimalisere 

ekstraksjonsmetoden til DBS-kortene.  

 

For disse ekstraksjonsmidlene i dette forsøket gir DBS kortene fra Agilent best resultat for 

GHRP-2, felypressin, ipamorelin og DBS kortene fra Whatman for GHRP-4, alexamorelin, 

desmopressin, hexarelin, TB-500 M2 med 1 % maursyre i vann og 0,1 % maursyre, 1mM 

ammoniumformiat i vann som ekstraheringsmidler.  
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4 Konklusjon og videre arbeid 

I denne oppgaven ble det validert en SPE-metode for peptider i serum med tanke på å ta den i 

bruk DBS for blodprøvetaking i dopingkontroller. Den validerte SPE-metoden var basert på 

en allerede validert metode for peptider i urin. SPE-metoden for peptider i urin ble evaluert og 

optimalisert for elueringsmiddel og volum. Utbyttet ble brukt for å sammenligne de ulike 

betingelsene i optimaliseringen. Vasketrinnet med metanol viste seg å ikke ha noe betydning 

på utbyttet av peptidene. Avdampningstrinnet ble evaluert med tanke på temperatur og tid. 

Økning av temperaturen (20-50 °C) ved inndampning hadde liten innvirkning på utbytte. En 

økt inndampnings tid ga heller ingen signifikant forskjell. I midlertidig er det behov for å 

gjenta dette forsøket med denne metoden med flere paralleller for å ha sikrere holdepunkter. 

 

Ulike elueringsbetingelser ble testet og det viste seg at eluering ved basiske 

(elueringskombinasjon med 25 % ammoniakk/10 % maursyre i metanol (8/12/80, v/v) og 

300mM ammoniumformiat i 25 % ammoniakk i metanolløsning (10/90, v/v) betingelser gir 

høyest grad av utbytte og eluerer alle peptidene. Det viser seg også at ved å øke 

elueringsvolum fra 1 til 2ml økes ekstraksjonsutbytte.  

  

Den endelige SPE-metoden ble deretter validert for peptider i serum. Metoden hadde høy grad 

av linearitet (R2 (> 0,99) med unntak av GHRP-5 som hadde dårligst R2 på 0,9788 i 

konsentrasjonsområdet 10ng/ml – 50ng/ml. For å fastslå god linearitet (viktig i kvantitative 

metoder) er det nødvendig å teste det over større konsentrasjonsområder med flere paralleller 

enn det som er gjort i denne valideringen.  

 

Det ble vist relativ liten grad av overdragning for peptidene (<1 %), med unntak av GHRP-1 

som hadde en overdragning opp mot 5,7 %.  

 

Utbyttet varierer fra 0,59 % (TB-500 M2) til 180,41 % (hexarelin) i prøvene med 10ng/ml, 

0,42 % (TB-500 M2) – 190,44 % (hexarelin) med 25ng/ml og 0,41 % (TB-500 M2) – 190,71 

% (hexarelin) med 50ng/ml. Det nødvendig med ytterligere optimalisering av analysemetoden 

med tanke på matrikseffekt og sensitivitet for DBS. 
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Det ble utført et pilotforsøk med DBS og to ulike kort ble testet. DBS-forsøket viste at 

kortene fra Agilent gir best resultat for GHRP-2, felypressin, ipamorelin og DBS kortene fra 

Whatman for GHRP-4, alexamorelin, desmopressin, hexarelin, TB-500 M2 med 1 % 

maursyre i vann og 0,1 % maursyre, 1mM ammoniumformiat i vann som ekstraheringsmidler.  

Den endelige SPE-LC-MS metoden tilfredsstiller ikke WADAs krav til å detektere peptider 

ned til 2ng/ml (48) med DBS. Dermed er det nødvendig å gjøre en ytterligere optimalisering 

av metoden.  Videre arbeid som kan tenkes å gjøre er blant annet å teste ut 

ekstraksjonsmidlene med flere paralleller og ulike volum. Videre kan det være ønskelig å 

teste andre SPE kolonner. Mot slutten av dette arbeidet ble et nytt MS-instrument installert på 

Norges laboratorium for dopinganalyse. Dette er en Q-Exactive MS med mulighet for å 

analysere både UHPLC og nanoLC. Dermed er det mulig å kunne komme enda lenger ned i 

deteksjonsgrense. I tillegg er Q-Exactive MS i motsetning til en QqQ en høyoppløselig MS 

som kan gi en mer sikker identifikasjon av analyttene. Med et slikt instrument kan man få en 

mer sikker bestemmelse av ladning og en mer eksakt masse. 
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Vedlegg 

4.1 Fortynningsrekke av prøver eluert med 

elueringsmiddel som inneholder ammoniumformiat 

 

Figur 62. Denne figuren viser arealintensiteten til alle peptidene i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-

kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. 

Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten 

feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren 
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Figur 63. Denne figuren viser arealintensiteten til GHRP-1 i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-kolonnen 

på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. Rød linje 

viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten feilkilder. Det 

er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

 

 

Figur 64. Denne figuren viser arealintensiteten til GHRP-2 i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-kolonnen 

på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. Rød linje 

viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten feilkilder. Det 

er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

0,3125ng 0,625ng 1,25ng

GHRP-1 Teoretisk

0

200

400

600

800

1000

1200

0,3125ng 0,625ng 1,25ng

GHRP-2 Teoretisk



106 

 

 

Figur 65. Denne figuren viser arealintensiteten til GHRP-4 i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-kolonnen 

på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. Rød linje 

viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten feilkilder. Det 

er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

 

 

Figur 66. Denne figuren viser arealintensiteten til GHRP-5 i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-kolonnen 

på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. Rød linje 

viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten feilkilder. Det 

er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 
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Figur 67. Denne figuren viser arealintensiteten til GHRP-6 i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-kolonnen 

på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. Rød linje 

viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten feilkilder. Det 

er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

 

Figur 68. Denne figuren viser arealintensiteten til alexamorelin i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-

kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. 

Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten 

feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 
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Figur 69. Denne figuren viser arealintensiteten til desmopressin i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-

kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. 

Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten 

feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

Figur 70. Denne figuren viser arealintensiteten til felypressin i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-

kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. 

Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten 

feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 
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Figur 71. Denne figuren viser arealintensiteten til hexarelin i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-

kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. 

Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten 

feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

 

Figur 72. Denne figuren viser arealintensiteten til ipamorelin i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-

kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. 

Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten 

feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 
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Figur 73. Denne figuren viser arealintensiteten til LH-RH i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-kolonnen 

på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. Rød linje 

viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten feilkilder. Det 

er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

 

Figur 74. Denne figuren viser arealintensiteten til TB500 i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-kolonnen 

på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. Rød linje 

viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten feilkilder. Det 

er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 
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Figur 75. Denne figuren viser arealintensiteten til TB500 M2 i y-aksen og teoretisk mengde ng peptid OC i LC-

kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver fortynningsrekke. 

Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 forhold uten 

feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 

 

 

Figur 76. Denne figuren viser arealintensiteten til intern standard, melanotan II, i y-aksen og teoretisk mengde ng 

peptid OC i LC-kolonnen på x-aksen. Blå linje viser den faktiske arealintensiteten vi fikk for hexarelin for hver 

fortynningsrekke. Rød linje viser teoretisk mengde signal for hver fortynningsrekke gitt at fortynningen ble gjort i 1:1 

forhold uten feilkilder. Det er prøven med 10ng peptider som er illustrert i denne figuren. 
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4.2 Overdragning 

 

Tabell 22. Denne tabellen viser prosentvis overdragning av peptider i prøvene med serum fra tilhørende 

forsøkspersoner. 

Peptid Prøve fra forsøksperson Overdragning (i %) 

GHRP-1 K1 5,70  

GHRP-1 K3 5,13  

GHRP-1 M3 3,73  

GHRP-6 K3 0,11  

Hexarelin K1 0,48  

Hexarelin K3 0,54  

Hexarelin M3 0,48  

Ipamorelin K3 0,34  

Ipamorelin M3 0,35  

 


